
Alandsbeker  
 

Hij woont aan de Goudplevier met zicht op de 

dijk. Dagelijks loopt hij door de wijk op weg 

naar Jacco’s of de Hamershof. Aan zijn hand 

een tas en iedereen die hij tegenkomt groet 

hij vriendelijk. 

 

Koning Ekow 

Ekow werd in 1949 geboren in Cape Coast, 

een grote stad aan de Golf van Guinee in het 

zuiden van Ghana. Zijn vader en moeder 

kregen 10 kinderen en Ekow werd geboren als 

derde zoon in de rij. Eerder heeft hij mij wel 

eens verteld dat hij ‘koning’ is in Ghana. Daar 
wil ik graag wat meer over horen. Als ik hem 

goed begrijp is hij stamhoofd van de 

Dagamba-stam voor de regio Cape Coast. In 

deze uitgestrekte regio  

 

 

behoren duizenden mensen tot zijn stam. In 

1991 stierf zijn vader op 116-jarige leeftijd. 

Ekow woonde toen al in Nederland maar 

vertrok direct naar zijn geboorteland om de 

begrafenis te gaan regelen. Binnen de 

Dagamba-cultuur is elke begrafenis een grote 

happening. Zeker wanneer het de koning 

betreft.  

 

Het koningschap ging automatisch over op de 

oudste zoon. Maar al in 1996 overleed deze, 

kort na de tweede zoon. Vanaf dat moment 

was Ekow de nieuwe koning.  

 

Onderwijs 

Ekow vertelt over zijn ouders die hem zoveel 

gegeven hebben. ‘Zelf waren ze analfabeet. 
Maar ze hebben ervoor gezorgd dat wij naar 

school konden’. Vanaf 6-jarige leeftijd volgt 

Ekow Engelstalig onderwijs. Na zijn 

middelbare school besluit hij katholiek 

priester te willen worden en start zijn studie 

aan het seminarium in Cape Coast. Na een 

conflict met de Aardsbisschop wordt deze 

opleiding echter opgeheven. De priester die 

zijn grote voorbeeld is gaat na alle commotie 

over naar de Anglicaanse kerk. Hij verzet zijn 

bakens en volgt aan de universiteit van Cape 

Coast een nogal exacte studie. Twintig jaar 

lang werkt hij vervolgens als wetenschappelijk 

medewerker aan deze universiteit. 

 

En zo leerde hij ook Reinke kennen 

In 1971 kwam Reinke voor haar doctoraal- 

stage naar Ghana. Ze werkte mee aan een 

sociologisch onderzoek dat werd gedaan 

vanuit de universiteit van Leiden.  

Als tolk en mede-onderzoeker assisteerde 

Ekow haar daarbij. De daarop volgende jaren 

bleven ze contact houden.  
Koning Ekow met zwaard in de hand, 

geflankeerd door twee stamleden 

(de linker met geweer). 

Ekow Sey 

 

Zijn roepnaam is Ekow 

(‘donderdag’) naar de 

dag waarop hij 

geboren werd.  

Maar eigenlijk heet hij 

Anthony. 



Nadat Reinke in 1982 weduwe was geworden 

werd het contact intensiever. In 1989 ‘nam ze 
me mee naar Nederland’ vertelt hij. 

 

In Nederland begon het inburgeren.  

Ekow volgde een inburgeringscursus en 

oriënteerde zich op verschillende banen. Zo 

liep hij stage in de Lisidunahof. Uiteindelijk 

werkte hij 20 jaar bij de NS en reist nog altijd 

gratis met bus en trein. 

 

Koning in Alandsbeek 

Ekow legt uit dat hij gewoonlijk elk jaar terug 

ging naar zijn vaderland om zijn rol als koning 

te vervullen, huwelijken te sluiten en op te 

treden bij conflicten. Gelukkig heeft hij in 

Ghana assistenten die veel praktische zaken in  

 

zijn naam kunnen regelen. Via de telefoon en 

mail geeft hij instructies. Door ziekte van zijn 

schoonmoeder en vrouw heeft hij sinds 2012 

niet meer naar Ghana kunnen reizen. Ghana, 

dat land waar hij uren over kan vertellen. 
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