
ARTISTIEKE STAAT VAN DIENST
VAN WALDY SIMSON

Suriname
- 1962: geboren in Paramaribo, Suriname op 22 november
- 1965: aanvang deelname aan kleuteronderwijs op 1 oktober
- 1967 -1977: vertegenwoordiging van klassen/scholen bij diverse

kuns�innige activiteiten
- 1978: hoofdrol in toneelstuk Waldy’s toestand, wiens schuld is dat

? / regie: Prem Radhakisun
- 1979: vertegenwoordiging Mr.dr. J.C de Mirandacollege op diverse

discofestivals in en buiten Paramaribo

Nederland
- 1987: eerste gedicht Un bun Masra geschreven in Den Haag
- 1988: gedichten en muziekteksten geschreven in de periode 1987

tot 1998 gebundeld in het, niet uitgegeven, boek Wan pis’ fu mi /
Amsterdam

- 1990: aanvang keyboardlessen in Ro�erdam
- 1991: -  debuut als dichter via publicatie van het gedicht Sranan in

de Weekkrant    Suriname / uitgave in: Voorburg
- aanvang beoefening keramiek en werken met gips
- gedichten en muziekteksten geschreven in de periode 1990 tot 1991

gebundeld in het, niet uitgegeven, boek Moro fu mi / Ro�erdam
- 1992: aanvang beoefening tiffany- en schilderkunst
- 1993: - deelname aan eerste (groeps) expositie in Gemeentehuis

van Norg / verkoop gipsenreliëf Vrijheid aan Maria de Lourdes
(beroemde Mexicaanse zangeres)

- publicatie artikel Debuut beeldend kunstenaar Waldy Simson in
Weekkrant Suriname van 2 tot 8 december / uitgave in: Voorburg

- aanvang samenstelling boek Liederen en Gedichten van Simson
- 1994: deelname aan tweede (groeps) expositie in LOKV in Utrecht
- 1995: verschijning eerst geschreven boek Liederen en Gedicbten

van Simson op 8 februari



Suriname
- 1996: inwijding eerste atelier Simsons Art Productions op 22

november
- 1997: expositie Efraim in Surinaams Museum van 14 tot 28 februari

/ eerste samenwerking met onder andere mannenkoor Maranatha
onder directie van Walther Leerdam, Hilda Rathling-Randwijk en
Sjachnaz Pengel / schenking schilderij Everyday creates your
history aan Surinaams Museum / eerste keer waarop een solerende
kunstenaar in Suriname met werk uit zes verschillende vormen
van kunst heeft geëxposeerd / drukst bezochte expositie in het
Surinaams Museum / donaties aan kindertehuis De Morgenstond
tot Jezus komt en Volks Muziekschool

- produktie en vertoning via STVS van de video Introductie van de
tiffanykunst in Suriname in samenwerking met John Slagveer en
Romeo Starke

- toetreding tot het bestuur van mannenkoor Maranatha ter
verzorging van relaties met het publiek

- boekbespreking Liederen en Gedichten van Simson in Tori Oso op
28 juni

- organisatie Prijsvraag David in samenwerking met de boekhandel
van C. Kersten en Co.

- deelname aan Nationale Kunstbeurs van Suriname
- verrichting voorbereidende werkzaamheden ter deelname van het

mannen- en vrouwenkoor Maranatha aan het Harmonie
Korenfestival in Duitsland

- 1998: gemengd koor Tammenga brengt de door Waldy Simson
geschreven paascompositie Maak ons vrij van zonde Heer voor het
eerst ten gehore in Suriname en wel in de Tammenga Kerk der
E.B.G.S

- Jeugdkoor Maranatha onder directie van Luciën Cairo / Arthur
Roosblad brengt Maak ons vrij van zonde Heer tijdens een
Paasconcert in de Grote Stadskerk op een zeer indrukwekkende
wijze ten gehore, krijgt een staande ovatie en brengt de compositie
wederom en nog indrukwekkender ten gehore. Ook Rufo Odor en
het gemengd koor Canta Aruba, die ook deel hebben genomen aan



het Paasconcert zijn geraakt geworden door de uitvoeringen van
Maak ons vrij van zonde Heer door het jeugdkoor

- kennismakingsbezoek aan Rufo Odor op vrijdag 17 april in
Paramaribo

- Concert Onze Eigen Muziek (YouTube / Simson Waldy) gehouden
op 5 juni in de Grote Stadskerk in Paramaribo. Het is het eerste
concert in Suriname geworden waarop uitsluitend muziek
geschreven door in Suriname geboren componisten ten gehore is
gebracht door gerenommeerde Surinaamse zangkoren. De
componisten waren Johannes (Oom John) Nelom, Henk Brandflu
en Waldy Simson. De zangkoren waren mannen-, vrouwen- en
jeugdkoor Maranatha, de gemengde koren Tammenga, Ceacilia en
Jedikeko, het debuterend dubbelkwartet The Melody Friends.
Organist was dominee Karel Zeefuik en poëzie, geschreven door
Waldy Simson is voorgedragen door Hilda Rathling-Randwijk en
Sjachnaz Pengel

- deelname aan (groeps)expositie 135 jaar afschaffing slavernij in
Suriname op 1 juli in Club Suriname op Aruba

- deelname aan jubileumconcert van de Tammenga Kerk der E.B.G.S
met de composities U en onze kerk, Psalm 150 en United we stand
devided we fall

- deelname aan de Nationale kunstbeurs van Suriname
- expositie in Club Suriname, Aruba, op 14 november
- expositie op Bonaire
- 1999: expositie in Instituto di Cultura Aruba
- muzikale compositie Mijn dank wordt opgenomen door het

mannenkoor Maranatha op de CD Sapatiya
- organisatie van het Korenfestival voor Vriendschap en Eenheid in

het Cultureel Centrum Suriname op 4 augustus

Aruba
- vertrek naar Aruba om te gaan wonen en werken op 4 augustus

1999
- deelname aan de (groeps) expositie E auto-retrato nobo (het

nieuwe zelfportret) in Instituto di Cultura Aruba van 17 tot 31
oktober



- 2000: expositie Waldy Simson 10 jaar in de kunst. 4 tot 18 juni in
Biblioteca Nacional Aruba

- 2001: deelname aan (groeps)expositie in Gallery Mutual Life in
Kingston, Jamaica van 6 tot 31 maart

- expositie Waldy Simson In Gallery Pegassus in Kingston, Jamaica
van 28 september tot 12 oktober

- 2002: deelname aan (groeps)expositie in The Art Studio Insight,
Aruba van 8 tot 29 maart

- 2003: deelname aan (groeps) expositie in Gallery Sinfa, Aruba van
24 tot 30 augustus

- deelname aan Carifesta 8, Suriname
- 2004: deelname samen met Jurio Simson aan expositie in RBTT

Bank, Aruba, van 2 tot 31 augustus
- 2006 – 2008: werkzaamheden aan en plaatsing van The confession

of faith (De geloofsbelijdenis / vijf stuks tiffanyramen) in de
Eben-Haëzerkerk te San Nicolaas

- 2008: verzorging expositie Waldy Simson In Nelson Mandela
Museum, juli tot augustus in Zuid-Afrika

- ontmoeting met Nelson Mandela in Qunu, Zuid-Afrika op 21 juli
- laatste werkzaamheden aan het boek Nieuwe pennenvruchte van

Simson
- 2009: verschijning Nieuwe pennenvruchten van Simson in

Oranjestad, Aruba
- begin aanmaak papieren portret June 25th 2009 (portret van

Michael Jackson) op 25 juni
- aanvang werkzaamheden aan papieren portret van Nelson

Mandela
- 2010: gedicht 12 januari 2010 geschreven en succesvolle deelname

aan fondsvormende activiteiten ten behoeve van Haïti op basis van
het gedicht 12 januari 2010

- 2011: uitgave Catalogus 2 Waldy Simson
-     creatie tiffany kunstwerk Love
-     verzorging overzichtstentoonstelling in het kader van 20 jarig

jubileum in Cas di Cultura op Aruba
- 2012: creatie tiffanykunstwerk (hanglamp) “50”



- onthulling “50” in Eben Haëzerkerk te San Nicolaas, Aruba op 25
november

- 2013: expositie Waldy Simson In De Hal in Paramaribo, Suriname
28 juli tot 4 augustus

- 2015: expositie Waldy Simson In Bijlmer Parktheater 1 in
Amsterdam, Nederland

- deelname aan de eerst georganiseerde International Mandela Day
in Amsterdam, Nederland op 18 juli

- 2016: expositie Waldy Simson in Bijlmer Parktheater 2 in
Amsterdam, Nederland

- 2017: afronding werkzaamheden aan Het mozaïekhuis (woonhuis
en atelier van Waldy Simson op Aruba)
2018: expositie Waldy Simson In Bijlmer Parktheater 3 in
Amsterdam, Nederland

- deelname met papieren portret van Kenny B aan de
groepsexpositie CBK Zuidoost in Amsterdam, Nederland

- verkoop van Het mozaïekhuis
- via Nederland gaan wonen in de Stad Geel in België
- 2019: expositie Waldy Simson In Pieta Geel  in Geel, België van mei

tot juli
- expositie Waldy Simson In Living in Geel, België van juli tot

september
- expositie Zuider Gekte in Geel, België van 3 augustus tot 3

september

Suriname
- (verhuizing via Nederland naar Suriname in oktober)
- aanmaak Out of Love 1, Out of Love 2 en Out of Love 3 uit

beschadigd tiffany kunstwerk Love
- 2020: verschijning Kalender Waldy Simson 1 in Paramaribo,

Suriname
- creatie Het kleine berghok
- creatie Drie profielen
- 2021 en 2022: aanvang laatste werkzaamheden aan het boek

Gedichten en Muziek van Simson
- verschijning van Gedichten en Muziek van Simson in eind april



- nog te verzorgen: 60 jaar Waldy Simson van 1 juli tot 30 november
aanstaande

NOG WAT INFORMATIE OVER DE KUNSTENAAR
- logo: afgeleid van tiffany zelfportret van Waldy Simson
- slagzin: “Geef kunst een waardevolle plaats in uw leven.”
- Intentie: vreugde, verlichting en inspiratie brengen door het

creëren en uitdragen van kunst
- favoriete bezigheid: o.a bezig zijn met kunst en tuinieren
- favoriete kunstenaars: o.a MichelAngelo Buonaroti, Leonardo Da

Vinci en Michael Jackson
- één van de meest indrukwekkendste geziene kunstwerken:

Plafondschildering in het Sixtijnse Kapel / MichaealAngelo
Buonaroti / Rome, Italië

- vaakst gelezen boeken: The Moonwalk / Michael Jackson en De
lange weg naar de vrijheid / Nelson Mandela

- favoriete musea: The National Gallery of England, The National
Gallery of Jamaica en Cobra Museum Voor Moderne Kunst in
Amstelveen, Nederland

- sinds 2008: ambassadeur van het Nelson Mandela Museum / Oost
Kaap, Zuid-Afrika

- recent uitgegeven: het boek Gedfichten en Muziek van Simson /
Paramaribo, Suriname

- te verwachten: organisatie prijsvraag 105 jaar Nelson Mandela /
rond 18 juli 2023

FOTO: Compositie Mijn dank van Waldy Simson / CD Sapatiya van
mannenkoor Maranatha.


