OSO is een hal fj aarl ijks t ijdschr i ft dat versch i jn t onder auspiciën van de
St icht ing Insti tuut ter Bevorder ing van de Sur inam ist iek (I.B .S.) te Nijmegen .
Auteursrechten zijn voo rbe houden. Voor het overne men van art ike len is de
schr i ftel ij ke toestemm ing van de redact ie vere ist.

Redactie ;
Theo Dam steegt (hoo f dredacteu r )
Hein Eersel
André K ramp
Wil liam Man A H ing

Bert Paas man
Ma ida Re izi ger
Jozef Sl wpersad
He in Vrugg ink
Just Wekker

Auteurs wordt verzocht hun kopi j in tweevoud getypt te r ich ten aan :
De redact ie van 050 , t.a.v. Dr. Th. Damsteegt
Postbus 929 1
3506 GG U trecht
De hoofdredacteu r

is te lefon isch t e bere iken

v ia het nummer 030-392136.

Abonnemente n
050 ver schi j nt 2x per jaar: in me i en december . Mert kan zich abOrlrteren
door f 35,- (particul ieren) resp . f 40,- (in stell ingen) te storten op postreken ingnummer 4204401 of op bankrekeningnummer 43. 74.87.652 van de AMRO bank N ij megen t.n .v. Penningmeester 1.8 .5. te N ijmegen, onder ver melding
van "abonnement 050 1988". Men ontvangt dan be ide nummers van de
zevende jaargang (mei en december 1988). De nummers van vor i ge jaargangen
kunnen ook los worden be steld en kosten f 17,50 per stuk ( incl . por to). Voor
in licht ingen ka n men bellen: 070 - 96 27 88.

Don<lteurscha p
Al s U het werk van de St ichting I.B.S. wil t steunen, kunt u z ich opgeven
a ls donateur door stort ing van m inimaal f 50,- per j aar, onder verme ld ing
van "donat ie I. B.S." . Dat geeft U r echt op een jaarabonnement op 050
(twee nummers), en U wordt op de hoogte gehouden van de act iv i te i ten van
de St icht ing.

Advertentie - tarieven
1/1 pag ina : f 275,-;

1/2 pag ina: f 150, -;

1/4 pag ina : f 90,-.

Cl OSO/St icht ing I.B.S. , Ni jmegen 1988

OSO
SURINAAMSE TAALKUNDE.

LETTERKUNDE EN GESCHIEDENIS

Afbeelding omslag
De afbeelding op de omslag stelt een maluana voor . Dit is een ronde houten
schijf van bijna een meter middellijn, die door de Wayana-Indianen in Suriname wordt gebruikt om in ronde huizen de nok van binnen af te sluiten.
Gezien het

feit dat het Surinaamse woord aso "huis" betekent, heeft de

mal ua na voor ons een belangrijke symbolische betekenis.
op deze maluana, waarvan het origineel in het AcademIegebouw te Leiden
te zien is, z jjn aan weerszijden 'Jan het middelpunt figuren afgebeeld die
een zogenaamde Kuluwayak voorstellen, een dier (geest) met twee koppen
en kuifveren.
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WOORD VOORAF

Dit nummer van Oso bevat een aantal gevarieerde artike len . Eerst komt
de Surinaamse letterku nde aan bOd , in stukken van M. va n K empen en
H. van Neck Vader . Van Kempens artikel is een eva luatie van het literaire
werk (proza en poëzie) van de schrijver Dobru , terwij l Van Neck Vader in
haar analyse van Albert Helmans nove ll e /loofden van de Oayapok !
laat
zien hoe de auteur erin slaagt door middel van zijn verhaaltechniek de westerse lezer zichze lf te laten waarnemen vanuit een niet-westers perspectief.
Drie artikelen, respectieve l ijk geschreven door tv1.J . Lohnstem , A . van
Putten en W.L . Man A H ing hebben betrekking op de geschiedenis van Suriname. De laatstgenoemde auteur geeft een kort over zicht van de historie
van de Chinese per s In Suriname , een onderwerp waarover tot nu toe nauwel IJkS lets bekend was. Van Pu tten schrijft over de bacovencu l tuur die In de
tijd van de gouverneu r s Lelyen ldenburg met steun van de overheid werd
opgezet , maar waa r .... oor de overheidssteun al na vijf jaar wer d ingetrokken ,
met een groot nadelig saldo. Op basis .... an zijn archiefonderzoek verSChaft
Lohnsteln een aantal fundament ele gegevens over de ml /itie in het tijdperk
1724 - 1795, gege .... ens die in hist orische werken .... aak onjuist. .... er meld 7ijn.
Surinaamse talen staan centr aa l in twee vo lgende artikelen . W. Wendelaar en G . Koefoed behande len in hun stuk de partik:e ls sa en 0 in het
Sranan . Belde partikels ge .... en de toekomende tijd aan; het .... erschil in gebruik .... an belde IS door de auteu r s .... astgesteld en in hun artike l beschre .... en .
Een aantal taalkundige kenmerken van het Surinaams Chinese Hakka wor dt
tens lotte beschreven door H. Chang .
OOk in de rubriek Recensies komen taal- en letterkundige en historische publi katies aan de orde . Het nummer wordt afgesloten met de rubri ek
Rec ente pubtikaties.
Jngrid Kou len, die vanaf de tweede jaargang (1983) deel heeft uitgemaakt van de r edactie van Oso en onder andere een tijd lang verantwoordeliJk IS geweest voor de rubrieken Recensies en Recente pubJikaties, heeft
om persoonlijke redenen moeten bes l uiten het redac tiewerk op te geven. De
redac tie dankt haar ook vanaf deze plaa ts voor al het Uitstekende werk
dat zij 'Verzet heeft. Ook aan ln grid Loetten , die als documentaliste van de
Car af met ingang van nummer 5/2 de rubriek Recen te publ .katles van Ingrid
Kou len overnam, maar deze nu heeft overgedr agen aan Irene Ro l fes. ZIJn
WIJ dank ver sc huldigd.
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Dobru

RDOBRU :
EEN MAATSCHAPPELIJKE INHOUD
EN ZIJ N VORM ·
MICHIEL van KEMPEN
Het fenomeen Dobru - en we hebben het dan over de twee-eenheid schrijverspersoonlijkheid en man in het leven van alledag - is enke l in het juiste
perspec tief te zien , wanneer we aandacht besteden aan vier constanten . De
eerste co nstante is zIJn preoccupatie met de Su r inaamse volksmassa . De
tweede zijn c reool - zi j n, zijn plaats ook in de traditie van de overdracht van
het c reoo lse erfgoed . De derde z ijn nationalisme, zijn fungeren als geweten
van een steeds onafhanke l ijker wordend land. En de vierde constante is zijn
pleidooI voor de revolu tie. Slechts voor ons, hier en nu, bestaat deze vlerde l ing; voor DObn.. , daar in zijn were ld en toen in de jaren van lIJn bewustwordmQ (midden .... iJftlger jaren) tot aan zijn sterven in 1983, bestond di t
onderscheId /0 vIer cons!anten niet. Voor hem wa l en ze één overtu igi ngscon~
tlnuum van histori sche geworteldheid, bewustlijn van het actuele onr ec ht
en vLsie op de toekomst. Dit cont i nuum is in de Jaren van zijn publiceren,
1965 - 1983, nauwe lijks aan verandering onde rhevi g geweest. De vIer constan~
ten hebben de moge Jijkheden van Dobru' s sch r ijverschap bepaa ld, én de be~
perkmgen ervan . A ls we ons hier willen bezighouden met zijn literaire werk
om te komen tot een bepaJing van zijn betekenis , dan zu ll en we die vier
constanten duS voortdurend ter sprake moeten br engen .
Voor het fU'lctioneren yan Dob ru al s schrijver/dec lamator IS het van
be l ang o m vast te ste llen we lk ze lf bee ld hij er op na hield. Uit het ster k
gesti leerde "Wan dé Dabru " uit Abango( 1980 : 9vv) rijst de id 'ealist op die
weldoende r ondgaat: gratis boekjes uitde lend, een huis wekend voor een dak·
loze Jonge vrouw met drie kinderen , de jeugd onde rri chtend met poëzie in
de idealen van het volk. Dit is ook het bee ld dat ve len zich van hem ge·
.... ormd hebben; zelfs diegenen die het pol itiek niet met hem eens waren, ga·
.... en hem veel krediet . Edgar Cai r o, die ste lt dal " Dobru 's ro l ten aanzien
van hel regime 80uterse ( ... , leer betwist (is)" en dat velen het hem kwaliJk namen dal hIJ een faJa lobL die bi jna een nationaal symbool is voor de
Surinamer s, heeft laten afbeelden in de loop van een UZ I, oordee lt hierover
nIet met de van hem gebruLkeliJke scherpte, maar spreekt van Dobru 's " r espektabe le maar Simplistisc he karakter " (Calfo, 1984: 51vv) . l J:1e l heLd was 00bru nLet geheel vreemd : zoa ls elke dichter zag hij z i jn voordracht Graag gewaardeerd (OOk al was hIJ niet altijd even sec uur In het Citer en van ander mans poëZie (Ketwaru, 1984: 28) of het vermelden van de schepper ervan l ) en op zijn Internationale missies voor de Surinaamse zaak droeg hIJ
bij voorkeur voor uit eigen werk. Dit laatste is over igens niet verwonder·
l ijk : hij moet ziChze lf, naarmate zijn bekendheid groeide, steeds sterker gezien hebben als de personificatie van Suriname. Terecht? De vraag is natuur·
l ijk of iemand überhaupt deze p retent ie kan waarmaken. DObru althans heeft
niet ingezien da t het negerelement in hem - dat hij toc h ook alti jd met
nadruk heeft will en uitdragen - verhinderd heeft dat zijn werk bij een ieder
aansloeg. Wat bijvoorbeeld in het ve r haa l " De p lee" in de gelijknamige bun-
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del (1968) als exemp lar isch voo r het doorbreken van de etnische verdee ldheid moest worden gezien - de l ie fde tussen een creoo lse jongen en een hindostaans meisje - streek vanwege de onge lukki ge situering in een erfplee
de hindostanen, die veel al nog vasthouden aan het sac rale van de man/vrouw verbinding, tegen de haren in. Dobru ls nationalisme was in essentie een c re001'$ nötional is lll e, gelijk dat van Wie Eégie Sanie.
Dobru leeft bi j brede lagen van de be volking voort als voordrac htskunstenaar en dichter, in die volgorde; de prozaschrijve r komt er - overigens
ten onrecht - zelden of nooit aan te pas . Dobru ls declamat ie heeft schoo l
gemaakt, poëzie wordt nog vaa k op zijn wijze voor het voet l icht gebracht
en "W an bon" wordt nog steeds door scl'olier en Uit riet hoofd ge leerd en in
Dobru-stijl gepresenteerd. Hoe komt het dan dat Edgar Cairo (1984: 52)
spreekt va n een a rme stijl van voordracht? We kunnen ve r moeden wat hij
bedoelt wanneer we Dob rul s voordracht vergelijken met de veel expressievere van die na hem kwamen, bijvoorbeeld een Judith de Kom, een Edgar
Cairo, een Paul Middellijn. Dan wordt direct dUideli j k dat Dobru slechts een
beperkt aanta l registers bespeelde: woo rd intonatie en gest iek . Valt ook de
gestiek weg, zoa ls op de plaat S'Lrijdh"ederen uit S urinäme
(1971), dan b li jtt
enke l de woordintona ti e over en die bllJkt niet bijster veel differentiat ie te
bieden . Maar: het is n iet helemaal fair Dobru te verge l ijken met degenen
die na hem de voordrachtskun st uitdiepten . Sandew Hi r a heeft er in een lezing 2 terecht op gewezen dat een historische vergelijking slechts j\Jlst is
wanneer we iemand vergelijken met personen uit vroegere of dezelfde ti jd.
En n dat l icht bezien komt Dobru meer eer toe . Waarsc hijnlijk is het juist
door zijn weinig comp le xe, herkenbare vorm van voord ra cht dat Dobru brede
lagen van de bevo lking wist t e bereiken en ook voor (een bepaalde vorm van)
poëzie wist te winnen . Dat voordracht In zijn latere jaren een habit uS
werd - te pas en te onpas d r oeg hii voor, z.e lf s bij een modesnow In Tor arica - kwam overigens de ernst waar mee het luisterpubJiek hem bejegende niet
ten goede en leidde ook tot enkele pijnlijke incidenten.
Het paste geheel in he t politieke gedachtengoed van Dobru om zijn
boodschap af te stemmen op het grote publiek. De viool die afgezet wordt
tegen de vo lksere drum, het thee-drinken dat als westers wordt verwor-/
pen : 3 het z ijn stellingen die tegen alle fei ten indrUisen" maa r die we l aanslaan bij een breed publiek . Het getuigt van een doordechte strategie om
een ideo logie van maatsc happelijke verandering zo ' n vorm te geven dat de
massa die verstaat. "W an bon " is ongetwijfeld het bekendste Su ri naamse gedi c ht en Dobru heeft z.eker veel mensen bereikt. Maar we moeten goed beseffen dat dit prim ai r een po l itieke en niet een literaire vaststelling is en
Dobru zou waarsch ijnli jk de laa t ste zijn om zich hierover druk te maken:
l iteratuur IS voor hem toch elt ijd een mid de l geweest , een belangrijk midde l,
maar noo it doel op zich. Zijn antwoord op de vraag of hij van de pen leefde, was veelzeggend genoeg: "I k leef van de revolutie! Ik Wil dat de ogen
van mijn volk opengaan ... \\ (Wal rec ht, 1970 : 28) .
In het hanteren van de poëzie als middel en in de wijze waarop hij
dat deed, was Dobru een pragmaticus: toen hij er ve len mee WiSt te bereiken, wist hij met een poëz ie van herkenbare vorm - never c hanQe a winning
team - zijn publiek aan zich te binden . Af in zijn eerste bundel , Natapi
van 1965, vinden we a lles wat vormtec hnisch des Dob ru~ s is: de parallellie
van de zinsopbouw , de repetititio van zi nnen en Zinsdelen (het 23 maal her haajde na mi dé in het latere " Dertien galgen" spant hierin de kroo n), de
opening van gedichten, strofen en zinnen met een Imperatief (gebiedende
wij s) of met een combinatie van " ik" plus persoonsvorm . NaLapi iS waarSChiJnlijk Dobru ' s beste bundel, van een thematische en vormtechnische vaflatle die hij daarna nOOIt meer gepresenteerd heeft, en met verzen van een
krach t die hij nog maar zelden - en zeker niet meer na "Dertien galgen"
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Uit 1973 - heeft vertoond: de succesformu le zou zijn verwoestende werk
doen . In de verzame lu itgave Boodschappen uiL cic %Oll ; gedichLen 196'3 - 1980,
verschenen In 1982, treffen we 33 gedichten aan . Maar l iefst tien daarvan
openen met de combinatie lIlkIl + persoonsvorm (llik wil geen strand ziJnll,
IIlk proefde haat ll , etc.) en zes met een Imperatief ("vertel de kameraden",
"loop met miJ meell etc . ).
Deze consta tering ten aanzien van de zichzelf herhalende Dob ru IS een
literaire vaststelling . Het is een vaststelling over de d-iUJier
Dobru . Anderen zul len zich bezig moeten houden met de vraag wat de reële politieke
Invloed van Dobru geweest is, de vraag naar zijn b i jdrage In het gistingsproces van het decenniUm vóór Sunname 1s staatkundige onafhankelijkhe id en
de Jaren daarna, toen - zoa ls in alle dekolonlserende landen - het besef doorbrak dat het binnenlandse kolonlal isme het roer had ove rgenomen van het
bUitenlandse . Die anderen - histOriCI, politicologen - zu llen hebben Uit te
maken wat Dobru heeft losgemaakt bij de Surinamers als propagandist, als
vakbondsman, als Statenlid, als onderminister, misschien ook: enkel a ls socia le figuur . WIJ hebben ons hier bezig te houden met hot., hiJ dat deed In
zijn
literaire werk . Ons interesseert de vraag naar de wiJze waarop hij In
proza en poëzie vorm gaf aan wat Bru ma Ideologisch uitwerkte. Eén ding
moge hier reeds vastgesteld worden: als proces van Ideologie-vormll1g IS het
werk van Dobru van uiterst geringe waarde geweest. Een fragment Uit "\"'an
dé Dobru il van omstreeks 1970 - Dobru bezat t oen nog geen eigen hUIS en
de gedachte dat hij OO it naast Lachmon op het verkiezingspod ium zou staan,
was toen nog volslagen absu r d : 4
En je mag weten dat ik nog steeds niet verlang naar een eigen
hUIs. Als allen hebben, had ik Je gezegd , zal Ik ook hebben.
Ik verlangde ook niet naar een auto . Ik heb det verlangen nog
steeds niet. Ik had je gezegd, dat ik nooit een luxe wagen zal
hebben. Als Ik een vierwielig voertuig aanschaf , 2al het een
Pi c k-up of een truck of een jeep zIJn . (Oobru , 1980: S)
Ideologisch kunnen we hier niets mee beginnen, het fragment IS naief te noemen. Maar dat deze, ongetwijfeld door idealisme ingegeven woorden aanhun waarde hebben, is
slaan bij een Groot pub I iek en dus propagandisLisch
een andere 2aak .
Literair bezien - niet te verwarren met : literair-historisch beZien - IS
R. Oobru een uiterst middelmatige figuur geweest. We gaan dan uit van de
criteria : oo rspronke lijkheid en perfectie van vormgeving, en oorspronkeliJkheid, diepgang en ontwikke l ing van viSie. Wie Zich niets van deze criteria
aantrekt, steJt Oobru buiten elk referentle- en vergelijkingskader - zoals dat
met god gebeurt - en kan dan ook niet tot een posit iebepa l ing van Oobru
komen .
Nu moeten we niet denken dat de middelmatigheid van veel van 00bru 's werk haa r oor zaak vindt in het feit dat hij een schrijver van VOlkSpoëZie en vo l ksverhalen was. Literatuur voor het volk kent haar beperkingen ,
maar ZIJ IS niet per definitie ongeslepen v~n vorm of oppervlakkig . De mati ge kwaliteit van het grootste deel van Dobru ' s werk moet In verband gebracht worden met de verhouding tot zijn publiek zoals die zich Uit zijn werk
en optreden laat destilleren: hij wilde weliswaar het Surinaamse volk zijn
eigen literatuur geven en het bewust maken van de potenties van zijn cu ltuur (en vooral: taaJ) , maar toch primair met als inzet : het bewust -wo rden
van de eigenwaarde, het afwijzen van e lke vorm van knechtlng en onrechtvaardigheid en het zich ontdoen v~n ol ie resten van een door het kolonialis me ingegeven mentaliteit. Dez e visie op het functioneren van het woord
heeft - waarschijnlijk in combinatie met Dobru 's beperkte mogelijkheden als
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literator - gemaakt dat hij de vor mgeving van zijn werk sterk ver waar loosd
heeft.
Dit wordt snel duidel ijk als we kijken naar zijn bekende "Wan bon"
(onder andere opgenomen in Dobru. 1982: 7):

wan bon
someni w l wirl
wan bon
wan I iba
someni kriki
ala e go na wan se
wan ede
someni pra kser i
prakseri pe wan boen moes de
wan ga do
sameni fasi foe anbegi
ma wan papa
wan sr anan
samen; wi wiri
sameni skin
sameni tango
wan pipe l

De eerste strofe geeft een eenvoudig bee ld: Suriname/het Surinaamse volk
bestaat als een gehee l van ve rschi ll ende b laderen die tezamen één boom vormen. Toch zit er iets vr eemds aan di t bee ld: een boom kent immers slechts
één soor t bladeren ; een manjaboom heeft geen bladeren van de guaveboom .
De tweede strofe opent opva llend : wan liba. Het vo lk van het st romenland
Su r iname voorgeste ld als één r iv ier: voo r de hand ligt het niet, maar het
kan . So meni krib / ala e go na wan se:het grote aanta l kreken die atle naa r
één zee stromen . Het is als met de boom en de bladeren : de bedoe l ing is
duideli jk. maar het k lopt lOgisch bezien niet. :<reken stromen juist in al le
richtingen, het is de rivier die naar de zee stroomt. De derde strofe:
wan ede / someni prakseri / prakseri pe wan boen moes de. Dobru
bedoelt
wat er staat : er zijn zoveel gedachten dat er ook wel een goede onder moet
zi jn. A ls idealist heeft hij ver moedelijk over he t hoof d gez ien dat de opmerking bepaa ld niet comp l imenteus k l inkt. De vierde strofe , over de ene god
en de zoveel manieren waarop wij hem aanbidden, is als geschematiseerde
weer gave van de Su r inaamse rea litei t niet adequaat t e noemen. Als hIJ het
godenpantheon lIan winti en de goddeli jke Incarnat ies van Vishnu 10 het beeld
tot Uitdr ukking had wil len brengen, was WBn papa / someni gado exacter
geweest, en ook f raaier dan [asi foe anbegi • De laatste strofe is in de
metonymisc he para ll ell ie van haarsoorten. huidskleuren, ta len een direct inZichtelijk geheel , aanspreekbaar en met ltéén vo l k" als c l imax van een
lUIstergedic ht doel matig.
Zo zien we dat Dobru 's bekendste en voor zijn ideeënwere ld ook sterkst
programmatische gedicht - hij l iet het in vijf van zijn bunde ls opnemen 5_
structuree l noga l ramme lt. In Matapi v inden we heel wat ste r kere gedichten,
OijvOOrbee ld het ZUIvere li efdes vers " A ls ik wist" waarin de ver l iefde Ik ue
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Story 's "Orfeu

negro11

(uit

-"'':lIki.J , 1961) dat gedaan had:

als Ik Wist
de paden, waa r langs Ie "ep
Ik zou an)isa 's spre iden
In ve le kleuren
zodat geen korrel zand
Ie voeten lOU besmeuren
Ik ZOu de mooiste bloemen
Jaten geu ren
Ik zou de zon laten schijnen
zo zacht
om Je glimlach te om lij sten
Ik zou een bries bevelen
Je gang te wiegen
en de natuur vasthouden
op vandaag •• .
Ook het korte gedicht " PInalt (opgenomen In Nali/pi) waarmee Dobru ZIch
tegenover zIJn leraar Nederlands als Sranan-dlchter bewees, IS stukken sterker
dan "\Van bon". HIJ zal de ontstaanstIjd, meI 1955, om het vroege Jaar met
terechte trots bil/ven vermelden, Trefossa kwam Immers eerst twee jaar later met rW lji
Dagoe k r asl
Dia dede
Gon pik;
Szn j 'e frede
Metl de.
San J'e kré
Gon n'e lé
Dia dede
San J'e trede.
We moeten ons ongeveer de voJgende situati e voor ogen halen: de hond rukt
aan de ketting, het schot is afgegaan, het hert IS dood. Er IS vlees, de
honger IS voorbiJ , maar het kind blijft huden, de angst IS er nog. Heel die
wereld wordt opgeroepen In negen korte ZInnetjes dIe alJeen het meest elementaIre van de sItuatIe aandUIden . De vraag nu IS, of we Aldert V/alrecht
(1970 : 27 vvl moeten vol gen in zIJn Interpretatie. HIJ zegt dat we er ook
nog een oproep om de angst voor de toekomst van zich af te zetten, 10
moeten zIen; het geweer vertegenwoordIgt de revolutIe-gedachte, er IS de
troost voor het vo lk dat ptnaart en de belofte dat daar eens een etnd aan
zal komen. Walrecht, dIe geen Sranan ken t. baseert ZIch op een bron: de
dichter zelf dIe vIjftien Jaar na dato hel gediCht Inter preteert van uit een
denkwereld die ZICh , aldus Dobru 's Wan r.!onki f/-j( 1969) , eerst na de ontstaansc:latum van het gedIcht ontWikkelde. Dat maakt de Interpretat,e van
Wal recht uIterst dubIeus.
Het gedicht " PIna" valt op door ztin mdlrecte wIjze van op roepen . Latere gedIChten over de armoede zullen niet suggereren, maar onve rbl oemd
noemen. In 1955 heeft Dobru poëzie in zijn hoofd en het publIek kwam later
wel . Als propagandadichter had hij het publiek 10 zIJn hoofd en de poëZie
kwarn achte raan hol!en. Hele gedichten zIJn dan nog slechts te herKennen
a l s pOOllt! In ue veldt::llny van zinnen over korte regels:
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hoelang nog
voordat onze intellectue len
zullen beseffen
dat wij
er slechter aan toe zijn
dan zij
dat wij pinaren
dat wij al jaren en Jaren
zitten te wachten
op verandering in ons ellendig bestaan
Dit fragment uit Tjasnet (1915) is op het gehoor niet te onderscheiden van
een fragment Uit een po l itieke rede. Het gedicht lIik ben een neger " uit
Bar poeroe(1910) behoort tot Dobru 's bekendste :
ik ben een neger
kijk naar mijn lippen
kijk naar mijn neus
i k ben een neger
dit is geen leus
dit is een zekerheid
kijk dan naar mijn huid
ik ben een neger
dit is geel. geleuter
enz .
Hoe belangrijk deze ideJititeits-bevestigende regeis voor de creoo lse massa
ook waren , als poëzie is het, om bij Dobru 's woorden te bl ijven, ge leuter,
want het zit vol met stoplappen , zinsvu ll ers. (Veel beter als negerpoëzie is
dan het Enge lse IIsoul"-gedicht " hello januwall uit Boodschappen uit de 20n
( 1582) . Wanneer de vorm wegva lt, dan bli jft er niet vee l meer over dan 00bru 's intentie, gegoten in een vorme loze hoop woorden , zoals onder ëndere
een ander bekend gp.dicht laat zien, het larmoyante " Het hoertje l1 uit Dertien
galgen ( 1973).
Het is al gezegd: In de keuze van zij .. l iteraire midde len was Dobru
een pragmaticus. Daaruit kan dan ook verkläal d worden dat hij in 1967 met
een bundeling kwam van zijn eerder in het Jagblad "Suriname lt verschenen
liefdesverha len . DOS mi eses"i geeft el f tienerstory 's (die overigens heus wel
door menig volwassene ge lezen zullen zijn), comp leet met rec lames voor
Glenn's Supermarket - Ren naar Glenn - en de Ge lderse rookworst van
Gwamba. 6 Het boekje lijkt qua vormgeving srrekend op de pulp lectuur die
John Slagveer met zIjn />taJervlek -serie momentee l op de markt gooit en
is ook inhoudelijk nauwelijks beter. Het geeft ons de eeuwige combinat ie
van jongen plus meisje, plus de lachende derde (een vriend of groep vrienden
wier horizon bepaa ld wordt door fuiven, bioscoop en Parbodjogols). De dames
zijn all emaal even mooi en prachtig en wanneer dit niet zo is - zoa ls in
"Rits. , 0 Rita" - loopt het verhaal ook prompt verkeerd af. De manspersoon
is voorzien van " getrainde bors t - en nekspieren" (p . 28). Geen wonder dat
bij zoveel volmaakts de ge l iefden el kaar in de armen va ll en al s twee fietsen
die tegen elkaar staan en e lkaar zo in evenwicht houden (p. 32) . A ldert Wa lrecht (1910 : 29) oordee lde over dit werk : "Het is een serie kuise moralistische l iefdesverhaaltjes die een damesbl ad zoa ls " LJbe ll e" in Neder land waarschijnliik niet eens zou accepteren. Alle spanning ontbreekt, de taa l is slap
en als enige verontschu l diging kan aangevoerd worden, dat Dobru zijn verha-
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De bundel

"Bos mi csesi

(/967)

len voor tieners schreef, die nu In plaats van blanke dames waarover de
vroegere keukenmeidenverhaaltjes gingen, - kinderen van hun eigen volk zagen
opt r eden ."
Een vergel ijking met zi jn tijdgenoten werkt hier ook niet in Dobruts
voordeel, want eoen Ooft had met Spanh oek In 1958 al laten zien dat liefdesgeschiedenissen ook heel anders op papier kunnen worden gezet. Nee, een
revolutionaire Dabru: d ie is In Bos mi esesi ver te zoeken . 7
Datzelfde geldt voor P88rw e ri; Bos mi esesi 2 (ook van 1967) det
\Valrecht opeens "stukken beter " v ind t. Het is echter van hetzelfde laken
een pak , dezelfde platte burgerlijkheid , met dien verstande dat de mannelijke
hoofdpersoon hier voor een keuze tussen twee meis Jes, twee zusJes nota
bene, komt te staan - die natuurlijk all ebei weer mooi en prachtig Zijn .
Dobru trekt ze dan ook maar paarweri aan . We Vinden in het boekje de
voorbode van het knietje-vrijen in de bus dat Rappa veertien jaar later tot
onderwerp van een verhaal zou maken , zoals veel van Dobru ts passages door
Rappa louden worden uitgewerkt. 8 Dobru heeft school gemaakt, maar daarover later .
De schematisering van de intermenselijke verhoudingen van de twee
deeltjes Bos mi esesi. vinden we ook terug in de verhalen van [o;lasoemá.1S67) ,
in de novelle Ocma sosc{ 1968) en in een verhaal als " Uit het leven van een
popu" uit De pLee ( "kIC ") en andere verhal en (1968). Er kan geen vrouw rondlopen of gado Dobru froid ', soms krilgt h ij het zelfs zo te pakken dat" het
gewoonweg rommelde in miin borstkes" (WilSC61I9 : 53). De vrouw IS het wild
en de man de jager , zo wi l het grote pub l iek het graag zien . Het is goed
om te beseffen dat in het jaar van D:m3 S05O , 1968, ook een Surinaamse roman als Ferriers AI.:nEn kon verschijnen , waarin de verhoudingen wel heel wat
anders liggen. Maar laten we ons bepalen tot Dobru, die het machismo tot
cu ltus verhief: "I k schaam me niet om te zeggen : ik heb waka-waka-ai. Ik
zie de schoonheid van mijn eigen vo lk tl (Wan rrmld [ri : 50). Zeker heeft Dobru
bijgedragen aan het verzet tegen wat wel eens genoemd is: de censuur van
de ontcu lturalisatle. In Wan monki fri(t9Sg: 49) zegt hiJ hoe eerst door toedoen van No la Hatterman het besef van schoonheid van neger en negerin
doordrong.
Voor de Kreoolse meisjes ga ik steevast door de knieën . Voor
hun fiere houding: lang, slank, trots en donker. De kapster zaken
spruiten uit de grond als paddestoelen . Maar het haar staat hen
toch leuk , zo met de faja isri behandeld . Wat je altijd biJ de
Kreoolse meisjes vindt is bi l le baja; God heeft ze een "special
brand " gegeven. Net een komki Sa. Sommigen hebben te veel ,
maa r dat za l ook zijn nut hebben , denk ik. (id .: 50)
Overigens kunnen de laatstgenoemde boeken niet over één kem geschoren
wor den met de twee deeltjes Bos mi esesi • Met name WasceJB , de bundeling van ee rder in de " Vrije Stem ti verschenen verhalen , behoort tot het beste proza dat Dobru geschreven heeft. " Verhalen" is eigenlijk niet het goede
woord . Het z ijn in feite reportages die in wekelijkse af leveringen verschenen
met als verslaggevend-ik Dobru. 10 l n zijn niet-fictieve proza is Dobru mijns
inZiens altijd op zijn sterkst, zowel in W8$Oema als in Wan monki fTi
• Als
Dobru fictie schrijft, dan breekt er iets, dan is de vaart erui t. De verha len
in zowel De plee (1968) a.ls Abango ( l e80) hebben ze lden een bev r edigend
p lot en ove rtuigen stilistisch niet. Het valt in Dobru 's proza op dat het die
typische trek vertoont Vé:.n vee l zogenaamde Derde Wereld-literatuur om vee l
b ladZijden gevu ld te zien met discussies tussen de hoofdpersonen, men denke
maar aan een Avonden aan de rivier
( 1969) van Benny Ooft , Strafhok (197 1)
van Vianen , of Duisternis over Jacme1 (1981) van de Ha°i'tiean Métellus. Het
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IS een beetje wrang dat juist het zwakke Ahango Dobru ' s eerste werk was
dat door een uitgeverij werd uitgegeven. Slechts wanneer Dobru zich direct
laat leiden door gegevenheden uit de creoolse traditie zoals met het titeJver~
haal van Abango, of wanneer het dyarileven hem inspi r eert zoa ls in het titel ~
verhaal van De p}ee , ontst aat een Qua ve r haal gegeven bevredigende vertel ~
l ing. In andere gevallen l ijkt Oobru een hemd aan te trekken dat hem niet
zit ; met name zijn kerst~ en nieuwjaarsverha len druipen van sentimentaliteit.
Ook in Wasoema is het het leven r ond de pras'oso's dat Oob r u tot ver ~
tel len zet en wat hij e r van gemaakt heeft, behoort tot het beste rond dit
onderwerp . De peetvaderf iguur van Bigi OorsI , de verpauperde wagiman Ba
Tjall , de r eus Nellius Meid (bijgenaamd Spanjoro) met zijn oneindige reeks
affaires, de vrouwen met hun onregelmatige bezoek : het is een c urieuze
stoet die voorbijtrekt en één die zeldzaam levendig getekend wordt. De ar~
moede, het geb r ek aan hygiëne, de stank, het onrecht, de sociale ellende :
ze wo r den bijna mooi door Dobru ' s pen .
Geeft Dob r u in de korte S r anan~prozastukken van H atapi vee l van de
ora le verte l techniek Il~ een aspect dat eens grondige studie verdi en t ~ , i1
Wasoemil en In de dichter l ijke tegenhanger ervan , de sociale protestpoëzIe
uit Koenoe( 1968), schi ldert hij het leven van de stadscreoo l, mee levend In
in letter l ijke zin . Misschien is het waar dat Nel Brad leys Obia a no'f joe . na
spit na inj ( 1968) heel wat geesten in beroering bracht , maar dat de wl:nbprei
daarv66r geen serieus onderwerp van literatuur was (Wal recht , 1970; 51) ,
wordt weersproken doo r Oobru ' s schets "Mis Mlen e siki : a kir' a ge loof foe
na prasi" uit Wasocma . Met de doorbreking van het taboe op het naar bUIter
br engen van het bakadyari leven, doorbrak Oobru ook het taboe op wint l ~
dinges en dat is geen geringe verdienste . De levendigheid van vertellen waar~
mee hij dat deed, bereikte hij onder meer door
anders dan lil
Bos mi escsi
~ de dialogen grotendeels in het Sranan le zetten . Hele ver ~
halen in het Sranan schrijven durfde hij niet aan . Als pragmati cus kende hij
de prob lemen van het publiek met het lezen van Sr anantongo . Cairo (1984:
35) heeft vermoede l ijk gelijk a ls hij schrijft :
rvlen Wil de het koopkrachtige publiek wel met het e igen e konfron ~
teren , maar de boven lagen van de maatschappij (die men aan
de ene kant aanviel vanuit de " armoede-story" en d ie men
ander szins broodnodig had vanwege " monl " ) moch ten toch wee r
niet echt opgezade ld worden met die kromtaal van de domprater
op z ' n bakadJa r i , z' n pro letariaatserfje .
Dobru ' s taalstrategie is een uiterst behoedzame geweest. Zijn Srananproza
heeft ~ met één uitzondering 12~ de tweeëneenhc:. lve bladzijde vc:.n
NatIlpi
nooi t overschreden , zijn Sranan ~ poëzie beoogde niet de co nserverende en re ~
activerende functie van de taa l van Slory en Cairo en zijn Su r inaams~Neder
lands b leef a l tijd binnen de grenzen van de ABN-grammaticaliteit. Oobru
was geen Sranan~voorman a ls Trefossa , Bruma, Doorson, maar dit vnl nog
niet zeggen dat zijn verdiensten a ls Sranan~propagandis t niet minstens even
groot zi jn geweest. Hij was de wegbereider voor het materiaa l dat r~icJlae l
Slory zou aandragen nadat deze in september 1970 In Suriname teruggekeerd
was en Dobru besefte dat ook . Hij zei, toen Slory nog In Nederland zat , over
zijn e i gen Sr anan -:;Jedichten : " Als Slory terugkeert , berg ik mijn pen " : JOobr u' s
Sranan is ~ zeker in verge li jking met dat van Slory ~ eenvoudig . Maar JUist
door de bevattelijkheid van zijn luisterpoëzie heeft hi j velen bereikt en heeft
zijn Sranan voor ve len de stimulc:.ns kunnen betekenen die Trefossa me t zijn
Trotji slechts voo r enke len had. E n iets verge l lJkb.sars ge ldt voor zI Jn Sur l ~
naams-Neder lands : hij bereikte velen door een Jlerkenbaar proza te etaleren ,
dat wil zegge n niet te ve r van het ABN af , maar t och ~ met name lil de
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dialogen - met ee n e igen Surinaamse tint. Niet we ini gen leer den va n he m
de mogelijkheden o m in het Sranan o f Surinaam s- Nede rlands t e gaan sc hr i jven .
Z ijn be lang voor de l i t eratuurgesc hiede nis is ec ht er gr o t er gevJeest e n
niet li c ht te over sc hatt en. Hij stimul ee r de ve len tot publi cer en , maar , we
moeten ook nucht er Lijn: Li jn pi in c ipe van "l aat duiz end b loe men b loe en"
heeft ook vee l epigonen opgeleverd . Laten we ec hte r ni et ve r get en dat ook
een Shr i niväs i van he m de push kr eeg o m zijn we rk uit t e geven (en deze
was ni et de enige di e ee n ged ic ht aan Dobru opdr oeg). Daa r naast moet genoemd worden de e ne r gie di e h i j inves t eerde in de bunde li ng van sc hrijver s
rond IIMoe tete" en de publi c r e lati ons-taa k die hi j voo r de jonge Sur i naa mse
lite ratuu r vervul de me t z i j n voo rdracht voo r Su r inaams en Cara'ibisch publi ek .
f\rl aa r misschien is toch het a ll erbe langrij kste geweest z ijn inv loed op
het vo l k da t zI Jn eigen taa l nog a ls Inferieur aan het Nederlands zag. Dobru,
ze l f een lat e vr ucht van de Wie Eégle Sanle-bewegrng, heeft waarschijnlijk
meer voor het Sranan betekend dan deze hele beweging bij elkaar . Van zIJn
activiteiten aan het t aal front doet h i j verslag In zijn I\' an mrmki (ri : IJclrijding en .st r~ijd (1969) .
Dobru is vers laggever èn stuwing van zijn lijd geweest en het IS zowel
a ls tijdsdoc ument, als a ls eye-opener dat ~Ian monki lri waardering
verd ien t.
H et IS een van de boeken met een Sr anan-titel waarmee men toen nog niet
4
zo d irect raad w ist/ maa r die, vlot ve r te ld In de gangbare leestaal , wel
ge lezen werden en hun Invloed - hoe moeilijk meet baar ook - deden gelden .
Het boek is een persoonlijke documentaire van het Surrnaamse nationalisme
en In ZIJn stij l verraadt het de bet rokkenhe id waarmee het werd geschreven .
V/ e citeren de laatste zinnen van het tiende hoofdstuk (p . 63) :
Het Volk gaat eens allen die In deze per iode hebben meege r egeerd , a ll en die In deze pe r iode hebben meegegeten, het volk
gaat ze a l lemaal weg jagen . Het Volk moet slechts de ogen open
gaan . God geve dat het sne l gebeurt. Amen . Nu Jij .
De aanspreekbaarheid van het boe k Zi t hem deels in de schematiserrng van
de maa t schappe l i j ke (mondia le) verhoudingen waarop het is gebaseerd. lijn
begrip van revo lutie was voor velen niet eens zo onacceptabel, omdat het
In wezen op het chrIstendom was geYnsplreerd. In een artikel In "Omhoog"
( 1973) sch r ijft hiJ: " Ij'e zu ll en we l op onze hoede moeten zÎJn om aan dat
woord "revolutie" niet de eenzi jd ige betekenis te geven ·",an opstand , gewapend geweld en ba ldadigheidIl en later In het ar tikel haalt hij de scrrpturist
Oscar CulIman en de verhouding van mens tot god erbij.
Dobru was geen diep denker, hij was de man van de aanspreekbare Idealen . HI J was geen sceptisch denker a ls de Nigeriaanse Nobelprijsw Inraar
Wole SOylnka die een beg r ip a ls négritude verwierp met als afdoende argumentatie : de t ijger laat Zich ook n iet Uit over zijn "tljgrltude" (vergelijk
Dwarkasing, 1986). Dob r u was juist de man van het trotse " Ik ben een nege r tl • "Wij maa-<ten slogans en bra lden die uit, om gehoord te worden . W ij
moesten ge~loord wo r den.", schrijft hiJ In Wan monki fr-i (p. 56) . Het IS slechts
met deze wetenschap van een kunst en een Idealisme In de verdrukking , dat
bepaa lde trekken In het werk van Dobr u inZichtelijk en ook acceptabel worden.
Met dit idee van overcompensat ie in het achterhoofd kan voor ons lets
dUide l ijk worden omtrent Dobru ' s nationa l isme. Wat de poli t ieke betekenis
ervan is geweest, moeten anderen maar uItmaken. Wat wij hier ;;;.lIereerst
kunnen vastste ll en ten aanzien van de verwoording ervan , IS dat nationalisme
~ i j Dobru gespeend is van e lk e r e lativerrn g. We bedoelen dat niet eens zo-
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zeer de chauvInistische trek dat alles wat een Surinamer doet mooier en
beter IS dan wat een persoon van elke andere nationa le doet: "I k lUist er ander s we l graag naar hmdostaanse muz iek, het IS Immers een stuk Su rtname"
(Paark'C'r i: 3) IS tYPische Dobru -I oglca (die trouwens meteen dUIdelijk maakt
dat hiJ eigenliJk niet van hmdostaanse muziek hie ld). We bedoe len dat ner gens OOk maar lets bl i jkt van een besef van de gevaren die i n z1Jn toch wel
erg kortz ichtig en naïef gepr esenteerd natIOnal isme schui len, noch In zIJn
poëzIe, 'loch In zijn beschouwend wer k. Waarin de combinatie van nationa l isme en verheerlijking van grote leide r s kan resulteren , IS b l ijkbaar niet bil
Dobru opgekomen . lIJn kritiek in k'an monki tri op het functioneren van Johan Penge l verhinderde Dobru r11et te pleiten voor een sterk lelde r schap', 5
Z!Jn grenzeloze bewonder mg voor Eddy Br uma wordt In hetzelfde boek genoeg
dUlde l ljkJ6~n In Palfldise (1981) noemt hij Bruma In één adem met ftguren
als tvlao, Gandhl , Cast ra en Martin Luther Kln g. Enke le r ege ls Uit deze lf de
bunde l van de poëzie voor K lm 11 Sung, de leide r van " tM socialist paradise"
Ko r ea :

KIJK hem aan
sch rijf elk woord dat hIJ zegt
revolutie
vang zIJn denken
vO lg ZIJn voetsporen
let op al zijn bewegingen
rekonstruktie
de zon van de natie loopt en preekt
dwars door het land
reunlflcatle
SChrijf op
kiJk hem aan
ÜI t IS natuur lijk Je reInste persoonsverheer lIJk Ing.
Zo te zien heeft Dobru pas laat - na Surlnarne 's onafhanke lijkheid beseft dat ZIJn bewondering voor staten als de democrat ische volksrepublieken
van K or ea , Ch ina en Cuba niet te flJmen IS met het nergens In een breder
Internationaal verband geplaatste nationalisme loa ls dat lil met name 1\' 8n
m()nki Iri t ot uitdrukking kwam . lil het gedicht " Cuba Angola " van 18 76 (opgenomen In (.'('sl i\dl , 1978) komen we de regel tegen "we are a patfla of
three contlnents", maar we moeten ons niet vergrssen: met Internationalisme
heeft dit niets te maken. Het woord "v ader land" IS In zIJn metafoflsch gebruIk niet het vaderland Uit Oobru ' s natlona Istlsche gedichten . In hetzelfde
jaar 1976 verschijnt trOuwens de herdruk van k'an l1I o nJ.:i Iri (In Dobru ' s prozaverzamelbundel Po ri óo to) .
Revo lutie IS voor Dobr u altIJd een natlonael begrIp geweest. In het
voorwoord tot PilradiSl' spreekt hij over "nationalIst and soc ial ist revo lutlons". In ZIJn I iteralfe werk IS er wel de Internationale solldafltel t, ZIJn
meeleven met verwante naties. Maar In de vijf Engelstal ige bundels I 7 waar _
mee hij zIJn werk Internationaal Uitdroeg, fjtng he t merendeels om vertalIngen van nationalistische poëZie . Dobru ' s gediChten zOMer zijn voordracht
mIssen een essentiële dimenSIe; de vertaling h;::all dan nog een dimenSie weg
en geeft ze In al hun opperv lakkigheId bloot· Internationaa l onde rkende men
die ook .: e Dau komt biJ dat hij lil de gedichten ove r andere landen zelden
de ergen herkenbare toon weet te treffen: Internationalisme was - anders
dan biJ een De Kom - wezensv r eemd a2n zIJn Ziel . HIJ blijft dzn ci rk e len
lil het internationaa l gangbare st fl jdidloom , met als dieptepunt de semi-mao"istrsche uitspraken over kameraad K im 11 Sung.
Moeten we nog een ba la ns opmaken? V1'elnu, ko rt dan. We Zijn begon-
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nen met het aanduiden van vier constanten : volksmassa, c reool- zijn, national isme en revolutie. We hebben gezien dat hij in voordracht, verstechniek
en gedachtengoed herkenbaarheid heeft gesteld boven vernieuwing en uitdieping. Waarin zijn betekenis lag, is hopelijk duidelijk geworden. Hij heeft zich
in dienst geste ld van de allereerste woorcen uit zijn eerste bundel Matapi:
"wiki SrananmanII. Als dichter voor het volk is hij geweest wat hij in de
laatste strofe van IIlk wil geen strand zijn " zegt :
Ik wil een hamer zijn
om te beuken
op konservatisme en
kolonialisme
in naam van progressie
en nationalisme.
*Lez ing gehouden op het Literatuursymposium
van de Academ ie voor Hoger Kunst - en
Cultuuronderwijs, Paramaribo, 13 - 15 mei 1987.
Noten

1.

Onder meer Shrinivasi overkwam dit met het gedicht IIEén plek maar ll
uit Anjali (1963) . Mededeling van Shrinivasi .

2.

Theater Unique, Paramaribo , 10 februari 1987.

3.

Het eerste doet hij in het gedicht lIik wil geen strand zijn " uit Matapi
(1965) , het tweede stelde hij tegenover Shrinivasi.
Nog in Dertien galgen van 1973 spreekt Dobru over de principieel-conservatieve VHP van Lachman en de onmogelijkheid van een samenwerking .

4.

5.

Matapi (1965) , Flowers must not grow today (1973), Festival (1978), RevoJution and love in the sun (1981) en Boodschappen uit de zon (1982).

6.

Dqbru heeft zich ove rigens
Zie Wal recht , 1970: 29.

7.

Men zou kunnen opmerken dat er iets meer aan de hand is: al in het
eerste verhaa l is de m i I ieuschets van de twee hoofdpersonen typerend
Dobru: hij komt uit een groot gezin dat door de moeder met de verdiensten uit wassen en strijken voor Hollanders op de been wordt gehouden omdat de vader als wakaman rondflaneert; zij komt uit een vaderloos gezin, moeder is schoonmaakster. En op pagina 23 komt toch/
ook even iets meer Dobru om de hoek kijken, wanneer de jongen op d€
vraag van zijn schoonmoeder 01 hij naar Holland gaat, antwoordt: IINee,
wat zou ik daar moeten zoeken? ". Maar vergelijkbare schetsen komen
ook bij anderen voor, bijvoorbee ld in Oofts verha lenbundel Spanhoek .

8.

Verge l ijk pagina 4 van Paarweri met Rappa 's verhaa l rISpie ren in de bus"
uit Opa Djannie en andere verhalen (1981) . Verder pagina 51 van Wan
monfd Eri (over een bijna-aanrijding veroorzaakt door een wandelende
schoonheid} met de pagina 's 132 - 133 van Rappa 's "Sranan sa wini " ,
eveneens uit Opa Djannie . Dan nog pp. 33 - 34 van Wan monki fn (over
Sranantongo praten en de c ul turele brainwash) met p . 51 van Rappals
Fromoe Archie (1984) .

9.

Variatie op de slotregel van het gedicht "Oema soso" uit Oema
in Boodschappen uit de zon : 19).
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van deze advertenties gedistantiëerd.
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10. Hoezeer overigens Dobru zich met de Ik Uit liJn fictieve proza geïdentl~
flceerd moet hebben, blijkt wel Uit flet feit dat In Paan'cri (po 12) aan
de )k ~ h9uur gedichten van Dobru (uit Nülétpi ) worden t oegeschreven,
terwijl deze ik toch de naam Ronaid Dors (men letle op de beginletters)
draagt (p . \ 5).
1 I . Edgar Cairo (1984: 51) Wijst op het klassieke tweegevec ht tussen de giganten P ' pa Kraw en Dreba f 'L insé lil t'Manfetti: wan foe wan" Uit
NfJlapi .

12. De historische vertelling "A feti foe Gado sabl ; Boni vs. Fourgeoud
N O('tC{L~

ll
In

10) is een vertall1lg van een stuk Uit
het beroemde boek van Stedman (overigens ;:onder dat dit vermeld
wordt). SHJft over : een Anansltorl opgenomen In zIJn An,Jn.-;i-Lori ' s (\979:
26 - 31 ). Men begrijpt dat het onjuist IS wat Henk Doe lwilt In een bespreking van dit boek sleIde: "Hij gaf een verzameling Anansl - Tori's uil.
die op zichze lf wel goed zijn , behalve waar hij - Lrouw ww ~ijn principes - maar niet prettig leesbaar overgaat op het sranantongo" (c ursivering van mij - MvK) . Vergelijk "Dobru bar slecht ll In Tori 1/9, 1979. Ook
niet dUidelijk iS ove ri gens waarom dat verhaal In het Sranan niet goed
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".

13. Mededelin g van Michaël Slory .
14 . i';:ededellng van Shrlnlvasi .
monki {ri: 6 - 9. Voorwoord tot Derlien géJfgl'fJ ( 1973).

15. ~\'an

16. Op de vraag In een interView wat hiJ fout vmdt aan Sruma antwoor dt
hij na lang gepeins: " Ik zou hel niet welen ." Zie "R. R.::vales Suriname 's
grootste Ideallst" In Tori 1/8, \ 978: 22 - '24. Vergelijk p . 23 .
17 . P/owers mu...;[ not grot..' l.oday (1973), 25 (1975, deels ook lil andere ta len), Feslil'2il (1978), PfirarJÎ$(' (1981) en f.,'C I'fJ/UUOII i-Ind {OVO in lhr sun
(IS81).

18. ivlededeitng van ShrinivasÎ .

LilrrBtuur (hrknopl)
C,uro, E. 1984
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COLONIALISM AND THE AUTHOR:
ALBERT HELMAN'S
"HOOFDEN VAN DE OAYAPOK!"
H. van NECK YODER
T ru t h can on ly be found in contrast ...
In as much as his art seeks ta ref lect
reason and justice, the artist (is an)
enemy of every col lectivity.
Ca r ry van Br uggen (10 , 48) 1

\n 1957 , Albert He l man accompanied a scientific exploration inta the rain
forests of Surinam , a journey which deeply affected his identity as author
and his re lationship ta his Su r inam origins. More than twenty yea r s late r,
he pub l ished t he jou r na l which he kep t o n this exp loration , liet eind van de
kaart. In it he dep lores how " Eu r opean " he had become , how l ike a "stranger " he feIt in the count r y of his ancesta r s (He l man , 1980 : 47) . Related ta
t he native Indian people on bath his -fathe r ' s and mother ' s side , the author
had spent numerous chi ldhood vacations with his re latives in the rain forests (He l man , 1984 b : 6) . N ow ret urning af ter an absence of close to forty
years , H e l man { 1980 : 87) desc r ibes his grief ove r his inabi l ity to make
meaning1u l contac t with these peop le whose spirit of independence he had
always deeply admired :
How stupid of me not to know more than five or six ... Oayana
wor ds. Here I am with a l l those years wasted on U l fila ' s Gothic
and Paninl ' s Sansk r it, and with my bel ly ful l of Ruusbroeck ls
.v. idd le Dutcn.
Because he sees himse l f as a " Europeanized" outsider , he assumes that they
see hlm also within the colonia l dichotomy of the clvi l ized versus the primitive . 2 H e tS the refore moved when the Indians appear to approach him without any pre Jud ice and even more sa when their actions exp r ess that they
certainly are not savages . At one pOint several K alinja men t r eat his legs
which had become infected. Few wor ds are exchanged , but He l man feels inexpressable gratitude tor thei r generosity and a humb ie recognition of t heir
medical expertise . But an even more moving encounter takes p \ace when
he briefly visits a sma lI, desperate l y poor Trio sett iement , as poor a village
as he has seen anywhere . The r e. among seemmg l y deserted dwe ll ings, he
mee t s an aid woman . She points to herse l f and says, " K r ibisi " (Caribbean) ,
and to his astonishment deter mines immediate ly that lIyou are one of us"
(He l man , 1980 : 170). At the moment that he becomes awa r e of the ex t ent
to which he had interna l ized the Western view of " the othe r" - infer ior, savage , pr imitive - and the extent to which th is co lonia l vision contro l ied his
view of this woman , he realizes that she has a qualitative l y differ ent pe r spective . With great emotion , He l man ( 1980: 175) describes the effect ot
seeing himse l f through her :
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I am no Jonger an author ..... 1 have became a different person
In whom the last remnants of falth in the super ior i ty of Western c lvlilza tion have totally been destroyed ..... The wilderness
has taught me who and what l am .•.•. This individual being, this
"I" lhal distinguishes Itself. .. from all else I S only apreBrA.nCp. .....
A person ... only exists wilh and thr ough hls fellow human beings,
by the grace of "the ot hers", no matter how primitive.
Thls Journey, Helman (1980: 175) writes in his journal , was not only a physica l venture deep Into the cou ntry of his origins; it was a spiritua l journey
into the essence of his own identity: "I nternally, I am again a 'savage' ''.
The intensity of his response to the native Indians ' view of him and
the decision ta pubtfsh hls journal al most 25 years laler shou ld be understood
within the centra l concern of his l iterary work. Looking back on his caree r
and his oeuvre in 1984, Helman (1984 b: 24) asserts that he has " used his
pen to open the eyes of (the Sürinam peop le) to the r ea l situation ... to fight
colonia li sm that has dominated the though t patterns of my 'own ' peop le". 3
But, on the other hand, beginning with Zuid-Zuid-West in 1924 , He l man
also sees himse l f as the non-western, the " other ", adressing the European
readers within the colo nial context . Gert Oostindie (1886: 111) writes that
for someone l ike Hel man finding his identity is inseparab le trom determining
his position withm co lon tal re lationships. /n Zuid-Zuid-l',1est ,
the
narrator ,
who seems to speak for Helman, introduces the European r eader ta Surinam 's
differ ent peaples and describes his youth among his Carib relatives in the
rain fa rest. The nave l la conc ludes with the narrator chiding his readers for
their cruelty as colonia l ists: "Y ou have been thieves fo r centuries" (205).
Ca lli ng the readers " basta r ds" (tlschurken", 205) , the narrator clear ly sides
with the victims of co lonia li sm in sharp opposition te the r~ader .
The perspective trom which the narrator viewed his Eu r opean reader
in Zu.id-Zuid- w' est in 1924 is distinct ly different from that of a r ecently
published nove l ia, Hoofden van de Oayapok! (1984) which has r eceived scant
c r itica l attent ion. He lm an 's opposition to western superiority, to co lania l
exp loitation , and to racism is sti ll as sharp and vehement as ever. Vet the
narrative perspective has clear l y changed, a change that may be understood
within the context of the epiphany in the wi lderness, that moment of recognition of the unity between hi s westernized selt and the savage , the
"other".
Hoofden has a uni que narrative structure through which the author
leads the European readers to define themselves not in opposition to " the
other " (civilized against sa vage), but, instead, to view themse lves as both
"w e" and " you ", as both civi li zed and savage, a perspective that undercuts
western ideo logy. John Berger has ar gued that our perspective , our way of
seeing, does not depend on the object we view but on what we believe, what
we consider normal and natural, on our ideology. Berger ( 1985 : 9) stresses
that seeing is never just looking . Instead , what we see is " the re lation between things and ourselves" . Writing for a European readership , Helman disturbs the reader's "norm al" way of seeing the non-civi l ized as object to be
judged.'+ He is not a10ne in hls attempt t a make the reader see the world
from a distinct ly non-European perspective . However, in Hoofden, Helman
tries to do something unique: t o c r eate a structu r e through which the Eu r opean r eaders see themse lves from a per spec t ive outside western ideology,
trom a perspective that is simi lar to Hel man 's recognition o f h is own co lonialist attitudes when the Trio woman viewed him as "one of us",
Hoofden is or ga ni zed ch r ono log ica ll y, tal l ing into two parts. The first part,
approximately four-fifths of the boak, co vers abaut a year and a haH in the
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l!fe of Malisi, a young man of the Oayampi, a people wllo live deep In the
tropi ca l forests of what is probab l y Surinam: The story begins w ith ivlalisi 's
return to his ancestra l home trom which a wh,te missionary had taken him
to Europe 15 yea r s aga . Because Mallsi had been an orphan and the surviving member of twins, the tribe had feared him as a curse.
On his return ta the Oayampi , Malisi pleads tor accep t ance , arguing
that his western knowledge will be " useful " (19) . The tribe is plagued by prob lems of poverty and i ll ness, and is rapidly diminishing in numbers. He
gains the trust of Ta li apo, the chie f, who, un l ike the other elders, recognizes
the fo le western know ledge c an play in the tribe 's surviva l. But the chief
soon dies and Okinaike , the new chlef , is more typical o f the tribe in his
rejection of western science in favor of traditions handed down orally tor
gener at ions.
Malisi gets initiated and marries Akontina with whom he is deep ly in
love . Howeve r, af ter a year she dies in childbirth, and their chi ld is sti li barn . Afterwards he b lames himself because he knew that western medici ne
cou ld preven t Akontina 's death and that of their baby, he did not have "the
courage " ta go against the pujai, the Medi c ine man, who forced hl m to
follow the " prescriptions that have been considered the best since people
can remember " (47) , He decides tha t he can na langer accept the autharity
of the e lders and that he can na longe r tole ra te the Oayapk , the r iver in
which the bodies of his wife and child become food for the fish (51). Ma l isi
looks at himself as a t ai lure, tor he has not been ab le to convince the tr ibe
of the advantages of western science - medica l as wei l as agricu ltura l.
Grieving over the loss of his wife" his chi Jd, his dream to be lang to his o wn
peop le, and angry at his own fai lur e to persuade the t r adition-oriented
father s, he leaves for Europe, vowing never to return.
The second par t - Chapter Five - takes p lace forty years later , when
the Internationa l Assaciation of Anthropologists is hanaring thei r famous
member Mali si - wham they k now an ly as Marius Renais - f or his many pu blications and scientifie exped itions into the area of the Amazon, where he
searehed to r " the Oayana , Palikoers , Oayampi , Wai-wai " (57). We Jearn that
in the forty years it has taken Malisi-Marius to reaeh the pinnacle of sueeess , he has kept his own background, his Oayampi heri t age , a seeret. On ly
now does he hint at his persona l relationship to these peop le who, he admits ,
have al l but disappeared: "t ribes whi eh I have onee known , from whieh let me admit it myself - I origina t e " (58). Du r ing the ceremany, he breaks
down, thi nking himself to be back amang the Oayampi, and addressing the
p r ofesso r s as if they we re the e lders of his people: " Heads o f the Oayapak,
Grandfathers of my fathers. Have I been so laeking In faith that you have
never wanted to see me again?tl (67). After a moment, he real izes the In
appropriateness of his wards and his vision . Embarrassed, he apalogizes:
" Ladies and gent lemen, forgive me that for a tew moments I was nog myself and that Marius Renois , forgetting al l sçjentifie objeetivity , iden tified
himself to r one moment with a eertain Ma l isi , a member of the Oayampi,
for whom I have been looking eve r sinee 1 left him in tears on the shores
of thp Oayapak many years ago" (67) . I f Malisi failed to adjust ta h is own
camm unity, Marius appears all the more suecesfu l
to assim il ate into the
seha!arly cnmm unity in Europe. But at the moment that Mari us is shown
reeognitian a:. " one of us" by the eammu nity of scholars , he reeognizes what
he has lost : the people on whom his fame is based have "v anished from the
ea rt h" (58). He realizes that western seience does not improve the fate of
the victi ms of western expansion and eo lonialism : " Let us be ho nest and
eanfess that they have been hunted by the ethno logists , the seien t ists to
whom I toa belong" (59) , Hoofden is astrong indietment of the be l ief in
the neutrality of soeial seientists.

23

Nelther as MailsI, argulng wlttl the Oayampi to accept western medicme , nor as Marius , conduct ing his "objective" SClentific research, does the
narrator manage to make a difference ta the fate of these vulnerable
people, "decl!l1ated by the consequence of their earliesl but 21so their most
recent contacts wlth western civi l ization" (59) . Both as an insider and as
ärl o ut::;luer, Helman's protagonist proves incapatl\e of being "usetui". Nelther
log IC nor sClence ean af1ect the co lonial re lationships.
Malisl - Marius ' fallure can partially be explained by his intense desire
la belang, a desire whi ch may tlave its psyeho logical origin in the tribe's
orlginal rejection of nim when It feared him as a eurse. First, as a chi ld
among the m issionaries, he "tr ied to do what they did and to learn what
they knew •.. (and) did not want to stand out" (15, 16). Now, upon retur ning
to his own people\ he tells them repeatedly, "I am one of you" (13); "my
own people" (16); "I want to be like you " (37); I wi l I do as yau teil me"
(30). He begs his tribe , "Take me back •• . for so long I have yearned lor this
moment to embraee each of you" (18, 20) . But his western knawledge medicaJ and agrieultural - makes him different. His desire to share that
knowledge makes him an outsider and therefore "suspect" (3l). Finally he
realizes that beeause his knowledge makes him "a stranger" (23) and beeause
he can nat llunknow" what he believes ta be true , he can na longer uphold
their tradition . He beJieves that their ideology wiJl destroy them. Malisl
learns that wanting te be usefui and wanting te fit in are irrecorlcilable desires.
/loofden shows that the human impulse to belong eon trad iets the equally
strong deslre "to decide for onese lf what appears true and what appears
fa lse " (26). Marius mistakenly eommitted himse l f t a western social science
in his attempt to comb ine his desi r e for a community \;I.'ith his search for
truth . Heimanis Oayampi scientist, grieving over the disastrous fallures of
western sCienee, hints in the end at an alternative way of searehrng for
the truth : "Exaetly where science goes wrong , the informed heart ean get
us back on the r'lght trac k. If only people dare to give the last word to the
jnformed heart" (62) . Hoofden critieizes two ways of searehing for the trlJth
- one by following tradition and obeying authority, the other by observing
and recording data , without emetional invo lvement . The reference to the
informed heart, however, pOints to a third kind of truth, revealed not in
the story but in the strueture of lloofden 6•
To understand Helman's own vision, we have to look at how the message is conveyed. In the int r aduction to Hoofden , H e l man
draws
attention
to the st ructure: "1 wondered if there was possib l y one way of telling a
complex story that had never been used before" ,(5). Using as hlS narrative
structure the formal address to a mass audienee, Helman ereates Indeed an
unusual structure : a series of " real addresses directed to a not i mpartial
audience" (6).
Hoofden consists of fjve speeches. The first four are glven by Maiisi
to the elders of the Oayapok; the last one is given by Mallsi (now Marius)
forty years later to the anthropologists. Eaeh diseourse is a formal occaSlOn
in response to speeches or to request aetion . Style, arganizatlon and to a
certain extent even the co ntent are contro ll ed by the formallty of the occasion . Yet in eaeh speech Malisi-Marius breaks the rules, first beeause of his
ignorance and later beeause of hlS emotional distress. He aften apologlzes:
lip lease forgive me if 1 do not always use the right words" (14); "1 rndeed
had forgotten that it is inappropriate to address wamen in our meetings"
(22); "Please forgive me ..... 1 do not feel weil . I am overpovvered byemotions
Please forgive me" (67 - 69).
But He l man gives us Mal1si - Marius 1 speeches on ly. The audlence's
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Albert HeJman

/
response

has

to be

inferred from Malisi-lvlarius' words . Of course , Malisitor as Wa!ter J . Ong (1982: 171) points out,
lijn ora\ communication speaker and hearer are present to one another".
Therefore~ because we are not given the words and actions of the elders
nor of the professors, we have to use Qur imagination. Hel man 's structural
innovation li es in his manipu lation of the reader as participant: when Ma!isi
addresses the e lders, he addresses us, his readers; and, when Marius addresses the professors, he addresses us also. We are led to imagine ourse lves
as e lders deep in the rain forests along the Oayapok, and l ater as professors
in an elegant auditorium of one of the universities in the Netherlands.
Through the narrative structure, Hel man impli eates us, the readers ,
in Malisi's dilemma. The conf lict within the story of Hoofden li es
bet ween
Malisi-Marius and the elder s-p rofessors, but on a rhetorical level the conflict
lies between MaJisi-Marius and the reade r s, participants in the fietionaJ
dja~ogue. In the first tour speeches, ~Ialisi attempts to convince us, in our
role as e lders, of the importanee of western knowiedge . As readers we agree
with Malisi, sharing his frustration over his disagreement with us, the
Oayampi elders. In other words, we as readers deve lop an ironie re lationship
to our identity as elders. In the second part, we readers are members of
the community of anthropo logists, a community most readers would be
p leased te be part of, especia ll y since the soeia l scientists honor Marius,
whom we as r eaders - though not as elders - a/ready admire. We are probably much more at ease having exchanged our identity of Oayampi elders
for that of university professors. Herman may, however, be p laying on our
determination as westerners to think of our "objeetive" scientific methad
as superior to the ancestor worship of the Oayampi , and on our belief in
the scho lar 's innocence within in the co lonia l legacy of Europe. Our faith
in the superiority of the West is confirmed twice: first in the Oayampi 's
rejection of Ma l isi and second ly in the scho larly honoring of Marius.
Our comfortab le fee l ing as scholars is suddenly undercut, just befare
the conclusion. Grieving over the disappearance of his tribe , Marius invites
us to v~sualize the Oayampi: "I see them in front of me, even here, the
small sett/ements of ten to thirty huts" (60). He urges us to use our imagination : "Look! There they are st r olli ng ..• .. Notice how carefully they use
their words" (60 - 61). As a scientist addressing the seho larly community,
Marius reaJizes that he has lito suppress these (visions) now that I am
standing here before you" (61). As Marius loses contact with reality and
thinks himself to be back by the Oayapok , it is clear that the scholarly
audience thinks he speaks nonsense. But we as readers, unlike the professors,
understand why Mar ius breaks down. Having been elders, we know what he
wants us to see. And unlike Marius, we eonsider his breakdown not as something to apo.l ogize for but as a genuine ex.pr ession of his emotional pain .
We now understand the world from a perspective that is qualitatively different trom that of the elders, that of the scho lars, and that of Ma \isi-Marius.
We now have an ironie re/ationship to our role as scholars, as well as to
that as elders, yet we do not identify or side with Mallsi-ivlarius. We are
f ragmented into overlapping identities, our stabIe pOint of perspective destroyed . We are readers, sitting at home reading Hoofd en; we are elders, adhering to the legacy of our forefathers; we are scholars, \istening to ~""arius,
our co ll eague who seems to be overcome with emotion and begins to speak
strange ly and inappropriately for this formal occasion; and we experienee
something new: a perspective that goes beyond that of all three - reader,
e /der, and Scho Jar - , a comp lex, contradictory consciOusness created by the
structure of this nove ll a. Helman guides his readers to stand outsjde their
own colonia! ideo \ogy .
~"lari{.ls does have an audience,
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How do readers ' complex perspecLive and the r eaders' IronlC relationshlp to
the characte r s In ttle novella r elate t o the basic issues ralsed In ttle conflict
of the story of /loofden?
A possible key to the relationship between meaning and perspective
In !loofden lies in its contrast t o De foltering van Eldorado , PUblished a
year ea rli er . Fol.tering is a historicé.l l study of what He /man ca lls "Great
Guyana", an area on the Northwest coast of South America that stretches
from the Orinaco river in the Northwest lo the Amazon fn the Sou thwes t .
He/man argues against the region 's cur rent po l itical separation (as part of
Venezuela, Guyana, Surinam , F r ench Guyana, and Brazi l) in favor of a unity
that is based on geographica l and eco logical c riteria . Foltering is a sharp rejection of western ideo logy and Eurocentric historiography.
In FoJtering , Helman's extra-European perspective is immediate/y c lear:
" This is written trom the pamt of view of the native" ("i nboor l ing" ) (7).
The introduction cor'IC ludes with the author 's confession that it has " taken
him a /ife time of study , thought , and experience ..• to be able to take off
his Eurapean glasses through which he had learned to see" (8) . The strong
authorial presence and the apparent rejec ti on of lhe conventions of objective
scho larshi p are striking . Though thorough l y resear ched with an impressi,;'e
bibJ1ography. Foltering has few f oo lnotes and does not include any references to sources within the text. In Eagar Cairo' s words (1983) , "llle re l ation between facts and sou rees is lost". The r eader has to take the author 's
words as true. Forcefully. Helman argues his interp retati on : " The t ota l integrati on of these countries is not on l y desirabie but also possib le •...• No human
power can keep separate what is in nature and origin one" (466) .
Vvhat is, however, even more puzz l ing is that af ter 466 pages ot persuasive ly argued prose , the au thor wonde r s " what the western reader can
do with al l th is". Undermining hls own r ole as histo r ian, he conc l udes that
no socia l scientist is ab le to make the western reader understand co lonia fism
to the extent that the wri t ers can (467). Having written a history o f a
co lonized region from the perspective of the co lonized , Helrnan now expresses hls doubt that such a work and such a perspective can affect the European who has not experienced co lonialism . Herman here questions the rele
that the historians, soCiolog;sts, anthropologists (even those who write as
non-westerns) have played in maintalning co lonial re lé.ltionships.
He conc ludes that to gain insight into their own co lonial attitudes towards "strange and l ittle known peop/es ", his readers have to go to l itera ture. specifica ll y to Shakespeare. For Helman argues that " no one has presented the superior attitude of the white person toward the co lored per son ,
considered uncivilized and inferior, with élS much empathy and insight as
Shakespea re fl (467) . Ta Helman, The TempesL ,the drama of Prospero and
Callban, is the epitome of the image o f human relationships within a co lonia l ideo logy. He refers to Ca l iban 's modern day descendent as the " wi ld
man from he li" (" wilde he ll eman" ) (468), creat ing a p lay on wor ds with his
own name aod the r eby ca ll ing attention to hls own role as a poet , as
" other", as visi ona ry, and as savage, a refer ence whlch points forward to
his next work, I/oofden.
Hoofden c lear ly is intended to be r ead within the context of Foltering .
Published wÎth the same distinctive red -or ange cover and beige rettering,
/loofden states on the back that it is a poetic rendition of Foltering . It reworks the ethnographic information given in FoJtering . In fact, same of the
wor ds spoken by characte r s in Hoofden are the same as those written by
the au thor in FoJtering . 7
In additioo. Hoofden i llu strates the conc luSion of Foltering , that even
a non-western soclal scientist has na effect on the way Eu r opeans look at
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II the other ll • The conclusion of Foltering and the internal and exte r na l similarities bet ween Foltering and Hoofden point to tne author 's interest in
explo r ing the re lationship bet ween ideo logy , socia l science and fiction in his
desire to make his European readers understand thei r own rore within co lonia l re lationships. In his desi re t o " revise •. • the story of uS .••and of you" (468),
He l man indicates his preferenee in tavor of imaginative language over that
of the argument.
Frank lVIartinus ( 1977 : 4v) has argued that the search fo r integration - both
within the individua r and w ithin the comm unity - is a centra r theme within
Hel man 's work . As we have seen , the protagonist o f Hoofden is
dr iven
to
be liane of us", to be integrated within a community - as a chi l d among the
white missionaries, as a yDung adu lt among the Oayampi , and fina fl y as an
aid man among western soc ial sc ientists. Herman shows uS that the instinct
to fit in had destroyed Malisi 's personality and the reby his desi re to be
il
" useful • II Marius" has repressed "M al isi", his "ot he r ness", for to ass(mi late
means upholding the co lonial myth of the dichotomy between sa va ge and
civilized, between " them " and " us" , bet ween outside rs and ins iders.
Hoofden togethe r with Foltering is Hel man's Test ament . S Toget her they
nar rate the cast of upholding a co lonia l ideo logy : the genocide against native peop les and the disintegration of the individual. Vet by inscribing the
reader inside Hoofden, the author , in effect , affirms hls be li ef in the power
of the imagination t o guide us to a humane community . Hoofden is an argument tor the lI useful ness" of the artist: fo r by appea l ing to our imagination
the artist can teach us to look fo r the t ruth in our heart - in our " informed heart ". As a writer . Hel man makes us experience what he as a histor ian cou ld on ly state: that in our acknow ledgement of our individuality of our othe r ness - lies our on l y hope to become ~I one of us".

Notes

I.

All trans lations from Dutch into Eng l ish are my own .

2.

For discussions about the centra l ity of th is dichotomy in our western
imagination, see Baudet ( 1976), Gates (1986), Said (1979) .

3.

Frank Mar t inus (1977: 14) points out that such an interest is not always
appreciated "at home".

4.

For an ana lysis of the way European writers have represented the nanwestern world , see Pr att (1982 and 1986).

5.

This is the attua l name 01 one of the tribes that Helma.n visited on the
1957 exped ition . During this visit, He l man met a thirteen year aid
Oayampi orphan whOm he t ook alon9 to be raised in Paramaribo. The
Oayamp i be l ieved that because she was an orphan she carried a curse.
(He l man , 1980: 154)

6.

I assume that with his "denkende hart " Helman a\ludes to Bettelheim ' s
The Informed Heart.

7.
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For E::lxample the translation 01 Black El k 's prayer is used in Hoofden (34)
and is also par t o f the text in Foltering (448) . For the original . see Neiha r dt (1972 : 205 and 278) ,

/

8.

He l man ( 1883 : 8) ca ll s FolLering hls " testament ".

Wor-k:-; CiLed

Baudet, Henri 1976.
jJaTädise on Earth: Same thoughU, on Furopean lm ag('s of Non-t:uropean
Man .

West port, Conn ., Greenwood Press.
Be r ger, John 1985 .
Ways of Seeing.
New Vork City, Penguin.
Bettelhe i m, 8runo 1971 .
The lnfo rm ed I/ ca rt : AuLonomy in a Hass Agc.
New Vork, Avon .
Bruggen, Carry van 1980.
Prometheus. (1919) .
Amsterdam , G.A . van Oarschot.
Cai ro, Edgar 1983.
"Eldorado van He l man : een goudmijn".
De Volkskrant. 21 oktober 1986.
Gates, Henry L . (ed .) 1986.
"R ace ," Wrib.ng and Difference.
Chi c ago, Univer sity of Chicago Press.
Helman, A lbert 1980.
Het eind van de kaart.
Amsterdam, De Arbeiderspers.
Helman, A lbert 1983
De Foltering vBn Eldorado : een ecol ogische

geschiedenis van de

vijf

Guya na 's .

' s-Gravenhage, Ni jgh & Van Ditmar.
Helman, A lbert 1984 a.
Hoofden van de Oaya pok!
' s-Gravenhage, Nijgh & en Van Ditmar .
He l man, Albert 1984 b.
Uit e n thuis: Over reiz e n en hun gevolgen .
Heusden, Aldus.
He l man, A lbert 1954 .
Z uid-Z uid- West.

Amsterdam, Em. Ouer ido.
Martinus, F. 1977.
" Albert Helman, de eenzame jager".
Unpublished Lecture , Paramaribo.
Ne ihardt , John G . 1972.
Black Elk Spea ks .

New Vork City, Pocket Books .

29

Ong ,

~/a l ter

J . 1982.

Orality and Uteracy : The technoJogizing of the Word .
London, Melhuen.
Oostindie . Gert and Emy Madu r o 1986.

In het land van d e overheerser: A ntillianen en Surina mers in
land 1634//667 - ]954.

Neder-

Dordrecht , F o r is.
Pr att , Mary Louise 1982.
" Corwentions of Rep r esentation : where DiscoLJ r se and Ideo logy meett!,
in V .H. By r ne (ed .) Contemporary Perceptions of Language : !nterdisci-

plinary Dimensions.
Washington , O. C., Georgetown Unive r sity Press.
pratt , Ma r y Louise 1986.
"l deo logy and Speech - Act Theo r y ".

Poct:ics Today, 7/ 1: 59 - 72 .
Said, Edward W. 1979 .

OJientalism .
New York, Vintage.

30

DE BACOVENCULTUUR
MET GOUVERNEMENTSSTEUN
IN DE JAREN 1905 -1910
ADR IAAN van PUTTEN
RegerIngssubsidies om de bedrijvigheid
stimu leren zijn tegenwoordig geen
onbekend verschijnse l. De resultaten
van deze subsidies vo ldoen echter
lan g niet altijd aan de verwachtingen .
te

lets de r ge l ijks deed zich voor rond
de economische stimulering ven een

bacovencultuur
In
Jaren 1505 - 1910.

Suriname

In

de

Jnl e idin g
Eén

van de weinige auteu rs die publ iceren over de sociaa l-economische
verhoudingen in het 19-eeuwse Suriname IS p.e.Emmer. Naar zijn mening
leidde de afschaffing van de slavernij in Suriname in 1863 niet tot een
economisch-liberale maatschappiJ. maar t ot een verstrengeling van ove rheid
en bedriJfs leven . Na 1863 begon het SUrinaamse !;ouvernement de econOhlie
te sturen en te stimu leren in plaats van z ich te onthouden van Ingrijpen
In het economisch proces volgens de In dat tijdperk vigerende l iberale
lai sser-faire , laisser-a ll er principes. D i t brengt Emme r (1984 :2 15) t ot de
uitspraak, dat wat betreft de sociaal-economische situatie die toen In
SU rin ame bestond , niet Adam Smith met " The invislb le hand", maar I\....iarx
het gelijk aan zijn zijde heeft.
Onder " The invisib le hand" verstaat Sml th het ondoorgronde l ijk proces,
volgens hetwelk het nastreven van het eigenbe lang naar zIJn mening In
het economisch leven bijdraagt tot hel a lgemeen belang: Omdat hij eigenbe lang ziel a ls de voornaamste drijfkracht van het economisch proces
meent hij dat het algemeen belang slechts gediend IS biJ Vrije concurr entie.
Dit In tegenste lli ng t ot de t heorie van Marx, die meent dal slechts de
van staatswege gelelde economie leidt tot het algemene be lan g. De l iberale Ideo loçle ging Ui t van de gedachte, dat afschaffmg van de slavernij
zou lelden t ot een ver laging van arbe idskosten en een verhoging van de
arbeidsproduktivIte it in de exportlandbouw . Slaven werden Immers op kosten
van de e igenaren o nderhouden, ter w i j l vrij ge latenen In loondienst In hun
e igen onder houd moes t en voor zien . Mar x daaJenlegen omj~r k~fld~. déll in
dun bevo l kte gebieden vrije loonarbeid de produktie van exportgewassen
niet lonend maakt. Dit deed na de afschaffing van de slavernij een verstrenge l ing van overheid en bedrijfsleven onts t aan . (Emmer, 1984: 2 16)
Dit artikel behande lt de vervlechting overheid - bed ri jfs leven In de
periode waarin A .~V . F . Idenburg gouverneur van Suriname was , de jaren

1905 - 1908.
In de eerste decade van deze eeuw traden er drie energieke gouve r neurs oP . die met visie en met gr o t e betrokkenheid ten aanzien van land
en volk van Suriname hun beleid gesta lte gaven . H et waren ach t ereenvolgens
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Lely ( 1902 - 1905), Idenburg ( 190S - 1908) en Fock (1908 - 1911). De affaire
waarover dit artikel handelt, speelt zich voorname l ijk af in de periode
Idenburg. Over hem als gouverneur van Suri name is heel weinig gepub l iceerd.
Alleen C. Fasseur , die behoort tot een jongere generatie van specialisten
In de overzeese gesch iedenis, en G . Puchinger schreven een schets van
Idenburgs levensloop. (Fasseur , 1979: 265-268 , Puchinger en De Bruin ,
1985: 34) . Fasseu r wees e r in hel Biograf isch woordenboek op, dat Idenburg
a ls gouverneur van Suriname de t r opische landbouw bevorderde , het oplumen overmatig a lcoholgebruik tegenging en een verordening instelde op de f
zondagsrust. Ook zijn schets IS echter - wat logisch IS In een nas lagwerk'"
met levensschetsen - vrij g lobaa l . De opmerke l ijke initiatieven die onder
Idenburgs leiding genomen werden komen bij Fasseur niet aan de orde.
Puchinge r meldt over Idenburgs Surinaamse periode , naast deze l fde punten
a ls Fasseu r, dat hij zwaar tilde aan zijn taak a ls gouverneu r, zich bek laagde
over de zijns inziens ger in ge inzet van het ambtelijk apparaat dat hem
ten dienste stond en dat hij van z i jn so l idariteit met de p laatse l ijke bevo l king getuigde door de kerkdiensten van de Evangelische Broeder Gemeente
te bezoeken .

CouverrlDllT ld0nbul-g en de
bacovcn c ull.uur
De planters ver zochten en verkregen rond de afschaffing van de slavernij
hu lp van de Neder landse regering bij het totstandbrengen van cont ractImmigratie, omda t was geb leken dat alleen via officiële overeenkomsten
op regeringsn iveau behoor l ij ke werving zonder mogelijke d iplomatieke verwikkelingen tot stand kon komen . Sindsdien waren de planters eraan gewend ,
dat de overheid zich voor hun be langen inzette.
In 1905 was de cacaocultuur als gevolg van de kruIlotenzIekte en
de verstening in de cacao in verval geraakt. De waarde van de cacaouItvoer daalde in de jaren 1901 - 1904 van 2,3 miljoen tot 500 .000 gulden
(De Kom, 1975: 122). Er was dringend behoefte aan landbouwprodukten
die voor expor t gesch ikt waren~ en de Koloniale Staten beraadden z ich
op maatregelen om de kwijnende landbouw te steunen en nieuwe bestaansmoge l i j kheden voor de bevo lk ing te zoe ken . Op dit punt heeft gouverneur
C. Lely initiatieven genomen, die door zijn opvolger A .W.F . Idenburg nader
werden uitgewerk t.
Toen Le ly zijn ambt aanvaardde als gouverneur was zijn eerste zorg
om een antwoord te vinden op de cacao-crisis . In de archieven van het
ministerie van Kolon iën bevindt zich Lely ' s voorstel om als vervangend
export-produkt voor cacao , de bacove te overwegen . Op grond van gegevens
betreffende de bacovencu l tuur op Jamaica stelde h i j de bacove voor als
nieuw prod ukt voor de grote landbouw (Huffnage l, 1916: 181). Ter voorber eiding van de bacovencultuur we r den er zowel van de zi jde van het gouvernement als door de belanghebbende p lanters enige studies verrich t. De
inspecteur van de Landbouw , Dr. C.J.J. van Hall , verrichtte een litera t uuronderzoek. De Vereniging voor de Grote Landbouw stuurde een plan t er naar
Jamai ca om zich te r p laatse te oriënteren omtrent de bacovencultuur, mens
bevind ingen evenwel nooit zijn gepub l iceerd (Rapport Bos , 1911 : 142) .
Begin 1905 nam gouverneur Lely het init iat ie f tot de st ic htin g van
een gouve r nements-bacoventeelt. Lely stond als aanhanger van de JongLibera len" niet gehee l afwijzend t egenover overheidsbemoeiing. Op 3 april
1905 maakte hij bij de Koloniale Sta t en een ontwerp-ve r ordening aanhangig
getiteld: " Betreffende het in het leven roepen van een bacovencultuu r voor
uitvoer" (Huffnagel, 19 16: 186). In deze ontwerp-verordening werd geregeld,

32

dat er over een tijdperk van dri e Jaar 3000 ha. zou worden beplant met
bacoven. Het gouvernement zou de aanplant beta len tot een maxImum van
j 360, - per ha. Voor elke ondernem Ing zou het gouvernement een rekening
openen , waarbij de ondernem mg be last moest worden met 4% over de voorschotten, ell na a fl oop moest het voor- o f nadelig saldo worden ver e ff end .
Het gouvernement bedong als waa rbor g een eerste hypotheek op de beplante
velden, om er zeker van te ZIJn , dat in geval van mislukking In leder geva l
de schu lden terugbetaald zouden worden .
Gouverneur leJy had verwacht, dat ongeveer all e SUlïnaamse p lantagehouders voor een 75-ta l ha. zouden inSChrIJven voor de bacovenlee l t naast
de bestaande cu ltur es. ZIJ zouden aldus al het wf!rkvo l k dat In de cacaovelden niet meer nodig was, aan de gang kunnen houden ; de kapitalen , welke
In Immig r antenwonIngen gestoken waren , zouden dan niet rente loos zIJn.
Gaf de bacoventee Jt, zoa ls werd verwacht , goede resu l taten , dan zouden
de p Jantages na afl ooP der drie Jaren een Hi nk batig saldo en een lonende
cu ltuur hebben. Misl ukte ze , dan zouden de p lan t ages een SC huld overhouden, die In ver houding tot de waarde van de overige aanplant niet onevenredig zou ZIJn en die ZIJ in tien Jaar-termijnen verm oedelIJk wel Uit de
opb rengst van die aanplant zouden kunnen betalen . Enig ri S4CO Jlep het gouvernement biJ deze opzet ongetwIJfeld, maar de kans dat van de beschikbaar gestelde drrekwart mi l joen n iet al thans een groot deel terug zou komen ,
mocht uitgesloten worden geac ht (Rapport Bos, 1911: 144 ). Op deze over wegingen was de ber ekening gebaseer d, dat er voor de bep l ant ing van 3000
ha. f 750.000,- werd uitgetrokken. A ls de cndernemers onvoldoende ge ld
hadden om de voorschotten terug te beta len , moesten deze als verl or en
worden afgeschreven (Huffnage l, 19 16: 140, I BS).
De verordening werd van kracht op 22 Juli 1905 . De mll11ster van
KOlon iën Mr . D. Fock nam het plan van de gouverneu r over . Nadat bIJ
de begrotingswet van 30 december 1905 de besliSSIng geva ll en was om met
gouvernementsge lden een bacovencu ltuur rn SUriname te beginnen , werd
bes loten In leder de p la ntselzoenen 1906/1907 , 1907/1908 en 1908/1909 een
oppe rvlakte van 1000 ha . te beplanten , waardoor In 19 10 het beoogde oppe r v lakte van 3000 ha. ln p r oduktie moest zi ln (Rutgers , 1933: 9) . Het was
de bedoe lr ng dal er per ha . 750 bossen bacoven zouden worden opgebracht
met een w aa rde van j 500 ,- . Veertig planters zouden gedurende drr e Jaar
75 ha . bep lanten met bacoven . De Willst waar op werd gehOOPt, mochten
de Planters geheel behouden . Ontstond er een nadelig saldo , dan zouden
de overheIdssubsIdIes worden beschouwd als renteloze voorschotten , die
In termijnen o ver een peri ode van tien Jaar zouden moeten worden terugbetaald . De opze t was, dat de opbrengst van de oogst van het eerste Jaar
voldoende zou zIJn om de kosten van de aanplant voor het tweede en de r de
Jaar te dekken. Over deze kwestie IS, toen Le l y als gouverneur al was opgevo l gd door Idenbur g, 10 de Tweede Kamer met de mi ni st er van K oJonlën,
D. Focl< , van gedachte gewisse ld.
Het wetsontwerp dat een verhogmg van ,je kolonia le hUIShoudelijke
begroting van Surinam e voor het dienstjaar 1906 ten behoeve vzn de bacovenc u l tllur met gouvernemen tsst eun beoogde, wer d met een rUime meer derheid aangenomen . De argumenten die werden aangevoerd om met de subsldlërrng In t e st emmen kunnen het best worden samengevat In een zin die
in het debat werd uitgesproken: " Laat ons /lIe t beknibbe len op deze pr oefneming en klerngeestig ZIJn, maar met algemene stemmen dat voo r ste l aannemen en mOGe het dan waarlijk zIJn voor het nul der kolonre " (Handelin gen Tweede Kamer , bij l . 11 5, 1905 - 1906: 362 ). Er werd daa r bij we l
steeds opgeme rkt, dat de ro l van de planters vall essen tlëel belang was,
zoa ls Uit de vo lge nde opme rking gemaakt tijdens he t debat , b li Jkt: "\J anneer
de plante r s kraC I) tlg samenwerk en en met be leid en ene r gie optreden om
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de nodige, Ja meer dan de nodige tJitbre lding van deze culluur te geven,
dan is, onder gewone oms tandI gheden, mis l ukk i ng niet denkbaar" (H ande llOçen
Tweede Kamer, biJ l. 115, 1905 - 1906: 362). De aard van de argumenten
dIe ple itten voor subsidlër mg, is naast een beroep op rU i mhartigheid en
het geven va1 aanmoediging toch In bel angr IJke mate de accen tuer ing van
de Ol gen ver;:> n twoorde r.jkheid van de ove rhe i d voor het welzijn van de kolonIe. Het '101gencte c itaat UIt het debat brengt dI t tot uiting: "Het rIS ICO
van deze zaa~ IS aan'lankelljk zo groo t, dat er wel geen part iculiere maa t schapp IJ te vinden zal ZIJn te 'linden, die dat rtSICO ZOU witten dra gen. Het
IS dus te verwachten, dat, wanneer hel Gouve rnement de zaak niet aanvat
en de mIddelen vers trekt , er niets van zal komen" (Hande lin gen Tweede
Kamer, bij t. 115, 1905 - 1906 : 372). Deze overweging \S afkomstig van
de afgevaardigde Oe Waal Ma lefijt, die later , in 15 10, in deze zaa'" nOG
een rol zou spe len als minister van Ko loniën. De reger lOg die in 190 1 door
Kuyper was geformeerd, sanctioneerde in naar troonrede de zoçenaamde
ethische po l itiek. Deze bep leitte op grond van zede lijke verplichtinçen ver betering van :mder wijs en economisc he weerstand van de kolonia le bevolking,
het geen op den duur tot een vorm van Inheems ze lfbestu ur moest leiden
(Grote Wink ier Prins. 7e dr . dl . 6, 1972: 325).
Zo er bij de voorstanders van Subs idi ërm g steeds spr ake was van een
zekere terughoudendheid of op zijn hoogst voorzlchtlÇ optlm lsme, zo is
er bij de ar gumenten van het gering aanta l tegenstanders geen ruimte voor
enige tw i jfel . Zij waren vo l ui t overtUIgd van de onjuistheId om In deze
aan ge legenhe id subsidie te verlenen. Typerend voor deze overtulgmg IS de
volgende uJteenzettU1g van één van de t egenst ande rs:
Ik aarzel geen ogenblik om de Inl icht Ing, ons UIt de kol oniën
verstrekt. te noemen onvolledig Irt hoge mate en vooral niet
niet vrij van een hoogstgevaar lijk optImisme . Ik gee f de regerrn g toe, dat , om een exportcultuur te vest Igen, die c ultuur
niet op kleine schaal , maar dadelijk op vrij grote schaal moet
worden aangevat ; doch nu erkent de minister, dat het riSI CO
feItelijk all een door de reçering gedra gen zal worden . En inderdaad, van de planters - wij moeten ons daaromtrent geen i ll usie
maken - za l ni mmer enig nade l ig sa l do invorderbaar zijn . 1'-'1en
erkent dus, da t de laak niet k lein aangevat kan worden , maar
dan betekent mis l ukking ook groter ver l ies voo r de staa t. (HandeHngen T,.... eede Kamer , bijl. 11 5, 1905 - 1906: 363)
Bij de tegenstanders kwamen de volgende omschrijvingen steeds terug: "on oordeel kundi ge aanpak " , " çrenzeloos opper vlakkI g", " een hachelIjke onderneming". De tegenstanders bek laagden Zich over wat wordt genoemd "de
allertreurr gste wijze van voorbere iding" (Handelingen Tweede Kamer 1 bijl.
115, 1905 - 1906: 372 ). Men vroeg zic h a f waa r die haast goed voor was
als er nog zoveel onduide l iJk was. Eén af gevaardi gde bracht dit zo onder
woorden: " Van di t wetson t werp, dat uitsluItend IS aangenomen op een te legram van de heer ldenburg, dat hij de zaak urgen t acht, dreIgt een groot
groot geldelijk verlies" (Handelingen Tweede Kamer , bIj l. lIS, 1905 - 1906:
82) . De mini ster van Ko lon iën , D. Fock, wuifde de be zwaren van de tegen standers a ls te zwartga ll ig weg. Hij bracht dit als volgt onder woorden:
De vrees, dat de poging tot het Invoeren van de bacollencu l tuur het begin van een nieuwe te leurste ll ing zal zijn en dat
het ge ld dat de staat daaraan za l besteden als weggeworpen
kan worden beschouwd, wo rdt door de ondefgetekende niet gedeeld. De af rekening met de p lantagehouders kan , naar zijn
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oordeel, met vertrouwen aan de gouvefneur worden over ge la t en ,
van wie zeer zeker ver wach t mag worden, dat hl! de moeiliJkheden, d ie zich eventuee l daarbij zu l len voor doen, lal weten
te overv/mnen . (Hande l ingen Tweede Kamer, b i Jl. lIS, 1905 -

1906: 58)
Nadat A .W. F . Idenburg op 18 november 1905 C;ouverneur van Suriname was
gevlorden als opvolge r van Lely , beç;on hij bespreklT1gen met de Unlted Fruit
Compan}' over de afname van de bacoven In de U .S. A . De Unltes Fruit
Company verzorgde het çrootste deel van de Invoer van bananen In de
U .S.A ., en werd gekozen om zaken mee te doen op gr ond van Zijn machtsposit ie . De maatsc~lapPIJ beschikte over een zeer ultçestrekt landbez it 111
Co lum b la, Guatema la, Hondu ra s, Jamai ca , Ni ca r agua en Panama , had daa r
havens en spoorwegen , ho tels en warenhuizen en zelfs stations voor draadloze te legra fi e In eigen handen. De Unlted Fruit Company vlas bovendien
In het bezit van een eigen v loot , de zogenaamde It\~hlt e F leet " , Tot de
UnJted Fruit Company behoorde ook de In Nederland bekende firma E lde rs
en Fyffes , alsmede de stoomvaartonde r neming van deze firma (HuffnaGel,
19 16 : 182). Deze feiten werden gepubliceer d door ambtenaren van het gouvernement , die In N ew Vork me t mogelqke afnemers van de bacoven waren
gaan praten ." Deze amb t enaren kwamen tol de slotsom dat lil de verenigde
Staten , als het land waar de export op geflcht werd, a ll een de Unlted Fru .t
Company In aanmer kmg kwam om zaken mee te doen, Onder zoek ter plaatse
had namelijk uitgewezen , dat deze maatschappi j zlln concu rr enten één voor
één van de markt dr ong (MlOistefie van Koloniën, gehe.me kab inetsstukken,
apfl l 1906, no. H 47) . Eén van de conc JuSles van de " Commissie belast
met het onderzoek naar de mOlje flJkhe,d van afzet van bacoven UIt Su riname
111 de Veren igde Sta t en van Noord-Amerika" lUidde: !I ~,,;ocht de Un, ted Fruit
Company er niet toe ove r gaan de bacoven van het gouvernement In Surillame
op te kopen, dan IS het naar de menmg van de commiSSie niet aan te bevelen met één der ander e Ameflkaanse Jmportflrma ' s relaties aan te knopen ,
aangezien geen van deze vo ldoende kredietwaardig iS of In staat tegen
de Unlted Fru it Company te concurre r en" (i'v,lnlstene van Koloniën, geheime
kabinetsstukken, ap ril 1806 , no. 54) . Op grond tll erVan wer d het zo wel doo r
de go uv erneur als door de minJster van Koloniën n ie t raadzaam geacht
om met anderen dan de Unlted Fruit Company contracten voor de opkoop
te Paramar ibo af te slUiten .
In de loop van 1906 beç;on de Unlted Fruit Company tekenen van
ongedu ld te vertonen . Aangezien nog onvo looende porties van 75 ha , per
p lantage waren VOltekend , ging gouverneur Idenburg er mee accoord , da t
ver scheidene tot dusver niet of bijna niet In cultuur zlInde p lantages voor
ç r otere opperv lakten Illgeschreven werden bi . het Gouvernement om In aanmerklllg te komen voor SubSidie. Van de ::;000 ha. bes t emd voor bacoven
werd aldus u.temde l ljk 2500 ha. gereed gemaakt op verwaa rl oosde plantages, d ie slllds lang niet meer o f slechts çedee l te 1llk In Cultuur \'/aren ç;eweest . Op deze 2500 ha. wer d dan ook niet lil portIes van 75 ha , maar
lil porties va n 140 tot 375 ha. ingeschreven (De Kom, 1975 : 124 , en Rapport
Sos, I S I I: 144) . Zei t s vergenoegde het Gouvernement z Jch niet met het
In ontvangst nemen van Inschrljvll1gen, maar werd tot deelnemmG aangespoor d (Rapport 80s, 19 1 I: 144).
Op I augustus 1906 was weliswaar tlet aantal van 3000 ha . dat voor
de bacoventeelt bestemd was, bereikt , maar dJ! was n iet zonde r moeite
tot stand gekomen. De planters maak ten bez waar, dat de Cu I tuurtech(èlSche
consequenti es onvo ldoende waren bestudeerd voor een aanp lant op bestaande
p lantages en naast bestaande c ultur es. Om de bacoven t ee l t tot exp lOitat ie
te kunnen brengen werd er zo we l door het gOlJVerllelllent van Suriname
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a ls door het mUlisterie van Ko lo niën druk ui tgeoefend op de p lanter s In
Sur inam e en op de ge ldsch ieter s ln Nederl and . Deze fe i ten b l ijken Uit het
dossier der çouvernemen t ssec retane (Rapport Sos, l S I I: 144 en 13S) . Tenemde het toc h voor de p lanter s zo aan trek ke lij k moçellJk te maken om
met de bacoventeelt te beçtnnen, werd ze lf s nog çeldellJke st eun ver leend
voor de admi n is tr a ti e van de çecontrac t eer de plantages. Hiervoor wer d
een bedraç van f 50,- per ha. voorçes::hoten, he t !;,een feite li jk nee r kwam
op een vaste bezo ldlgmg van de ondernemers.
AI met a l kan worden geste ld , dat de koloma le over heid wat al te
voortvarend t e werk Ging , zonder de cu l tuurtechnische bezwaren van de
planters nader te ove rwegen. Dit komt vooral tot uiting In de vervanging
van het p lan-Le ly door het p lan- Idenburg, het gee n achteraf ee n f oute besli SSing mag worden genoemd . Waar tdenburg de bedoe lin g had om te stimuleren , werd dit doo r de planters be grepen a ls f orcer en . Waar Jdenburg zi c h
wilde houden aan de bepalingen verm e ld in het reeds met de United Fruit
Co mpany ges lo ten contract, daar wilden de p lante r s ee r st nog nade r beraad
tn eigen kring. Het plan- Idenburg hield In, dat er In de oor sp r onke l ijke opzet
twee wIJzigingen 'lI erden aangebracht . Ten eer ste kwamen er plantages In
aanmerking voo r subSidie , die een opper vlakte voor de bacoventeelt bestemden, d ie eni ge ma len gro ter was dan die bestemd was voor de overige aanplan t . Ten tweede werden er p lantages spec iaal ten behoeve van de bacoventeelt opger ich t. Lely was er noç van Uitgegaan , dat a tl e til cu l tuur Zijnde
plantages een 75-t al ha. voor de bacoventeelt zouden bestemmen . Ir. dat
geval was het ri sico voor de overheid aanz ien li jk mtnder , aangezIen de
verstrekte ge lden konden worden verhaald op de opb r engs t van de overlçe
cu l tu r es op de plantages. Ondanks het geri nge an i mo onder de p lanters
b leef he t uitgangspun t van 3000 ha. cehandhaafd , en Le l y ' s opvo lçe r I denbur~
trachtte dus het streefgeta l te hal en d::>or een rUi me r e opz.et en grotere
ri sico ' s. Hi erbIJ d ient t e worden opgemerk t da t verscheIdene p lanters berei d waren om zonder çouvernementsste un een aanta l ha. met bacoven te
bep lanten , maar dat biJ het aan treden van Idenburg het aa ntal ha. dat met
steun ZOu worden beplant nog slec hts 500 bedroeg (R appo rt Bos, 19 11 : 143).
Uiteindelijk waren er acht plantages dIe tezamen 2/3 van de oppervlakte
bestreken , die bester,ld was voor de bacoventeelt met gouvernementssteun.
Deze ac ht plantages bestemden 1782 ha. voo r de bacoven en 668 ha . voor
andere c ultures: namelijk voor cacao (267 ha. ), ko ffi e (220 ha.) en hevea
(181 ha.) (Rappo rt Bos , 19 11: 14 5) .
Over de voortvarendheid waarmee de o verheid t e Vlerk Çlng, is later
vanu i t de Tweede Kamer geste ld, dat er sprake was van een vorm van
"op voedende bescher ming", zelfs het v/oor d protectiontsme werd in dit verband gebru ikt (Handelingen Tweede Kamer, bi jl. 76, 19 10 - 19 11: 1408).
In ce stukken over deze aange legenhe id b lijk t steeds weer een dua l isme
t ussen het zake l ijke en het ethische. Da t In deze kwestie dit dua lis me zo
o nvruc htbaar was komt voor al doorda t de houdin g Uit zake l ijke over wegtngen
moe t worden gekenmerkt als uiter st terughoudend en het eth isc h element
van de bestuurder a ls bev logen (Fasseu r , 1979: 266). Daa r door ontstond
een di SCUSSie tussen doven. Een ge'l/ ich ti çe ver gissin g van de kant van de
overheid was, dat e r vanuit wer d çegaan dat de planters in hun gemeenschappe lijk belang het a lçemeen be lan g herkenden. Ieder van de planters
liet echte r zijn persoonlijk belang voor çaan. De overhe id stelde a priori,
dat het meewerken aan de bacovencultuur in het e içen be lang van de planters was , maar In de praktijk bleek, dat de subsidle van regeringswege
helemaal niet als eigen belang werd gezien door de planters . Op grond
van de voor dit art ikel geraadpl eegde li ter atuur zijn er voor de weer stand
van de p lanters tegen deze subs idie twee redenen aan t e wijzen . ren eerste
bleek e r bij de planters een geb rek aan ondernemings lust en c reatIviteIt
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en ten tweede ging er van het gouvernement zo ' n dwingende druk uit op
de planters om met deze cultuu r t ot handelen te komen dat de weerzin
van de voor dit project toch al niet gemotiveerde planters, ondanks het
subsidie-aanbod , alleen maar ver gr oot werd. De planters waren niet te overtUigen van het rendement van het project , zij vreesden dat zij zich ondanks
het aanvankelijke subsidievoordeel alleen zouden inspannen voor een verliesgevende zaak . De planters wilden zichzelf niet door subsidie afhankelijk
maken van de regering, al voerden zij voor hun weigerachtige houding aan ,
dat afzet en vervoer huns inZiens niet goed waren geregeld (Handelingen
Tweede Kamer, bijl . 76, 1910 - 1911: 141 2). H ier mag ook niet worden
vergeten , dat de planters beslist niet bij de overheid in het krijt wilden
staan . Van overneldswege werd prioriteit gegeven aan het afsluiten van
een con tract met de United FrUit Company , en de koloniale overheid IS
gezwicht voor de druk van de vertegenwoordiger van de United Fruit Company in Paramaribo, de heer G.H . Williams, met wie Idenburg ambtshalve
overleg pleegde . Uit het voorgaande valt te conc luderen: ten eerste , dat
de planters, die zonder overtu iging en zonder ervaring de bacoventeelt ter
hand namen, dit deden met de gedachte dat het gouvernement toc h alle
kosten betaalde; ten tweede, dat het gouvernement in de positie kwam
te verkeren dat het niet, via de Directie van de Landbouw , de raadgever
was van de planters. maar de geldschieter en de drager van het econom isch
risico, terwijl het op de feitelijke uitvoering van de bacovencu l tuur nauwelijks directe invloed of controle had. De handelwijze van de planters werd
door de heer Ä.M .W. ter Laag, secretaris van de Vereniging voor de Grote
Landbouw, die later ook nog opt rad als gevolmachtigde voor de planters ,
op de korrel genomen in een boekje (1909) order de titel Een praatje over
de bacovencuJLuur in S urinam e . Hierin werd vooral de verregaande
zorgeloosheid waarmee de planters de teeJ~ uitoefenden . bekritiseerd (Rapport
Bos, 1911 : 144). Een zekere mate van zorgeloosheid valt echter belde partijen te verwijten . De zorgeloosheid van de overheid kwam voort uit een
te optimistische voortvarendneid , die van de planters uit berusting . Gouver neur Lely had de financië le voorwaarden waaronder de bacovencuJtuur ter
hand kon worden genomen, voorbereid. Zijn opvo l ger Idenburg, gouverneur
van Suriname in de jaren 1905 - 1908, had er nu zorg voor te dragen, dat
de bacove als exportprodukt een stimulans bracht voor de sociaa l-economische
toestand van Suriname . In de rede waarin hij zijn beleidsvoornemens uitsprak
ten overstaan van de KOloniale Staten a ls het vertegenwoordigend li c haam
der kolonie, bracht Idenburg onder ande r e het vo lgende naar voren:
Zowel de kleine Jandbouw als de grote landbouw , waaronder
de plantage-landbouw wordt verstaan, zullen met regeringssubsi die worden gestimuleerd. Vooralsnog za l de kolonie de financiële
steun van het moeder la nd niet kunnen missen om het economisch
weerstandsvermogen te versterken en de financiële t oestand
der kolonie te verbeteren.
Voorts benadrukte Idenburg de noodzaak tot zuinigheid en tot verbetering
van de sociaal-economische situatie (Staal, 1935: 25) . Daa r om stimu leer de
hij nieuwe cu ltures als sisa l en hevea. En mede om die reden l ette hij
zich in voor de uitvoering van het plan dat zijn voorganger ontworpen had
voor het tot ontwikkeling brengen van een bacoventeelt ten behoeve van
de export. Om al zijn plannen en voornemens te kunnen verwezen l ijken
was deskundige ambtel ijke ondersteuning een vereiste . In dit verband moet
worden opgemerkt, dat Idenburg zich er als verantwoordelijk bestuurder
over bek laagde, dal hij in Suriname geen deskunrlioe <lmbtp.naren aantrof .
Hij slaakte de verzuchting, dat hij Gouverneur over een janboel was (Pu chlnger en De Bruin , 1985: 34) .
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OverIgens mag niet onverme ld blijven, dat Idenburg op het gebied van de
landsfinanciën bIJ het ontwerp van de Sunnaamse begroting voor 1908 een
plan Indiende dat niets mel de bacoventeelt van doen had, maar eveneens
bekend werd onder de naam "Plan- ldenbLrg" of ttStelsel-ldenburg". Dit plan,
dat moet worden gezien als een beleidsvoornemen voor toekomstige ontw ik kelingen, had de Ideële bedoeling om te komen tot geleide l ijke financiële
onafnankel'lkheid van het moederland. Hiertoe moest worden geprobeerd
de stfikt huishoudelijke uitgaven geheel zelf te bekostigen , zonder daarvoor
een beroep te doen op de r ijksbijdrage (Rapport 80s, 1911: 270 - 273).
Idenburg zoch t naar mogelijkheden om zijn antirevo luti onai re beginselen in praktijk te brengen . Hij meende, dat de overhe Id het voorbeeld aan
de maatschappij hoorde te geven en van deze opvatting gaf hij ook als
gouverneur het voorbee ld. Hij heeft zich daarom gro t e Inspann ingen getroost
om de bacoventee lt te bevorderen, bijv. door het verwerven van financiële
steun vanuit het moeder land ten behoeve van dit project, het aanmoedigen
van de planters om tot de bacoventeelt ove r te gaan en het opstellen van
commercië le cont racten voor zowel verscheping als verkoop van de bacoven
(Staal, 1935: 27). Met de planters ging hij contracten aan voor de aanleg
van bacovencultures . Voor de bacovenverkoop sloot hij op 29 augustus 1906
een contract met de Amerikaanse United Fr uit Company , dat zou gelden
tot 1 juli 1916 (Huffnagel, 1916: 182).
De eerste verscheping van de bacoven uit Su ri name vond plaats op
18 april 1908. De United Fruit Company had geen plannen de bacoven met
eIgen schepen te vervoeren, maar cont ract eerde de Konink l ijke West-Indische
Mai ldienst voor een weke li jkse dienst met vier schepen van Paramaribo
Vla Barbados of vla Trmldad naar New Vork - een traject . dat m 10 dagen
zou worden afgelegd. Oe schepen waarmee de bacoven vervoerd laU worden,
werden speC Iaal voor deze vaart mgericht (Huffnagel, 191G: 182). Voor het
zover was had gouverneur Idenburg zich veel moeite gegeven om ten behoeve
van de planters 20 gunstig mogelijke bepalingen te verkrijgen . De aanvankelijke eisen voor vervoer van de Konink lijk e West-Indische Ma i ldI enstmaatsChappij kwamen zowe l gouverneur Idenburg als de pl anters te hoog voor.
Bovendien , alduS de gouverneur, legde de door deze maatschappij gewenste
rege ling te veer risi co op de afzender en li et zij de verkoop gehee l in het
onzekere. In de ove reenkomst tussen het gouvernement en de United Fruit
Company garandeerde de United Fruit Company een bepaa ld minimum aan
vracht te zu llen betalen . Tegen het ri sico hiervan had de United FrUit Company een boetec lausule ten opzichte van de planters laten opnemen . De
boete hield een betalingskorting in van $ 10,- per honderd ontbrekende
bossen op een lading van 20.000 bossen. Dit was punt 8 uit het contract
Lussen het gouvernement en de United Fruit Company. Volgens het contract
tussen het gouvernement en de planters waren de plan ters IOgevolge art.3, lid
7 gehouden voor eigen ri sico het overeengekomen aandeel te leveren .
De conc lUSIe is alleszins gewettigd, dat alleen 10 bestuurlijke zin contractuee l en juridisch - de voorbereidingen grond ig zijn verricht; di t
In
tegenstelling tot de landbouwkundige voorbereIdingen. In februari \901
ste lden ambtenaren van het gouvernement een prognose op over de te ver wachten uItgaven en Inkomsten. Er werd uitgegaan van de aanvangsdatum
1 september 1906 voor aanleg en onderhoud . Jn het tijdvak maa r t - juli
1908 werden de ee rste inkomsten verwacht. De prognose werd gemaakt
tot 1 juli 1911 en vo l gens plan lOU er op dat moment aan een bedrag in
dUizendtal len zijn uitgegeven f 2700, - , waartegenover aan inkomsten f 3360,werden verwacht. (Ministerie van Ko loniën , geheime kabinetsstukken , 1907 ,
no. 28). Deze vorm van plan-economie sloot nauw aan bij de tradities in
Suriname. De p lanters waren sinds de afschaffi ng van de slavernij gewend
geraakt aan een overhe id die economische randvoorwaarden SChiep. De ge38

brulkeliJke gang van zaken ter p laatse en de opvattingen van Jdenburg
gaan hier derhalve paralle l. Zijn prmClpe om kolon iën op te voeden tot
een zekere mate van zelfstandigheid , alsmede zijn streven om te komen
tol fmanclë le onafhanke lijkheid van SUriname, waardoor het gebied dan
Uiteindelijk op voet van gelijkheid ZOU raken met het moeder land, sluiten
precIes aan bij deze prognose. Het verklaart het en thouSiasme van Idenburg
voor di t bacovenplan.

War kwam er van de plannen
Lerc> c ht ?

Nog In dezelfde maand - augustus 1906 - waarin het con tract met de United
Fruit Company werd ges toten . kwamen er al verzoeken van p lanters om
hun inschrijvingen te mogen verminderen. Hier wreekte zich al aanstonds
het feit, dat de gouvernementsbemoeienis te weini g rUimte lIet voor particu li er Initiatief. Het gouvernement wilde vooral de werkge legenheid vei li g
stellen voor al het werkvolk, dat niet meer aan de Slag kon komen in de
cacaove lden (Rapport Bos. 1911: 144).
Behalve sociaal-economische prob lemen werd de bacovencultuur van
meet af aan door andere tegenslagen getroffen. Zo was 1907 een zeer nat
Jaar en trad er in 1909 een verwoestende ziekte aan het daglicht. Deze
zogenaamde Panamaziekte richtte In 1909 grote verwoestmgen aan in de
aanplant en e ind 1910 moest van de 3000 ha. reeds 2000 ha. als afgeschreven
worden beschouwd. Verontrust door al deze teqenslaqen gaf de opvo l ger
van ldenburg, gouverneur Fock. opdracht aan de waarnemend administrateur
van financiën, de heer C.A.J . Struycken de Rousancourt, een nota betreffende de bacovencultuur op te stel Jen. Deze nota verscheen op 28 october
1910. Uit bij l age VI van genoemde nota bleek, dat het nade l ig saldo der
bacovencultuur op 30 ju ni 1910 f 1.680.360,- bedroeg . Op 30 juni 1910 had
de waarnemend administrateur gerapporteerd, dat aan de planters t ot op
dat moment een bedrag was verstrekt van f 2.1 86.625,-, waarvan 76,9%
verloren was gegaan. Het totaal cijfer der voorschotten bedroeg dus toen
reeds meer dan 2 mi l joen gulden in p laats van J 750 .000,-, die in 1905
door gouverneur Le ly waren voorgerekend.
Men kan stellen , dat het gouvernement tevee l van een papieren model
uitging en tege lijkertijd weinig blijk gaf van vertrouwen in de ondernemingsZin van de planters. Hierdoor raakten de verhoudingen tussen het gouvernement, met name de Directeur van de Landbouw en zijn Glmbtenaren. en
de planters gespannen . Met sommige planters raakte de relatie vo lstrekt
bedorven , omdat zij in de Directeur en zijn sta f nIet meer hun raadgevers
konden zien. maar hun contr oleurs, die slechts het belang van de schatkist
dienden (Rapport Bos, 1911 : 150). Dit werd mede veroorzaakt door het
feIt dat het gouvernement zich. gellen de positie die het in deze innam,
moreel aansprakelijk maakte voor de af loop. De betrokkenheid van het gouvernement maakte het ook moeilijk om weerstand te bieden tegen de steeds
herhaalde aandrang om verhoging van de voorschotten (Rapport Bos, \9' ,:
148).

Hier vallen clus al twee bedenkelijke ontWikkelingen te ('onstateren
In de gouvernementssteun voor de bacovencultuur . Ten ee r ste lei dde de
betrokkenheid van het gouvernement tot spal1nlngen met de planters: een
vorm van planeconomie werd, zonder dat all e betrokkenen met de opzet
instemden, van bovenaf opgelegd. Ten tweede kon het gou vernemen t zich
on voldoende distantiëren, hetgeen voor de finanCiering in geva l van tegen slagen tot onverantwoorde uitgaven moest leiden . Ook in sociaa l opzic ht
leidden deze ontwik keli ngen tot spanningen tussen hel gouvernement en
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de planters. Het Kwam voor dat het gouvernement disciplinaire maatregelen nam tegen planters, zoa ls hun het beheer over hun plantage ontnemen
of hen onder curate le stel len van het gouvernement. Het behoeft geen betoog , dat deze maatregelen het nodige verzet opriepen (Rapport Bos , 1911:
150). Anderz.ijds bezat het gouvernement onvo ldoende sancties om de geldel ijke steun tijdig te stoppen , wanneer te voorzien was dat het geste lde
doel niet binnen afzienbare tijd zou worden verwezenlijkt. Volgens afspraak
tussen gouvernement en planters moest de planter bij tegenslag doorgaan
tot het tij zou ker en. Van overheidswege werd van dit axioma uitgegaan.
Er zat in die situatie een contradictio in terminis, want het gouvernement
trad op als onderhande laar namens de planters met de afnemers , de United
Fruit Company . Evenwel lUidde art . 21 van het contract tussen het gouvernement en de United Fruit Company : "UitdrukKelijk is overeengekomen, dat
het gouvernement het recht zal hebben zich aan dit contract te onttrekken
na verloop van 3 jaren, op de voorwaarde, dat het in zijn plaats stelt al
de maatschappijen en personen, met wie het ten aanzien van deze overeenkomst heeft gecontracteerd" . (Huffnagel, 191 6: 186). Waar het gouvernement
dus enerzijds het heft volledig in handen nam, daar nam het anderzijds
het zelfstandig functioneren van het bedrijfsleven als ultgangspunt. Het
was een slalom tussen planeconomie en staatsonthouding die tot heilloze
onduidelijkheid moest leiden , hetgeen in 1911, nadat het contract mel de
United Fruit Company voor levering van Gros-Michel bacoven was opgeheven,
aan het dag I icht kwam.
Nadat het contract tussen het gouvernement en de Unlted Fruit Company op 27 januari 1911 was ontbonden werd op 10 februari 1911 het aanbod
gedaan om de Congo-variëteit tot verdere exploitatie te brengen . In een
schrijven d.d. 10 februari 1911 van de agent van de Unlted Fruit Company
(toen R.H. Goodell) aan de gou'IIerneur werd namelijk verklaard , dat de
United Fruit Company voorschotten wilde verlenen om de cultuur voort
te zetten, zodra bewezen was dat een andere soort , namelijk de zogenaamde
Congo-soort "marketable tl was voor de Verenigde Staten . Deze proeven bleken
de planters evenwel zelf te moeten bekostigen, omdat de overheid geen
gelden ter beschikking meer wilde stellen (Huffnagel, 1916: 186). Op dit
tijdstip en ten aanzien van dit punt dus. volledige staatsonthouding, terWijl
toch in art. 16 van het cont ract tussen het gouvernement en de Unlted
Fruit Company stond, dat met de naam "bacoven" in deze overeenkomst
werd bedoe ld de soort die door de United Fruit Company werd uitgevoerd
èn de zogenaamde Congo-variëteit .s Later kwam de United Fruit Company
terug op het aanbod om voor deze variëteit cultuur-voorschotten te verlenen,
toen bleek dat het gouvernement en de regering in het moederland niet
genegen waren nieuwe risico's te nemen, nadat de bacovencultuur met gou vernementssteun op 23 december 1910 was gestaakt (Huffnagel, 1916: 186).
Het optreden van de PanamazIekte was weliswaar Uiteindelijk de doorslaggevende factor, maar er waren daarnaast toch nog vier andere geWichtige
redenen die tot mislukkll1g hebben geleid. Deze redenen zijn In 1933 na
bestudeflng van de nota van de waarnemend administrateur van finanCiën
Uit 1910 en het rapPort der commissie-Bos Uit 1911, samengevat door de
schoonzoon van Idenburg, de botanicus A . A.L . Rutgers (Puchlflger en De
BrUin, 1985: 15), die op dat moment gouverneur was. Deze redenen waren
de volgende :
1. De c ultuur werd Ineens In liet groot ter hand genomen zonder vo ldoende
inZicht In de op te lossen cultuurtechnische problemen.
2 . Vanwege de te grote opzet bleek het moeilijk een voldoende areaal bij een te krIJgen. Tevens bleek het daardoor moeilijk op tijd te planten en
werkvolk te Vinden.
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3. De kosten In 1907 waren veel hoger dan geraamd vanwege een zeer
ongunst ig seizoen . Bovendien werd per verscheepte bos niet het geraamde
bedrag van 90 cent, maar slectlts 6 1 cent verk r egen .
4. De Directeur van de Landbouw trad voor het gouvernement op a ls leider
van de gehele bacovencultuur, terWijl hiJ niet voldoende zeggenschap had
over de planters, die de uitvoerders der cu ltuur waren . Het gouvernement
dr oeg alle verantwoordelijkheid, omdat het optrad zowe l a ls geldschieter
alsook als con trac terende partij enerzijds tegenover de Unlted FrU it Company, anderzijds tegenover de planters (Rutgers, 1933: 900) .
In de vergadering van de volksvertegenwoordiging in het moederland o ver
deze zaak we rd in de Tweede Kamer het volgende opgemerkt :
Maar dat Inderdaad de zaak van den aanvang niet JUist IS over z ien en daardoor de opzet een verkeerde was , zal niemand
betWisten, die de tweede nota van den adm Iflistrateur van financiën gelezen heef t. In 1905 IS ons hier gevraagd een renteloos voorschot van 3/4 miljoen. Er werd bij gezegd , dat WIJ,
f 260 .000,- voteereflde, een volgend Jaar gehee l vrij zouden
zIJn om desnoods op ons besluit terug te komen en het rlaarbiJ te laten , en 6 of 8 maanden la t er was met de pachters
voor den verkoop en den uitvoer van de bacoven met de United
FrUit Company een contract gesloten dat ons bond voor tien
Jaa r. Tegen dit con tract IS geen bezwaar, Integendeel het iS
een zegen geweest, maar het slUiten daarvan voo r tien Jaar
liet z4ch niet zeer rijmen met de toezegging ons In 1905 geopend , dat wij geheel vrij bleven een jaar later op de zaak
terug te komen . Bij dat contract is een prijs bedongen voor
de bacoven van 66 1/3 ce nt in plaats van 90 of 26% lager
dan waarop gerekend was, toen de zaak werd opgezet. ZO IS
het letterlijk met a ll es gegaan wat ons destijds IS voorgespiege ld.
E l ke bladzijde van het rapport getuigt het. (Handelingen Tweede
Kamer, bij l. 76, IglO - 1911: 1408)
De Tweede Kamer was er ove r igens wel van overtuigd, dat er geen sprake
van is geweest dat van meet af aan belanghebbenden bewust op een dergelijke ontwikkeling hebben aangestuurd. Van enige rl ei vorm van samenzwering
b l ijkt niets.
Alles overziende komt de v r aag op: "H ad zich dit niet anders, beter,
kunnen ontwikkelen? Zouden degenen, die verantwoordelijk waren voor het
beJeld , indien zij de feiten die in l S 10 bleken , In 1905 hadden VoorZien,
niet anders gehandeld
hebben? " Waren deze feiten dan niet te voo rzIen ?
Er is geen ' andere conc lusie moge l ijk, dan dat de beleidmakers Zich onvo ldoende de altijd aanwezIge discrepantie tussen beleId en uitvoering hebben
gerea l iseerd . Beleidmakers hebben de macht om hun opvattingen tegen de
bezwa r en van uitvoerders in door te zetten. Het zal in derge l ijke Situaties
pas in de toekomst b li jken of het beleid van prudentie en wijsheid heeft
getuigd of dat de uitkomst het loon van eigen-wijshe id is.
Eén van de afgevaardigden in de Tweede Kamer kwam tot de slotsom:
"Wij moeten niet alleen over gaan tot liquidatie van de grootscheepse politiek , die wij in de laatste jaren hebben gevolgd ten aanzien van Suriname"
( Handelingen Tweede Kamer, bijl . 76, 1910 - 1911: 1408) . In het rapport
van de commissie-Bos werd de verzucht ing ges laakt : "Wij willen er met
een enke l woord op wijzen , dat het gewenst is om bij ondernemingen a ls
deze meer openbaa rheid te waa r bo r gen. De Staten-Generaal hebben thans
de gelegenheid gemist om z ic h tijdig van de stand van zaken op de hoogte
te stellen" (Rapport Bos, 1911: 153). De m inister van Koloniën 'In 1910,
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De Waal Malefijt, die als kamerlid in 1905 behoorde bij de voorstanders
van steun aan de bacovencultuur, betoogde onder andere:
Ik geloof niet, dat ik ooit voor een moeilijker beslissing heb
gestaan dan op dit ogenb lik of. laat Ik liever zeggen : dan in
Oe afge lopen week. Herhaaldelijk is door mij gepoogd om in
die bacovenQuaestie een duidelijk inzicht te krijgen, om een
helder beeld te hebben hoe toch de resultaten van die cu ltuur
waren, maar hoe ik ook de maandelijkse mkomende rapporten
bestudeerde, de staten van verscheepte bacoven nagmg en de
ontvangsten zoveel mogelijk met el kaar vergeleek, het was
mij onmoge lijk om een duidelijk en voor mijzelf voldoende beeld
t e krijgen van de toestand , waarin die cu ltuur eigenlijk verkeer~
de. (Handelingen Tweede Kamer, bijl. 76, 19 10 - 191 I : 1417)
Vervolgens st elde de minister verderop:
In de regel, wanneer men een cu ltuurberekenmg opzet , wordt
doarbiJ een post voor onvoorzien uitgetrokken, want er IS geen
enkele cultuu r die niet van tijd tot tijd een tegenslag ondervindt. Dat is evenwel op deze rekenin g niet gesch ied. Men heeft
jaar voor jaar een zekere opbrengst geraamd, en die bij elkander
opge teld en toen gezegd: "Zoveel kan er verwacht worden".
(Handelingen Tweede Kamer, bijl. 16, 1910 - 1911: 1418)
De mmister besloot zijn betoog met de mededeling, dat hij ernstig overwoog
om een commissie te benoemen die de bestuursorganisatie in Suriname eens
goed moest bezien (Handelingen Tweede Kamer, bij l. 16, 1910 - 1911: 1420).
De instelling van een commiss ie die de economische en financiële toestand
in Suriname moest onderzoeken mocht in geen geval meer resulteren in
het verlenen van directe financiële steun voor het drijven van cultures.
Want, zoals de minister eerder in zijn betoog opmerkte: "Wat met de bac~
ovencultuur geschied is, is zoiets buitengewoons, dat het eigen l ijk onbegrijpelijk is hoe de Kamer er ooit haar goedkeuring aan gehecht heeft". Hij doe lde
daarbi j uitsluitend op de gouvernementssteun die was verleend aan particuliere planters. De minister vond zijn gedrag als Kamerlid destijds all een
maar begrijpelijk als hij de geschiedenis naging en bedacht, dat de aanvankel ijke voorste ll ing slechts een voorschot betrof, dat na twee jaren in de
kotofllate kas zou terugvloeien (Handelingen Tweede Kamer, bijl. 76, 1910
- 1911: 1420).
De eerder genoemde H .J. Smidt, oud-gouverneur van Suriname, merkte
op In een brochure van zijn hand getiteld Suriname en Nederland (1913) ,
dat de p lanters zich tot de cultuur der bacoven verbonden in de zekerheid
hun product tot 1 Ju l i 1916 tegen de overeengekomen prijS te kunnen afleveren . Hij legde er de nadr uk op, dat de p lanters kosten hadden gemaakt
voor de bacovencultuur, nog niets ervan hadden genoten, maar zich nu bezwaard zagen met aanzien l ijke schu lden. " Want al zegt de minister, dat
de uitplant der Congo's op 1 januari 191 1 zou beginnen: de planters hadden
reeds grote uitgaven gedaan voor het kopen en kweken der plantsoenen
(de uit te zetten planten), voor aanleg van nieuwe akkers en het plantklaarmaken daarvan tl (Huffnagel, 1916: 186) .
Bij hel verbreken van het contract tussen de United Fr uit Company
en hel gouvernement is er niet all een geen beraad geweest met derden,
namelijk de planters, maar er is ze l fs geweigerd om met dIe derden in
beraad te treden, ondanks ar t. 2 1 van hel contract. De over heersende en
en eenzijdige invloed van de overheid op het afsluiten van de contracten
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bleek geen gunstige invloed te hebben. In art. 4 van het contract werd
bepaald, dat aanleg en onderhoud van de cultuur moest geschieden volgens
de voorschriften van de door de gouverneur daartoe aangewezen ambtenaar .
Deze ambtenaar, aanvankelijk inspecteur, later Directeur van de Landbouw ,
Dr. van Hall, kwam daardoor al direct voor de vraag te staan of hij het
advies van de vertegenwoordiger van de United Fruit Company als verplichting aan de planters moest op leggen . Hier deed zich dus de situatie voor,
dat een koloniaal ambtenaar op grond van het door het gouvernement gesloten contract afhanke l ijk was van de voorschriften van het bedrijfsleven .
Ondertussen deed de contro le op de planters zich scherp voelen . Het bleek
zelfs nodig, teneinde de uitgaven binnen de perken te houden, om met gebruikmaking van art . 5 van het contract met de planters enkele beheerders
uit hun ambt te ontzetten en van enkele planters het beheer geheel over
te nemen (Rapport Bos, 19 11: 150). Het gouvernement bevond Zich dus
In een in a l le opzichten precaire positie. Zowel ten opz ic hte van de planters
als ten opzichte van de verscheper en afnemer was de rol van" het gouvernement prob lematisch. Het gouvernement Wilde blijkbaar op korte termijn
een vervangend en winstgevend produkt voor de cacao en gll1g daarbij even
voortvarend a ls louter theoretisch te werk. Zo werd in het rapport der
commiss ie-Bos over de economische en financiële toestand der kolonie Suriname uit 1911 gesteld, dat de vertegenwoordiger van de United Fruit Company , de heer Williams, in sommige van zijn raadgevingen niet gelukkig geweest
was met de specia le bodemgesteldheid in Surinam (Rapport Bos, 1911: 147).
Dit ont lokte Anton de Kom in zijn boek ""ij slaven van Suriname de opmerking, dat de United Fruit Company blijkbaar meer geinteresseerd was in
de boete - c lausules bii onvoldoende aanvoer dan in de bacoven ze lf , aangezien zij Uit andere landen al voldoende aanvoer kreeg (De Kom, 1975: 125).
Daarentegen staat in een rapport uit 1934 , Plan van
een
bäcovcncultuur voor export met lanrl sste un
van de hand van Th . Wal Ier,
A .A . Dragten, J.A. Alberga en W. Kraan , te lezen dat de bodemgesteldheid
en groei voorwaarden voor de bacoven In Suriname niet anders zijn dan op
Jamaica (WalIer e .a., 1934: 10). Wanneer daarbij wordt bedacht, dat de
Unlted Fruit Company de Congo-variëteit van de bacove niet voldoende
marktwaardig achtte, ondanks de definitie In art. 16 uit het contract van
de Unlted Fruit Company met het gouvernenent, terwijl het bovengenoemde
rapport uit 1934 stelde , dat de Congo-variëteit een geschikte exportvrucht
op levert, dan heeft het er veel van dat de conc lusie van Anton de Kom
meer hout snijdt dan de conc l us ie uit het rapport van de commissie-Bos,
waarll1 tot de slotsom werd gekomen , dat de United Fruit Company het
contract harerzijds zo onbekrompen mogelijk is nagekomen (Rapport Commissie Bos, 1911: 146). Er werd in het laatstgenoemd rapport ook nog aan
toegevoegd, dat de United Fruit Company zelfs eenmaa l uit eigen beweging
een tijdelijke verzachting van de boetebepalingen had aangeboden .
De United Fruit Company zelf ste lde, dat het bacovenvervoer contract
dat was gesloten met de Koninklijke Wes t - Indische Maildienst, grote ver lie zen had veroorzaakt. Volgens het contract tussen de United Fruit Company en de K .W. - I. M. was de Unlted Fruit Company verplicht een minimumvracht van 3500 dol lars te betalen . Desondanks b leek volgens het jaarverslag van 1913, dat de K.W .- I. M. bij de bacovenvaart ruim J 1.400 .000,had verloren (Rapport Bos, 1911 : 189). De Un.ted Fruit Company was verder
van mening , dat aan de bacovencultuur niet de zorg besteed werd , we l ke
tot de beste resultaten zou leiden.
In Nederland werd bij ministerieel besluit van 11 maart 1911 een
co mmIssie van acht leden benoemd om de heersende economIsche en financ iële toestand van Suriname te bestuder en . Deze commissie onder voorzitterschap van D. Bos , lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, bracht
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een rapport Uit onder de tite l: De ec on o mi sc h e e n
finan c iële toes tand d e r k o l o ni e S uriname . Bl i jkens dit rapport trok deze commiSSie
onder andere de vol gende dr ie concl usies:
I . de li quIda t ie van de bacovencu l tuur met gouvernementssteun was vo l komen Juist; 2. BIJ vele ondernemingen was er een totaal gebrek aan bedrijfskapitaa l; 3. Er bestond geen aan leiding voor de reger ing om de p lanters
hun schuld kwijt te sche lden (Rapport Bos, 1911: 156). Uit de nota van de
waarnemend administrateur van financiën b leek dat, waar het nadelig saldo
der voorschotten aan de p lantages eind 1907 al J 647 .762 ,43 was, het tekort
op 3 juni 1910 al was opge lopen tot een bedrag van J 1.680.358 ,70 (Rapport

Bos. 1911 : 153).

Con c lu s ie
Aan de feite li jke misl ukking van de bacovencu ltuur met gouve r nementssteun
li gt een fundamente le tegenst ell ing t en gronds lag . Deze tegenste l ling kwam
het duideli jkst tot uiting in de ui t latingen van enerzijds de heer Ter Laag
van de Vereniging van de Grote Landbouw en anderzijds de heer Fock ,
a ls gouverneur de opvo l ger van de heer Idenburg, en later min ister van
Ko loniën . De heer Ter Laag had opgemer kt op de ver gadering van de Verenigi ng van de Grote Landbouw van 6 november 1913, dal men n iet kan ver wachten dat de bacovenzaak in Nederland net zo werd gezien als door
de p lanter s In Sunname. H ij zei onder andere: "O l t IS voor ons planter s
onaangenaam en wat er ger IS, nade l ig, doc h wij moeten die twijfe l bit l IJken
en zul len die all een kunnen doen wijken door praktisch aan te tonen, da t
w i j ons niet ve r gissen" (Hu ffnagel, 19 16: 194) . Er moet echter worden geconstateerd , dat de p lanters dit initiatief n iet hebben getoond. Oe minister
van Koloniën ste lde dan ook op 17 december 1914 in de Tweede Kamer,
dat het zijn po l itiek was geweest om , wanneer de p lanters weinig initiatief
namen, krachtige steun te ver lenen . Want, ste lde de heer Fock , wanneer
men op initiatief van de p lanters wi lde wachten, zou er nooit een bacovencu ltuur komen (Huffnage l, 19 16: 194).
De l iber ale ideo logie volgens Smith zou dan ook. evenm i n succes gehad
hebben in deze kwestie, als er nu met ove r heidsbemoeiing vo l gens Mar x
is bereikt. Het prob leem b li jft, dat in een dun bevo l kt land als Su r iname
de produk t ie die op export is ger icht, al leen door over heidsbemoeienis tot
stand kan wor den geb racht. De noodzaak om t ot bed r ijfsmati ge produktievormen te komen on t brak , daar leder immers toch we l in zijn dageli jks
onder houd kon voorzien : er is vruchtbare grond in over vloed . Een aanpak
vo l gens de libera le opvattingen van free enterpri se, van vnj ondernemersc hap, zou bij een voornemen zijn b li jven steken . Voor een vnje . ondernem ingsgew i JZe pr odukt ie waren de voorwaa r den in Suriname niet aanwez ig.
Er was geen sterke middenstand, de samenste l l i ng van de bevolking was
te heterogeen en er was geen enke l nationaal besef . Het objectief ontbreken
van deze voorwaarden is door Marx als vo lgt onder woorden gebr acht. In
het eer ste dee l van " Das Kapital tl ve r te l t Marx het verhaal van " Herr Peel ",
die met f. 50.000,- en 300 ar be iders een kO lonisatieproJect aan de Swan
River in Austra l ië wi lde aanvangen . "Einma l am Bestimmungsplatz ange lang t
blieb Herr Pee l, ohne einen Diener , sein Bett zu machen oder ihm Wasser
aus dem F luss zu schöpfen . Ung lückl icher Herr Pee l, der all es vor sa h, nur
nicht den Export de r engl ischen Pr oduktionsverhä l t msse nach dem Swan
Rivertl (Emmer, 1984: 2 15).
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Noten
1.

Hij keerde zich daarbij scherp tegen het nastreven van ego"i"stische baatzucht , zodat hij een niet te ve r enigen tegenste ll ing veronderste lde tussen eigenbe lang en e i genbaat.

2.

In de eerste jaren van deze eeuw was de koffiecultuur nog maa r van
bescheiden belang. De sinds 1883 in SUriname Ingevoerde Liberia-koffie
gedijde goed, maar b leek slecht verkoopbaar . Pas In de jaren 1920 1940 werd koffie het belangrijkste exportgewas (Hncylopedic van Suriname: 362).

3.

De Jong-Liberalen wa r en een aan het etnd van de vor ige eeuw ontstane
politieke groepe r ing die zich , in tegenste l ling tot het conservatief getinte heersende libera l isme, voorstander betoonde van uitbreiding van
kiesrecht en ui t breiding van de socia le wetgeving . Zii zagen de overheid
als stimulator van maa t schappelijke ontw ikkelingen .

4.

In z"ljn schrijven van 29 januari 1906 aan de minis t er van Ko loniën ,
D. Foc k , deelde gouverneur Idenburg onder andere het vo lgende mede:
" Het zou tn e l k opzicht veel beter zijn als zeker heid omt r ent p laatse l ijke
ve r koop werd ve r k r egen . Ik heb daarom het p lan opgevat lil NoordAmerika inlichtingen te doen inwinnen omtrent de moge l ijkheid om op
goedkopere en meer zeker heid biedende wijze in de verscheping en de
afzet te voorzien ",

5.

Overigens IS er t erecht doo r H.J . Smidt , oud-gouverneur van Suriname
(1885 - 1888), in een Ingezonden stuk In de N ieu we Rotterdamse Courant
van 29 october 19 12 op gewezen, dat de Unlted Fr u it Company zich
er van had moet en ve r gewissen of de Congo:':variëtei t " marketab le" was ,
al vo r ens seder t mei 19 10 p r oeven met deze soort in de kolonie werden
genomen.
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ORGANISATIE, STERKTE
EN SAMENSTELLING VAN DE MILITIE,
1724-1795
MJ LOHNSTEIN
Inl e iding
De Sociëteit van Suriname (In 1778 vernoemd tot Directie) vertrouwde als
bestuurder van de ko lonie de instandhouding van het maatschappelijk bestel
en de ter ritoriale Integriteit toe aan de gewapende burger macht . waarin na-

genoeg alle mannelijke Europese ingezetenen dienden, en aan een gerege lde
troepenmacht : de Mi l itie. Onder " militie" werd in de achttiende eeuw een
staand lege r van vrijwillig dienende militeiren (er was eigenlijk spr2.ke van
kortverbandvriJwilligers) verstaan . De vrijwilligers voor de Militie van de So-

ciëteit/Directie werden in Europa geworven met een dienstverband van aanvanke l ijk vier , late r les Jaren. Officieren en cadetten werden meestal zonder
bepaa ld verband aangenomen (Lohnstein , 1987: 70 ,75 en 16). Ondanks het belang van de Militie voor de instandhouding van de p lantagekolonie en het
groeiende aandeel van de Mi l itie in de Europese bevolkingsgroep (in 1738
was één op de zeven Eu r opeanen militair, In 1787 was dit aandeel gestegen
tot één op de drie'), komt zij in de geschiedschrijving slechts zijdelings ter
sp r ake . Een uitzondering hie r op vormen de boeken ven Bosschart (IS00) ,
Benjamins/Sne l leman ( 19 14 - 19 17: 420vv) en enke le artikelen, zoa ls Van
Sypesteyn ( 1858) , K arbaat ( 1960) , Quintus Bosz (1963 - 1964) en Schaafsma
( 1968 en 1969) . Uitgezonder d Bosscha r t basseerden de auteurs zich evenwel
nauwelijks op eigen archiefonderzoek , terwijl aan het archiefwerk van
Bosscha r t , ver r icht gedu r ende zijn plaatsing bij het ga r nizoen in Suriname .
door tijdgebrek en de t r opische hitte een systematisch karakter ontbr eekt .
Hierdoor is er van een op archiefmater iaa l gebaseerde literatuur over de
Mi l itie in Suriname in de achttiende eeuw geen sprake. Door deze lacune
moeten schrijver s die in hun wer k de M ilit ie ter sprake brengen terugva ll en
op de gangbar e l iter atuu r . Daarbij va lt in de eerste plaats te denken aan
de boeken van H artsinck (1770) , Stedman (1799) , Wo lbers ( 1861) , Bosschart
( 1900) en Benjami ns/Sne ll eman ( 19 14 - 1917).
Bij toets i ng van de bovengenoemde l iteratuu r met de pr imai r e bronnen ,
het ar chief , blijkt da t er, ten gevo lge van de vaak verwarrende naamgeving
van de len van de strijdmacht en foutieve Interpretaties, de nodige onjuistheden In de l i t er a tu ur zijn ges lopen . Door dat deze handboeken door opeenvo l gende sch r ijver s a ls br on wor den gebr uikt, hebben bepaa lde visies een lang
leven en keren steeds weer deze lf de misvattingen ter u g.
De opzet van di t artike l is ten ee r st e de ve r schi ll ende ver sies te conf r onteren met het ar chiefmateriaal , met als pr imai r e doe lste ll ing de hie r boven geschetste vicieuze ci r ke l te door b r ek en en te komen tot een histor isch verant woor de organisatieschets van de Mi l itie van de Sociëteit (D i rectie) van SUriname in de acht t iende eeuw . Ten t weede wi l ik probe r en aan
te geven om we l ke r edenen e r in de or ganisatie wijzigingen werden aangebrach t. Daar de o r ganisatie van de M i l itie niet los gezien kan wor den van
de maatschappe li jke t aak is he t nodig om all ereer st te komen tot een p laatsbepa li ng van de M i l itie in de p Jan t agekol onie. In verband met de toeganke-
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lijkheid van het archiefmateriaal en de opheffing van de Directie van Suriname in 1795, is gekozen voor een afbakening In de tijd van 1724 to t en
met 1795. Indien nodig za l evenwe l worden teruggegrepen op de tijd vóór

1724.
Voor deze studie werd geput Uit het in het Algemeen Rijksarchief berustende archief van de Sociëteit van Suriname te Amsterdam en het oudarchief van de Gouvernementssecretarie te Paramaribo. A ls voornaamste bron
dienden de brieven van de Directeuren (de bestuurde rs) van de Soc iëte it C.Q.
D i rectie aan de gouverneur (vanaf de Jaren dertig: gouverneur-generaal) of
andere personen in Suriname. Dit werd aangevuld met gegevens uit de bijlagen bij deze brieven, de resoluties van de Directeuren en de brieven van
de gouverneurs en andere overheidspersonen aan de Di recteu ren .

Hel veiligheidsbeleid
Jn de plantagekolonie Suriname was de politieke en economische macht in
handen van een kJeine Europese bevolkingsgroep, terwijl negerslaven de arbeidskracht leverden. Hierdoor vielen de socia le scheidslijnen voor een groot
deel samen met raciale versc hi l len. De Europese bovenlaag achtte haar
mac htspos itie continu bedreigd door "het verschrikkelijk getal l slaaven, in
teegenstelling der Blanke alom me door de gantsche Co lon ie .•. " (Nepveu aan
Directeuren, 23/1/1773, zie noot 2). In 1752 telde de kolonie volgens een
hoofdgeldlijst 1708 blanken en 34.278 slaven.
Een
algemene
slavenopstand heeft zich , gezien het iso lement waarin de slavenmacht van de plantages zich bevond en de mogelijkheid door vlucht naar het bos zich aan de
slavernij te onttrekken, echter in Suriname niet voorgedaan. Een deel van
de weggelopen slaven vormde in de bossen om het plantagegebied e igen
dorpsgemeenschappen, maar bleef voor allerlei produkten afhankelijk van de
plantages. Gerege ld ondernamen deze Marr ons tochten om de door hen begeerde goederen te roven {MüJler , 1973: 30,35 en Hoogbergen, 1985: 69 en
70). Het bestaan van onafhankelijke gemeenschappen van weg ge lopen slaven
was de plantagekolonie een doorn in het oog. Zij vormden, aJs uitgangspunt
van rooftochten en wijkp laats voor wegge lopen slaven, een cons tante bedreiging voor de ko lonie . Een conf l ict tussen de ko lonie en de Marrons kan zodoende niet uitblijven. Pas met de afschaffing van de slavernij in 1863 kwam
aan deze stri jd een einde.
Naast het probleem van de gezagshandhaving in een gesegmenteerde
samenleving bestond er voor Suriname ook het gevriar om , via het moederland, betrokken te raken bij een Europees confli c t . Groot - Brittannië en haar
tegenspeelster Frankrijk bezaten beide steunpunten in het Caraïbisc he gebied,
van waar Uit een aanslag op Paramaribo niet denkbeeldig was. Daarnaast
moest ook rekening worden gehouden met een mogelijke overrompe l ing door
kapers o f zeerover s. 3
De Directeuren wilden de Militie primair belasten met de externe verdediging. Het in toom houden van de slaven was een zaak van de slavenhouders. De Sociëteit weet het weg lopen van slaven aan het wrede optreden
van eigenaren en directeuren van plantages. Zij waren daardoor verantwoordelijk voor het ontstaan van gemeenschappen van wegge lopen slaven . Het
was dan ook de taak van de ingezetenen om op te komen voor de gevolgen.:!
De gewapende burgerrnacht, waarin nagenoeg alle mannelijke Europese ingezetenen dienst moesten doen (Bosschart, 1900: 28 - 33 ), bleek in de praktijk echter niet bij machte de Weglopers (de achttiende-eeuwse term voor
Marrons) met enig succes te best r ijden. Daarop zagen de Directeuren zich
in 1730 genoodzaakt om " dat gespuijs door onse mi l itie t e doen bestook en
en a Jse door militaire excursien sodaanig
continues te fatQueeren soodanig

·'8

dat geen blijvende plaatse /: om zo te spreek en :/ voor haar In de Colon ie
overb i lJveIl (Directeuren aan De Cheusses , 28/12/1730, zie noot 4). Daarnaast
zou door het Jaar l ijks aannemen van minimaa l tachtig recruten, waarvan naar
verwachting zeker de helft na af loop van hun dienstverband in Suriname zou
blijven, de Militie bijdragen aan een versterking van de Europese bevolkmgsgroep." De aan de operaties verbonden kosten wilden de Directeuren verhalen
op de plan ters, omdat z i j zich a ll een aansprakelijk achtten voor de kosten
verbonden aan de verdediging tegen een buitenlandse vijand. Volgens de ingezetenen was de Sociëteit ech ter gezien art ike l XXV II van het Octrooi van
1682 financiee l aanspr akelijk voor de gehele defensie-inspanning. Ondanks
het OctrOot kwam een groeiend deel van de defensie-uitgaven ten laste van
de kolonie. 5
De Militie bleek niet in staat tot het lIextlrpeeren van dat gespuysn.
Doordat de bostochten weinig succesvo l ver tiepen werd een steeds grote r
deel van de Militie ingezet ter beveiliging van het p lantagegebied . Tussen
1725 en 1745 waren er vier à vijf buitenposten met een totale bezetting
van tussen de 20 à 30 man. Eind 1772 waren e r 33 bUitenposten bezet met
819 man. De gezagshandhaving was daarmee, uitgezonderd in tijden van ex tern gevaar, de voornaamste taak van de Mil lttp. gewor den. (;

De

o rgani~ a tie

van de

Ni I i t i e

Na de voorgaande korte schets van het defensiebeleid richten wij nu onze
blik op de wijze waarop de Militie was georganiseerd om haar taak te kunnen
uitvoeren. Daarbij moet wel worden bedacht dat de fOfmatle een ideële situatie weergeeft . Door sterfte , desertie, het tussentijds verbreken van het
dienstverband en wervingsproblemen was de Militie meestal onder de sterkte.

li e t ti j dv a k
/ 753

tot

e n met

De Di r ecteuren bepaalden in 1683 dat de Militie een sterkte zou hebben van
drie kapiteins, vier luitenants, twee onderluitenants, één vaandng, twaalf
sergeanten en 300 soldaten . Drie luitenants werden in 1683 uitgezonden. De
vierde luitenantsplaats werd gereserveerd vo:}r de c ommies R . Vrij moet van
de W. I.C. in Suriname. Op een betalingsoverzicht Uit januari 1683 komt hij
echter niet voor . Zijn p laats werd ingenomell UUUf eert Ulluel luitenant. De
troepenmacht werd in drie compagnieën georganiseerd. Voor de bewering in
Benjamins/Snel leman ( 19 14 - 1917 : 421), dat uit het al In Suriname aanwezige
garnizoen een vierde compagnie werd geformeerd, was In het arch ief geen
bewijs te vinden . 7
Ten behoeve van de defenSie van Suriname hadden de Nederlandse gewesten, met uitzondering van Friesland , in 1682 en 1683 subsidies toegezegd
(Van der Meiden, 1987: 33). Doordat verschillende gewesten slecht of geheel
niet de be loofde subsidies betaalden, besloten de Directeuren in 1724 de
vredesorganisatie van de compagnieën via wat men nu natuurlijk verloop zou
noemen, terug te brengen tot 70 man per compagnie . De trein (de artIllerie
en het administratieve , logistieke en medische personeel) werd administratief
van de infanteriecompagnieën gescheiden en mocht het getal van 36 à 37
man niet t e boven gaan. Boven de ster kte werden nog enke le cadetten
(kinderen die als so ldaat in dienst traden om officier te worden) en gerefor meerd officieren (vaandrigs die pro memorie werden gevoerd) aangehouden . B
Gouverneur Mr. H . Temmrnck vond de formatie van 1724 te klein om
naar behoren de verschillende objecten te kunnen bewaken . Hij ac htte In
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Tabel 1. Vermoedelijke

{or-matje

a
Commandeurscie * Verboom
Cie Cap iteyn Vredenburgh
Cie CaQite ~ n Paen
Totaal

b

c

1 1
1 1
1 1 1
3 3 3

168]
d

e
4
4
4

9

h

4
4
4

4
4
4

12 12 12

m

k

92
92
92
276

Tot .

107
113
107
327

a= Capiteyn ; b= Luytenant; c= Onderluytenant ; d", Vaandr ager ; e", Adjudant ;
f= Commandeurs (ser geanten); g= Cor poraa ls; h= Landpassaat; i= Capiteyn des
Armes; j= Tambour Majoor; k= Provoost; ( -= So ldaten; m'" Chiru r gijn;
'" c ie = compagnie .

vredestijd een garnizoen van minstens 259 man (excl usief de o~ficieren)
nodig. Daarnaast wilde Temminck de discipl ine verbeteren door h~t aanta l
officieren te vergroten. Temminck stelde daarom in 1745 voor een half bataljon te formeren van vijf compagnieën, iede r met een sterkte van 55 man.
In oor logstijd konden de compagnieen op 100 man worden gebracht om de
forten en bUItenposten van een geringe bezetting te voorzien . De vijf compagnieën fungeerden eigenlijk als even zove le compagnieën van dienst, die
afwisse lend de wacht leverden . Was deze formatie niet haalbaar, dan kon
ook worden volstaan met vier com pagnieën van 68 man. Het aanta l officieren
zou hierdoor echter nauwelijks toenemen. Kennelijk Om de band tussen de
gouverneur en de Militie aan te ha len 1 stelde Temminck tevens voor om de
gouverneu r de rang van kolonel te verlenen . 9 Als hoofdofficier zou de gouverneur ook kapitein worden van de ee rste compagnie . Het daadwerkel ijke
bevel o ver deze compagnie zou evenwe l worden gevoerd door een kapiteinluitenant. Na r ijp beraad kozen de Directeuren in 1746 voor het goedkoper e
alternatief , waarbij de nadruk lag op het vergroten van het aantal gemene
so ldaten: 0
Mede onder druk van de Staten-Generaal kwam in december 1733 een
voor lopig einde aan een langlopend conflict tussen de Sociëteit en de planters
over versterking van de defensie tegen een buitenlandse vijand . Er werd besloten aan de samenvloeiing van de Suriname-rivier en de Commewijne, ter
verdediging van het plantagegebied, een fort , het latere fort Ni euwAmsterdam, te bouwen . Tevens werd overeengekomen dat de vier compagnieë'l ieder op 75 man - en niet op 25 man, zoa ls Hartsinck (1770, 11 : 728)
abusieve li jk schreef - zouden worden gebracht. Wat de uitbreiding van de
Militie bet reft , ver warde Van Sypestein (1858: 84) deze conven tie met die
van 1748 (zie verderop)} 1 Daa r de uitbreiding kennelijk alleen gemene soldaten betrof, nam het aandeel van het kader verhoudingsgewijs verde r af .
Deze for matie bleef behoudens enke le kleine wijzigingen tot 1753 van
kracht. In 1738 werd de commandeur (bevelhebber van de Militie) van kapitein bevorderd tot lu itenant-kolone l, ter wijl in 1742 bij iedere compagnie
nog een cap iteyn des armes, die het toezicht had over de geweren, maar
verder gewoon zijn dienst verri chtte als sergeant, werd aangesteld!l
De ar tillerie kende, zoa ls hierboven vermeld, geen aparte organisatie
maar was ondergebracht bij de t rein . Daar door de aanleg van het Fort
N ieuw-Amsterdam een uitbreiding van de arti ll erie noodzakelijk was en de
kwaliteit en discipli ne van de ar t illeristen verbetering behoefden, werd op
voorstel van Premier-Luitenant der artillerie J.W. Birdt in 1740 het Korps
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Tabel

2.

Vl'r"III(j('deJ i ik('

(u/"mal i/'

a

b

c

in/élfl((',-i('

d

e

Lijfcompagnie
Com mandeurscornpagnie
Compagnie Capiteyn •.. *
Compagnie Capl t eyn ••.
Totaa l

3

3

4

f

/7J i

9
3
3
3
3

h

2
2
2
2
8

12

12

3
3
3
3

Tot.

62
62
62
62

75
75
75
75

8 248

300

2
2
2
2

3c:= eoHone l; b= Caplteyn ; c= Capiteyn Lieutenant ; d= lieutenant ; €= Vaan drager ; f= Sergeants ; 9'" Corporaa ls; h= Landspassaten ; i= Tamboers;
J= Gemeene; ., " '" = naam Capiteyn .

Artil lerie opge ri cht. De sterkte van het Korps Artille r ie werd geste ld op 45
man, doch a l in 1741 werd dit opgevoerd tot 51 man . De bewering van Benjarnins/Sne ll eman (1914
1917 : 421), Karbaat ( 1960: 379) en Quintus Bosz
(1963 - 1964 : 117) dat de arti ll erie al in 1699 ze lf standig werd, is dan ook
onjuist } J

De overeenkomst van 1733 werkte niet gehee l bevredigend . doordat er tussen
de gouverneu r -generaa l Mr . J . J . Maurlcius en de p lanters een meningsverschil ontstond over de afbouw van Fo r t Nieuw-Amsterdam. Dit conflict werd
in een nieuwe overeenkomst in 1748 bijgelegd (Van der Melden, 1987: 95-96),
Teneinde het fort en de nog aan te leggen batterijen van een bezetting te
voorzien, werd afgesproken dat bij de Militie gedurende de oo rl og (de
Oostenrijkse Successie-oorl og , 1740 - 1748. waarin de Republiek partij was)
de vier com pagnieën ieder met 25 man zouden wor den versterkt . Na het
sluiten van de vrede mochten de ze 100 man , ter ontlastinQ van de financiën en voor zo lang de uitbreiding had geduurd, in minde ri ng worden geb r acht
op de formatie van 300 man. Schoorvoetend gingen de Directeuren met deze
overeenkomst akkoor d, die wat de formatie bet reft geen practische uitwer king heett gehad, omdat met het einde van de oorlog in oktober 1748 de
r eden om de Militie ti jde li jk uit te breiden kwam te verva ll en! 4 De Di recteuren wilden echter nog verder gaan en de infanterie en het Korps Arti ll erie
samen op 300 man, de ste rkte ..... aartoe zij zich i n 1733 hadden ve rplicht ,
brengen . Op aandrang van Maur lc ius, die wees op de dreiging van de Marrons, zodat er van vrede geen spra ke was, kwamen de Directeuren op hun
voor nemen terug. 15
Een tweevo udi ge
(/753 - 1759)

verdubbeling

Na een vergeefse poging om met een dee l van de Marrons vrede te sluiten
laaide in 1750 de binnenlandse st ri jd weer op. Daarnaast was op po l iti ek vlak
een onhoudbare situatie ontslaan door het con fli c t tussen Mauric ius en een
dee l van de planters. In overeenstemming met de Staten-Generaa l stuu rde
erfstadhouder Willem IV emd 1750 een onderzoekscommissie naar Para ma r ibo
om een einde te maken aan de politieke crisis en , ter best ri jding van de
Marrons, Staatse hulptroepen ter ste r kte van een r egiment van 392 man (het
Regiment Von Sporcke). De leIding ove r deze expeditie berustte bij generaal majoor H.E. Ba r on von Spör c ke. die tevens met het bevel over de Militie
van de Sociëteit werd be last (Van der Meiden , 1987: 109 - 11 5 en Van Sype51

stein, 1858: 90 - 9 I).
Op 20 juli 1753 namen de Staten-Generaal een resolutie aan waarbij
ter vervanging van de Staatse hulptroepen de Militie, ten behoeve van de
interne veiligheid en voor een periode van drie jaren (in 1756 werd deze resolutie met nog eens drie jaren verlengd), werd verdubbeld. Deze uitbreiding
met 300 man zou worden bereikt door het versterken van de bestaande vier
compagnieën met 25 man en de oprichting van twee nieuwe compagnieën
van 100 man.

Tabel 3.

formatie infanterie 17 5 3

Verm oe delijk e

a

b

c

Lijfcompagnie
Cam mandeurscompagnie
Compagnie Capiteyn .. .
Compagnie Capiteyn ...
Compagnie Capiteyn ...
Compagnie Capiteyn .•.

l'
1
1
1

Totaal

4

d

2

e

9

h

1

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

12

6

4

6

3
3
3
3
3
3

i

k

3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2

18 18

Tot.
86
100
100
86
86
100
100
86
100
86
100
- 86
- - - ---_
..

12 516

600

8 '" Collone l; b= Lieutenant Collonel; c= Capiteyn; d= Capiteyn Lieutenant;
e= Lieutenant; f= Vaandrig ; g= Sergeants; h= Capiteyn des armes; i = Corporaais ; j= Landspassaten; k'= Tamboers; 1= Gemeene;
= in 1754 werd de kapitein van deze compagnie bevorderd tot sergeant-majoor, oftewel majoor.

*

Volgens Hartsinck (1770, 11: 854) zond de Soc iëteit voor eigen rekening in
1753 nog een artilleriecompagnie ter sterkte van 56 man . In werkelijkheid
werd de formatie van het Korps Artillerie in het genoemde jaar niet uitgebreid doch van 57 tot 46 man teruggebrachè6 Benjamins/Snelleman (1914
_ 1917: 422 - 423) verwarde daarnaast de verdubbeling van 1753 met die
van 1759, zodat er in dit werk geen sprake is van een uitbreiding tot maar
van een vermeerdering met 600 man.
Het aandeel van het kader was door de reorganisaties verder terugge lopen, terwijl er door de toename van het aantal buitenposten en detachementen, volgens commandeur en gouverneur-generaal a.i. W. Crommelin,
juist dringend meer {onder)offi c ieren nodig waren. De Directeuren waren
echter vooralsnog alleen bereid een majoor aan de organisatie toe te voegen. 1 7
Enkele overvallen op plantages lieten in 1759 weer eens zien hoe gevaarlijk de Marrons waren . De Sociëteit kwam daarop met Amsterdamse
kooplieden en bankiers met belangen in Suriname op 22 november 1759 tot
overeenstemming om een tweede bataljon , dat ten laste zou komen van de
kolonie, op te richten. De Staten-Generaal hechtten hieraan hun goedkeuring.
De planters in Suriname waren met het geheel buiten hen om gesloten ac coord niet ingenomen, temeer daar de kolonie in 1760 en 1762 vrede sloot
met twee grote groepen Marrons, zodat een tweede bataljon overbodig werd
geacht. De algemene slavenopstand in het naburige Berbice in 1761 maakte
aan deze controverse evenwel een eind. 1 B
De Di recteuren verplichtten zich dat het tweede bataljon in 1764 vol tallig zou zijn _ Dit bleek ec hter niet mo gelijk (Lohnstein, 1987: 72). De commandeur ging, onder gelijktijdige bevordering tot kolonel, over naar het
tweede bataljon, maar bleef zijn trac tement van de Sociëteit genieten. De
aanbeveling van Crommelin uit 1753 was met de opname van de gerefor -
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mee rd officier en in de formatie duidelijk ter ha r te genomen.

Tabe l 4. Fo rmat ie

i n fa nL e r ie 1 75 9

1 9

abcdetgh
Lijfcompagnie
Compagnie Capiteyn .. .
Compagnie Capiteyn .. .
Compagnie Capiteyn •..
Compagnie Capiteyn ...
Compagnie Capiteyn .•.
Totaa l eerste Bataljon

11 333

6

Commandeurscie
Compagnie Capiteyn •..
Compagnie Capiteyn •.•
Compagnie Capiteyn ...
Compagnie Capiteyn •..
Compagnie Capiteyn ...

4

n

o

Tot .

2
2
2

2
2

4
4
4

2
2
2

82
82
82
82

2

4

2
2 82
82

101
100
100
100
100
100

2
2

4
4

2
2

4
4

12 24

2
2
2
2
2

4
4
4
4
4

2

4

6

24

12

12 492

60 1

4
4

4

2
2
2
2
2
2

2
2

2
2
2
2

82
82
82
82
82

10 1
100
100
100
100
100

12 24

6

24

12

12 492

60 1

2 2 2 6 6 6 2 12 24 48

12

48

24

24 004

1202

Totaal tweede Bata ljon
Totaal

m
4
4
4

k

2

3 3 3

6

4

4

4

2 82
2

a::: Co ltone\ ; b =Lieutenant-Collonet; c =Major; d=Capiteyn ; e=Capiteyn Lieutenant;
f =Lieutenant ; g=Sous- Lieutenant; h=Vaandr ig; i=Vaandrig à la Suite/Gerefor meerd Offi c ier; j=Sergeants; k=Capiteyn des A r mes; I=Corporaa ls; m=Landspassaten ; n=Tamboers; o=Gemeene.

Het IS de formatie van 1759 die Hartsinck ( t 770, 11: 893 - 894) en Stedman
(1799 - 1800. I: 109) in hun boeken beschrijven. Quintus Bosz (1963 - 1964 :
117 en 119) is de mening toegedaan dat deze sterkte al eerder voor de Militie was vastgesteld en dat met de verdubbeling van 1759 hieraan ei ndelijk
gevo lg werd gegeven.
Om de werving van officieren te be . . . orderen werd in 1763 de rang van
gereformeerd officier of vaandri g à la suite afgeschaft. Officieren begonnen voortaan hun carr ière in de rang van vaandrig, waaraan een hoger e wedde was verbonden . De twee gereformeerd officieren pe r compagnie werden
vervangen door een vaandr i g en een sous-ILlitenant, terwijl de sous-luitenants
van de ti jf - en commandeurscompagnie werden bevorderd tot luitenant. 2o

De Eer ste B o n i
( 1 765 ~ 1 77 8 )

-

oo rlo g

De vredesverdragen van 1760 en 1762 maakten niet, zoa ls al gemeen verwacht. een einde aan de binnen la ndse st r ijd. In het midden van de jaren zestig van de achttiende eeuw kwam de kolonie in botsing met nieuwe groepen
Marrons, die zich in het Cottica-gebied hadden gevestigd (Hoogbergen, 1985 :
13). De gouverneur a. i . J . Nepveu liet te r beveiliging van het plantagegeb ied tussen de Perica en de bovenloop van de Cott ica verschillende posten
aan leggen. De versnipper ing van de Militie nam daar mee verder toe. Om het
sch r ijnend tekort aan mankracht op te vangen werden in 1772 de compagnieën ieder tijdelijk met 25 man (t o taal 300 man) uitgebreid. De sterkte van
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Het vaandel van de militie .

(Bron : ARA . Den Haag)

een compagnie kwam daarmee niet op 100 man, zoals Hoogbergen in zijn
dissertat"le (1985: 23) schr i jft, maa r op 125 man. Het gebrek aan kader werd
opge vangen door de landspassaten (een r ang tussen so lda at en korporaal), die
bij de gemene so lda ten weinig ontzag bezaten , te vervangen door één sergean t en twee korporaa ls per co mpagnie en door een tijdelijke uitbr eiding van
het aanta l o ffi cie ren. 21
Op het gebied van de veiligheidspolitiek vonden, onder druk van de acties van de Marrons uit het Cotticagebied , enkele be lan gri jke wijzigingen
p la ats. In 1772 wer den de vrije mu latten en vrije neger s evena ls de Eu r opese ingezete nen schutterp l ichtig en als compagnie{ën) Vrije Mulatten en Negers aan de gewapende burgermacht te Par amaribo toegev oegd. Van een ze lf standig korps was geen spr ake, zodat de vee lal gehanteer de benaming van
Corps Vriie Mu latten en Negers (Wo lber s, 1861: 3 19 - 320) een verkeerde
indruk wekt en feite l ijk onjuist is.22 Naast deze uitbr eiding van de gewapende
burger macht werd er ook een korps opgeri cht bestaande uit spec iaa l daartoe
aangekochte slaven, die daa r na vri j werden ve rkl aard. Dit Korps Vrijnegers
- in de archiefstukken ook we l korps of compagnie vri j t e maken sla ven ,
's Lands Vrijkorps, Vrijkorps, Vrije Korps en Vrij l ieden genoemd - behoorde,
zoals de naam Vrijkorps al sugge r ee rt, niet tot de gerege lde troepenmacht :
de M ilitie. Het Korps Vrijnegers (in de vo lk smond Redimusu genoemd) b leek
een succesvol antwoord op de guerilla van de Marrons. Omdat Stedman
(1799 - 1800, I: 11 3 - 114) spreekt van " jage r s" wordt het Korps Vrijnege r s
door Wolber s ( l B6 1: 320 - 322). Bosschart ( 1900: 6 1 - 65) , Benjamins/Sne ll eman ( 19 14 - 19n: 426) en De Gr oot ( 1975: 37) veela l Korps (Zwar t e) Jagers
genoemd. Dit is een uiterst onge lukkige benaming , omdat deze toentertijd
niet gebruikt we r d en er een naamsver warring on t staat met het in 1786 als
onderdeel van de Militie opgerichte Korps Jage rs; op dit kor ps komen wij
verde r op terug. Om de naamsverwar r ing comp leet te maken hanteerden Bosschart ( 1900: 57 - 60), Benjamins/Sne ll eman (1914 - 19 17: 426) en De Groot
( 1975: 37 en 40) ook de benamingen 's Lands Vrijkorps en Korps Vr ijnege r s
voor de compagnie{ën) Vri je Mu latten en Negers.
Om de kolonie in haar strijd tegen de iv'lar r ons in het Cotticagebied
bij te staan stuurden de Staten-Generaa l een Staats regiment onder kolone l
L . H. Fou r geoud naar Suriname. Deze wilde de Marrons in hun eigen woongebied bestrijden . Gouverneur-generaal J. Nepveu had in deze st r at egie niet
veel vert r ouwen en zag , ter beveiliging van het ooste l ijke plantagegebied,
meer In de aan leg van een linie van militaire posten die door een pad met
elkaar werden verbonden . De Directeuren steunden dit plan van harte, teneinde het Regiment Fourgeoud weer zo sne l mogelijk l~ kunfl~fI laten vertrekken . Afgezien van de t ractemen ten k wam de Sociëteit imme r s op voor
de kosten van de expeditie. Deze Linie van Defensie of het Cor don was in
17B4 bijna gereed. 23
Mede in verband met de aanleg van de Unie van DefenSie bes loten
de Directeu r en eind 1779 de infanterie te reorganiseren in dr ie bata l jons van
elk vijf compagnieën. Van een uitbreiding was daarbij geen sprake. Twee bataljons wer den gereserveerd voor de Unie van Defens ie, te rwijl één bata ljon
het garnizoen voor Paramaribo met onder horige posten zou leveren . De compagnieën die tot dan toe eigen li jk all een administratieve eenheden waren kregen nu ook een taktische bestemming. De bata ljons dienden compag niesgewijs in vaste vakken bij elk aar te worden ge legerd , zodat de verschillende
posten werden bezet door onderoffiC ieren en gemene so ldaten van dezelfde
compagnie, en zovee l moge l ijk onder beve l van de eigen officier en . In voor gaande jaren was er bij het bezetten van posten niet naa r het com pagniesverband gekeken. Zo lagen op I november 1745 op de post Brandwagt aan
de Motkreek drie gemene so ldaten van de Lijfcompagnie, één ser gea nt en
één gemene so ldaat van de Commandeurscompagnie, dri e gemene so ldaten
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van de Compagrlie Boisguion en één fusel ier o f handlanger van het Korps
Artillerie . l'l
Volgens Bosschart ( 1900: bij lage IX) was er tussen ci rca 1770 en 1799
nu eens sprake van twee dan weer van dri e bataljons, terwijl in 1787 een
opgeheven eerste bataljon uit de beide andere zou zijn heropgericht. Deze
visie werd door Benjamms/Snelleman (19f4 - 19)7: 423) overgenomen .
Gezien het gebrek aan manschappen werd er vanuit Sur iname bezwaar
tegen aangetekend om al vóór het jaar 178 1 de reorganisatie door te voeren . De Direc t euren wilden echter voorlopig een onder de sterkte zijn van
de Militie op ce koop toe nemen, zolang de bata ljons en compagnieën maar
bijeen we rden ge legerd en de commandante n met de zorg over hun eenheden
konden worden be last. Daarnaast diende er ter bevordering van de naijver
onder de infanterie bij el k bata l jon een grenadierscompagnie te worden gefo r ~
meerd. Grenadiers hadden in de Europese legers al hun specialistische taak
als handgranaatwerpers ver loren, maar een zeker el ite karakter als infanterist was geb leven . Alleen de beste infanteristen konden bij de grenadierscompagnieën worden gep laatst. 2 S

Tabel 5. Vermoed e lijke formatie infanterie 1781
abc d e

9

h

Ujf en gren .c ie A
Musketiercie B
Musketier c ie C
Musketier cie D
Musketierc ie E
Totaal eerste Bat.

1 1 2 3

5

5

5

6
6
5

5

5

TOTAAL

5:1J 5
6
6

Grenadierscie L
Mu sketiercie M
Musketiercie N
Musketiercie 0
Musketiercie P
Totaa l derde Bat.

5:1J 5
6
6
6

2 3

6
6
6
1 1 3 2

5

5

5

m n

k

6

Ujf en gren.cie F
Musketierc ie G
Musketiercie H
Musketiercie J
Musketiercie K
Totaal tweede Bat.

j

6
6
6
6

5:1J 5

0

p

Tot .

80
80
80
80

109
106
106
104
104

320

529

80
80
80
80

109
106
106
104
104

80

320

529

103380
10 3
10 2
10 2
10 2

80
80
80
80

109
106
104
104
104

10
10
10
10
10

3
3
3

3

80

2
2

50 13

3

80

10
10
10
10
10

3

80

3
3
3
2
2

50 13

50 12

2 3 3 7 8 15 IS 15 15 90 15 150 38

3

80

320

527

9 240

960

1585

3

a= Co ll one l; b= Li eutenant-Co Jl one l; c'" Majoor; d= Capitein ; e= CapiteinCommandant ; f= Premier - Ueutenant; g= Sous-Lieutenanti h= Vaandrig;
i = Cadet-Sergeant; jo:: Se r geants; k= Capitein dl Armsi 1= Cor por aa ls;
m= Tamboers; n= Pijpers; 0= Grenadiers; p= MusQuetiers.
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V{'
I'a n

r co r ga n isa t i e
17 8 ()

In 1786 ste lde gouverneur-generaa l Mr . J.G. Wichers voor , de buitenlandse
en binnen landse defensie te ve r ste r ken door respectievelijk het Ko rps Artiller ie van 63 op 166 man te brengen en een Korps Jagers van 119 man op te
richten. Het Korps Jager s zou moeten worden geformeer d Ui t oude, geoefende
en in de bossen mee r bedreven manschappen van de gr enadiers- en musketierscompagnieën , die daar t oe man krac ht moesten in leve ren . Het aandeel van
het kade r bij de grenadiers- en musketier sc ompagnieën zou daar bij ver houdingsgewijs groeien. De Directeuren ste lden zich van ganser harte ac hter
deze voorste l len en wi lden ze l fs het Korps Jagers op J51 man brengen . 26

Tabel 6. Forma t ie Ko r ps Jage r s

a

b

c

d

e

9

Tot .
1

3
3

ee r ste compagnie
tweede compagnie
Totaal

2

2

2

6

63
63

75
75

12 126

15 1

6
6

a= Commandant en c hef ; b= Capitein; c = Lieutenant ;
d= Sous- U eu tenant; e= Opperjager s (Sergeanten);
f = Bussc hieters (COfporaals) i g= Jagers.

Voor milita iren die ondan ks geb reken toch nog dienst konden doen werd het
Korps Inva l iden opgeri c ht. 27
Jagers we r den tot de l ic hte in1anterie gerekend. Z i j wa r en bed reven
in het sc hieten en streden , in tegenste l ling tot de qrenadiers en musketier s.
in een verspreide gevechtsorde. Texier had zi c h i n 1773 al uitgespr oken voor
de for mering van een Korps Jager s,omdat Uden oor log teegens de weg loopers ,
meer een jagt dan een oor log IS" . Het Korps Vrijnegers en het Kor ps Jager s
werden beide in het groen gek leed en k regen luitenant-kol onel J.F . F r iderici
als co mmandant en chef. De zuste r kor psen werden me t de best r ijding van
de Marrons be last, ter w ij l de grenadiers- en musketier sc ompagnieën een be veiligingstaak kregen . 28
In de gesc hiedsc hrijving wordt het Ko rps Jager s steevast ve r ward me t
het Korps Vr ijnege r s. De oprich t ing van dit ko rps in 1786 is aan de aandac ht van de geschiedschrij vers ontg l ipt. Zove r bekend vormen al leen Stedman
( 1799 - 1800, I: Il O) en De Gr oot ( 1970: 293) hie r op een uitzonder ing.

Samenv a tt in g
De defensie- or ganisatie rustte i n Su r iname in de ac httiende eeuw op twee
po ten: de gewapende bu r ge r macht en de Militie. Ook b ij de taa kste ll ing kwam
deze tweede l mg terug . De ingezetenen wer den pr imai r be last met de handhaving van de inter ne vei li gheid, oftewel het behee r sen van de slaven macht.
De Mi l itie moest voor al waken tegen een moge l ijke aanva l van buiten en
zi c h niet mengen in de str ijd tegen de onafhanke l ijke gemeensc happen van
wegge lopen slaven. Deze t weedeling b leek in de praktijk , gez ien de gr oe iende
mac ht van de Mar rons, n iet haa lbaar . Wij zien dan ook dat de Mili tie, met
name rond het m idden van de ac httiende eeu w, steeds mee r in deze st r ijd
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wordt betrokken; een strijd die zij - nog afgezien van de klimatologische
en logistieke problemen en de op de Europese militaire leest geschoeide
un iformer ing, bewapening en tactiek - onmogelijk kon winnen. Zolang er i n
Suriname slavernij ZOu bestaan zouden slaven weglopen en nieuwe gemeenschappen in de binnenlanden vormen.
De tweeledige taak van de Militie en de accentverschuiving daarin na
met name 1750 hadden hun weer sl ag op de organisatie van de Militie. Tot
1753 bleef de sterkte van de infanterie r ond de 300 man schomme len, die
vanaf 1726 over vier compagnieën waren verdeeld. De inkrimping van 1724
stond in het teken van bezuinigingen, terwijl de uitbreidingen van 1726 en
1733 en het voorstel van 1748 verband hie lden met de externe defensietaak.
Ook de oprichting van het Korps Artillerie in 1740 moest bijdragen tot de
verbetering van de defensie tegen een buiten landse vijand. De toename van
en een groeiende betrokkenheid van de Mi l itie bij de binnenlandse strijd
ging gepaard met een gestage uitbreiding van de infanterie. De verdubbelingen van 1753 en 1759, de tijdelijke uitbreiding van 1772 en de reorgan isatie van de infanterie in drie bataljons in 1780 stonden al le in het teken van
de strijd tegen de Marrons. De oprichting van het Korps Jagers en de verdubbeling van de artil lerie in 1786 betekende een versterking van de defensie
tegen de binnenlandse en buitenlandse vijand . Door a ll er lei interne hervormingen en met de oprichting van het Korps Jagers raakte de Militie beter
ingespeeld op de strijdwijze van de Marrons.

Noten
1.

De Europese bevolking telde in 1738 2133 en in 1787 3360 zielen (Van
Lier, 1977: 24 en 71). Oe formatie van de Mi l itie was in die jaren, exc lusief de trein, gesteld op respectievelijk 300 en 1459 man.

2.

Algemeen Rijksarchief (ARA) , Sociëteit van Suriname (SvS) 293, Generale
lijst der blanken nevens rode en swarte slaven opgegeven voor den jaare
1752, fo l io 211 - 230 en ARA, SVS 349, Nepveu aan Directeu r en (Dir.),
23 jan. 1773.
De hoofdgeldlijst vermeldde niet de van hoofdgeld (een belasting) vrijgestelden, zoa ls de Militie. Zie voor een opsomm ing van de vrijgestelden
De Sm idt (1973 : no. 876) .

3.

ARA, SvS 368, RemarcQues ove r de hierneevensgaande detailIe van de
bezetting der posten op 't Cordon, en over de sterkte van de guarnisoenen aan Paramaribo en op de Fortresse Nieuw -Amsterdam, 1779, foli o 612 - 618 .

4.

ARA, SvS 102, Dir . aan Gouverneur en Raden (G. en R.), 4 nov . 1778;
ARA, SvS 95, Dir . aan e.E. H. de Cheusses, 28 dec. 1730 en ARA, SvS
28, Concept om de co lonie van Suriname te peupleeren met blanke inwoonders, 1730, fo l io 83 - 87 .

5.

ARA, SvS 30, resoluties Sociëteit, 30 april 1738; ARA , GA 221, particuliere memoire offte instruc tie voor den Heere Gouverneur Mr. Jan Jacob
Mauritius ten eijnde sig daar na te reguleeren, art. 20, 1740; ARA, SvS
101 , Dir. aan G. en R. , 28 nov. 1772 en Van der Meiden (1987: 73 75 en 77 - 76).
Zie voor het Octrooi Wolbers (1861 : 834 - 845).

58

6.

ARA, SvS 95, Dir . aan e .E.H . de Cheusses, 20 mrt. 1731; ARA, SvS 253,
monsterrollen en betaal l ijsten van 31 dec . 1725, folio 50 - 71 ; ARA,
SvS 276, monsterrollen en betaal lijsten van 1 nov. 1745 en ARA, SvS
349, DetailIe waaruyt te sien, hoe de 2 battaillans Infanterie van Heer
Edele Groot Achtbaare de Heeren Directeuren der Geoctroyeerde Societyt van Sunname op den 28e november 17"72 sijn verdeelt geweest op
welke manier van deselve heeft moeten gebruyken en wat voor een ter ram men daarmeeden heeft moeten dekken, folio 108.

7.

ARA, SvS 17, resoluties Sociëteit, 3 Juni 1683 en ARA, SvS 212 , lijste
van ' t geen sede r t ' t ar rivement van siJn Excellentie den Heere van
Sommelsdijck in Zuriname alhier aen de Militie betaelt is ... , folio 241
- 246 .
Volgens Hartsinck (1770, 11: 646) waren er geen vier , maar twee lUitenants i,-", de formatie opgenomen .

8.

ARA, SvS 95, Dir . aan Temmine k, 7 okt. 1724. In deze brief is sprake
van een reductie tot 70 man prima plana (het kader) per compagn ie.
Dit moet een vergissing zijn. Daarnaast ste lden de Directeuren In 1733
dat al voor 1714 de drie compagnieën ieder effectief 70 man sterk waren , terwijl de trein ruim 30 man telde . Dit maakt de reductie van 1724
eigenlijk overbodig . Wij houden het er dan ook op dat de Directeuren
met deze informatie het onder de sterkte blijven wilden verbloemen .
Zie ARA, SvS 29, resoluties Sociëteit , 19 aug . 1733.

9.

ARA, SvS 252 , Project tot het houden van de Militie noodlg tot besettin ge voor de Ca lonie van Suriname in tijden van vreede, 1725, foli o
455 - 460.

10. ARA, SvS 95, Commissie tot hel examineeren van ' t Project tot redres
van de Militie aan Temminck, 6 okt. 1725; ARA , SvS 27 , resoluties Sociëteit , 9 aug . 1726 en ARA, SvS 95 , Dir . aan Tem m in c k, 9 aug . 1726.
11. ARA, SvS 29 , reso luties Staten-Generaal, 2 okt. 1733, folio 121 - 122
en Conventie tussen de Sociëtei t en de Gemagtigden van de Raad van
po l icie, 8 dec . 1733, fo li o 158 - 169 en 17 1.
De vergissing van Hartsinck werd o.a . door Benjamlns/Snelleman (1914
- 1917: 421) over genomen.
12. ARA, SvS 30 , reso luties Sociëteit, 20 febr. 1738 en ARA, SvS 31, resoluties Sociëteit, 26 apri l 1742.
13. ARA, SvS 267, Birdt aan Dir ., 16 juni 1740; ARA , SvS 97, DIr. aan Van
der Schepper , 2 nov. 1740 en ARA, SvS 31, r esoluties Sociëteit, 14 Juni
174 1.
14 .

ARA , SvS 281, Conventie tusschen den We l Ed . gestr . Heer Mr. J.J .
Mauricius Gouver neur Generaa l der ca lanie van Sunname , nVleren en
dist r icten van dien ter eerste en de Raaden van Politie der voorsz . colonie ... , 6 mrt. 1748, fo l io 75 - BO.

15. ARA , SvS 98 , Di r. aan Mauricius, 3 april 1749 en ARA,
CiUS aan Dir ., 21 febr. 1750.
Dat met de conventie van 1748 de vr edessterkte van
200 man werd geste ld , zoa ls Mau r icius in zijn brief
1750 beweer de, is n iet juist. Oe in 1733 vastgeste lde

SvS 285, Mau r ide infanterie op
van 21 februari
sterkte van 300
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man b leef gehandhaafd.
16. ARA, Oud Archief Suriname Gouvernementssecretarie (GA) 227, reso l u~
ties Sociëteit, 7 mrt. 1753.
17. ARA, SvS 292, Notitie op we lke voet de militie van haar Ede le Groot
Achtbaare zoude kunne werde gebragt tot meerder faciliteit van den
dienst vermits door al le die buite posten en detachementen, die continueelIJk voorva llen abso luut meer officiers en onderofficiers werden gerequiseert, 15 dec. 1753, fo l io 564 en ARA , SvS 99, Di r . aan C rommel in, 3 apri l 1754.
18. ARA, SvS 49,
SvS 100, Dir.
de Raden van
gen 177 a en
158 en 159 en

Conventie van 22 novembe r 1759, fo l io 239 - 247; ARA ,
aan G. en R., 1 ju l i 1761; ARA , SvS 3 17, Versoeek van
Politie en Antwoord van sijn Wel Ed Gestr. daarop, bi,dab bij de missive van Cromme l in van 2 okt . 1762, folio
Schaafsma, 1969: 266.

19. De bron vermeldde al leen de samenstelling van het tweede bataljon. Het
l igt in de l ijn van de verwachting dat hierbij het eerste bataljon als
voorbee ld heeft gediend, zodat in de tabel voor beide bataljons dezelfde
samenste lli ng is genomen.
20. ARA, SvS 312, Project tot a ffscha111nge van de Vaandnchs à la SUite,
1761, fo lio 187 en ARA, SvS 100, Dir . aan Crom me l ln, 9 mrt. 1763.
Het voorstel van Crommelin werd niet In zijn geheel overgenomen. Hi j
had na melijk in plaats van twee gereformeerd officieren per compagn ie,
één sous I leutenant en één sergeant willen aanstellen .
2 1. ARA , SvS 340, Nepveu aan Dir., 20 jan. 1770; ARA , SvS lOl, Dir. aan
G. en R., 6 aug. 1772; ARA , SvS 349, Pro Memoria van den Heer Commandeur weegens augmentatie van 1 serg_ p. co mp: en afschaffing der
landpassaate, 16 mr t. 1773, folio 424 en ARA , SvS 102, Dir . aan Nepveu , 18 aug. 1773 en 1 nov. 1775.
22. ARA, SvS 10 1, Dir . aan G. en R., 17 juni 1772 ; Wo lbers, 1861: 319 _
320; Bosschart, 1900: 56 - 60 en De Smidt, 1973: no. 835.
Op basis van een resol utie van Gouverneur en Raden van 6 december
1770 noemen WoJbers en Bosschart 1770 als jaar van opr ichting. De Direc teuren gaven echter pas in 1772 hun toestemming , zodat de feite l ijke
opr ichting In dat jaar plaatsvond .
23. Hoogber gen,

1985: 24 en 28 - 32 en ARA , SvS 102, Dir. aan Nepveu,
16 aug. en 6 sept. 1175.
/

24. ARA, SvS 276, monsterrollen en betaa ll ijsten van 1 nov . 1745.
25. ARA , GA 215, D ir. aan Texier, 20 dec. 1780.
26. ARA, SvS 384, Plan en berekening wat dri e battaillons infantene sterk
1142 man , een Corps Artillerie van 150 man en een Corps Jagers van
100 man zoude komen te staan , 18 febr . 1786, folio 114 - 126; ARA ,
GA 2 17, Di r . aan Wi c hers, 7 juni 1786 en ARA , GA 246, bijlagen 60
en 65 bij missive Di r., 7 juni 1786.
27. Het jaar van oprich ting is gebaseerd op ARA, SvS 387 , Instructie voor
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den Generaal Adjudant wegens het
het Corps Inva lides, 1 jan. 1787.
28.

administratieeren

en betaaien

van

ARA, SvS 350, Pro Memoria Texier , 17 me 'l 1773, bij la ge bij missive
Nepveu aan Dir ., 19 juni 1773; ARA , SvS 384, Plan en berekening wat
drie battai ll ons infanter ie ste r k 1142 man, een Corps Artillerie en een
Corps Jage r s van 100 man zoude komen te staan, 18 febr . 1786, fo lio
114 - 126 en Lohnstein (1984 : 33 , 175).
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"SA' EN "0 " IN HET SRANAN
WENDELA WENDE LAAR EN

GEERT KOEFOED

J. Inl e id i ng
Het Sranan heeft twee woordjes of partikels die de toekomende tijd kunnen
aangeven: sa en 0 (samengetrokken Uit e go ). Ieder die goed Sranan spreekt
gebruikt ze be\de, maar zeker niet willekeurig door elkaar . Zelden IS het ene
woordje door het andere te vervangen zonder dal daar een betekenisversc hil
mee gepaard gaat . Het is ec hter een subtiel en moeilijk te omschrijven betekenisverschi l. Dit blijkt uil het feit dat verschil lende onderzoekers er ver schillende meningen over hebben en er met elkaar in publikaties een discus-

sie over hebben gevoerd.
Dit artikel (een bewerking van de doctoraa lscriptie van Wendela Wendelaar onder bege leiding van Geert Koefoed) pakt deze discussie weer op .
We hebben onszelf twee vragen geste ld:
waaruit bestáat het betekenisverschil tussen sa en o ? We hebben gezocht
naar een zo nauwkeurig mogelijke besc hrijving die het werke l ijke gebruik
van sa en 0 zo goed mogel i jk dekt;
hoe is he t te verklaren dat kundige beschnjvers van het Sranan het op dit
punt met elkaar oneens zijn? Anders geformuleerd: in we lk opzicht heeit
elk van hen (voor een deel) gelijk?
In paragraaf 2 bespreken we eerst een aantal algemene t aalkundige begrippen die voo r het vervolg onmisbaar zijn . Daarna volgen, in paragraaf 3, de
VIsies op betekeniS en çebrulk van sa en 0 van Donl c ie, Voorhoeve, Simons
en :::leuren en, in paragraaf 4, de resultaten van ons eigen onderzoek . Tenslotte gaan we In paragraaf 5 in op de tweede vraag die we hierboven stelden.

2 . Enkele a lgemene begri ppe n
In de taalkunde wordt van partikels gesproken wanneer het gaat om elementen die, in tegenstelling tot gewone woorden, niet zelfstandig functioneren,
noc h wat betreft hun betekenis, noch wat betreft hun gebruik. Een soort tussenklasse tussen partikels en woo r den zijn "hulpwoorden", zoals de hu lpwerkwoorden . Het is voor ons artikel niet vc;.n belang of sa en 0 partikels of
hulpw oo rden worden genoemd, maar we hebben gekozen voor de aanduiding
partikels . De partikels sa en 0 zijn elementen die de tijd en/of de modali teit van een uitspraak aange\len .
Onder tijd verslaat men de plaatsing van een gebeurtenis op de tijdsas ten opzi c hte van het moment van spreken , het hler-en-nu van de spreeksItuatie . Tegenwoordige tijd of presens, verleden tijd en toekomende tijd (futuur) zijn termen die voor zichzelf spreken. Als een partikel gebruikt wordt
o m de tijd aan te duiden, noemen we dat gebruik temporeel .
Onder modaliteit vallen die betekenissen die het werkelijkheidsgehalte
van een uitspraak modificeren. Hel "gewone H geva l is dat een spreke r een
ultspr a~ k als 100% werkelijk voorste lt; de gebeurtenis wordt dan verteld als
feit. Hiervoor is geen specia le aanduiding nodig. Lang niet a ll e uitspraken
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hebben echter het karakter van verte lde feiten; er kan op verschillende man ieren van worden afgeweken . Een sp reker kan aangeven dat zi j/hij niet he lemaa l zeker is of haar/zijn uitspraak met de werkeli j kheid overeenkomt, bIjvoorbeeld omdat het gaat om kennis die zij/hij Uit de tweede hand ("van horen zeggen " ) heeft. Maar het komt ook voo r dat een uitspraak niet bedoeld
is als betrekking hebbende op de werke l ijkheid, maar op een niet-werkefijkheid, een hypothetische of gedachte were ld. Men denke aan zinnetjes als: "In
zijn plaats zou ik .... ". Als een parti kel gebruikt wordt om aan te geven dat
een uitspraak niet of n iet helemaal zeker met de we r ke l ijkheid overeenstemt ,
sp r eken we van modaa l geb r uik. Ni et-werkelijkheden kunnen va r iëren van gebeurtenissen die onder bepaa lde voo r waarden kunnen p laatsvinden (I/A IS je nu
zou ve rt rekken, zou je nog op tijd komen "), via gebeurtenissen die wel nooit
zu llen p laa t svinden (" A ls ik morgen 100.000 gulden zou erven ... ") tot gebeurtenissen die niet hebben p laatsgevonden en onmoge l ijk nog kunnen plaatSVinden (" Als ik dat toen gewet en had, dan zou ik het huis gekocht hebben " ). In
vaktermen : van conditional is t ot irrea l is. Voor de laatste twee geva l len bestaa t de hand ige Enge lse t er m " counterfactua ls" (Iett.: in strijd met de feiten)#
Tij d en moda l i te i t gaan in ve le ta len ma k kelijk in el kaar over. Dikwij ls kunnen WOO rdjes die een tempore le betekenis hebben , ook in een modale beteken is worden gebru ikt. De toekomende tijd heeft op zichze l f al iets
van een co nditional is: meest al zijn we over de toekomst niet zo zeker da t
we een toe komstige gebeurtenis al als feit kunnen verme lden. Over het ve r leden kunnen we natuurlijk we l 100% zeke r zijn , met name als de resu l taten nog in het heden zichtbaa r zijn (liJ k heb twee boeken geschreven " ). Maar
de gebeur t enissen ze lf , zoa ls deze zich in het ve rleden afspee lden, zijn toch
op een vage r e manier aanwezig dan de gebeurtenissen die zich in onze tegenwoo rdigheid vo ltrekken . Vandaa r dat in vee l talen ook ve rl eden-tijds-vormen gebru ikt k unnen wo r den om onze ker heid of niet-werke l ijkheid aan t e geven (" Als ik koning was ... " ).
Aanduidingen van de ve rl eden tijd en de toekomende tijd kunnen in
één uitdrukking gecombineerd worden; in de Neder landse grammatica spreekt
men van de ver leden toekomende t ijd. D i t soort combinaties verdient aparte
aandacht . De ee r st e, pu ur tempore le bete kenis van deze comb inatie is: een
tijdst ip dat (of een periode die) vanuit ee n bepaa ld punt in het verleden in
het verschiet lag. Bezien vanuit vorige week dinsdag zijn vorige week woensdag en vo l gende dagen nog toekomst . Jn ee n ver haal ove r die dinsdag kunnen
gebeurtenissen , o f beter : ve rw ach ti ngen ove r gebeurtenissen op de woensdag
en donderdag daarna een ro l spe len . Vanuit die di nsdag spelen die gebeurtenissen in de toekomst , va nu it het heden (dat w il zeggen: het moment van
ve rtell en) in de verl eden tijd .
Heel dikwij ls ech t er word t de combinatie ve rleden + toekomende tijd
modaa l geb ru i kt , d.W. Z. ter aand uiding van een conditiona l is of een "counter fact ual". Zoa ls gezegd kan de toekomende tijd op zichzelf al een condit ionali s ui t drukken ; de t oevoeg i ng van een ver leden-t i jds-e lement maakt de verme ide gebeurten is (nog) onwaa r sch ijn l ij ker . Al s vervo lgens ook nog het voltooide aspec t een ro l spee lt (de Neder landse gr ammatica sp reekt van de voltooid ver leden toekomende t ijd), wordt er een onvervu l baa r al t ernatief op
wat er in de werke l ijkheid gebe urd is, uitgedrukt, zoa ls in het voorbeeld
hierboven: " Als ik dat toen geweten had, dan zou ik het hu is gekocht hebben " (maa r ik heb het toen niet geweten en ik heb het hu is dus niet gekoch t ). De kans dat de condities, noodzakelijk voor het werke l ijk p laatsvinden van de gebeurtenis, ver wezen l ij kt wo r den , is definitief voorbij , de gebeurtenis behoo r t de f initief t ot de onmoge l ijkhede n. We zijn dan bij de " deflnitleve " Irrealis terechtgekomen (in het Enge ls: " past counterfactua\ !I ).
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Als we een schaa l construeren van werkelijkheid met 100% zekerheid
tot definitIeve onmogelijkheid , dan kunnen we daarop de tegenwoordige tijd,
de toekomende tijd , de (onvoltoOid) verleden toekomende tijd en de voltooid
verleden toekomende tijd als volgt rangschikken:
werkelijkheid - - - -- --tegenwoordige tijd - _ (Hij eet)
met 100% zekerheid
nog- nlet- werke l ii kheid'7toekomende tijd ~(HIJ gaat/zal eten)
zo goed als zeker
"""
onzekere toekomst of
conditionalis , te verwezen l Ijken
"

(HIJ zal wel eten/
In dat geval zal hij
eten)

counterfactual, ~ onvoltooid

present
zeer onwaarschijnlijk

verleden - -(Als hij dat WiSt ,
toekomende tijd
zou hij eten)

definitieve Irrealis - - - - - vo l tooid verleden - - - (Als hij dat geweten
(past counterfactua l )
toekomende tiJd
had, zou hij gegeten
hebben)

3 . Llr>s/aande op \'attingcn

1./ . {Je grnmmatica1.c status van

$B

en 0

Beha l ve over de beteken issen van sa en 0 is er enige discussie over de
grammatica le status van deze twee woordjes.
Voorhoeve (1953 : 60-65 ; 1962: 38,40) rekent sa , samen met ben en
e . tot de parlikeis, maar 0 hoort daar volgens hem niet bij. D it vanwege het
feit dat 0 is samengetrokken Uit C' go . waann go zelf gemodificeerd wordt
door het partikel e . Omdat 0 dus tot een ander systeem behoort dan .'W .
vindt Voorhoeve het niet nodig diep op de overeenkomsten-+verschdlen tussen
....;éj
en 0 In te gaan.
Seuren \1981: 9) heeft precies de tegenovergestelde mening: voor hem
IS 0 een partike l, maar SR een hulpwerkwoo r d . Deze op vatting heeft bij
Seuren echter geen gevolgen voor de behandeling van de betekenissen van
sa en o . Qua be t ekenis beschouwt hiJ sa en o , zoals we nog zullen z ien, wel
als concurrenten, als elementen die tot elkaar In oPPositie staan .
Voor ons is dat , in dit artikel , datgene waar het op aankom t.
V,oord Jes, of het nu partikels z IJn of niet, staan tot elka8r lil OPpOSltll~ c.is
ze verwante , maar niet ident ieke betekenIssen hebben en als in bepaalde constructies de een de ander kan vervangen, waarbij dan een (kleine) verschuIv ing In betekenis optreedt. Dit IS ongetwijfeld het geval met .' ;a en 0 , zoa ls
blijkt ult : Ni sa w'{Ji yu tegenover Ni ° yepi .vu en
t alloze
andere voorbeelden . Sa en 0 zijn ook letter l ijk met elkaar in concur r entie in deze zin
dat , naar w i j menen te kunnen constateren , 0 terrein wint op ."[J . Dit IS een
aanw IJzing dat hun grammatica le status niet tolaal verschillend kan ZIJIl ,
want dan zou de één niet op het te r rein van de ander kunnen binnendringen .
J.

~ .

De /)['1 ('k('ni .".';('n ('n hel

gchru ik van sa en

0

In zijn
6S

60-65) karakteriseerde Voorhoeve sa als pa r tikel 11It:l een primair modale
betekenis in plaats van een temporele betekenis (H,ndicator van de onwerkelijkheid"). Hij gooide daarmee een steen in de vilver, want tot dan toe werd
sa zonder meer als aanduider van de toekomende tijd beschouwd . t-'B wordt
echter zo veelvuldig niet-temporee l gebruikt, dat die interpretatie volgens
Voor hoeve niet houdbaar is.
In de ja ren na 1953 is er een discussie geweest over de betekenis van
sa . waarbij ook steeds de " concu rrent" 0 ter sprake werd gebracht. .<\an deze
discussie werd deelgenomen door Simons, Donicie en Voorhoeve . Met behulp
van de begrippen uit paragraaf 2 kunnen de verschillende standpunten als
volgt worden weergegeven :
Simons ( 1954): sa en 0 Z!Jn beide primair temporeel, hun onderlinge
verschil is eveneens van temporele aard:
0 wordt a ll een voor de nabije toekomst gebruikt.
Donlcie (lS54 : 50vv); sa en 0 zijn beide p~ l rllalr temporeel, hun onderlinge
ve r schi l is van affectieve aard, d. w.z. dat het te maken heeft met de
emotione le bet r okkenheid van de spreker tot de toekomstige gebeurtenis. Bij aanwezigheid van zo 'n "affect- relatie" gaat de voorkeur uit
naar 0; sa drukt niet zo ' n relatie uit.
Donicie (1955): geen ander stendpunt dan in 1954, mear een lets rUimere, al gemenere formulering: 0 wordt gebruikt voor toekomstige gebeurtenissen die " psychisch nabW zijn.
In 1962 verschijnt van Voor hoeve Sranan Syntax waa r in we een toenadering
vinden tot de meningen van Simons en Donicie : sa geeft gewoonlijk het futurun aan, evenals e go (0), maar bezit daarnaast modale betekenIsmogeli j kheden (Voorho'3ve, 1962: 38-40). Het verschil tussen sa en 0 als aandu;ders van OP. toekomende tijd bet r eft het meer hypothetische karakter van
sa . De discussie is daarmee gestopt, tot een studie van Se uren uit 1981:
sa is modaa l en tempo r ee l, 0 is tempo~ee l. Het verschil tussen temporeel
sa en 0 is enerzijds affectief ( sa drukt een wens of bevel uit), anderzijds
modaa l (0 drukt zekerheid uit over de toekomstige gebeurtenissen) (Seuren ,
198 1: 9).

3 . 3 De betekenissen van ben sa en b'o
sa en 0 kunnen beide met het verleden -tijds-partikel b e n gecombineerd
worden : ben sa en ben 0 , dat wordt samengetrokken tot by ' o of b'o .
In het vervolg zu l len we het hebben over b ' o en niet steeds de andere
vor m vermel den.
Donicie (1 954: 67vJ bespr eekt in zijn spraakkunst de combinaties
ben sa en b ' o onder het hoo f d : tijdsvormen
in
voorwaardelijke Zinnen .
Daaruit b l ijkt dat hij ze een moda le betekenis toekent , hij ziet ze als aanduiding van niet-werke l ijkheden. Van zijn negen voorbeeldzinnen zijn er acht
die een "counterfactua l" uitdrukken. Het ve r sChi l t ussen ben sa en b'o is
vo lgens hem hetzelfde a ls dat tussen sa en 0 1 dus: ben sa zonder gevoelsr e iatie, b ' o met gevoetsre lati e. Echter , er za l vaker neutralisatie (het nIet
speCiaal uitdrukken van een gevoe lsrelatie d. m. v. de hier besproken partikels
wanneer deze a l in andere woorden exp l iciet genoemd is) optreden dan bij
de vormen zonder ben: "daar men hier met nIet - werkelijkheden te maken
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heeft, IS de kans op liet niet speciaal benoemen van het affec t vriJ groot ".
We geven t wee voorbeeldZ innen van hem : LI i n po~·u IlO I!('IÎ Ild/.:i lidi' 11('/ i .
mi /H'11 ."il ,--'I i /1 i ,,,'h i ( i . " Als de trom vannacht niet tlad geslagen , dan zou
Ik lekker geslapen hebben'\ en Jt rlVUnHVLJIl br'lJ ."" i I i . 110.';0 ,J n(J /J ' u IJ \ (1/1
dlo . "Hel eten was lekker, anders zou hij niet alles opgegeten hebben".
Seuren (198 1: 10) merkt
op dat !lt'fl _'-on OI I,w IJl s Q80rulkt word t In
liet geval van "past coun t erfactua ls", WQt WIJ genoemd hebben: "deflilltle\le"
Irrealis , terwijl IJ ' u
meer gebrui kt wordt voor 'Ipresent coun terfacl uals",
Zijn voorbeeldzinnen zijn : litu a /JL'11 I\!'okn m(Jro tr,lIlgil . n /1('/] ,'-o'i! kisi m(Jro
mooi . "Als I1 1J harder gewerkt had, dan zou hiJ meer geld gekregen hebben ",
en rlu d miJll h ' o !IIcki /iari nOh . d IO I, ru b ' o (re.\' g ll'{' . "Als
de
man nu
zou schreeuwen, dan zou de vogel wegvl iegen ". 111 de laatste zin gaat het
aln een n leL-werke IJkheld d ie 111 pr inCipe nog werkellJklleld zou kunnen worden , ZIJ hel dat dat beslist niet In de bedoel ing ligt.

Voor ons onderzoek heeft Wende la eerst een aantal t eks t en nauwkeurtg bestudeerd op het 9èb ru lk van ScI . u . heil _".) en IJ ' 0 .
De tçksten waren
f ragmen t en Uit de 111 b ijl age A genoemde teksten , 111 de bespreking houden
we ons eerst beZig met'-'d en (j , daarna met h{'n ,,,'<1 en /) ' 0 .

4, I .

~i:l

('!l

(!

Wal onrn iddel l ijk cpval t IS dat :--::ä gebruikt wordt 111 zinnen d ie niet over de
toekomst gaan, zoa ls ook Voor hoeve en Seuren vermelden . ScI voegt aan die
zinnen een element van tWIjfel toe of dUidt aan dat tlet om niet-werkelijkheden gaat . Het wordt dan puur mod8al gebru ikt. Dit puur modale gebruik IS
voor u (vooralsnog?) onmoge l ijk . In d it soort ztr\l1ell staar 1 ,'-o<) en rJ dus niet 111
oppOSitie tot elka2.r . We besteden er verder geen aandacht aan en co ncentre~
ren ons op uitspraken over de toekomst , waarin .'-'a erl [J e lkaar wel beco llcur reren .
Op grond van tlet gebrUik van ~'a en 0 In zinnen over toeh,ornstlge gebeurtenissen hebben we geprobeerd voorlopige gebru Ikslijnen vast te stellen .
Zoals te verwachten bleken de mate van zekerheid en de verhouding tot de
werkelijkheid een belangrijke rol te spelen . De voor de hand li ggende veronderstelling IS da t () voor een zekere toekomst wordt gebrUikt t:n ;:-;<1 voor een
onzekere of hypottletlsche toekomst. In schema:
niet-temporeel ,

puur-mr
sa

aal

t empo r ee l (futuur)
modaal"/
_ _ _ _ rllet-rnodaal
(onzeker)
(zeker)

\

~a

I

0

Dit schema IS ech t er niet meer dan een eerste benaderlnq en \loor de beschrrjvlng van het werkelijke gebrUik veel te grof. Na lang vergeefs zoeken
naar één betekeniskenmerk dat het gebrUik V3n -"'il en 0
nauwk euriger zou
beschriJven , kwam Wendela Uiteindelijk op de gedachte Uit te gaan van twee;
op e lka ar Inwerken,j e betekeniskenmerken . Dit b leek een Zinvolle benadering .
Het eerste betekeniskenmerk is de lIr ea l lseerbaarheid" van de toekomstige gebeurtenis. We ondersche iden een "realiseerbare toekomst Il van eC 11
IIn let-realiseerbare toekom st il. Onder een realiseerbare toekoms t verstaan we
een toekomst d ie zonder tussenkomst van der den of andere fac toren gerealiseerd kán (maar niet noodzake l ijkerwijs zal) worden. Een niet - r ealiseerbare
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toekomst is een toekomst die ofwe l letterlijk niet-realiseerbaar IS, ofwe l alleen door tussenkomst van andere factoren gerealiseerd kan worden, zoals
een wilsbesluit van derden of een conditie bUIten de inv loed van de spreker
(of , In een verhaal, de pe rsoon vanwaaruit het verhaal verteld wordt) . Een
voorbeeld van een realiseerbare toekomst is:
Morgen ga ik dat boek voor je kopen
(Tamara mi S8/0 bay a buku dati gi yu)
Voorbeelden van niet - rea l iseerba re t oekomsten zijn:
Morgen za l het gaan regenen
(Tamara a len sa/o kon)
Mijn vade r zal je helpen
(Mi p'pa sa/o yepi yu)
Het tweede kenme r k is de mate van zekerheid die de spreke r te kennen
geeft ove r het door gang vinden van de toekomstige gebeur ten issen, waarbij
we drie gradatIes onderschelo'en : de uitdrukkIng vsn zekerheid , de uitdru:;king van twijfel of onzekerheid en daar tussenin het ne utrale geval, waar in de spreker noch twijfel , noch zekerheid uitdrukt. Met dit tweede kenmerk
hebben we de categorieën rea l iseerbare en niet-rea l iseerbare t oekomst verder onderverdee ld, zodat we zes categorieën kr ijgen . We i ll ustreren ze hieronde r met Neder landse voo rbee lden en maken daarbij gebruik van bijwoorden of toegevoegde zinnetjes om het ka rakter van de uitspraak te verdJidel ijken :

Twi jfel
Neutr aal
Zekerheid

Realiseerbare toekomst

Ni et-rea li seerbare Loekomst

Wor gen za l ik dat boek
we l kopen .
Morgen ga ik dat boek
kopen .
Morgen koop ik dat boek .

Mijn vader za l je, denk
he lpen .
Mijn vader za l Je he lpen .

ik,

wel

Mijn vader za l je he lpen
(daar kun je van op aan) .

De twee betekeniskenmerken
" (n iet-)realiseerbaarhe id"
en " (on-)zekerheid"
hebben natuur lijk we l iets met elkaar te maken. Van een niet-realiseerbare
toekomst za l de spreker vaak niet z6 zeker kunnen zijn als van een rea l isee r bare toekomst, dat is een toekomstige gebeurtenis waarvan hij/zij het al
dan niet doorgaan ze l f onde r cont role heeft. Toch kunnen de twee kenme r ken niet tot één worden teruggebracht, omdat ze met elkaa r in strijd kunnen zijn : er zijn niet - rea li seerbare toekomst i ge gebeurtenissen waar een sp reker vo lstr ekt zeke r van is en omgekeerd rea l iseerba re toekomst en waarover
de spreker onzeker is. Oe voorbee lden laten dat zien . Met behu lp van deze
onderscheid i ngen konden we het gebruik van sa en 0 als volgt in kaart bren gen:
Reali see rbare toekomst :

~\\S\~\\\"'&\\\\\\\~M~
zekerheid
neutraal
t wijfel
Ni et-real iseerbare toekom»L :

~\f\\Wij/mL/m//; JUl1!!/!:!LII///77/ZIIlJ
xckerhe id
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In woorden weer gegeven : bij de realiseerbare toekomst domineert

Q .

bij de

nl€:t - reallseerbare toekomst domineert S8 ; biJ zekerheid dom i neert 0 , biJ tWIJ f el domineert sa . De Inwerking van de twee kenmerken op e lk aar resulteert
In het vo lgende: b iJ de realiseerbare toekomst 'IS 0 het " gewone " partikel , gebruikt als de spreker (betrekkelijk) zeker is over de toekomstige gebeurtenis
of de {on-)zekerheid In het midden laat; sa drukt bij de rea li seerbare toekomst meesta l twijfel uit, al is e r een tussengebied waar s a en 0 beide gebruikt kunnen worden . (Aangezien we de indruk hebben dat 0 terrein wint op
s a zou dit een verschil In SllJI I~unnen zijn .) Bi] de niet-real lseerbC!re toe komst is sa het gewone partikel, gebruikt voor de twijfelachtige toekomst
en voor de neutrale geval len ; 0
drukt bij de niet-rea li seerbare toekomst
heel duidelijk zekerheid uit. Om deze te onderscheiden van de betrekkelijkzekerheid die 0 kan uitdrukken biJ de realiseerbare toekomst, sp re ken we van
abso lute zekerheid.
We hebben daa r om de volgende hypothetische regels voor het gebruik
van sa en 0 opgeste ld:
I 0 wordt gebruik t voor :
a) de (betrekkelijk) zekere realiseerbare toekomst
b) de (absoluut) zekere niet-realiseerbare toekomst
II S8 wordt gebruikt voor:
a) de onzekere (twijfelachtige) realiseerbare t oekomst
b) de neutrale en onzekere niet-realiseerbare toekomst (elke niet-reali seerbare toekomst die niet helemaal zeker is).
De regels spreken zich niet uit over "neutraal" bij de rea l iseerba r e toekomst ,
omdat we daar een over lapping van 0 en sa verwactlten .
Deze hypothetische rege ls heeft Wendela getoetst met de hulp van
twee informanten , aan wie een uitgebre ide test is voorge legd . De test bestond ui t een aanta l linnen in het Sranan waarin de informanten sa of
o moesten invullen en een aanta l zinnen in het Nederlands ter vertaling In
het Sranan. Bijna alle Sranan-zinnen zijn ontleend aan teksten van Sranansprekers. Behalve dat de informanten moesten kiezen tussen sa en 0, werd
hun per zin ook gevraagd of in p laats van het gekozen partike l ook het an dere moge l ijk was en wat voor verschuiving in betekenis daarvan het gevo lg
was. De antwoor den van de informanten vergeleken we met de antwoorden
"volgens de regels" (in het geval van de Sranan - zinnen was dit steeds het
partikel dat de auteur gekozen had). Op deze wijze konden we vaststellen
In hoeverre de hypothesen de keus tussen s a en 0 juist voorspe lden.
We geven een paar voorbeelden.
( I ) Ye r e , a .. ... frut e ri ""an t o r i . ("Luister, hij gaat ee n verhaal vertel len.") Dit is een niet - realiseerbare , maar zekere toekomst . Hypothese Ib
voorspelt 0 ; sa lijkt niet goed mogeliJk , maar als het gebru ikt wordt, wordt
de bewering tWijfelachtiger . De Inforrnanten ~(Qzen belde o . één vond vervanging niet mogelijk , de andere wel maar met de voorspelde verschUIVin g In
de ri c hting van t wijfel .
( 2) Ni •••• yep .i y u .
("I k zal/ga je helpen." )
Een realiseerbare toekomst. Hypothese la voorspelt 0 als eerste keus. Eén
informant interpreteert de uitspraak a ls zeker en kiest ook voor 0 • De an dere Informant kiest voor sa . Hij Interpreteert de uitspraak ec hter met als
zeker, maar als neutraa l. Vervanging van SiJ door () geett volgens hem een
versc hUiving in de richting van zekerheid .
(3) A k'anj tja b i c ru a .. . . . ma n {eni wrnko .
C'HIJ wil weten o f hl} werk
za l kunnen vinden . ")
Een niet - r ea l iseerbare , onzekere toekoms t. Hypothese Ilb voorspelt ,......1 • Eén
Informant kiest daarvoor, de andere kiest voor n . Vervanging ac hten belden
mogelijk , maar ze kunnen geen dUide l ijk be tekenisversc hil aange ven .
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Telling van de antwoorden van de informanten laat zien dat de hypothetische regels het niet slecht doen. Bij de In het Sranan aangeboden zinnen
ZIJn er op een totaal van 58 gevallen 10 antwoorden die van de hypothesE
afwijken (17,2%) . Tel len we de in het Nederlands aangeboden zinnen erbij ,
dan stijg t het percentage afwijkingen tot 22,5% (23 op een totaal van 102).
Nadere bestudering van de gegevens levert een nog gunstiger beeld op .
Hypothese Ib , over het gebru ik van 0 voor de absoluut zekere niet-realiseer bare toekomst , is uItzonderIngsloos bevestigd . Hypothese Ilb , d ie sa voorspelt voor alle niet - zekere niet-rea l iseerbare toekomsten, levert ook geen
probleem : van de 22 gevallen zijn er 20 met sa ingevuld. De verdeling tussen sa en 0 bij de niet-realiseerbare toekomst l ijkt dus Inderdaad vo lgens
veronderstelde l ijn plaats te Vinden .
Niet zo ' n scherpe afbakening vinden we bij de realiseerbare toekomst.
Dit hadden we ook niet verwacht, onze hypothetische regels houden al rekeninQ met een overlapping tussen sa en
De sco re bij hypothese l a
( 0 voor de zekere rea l iseerbare toekomst) is: 34 kee r 0 , 12 keer s a . Het
resu l taat bij hypothese lIa ( sa voor de tWijfe lachtige realisee r bare toekomst)
IS: 16 keer sa , 9 keer 0 • Het zijn voora l de In het Neder lands aangeboden
zinnen d ie de afWijkingen opleveren . Voo r de In het Sranan aangeboden Zinnen zijn de scores: hypothese la: 22 keer 0 , 6 keer sa , hypothese lIa : 9 maal
sa , 2 keer 0
•
' De hypot hetische regels kunnen we gr otendee ls als bevestigd beschouwen ; ze bli j ken echter enerzijds te st r ikt geformu leerd , ande r zijds behoeven ze nog enige aanvu lli ngen. Te strikt geformu l eerd zijn ze in deze
Zin, dat ze geen rekening houden met neutralisatie, een ve r schijnsel dat we
al In de bespreking van Don,cie (zie 3.3. ) hebben genoemd. Als de twijfel of
onzekerheid al expliciet in de zin is aangegeven , kunnen sa en 0 worden gebruikt zonder betekenisversch il. We kun nen het illustreren met de volgende
al genoemde voorbeeldzin :

del

° .

(3) A wani sabi efu a sa/o man feni wroko.
De tw iJfelachtig/leid van de toekomst wordt hier al Uitgedrukt door a wani
0 hier door elkaar
gebruikt kunnen worden zonder betekenisverschi l. Meer dan de helft van de
antwoorden die van de hypothesen afwijken kan aan neutra Jisatle worden toegeschreven . In de meeste gevallen gaat neutralisatie In de rich ti ng van o .
Over de noodzakelijke aanvul l ingen op de regels komen we te spreken
In paragraaf 5.

sabi efu . ••• De infor man t en vinden dan ook dat sa en

4 . 2 ben

sa en

b 'o

Voo r we kunnen beginnen met de bespreking ven b€'n sa en b ' 0 , moeten
we ee r st lets vertellen over ben . D it IS het partikel voor de verleden tiJd,
maar men dient zich te real iseren dat het niet eqUivalent IS aan de verleden tiJd van de Neder landse werkwoorden . De vorm ben + werkwoord dUidt
soms een enkel voudige verleden tijd aan , In een verhaal echter ook we l de
voor - verleden tijd , terwijl er bovendien dikwij ls een perfectief aspect mee
wordt Uitgedrukt. Dit voltOOide aspect IS niet te de.nken aan ben zelf , maar
aan het ontbreken van e . dat het aan de gang zIJn van een p roces aandUidt.
Een vorm zonder e en zonder ben, zoals mi nyen , heeft al let s voltoolds
en moet vaker met " ik heb gegeten" dan met " ik eet " ver t aald worden .
Voo r de onvo ltooid verleden t ijd, dat w il zeggen : voor de besch r ij Ving van
ll
een proc es zoa ls dat In het verleden aan de gang was, moet in " k lass iek
Sranan ben e gebr Uikt worden : Ven ben e taki ; " ze zaten " te praten". We
spreken van " klassiek " Sranan omdat vo l gens r ecente studies het onder scheid
tussen !Jen (voltooid verleden) en ben e (onvoltooid ver leden) door veel sprekers niet meer ge m8akt wordt tSeuren , 1981 : 3; L le, 1983: 59 ).
Zoals we besproken hebben In paragraaf 2, levert de combinatie van
een verlede n tijd en een t oe kom ende tijd hee l dikWijls een non-real ls op; als
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daar nog een vol t ooid aspect aan toegevoe;]d wordt, een definitieve irrealis
of "past counter factua l". Dit geldt ook voor het Sranan . Donlcie (1954 : 67)
lilkt ze lfs uitsluitend oog voor de modale betekenissen van b en sa en b ' o
te hebben. De temporele betekenis, de letter lijke ver leden toekom ende tijd
IS echter niet alleen een theoretisc he mogelijkheid , maar komt wel degelijk
In de praktijk voo r. We zijn er een aantal van In teksten tegengekomen . We
ge ven een paar voorbeelden:
(I) Jlirry na ben fcr wakti taki Lothar b ' o s krifi bak a so cs;

"H arry had niet verwa c ht dat Lothar zo snel zou terugschrlj ven"
plaatst het (niet) verwac hten van Harry In het verleden, het terugsc hrij·
ven heeft \fl de werkelijkheid plaatsgevonden o p een tijdstip daarna. De zin
drukt zeker geen irrealis uit , Integendeel , de spreker weet dat het terug~
schrijven inmiddels heeft plaatsgevonden .
(2) ti ben wakt i fu yere fa Gado sLen ben sa pik i en
"HI J wachtte om te horen of Gods stem hem zou antwoorden"
Deze zin drukt een onzekere verwachting over wat er gaal gebeuren Uit, of
mlssc h en ook wel: een In het verleden geplaatste "conditionalis".
Als de verhouding tussen ~a en 0 zich weerspiegelt in de verhouding
tussen ben sa en b ' o , dan houdt dat in dat de keus tussen ben sa en b ' o
athankellJk IS van de (nlet - )reallseerbaarheld van de verleden toekomst en
de ma te van zekerheid over die verleden t oekomst. Het blijkt echter dat
een nlet~reallseerbare verleden toekomst vaak dIchtbij een puur modale aan~
dUiding van een niet-werkeliJkheid komt, zoals ook zin (2) al laat zien . Met
betrekking tot zinnen over de toekornst( - verwac hting) vanuit het verleden
hebben we daarom alleen onderscheid gemaakt tussen "zekere" en "onzekere
verleden t oekomst ".
Wat betreft het gebruik van ben sa en b ' o als aanduiders van een
nlet~werkellJkheld , mag men verwachten dat uitspraken met ben sa (nog ) ver der va') de werkelijkheid verwijderd zijn dan die met b ' o . Immers. sa IS van
ZIchze lf al modaal, 0 niet; ben sa
is dus als hel ware dubbel modaal . Het
verschil zou kunnen liggen langs de li jn die Seuren (1981 : 10) veronderstelt:
b ' 0 voo r "present counterfactuals" (hypothet Isch, onwaarschijnliJk, maar nIet
letterlijk onmogelijk) , ben sa
voor "past counterfactua lsl! (definitieve irrealiS). Een reden extra om zoiets te verwachten is het feit dat 0 als samentrekklrgsprodukt uit e go een e in Zich heeft en daardoor de Uitdrukking als
geheel een onvoltooid aspect mee
zou kunnen geven , waartegenover
ben sa een voltooid aspect zou inhouden .
Met betrekking tot ben S8 en b ' 0 hebben we daarom de vo l gende hypothesen geformuleerd:
III b ' o wordt gebruikt voor :
a) de zekere ver leden toekomst
b) de " present counterfactual 11 (een niet-werkelijkheid, onwaarschijn l ijk
maar in principe verwezenlijkbaar);
IV ben sa wordt gebruikt voor;
a) de onzekere verleden toekomst
b) de "past counterfélctual " (de defini t ieve IrrealiS).
Deze hypothesen hebben we uitgetest op dezelfde wijze als de hypothesen
over sa en o . De resultaten vormen geen bevestlgmg van deze veronderste l l ingen. De aangeboden Sranan~zinnen zijn zodan ig gekozen dat wij In 8 gevallen ben sa , in 5 geval len b ' o
verwachtten . Als beide informanten
volgens de hypothesen zouden antwoorden , zouden we in totaal 16 keer bell
S8 en 10 keer b l o hebben gekregen . In werkelijkheid was het resultaat 4 maal
ben sa en 22 keer b ' o • Eén Informant Geeft In alle z innen de voor keur aan b ' o , acht echter ook In alle geva l len op één na ben sa mogelilk,
zonde r betekenisverschi l. De andere Informant vult 4 maal ben sa In , In zln-

!Jen
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nen waarin wij dat ook verwachtten . In een enkel geva l geeft hij betekenisversch i I aan tussen b'O en ben sa en dan inderdaad z6 , dat van b ' O naar
ben sa een verschuIving richting onzekerheid of Irrealis plaatsv indt, zoals In ;
(3) D.Îsi leysi a b ' o tron skowtu tori
" Deze keer ZOl! het een po li tiezaak worden "
Met b ' o wordt de uitspraak geinterp reteerd als een vrij zekere verwachting
ove r de toekomst , uiteraard vanuit het verleden waarover het verhaal gaat.
Vervanging door ben sa heeft tot gevolg dat die verwachting als minder zeker wordt ge'înterpreteerd ("het zou misschien een pol itiezaak worden " ).
Net als bij sa en 0 hebben we ook Nederlandse zinnen ter vertaling
aangeboden. Als de hypothesen zouden k loppen, zouden we 14 maa l ben sa
en 14 keer b ' o hebben gekregen; de werkelij ke sco re bedraagt 4 maa l ben sa
en 24 keer b ' 0 • In de overgrote meerderheid van de geva ll en achten de in forman ten vervanging door de andere pe,rtikelcomblnat le moge/Ijk, z6nder
betekenisverschil. De vier ben sa 's zijn alle ingevuld bij zinnen die een definitieve i rrealis uitdrukken. Daa r staat tegenover dat in andere zinnen met
hetzelfde karakter de voorkeur aan b'o we rd gegeven.
Wat is er aan de hand? Voor een deel kunnen we de oververtegenwoordiging van b ' o op rekening schri jven van de factor die we bi j sa en 0
ook noemden: neutralisatie.
In

A ben cErede taki kande en nanga den pikin na ben salb ' 0 teki
gwenti
"H ij was bang dat hij en de kinderen misschien niet zouden wennen"
gaat het om een onzekere verwachting ove r de toekomst, maa r de onzekerheid is al uitgedrukt door kande zodat de keus van ben sa of b ' 0 het karakter van de uitspraak in dit opzicht niet zal be'i"nv loeden .
Maar dit is nog geen va/doende verklaring voor het grote aantal
b i O i S . We nemen aan dat ook een ander type neutralisatie een ra/ speelt (ook
wel syncretisering genoemd). Er is in talen een algemene tendens dat in zogenaamde gemarkeerde categorieën het aanta l onderscheidingen kleiner wordt
dan in de ongemarkee rde catego rieën. Gemarkeerd betekent: het bijzondere
geva l. Zo is mee r voud gemarkee r d ten opzichte van enkelvoud, en verleden
tijd gemarkeerd ten opzichte van tegenwoordige tijd. (Een voorbeeld van deze tendens is dat in ta/en met naamvallen het meervoud vaak minder naamvallen onderscheidt dat het enkelvoud.) Op grond hiervan is het te verwach ten dat de betekenisonderscheidingen die het gebru ik van sa en 0 bepalen ,
de neiging hebben weg te va l len bij de gemarkeerde combinaties met ben .
(4)

Ben sa

en b ' o zijn (zo goed als) synoniem (geworden) . We formu leren dit
op deze manier omdat we de ste l lige indruk hebben dat dit een recente ont wikkeling IS. In de teksten IS ben sa nog in de meerderheid (13 x ben sa ,
B X b ' a ). Waar de auteurs van de Sr anan-zinnen die we aanboden ,
ben sa gebruikten , kozen onze informenten toch b ' o , zo~ ls In zin (3) hierboven (afkomstig uit " Maswa " van Eddy Bruma) en in
(5) 80so lafu a ben sa kan laEu wawan
" Lachen, hij zou alleen nog maar kunnen l achen " (uit Temekoe van
Edgar Cairo) .
De teks t en dateren uit de periode +1950 tot 1969 . Twee ervan , " [v'aswa " van
~rurna (Uit 1953) en Tcmekoe van -C air o (uit
1969) , zijn oorspronke li jk l iterair proza . Schrijftaal is verzo r gder en daardoor iets Conservatiever dan
spreektaa l.
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'J . Discu::>s i e

We beginnen met een korte samenvat tin g van de resultaten van ons onderzoek .
De hypothesen o ver hel betekenisverschil tussen s a en 0 zijn redelijk
t ot goed bevestigd. De keuze tussen sa en 0 kan met r edelijk succes voorspeld worden op grond van de twee belekenlskenmerken: (nlet-)reallseerbaar heid en (on - )zekerheid van de toekomstige gebeurtenis.
Het interessantst IS de uitkomst dat de verhouding S a - 0 bIJ wat wij
de realiseerbare toekomst hebben genoemd, omgekee r d IS aan d ie bij de

niet -realiseerbare toekomst. BIJ de niet-realiseerbare toekomst IlIkt

st!

(voor -

a lsnog) hel " gewone " partikel, dat niet speciaal iets uitdrukt over de mate
van (on-)zeke r held van de toekomstige gebeurtenis ; 0 voegt er het e lement
van (absolute) zekerheid aan toe . Bij de realiseerbare toekomst Wijst alles
erop dat 0 het " gewone" partikel IS of In elk geva l In t oenemende mate
wordt ; ten opz ichte van 0 voegt Sa het e lem ent onzekerheid toe. Neutralisatie IS veel vaker In de r ichting van 0 dan In de richting van s a , hetgeen
erop Wijst dat 0 Inderdaad In opmars IS, ten koste van s a . De opmars van
/J' O ten opzichte van b e n s a IS al veel verder voortgeschreden, zozeer
dat de informanlen Hl bijna alle gevallen b ' o verkiezen boven be n s a • Er
zijn hoogstens nog enige sporen van een betekenisverschil, In deze zin dat
be n sa een
toekomstverwachting uit het verleden onzeke r der maakt dan
b' ö of een hypothet isch a lt ernatief op de werkelijkheid "onmoçellJker'; .
Maar ook In dUidelijke geva l len van een onzekere verleden toekomst en een
definitieve Irrealis wordt b' o gekozen .
ZIJn deze resultaten in strijd met de eerste bevindingen van Voor hoeve, Slmons en Donicle? Naar onze mening nie t. In de eerste plaats niet omdat de taal tussen de ja r en ' 50, waarin de diSCUSSie plaatsvond , en nu veranderingen heeft ondergaan . Deze zijn in het voorgaande al ter sprake geko~
men. Maar ook afgezien van de veranderingef\ In het Sranan zelf, zijn onze
r esultaten niet zozeer In strijd met eerdere bevindingen a ls wel een aanvul ling daarop, een nadere pr ecisering ervan .
De beste g lobale formulering van het verschil tussen sa en 0 \$ volgens ons d ie van Donl Cle: 0 brengt toekomstige gebeurtenissen IIpsyc hlsch
nabij", dichterbij dus dal. sa . Een taalUiting geeft nOOit eel! objectieve besc hriJving van de werkelijkheid, maar de beschrijV ing van de werkelijkheid zoals de spreker die beleeft. Als het meest di c htbij be leeft de spreker datgene
wat ZIJ / hi j voor zi c h ziet of \{") zichzelf ervaart, in het hler - en - nu van de
spreekSItuatie . De tegenwoordige tijd IS hiervoor de aangewezen vorm . Als
een spreker hetZij over een voorbije periode het21j over een toekomst vertelt
en Zich daarbij werkelijk verplaatst in die andere tIJd , dus net verleden her be leeft dan wel de toekomst "vooruit - beleeft", dan wordt ook de tegenwoor dige tijd gebruikt: " Ik zie me zelf nog/al lopen . Ik heb miJn mOOiste k leren
aan . Alle me nsen kijken naar me ... " De tegenwoordige tiJd geeft aan dat
voor de sprek er di e andere tijd nog C.q. al werkelijkhe id IS , "psy c h isc h" even
nabij als het hler -en - nu .
Zowel 0 als sa dUiden afs t and ten op z ic hte van dat hler - en - nu aan ,
maar daarblilnen dUidt S<1 op een gr o ter e afs t and dan () . Nabij - veraf kan
Zi c h echter In meerdere dIlllenSles a1spe \en ; diverse betekenIse lementen def iniëren die dImensies , zoals :
de werkelijke lijd: de nabije t oekomst te genover de verre of nog onbepaal de toekomst;
de e motionele betrokkenheid: grote emotionele betrokk e ntleid maakt een
gebeurtenis voo r de be leving dl c tHblj;
de mate van realiseerbaarheid o f contro tee rbaartlel d van de t oe ko mstIge ge-
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beurten IS: een controleerbare gebeurtenis IS dichter biJ;
de mate van zeke r heid over het plaatsvinden van de toekomstige gebeurteniS: hoe groter de zekerheid daarover, hoe dichterbij die gebeu rt en l ~ ;
werke li jkheid - fictie : de gebeurtenissen in een verzonnen (gedachte, gedroomde) were ld zijn psychisch verder weg dan gebeurtenissen die we In
de werkelijkheid verwachten - tenzij een spreker zich geheel in die fictieve wereld verp laatst.
Hiermee zijn zo goed a ls a ll e tot nu geconstateerde verSChillen tussen sa en
o verant'/Joord, Er is dus wel één noemer voor de Oppositie tussen 0 en s a :
(psychisch) nab i j - veraf . Maar voor een nauwkeurige beSchrijVing moeter de
verschil lende dimenSies toch onderscheiden worden omdat één gebeurtenis in
de ene dimensie dichtbij en tegelijkertijd in een andere dimenSie ve r af kan
zi jn. Bi j voorbeeld een uitspraak over een 100% zekere gebeurtenis in een
verre , onbepaalde toekornst, zoal~ : I\'an dey wi 81ama .la sa/o ( 'I) dede .
Er
IS dan een conflict tussen de betekenlskenrnerken en ncloer onderzoek moet
uitwijzen hoe cle kenmerken op elkaë!r Inwerken en Ui teindelijk resulteren
In een keus voor sa of o . Het onderzoek v;;:n \.endela, W2é:rVan di t artike l
een S2rnenvattlnç- IS, neett dit gedaan ten aanZien Véln de twee betekeniskenmer ken (nlet-)realiseerb8ar en (on-)zeker. Oé:8.rmee is een ~edee lt e l i jk e preciserin9 gegeven vé'.n de ûlgemene OPPositie nabij - veraf. De IIlterferentle tussen deze twee betoren en die welke de andere dimenSies van nê.blj - vemf
definiëren, moet nog worden onderzocht .
We wi ll en ons, op grond van onze bevindingen, nog wagen aan een
voorzichtige voorspelling : 0 wordt , in tegenstelling tot s a, (nog) niet gebruikt
in puur modale betekenis. We verwachten echter dat, in een niet zo verre
toekomst, 0 ook op dit terrein met sa gaat concur reren. Opmerke l ijk is In
e lk geva l dat In het SurInaams- N eder lands " gaan il al wèl in een niet-futuraIe , puur modale betekenis wordt gebruikt, bijvoorbeeld in: ilU gaat hem wel
kennen il in de betekenis: ik veronderstel dat u hem kent.
Er is nog één factor die een rol zou kunnen spe len en die we eerder
a l aangestipt hebben: het karakte r van de spreeksituatie . We veronderstel len
dat gebruik van sa wel li c ht iets pleChtiger, iets formeler is dan gebuik van
o . P lec tl tig of formeel taalgebruik is in het a lgemeen wat conserv atiever
dan vl ot taalgebruik, het vertegenwoo r digt, net als schrijftaa l, een iets ouder taalstadium . In zekere lin va lt ook dit verschil onde r de noemer nabij
- ve r af : p lechtig taalgebruik IS il afst andelijker il dan v lot taalgebruik .
Het menselrjk tzalvermogen is een wonder van efficiëntie, door de
comb inatie van zuinigheid , logica en flexibiliteit. Het stelt mensen in staat
tot een maximaa l gebruik van een minimum aanta l middelen, in di t geva l :
de sprekers van Sranan tot het uitdrukken van een groot aantal subtie le betekenisonderscheidingen met behuJp van het ene oppositiepaer sa en o .
We hopen dat dit artike l tot ve rder onderzoek za! inspi r eren . Reacties, ook of be t er : jûist r eacties van tegenspraak, van lezers die vanuit hun
moedertaa lkennjs van het Sranan het verschil tussen sa en 0 hee l anders ervaren dan wij het zien , zijn zee r welkom.

*

Wi j danken onze twee informanten, Henry Be ll en Mar tin Heyde, heel hartelijk voor a ll e tijd en aandacht die zij aan ons onderzoe k hebben gegeven.
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DE HAKKA'S VAN SURINAME.
ASPECTEN VAN HET VERBALE SYSTEEM
VAN HUN TAAL
HELEN CHANG
mmv WILLlAM MAN A Hlr-IG
en HEIN EERSE~
} .

fnl c iding

Gesch i edenis van de
lIakkEl

-

Chinezen

De Hakka ' s (gast of vreemde(lmg)) zijn Han-Chmezen 2 dIe vanaf de vIerde
eeuw n.C . tot In de tweede helft van de 1ge eeuw In een vIJftal go l ven UIt
Mldden -C hlna 3 naar het luiden zijn getrokken en zich voornamelijk hebben
gevestigd In de provincie Guangdong (Kwangtung), hun nIeuwe thuIsland,
waarvan het district Melxtan in het noordoosten als hun c ultureel centrum
wo rdt beschouwd. Om ver schil lende redenen , zoals oorlogsgewe ld, landgebrek
en vijandIge gezindheid van de plaa t seliJke bevolking , z IJn grote groepen
verder naar het zuiden (FuJian, Hainan en TaIwan) en het zuidwesten van
f:hmB (GlInng)(i en Slch\l<.m } ve r hilisd. Aan (je emigrMlego l ven Uit China naar
het bUitenland hebben zij eveneens een belangrIJke bijdrage geleverd , waardoor ZIJ hedentendage praktisch overal ter wereld te vinden zijn .
In gemeenschappen overzee waar de Hakka ' s een kle i ne minderheid vormen worden zli meestal op grond van hun geboortep laats In de prOVincie
Guangdong a ls Cantonezen aangeduld . 4 Dit IS zeker het geva l wannee r ZIJ Zich
In de praktijk dienen te richten naar een meerderheid die Cantonees spreeKt.
In landen of plaatsen waar zij echter de abso lute meerderheid u itmaken van
de Chinese kolonie, wordt voornamelijk Hakka gesproken. Hier dienen de a 'lderssprekenden Zich aan te passen . Deze laatste Situatie kan men aantreffen
op enke le plaatsen In Ma leiS ië , Tahiti , Jamai c a en Suriname .
Het aantal Hakka ' s is bij benadering niet vast te stellen . Door verschillende schrijvers worden dan ook cijfers opgegeven die Uiteenlopen van 20
tot 60 miljoen.
In het neder landstalig gebied komt het begrip Hakka als trefwoor d In
geen enke l nasl agwerk of encyclopaedle van na de Tweede Were ldoor log voor .
Onder deze omstandigheden kan het van belang ZIJn om voor een goed begrip de pOS itie en de rol van de Hakka ' s enigermate In hun con text t e plaatsen. De Hakka ' s b l ijken zowe l In als bUiten Chma rege l matig een rol van
grote betekeniS te hebben gespee ld. Ter Illustratie een wil lekeurig aanta l
voo rbee lden van personen die ook bui t en hun eigen land bekendheid genie t en:
Hung HSluc huan (Leider van de Talplng-opstand) ; Sun Yatsen (Vader van de
RepublieK) ; Deng Xiaoping (Partij l eider In de Vo l ksrepubliek China); Han
SU~{ln (Sc hrIJfster) en Lee Kuan Yew (Minister-President van Singapore) .

De Hakka ' s hebben bij hun trek van Midden-China naM he l 7 11 1(1F=m n<'l<'lst hun
zede n en gewoonten ook hun (spreek - Haal meegeno men die grotendeels In77

tact is gebleven In de Moi -Yan (Meixian)- versie. In deze vorm gelijkt ZIJ nog
het meest op het Putonghua (nationale taal) en wordt ZIJ aangemerkt als
het standaard-Hakka .
Het Hakka van de groepen die verder zuidwaarts zijn getrokken heeft
daarentegen meer Invloeden ondergaan van andere plaatselijke talen . Over
het algemeen houdt men het er op dat het ergens tussen hel Putonghua en
het Cantonees staat. 5 Het onderscheidt zes tonen en heeft de uitç8.ngen k , m,
p. t en n8 behouden .
Typisch is het woord voor "Ik", te weten: ngai . Hiermee kan deze taai
zich onderscheiden van de andere. Het is niet verwonderlijk dat de H3kka's
wel eens a ls "ngai-ngin" (ngai-renJ, d. I. de "n gai-mensen" of het "ngal -vo lk",
worden aangeduid.
De Chinezen

in

Suriname

De Chinezen kwamen van 1853 tot 1874 als contract-arbeiders naar Suriname. Na 1874 vertrokken de Chinezen als vrije emigranten uit China, daar
de Chinese regering emigratie onder contract verbood.
De Chinese nakomelingen passen zich aan de westerse samenlevlilg aan,
niet in de laatste plaats door vermenging met andere etn Ische groepen. Door
de oudere Chinese immigranten wordt de benaming lai-a p of Jai-ab (zie Tseng
1983: 50) wel eens gebruikt voor hun plaatselijke nakomelingen . Lai- ap betekent modder - of bastaardeend . Ook hoort men in dit verband de term [an-ap
in de betekenis van vreemde of bUitenlandse eend . In deze gedachtengang
zijn zij die in China zijn geboren de z.g. tjicn-ap of zUivere eend. De bedoelde zuiverheid dient men overigens niet (in de eerste plaats) te zoeken in
het etnÎsctle element maar meer in het cu l turele. Deze uitdrukklilgen zijn
op zichzelf niet pejoratief bedoeld, maar zij kunnen In bepaalde gevallen
afhankelijk van de context ongunstig gebruikt, opgevat of Uitgelegd vlOrden.
Een andere onderscheiding die ook wordt gehanteerd IS die tussen reeds
langer gevestigden , de z.g. lau-hak en de nieuwkomers, de z.g. sin-hak .
De volgende Chinese dialecten zijn nu in Surinarne te onderscheiden :
het Hakka , dat door de meeste Chinezen wordt gesp r oken. Z031s eerder
hierboven opgemerkt , bestaat de Chinese kolonie In Suriname voor het overgrote deel uit Hakka 's die afkomstig zijn uit het zuidelijk deel van de
provincie Guangdong. De taal die door hen wordt gesproken, is derhalve
niet (standaard) Moi -yan (Meixian) Hakke, maar een versie die door ~j,er
eer wordt genoemd het Sin-On Hakka. 6
het Pundhi, dat voornamelijk door Hong - Kong-Chlnezen wordt gesproken.
het Mandarijns, ook wel Ket-Ngi of Zhin-Jlm genoemd , dat bijna uitsluitend in de ambassadekring en bij contacten met deze wordt gebeZigd.
Hel Hakka van iemand die in China is geboren en/of opgegroeid, versch ilt
van dat van een hier geboren en getogen Chinees. Invloeden van de hier gesproken ta len zijn onvermijdelijk . Sorns worden vanwege een gebrekkig Chinees vocabulair hele woorden uit vooral het Nederlands en het Sranan Tongo
overgenomen . Een uit China afkomstige zegt van een Surinaamse Chinees
dat de laatste " achte rste-voren " praat . Een Surinaamse Chinees brengt veranderingen aan in de syntactische structuren , maar meestal zonder consequenties voor de betekenis. Naast het juiste Khaitit si.l (letterliJk vertaald :
Sne l eet) of Man -man sir (Langzaam eet) , zegt men ook Sit khaitit of Sit
man-man naar analogie van het Nederlandse "Eet sne l u of " Eet langzaam" .
\""elke van de twee structuren men ook gebruikt, men blijft verstaanbaar.
Het Hakka-vocabu lair in Suriname vertoont ook verschillen met dat in
China . LuW is het Surinaams-Hakka woord voor " po l itie", terwij l men in het
Hakka van China kjmznet zegt. Voor het woord II telefoon" bestaat er ook
een Surinaams-Hak ka woord, namelijk dun gsen . naast het oo r spronke l ijke dhen -
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wa . In dit art ikel heb ik me verder niet verdiept in deze materie.
~I crkwijzc

Het Hakka dat ik heb bestudeerd IS het Hakka dat ik spreek en dat ik heb
getoetst bij zes ande r e Hakka-sprekers. De eis waaraan a l mijn informanten
moesten voldoen was het monde l ing beheersen van het Hakka. Ofschoon twee
van hen in China zijn geboren, kunnen ze allen ook het Nederlands spreken .
De genoemde twee mensen beheersen het schrifte l ijk Nederlands in minde r e
mate.
Er waren evenvee l v r ouwelijke als ~annelijke in10rmanten, namelijk
d r ie om drie. Wat de leeftijd betreft , var ieren ze van:!: 18 tot:!: 50 Jaa r.
Aan miin jongste twee informanten kwam ik door in de klassen waarin ik
les gaf, te v r agen wie van de (weinige) Chinese leerlin gen het Hakka beheerste. Via kennissen kreeg ik twee andere informanten , waarvan één in
de vijftiger en zestiger jaren Chinese les ga1 bij Chung Fa Foei Kon . De
laatste twee informanten ken ik persoonlijk . De gegevens verzamelde Ik Uit
gesprekken met deze mensen .
Ik pretendeer niet hèt Hakka te hebben beschreven . want binnen e l k
Chinees dia lect bestaan subdialecten die onder andere afhankelijk zijn van
de plaats van herkomst van de spreker . Vaak ben ik ook intultlef te werk
gegaan.

De gebruikte spel l i n g
De geromaniseerde spelling van het MandarIjns, de officiële taal van de
VOlksrepubliek China. wordt de Pinyin-spe lli ng genoemd, of kortweg het Pinyin. Het Pinyin heeft naast de 26 letters van het Romaanse alfabet: 4 tweeklanken ( ziJ. e h . sh en ng), 2 onde rscheIdende tekens
en -) en 4 toontekens. Deze 4 toonhoogten zijn ook te rug te vinden in het Hakka:

r

1. vlakke toonhoogte , aangegeven door - ,
bijv .
= moeder
2. stijgende toonhoogte , aangegeven dOOf' •
bijv . má = schreeuwen , uitsche lden
3. dalende toonhoogte, aangegeven door "
bijv . mà ~ paard
4. duikende toonhoogte , aangegeven door '" •
bijv . mA = maze len .

ma

In dit artikel heb ik de tonen verwaarloosd.
Het schema dat hierna volgt, geeft een bee ld van de k l inkers die in dit ar~
tike l zijn gebruikt. De fonemen waarvoor een (P) staat en de bijbehorende
spe lling heb ik overgenomen van het Piny in. De letters die niet zijn opgenomen, zoals die voo r de medek l inkers, hebben min of meer dezelfde k lz nk waa rde a ls in het Nederlands.
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horen, lujstc ren . ghi : gaan .

2 . De verbale elementen in
het

Hakkel

Het Hakka heeft net al s andere talen Zinnen, en dus ook subjer:t-rredi ca ::ttsverbindingen . Binnen het predicaat 1$ er een woord dat of een w oordgroep
die een "gebeuren " aangeeft , namel ijk het gezegde . Het hoofdelement in zo ' n
gezegde is het werkwoord of ve r bum . Ik moe t er echte r op wijzen, dat bij
het gebruik van grammaticale termen, zoa ls verbum , deze termen niet dUi den op de traditionele woordsoorten (zie hierover o. m. PevereJ l i, 1980).
2 . 1 Tijd/aspect
In het gezegde kunnen naast het hoofdelement ook auxiliaire e lementen voorkomen . Zo 'n auxi l iair e lement kan zijn een hu lpwerkwoord :
1a

, Vgai ;:;iong soi

b

Ik wi l s lapen,

of een element dat de tijd of een aspec t aangeeft. We sp r eken in het ver vo lg kortheidshalve van aspec t, zonder dat daarmee wordt gekozen voor aspec tsaanduiding boven t i jdsaanduiding door deze el ementen. Die diSCUSSie
valt bUiten het bestek van dit artike l.
I~t

voltooide aspect

Er zi jn vier partikels die he t vo l tooide aspec t aangeven:
A . Hoi: geef t aan dat he t proces dat wordt uit gedrukt door het ve r bum
men met het subjec t , is afge lopen:

sa-
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2a
b
c

Ngai sia hoi 'pI [ung sin
Ik schrijf voltooid I stuk brief
Ik heb ee1 brief geschreven

Hoi wordt direct achter het hoofdelement geplaatst. De volgende zin , waarin
het de eindpositie inneemt, is niet grammaticaal: *3 Ngai sia jit [ung sin hoi.

B. Loi: geeft aan dat iets is afge lopen. Het sluit de zin af, heeft dus betrekking op de hele voorafgaande zin:
4a

b
c

Ngai ma jit [ung sin loi
Ik schrijf 1 stuk brief voltooid
Ik had een brief geschreven. Ik was een brief aan het schrijven.

Als loi op de plaats van hoi staat, is de zin ongrammaticaal: *5 Ngai sia 101
jit [ung sin .
e . K0 : bevat naast het
6a
b
c

vo ltooide aspect ook de woorden : "al eens/eerder":

N gai gon ka ngi

Ik zie (vo ltooid + al eens) je
Ik heb je al eens gezien .

De plaats van ka is direct achter de persoonsvorm en het heeft betrekking
op het onderwerp + het hoofde lement.
Dat ka het voltoo ide aspect in zich heeft, blijkt uit het niet grammaticaal zijn van de volgende zinnen, waarin de onder A en B genoemde hoi en
loi samen met ka het voltooide aspect tweemaal vertegenwoordigen :

*7
*8

Ngai gon hoi ka ngi
Ngai gon ka ngi lai

D. Tau
9a
b
c

N gai gan tau ngi
Ik zie voltooid je
Ik heb je gezien

Waarom in sommige zinnen tau het voltooide aspect aangeeft en niet hoi (of
omgekeerd) vereist nade r onderzoek.

Het duur-aspect
Als een proces voortduurt , wordt dit aangegeven met behulp van het partikel kin:
10a
b
c

Ngai sia kin
Ik schrijf duur -pa rtike l
Ik ben schrijvende. Ik schrijf.

De plaats van kin is ook direct achter het hoofdelement:
11 a N gai sia kin jit [ung sin pin ngi
b Ik schrijf duur-partikel 1 stuk brief aan je
c Ik ben bezig een bri ef aan jou t e sch ri jven.

./

2 . 2 Modaliteit
8 i j het sp reken heeft het Hakka meesta l een uitroeppartikel en wel aan
het einde van de zin . De uitroeppartikels zijn moda le partike ls, daar ze
meesta l een houding van de spreker ten opzichte van het gebeuren in de
zinnen in zich hebben.
Het gebruik van deze partikels is niet wil lekeurig; er bestaan ten aan-
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zien tliervan selec tie- restri c tie-regels . Enkele veel
tikels met hun restrictie zijn:

voorkomende mOd&le par-

- Te : wordt gebruikt bij zinnen die een duurproces aangeven, dus alleen bij
zinnen waarin het duurp2rtikel kin voorkomt. Vaak Zit in I e een atkeuring.
128

b
c

k i s it kin fa n t e

HIJ/Zij eet duur - partikel rijst afkeuring - uitroep
Hij/ZIJ is nog bezig rijst te eten

~

Jo : als de zin vragend is en het vraagparllkel wordt gevo r md door ma u. dan
kan j o achter de zin geplaatst worden . Een houding van ongeduld kan in jo
zitten . (Zie ook sectie 4.)
13a
b
c

Ngi g hi ma u j o?

Je gaat vraagpartikel ongeduld -partikel
Ga je nog?

~

(\' C' o f je : kunilen geplaatst worden in gebiedende zinnen. Net a ls biJ het
vOrige u il r oeppartikel , komt hier een ho uding van ongeduld voor, m issc hien
zelfs slerker . { Z ie ook sectie 4 . )

14a
b
c

K hajtjJ oSjL we , of : A' haiUr. s i t .ie
Snel eet o ngeduld-partikel
Eet snel na (Surinaams- Nederlands)

Ua of jo : komen voor in ontkennende z inn en. I-I a gebruikt
een verbod van hem aan de hoorder:
15a

b
c

Ngi m m z hun g hi ha

JIJ niet mag gaan verbod-partikel
JIJ mag niet gaan , hoor

)Sa
b

c

N

lil

md U

de

spreker

bij

g h i ha

Niet gaan verbod -partikel
Ga niet hoor.

Bij een ontkennende zin die betrekk ing heeft op de spreker zelf , wordt jo gebruikt (zie ook sectie 4) :
17a
b
c

2.

Cl

Ng ai m m ghi j o
Ik niet ga verbod-partike l
Ik ga niet hoor .
C opu La

A ls er een refe r ent ië le identiteit bestaat tussen het subject en he t naam woordeliJk dee l van het gezegde , dan treden he of zh o op a ls c opu la . Deze
referentië le identiteit uit zich in het substantivisch - zijn van het naarl1woordeIl]k dee l .
18a

b

Ng i he jis ang, of : Ngi zfw jisa llg

Je bent dokter

Ontbreekt de ~denti t eit tussen hel subject en het naamwoordelijk dee l , dan
worden in het Hakka deze t wee de len met elkaar verbonden zonder een ver bum :
lSa
b

c

Ki dhai
Hij/Zij groot
HIJ/Zij is gr oot.

20a Ki fin d hai
b HIJ/Zij flink
c HIJ/Zij is flink .

2 . 4 Di st r i bu t i e
Daar de flexie geen ro l spee l t in het H akka, za l Ik bij het beschrijven van
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de verbale elementen de nadruk leggen op de distributie van deze e lementen .

De eerste po sitie
Ju aan het begin van de zin heeft de betekenis van: "Er is/Er zijnt!:

21a
b

c

Ju jit zhak ngin ham ngi

Er is 1 stuk mens roep je
Er is iemand die je roept .

22a
b

Ju hau to zhazhai zhoi kaidhau

Er zijn heel vee l fietsen op straat.

De tweede positie
A ls een aa rdrijkskundige naam voorafgaat aan ju , dan behoudt het zijn betekenis van: "Er is/Er zijn" :
23a
b
c

Zhoi Sur.ina me ju to fudhiap

In Suriname er zijn vee l v l inders
In Suriname zijn er vee l vlinders.

Ju na een onderwerp fungeert als werkwoord en betekent: hebben, bezitten:

24a
b

Ngai ju zhen
Ik bezit ge ld.

De ontkenning van zin 24a is:
25a
b

Ngai m au zhen

Ik bezit geen ge ld.

In zin 25a vervu lt m8u de functie van werkwoord , met als betekenis bezitten, + een ontkenning.
26a
b
c

Ngai m au sit m enpau
Ik aux. +ontkenning eet brood (+vo l tooid)
Ik heb geen brood gegeten

Ook in 26a staat m8u in de tweede positie , maar er is een hoofdwerk woord
in deze zin, namelijk sit . Hierdoor krijgt mau een auxi l iaire functie, naast de
ontkennende functie. (lie tevens sectie 4. Het vo ltooide aspect van mau
wordt besproken in 2.9.)

De eindposi tie
Mau

27a
b
c

in de eindposjtje is een vraaQpartikel (zie sectie 4):
Ngi sit fa.' mau?

Jij eet rijst vraagpartikel?
Eet je r ijst?

2 .5 De bouw van de v erbale constituent
Naast het wArkwoord zijn in de verbale constituent te vinden :
a. een di rect object: 28a Ngai zhak fa
b Ik pl uk bloemen .
b. een indirect object : 29a Ngi sia pin ngai
b Jij schrijft aan mij
c J i j schrijft me.
Vóór het indirect object moet pin geplaatst worden . Als we van zin 2Sa pin
weg laten , krijgen we een ong ramm2tica le zin:
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*30a Ngi bia ngai
b Jij schrijft me.
Indien in een zin pin als werkwoord opt r eedt , dan komt de voorzetsel functie
van pin te vervallen:
31a
b

Ngai p_in ngi

Ik gee f je.

*32a Ngai pin pin ngi
b Ik geef aan je.
Bij het voorkomen van zowel het direct als het indirect object in één zin,
is de volgorde: Subject-Verbum-Direct Object- Indirect Object:
33a
b

Ngi zhak fa pin ngai
Jij p l ukt b loemen 'laar mij

34a
b
c

N gai pin sui ngi

Ik geef water je
Ik geef je water.

De volgorde Indirect Object-Direct Object is niet moge l ijk in het Hakka:
*35a
b

Ngai pin ngi sui
Ik geef je water .

c . een adverbiale bepa l ing:
36a
b
c

,'ol gai kinka zhak fa
Ik nu p luk bloemen
Ik p luk nu b loemen

37a
b
c

Ngatiu zhoi nga zhu
Wi j hier wonen
Wij wonen hier.

De plaats van de adverbia le bepal ing is tussen subject en verbum. Als de
bepaling van zin 36a op een andere plaats komt te staan , dan krijgen we
de volgende ongrammaticale zinnen :

*38
*39

Kinka ngai zhak fa
Ngai zhak [a k.inka .

Lau kan betekenen : met of voor ; "voor " in de betekenis van : in de plaats
van . Het voorwerp waar in lau het voorzetsel is, staat in de zin op dezelfde
plaats als de adverbiale bepaling :
40a
b
c

Ngai lau ngi zhak fa
Ik voor jou pluk b loemen
Ik pluk bloemen voor je

41 a N gal lau ngi hangkai
b Ik met jou wandel
c Ik wandel met je.

Als lau op een andere plaats staat dan tussen subject en verbum, ontstaan
er ongrammaticale zinnen :

*4 2
*43

Ngai zhak fa lau ngi
Lau ngi ngai zhak fa .

Soms is de volgorde : Object-Subject-Verbum mogelijk. Als voorwaarde geldt
dat het benadrukkende he vóór het object moet staan.
44a
b
c

l1e sui ki oi
benadrukkend partike l water hij wi l
Water wi I hij
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./
2 .6 Het verbum in lijdende
zinnen
De I ijdende vorm heeft de volgende kenmerken:
het lijdend voorwerp van de bedrijvende zin is het subject
- het subject van de bedrijvende zin komt samen met pin tussen het subject
en het verbum te staan.
45a Ngai. La ngi

45a' Ngi pin ngai La
bi Jij door mijslaal
c ' Jij wordt door mij geslagen

b Ik sla je

46a' Ngi pin ngai. ta hoi
b' Jij door mij slaan voltooid
c ' Jij bent door mij geslagen(geworden)

46a Ngai ta hoi ngi

b Ik sla voltooid je
c Ik heb je ges lagen

47a Ngai ta ngi 10i
b Ik sla je voltooid
c Ik had je geslagen

47a ' Ngi pin ngai ta loi

bi
c'

Jij door mij slaan voltooid
Jij was door mij geslagen (geworden)

Als een adverbia le bepaling in de zill staat, zoals " gisteren" ,
orde: Subject-Adverbiale Bepal ing-"pin-bepal ing"-Verbu m:

döll

is de volg-

48a N gi kinka pin ngai ta

b Jij nu door mij slaan
c Ji j wordt nu door mij geslagen.

2 . 7 Het verbum in gebiedende
zinnen

De

gebiedende

wijs

wordt

gevormd door

49a Lai
b Kom

het

verbum

zonder een subject:

50a Dhang

b Hoor/Luister.

Bepalingen worden vóór het verbum geplaatst :

51 a K haitit sit
b Snel eet
c Eet snel.

2 . 8 Het verbum in vragende
zinnen

Vragende zinnen zijn te verdelen in ja/nee-vragen en vraagwoord-vragen.

Ja/nee-vragen
Een volledige keuzevraag is het volgende voorbeeld:

52a Ngi gM hano ngi m m ghi?
b Jij gaat of jij niet gaat?
c Ga je of ga je niet?
Zo ' n vraag wordt meestal verkort tot:
53a Ngi ghi m'TI ghi?

b Jij gaat niet gaat?
c Ga Je of nie t ?
Meestal heeft een vragende zin een vraagpartikeJ. Er zijn drie soorten vraagpartikels:
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A. /11 m mau ; wordt bIJ het spreken samengetrokken tot mau .
Mau IS een zi nsbepallOg; het sluit de zin af. Het komt alleen voor In zinnen
d ie 10 de tegenwoordige t ijd staan. Het volgende voor bee ld IS eerder In deze
nota gebru i kt; vandaa r dat ik het hetzelfde nummer heb laten behouden:
27a
b
c

Ng; siL fan mau?

JIJ ee t rijst vraagpartikel ?
Eet Je rIJ st?

*27'
Ng; s it ma u fan?
* 27 "
Ng; sil. hoi fan mau ?
* 27 111 Ng; s it fan 10i mau?

Z in 27' IS nie t JUist, doordat mau niet in de eindposit ie sta at. Hieraan vol doen de z innen 27 " en 27\11 wel, maar in deze zinnen ko mer'l de vo ltooide
part i ke ls hoi en loi voor, waardoor ze ook ong ramm aticaa l z ijn .
B. Nm zhcn : komt voor in zinnen met een vo ltooid partikel . De p laats van
dit vra agpa rtik el IS ook aan het einde van de z in. (Zie ook sec ti e 4. )

55a Ngj l;iitfm loimm zIJen?
b JIJ eet rij st voltoo id vraagparti kel ?
:: Had je rijst gegeten?

54a Ng .i sitlni tim mi z-hen?
b Jij eet vo ltooid rilst vraagpartikel?
c Heb je ri jst gegeten?

C. lIe mm he . meesta l samenget r okken tot: he me. De plaats waar dit IIr 8agpartike l komt te staan IS vóór he t verbum . Het kan zowe l lf"I zlOnen 10 de
tegenwoordige tijd als lf"I zinnen in de voltooide t iJd gebru ik t wor den. He t
is te vergelijken met het Nederla ndse: "I s het zo da L .. ?"
Sla
b

56a Ng ; he tTesit fan?
b J ij vraagparttkel eet ri Jst?

c

c Eet Je rijst?

N~i he rre sil hoi fan?
JI J vraagparltkel eet voltoOId
fI js t ?
Heb je rijst gege ten ?

r~.JO loi ?
b Jij \Jraagpa r t lkel eet rijst vol t ooid?
c Had je rij st gege t en?

58a Ngi he me s it

Bij het bean tw oo rden van ja/nee-v ragen die als vraagparltkel mBU hebben,
wordt vo lstaan met de herhaling va n all ee n het verbum bij een bevestigi ng
o f met het on tkenne nde mm + het verbum bij een ont kenning .
Het antwoord op vraag 27 is bij een bevestiging : 5it en bij een on tken nmg: Nm siL. Het bevestigend en het ontkennend antwoord op vraag 54 zjjn
respect ievel ijk : SiL hoi. en !-lau siL En op vraag 55 : Sit loi. en oo k Nc"lu si L
Voor de vr agen 56 , 57 en 58 ge lden dezel fde antwoor den: !h· voor de bevest iging en Nm fll' . vaak afgekort tot Ne voor de on tk ennmg.
Vraag woord-vragen

De ze vragen z i jn te ve r de len
A.

"ragl'ndl'

In

dri e groepen:

IJ i jwoo rd en : staan tussen subject en verbum .

59a NB; zhoi Ia.i 7.hll?
b JI J waa r woon?
c V'aar woon Je?

60a Ngi kiL...:; ghi/
b Jij wanneer gaat ?
c Wanneer ga Je ?

6 \ a Ng; 7./Jo-ma k a i kimi"!
b Jij wa ar om hui l t?
c Waaro m huil je?
De vo l ge nde vraa gwoord-vragen vertonen een andere struc tuur:
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62a Ngi onzho makai miang?
b Ji j heet wat naam?
c Hoe heet je?

63a Ki he beo Lia m?
b Het is hoeveel t i jd?
c Hoe laat is het?

64a Ngi hau mau?
b Jij goed vraagpartikel?
c Hoe gaat het met je?
H.

Vragendu

voornaamwoorden : staan achter hel verbum.

66a
b
c

65a Ngi he langin?
b JIJ bent wie?
c """v'ie ben je?

Ngi zho makai?

Jij maakt wat?
Wa t maak je?

C. Vragende voorzcLselpronomina : staan tussen subject en verbum .
67a Ngi lau langin kau?
b Jij met wie speelt?
c Met w Ie speel Je?
2. 9 !feL
z .i nnen

verbum

68",

b

c

Ngi lau makai ghi?

Jij met wat gaat?
Waarmee ga je?

in o nLkennende

In deze paragraaf word t bekeken : de relatie tussen het verbum en de negatie in verschillende soorten Zinnen .
De negatie in de tegenwoordige LIjd

In de tegenwoordige tiJd wordt de negatie gevormd door mm

vóór het verbum :

69a Ngai mm si~ fan
b Ik ontkenning eet rijst
c Ik eet geen rijst.
Als een adverbiale bepaling aanwezig IS, blIjft mm
verbum behouden:

zIJn plaats vlak vóór het

708 Nga; k;nka mm gIJi
b Jk nu ontkenning ga

c Ik ga nu niet.
Alleen in zinne'l met lau verschuift ml/l van plaats en komt het daarvóór te
staan :

71a Ngi 111111 hHJ ngai zhak fö.
b Jij ontkennIng voor mij plukt bloemen
c Jij plukt geen bloemen voor miJ.
Zou mil! vóór het verbum staan In plaats van voor lau . dan ontstaat een ongrammaticale Zin:

*71a' Ngi lau I1g"i mm LIl.'Jk
De (/cgati[' in df' \'oltooic!('

(/l .
I

ijdcll

Als de zin In de voltooide tiJd staat, dan kan een tweedeling gemaakt worden voor wat de ontkennlllg betreft:
A. BIJ zinnen met hoi en loi wordt de ontkenning gevormd door fl!m en de partikels hoi en 10; worden vervangen door mau .
mm m/lu vormt een syntac tische eenheid en staat vóór het verbum. BIJ het
spreken vlildt er assimilatie plaats, waardoor lIJm mau wordt uitgesproken als
mau . (Zie ook sectie 4.)
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:

72a Ngai mau sit fan
b Ik ontkenning + voltooid eet rijst
c Ik heb geen rijst gegeten
B. Indien tau of ko in de zin staat, dan wordt bij de ontkenning mm mau vóór
het verbum gep laatst , waardoor de zin twee voltooide partikels heeft: mau +
tau of mau f ko.
73a Ngai m au gon tau kj
b Ik ontkenning + voltooid zie voltooid hem/haar
c Ik heb hem/haar niet gezien
74a Ngai mélu gon ko ki
b Ik ontkenning + voltooid zie voltooid + al eens hem/haar
c Ik heb hem/haar niet eerder gezien
De negatie in gebiedende zinnen

De negatie is hier mm mau

vóór het verbum:

75a Mau ghi
b Niet gaan
c Ga niet.
Bil aanwezigheid van een bepa li ng komt mm mau vóór deze bepaling :
76a Mau khaitit ghi
b Niet snel gaan
c Ga niet sne l.

De negatie in vragende zinnen
Ja/nee -v ragen bevatten in hun vraagpartike l
reeds een ontkennend element,
n.l. mm: mm mau, he mm he en mm zhen(zie 2.8).
Waar het bij vraagwoord-vragen moge li jk is een ontkenning te plaatsen,
komt deze vóór het verbum te staan :
6 1a' Ngi zho-makai mm kiau? (zie 6 1a)

66a ' Ngi

mm

zho makai? ( zie 66a)

3 . Enkele zinse1.ementen
Het Hakka is, zoa ls ik reeds heb vermeld in 2.4, een taal zonder verbuiging.
Vandaar dat er elementen nodig zijn om bepaalde zaken aan te geven, die
in andere ta len midde ls verbuigingen tot stand komen. Deze elementen kunnen als bereik een dee l van de zin hebben of soms ze l fs de gehe le ZJn. Dit
laatste is zeker het geva l bij de moda le partike ls.
In dit hoofdstuk za l ik eerst een beknopt overzicht geven van de e lementen die in sectie 2 al aan de orde zijn geweest; daarna zal ik in twee
korte paragrafen twee " nieuwe" soorten e lementen behande len .
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soort zin

plaau,;

vo l tooid

duu r

na V
einde Z
na V
na V
na V

mm m8U
mm zhen
he mm he

tegenw . tqd
vo lt . tijd
t. t . + v. t.

einde Z
einde Z
v66r V

mm

tegen w. tijd
vol t . tijd

v66r V
v66r V

Tijd en aspect

hoi
loi
tau
ko

kin

"

+

eerder

Vraag

Neg8tie
mm mau
Nodal.iteit

o.a .

Le

we
je
je

ha

~~~~edend
gebiedend
vr aagpar t. mau/ontk.
on t kennend

J

emde Z

J . I Richt ing - elementen
De woorden l oi en ghi aan het einde van een zin geven richting aan: loi is
naar de spreker toe, ghi IS van de spreker af. Dat men iUlst deze woor den
geb r uikt om ri c ht i ng aan te geven is niet toevallig: 10i en gh ; komen ook als
verba voor met de respektieve li jke betekenissen : komen (naa r de spr eker toe)
en gaan (van de spreker af).
77a
b
c

Ng; sla sin 10i
Jij sc hr ijft brief richting spreker toe
Jij schrijft een brief

Uit de cont ext moet b l ijken of
voltooid element.

78a
b
c

10i als ri c htin g-e lement wordt gebruikt of als

Ngi sla sin ghi
Jij sc hrijft brief richting spr eker af
Jij schrijft een brie1

Jn de woorden "h ier " en " daar" van het Hakka Zit een ri c ht ing-e lement.
Geeft het verbum in de zin een ri c hting aan, dan IS " hier " : loi ng8 j Indi en
het verbum een t oesta nd weergeeft . dan staat voor het woor d "h ier " : zhoi
nga . Zo hebben we voor "daar ": zhoi aj (toestand) en gfl; aj (richting).

79a
b

c
8 1a
b
C

Ngi zhoi nga zhu
Jij hier woont
Jij woo nt hier

80a Ngai

Ngai zlloi ai zhu
Ik daar woon
Ik woon daar

82. Ngai. p<1n glli

pAn 10i nga 7.hu
b Ik verhUIS hi er wonen
c Ik verhuis naar hier om

'"

te wonen

z /w

b Ik verhuis daar wonen

c Ik ver huis naar daar om te wonen

7./10; ngB en z/wi ai komen tussen het onderwerp en het verbum te sté'an: loi
ng8 en g hi lIi staan direct ach t er het verbum .

9t

In de volgende twee zinnen lijken de richting-elementen overbodig,
maar ze worden om mij niet duideli jke redenen toch niet weggelaten:
84a Ngai khet ha loi
b Ik klim beneden (naar de spreker toe)

83a Ngai khet song ghi
b Ik kli m boven (van de
spreker af)
c Ik klim naar boven

c Ik k lim naar beneden .

3 . 2 Nadruk-elementen
He kan de nadruk

leggen op bepaa lde woo rden in een zin of op de gehele

zin :
85a Kj he sit fan
b Hij/Zij (nadruk op:)
c Hij/Zij eet rtjst

eet

r ijst

86a He lei kun tau
b (nadruk op :) Hij/Zij doet voltooid
c Hij/Zij heeft het gedaan.

/lau is OOK een nadruk-element, maar het benadrukt meestal het naamwoor delijk deel van een gezegde als dat adjectivisch is:

87a Ngi hau dang w8
b Jij (nadruk op :) gehoorzaam
c Jij bent erg gehoorzaam.

4 . Aantekeningen bij de
secties 2 en 3
!feL

partikel

"ó"

Het in 2.2 als jo beschreven partikel is in feite ó dat in bepaa lde geval len
als een jó waarneembaar kan zijn . Jó wordt als ongedu ld -partikel aangeduid
ot zoals is opgemerkt : "Een houding van ongedu ld kan in jo zitten".
In dit verband lijkt het zeker niet onnodig om te wijzen op het feit
dat, gelijk bekend , de j de eigenschap bezit om zich onder bepaa l de omstandigheden sterk te manifesteren. Voor het Hakka zijn onder meer van belang de geva ll en waarin :
a. sprake is van een nadruk waardoor als het ware een verdubbeling optreedt van de j ten opzichte van het direct daarop aansluitend woord of
woordsegment dat met een vocaal begint . Voorbeeld : loi Ó.
b. bepaalde vocaa l-combinaties aanwezig zijn die een invoeging van de
j
tot gevolg hebben. Voorbeelden: a/e l e/a ; e/o ; i/a l i/e en ilo . Zin 13a: Ngi
ghi mau jó? is derha l ve niet correct. Correct zou zijn : Ngi ghi mau ó?
Voorts wordt gesteld: "Bi j een ontkennende zin die betrekking heeft op de
spreker ze lf wordt jo gebruikt ", met als voorbeeld: 17a Ngai mm ghi jó . Deze
zin zou dus dienen te worden weergegeven als volgt : Ngai mm ghi ó.
Het partikel ó is bedoe ld om een nadruk te leggen die afhankelijk van
de mededeling op verschillende wijzen dient te worden weergegeven. Enkele
voorbeelden ter adstructie:

Een "ó"-klank :
I . Ngi ju mau ó?
Jij hebben niet met nadruk, dus: heb je of heb je niet?
2. (N gi) 1iáng ó
(Jij) mooi met nadruk , dus: (J ij bent) mooi, hoor.
(ironisch bedoe ld)
3. (N gai) keeu w ó.
(Ik) genoeg met nadruk, dus: (ik heb) al genoeg, hoor.
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Een "jó"-klank :
zho ma-kaj ó?
Ji i maken/doen wat met nadruk, dus: Wat doe/maak je toch?
2. Ngi loi mm 10i ó?
Jij komen niet komen met nadruk , dus: K om je nou wel of niet?
3. Hé mm hé ó?
Waar niet waar met nadruk , dus: Is het nou waar of nlet?
\. Ngi

Het gebruik van ó is dus zoals uit de gegeven voorbeelden blijkt, niet beperkt te beschouwen tot een ontkennende zin die betrekking heeft op de
spreker ze i f .

liet partikel

"je

Hetgeen hierboven is aangevoerd ten aanzien van het partikel ó geldt mutatis
mutandis evenzeer voor het z.g. partikel je. Met andere woorden gaat het
hier om een partikel é in plaats van je. De voorbeeldzin 14a dient alsdan te
luiden: Khaitit sit é in plaats van khaitit sit je. Een jé wordt wel duidelijk
waarneembaar in de zin : kha'itit 10i é voor "k om toch snellI .
Waarneembaar in bepaalde gevallen is ook een wé in plaats van je . Hier
is waarschijnlijk evenzeer sprake van het partikel é met een ingevoegde w
die dan een soortgel ijke functie vervult als de j . Naast klwitit si t é \$ ook
mogel ijk khaitit sit wé en in plaats van loi é is ook Joi wé gangbaar.

De woordvolgord e
In het Chinees is de woordvolgorde van groot belang voor de inhoude l ijke
betekenis van de zin . Dit kan aan de hand van voorbeeldzin 26a worden
duidelijk gemaakt: Ngru mau sit menpau voor "Ik heb geen brood gegeten ".
De begeleidende verklaring luidt als volgt : IIOok in 26a staat mau in de
tweede positie, maar er is een hoofdwerk woord in de zin, namelijk sir. Hierdoor krijgt mau een auxiliaire functie, naast de ontkennende functielI. Deze
verklaring is in zoverre juist, omdat mBU in deze zin immers direct naast
het hoofdwerkwoord sit is geplaatst. Men lette bijv. op de volgende wijzi ging van de woordvo l gorde: Ng81- mau me npau siL . De zin betekent nu : IIlk
heb geen brood om te eten". In deze const ru ctie hoor t mau bij menpa u en
dus niet (meer) bij sit. Het woord mau betekent ll niet" of ll n iet hebben ll en
is geen vraagpartikel zoa ls wordt gesuggereerd met de voorbeeldzin 27a:
Ngi sit fan mau ? voor " Eet je ri jst? " . Voorts dient aangenomen te worden
dat de stelling "/tIm mau wordt bij het spreken samenget r okken tot mat/Ir, op
een misverstand berust : Ma u is een samentrekking van mm j u , d. i . "niet
hebben ll •
Mm

zh e n

Ove r Mm zhen wordt vermeld: Mm zhen komt voor in zinnen met een vol tooid partikel. De plaats van dit vraagpart~ke\ is ook aan het einde van de
zintI .
Voorbeeldzin 54a luidt: Ngi sit hoi fan mm zhe n voor "Heb je rijst gegeten?" . Mm zhen betekent "nog niet" met een sterke nadruk op het tijdselement, waarmee kan worden aangegeven dat een bepaa lde handeling nog nIet
heeft plaats gevonden. Aan het eind van een zin gep laatst , krijgt de zin wel
een vragend karakter. De correcte vertaling van voorbeeldzin 54a dient te
luiden: "Heb je nog geen rijst gegeten?tI (letterlijk: " Jij eet voltooid rijst
nog niet?").
In een niet vraag-z.in staat mm zhen steeds bij het hoofdwerkwoord. Aldus kan voorbeeldzin 54a omgezet worden in : Ng i mm ", l! r Tl sit f a n voor tlJe
hebt nog geen rijst gegeten". Mm zh en is evenmin als ma u een vraagpartike l.
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Over " mm",

"mau" en

"mm zhen"

Functie en be t ekenis van deze woorden kunnen het best wo rden duidelijk gemaakt aan de hand van enke le voorbeelden .
1. Ngai mm sit fan.

Ik eet geen rijst.
2. Ngi m au sit fan .
Jij hebt geen rijst gege ten.
3. Ki mm zhen sit fan .
Hij heeft nog geen rijst gegeten.
Voor de goede orde kan overigens wo rden opgemerkt dat al deze voorbeeldzinnen ook vragend gemaakt kunnen worden zonder een omzetting ven de
woordvolgorde.
1. Ngai mm sit fan? - Eet ik geen r ijst?
2 . Ngi mau sl_t fan? - Heb je geen rijst gegeten?
3 . Ki mm zhen sit fan? - Heeft hij nog geen rijst gegeten?

Noten
1.

Will iam Man A Hing leverde een bijdrage aan sectie 1 van dit artike l
en schree f sectie 4. Hein Eerse l r edigeerde de secties I, 2 en 3.

2.

Er bestaat nog vee l misverstand over de Hakka 's, zowe l bij Chinezen
als niet -Chinezen . Zo deed een oude Chinese immigrant in Kleurkatern
Vr ij Neder land van 14 septembe r 1985 , p. 10, de vo lgende me r kwaardige
uitspraak: " Voor ju ll ie zijn Chinezen Chinezen . De Chinezen van de Bant ammerst raat ware n han. Die voelden zich niet verwant met de hakka 's
uit Hong Kong." Het begrip " Han-Chinezen " wordt gebruikt om etnischChinezen te onde rscheiden van de wgenaamde nationale minderheden .
De Hakka 's beho ren ook tot de groep van etnisch-Chinezen. Evena ls de
Cantonezen geven zij er echter de voorkeu r aan om zich "Tang-mensen "
(" Tong-ngi n/Tang-ren" naar de Tangdynastie van 618 - 905 a.D. ) te bl ijven noemen in plaats van " Han-mensen " (" Han-ren " naar de Han-dynastie
van 206 v.C . - 220 n.C.).

3.

Ook over de herkomst van de Hakka's leest men bij tijd en wijle vreemde ber ichten. Eén daarvan t ro f ik aan bij Vermeu len (1884: 243, noot
18) : " De Hakkals stammen af van oud-Ch i nese vo lk sgroepen die vanaf
de achtste eeuw n.C . in verschi ll ende go lven vanuit Centraal- Azië (cu r sivering van M. A. H .) naar het Zuiden van China trokken . (Shih , 1967:
306v)". Deze ste l li ng is niet te v inden i n het geCiteerde werk van Pau l
Shih . Zie hiervoo r ook Tseng , 1983: 15) .

4.

Vg l. Voge l (1 972 : 24): " Because of th is rich diversity , even the te r m
11 Cantonese" has many meanings. To non-Kwangtungese, " Cantonese " is
sometimes even used to mean residen t s of Kwangtung Prov ince. :vlost
common l y, however , Cantonese re f ers to those who sha red the lenguage
and c ulture of t he fou r teen-cou nty area of Canton prefectu re in modern
imper ia l t i mes. Because othe rs share th is cu l ture to a greater or lesser
degree, t here are na sha rp dividing lines, but to the purest Cantonese ,
the Hakka and the C h' ao-chou peap le are not yet Can t onese. "
De vraag is o f de bedoe lde gr oepen het ook op prijs zouden ste ll en om
te worden gekarakteriseerd als Canto nezen in de zin zoa ls door Vogel
is aangegeven .
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5.

Vgl. Dyer Bal i ( 1903 : 32 4): IITheir language is mo r e akin to IJlanda ri n,
being a ha lfw ay house bet ween Cantonese and ivlandarin : "The Hakka
dialect is the remnant of a phase of t r ansit ia, through whi c h the com man Ch inese language passed in deve lop ing itself from Cantonese to
Mandar i n.''''

6.

In z ijn leerboek voor het Sin - on Hakka heeft Mercer zich gebasee r d op
het ma t e r iaal dat hij heeft verzame ld in Noord - Borneo.
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DE CHINESE PERS IN SURINAME
WILLlAM LMAN A HING

Over de schrijvende Chinese pers in Suriname is over het a lgemeen weinig
bekend en opgetekend . Alleen bij Oudschans Denlz (1938) vindt men enkele
bladen en hun gegevens vermeld . Dit overzicht wil in kort bestek de geschiedenis en ont wikkeling van de Chinese periodieken weergeven .

De periode Lot de Tweede
Wer e ld oo rlog
Het eerste periodiek, genaamd "Kwal Fa" (Kulhua)lof "De Zonnebloem". was
een u itgave van de Rooms-Katholieke missie ten behoeve van haar gemeenteleden. Dit maandblad, dat in de Chinese taal was gesteld, werd geredigeerd
door pater François H . Rikken CssR . De uitgifte nam op IQ juni 1893 een
aanvang maar moest reeds in 1894 worden gestaakt.
"Het eerste nummer" , zo schrijft Vernooij (1974: 69) , "bevatte een in leidend woord , nieuws uit de Chinese kranten, officiële berichten en kennl~
gevingen, Surinaams nieuws, een verhandeling over God en diens eigenschappen , de diensten van de Chinese kerk , een lijst van de aangevoerde goederen, verkopingen en advertenties" .
Oudschans Dentz (1938: 72) geeft onder no. 122 een nogal afWijkende
beschrijving van dit blad: "( .. .) Het verscheen 13 augustus 1893. Uitgeve r:
een Protestantsch Zende ling, wiens naam ongeveer moet luiden: Li-Ch len .
Plaats van uitgifte : De Oude Kerk, Paramaribo {deze gegevens zijn medegedeeld door het SinO logisch Instituut te Leiden} ." Het moet duidelijk z IJn
dat met de uitgever "Li - Chien" bedoeld werd Rikken die geenszins een protestants zendeling was, maar een pater Redemptorist.
Het lOU t ot 1931 duren voordat één van de immig ranten ze lf het Initiatief nam tot een algemeen nieuwsblad. Dit verscheen opvallenderwIJs on der de naam " Chinese Overseas Wee kly Surinam". Het bleek een nog korter
leven te zijn beschoren dan het vorige, want het laatste nummer hiervan
verscheen in hetzelfde jaar op 17 oktober (zie Oudschans Dentz, 1938: 37) .
Tot slot maakt Oudschans Dentz (39) melding va.n de uitgave In 1934
van het blad" IIsri Nan C hou f ' an (In
Chineesche
letterteekens) ",
hetgeen
zou betekenen "volgens inlichtingen van het Sinologisch Instituut te Lelden :
Periodiek van het Zuiden" . De naam "Hsü Nan Chou K 'an" betekent ech ter
eenvoudig Surinaams ~y'eekblad of Weekblad Suriname. Hoe lang deze uitgave
IS verschenen IS niet bekend . In elk geval zouden verder tot de Tweede \/ereldoortag geen initiatieven op dit gebied on tpl ooid worden .

De periorl p v ana f d0 7'wcrrl(·
k'e r e ld oor l og

tol

19 7'>

In de oorlogsjaren ontstond er een tlechte band en samenwerking tussen de
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diverse Ch in ese verenigingen . Er kw~men zelfs nieuwe organisaties bij, waar onder een Chinese handelsvereniging en een ontspanningsve r eniging . Met een
sterk en verenigd élan werd vanuit het plaatselijk kantoor van de Kou Mln
Tang (de National istische Partij van China) op 15 augustus 1':A3 het nieuwsblad (later dagblad) "Lam Foeng" (Zuidenwlnd/Nanfeng) gelanceerd. Dit periOdiek zou rUim drie decennia een belangrijke rol vervullen bij de voorli c hting
en nieu wsvoorziening ten behoeve van de Chinese gemeenschap.
De vestiging van de Volksrepubliek China in 1949 na een bloed Ige burgeroorlog alsmede de komst van nieuwe groepen Immigranten begonnen lan gzaam maar zeker te knagen aan de voordien onwankelbare loyaliteit Jegens
het oude regiem in het moederland. Begin Vijftiger jaren verscheen het dissidente eenmansblad "N ew Life" (Sin Sang Fat/Xin Shenghuo) dat bUiten een
kleine vriendenschare niet kon bogen op een belangrijk lezerspubliek . Na
enige tijd verdween het dan ook schielijk van het toneel .
Meer levensvatbaarheid had de uitgave " De VriJheid" (Tsu - Yu/Zlyou)
van enkele gewezen redacteuren van de rechtsgeoriënteerde "Lam Foeng"
(ZuidenWind) . Vanaf de eind vijftiger jaren hebben " Lam Foeng'\ en "De VriJ heid" gezamenlijk de markt beheerst. "Lam foeng" verscheen inmiddels in
druk, terwijl "De VrijheiJ tt nog stet:d:s werd geslem,; ilJ, zij tlet nu Illet getypte in plaats van met handgeschreven teksten .
In 1971 kwam de eerste krant uit met een u it gesproken "l inkse" signatuur. Het betreft hier het nieuwsblad (later dagblad) dat werd uitgegeven
door de oudste Chinezenvereniging In Su rinam e: Kong Ngle Tong Sang
(Guangyi Tang Sheng). Dit periodiek kreeg de naam mee van Dagb lad SUriname, in het Chinees: "Szun -L am Ngit Pao" (Xunnan Ylbao) . Enkele Jaren
leter kreeg het geze lschap van de "Fa Slen paw" (Nieuw China/Hua Xin
Bao), die een eigen weg wenste op te gaan.
Inmidde ls had in de periode rond de Onafhankelijkheid van Suriname
het b lad " De Vrljheid tt opgehouden te bestaan . In ZIJn plaats verscheen vanaf
12 Juni 1982 het "Cl1ung Fa Dagb lad" (Chinees Dagblad) .

Boekw~r k vn

en afzonderlijke

plJblikAt ie',,,,

Er zIJn weinig Chinese boeken In Suriname gedruk t of uitgegeven . Bekend
zijn de z.g. NieuwJaarsuItgaven, die besto nden Uit een verzameling ge lukwensteksten (in feite beta lende advertenties) en die In sommige çeval len werden
voorzien van een Jaaroverzicht van de belangrijkste gebeurtenissen In blnnenen bUitenland . Daarnaast werden ook speci ale TC'lefoongidscn voor de' ('flinC8L'
(:C'meenschap aangemaak t waarvan er één in druk is verschenen .
Vermeldenswaard is verder de bijzondere uitgave van de Vereniging
Kong Ngie Tong Sang ter gelegenheid van haar 10D-j arig (1880 - 1980) bestaan . Dit fraai ingebonden boekwerk, dat In Hang Kong In kleuren -o ff set
IS gedrukt , bevat verschillende bijdragen die in het algemeen handelen over
de geschiedenis van Suriname en de Chinese Im migranten en over die van
de Vereniging in het bijzonder .

Slotbesrhou \<'ing

Het ontwikkelingsproces van de Chlllese nl 3u" /sbladpers In Suriname leve rt
een boeiend en leerzaam bee ld op . In feit t
orden daarin de reacties van
de Chinese gemeenschap op de gebeurtenisse" ~ n veranderingen In zowel het
moederland als het land vön vestiging goed el! dU idelijk weerspie ge ld.
De aanvanke li jke eenheid ten opzlcllte van het oude reg iem In het moe-
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derland begon geleidelijk aan af te brokkelen met de vestiging van de Volksrepubliek China In 1949. Het resultaat hiervan ~as dat de gemeenschap
werd opgesplitst in een links- en een rechtsgeonenteerde groep sympathisanten dwars door alle bestaande banden van bloedverwantsch2p en vriendSChap heen .
De rol van de langzaam wegkwijnende "Lam Foeng" werd o vergenomen
door de nieuwe uitgave van de Vereniging Kong Ngie Tong Sang die op de
markt kwam op een psycho logisch juist moment toen de Volksrepubliek China in steeds ruimere mate door de wereldgemeenschap werd geaccepteerd.
Als gevolg hiervan werd dus de vriendschappelijke verhouding tussen Suriname en de VO l ksrepubliek nauwer aangehaald in die periode . In het verleden
was dat anders geweest.
Met de ona fhankelijkheid van Su r iname groeide bij de Chinese gemee nschap niet alleen het besef maar ook de behoefte steeds stu'k er om zi c h
beter te oriënteren in de binnenlandse prob lematiek . Dit gold zeker in het
bijzonder voor de groepen immigranten die zich er vanaf de zestiger jaren
gevestigd hadden. Voor de nieuws- en advertentiebladen betekende deze gang
van zaken dat meer Plaats diende te worden ingeruimd voor nieuws en beschouwingen over de plaatselijke ontWikkelingen.
Maar er hebben Zich intussen nieuwe problemen aangediend voor een
rustig voortbestaan van de nieuwsbladpers. Het eerste probleem heeft te maken met de geslonken rol van de Chinese groep In het handels- en economisch verkeer. Hierdoor is het (advertentie-)aanbod van deze zijde evenredig
afgenomen. Verder is door een algemener gebruik van het Sranan in de media de afhankelijkheid jegens de eigen kranten voor wat betreft het binnenlands nieuws sterk verminderd . De Chinese immigranten verstaan en spreken
immers over het algemeen beter het Sr anan dan het Nederlands. Het laatste
probleem heeft te maken met de omstandigheid dat het steeds moeilijker
wordt geschikte krachten te vinden voor het voeren van de redactie . Waarheen deze zorgvolle ontwikkeling zal le iden is moeilijk aan te geven. Aallgenomen kan worden dat niettegenstaande de elkaar snel opvolgende wiJzigingen op politiek en economisch gebied er in elk geva l behoefte zal zijn
aan tenminste één goede ChineestaJige krant.
Noten

1.

Op "Hsü Nan Chou K 'an " na zijn de namen van de bladen vanuit het
Hakka ge romaniseerd. Tussen haakjes treft men de verta l ing en/of pinyin-romanisatie aan.
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RECENSIES

Stdll I('r~ch uurc n. SU/ -in8I1/c.
rIJ pg . f 16. 50.

G (}~cliipdpni.s in hoofdliin e n.

ULrC' c ht: I-I ES. 1987,

Het schrijven van de geschiedenis van SUriname IS geen Sinecure. Afh3nkelijk
van de persoonlijke betrokkenheid van de auteur wordt de lezer geconfronteerd met een optimist isch of een wrang beeld van de gebeu r tenissen die
hun stempel hebben gedrukt op de ontwikke l ingen van hel Jend. De historische Interpretatie l ijdt daar duidelijk onder . Vooral wal betreft de r ecente
geschiedenis ontkomen de auteurs niet aan gossip en actlterk lap . die afhankeliJk van de ideologische uitgangspunten gemakke l ijk lelden tot een bont gekleurde Interpretatie. Het gevaar dat zich dan ook aandient 1$ dat uitgaande
van deze hoogst Jubleuze pr esentatie opeenvolgende auteurs, vaak Uit onmac ht , onkunde of gemakzucht, kr itiek loos die "historische Informatie" overnemen . De Interpretaties gaan een eigen leven lelden. De gevolgen doen zich
gemakke l ijk raden . De bronvervuIlIng woekert ongehinderd voort . Er ontst a2t
mythevormmg die pIJnl i jk, be ledigend en schadelijk kan zIJn . Geen enkel land
behoeft zi c h te sc hamen voor zIJn gesch iedenis als die op de histori sche ontleedtafel wordt gelegd. Hoe pijn l ijk of onbarmha r tig het bee ld ook mag zij n
dat naar voren komt. Maar het wordt wel een onverkWikkeliJke zaak ind ien
met uiterst dubieuze en cont r oversië le opvattingen en feiten vrijmoedig of
te goeder trouw wordt gecaramboleerd.
Stan Versc huuren moet zich bewust ZIJn geweest van de va l kuilen die
levensgroot opdoerrden toen hij Suriname. G C'~c hi C'df'ni-" in hoordlJj nen sch r eef.
OmZichtig en met redelijke terughoudendheid IS hij aan de slag gegaan . Zo
omZichtig en prudent dat dit boek , vermoede l (jk een Uittreksel van een beter
onderbouwd en misschien wel comp leter werk , veel leemten en vrz.ag t ekens
met zich meedraagt . Heeft de auteur , uit vrees zich te branden aan koud
water , niet te veel aange leund aan de beschikbare literatuur zonder zich voldoende krit isch Op te ste ll en? En waarom heeft hij nagelaten f eiten te controler en bij de oorspronke l ijke br onnen (bijvoorbee ld nog levende personen)?
Het econom Isch beleid tijdens het Tienjarenplan en het erop vo l gende
Vijfjarenplan (p . 96vv) eva l ue r end betoogt Verschuu r en dat biJ de tweedeling
tussen de grootschalige door buiten lands kapitaa l opgezette ondernemingen
en de e igen, k lelnschaltge Su r inaamse economische ac tiViteiten grosso modo
de bUiten landse ondernemmgen het mees t e pr ofijt hebben gehad (u l tstrallngsetfecten bleven weg , economische ontWikke l ing werd gestagneerd, ~rote r e
wInstovermak ingen dan investe r ingen , westers consumptiepat r oon dus ç-,ro t e
en kostbare Import). D ie visie treft men te pas en te onpas aan bil pseudol inkse (Surinaamse) auteurs die vaak zichzelf voorbij lopen door Ilun wein i g
genuanceerde benader ing en zich gelukk l ÇJ voelen op de go l ven van he l postmodernis ti sch gekeuvel. De positieve Ul t st r almgseffecten van de buitenlandse
ondernemingen zijn evenals de psychische dU idelijk te onderkennen In de Surinaamse samen leV ing. Wie dat ontkent houdt Zichzelf voor de ~ek . Zonder
de bUiten landse ondernemmgen zou bij voorbee ld het ondernemersbewustzIjn
bij de bevo lk ing aanzien l ijk t r ager zijn gegroeid . Het Sur illame na het T JP
en het VJP is economisc he stabie le r en leefbaêlrder dan voordien . U i tgaa nde
van het BNP en de netto inkomens zou geen SU ri name r naa r die oude tijd
::.erug Wi ll en . Daa r ge la t en de aanzienl ijke in fr a.s tr ucture le verbete r ingen . De
marktsec t or kan Zich einde l ijk ont pl ooien . Achter de grote w l nsto ve r ma-
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kingen, die in geen vergelijking zouden staan met de investermgen, kan men
vraegtekens plaatsen gezien de gebrekkige admln lstré:ltle, statistisch mateflaal
en de all es verhu l lende rapportages van overheid en bedrijfsleven. De balans
van Investermgen tegenover wInstovermakingen zou biJ obJectieve meting we l eens positiever kunnen Zijn voor de mvesteringen dan veel auteurs ons voorhouden. (Welke macro-econoom du r ft er eindelijk de tanden In te zetten
zonder zich om de tuin te lalen leiden?)
Over de totstandk oming van de onafhankelijkheid (p. 106) wordt terecht
opgemerkt dat die uiteindelijk werd gerea l iseerd dankzij het oPPosItielid
G . Hlndorie (VHP). Hij gaf het verzet tegen de onafhankelijkheid op en kon
op deze wijze de NPS van Arron in de Staten van Suriname een meerderheid
bezorgen . Jammer dat Verschuuren niet de werkelijke beweegreden van Hin dorle heeft achte rgehaald. Het resultaat zou we leens verrassend kunnen zijn .
Toen Verschuuren werkte aan zijn manuscript leefden Hindorie en Den Uyl
(toentertijd premier) nog. Arron was zeker aanspreekbaar. De twee laatstgenoemden hadden dan ook kunnen vertellen waarom tijdens een cruciaa l gesprek in de vroege ochtend van 25 november in Paramaribo de ona fhankel ijkheid aan een zIjden draadje hing en het feest op het nippertje werd gered.
De staatsgreep van 1980 was niet het meesterplan van Desi Bouterse
en zIJn vijftien samenzweerders, zoals ten onrechte veelal wordt veronderste l d. De man die vanaf 1980 het gezicht van Surinäme zou bepalen had alleen maar handig gebruik gemaakt van een b lauwdruk van officieren van de
Surinaamse Krijgsmacht. De samenzweerders konden a ll een tot uitvoering
van dat p lan overgaan nadat legerkampcommandant Rambocus In de nacht
van 24 op 25 februari 1980 te Zanderi j het leven van Bouterse had gered
toen die zich daar meldde met zijn snode plannen om to t actie over te
gaan.
Het probleem voor auteurs die een geschiedenis In een notedopformaat
willen schrijven, IS het selecteren van onderwerpen die zij relevant vinden
om een dUidel ijk beeld te schetsen. Zonder te veel afbreuk te doen aan de
opzet die hun voor ogen staat. Daarmee ste ll en zij zich kwetsbaar op. Terecht . Maar als bij de se lectie een aantal fundamentele zaken over het hoofd
wordt gezien, dan rijst de vraag of het verantwoord is om geforceerd de
middelen op te offeren voor het doel . Concreet gesteld. Mag een historicus
straffe loos een aantal fundamente le zaken ver zwijgen? Zo ontbreekt in het
werk van Verschuuren een uiteenzetting over de rol van missie en zending
in de economische en pOlitieke ontwikkeling van SUflname. Die rol valt niet
te onderSChatten. Denk aan de E.B.G. (Kersten, onderWIJS) en missie (pater
\i'eidmann met zijn vakbondscentrale Progressieve V/erknemers Organisatie ,
het onderwijs; zie onder andere J. van Raalte in Oso 5/ 1, 1986: 43 - 53 en
J. Vernooy, Religie in S uriname. Bolivar Edi t ions 1977) . En wat te denken
van de opvo lgmg van J.A . PengeJ als voorzitter in de (protestantse) NPS door
de katho l iek H . Arron in 1970? Het ontbreken van deze sail lante details is
even verwerpe l ijk als de se lectieve interpretatie van gebeu rteni ssen die hun
stempel hebben gedr ukt op de Surmaamse historie. En dat komt te veak
voor in dit werk .

Si9. IV. Welf

P. kl . JanSC/l, S'un'name: Land in Oorlog . Een verkennend onderzoek naar het
vciJ.ighcidslJeJeid van Suriname tijdens de Tweede Wereldoorlog , doctoraal
scripLie ge.-.:chicdt.' nis . Rljksuniversitc.it ULrecht , /986 , 203 pg . + 9 bijlagen .

Over de ~eschiedenis van Suriname tijden s de Tweede Were ldoor log is nog
maar wemlg gepubliceerd. Er zijn enige artike len van kort na de oorlog v2n
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de hand van directe waarnemers, L . de Jong vermeldt In deel 9, Londen,
van zijn standaardwerk Hel Konjnkrijk der Nederlanden in de Tweede Wercldaa/log slechts weinig gegevens over Suriname en pas onlangs IS het be langwekkende rapport van 15 Jull 1945 van de hand van J. van de Wal Ie, het
toenmalige hoo fd van de Gouvernements Persdienst, getiteld Surinamfo.'. In de
verzamelingen Vi:1n hel A lye/llee/l RlJk~arL:hltd opgenomen en zo voor het
onderzoek gemakkelijker bereikbaar gekomen. Dit rapport geeft veel Informatie over de ontwIkkelingen in Suriname tijdens de Tweede Wereldoorlog .
Heel verdienstelijk IS ook het werk van de jonge hIstoriCUS B. Scholtens, die
/0 \985 een bundel van artikelen uit het Surinaams dagblad "De Ware TIJd"
over Surrname In de Tweede Wereldoorlog heeft doen Uitbrengen door de
Anton de Kom UnIversiteit.
Pleter W. Jansen vu l t een deel van de bestaande lacune op met zijn
doctoraalscriptie S urinam e : Land jn 00/"/08 . Hij beperkt Zich tot het vei l igheidsbe leid van het bestuur en heeft voor zijn onderzoek gebruik gemaakt
van gedrukte bronnen , archiefbronnen en interviews met tijdgenoten In Nederland, SurIname en de Bondsrepub l iek Duitsl and . Het archiefonderzoek m Suriname werd bemoellJjkl door het ontbreken van Inventarissen op de archieven .
Het werkstuk IS geïllustreerd met een aanta! (slecht gereproduceerde) foto ' s.
Enkele situatieschetsen werken verhelderend.
In deze scrIptie staat dus de defensie voorop : de verdediging van het
grondgebied, de bevelllgmg van de bauxietproduklie en de handhaVing van
de Interne rust en orde . Jansen werkt dit Uit In drie hoofdthema 's: het Amerikaanse detachement In Suriname vanaf 25 november J941 , het rnterneringsbeleId en de Interneringskampen en alle daarmee samenhangende aange legenheden.
SUriname was economIsch en mrlltalr-strateglsch van belang voor
Washington. In 194 \ werden de zogenaamde uRarnbow Plans" geformuleerd,
die Inhielden dat voor de verdediging van het westelIjk halfrond Amerikaanse
troepen naar ZUId-Amerika gezonden konden worden, waaraan de Nederlandse regering In Londen als bondgenoot wel moest meewerken . Daarnaast was
de VerenIgde Staten zeker de eerste oor logsjaren voor een groot deel af hankelijk van de Surinaamse bauxiet voor de vliegtuIgbouw - zodra de DUitse
dreiging minder werd en de eigen bauxietindustrie groeide, nam de omvang
van het Amerikaanse detachement in Suriname af. Het be leid van de Neder landse regering was er steeds op gericht de souvereinlteit ove r het gebiedsdeel Suriname strIkt te handhaven en ze vond hierin In gouverneur ,"<Ielstra
een overtuigd medestander. Dat de Amerikaanse mIlitaIre leIdIng jn SUriname
In ,eder geval op de hoogte was van twee pogIngen om de gouverneur te
ontheffen Uit zijn ambt - de kwestie Meyer en de zaak Bos Verschuur loont Jansen overtuigend aan. Het IS niet dUIdelijk of deze aangelegenheden
wezenlijk I"lebben bI/gedragen aan het vertrek van K,e lstra Uit SurIname op
3 Janllar, 1944, omda t minister Van Maak al eerder, In februarI 1943. naar
een vervanger zocht. Als gevolg van de aanweZIgheId van de Amerrkaanse
mllrtalren traden er i n Surrname vele veranderingen op: de trek van landbouwers naar de stad, de opkomst van klelnschallge Industrie, langzaam on t lUikend nationalIsme, wat men toen noemde zedenverwllderrng en toename
van de Crlmrnalltelt. In oktober \943 gaf de gouverneur opdracht 173 Jeugdi ge c riminelen en prostltuées op te pakken , die pas na een aantal maanden
werden vrIJgelaten .
Voor de handhaVIng van rust en orde had de gou verne ur op grond van
de GouverneursbesJuiten 38 en 42 van 1940 de bevoegd/leid tot I/lternerrng
van vreemdelingen en Nederlandse onderdanen . De Internering van de DUItsers
op I Q meI 1940 was voora l spectacu laIr doordat de bemanning van het
stoomschip " Gos lar ", dat op 5 september \939 na het Uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog een schui lplaats In het t oen 110g neutrale Suriname had
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gevonden, kans zag om het schip te laten zmken . Ook de mternerlng van
de DUitse voorgangers van de Evange lische Broedergemeente en hun gezinsleden maakte op de bevo lk ing een diepe mdruk - hel werd het begm van
een "Surinam1seflng" van de E.S.G. Onder de Surmamers Wafen de interneringen van de vakbondsleider Sam Venoaks en van OUo HUIswoud, die als
commun ist In de Veren igde St aten actief was geweest, tragisch. Maar welniq
N.S. B.-sympath lsanten wer den vastgezet - de grootste groep Surmamers vormden de al genoemde Jonge c r iminelen en prostituées. Veel minder formele
bemoeienis had de gouverneur met de 146 zogenaê.mde Indi sche N .S.B.' ers,
die op 1 maart 1942 in Suriname aankwamen , en de 54 Nederlandse dienstweigeraars Uit Zuid- Afrika, die in augustus 1942 arnveerden . Van hen reisden
er Hl april 1943 39 doo r naar Curaçao om toch een militaire t r aining te
ondergaan en werden er Uiteindelijk 14 voor langere tijd gei'nte r neerd. Jansen
beschrijft uitvoerig de verschillende juridisc he vormen betreffende de groepen
geO{nterneerden en conc ludeert dat de gouve rneur iegens degenen die van
N.S. 8.-sympathieën werden verdacht , wat toleranter was dan jegens de aanhangers van het co mmunisme. Het aanta l conc rete geva ll en was echter maar
zo k lein , dat ik deze conclusie niet zou d\Jrven trekken, hoewel bekend IS
dat KIel stra fel tegen comm unisten was, omdat dezen naar zIJn inZiCht dOOf
hun revolutionaire Ideeën de organ i sche ontwikkelin g van de staat zouden
verstoren .
In het laatste deel van zijn scri ptie behandelt Jansen de Interneringskampen en alles wat daa r mee samenhangt: de organisatie, kosten, IOrlchting,
voeding en medische verzorg ing. Hi , staat stil bij de hu l porganisa ti es, In het
bijzonder het Internationale Rode KrUIS en de bemoeienissen van de bescnermende mogendhe i d Zw i tserl and vanuit Venezue la. Ook behaode l t hl' de
ontsnapp ingen van DUItsers uit het kamp Copieweg en vBn enige Indische
N.S. B.'ers Uit het kamp Jodensavanne. Oe l aGltsten werden na hun oppakken
vervoerd naar het Fort Zee la ndiö in Par amaribO voor verhoor . In de nacht
van 6 op 1 novembe r 1942 werden twee van hen met medeweten van Territonaa l-Commandant Meyer door twee mariniers vermoord . Na de oor log
zagen de mi l itaire autoriteiten in Nederland af van een strafrechtelij ke vervolging van Meyer cum suis. Jansen komt tot de bevinding dat de behandeling
van de gelnterneerde Duitse rs niet slecht was, die van Surinamers minder
goed en die van de Zuida frikaanse Neder landers en Indische N.S.B.1ers vrij
slecht.
Resumerend: een boeiende scriptie , die veel vragen beantwoord heeft , maar
nog een aanta l zaken onopge lost laat. Een stimu lans tot verder onde r zoek ~
Nog enkele titels over Suriname tijdens de Tweede Wereldoorlog :

Scho ts, H . 1947 . "De on tw ikke ling
van de mijnbouw in Suriname gedu rende
de oor logsjaren" . De Ingenieur, 59/40: M 43 - 47.
Scholtens, B. 1985. Su rina me tijdens de Tweede Wereldoorlog . Paramartbo~
Anton de Kom UniverSiteit.
Slmons, R. D. 1947. " De West in oor logstij dIl, In S.J.O. Schrleke en M.J. ba rones van Heemstra (red.) Ons Koninkrijk in A merik8. 's-Gravenhage, Va n Hoeve,

337 - 346.
\Va l Ie, J . van de 1945. Suriname, rapport Uitgebracht door het hoofd van den
Gouvernements Pers Dienst in Suriname, Paramarrbo, 15 Juli 1945, 129 bladZIJden. 24 b ladZijden bijlagen, gestencild. Aanwinst van de Tweede Afdeli ng
van het Algemeen Rijksarchief, 1987.
Evert .... an Laar
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Dne pe rsonen werkzaam op hetzelfde terrelrl ontvin gen di t jG2.r een ondersc he iding. Nonl lIc lltve ld, sch r ijfster en illustratrtc e van twee boeken r ond
de "Surinaamse" spin Anansl , ontving de E. du Perr on- prijS van de Katholieke UniverSiteit Brabant in Tilburg. Zij deelde die onderscheiding met de
.... oo rdra c ~1tSkunsten a res Gerda Havertong, die lil haar spel de Spin Anansi op
de plank en t ot leven brengt. De Pieter de ~a Court - prijS van het MinIsterie
van OnderWIJS en Wetensc happen ging na.ar C .N . Dubelaar; 111J verrichtte
onderz oek na ar onder meer de Surinaamse Ano/ll....:ilo/"i (Ananslsprookjes),
al
hee ft zijn recent gepubli ceerde inventarisati e van de Surinaamse petrog lyphen ongetWijfeld ook veel tot zIJn bekroning bljgedragen . Nonl LI c htveld
en Gerda Haverlang kregen de E. du Perron -prijs voor hun ver diensten op
het c ulturele vlak voor het bevorderen van de goede versta ndhouding tussen
Nederlander s en etnische minderheden. C.N. Dube l aar ontv Ing ZIJn PriJs voor
onder zoek dat n iet legen betaling verric ht is. He t eerste zegt lets over net
we zen van he t Ananslverhaal, het tweede zegt - helaas - lets over het wezen
van de Surmamlstlek.
De liefhebber van het c reool se vol ksverhaal met AnanS I lil de hoo fdro l
hee ft op dit moment de keuze Uit drie rec ent ver SC henen ver zamelingen :
van Johan F errl er, eerste preSident van de repub l iek Surmame, Varm3 TjonA - Ten en Nonl LI c htveld. Alle drie deze boeken ZIJn goed verzorgd , maar
dat van Nonl Li c htveld IS om de prac htige, fant aSierijke K!eurenillustraties
van haar hand zonder meer het meest aantrekke l iJke. Van haar verscheen
ook no g de verte ll ing AIJans i en die and C' n.~ IJ (> C'SI C' n . minder groots van opzet
en uitvoering. maa r even fraa i ge·I"!lustreerd. En voor Wie Zi c h wil ve r diepen
in het genre IS met enige moeite veel ouder en verspreid rnaterlaa i te
Vinden .
Maar nu: 'me IS Anans l ? Laten we daarover laureaat Dube laar aan het
woo rd . HIJ noteert In zijn studie (1972: l l v):
AnanSI IS het Zinnebeeld van verleldmg , veinzerij. leugen, bedrog .
diefachtigheden enz . Soms IS hij
mens, soms spin met acht
poten . AnanSI IS een bedrieger- held, zeer slim; t oc h word t hir
soms overtroffen door één der andere dieren, door zijn vrouw ,
door zlln zoon . Vaak wordt hij gestraft door de Granman o f de
Konlllg.
AnanSI IS dus de geest ver want van de Eur opese Relnaert, van de Indische
Kantji l, van de Djeha Ui t Marokko en van de Hodja o f Mu ll ah Nasreddm
Uit TurKije. In de kenschets van Dubelaar ( 1972: 12) IS ook de vo l gende zin
nog van belang: tlAnansi heeft geen vast karakter, hIJ heeft nu eens goede,
dan weer slec hte elgenschappen .tI PreCies zoals de mens, zoals u en Ik dus.
Edgar Cairo zet hem in zijn tonee lstuk 8a An~nsi Wo U k'o i! Wo i ! Die dood
V fI /J Spin mode l voor de SUrinamer .
k' oi! IS een kreet, zegt hiJ ( 1978 :8) ,
waarmee zowe l PIJn als p lezie r geUit kan worden en de tite l betekent dus
zovee l als: IS het lachen of hui len geb lazen met Ba AnanSI . Anans l kan ,
net als Relnaert , een beest l ijn w iens daden ons tegen de bor st stU i ten ,
een vraatzuchtig ondier dat er geen been In ziet zIJn buu r man de nek om
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te draaien en op te vreten . En toch leven we vaak met hem mee. Om zi jn
verzet tegen a lles wat autoriteit in zich draagt: bij Edgar Cairo worden
gouverneur. pater en dokter gevangen gezet. maar Anansi ontspri ngt de
rechterlijke dans. Om de taboe loze directheid in de wijze waa r op hij neergezet wordt : ontdoet Reinaert een paap met één hap van één van zijn balJen, In één van de in het Sranantongo verte lde A nansit ori van de Surinaamse
meestervertel ler A leks de Drie (1986: 2 18J blijkt Anans; een langer e tutu te
hebben dan de ministers en in IIHoe AnanSI een leugen verkocht tl bij Noni
LichtveJd legt hij "een onbeschrijfe l ijke grote strontedrol" op 's Konings
stoep (p. 49) . En om de enorme vitaliteit die AnanSI uitstraalt en dat heeft
alles te maken met zijn mythische oerworte ls.
Van oorsprong zou de spin Anansi, of beter: zijn Westafrikaanse voorvader Ananse, een mythische figuur zijn die met de zon werd geassocieerd:
het hemelgewelf als een reusachtig spinneweb met de zon als midde lpunt .
Lou Lichtve ld, dip. als A lbert Helman ook Anansitori publiceerde ,
heeft
al
in 1930 aange toond dat er een parallel bestaat tussen het voorkomen van
de zon- en maancu l tus in Afrika en het voorkomen van de spinverhalen.
In de loop der t ijd is die Ananse tot een demonischer wezen gedegradeerd,
later tot een steeds meer dierlijke en tens lotte tot de sterk antropomorfe
(én humoristische) Anansi zoa ls wij die nu meestal tegenkomen. Met de Westafrikaanse slaventransporten verhuisde hij mee naar het Caralbisch gebied:
zoa ls de mythe en de eerste vertell ing van Noni Lichtveld wi l , lopend op
een draad over de oceaan.
We komen Anansi dus tegen i n veel varianten op veel p laatsen In de
Cararbische regio. Geheel vo lgens de wetten van de mondelinge overl evering
bestaan er vee l versies van eenzelfde verte lling, ingekort, uitgebreid, opgesier d of gecombineerd naar smaak en behoefte van de verte ll er (met dzarbij
vaak, zoals in Suriname, speciale voordrachtsrituelen , door onder meer Dubelaar beschreven). We kunnen dan wel eens de indruk hebben dat het Europese SprOOkje zijn inv loed heeft doen gelden op die verte lli ngen, met prinsessen, met het Vrouw Holle-type, en soms is dat ook wel zo (zoals bij een
andere bekende Surinaamse verteller, Harry Jong Loy), maar het blijft oppassen geb lazen : vee l komt ook van oudsher in Afrika voor . Of zoals Dubelaar (1972 : 15) waarschuwt: " Het gevaZ),r dreigt dat Europees genoemd wordt
wat in wezen ook Afrikaans is". Van die varianten in de Anansitori geeft bij
vergelijking met andere uitgaven, het boek van Noni Lichtveld mooie voorbee lden ~ we komen daarop nog terug. Daarbij moeten we bedenken dat
zij enkel het type verhaalt waarin Anansi ze ff de ster is.
Wetenschappers zijn in de loop der tijd veranderd in hun opvattingen
over het categoriseren van de creoo lse volksverhalen . Vroeger benoemden
zij , onder wie Dube laar, al le verhalen die binnen de creoo lse volksmassa
werden overgeleverd als Anansitori. En ZIJ stonden sterk , want hun benaming
kende een bovennatuurlijk fundament: uAnansi vervu lde de taken, hem door
God opgedragen, zo goed dat h ij het voorrecht kreeg dat alle verhalen (tot
nu toe Godsverhalen genoemd) voor t aan naar hem genoemd zouden worden "
aldus de Ashantl-mythe (geciteerd door Dube laa r, 1972: 9). In recenter ,
minder mythe-gevoelige tijden echter wordt een onderscheid gemaakt (b ijvoorbeeld In Croole Drum van Voor hoeve en lichtveld, p. 77) In Anansitori en
Ondro{cnJt.ori. Onder de eerste categorie vallen dan all e verhalen ter verpozing van de toehoorder (al of niet met de Spin Anansi als hoofd- of b ljhguur), onder de tweede al le verha len die op ondervinding berusten en een
boodsc hap Willen uitdragen. Dat we er ook dan nog niet uit zijn blijkt sne l
genoeg als we een blik werpen in het grote Anansiboek van Noni Lichtveld .
Vaak genoeg geven de vertellingen een exp li ciete moraal aan het einde,
terWijl ze daa r om niet minder vermake l ijk zijn . Het gemaakte onderscheid
komt dus lelijk In hel geding, want veel hê;ngt af van de instelling van de
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toehoorder/lezer. Natuurlijk heeft het dierverhaal de functie - en uiteraard
in een aanspre\<.elljke vorm
mens en maa t schappij een spiegel voor te
houden. Het IS niet voor niets da.t in Ivlünster Arflerika;;;nse onderzoeke r s
ke.artenbakken vol materiaal hebben verzameld over den feilen r oden met
den baerde , Relnaerde , en dat ook e lde r s velen zich op de exegese van de
versch ill ende Relnaert-verSles hebben gestort. Zo ook bestaat er een studie
die het aanneme l ijk heeft willen maken dzt de Anansltori a ls leidraad voor
een onderzoek In de Surinaamse samen leving zijn te hanteren (van Hanneke
Ronhaar-Rozema) . Ik citeer daarui t :
Alleen de constatering dat het de volksereooi, zoa ls hiJ dat zelf
e rv aar t 1 bijvoorbee ld economisch gezien niet e r g goed gaat IS
niet voldoende , ook zijn ervaring van de samenhang van zIJn economische positie met zijn famdlesysteem en met zijn aan zien
is van belang . (p. 286)
En :
Door Anansi immoreel t e laten hande len kan de vojkscreoo ~ zich
verzetten tegen de alledaagse wereld, d ie voor hem niet erg
vriende l ijk IS, en de socia ~e waarden van de wereld verwerpen .
(p . 286)
\'aarvan akte . BIJ de die rv erha len van de Ir aniër Samad Behrangi lagen de
zaken wat conc reter. Zijn analyse van het Sjah-regiem , verpakt in bijvOOrbeeld de vertel l ing Het Z k'8rte \'i...."..je , werd doo r ZI Jn lezers ee r der opgepikt
dan door de autoriteiten , maar toen deze eenmaal de ogen opengingen , wes
hun conclus ie ook nogal r igou r eus: in 1968 werd het lijk van Behrangi gevonden aan de oever van de riVi er de Aras in het Noorden van Iran.
Terug naar de varianten . In prinCipe zIJn de mogelijkheden van het verte ll en van AllansiLori onbepe rkt. De vertel l irlg IS alti jd aangepast aan zlJ n
tIJd en dat IS gebeurd t ot de dag vé:n vandaeg . De Surinaamse auteur Corly
Verlooghen heeft ooit in " Mi Ooro" Anansi geconf r ontee r d met de rUimtevaut, Dorothee Wang Loi Sing met feminisme ( De kiest . 3/5/85) en In Anan si komt naar Nederland van Varina Tjon - A-Ten komt de spin lil contac t met
de fenomenen auto en emigratie . Een mooie , meer "traditionele" vertelling
villden we lil de verhalenbundel Het t weede gezicht va.n Man I Sapot ill e (1985:
54vv): AnanSI weet het daarin zo te draa ien dat ZIJn buurman Heer O lif ant
dIe zich tegen de bouw van een huis verzet, ongeWi ld zelf aan de bouw ervan meehe lpt . In a l deze gevallen gaat het dus om n ieuw gec reëerde verhalen.
In Anansi. De spin weeft zich een web om de k' ereld van Non l LIchtveld
gaat het merendee ls o m een reeds bekend plot, a l zu ll en de emancipatiebeweging en de e lectr lsche stoel In de oorspr onke li jke Afrikaanse ver SIes ver moedel ij k niet zijn voorgekomen . Enkele van haar verhalen behoren tot de
bekendste . Daa r onder het laatste: "Hoe Anansi afrekende me t zijn schuldeisers". Een totaal afwijKende versie gaf A . P. Penard (zie Doe i wIjt . l Sfe:
35v) al in 1924. Daa rn a volgden er vele: H . van Cappe ll e nam e r lil 1926
een op In z i jn Nythen en sagen uit West-indië, Manuel van Loggem In 1956
In het vaak herdrukte NecsLers der n eger vertelkunst , R. Dobru In 1980 In
zijn Anansi-Ton" 's - aanvankelIjk verschenen lil braille en als Je de afschuwelijke illust ra ties van de boekuitgave ziet, dan had het daa r beter biJ kunnen
blIjven - , Johan Ferrier en Varina T jo n-A- Ten tenslotte recentelijk in hun
reeds genoemde bundels. Vooral qu a stij l wijkt L lch tve lds verhaê.1 ste rk af
van de genoemde: het IS één van een Vijftal ve rh a len dat door de sti j l van
Edgar Cai ro bepaald lijkt met z innen a ls " En wat valt daar voor ko ude p las
l Icht voor zijn voet om zijn st apgang te breken?"{p. 76) . Echt eenvo udi g te
lez en voor kinderen is die stijl niet. Gecombineerd met de nogal abst r acte
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intrige is ook het openmgsverhaal "H oe vader AnGlnse zijn zoon Anansl de
oceaan overstuurde" voor jeugdige le zers zeker te hoog gegrepen. Maar v·ne
zegt dat deze verhalen zich tot een kinderpub l iek dienen te beperken? De
bosnegervertellers die er de over ledenen mee vermaken of de stadscreoo lse
vertellers op de achtst e dag van de r ouwp lechtigheden zeker niet! Voor jonge
le zers is Noni Lichtvelds boekje Anansi en die andere beesten meer geschikt,
het plot is nogal eenvoudig en het zal de niet-ervaren lezer minder in het
oog sp ri ngen dat de stij l niet bijzonder flonkert en dat het slot van het ver haal nogal zwak is.
Om op het s lotverhaa l over Anansi en zijn schuldeisers uit Lichtvelds
grote boek terug te komen: het is ook één van de verhalen waarin de vertel ler het ster kst manifest aanwezig is, bijvoorbee ld met r echtstreekse toesprekingen tot de l uisteraar/lezer. En - de populariteit van juist dit verhaal komt
natu urlijk niet uit de luch t vallen - het is Qu a plot één van de beste Anansitori: een zeer l istige opzet maakt dat de arme sloebe r de kapitaalkrachtigen
te sl im af is. Het klinkt wat vulgair -ma rxistisch. Maar als je er een levendige verteller aan zet , rijk aan woorden (dan praten we niet eens ove r boek il lustraties), dan spint Anansi draden over a ll e continenten en hoort het
Anansiverhaal evengoed in Neder la nd thuis als in het Carö.lbisch gebied of
Westafrika.
Michiel van I<empen
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Dit uIlzonder lljke boek IS de Engelse verta l ing van een nog unieker werk,
waarm de verha lenSCh&t Vê.n de Trio's IS vastgelegd Hl de oorspron kelijke
teal. Deze Trio-versie wer d al eer der gepubliceerd df)()r het Diakonaal burez;u
van de Gereformeerde kerken en ter beschikking geste ld van de geKerstende
en gealfabetiseer de Trio's zelf , op grond van de overtUiging da t el k volk aanspraak heeft op zIJn eigen cu l tu r ele erfenis. Het boek be~lnt met verhalen
over de oerti jd en over de wer elden van mensen, gees ten en dieren, voegt
daar hIstorisc he herlnnermgen aan toe die ten dele teruggaan tot vóór 1762,
en bes luit me t fabels en met verhalen over het alledaagse vJe l en wee van
Jndlaanse mannen, vrouwen en kinderen In het zUiden van Surinz.me en het
aangrenzende dee l van Brazilië. Een inleiding en een zeer verhe lde rende t08tt c httng bIJ de verhalen (door Peter Rlvlère) comp leteren het boek.
Het bovenstaande moge als eva luatie voldoende zIJn . Ik zal de rest van deze
r ecenSie Idebruiken om meer in detai l een Indruk te geven vzn de Inhoud van
het werk . De ge wone , niet-professioneel geinteresseerde lezer vindt er de
getrouwe afbee ldin g van een were Jd die WIJ niet meer uit eigen erva ring kennen. In dit OPZICht vermag het veel meer dan andere verzamelingen van Indiaanse my then , die resumé 's geven In plaats \lan authentieke verhal en ; om
nog maar te zWijgen van de analyses van de c u lturele &f1tropologle . Zu lke
objec tIverende presentat les van Indiaans gedachtengoed roepen onver m Ijdel Ijk
een effec t van vervreemd in g op , zodat de Simpele bUItenstaander ZIch afvra ag t hoe mensen op zu l ke wonderlIJke Ideeën komen . HIer IS dat anders:
doordat de verhal en vrijwe l m extenso werden opgesc hreven behouden ze als
literaire c reaties hun oorsp r onke l ijke kracht. en zIJn ze In staz.t voor niet
al te gehaaste lezers de were ld van de TriO'S c oncr eet en Inleetbaar te maken, JU Ist zoa ls de liter atuu r dat voor andere voJken kan doen.
A l s su rr ogaat voor een - ondoenltjke - samenvatting vc;.n de mhoud van
de honderd verhalen vol gt nu een tam eli jk willekeurige opsomlnlng van een
aantal motieven. Cassave en ander e voedtngsgewassen zIJn door een vrol.W
die eerst een VIS VJas meegebracht uit hóe r land vón herkomst , onde r water ;
een kinder loos echtpaar adoptee r de eens, met toestem ming van de oude rs,
het kind van de kon in gsg ier; ouder geworden , was dIt kind een bron van kennis over de were ld boven , in de hemeJ ; het vermogen te dromen IS een onwelkom geschenk van de buidelrat; de be lang r ijkste li ederen heeft lemend
ge leerd op een feest \lan de dieren, in de geestenwere Jd; de zoons van een
doo r haa r verwanten vermoorde Tr io-vrouw Zijn verdwenen naar het noorden,
en daar de stam vaders geworden van de erfVIJanden . de Caraïben; ook met
de Jaguar en met geesten bestaan er oude vijandschappen Vlaafln de Tno 's
ze lf nie t vrrJ zqn van schu ld; In het \Ierr e verl eden zIJn er çrote r ampen
geweest: vuur , overst r oming, nachten waaraan geen etnde kwam . Er zIJn verder verharen over ge l ukkige en onge lukkIge huweJrjken, dIkWIjlS met ZIch els
mensen manifesterende dIeren, en over conflI cten van mannen en vr ouwen
met hun famil ie o f hun schoonfam Ilie. Historische over l e\lenngen ver lellen
over oorlogen me t de A koeriyo 's. de Walyana 's, de Ca raïben en de b lanken;
en over de komst van de Boschnegers, dIe ZIc h In het al gemeen vrede l ievend
toonden en vaste hande lspar tners wer den. Tensl otte zIJn er hefFnnefFngen aan
de eerste bezoeken van De Goeie ( 1904 o f 1907), GeljSkeS (\839) , LodewlJk
Schmld t van Gansee (1941 - 1942), en in de vijftiger la ren: Flndlay.
Zoa ls reeds verme ld opent het boek met een al gemene mle ldlllQ waarin RIv lère het toneel beschfFjft waarop de verha len Zich afspe len: het natuurlqke
mi li eu van bossen , bergen en r ivieren, de kosm os naar rndl ~anse voor ste lli ng,
het dorp en de familie. Ook de ro l van de sjamaan als tegelijk besche r mende
en bedreigende co ntactpersoon tussen mensen - en geestenwere ld komt hIer
ter spr ak e. R 'l vl èr e is met de ze feiten vertrouwd door e igen veldonder zoek ( 1969 ).
Naast deze InJeidin g heeft Riviére een epi loog bijgedragen over de in-

houd van de verhalen zelf, die besluit met een schets van het wereldbeeld
van de Trio 's. Een bij uitstek centrale factor daarin is de metamorfose. In
de begintijd heeft gedaanteverwisseling een rol gespeeld bij het ontstaan van
bepaalde mensen en dieren als permanente soorten, maar ook nu nog kunnen
transformaties ad hoc zich te l kens weer voordoen. Dieren en geesten nemen
naar believen menselijke gedaante aan , en veranderingen in omgekeerde
ri chting komen eveneens voor. Deze ongrijpbaarheid van wat zich aan het
menselijk oog lijkt voor te doen wordt nog verergerd doordat de wereld niet,
of niet meer , een geheel vormt. De mens woont binnen de limiet van zijn
dorp op eigen terrein, maar daarbuiten ligt niemandsland met verborgen wegen naar, en van, de onzichtbare werelden waar geesten thuis zijn . Die gebieden worden in het algemeen niet door gewone mensen betreden, maar ze
zijn wel steeds gevaarlijk dichtbij.
Dit alles houdt in dat de were ld ondoorzichtig is en de dingen en wezens daarin onberekenbaar. Mensen dienen daarom voorzichtig en bescheiden
te zijn, maar OOk, als het moet, bereid en in staat zich te weren . Dit laatste krijgt bij Rivière weinig nad ruk, maar de strijdbaarheid van de Trio 's
tegenover geesten en mensen b l ijkt overvloedig uit de verzamelde verhalen,
en is ook nog niet vergeten door hun vroegere vijanden, de Caralben .
In zijn slothoofdstuk laat Rivière verder nog aan de hand van enkele
voorbeelden zien , dat afzonderlijke verhaalmotfeven kunnen worden verhelderd
door vergelijking met verwante versies uit de verhalenschat van andere Indianen . Naast primaire bronnen (Roth , Koch - Grünberg, Fock) gebruikt hij daar toe de bekende analyses van lévi-Strauss. Nog veel meer parallellen van dit
soort kunnen worden gevonden door gebruik te maken van het rijke materiaat in het werk van De Goeje over de mytho logie van de Indianen die wore n
tussen de Amazone en de Orinoco ( 1943). Het imago van deze uitvoerige
studie heeft ongetwijfeld te lijden gehad van de extreem -spiritualistische in terpretaties van De Goeje zelf en van één van zijn voornaamste bronnen,
A .F .P. Penard. Thans komt het boek in aanmerking voor een herkansing.
Evenals De Goeje benadrukt Rivière het belang van transformatie, en in zijn
weergave van de opvattingen van de Trio laat ook hij een sterk spiritualistisch moment toe (309 : Ha world divided into visible and invisible aspects
in which the events of the former are mere epiphenomena of the latter").
Dank zij de exacte documentatie die nu over de Trio's beschikbaar is, wordt
het mogelijk de grens tussen interpretatie en ove r- interpretatie scherper in
het oog te houden.
Met deze laatste opmerking ben ik gekomen op het terrein van de verdere wetenschappelijke exploratie van Koelewijnfs tekstverzameling. De inhoud van de verhalen vormt een rijke bron voor het onderzoek van godsdienstige en kosmo logische voorstellingen en van vormen van sociale structuur , en misschien voor nog andere onderzoeksgebieden van de culturele an tropologie. Als lingUistisch corpus eisen de meer dan 560 pagina's Trio-tekst
samen met hun vertaling op noga l overwe ldigende wijze de aanda cht van de
l ingursten die zich met de Cara'i'bische ta lengroep bezighouden . Het belang
van grondige, mede op kwal itatieve methoden steunende , syntactische analyses van dit materiaal kan nauwelijks te hoog worden aangeslagen. Uit de
nas leep van de publikaties over woordvo l gorde van Derbyshire en Pullum
(1986) blijkt nog voortdurend hoe schaars en hoe weinig so lide de gegevens
ziln waarmee de taalkunde zich in dit deel van de wereld moet behelpen .
Voor het Trio bevinden zich nu alvast de primaire gegevens in de bibliotheken van Europa er) Amerika; in de toekomst zu llen Amerikaanse en/of Europese taalkundigen, waaronder misschien Koe lewijn ze lf, de grammaticale ana lyse hiervan ter hand nemen.
B.J. Ha ft
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H oewel de vakbeweging van grote betekenis IS In de Surinaamse samenleving,
IS er lot nu t oe In de wetensc hé:ppelljke literatuur weinig aandacht gesc hon ken aan het vakbondswezen . Campbe ll' s d isser t atie IS daarom alleen al belangwekkend.
Het proefschrift bestaa t Uit twee delen. In hel eerste dee l behandelt
de auteur de b ij drage die de vakbeweging heeft geleverd aan hel proces van
mode r nisering van de arbeidsverhoudingen In Suriname. Het tweede deel bevat de resultaten van een onder zoek dat In 1974 en 1975 onder 977 vakbondsleden is gehouden naar hun opvattingen over de Wijze waarop vakorga nisaties (dienen te) opereren .
In het eerste deel erkent Campbel l dal de vakbeweging een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de mode r niser in g van de samenleving , maar tllJ
heeft ook de neiging om die bijdrage weer af t e zwakken . De vakbeweging
heeft de poli ti eke participat ie van de leden gestimuleerd. Ze IS n iet op etnische leest gesc hoeid. Maar haar invloed op de wetgevlilg over de verdelmg
van de opbrengsten IS gering.
Rond de realise r ing van de ona.fhanke l ljkheld heeft de vakbeweging
slechts een besc heiden ro l gespeeld. Ze heeft zi c h niet gevoegd biJ de poli tieke OPPositie die zich tegenstander toonde van de onafhankeliJkheid .
De vakbeweging heeft geen Invloed op het Investeringsbeleid van de
onde r nemingen. De bedrijfsgewijze organisatie leidt ertoe dat er geen be leid
naar bedrijfstak kan worden afgedwongen . Alle aandacht gaat uit naar mate rië le voordelen, waardoor de InpasSing In Industriële verhoudingen niet goed
loopt. Er bestaat ook een grote kloof tussen materiële voorzIeningen In
bUitenlandse en binnenlandse bedrijven . De binnenlandse onde r nemingen worden
verzwakt door looneisen van de vakbewegll"'\g. Aa.n kadervorming wordt veel
gedaan. Aan rUime maatschappelijke participatie IS de vakbeweging nog niet
toegekomen.
Campbel1 gaat ook in op de discussie over de relatie tussen vakbond
en politiek . HIJ IS duidelijk een voorstander van de stroming die stelt dat
vakbond en politiek gescheiden dienen te zIJn . Daardoo r zou de vakbeweging
een grotere bijdrage aan de samenleving kunnen leveren . Een standpunt dat
vroeger - nu niet meer! - door de Moederband werd verkondigd. Het proef schrift is overigens ook opgedrage n aan Cyne l Daa l, de op 8 december 1882
vermoorde voorZitter van de Moederband.
In deel twee geeft Campbe ll de r esu lt aten van zIJn onderzoek Uit 1974/75.
Hij onderscheidt drie typen vakorganisaties : politiek georiënteerde, f lexibele
of conf l lCtregu lerende en economisch geoflënteerde. Vervolgens vr aagt hij
Zich af: welk soort leden opteert voor welk soort vakorganisaties. De leden
worden dan onderscheiden naar diverse kenmerken, waaronder etniciteit, Inkomensgroep, leefti jd, op leidin g, bedrijfstak, duur van het dienstverband,
duur van het bonds lidmaatschap , aansluiting bij het soort vakcentra le, maar
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ook naar hun houding en opva.tti ngen over vakbonds leiders en mi l itante houding ten opzichte van het optreden van de vakbeweging. De verwerking van
enquête-formulieren waar i n vragen zijn opgenomen over deze objectieve en
subjectieve kenmerken van ge'Întervlewde vakbondsleden levert dan een sta.tisch beeld van Surinaamse vakbondsleden anno 1974/75.
Campbe l l toetst een groot aantal hypothesen. De belangrijkste zi j n:
a. vakbonds leden met re latief ongunstige sociaal-economische kenmerken
benadrukken re latief meer de politiek georiënteerde vakbeweging .
b. vakbonds leden met re latief gunstige sociaa l-economische kenmerken benadr ukken re latief meer de economisch georiënteerde vakbeweging .
c. vakbonds leden met re latief zeef gunstige sociaa l- economische kenmerken
benad ru kken relatief meer de conf l ictregu lerende vakbeweging.
Campbe ll conc l udee r t dat zijn onderzoek in hoofdlijnen deze hypothesen
onde r steunt .
Campbe ll' s st udie heeft ontegenzegge l ijk een aanta l verdiensten . In de eerste
p laats wi l ik noemen het feit dat in deze dissertatie veel empirische gegevens bij e lkaar zijn gebracht over de positie van de vakbeweging in Suriname, in zowel historisch als po l it iek opzicht. De vele tabe ll en en feitelijke
gegevens over de vakbeweging zijn bijzonde r waardevo l.
Ten tweede , het onderzoek dat hij heeft ve rr icht bevat belangwekkend
materiaa l , getuige het 100 vragen te l lende enquête-formulier dat als bijlage
is bijgevoegd . Het feit dat er zo ' n diepgaand onderzoek is verricht betekent
dat er voor wetenschappers nog vee l materiaa l ligt in de vorm van de ingevulde enquête-formu l ieren die ook voor andere onderzoeken van belang kunnen
zij n. Het is te hopen dat dat materiaa l ook toeganke l ijk kan worden gemaakt
voor andere onderzoekers.
Ten derde, het proefschrift is één van de weinige pogingen om statistische analyses te maken in sociaa l-economische beschouwingen over Suri name. Het gebruik van statistische, wiskundige en in he t algemeen mode l matige technieken in de ana l yse van de Su r inaamse samen leving dient mijns
inziens krachtig bevorderd te worden . Campbel l' s dissertatie is een st imu lans
in die r ichting.
Toch is er ook fundamente le kritiek moge l ijk op Campbell 's studie . De
be l angrijkste is ongetwijfe ld - zoa ls de auteur ze l f hier en daar ook wel
toegeeft - dat de conc lusies van de studie tien jaar te laat zijn . Ze zouden
misschien hebben kunnen ge lden voor de vakbeweging in de jaren zeventig .
Het l igt gehee l anders in de jaren tachtig . De bijdrage van de vakbeweging
aan de opbouw van de samen leving is kwa li tatie f verander d. Thans l igt haa r
positie verankerd in de grondwet en is zij een factor van grote betekenis
op sociaa l , economisch en maatschappe l ijk gebied. De discussie over de relat ie tussen vakbond en polit iek is sinds de coup van \ SBO achterhaa ld geb leken . Nooit is die relatie sterker en be langrijker geweest dan in de afgelopen jaren.
Ten aanzien van de vraagste ll ing in het tweede dee l - wat voor soort
leden wi ll en wat voor soort vakorganisatie - ka.n niet met enige ernst worden
volgehouden dat de conc lusies ge ld i gheid kunnen hebben voor de huidige situat ie. In dertien jaar t ijd is er noga l wat ve r anderd in de Surinaamse vakbeweging en haar ledenbestand en in Suriname in het algemeen !
Het is ook jammer dat Cambe ll' s theo retische optiek beperkt is gebleven tot disc ussies in de gangbare sociologische literatuur . Hij heeft zich
absoluut niet verdiept in de ideeën die i n socia listische kringen ten aanzien
van dit onderwerp leven. En al dee l t hij die visies n iet , toch zou de studie
aan be lang winnen wannee r hij ook discussies over de re latie tu ssen partij
en massa-vakbeweging, politieke en economische strijd en po l itieke en economische bewustwording zou betrekken in zijn theoret ische exercities. Door
dit gebrek is de studie eenzijdig qua opzet en i nhoud.
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Tenslotte moet het mil van het hart : dit werk IS voor specialisten be doeld, met name het tweede deel . Een leesbare samenvatting zou de resultaten voor een breder publiek toegankelijk hebben gemaakt. Desalniettemin
blijft de studie een waardevolle bijdr age azn de studie van de vakbeweging
In Suriname .
Sandew Hlra
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Als één vc::.r1 de produkten van curnculumvernleuwlng IS het onlangs ver sc henen II'e rklJo<,k TaaJdidakti(' k een waardevolle bijdrage tot een meer aan
de Surinaamse taalSituat ie 8e.ngepas te didactiek van het laaion derwIjs. Het
IS samengesteld door een commiSSie , die In september 1983 vJerd geïnstal leerd en die tot taak had "het ontWikkelen van een c urriculum voor het vakonderdeel taaididaktiek voor het derde en vierde leerjaar van de OpleidingsInstituten voor Onderwijzeressen-All {p .6} . Uit het voorwoord blijkt , dat de
eindverSie van dit werkboek In Juli 1985 gereed kw am , maar pzs begin 1987
kon o ver het gedrukte boek worden besc hikt. Het valt wel op , dat nergens
staat wie de uitgever is , en evenmin zIJn plaats en jaar van uitgifte ver meid . Wel schij nt al eerder (begin 1985) d it werkboek aan taaldocenten bekend te zijn geweest, ç·e tuige een verwljzlIlg ernaar In een artikel in 0-"0(4 / 1,
1985: 50v, n, I),
De gr o te waarde van dit werkboek IS gelegen In de gede tailleerde presentatie (zowel theoretisch als praktisc h) ven een didactisc h verantwoorde
methode voor het geven van taalonderwijs op de kleutersc hool . I\Ja een bespreking van IIAlgemene doelen van het onderwl jsll (P . 8-11) wo rdt aandé:ctlt
aan het fenomeen tazl besteed: III;v'at IS t aa l?" (p. 12- 16) en IIDe funkties
van t aal ll (p o 17-23), waarna In a Jgem ene zin wordt gesproken ove r IITaal onderwIJs" (p. 24 - 26) en II De taals ltuatle ll (p . 27-30) . Dan wordt In afwnderl ljk e
hoofds tukk erl rlogal Uitgebreid Ingegaan op bepcalde aspecten van de structuur
van de dne grote moedertalen : het Sranantongo (p. 31 - 3S), het Sar nam I
(po 40- 47) en het $urmaams-Javaans (p. 48- 53) . De rest van het boek IS aan
de didactiek van het taalonderwijs gewild: eerst beknopt " Het tweede taal ll
onde rvJijsli (p o 54-6 1) en daarna uitgebreid IIDe praktijk van het taaJonderwlJs
ll
(p o 62 - 102); voorts het lILeren lezen (p . 103-106) en de II Auditleve training"
(p. 107- 114); om tenslotte te eindigen met de bespreklnç; van drie In Suri name gebruikte taal methoden (p. 115-129).
Te r echt wordt geste ld, dat voor nlet-NederJands sprekende kinderen de
schoo lt aal een tweede taal IS, II wanneer hun taaiomgevIng zodanig rs dat er
ook buiten de school om, voldoende situaties zIJn waarin Nederlands gesproken wordtIl (po 55) , terWijl wanneer het Nederlands II bUiten de school als
kommunikatiemiddel niet of nauwelrJks funktloneert ll , het veel meer vreemde
taal dan tweede taa l zal zijn (p. 54) . Niet In overeenstemming hiermee IS
echter de kwantitatief niet onderbouwde bewering : IIDe meeste Surinaamse
ll
leerlingen krijgen onderWijs in een voor hen vreemde taal (p . 29) , zulks ge ste ld naast de opmerking, dat de leerkracht enig In Zicht In de struc turen
van de verschi ll ende moedertalen moet hebben, lIom op een verantw oo rde
manier de leerlingen het Nederlands als tweede taa l te leren" (P. 30).
Ofschoon er wel kanttekeningen bij de gegeven didactische uiteenzetting te plaatsen zijn , wordt dit hier achterwege ge laten en zal , op verzoek
van de redactie , vooral aandacht aé:n het gedeelte over de moedertalen
worden besteed . Daarbij zal - vanwege tekortschretende kenniS van het Sranantongo en het Surlnaams-Javmlns (waaraan slechts enke le opmerkmgen ,
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voornamelijk van orthografische aard, zu llen worden geW i jd} - lets meer nadruk op de behande l ing van de grootste SUrinaamse moedertaa l, het Sarnaml,
vél ll en . Voorop ZIJ gesteld. dat de kritische besprek in g van het een en ander
niet de bedoeling heeft aan de taa ldidactische waarde van het werk ook
maa r en lÇjSzlOs afbreuk te doen.

In het algemeen kan worden gesteld, dat de drie hoofdstukken die over de
moedertalen handelen, de toets van de kritiek niet kunnen doorstaan. Hier
wreekt zich het teit, dat de commissie eenZ ij dig was samengesteld: er zaten

geen personen In, die kenners of zelfs sp rekers van het Sarnami o f het Surinaams-Javaans waren (en waarschijn l ijk ook geen deskundigen In het Sranantonga) . Ze lf zegt de commiss ie, dat zij voor het schrijven van deze hoofd~
stukken " geb ruik (heeft) mogen maken van gegevens en ongep ubl iceerde artikelen n van deskundigen in deze talen (p. 6).
Alvorens tot de bespreking van de uiteen zettingen over de structuur
van de moedertalen ove r te gaan, is het niet ondienstig enkele opmerkingen
van algemene aa rd te maken, waarna bepaalde onjuistheden en onduidelijk heden met betrekking tot het gebruik van het Nederlands zullen worden gesigna leerd . Voor een t en behoeve van aspirant-leerkrachten geschreven handleiding over de dillacliek Vélll hel ullllerwijs il1 de Nl!ll~lltmdse laai fIIélakt
hel namelijk een slordige indruk, wanneer daarin nogal vee l spel- en taal fouten voorkomen, welke niet altijd op het conlo van drukfouten kunnen
worden geschreven.
BIJ de bespreking van de " kleine funkties van taa l" wordt als één van
de uverschil lende manieren", waarop taal door "de deelnemers aan een gesprek" kan worden gebrUikt. genoemd: "b. als Uitlaatk lep. Als Iemand zijn
vinger brandt en "au" roept , dan is dit om zijn eigen gevoelens ui t te drukken" (p. 21). Echter heeft deze gevoelsexpressÎe niets met deelnemen aan
een gesprek te maken!
Ter Illustratie van de multilingulst ische situatie van Suriname worden
cijfers over het aantal sprekers per taal gegeven (p. 27). Bli j kens de bronvermelding - "( uit: Lichtveld IS78. pag. 63-64)" - IS hier gebruik gemaakt
van het cij fermateriaa l uit een artikel in Culturee l Mo zaZek van Suriname
(Uitgegeven niet in 1978, maar in 1917. zoa ls cor rect vermeld op p. 130).
Maar deze gegevens zjjn verouderd; ofschoon er geen bron is aangegeven,
zijn ze vermoede li jk gebaseerd op het "Voo rl op ig resultaat Vierde Algemene
Vo lk stelling (1971/1972)" ( Suriname in cijfers no. 60). Jammer
IS het, dat
geen gebruik is gemaakt van gegevens gebeseerd op de Vijfde Algemene
Volkstelling (Juli 1980) - waarover een " Preliminary Report" reeds op 27 augustus Isao verscheen - of op andere daarna gevo l gde pub ll katies (recentelijk : " Suriname In voge l vlucht", Suriname in cijfe rs no. 154, februari
IS85) .
Overigens is het c ijfermateriaal van geen invloed op de besprek ing van de
structuur van de moedertGl.len .
NIet Juist lijkt de volgende bewering: "I n 1877 werd bij de leerp l ich twe t
vastges l eid dat het Nederlands de onderwijst aa l lOU zi jn" (p. 34). ;,,:et "leerplichtwet" wordt ongetwi j feld bedoe ld de uVerordening van den Sn. December
1876. houdende voorloopige voorz ieningen voor het lager onder wijS in de kolon ie Suriname, in afwachting eener defmitieve rege l ing van het onderwerp"
{G . B. 1877 no. lOl. Bij deze Verordening van 1876 v/erd wel de leerplicht
ingevoerd (art. 18). maar nergens is da.arin bepaa ld, dat het onderwi js voortaan i n het Neder lands gegeven moest worden.
Het gebru ik van het Nederlands in het werkboek doet nogal onve rzor gd aan ,
voora l als gevol g v~n de vele t8al- en spe lfouten . Ter il l ustratie va n het
minder c orrec te geb ruik: "Iedere taal heeft een systeem , een struktuur"
(p. 14), t erwij l beter zou zijn: iedere t aa l is een systeem en heeft een st ructuur. Of de vo lgende Zin : "Met sys teem bedoe len we de (onbev.'uste) kennis
van de bouw van de moedertaë:l " (p . 15) . terWijl er behoorde te stac:n : met
116

kenniS van het systeem ... etc .
Dat n iet de voorkeursspelling IS gebezigd, doch een dU idelijke voorkeur
voor k In plaats van c aan de dag IS ge legd, IS tot d"!ar aan toe; maar dat
daarbij geen consequentie is betrach t en soms ze l fs fout IS gespe ld, doet
wel slordig aan . Enkele voor beelden: komplex (p. 35) I.P.V. comp lex (wel correct : campagne , p. 34 ; vg l. : kontekst, p. 50); waarom geen k In Célss~v e
(p . 39); foutief: nivo (p. 128) I.p .V. niveau; elders wel JUiSt gespe ld (bijv .
p. 55. 57. 59. 128).
Enkele voorbeeJden van taë:lfouten:
- hetzelfde I.p.V. dezelfde (p . 13, 18) : het , verwIjzend naar groep (p . 13); ze
I.p.V. hun (p o 35 , l OS) ; moeilijkere woorden (p o 76 , 104);
- het geven en het begeleiden IS mogelijk (p . 7); er zijn een ;;.anta l (p . 9);
er moet kansen bestaan (p . 10); dat soort oefeningen worden herhaald
(p . 94) ; aan een fjets Zit een stuu r, een ... etc . (p . 99) ;
- je kan en kz.n je i.p.v. je kunt en kun Je (p, 7, 19, 70, 88, etc . ); elders
echter: je kunt en kun je (p . 21 , 80. 90 , 9 1, 93, 96, 99, etc .); vg l.: je zult
(p . 7);
- bijdrage aan (p. 6, 26 , 36) , elders: bijdrage t ot (p, 47); door te kunnen
gaan (p . 18) I.P.V. te kunnen doorgaan; noch de woordenschat , en noch de
gr ammz.tlca (p o 33); een woord wat Ik niet ken (p . 117),
OnjUist IS de volgende bewer ing: " Het Nederlands kent één woord zwager voor twee versch il lende vor men van ve r wantsch~p: zowel broer van echtgeno( o)t(e) als echtgenoot van zuster " (p. 18) . Iv;aar hier zijn r eeds dn e (en
niet twee) verwantschapsre lalles genoemd. Bovendien IS voor bijgegaan aan
het feit, dat met de classrflcatoflsche term " zwager " nog andere verwantschapsrei eties worden aangedUid : behalve zuster s mz.n, mans br oer en vrouws
broer, ook nog mans zusters man
en vrouw zus t ers man (om maar bij
broers en zusters te blijven) . Eveneens o njuist IS het geste lde, dat In het
Sarnaml " er drie woorden voor zwager zlJnll (p . 18), want het Sarnaml kent
mee rdere descrrptleve termen; maar hie r op zal later worden teruggekomen .
Een andere onjuiste bewering IS de vo l gende: IIH et Nederlands heeft
b .v . de extra lange oe en I niet, het Sarnaml weJ IJ (p. 42) . Niet dU idelijk
IS, w e lke (extra) lange klinkers hier bedoeld worden, want de Sarnaml lange
klink ers Û en ;" verschillen niet merkbaar ven de lange klinkers in Nede r la nds t oer en bier (vg l.: LUI" - breek, brr - held). Ter loops
ZIJ
opgeme rkt.
dat de Sa r naml korte klink.ers u en I dezelf de kl enkwaarde als In Nede rl 8.nds
boel en dien hebben (vgl . : bul - stier, din - dag).
Nog een onj u iste bewering : "Vel e Javaanse woorden beginnen b . V. met
ng (ngomong - praten) , t erwij l de ng-klank In het Nederlands al leen in het
midden van een woord voorkomt v .b. jongen " (p. 49v) . In het Neder lands
komt (net als In het Sarnami) de velare nasaal niet uitsluitend Intervoca li sch
voor, doc h ook aan het eind van een woord: wangen, zi ngen; rll1 9, ba ng (vgl . :
plángá - p lank, rcnge - kruipen ; rang - kleur, verf, petJg - zwaai}.
~"Jat de behandeling van de moedertc: len be treft, kan worden gesteld da t
het be t er ware gewees t, indien bij de bespr eking van e lk der dr ie ta len ongeveer dezelfde systematiek was gevo l gd, daar zu lks een verçe l ljkmg met het
Neder lands zou vergemakkelijken , wat ta~ l dldactlsche voorde len zou kunnen
meebrengen . Dat dit thélns niet het geva l IS, IS te wIjten aan het feit , de.t
van ongepubl icee r de artikelen van deskundigen gebruik IS gemaa kt, zodat geput moest worden uit wat daarin toevallig (en welli c ht niet eens voor didacti sche doe leinden) aan de o rde IS ceweest .
Ook kan de behandeling van de materie n iet evenW ic htig worden genoemd . TerwIjl het hier gaat om didactische problemen van moede rtaa lsprekers, die moei l ijkheden bil het leren van de schoo l taal (Neder lands ) onde r Vinden, IS bijvoorbeeld meer dan de he l ft van het hoofdstuk Ove r Sranantango
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aan de bespreking van de historische achtergronden gew i jd (rUim vIjf paglnals) en fllinder dan de he l ft aan die van "st ructu ur en gramm a ti ca" (Iets
meer de:n drie pagina 's). Beter is het gesteld met de bespreking vz.n het Sarnam i (2 om 6 bladzijden) en van het Su rinaams-Javaans (lom 5 pagina's).
Voorts valt het op , dat bij de vergelijking van de grammat ica vz.n het
Sranan ton go met die van het Neder lands zowe l een negatieve als een positieve benadering is gevo lgd: bij de con trast -analyse zIJn namelijk voorbeelden
gegeven van wat niet in het Sranan ton go voorkomt, maar ook van wat het
Nederlands niet kent. (In mindere mate iS zu lkS biJ de bespreking van het
Surinaams-Javaans eveneens het geval). lvi aar bij het Sarnami IS alleen de
negatieve benadering gevolgd: er zijn slechts voorbee lden gegeven van wat
het Sarnami in vergelijking met het Nederl ands niet kent, terwij l er toch
in fonetisch, morfo logisch , syntactisch en semantisch opzicht In het Sarnami
vele vormen en verschijnse len voorkomen die in het Neder lands helemaal niet
bestaan!
Noga l slordig doet het aan, dat in geen der drie talen een consequente
spelling IS gebeZ igd. Vvat het Sranantongo betreft, wordt wel opgemerkt dat
omst r eeks 1960 "v oor lop ige officiële spellingsregels werden vastgesteld"
(p. 36) , kennelijk doe lende op de spelling voorgesteld door de in januari 1960
ingestelde spel lingscommissie . we l ke bij resolutie van 17 augustus 1960
no. 8072 werd vastgeste ld (Inmiddels i ngetr okken bij resolutie van 15 juli

1986

no. 4501).

Verwonderlijk blijft het echter, dat geen gewag IS gemaakt van de op
6 Jun i 1984 voorgestelde spel l ing van het Sranan (welke ,n december 1984 /
werd goedgekeurd); en evenmin van het op 1 decembe r 1984 uitgebrachte
rapport over de Romaanse spelling van het Sarnámi (dat in mei
1986 werd
goedgekeurd). Het rapport over de spelling van het Surinaams-Javaans is ve.n
latere datum (uitgebracht in Juni 1986 en goedgekeu rd in Juli 1986). Waarschijnlijk IS de commissie niet op de hoogte geweest van de ontwikke lingen
op het gebied van de spelling van de Surinaamse moedertalen.
Toch is bij de spe ll ing van Sranantongo woorden de door de commissie
van 1984 voorgestelde schrijfwijze van de pa latale consonanten dy, ty en ny
en van de k l inker u gebezigd ( en niet dj. Lj. nj. oe van de spelling van 1960).
Echter is e r geen consequentie te bespeuren: we l disi en cSÎ-esi (p . 37), maar
pispi.::;Je (p. 37) ; we! buku en tyari (p. 37) , maar djompofoOLOf..' (p . 78) en hangala mpoe ( p. 80); ook is D yuka correct geschreven (p . 133) , maar de afkorting ervan IS verkeerd gespeld : Dju (p. 132), naast Dyu (p. 133) .
De spelling van het Javaans IS evenmin correct ; zo staat er: "Het Javaans heeft 7 medeklinkers die het Nederlands (liet kent, b.v . dj, nj" (p . 49);
de officiële spe ll ing In Indonesië is j en ny ( zo ook de in lS86 vastgestelde
spelling van het Sur inaams- Java ans) . En de spelling van het Sarnam l IS niet
alleen Inconsequent, doch soms ze l fs on jui st , zoa ls verderop za l blijken .
Gelijk eerder aangekondigd za l thans iets meer aandac ht aan de bespreking
van het Sarnami worden geschonken. En dan moet aanstonds worden opgemerkt, dat - behalve een inconsequente en soms ze lf s fout ieve spe lling er bepaalde onluistheden voorkomen, waaruit dUidelijk te concluderen va l t,
dat de commissie geen kenners of zelfs sprekers van het Sarnami onder haar
leden telde. Aan de hand van enkele voorbee lden zal het een en ander hieronder worden gelilustreerd.
Een onjuiste bewering - waarop eerder al gezinspee l d werd - is de volgende (p . 18): "In het Sarnami Hindustani b. v. zijn er drie woorden voor
zwager: bchcnooi {man van Je zuster) , c/jet (broer vsn je man), (/ewer (broertJe van Je man)". AfgeZIen van de fouti eve spe llin g (waarover later) is het
niet Jui st, dat het Sarnaml maar dr ie woorden voor zwager kent. Im mers
heeft het Sa rnaml telkens een descriptieve term voor e lk van de verwant-
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schapsr e laties die in het Neder lands met de class lfi cator ische ter m " zwage r"
worden aangeduid . Beha lve ba/moi' (zuste r s mc:.n) , jeth (mans oude r e broer) en
devar (mans jonge r e br oer) kent het Sarnami nog ande r e woorden: .,,·ár (v r ouws
broer) , :xiChu (v r ouws zusters man) en nando/ (miJ.ns zusters man).
Enke le andere voo r beelden :
- "in de onbepaa lde vo r m is er geen apa r te meervoudsvorm , v .b. dhe r buk
- veel boeken, panc ghar - vijf huizen " (p . 43) ; ofschoon hier inderdaad d ikwijls geen meer voudsvorm voorkomt , is zulks niet a ltqd he t geval ; biJv . :
tjher lafkan (veel kinde r en), pá!!c baccan (vijt Jongens); i kuttan (deze honden) ;
huvál] la"LfJll-mukkan Sf:.' bat hOL raha" (daa r werden sCl10ppen en vuists lagen
uitgedee ld);
- " waarmee schrilf Ie? - kon clJ likhe hal? " (p . 46); de verta l ing iS onjUist ,
er had moeten staan : kon (kaun) e(j se L(khe hai? ; w8t er nu staat, beteken t:
wat Schrijf Je? (opmerking : kon eij of kaun eij" wordt niet zo frequent gebruikt a ls konei of kaunei ).
Verwarrend IS de opmerking , dat het Sarnaml in p laats van voorzetsels
" achtervoegse ls" heeft (p . 46) en dat "sommige achter voegsels" meerdere betekenissen kunnen hebben (p. 47) . Inderdaad heeft het Sarnaml geen !l voor zetsels ll (preposities) maar "ach t erzetsels" (pos t pos i ties) , die echter pr ecies
dezelfde functie hebben . Derh.sl ve is het niet juist deze aan te dUiden als
lI achtervoegse ls" (suff ixen), we lke een totaa l andere morfologische functie
vervul l en .
De bijlagen I en 2 (p . 132 en 133) - wc:.arln "overeenkomsten en ver sch il len " tussen het Neder la.nds en de moeder t a len worden aangegeven - bevatten vele onjuistheden ; enkele voorbee lden :
- zo st aat er, da t de "klinkers en tweeklanken " .s Is In Neder lands dik , vee l,
nieuw , leeuw In het Sarnami niet voorkomen, wê:.t n,::tuur I Jj k niet luist is:
de korte klinker I (a ls in dik) komt voor a ls a l lofoon vc:.n de lange k l inker
e (als in Lel - olie, tem - tijd) in woo r den els belm{ (deegrol le r ), samë (tijd) ;
en de genoemde tweeklanken komen eveneens voor : ij leis (h iJ nam), beimdn
(oneer l ijk); ghiv (gek laarde bo t er) , jiv ( leven) ; sev (een zoet igheid) , dev (verheven wezeni !
- er staat ook , dat de t week lank ou/au (a ls Hl Neder lands koud , gauw) in
l1et Sarnaml wel voorkomt, terwij l zulks niet l1et geval iS : het Sarnaml kent
deze tweek lank helemaa l niet; we l de tweek lank au (waarvan de eerste
kl ank de sl wa is) in woorden ars kaun (W ie) , maut (dood) ; de tweek lank ou
(waarvan de eerste k lank de lange klinker 0 IS) komt we leens voor, bJJV . in
de mee r voudsvorm otouvan (auto ' s) en in de imperatief dh ou (was) , overeenkomend met 00 (a ls in Nederl ands boom);
- voorts staat er , dat de k l mke r s a ls in Nede rl ands ba l, maan , fiets in re t
Sarnami we l voorkomen, maar " met enigszins ande r e k lankwaarde " ; missch ien
iS er inderdaad verschil In klankwaa r de, maar dat is dan nie t te merken :
ma'r (sla ; vg l. : maar) , ra~t (nacht ; vgl . : raad) ; pit (gal; vg J.: niet), dJl (ha rt; vg l.
hie l ); de ko r te k l inker a (a ls in ba l ) komt we leens als a l lofoon van de lange
k l inker á voor in woorden a ls bidya (wetenSChap) , t1kcis (hemel) ;
- niet iS ve r me ld, dat de Neder l andse lange k l mkers ee en 00 (a ll ofonen van
de tweek lanken ee en DO, voor een r) ook in het Sa r naml voorkomen : der
(laat; vg l .: mee r ), khe1 (spe l) ; cor (dief; vg l. : boor) , mol (prijs) ;
- enigszins vreemd doet het aan , dat V8n de medek l inker f wordt gezegd
dat deze wel in het Sa r nami voorkom t , doch van de medek l inkers z en g!ch
(dag, lach) dat ze er niet in voo r komen ; maa r a l deze dr ie medek l inkers komen In het Sarnami voor a ls leenconsonanten , en we l a ls varianten naast
de Sarnami consonanten ph , j en kh; b.v .: turán . luphán (storm), baraf, baraph
( i js); zabán . jabán {tong} , izzat, ijjat (eer) ; khéÛi . kháIi ( leeg, slechts) , drikh .
tarikh (datum) .
-Tot slo t enke le opmerkingen over de spelling (die inconsequent IS), ter-
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wijl k lanken soms foutief zijn weergegeven; ter i ll ustratie:
- de neutra le k l inker (sjwa) is meesta l gespeld a ls a en soms als e : amwan
(p. 42) , ham (p. 44); maar : dewer, behenooi (p. 18) ;
- de lange klinke r 0 is meesta l gespe ld als 0 en soms als 00 : oke (p. 44), bolis (p o 46) ; maar behenooi (p. 18);
- de stemhebbende palata le occ lu sief j is meesta l a ls i gespe ld, maar soms
als dj : jä; (p. 44), c;j (p . 46); maar: dJ et (p. 18) en djh (p. 42);
- foutief geschreven is het woord "djet " (p. 18) : de laatste klank is een geaspiree r de retroflexe consonant en niet een niet-geaspireerde dentaal ; cor r ect is jeEh (mans oudere broer).
Jnan H. Adhin
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RICHTLIJNEN VOOR AUTEURS

Bijdragen vo or dil tijdschrift zende men i n t k"eevo ud getypt aan de hoofdre-
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SURINAAMSE TAALKUNDE,

LETTERKUNDE EN GESCHIEDENIS

Afbeelding oms lag
De afbeelding op de omslag ste lt een maluana voor . Dit is een ronde houten
schijf van bijna een meter middellijn, die door de Wayana-Indianen in Suriname wordt gebruikt om in ronde huizen de nok van binnen af te sluiten .
Gezien het

feit dat het Surinaamse woord OSO "h uis!! betekent,

heeft de

maluana voor ons een be langrijke symbolische betekenis.
Op deze maluana , waarvan het origineel in het Academiegebouw te Leiden
te zien 'is , zijn aan weerszijden van het midde lpunt figuren afgebee ld die
een zogenaamde Kuluwa ya k voorste ll en, een dier (geest) met twee koppen
en kuifveren.
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De redactie is niet verantwoordelijk voor de in de bijdragen tot uitdrukking
gebrachte ideeën en meningen . Plaatsing in OSO houdt niet in dat de redac tie het noodzakelijkerwijze eens is met de inhoud van de bijdragen.

Nieu kt e bestuurssa menstelling Stichting IBS
Met ingang van 1 januari 1989 is het bestuur van de Stichting IBS
als volgt samengeste ld:
Theo Damsteegt
Si l via de Groot
Ell en Kensmil
Geert Koefoed . Hoofdredacteur OSO
lngrid Kou len
Wil l iam Man A Hing . Voorzitter
Pieter Seuren. Penning meester/ Administrateur
Herman Wekker. Secretaris
Het postadres van de Stichting blijft: Postbus 1339, 6501 BH Nijmegen.
De nieuwe hoofdredacteur is te lefonisCh bereikbaar onder de nummers 030-712762/392076.
Het redactie-adres blijft: Postbus 9291 , 3506 GG Utrecht.
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WOORD VOORAF

Op zaterdag 4 juni 1988 organiseerde de Stichting I.B.S. haar jaarlijks colloQUium, dit keer getiteld "Op zoek naar Su rin ame - Bronnen van de Surinamistr
tiek • Op dit colloquium werden zes lezingen gehouden. Een overzicht van
archiefverzameHngen in binnen- en buitenland die voor de Surinamistiek van
belang zijn, werd gegeven door Drs. E. van Laar . Daarna liet Drs. G. J. OostIndie de mogelijkheden én de grenzen van archiefonderzoek naar de slaventijd zien, terwij l Dr. S. W. de Groot op basis van haar archiefonderzoek vertelde over een opstand van het korps Zwarte Jagers in het Jaaf 1805, en
de gevolgen daarvan. De middagzitting werd geopend door Dr . lr. J.B.Ch. Wekker met een overzicht van kaartencollecties betreHende Suriname. Na hem
sprak Ir. F.C. Bubberman over ontwikke l ingen in het bos in Suriname , en
hoe die te ontdekken. De laatste lezing was van mevrouw N . Licht\leld , die
verte lde over de bronnen die Zij had gebruikt voor het illustreren en sChrIJven van een boek met AnanS I-verhalen . Het A l gemeen Rijksarchief in Den
Haag was niet all een zo vriendelijk om ons voor deze dag onderdak te
bieden , maar bood t ijdens de lunchpauze ook een inspirerende rond leiding
door de c ollecties. Tijdens de plenaire discussie aan het eind van de middag
werd de wens uitgesproken dat de Sti c hting I. B.S. Initiatieven zou nemen
tot het behoud en de restauratie van belangrijke archiefstukken. In de rubriek Reac ties en berichten van lezers meldt Herman Wekker over het inmiddels op gang gekomen overleg hierover.
In di t nummer van 050 vindt de lezer de teksten van de meeste hierboven genoemde lezingen. Wegens gebrek aan rUimte kan de tekst van de
lezing van mevrouw Lichtve ld echter pas in 050 8/1 (mei 1989) opgenomen
worden , terwijl om dezelfde reden het artike l van Dr . De Groot in twee afleveringen verschijnt en dus in nummer 8/1 vervolgd wordt . Evenzeer tot
onze SPIJt moe t en ook de recensies die voor dit nummer gepland waren, Uitgesteld worden tol het volgende nummer. Wij vragen auteurs en lezers om
begrip.
AI enige tijd geleden was biJ de redac tie het plan ontstaan een enigszins
gedetailleerd overzicht te presenteren van zoveel mogelijk bmnen- en buitenlandse collecties betreffende Suriname, en zo nog een bi jdrage te leveren
aan het "op zoek naar Surmame" gaan. Het doet ons zeer veel genoegen de
lezers in dit nummer de eerste aflevering van dit overzicht te kunnen bieden, een beschrijving van bijna 50 collec tIes In Nederland en de ontslUIting
daarvan. Het overzicht zal in toekomstige nummers worden voortgezet met
collecties in Suriname, Nederland en elders. InstantIes en personen die Suriname-collec ties bezitten of beheren en nog niet door ons benaderd zijn ,
roepen wij hierbij graag op om contact te zoeken met de redactie (Postbus
9291 , 3506 GG Utrecht).
De samenste llin g van de redactie heeft enige wijzigingen ondergaan .
zijn toegetreden U ia Gobardhan en Sylvia Gooswit. Uia, on langs te
afgestudeerd in de Algemene I aalwetenschap, za l onder andere de
stratie van de redactie in Paramaribo voeren, en zorg dragen voor

Als lid
Utrecht
adminide ver-

133

spreiding

van

OSO

in Suriname. Sylvia studeert

Culture le Antropologie

in

Nijmegen en specialiseert zich in de Surinaams Javaanse cu ltuur.
Na drie jaar de functie van hoofdredacteur vervuld te hebben, heeft
Theo Damsteegt bes loten deze taak met ingang van januari '989 over te
dragen. De redactie ;s bijzonder verheugd dat Geert K oefoed.
werkzaam
bij de vakgroep LinguTstiek van de Rijksuniversiteit te Utrecht, bereid is gevonden om dit werk de komende drie iaar op zich te nemen. Geerts werk
op het gebied van de Surinaamse taal- en letterkunde is te bekend om hier
nog nadere introductie te behoeven; ook in het verleden heeft hij al aan
OSO bijgedragen . Wij verheugen ons op de samenwerking met hem.

De redactie

Met ingang van januari 1989 luidt
redac tie-adres:
De redactie van OSO.
t.a.v. Drs. G.A. T. Koefoed
Postbus 9291
3506 GG Utrecht

het

/
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SLAAF VAN DE BRONNEN:
DE RECONSTRUCTIE VAN
HET ONHERROEPELIJK VERLORENE
GERT OOSTINDIE

In de afgel open acht Jaar heb ik veel archiefonderzoek gedaan: in Suriname
en Neder land , maar ook in Cuba en Spanje. Exotische en saaie plaatsen ,
in tropiSChe hitte en met het ijs op de ramen , In een schitterende ou t il lage
en tussen de kakker lakken . Een paar jaar van miln leven heeft hel inmidde ls we l gekost, en neemt LI van mij aan: arc hiefonderzoek kan waanzmn ig
verve lend ZIJn, het kan Je pijn În Je hoofd, een scheve rug en kramp in je
vingers opleveren . Om over de wurgende vraag " waar dóe Ik het voor?"
maar niet te spreken.
Hiermee heb Ik misschien slechts bevest igd wal ve ten al tijd al dachten
over archie\len en archiefonderzoek : doodsaai , werk VQor stoffige mensen.
Ik wi l niet ontkennen dat archiefonderzoek vaak erg ver ve lend , vermoeiend
en zelfs stompzinn ig kan zijn . In mijn bijdrage hoop Ik echter dUidelijk te
maken dat ar c hiefonderzoek ook een fascmerende en c r eatieve bezigheid
IS. Uit mijn verhaa l za l duidel ijk worden dat veel uit het ve rl eden onher roepelijk ver loren is - maa r hope l ijk ook , dat all e frust ratie daarover ten
SPIJt historisch onde r zoek en, mee r specifiek , op zoek zIjn naa r Su r iname
een gewe ldige uitdaging is.

Roosenburg en Non Bijou
Laat ik eerst lets zeggen over mijn huidige onder zoek , waarop Ik volgend
jaar hoop te promoveren . I Ik schnjf een micro-studie van twee plantages
en hun betekenis in Su r iname en voor Nederland. 2 Roosenburg was een suikerplantage aan de Boven-Commewijne; de archieven beslaan de periode
1708- 1870, r Uim 160 jaar . Mon Bi jou lag .:::an de Boven-Cottica en was een
ko ffieplantage , in bedrijf van c i rca 1750 tot 1852, een eeuw dus. Beide p l antages waren bezit van een familie Van Sandick, die al In 1743 naar "pat r ia"
terugkeerde ; sindsdien werden de plantages beheerd door zaakwaa r nemer s.
Dit betekende dat tussen de zaakwaarnemers In Suriname en Nederl and en
de eIgenaars regelma t ig over leg moest worden gevoerd over he t beheer van
de p lantages. Dit gebeurde grotendeels per brief, en deze correspondentie
en de erbij horende Slukken lijn een be langrijke bron . 3 Daarnaast moes ten
er rege l matig inventarissen wor den gemaakt, met name wanneer er leningen
werden ges loten , de eigenaars hun bezittingen onder l ing wi lden ver de len of
er van zaakwaarneme r wer d gewisse ld. Ij
OOk de ko lonia le o verheid bemoeide zich met de pl antages, zi j he t
zo weinig moge li jk . Van deze bemoeienis getu igen negentiende-eeu wse slavenregisters en enke le stukken ove r or depr ob lemen op de p lantages"S
135

Tens lotte, maar dat is pas in de laatste Jaren voordat de plantage de~initief
werd ver laten, kwamen ook Herrnhutters gewapend met hun Evangelie en
opschri jfboekjes op Roosenburg . Cl
Om aller Jei redenen is van de bronnen over Roosenburg en Man Bijou
betrekkelijk veel bewaard gebleven. Ik heb ze l fs het ge luk gehad bij verre
afstammelingen van de oorspronke li jke eigenaars nog unieke archieven te
vinden - wat in het beper kte universum van de histori c us toch wel een
wonder mag heten. Vraagt iemand mij : waarom juist deze twee plantages?,
dan is het antwoord daarop eenvoudig . Hoe fragmentarisch ook, een beter
Surinaams plantage-archief is mij niet bekend , of wordt al doorgeploegd
door een co llega. 7 De vraag hoe representatief Roosenburg en Man Bijou
zijn ste l ik uiteraard in mijn dissertatie aan de orde; hier laat ik die liggen.
Toen ik aan mijn onderzoek begon hoopte ik voora l vee l te kunnen
vinden over het slaven leven op de plantages. Nu ik met het graafwerk k laar
en met het schrijven al een eind op weg ben moet ik concluderen dat ik
niet het boek schrijf dat ik had wi llen schrijven - de bronnen bleken vee l,
soms meer dan ik wilde weten , te verte ll en over de financ iën en de besognes van de eigenaars, over de slaven en hun leven daarentegen bitter weinig.
In het boek besteed ik veel aandacht aan het agrarisch bedrijf, arbeid en
management , de verhouding tussen eigenaars en zaakwaarnemers en aan geld,
de winsten waarom het al lemaal te doen was en die almaar tegenvielen
totdat het failliet vol gde - dat all es zal ik u hier echter besparen. Ik zal
me beperken tot enke le opmerkingen over hetgeen ik w~1 heb kunnen reconstrueren van het slaven leven, en met name dat op Roosenbu r g.

Demografie

Zoals een analyse van het agrarische bedrjjf op een suikerplantage vooraf
moet gaan aan het onderzoek naar de verde l ing van het werk en de zwaarte
ervan, zo kan ook het slavenleven slechts worden begrepen als wij beginnen
bij het meest basale: de demografie. Met name Humphrey Lamur heeft zich
beziggehouden met de historische demografie van de Surinaamse slavenbevo lking. BNu ik er zelf aan werk, kan ik slechts bevestIgen dat dit onderzoek
zeer tijdrovend en vaak , doordat de bronnen ze lden comp leet zijn, frustrerend is.
Toch wordt er gaandeweg vee l duidelijk. Uit de slavenlijsten die ik
van Roosenburg heb kunnen achterhalen is bijvoorbeeld te reconstrueren dat
de slaven macht aanvankei ijk door mannen werd gedom ineerd, maar dat betrekkelijk snel, langs natuurlijke weg , een evenwichtiger sekse-ratio werd
bereikt. Een vergelijkbare " normaliseringll trad op in de verhouding vo l wassenen/kinderen: terwijl in 1720 tegenover ieder kind nog acht vo l wassenen
stonden, liep dit terug tot 1:3 in de jaren 1760 en 1: 1.5 een eeuw later.
De tota le omvang van de slavenmacht van Roosenburg l iep inm idde ls,
vanaf een hoogtepunt van 221 in 1762, bijna voortdurend terug. We l iswaar
werden tot 1820 met enige rege l maat slaven aangekocht, maar tegen de
"natuurlijke" demografische ontwikkeling woog dit niet op. In de periOde
1766- 1789 zorgde een voortdurend sterfte-overschot voor een natuurli jke
groei van -3.3%, een bedroevend gegeven dat in de negentiende eeuw slechts
langzaam verbeterde . Ze l fs in de laatste jaren voor de Emancipatie (1863)
was bijvoorbeeld de kindersterfte nog zeer hoog.
Op zich zijn deze demografische cijfers, gebaseerd op inventarissen ,
slavenregisters en verantwoorde rekeningen, misschien niet interessant. Achter
die cij fers staat echter, zoal s ik zal i ll ustreren , een wezenlijk verhaar .
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Een 1ge-eeuwse prent van Roosenburg is het enig bewaard gebleven
document dat de plantage letterlijk zichtbaar maakt. . De afbeelding is clichématig . slave n z _ijn op de plantage niet te zien .
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Afkom s t,

arbeidsgeschiktheid , arbeid s kl ass en

Aan de inventarissen kunnen ook andere gegevens worden ontleend . Een belangrijk aspect betreft de afkomst van de slaven; hier wordt een proces
van creolisering duidelijk, zodra we een aantal inventarissen naast elkaar
leggen. In 1733 wordt van 27% van alle slaven vermeld dat zij creools zijn ,
dat wil zeggen in Suriname en waarschijnlijk op Roosenburg zelf geboren
zijn . In 1762 betreft dit 37%, in 1768 al 49% en in 1811 bijna 60%. D it
percentage steeg daar na ve rder, want er werden nauwelijks nieuwe slaven
aangekocht. Rond het midden van de negentiende eeuw werd Roosenburg
daarom bevolkt door een slavenmacht die bijna geheel in Suriname en grotendee ls op de plantage zelf was geboren.
In de slaven lij sten werd verder gewoonlijk genoteerd welke beroepen
de slaven uitoefenden; wanneer hun gezondheidstoestand niet goed was werd
dit ook verme ld. Een analyse van deze lijsten levert allerlei , soms onthutsende informatie op. Opvallend is bijvoorbeeld het zeer hoge aantal arbeidsongeschikten (door jeugdigheid of ouderdom, door ziektes) . Het bestaan van
een elitegroep van, uitsluitend mannelijke, ambachtsslaven is op zich niet
verrassend; het is interessant dat in deze groep de creolen van meet af aan
oververtegenwoor digd zijn.

Profielen en per so nen
Een slavenlijst geeft een profie l van de slavenmacht op een gegeven moment; het combineren van meerdere lijsten biedt de mogelijkheid de profielen onderling te vergelijken en daarmee een dynamischer beeld te const ru eren. Maar het is mogelijk, en lonend, om verder te gaan en op grond van
de lijsten een databank van de individuele slaven en slavinnen aan te leggen. Een vrese lijk karwei, en ik beken graag dat ik zonder collegiale assi stentie er misschien niet zover mee zou zijn gegaan. 9 Feit is echter, dat
ik nu over een databank van zo'n 750 slaven van Roosenburg en nog eens
bijna 400 van Man Bijou beschi k - een uniek bestand dat de moge l ijkhe id
biedt personen over een lange periode, soms hun he le leven, te volgen.
Een c ombinatie van de verschillende slavenregisters. terloopse opmerkingen in de correspondentie over een bepaalde slaaf of slavin, aantekeningen van de Herrnhutters en een enkele vermelding in een Koloniaal Verslag: deze bronnen zijn de "input ll van mijn databank. De Ifoutput": een slaven macht die naar allerlei kenmerken kan worden gerubriceerd. Dit klinkt
onpersoon li jk, technocratisch misschien. Voor mij betekent het iets heel anders, namelijk de mogelijkheid meer te weten te komen ove r de individuele
slaaf of slavin , over zaken als ca rrières, de plaats van k leurlingen in de
hiërarchie van de plantage, verwantschapspatronen en moederschap.
Als voorbeeld van zo 'n reconstructie kies ik de fam i lie die in 1863 de familienaam Lodam aanneemt. Zij stamt af van een slavin Africa , die nog
voor 1733 in Suriname, waarschijn l ijk op Roosenburg ze l f, was geboren. In
1733 was Africa nog een meisje, en zij ove rleed tussen 1788 en 1801 - een
relatief lang leven . Haar gezondheid was waarschijn l ijk zwak, althans vanaf
1762. In dat jaar werd zij door de " priseu rs" die niet alleen aan alle gebouwen en rietvelden, maar ook aan alle slaven een bepaalde ge ldwaarde
toekenden, slechts weinig waard geacht. In 1764 is zij "bij de chirurgijn ",
in 1767 "van geen dienstlI, in 1783 "in de neegerhuijzen" en in 1788 "oud
en af ". Vanuit een plantersvisie - en dat is, helaas, de visie van waaruit
bijna al le bronnen zijn geschreven - was de slavin Africa dus geen goede
investering.

138

/

Afri ca

ca. 1730- 1786/1801
(veldslavin)

I

Thane
1760-185 1
(veldslavin)

Mietje
1788- 1857

,

I

J

Doris

Aletta

1806-

1798-1856

[ (veldslavin)

huisbediende
mulattin

I

.

Françols
Theodorus

1820dresneger

I

I

I

TrLitie
1828-

Cezar
Immanuel

Cornelis
Juljan

huisbediende
ca rboegerin
manumissie 1854

1828-

1838-

kuiper
carboeger

timmer-

ma"

Reinhard

jC-- - - - - i - - - - - - ,
Henri
1848- 1850

1843veldsfavin

mulat

I

mulat
zes kinderen

tweede
officier
mu lat
I
Harrietje

Char lotte

1861 -

Isabena

1849-

1851-

mulattin
manumissle

mulattin
manumissie 1854

1854

S tamb oom Familie Lo dam (1863)

139

Het verhaa l hee ft , uiteraard, ook een andere kant. Al lereerst het leven van
Africa , die zo'n 25 jaar, misschien nog langer, ziek en daarna oud op
Roosenbu r g woont , zonder functie. Hoe zij leefde is niet te achterhalen ,
en ik gis liever niet. We l is bekend dat zij in 1760 een dochter Tharie baarde; misschien verzorgde die haar moeder. Bij haar gaat het verhaal verder .
Tharie leefde uitzonderlijk lang : zij over leed in 1851, 90 jaar oud. Over
haar zijn nooit bijzonderheden vermeld, wat erop wijst dat zij een gemiddelde ve lds lavin was. Zij bracht tenminste drie kinderen ter were ld: M ietje
(1788) , A letta (1798) en Doris ( 1806) .
Mietje laat ik verder buiten beschouwing ; haar familie nam bij de
Emancipatie de naam Leissius aan . A letta was geen volle zuster van Mietje, maar haar halfzuster, want zij werd als mu lattin aangeduid . AleUa's
vader zal de directeur of een b lankofficier van de plantage zijn geweest.
Aletta werd huishoudster, in tegenste l ling tot Mietje die veldmeid was. Het
verschil dat kleur en nabijheid tot het p lanter shuJs maakte is hier al aanwijsbaar, en wordt in de vo lgende gener atie nog duide l ijker.
A letta krijgt vijf kinderen. Van haar drie zonen, all en kleur l ing, wordt
verme ld dat zij ambachtsslaven zijn - zij behoorden dus tot de slavenelite.
Aletta 's oudste dochter, Truitje, wordt net als haar moeder huisbediende.
A ll een de jongste, Harrietje, die geboren wordt als Aletta al vijftig jaar
is, brengt het slechts tot " ve ld mei dil. Is het toeval dat al leen bij Harrietje
de toevoeging "mu lattin" ontbreekt , of is zij zwarter dan de anderen en
is haar om die reden een geprivi legieerde positie in het p lantershuis ontzegd? Het is, vanui t ons perspectief, weerzinwekkend zo te r edeneren . Toch
was dit waarschijnlijk het perspectief van de planters - en mogelijk ook van
de geprivilegieerde slaven ze l f .
Het verschi l in positie tussen Truitje en Harrietje ging nog verder dan
beroep en, waarschijnlijk, k leur . Truitje, gebo r en in 1828, kreeg drie kinderen , in 1848, 1849 en 1851. De oudste overleed op tweejarige leeftijd, beide
anderen bleven in leven. Het is waarschijnlijk dat de vader van deze kinderen een blanke was . IO ln 1854 werden Truitje en haar beide nog in leven
zijnde dochters Charlotte en Isabella gemanumitteerd, dat wil zeggen vrijgekocht - ongetwijfeld door de minnaar van Truitje en vader van de twee
peuters. Een uniek gegeven: van de 1150 slaven uit mijn databank heb ik
er slechts een handvol gevonden die werden gemanumitteerd. Het betrof
meestal kleurlingen, en altijd vrouwen : liefde tussen planter en slavin was
niet helemaal uitgesloten. 11
Nog even terug naar de twee dochters van Aletta. Truitje had het
verlies te verwerken van haar zoontje Henri, één van de vele slavenkinderen
die in hun eerste levensjaren kwamen te overlijden . Wel had zij het unieke
ge luk - als we ervan uitgaan dat haar verhouding met de vader werkelijk
gelukkig was - met de andere twee kinderen te worden vrijgekocht. Hoe
het dit gezin verder is vergaan is niet duidelijk. Van de Jongste dochter
van A letta, Harrietje, merkte ik al op dat haar geen geprivi legieerde positie was vergund. In 1861, 18 iaar oud, bracht zij haar eerste kind ter were ld. In het volgende jaar verrichtte zij , vo lgens het jaarverslag, ha l f werk
als veldmeid. Voor haar kwam het einde van de slavernij pas in 1863. Daarna verdwijnt Harrietje uit de bronnen .

De planters hadden geen interesse in het gezins leven van de slaven hooguit stelden zij belang in het concrete resultaat van relaties, namelijk
kinderen die op een dag voor hen zouden werken. In de p lantage-archieven
wordt daarom heel lang niets gezegd over het ouderschap van kinderen . Pas
in de negentiende eeuw wordt het gebruikelijk, later ook verpli cht, van
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iedere slaaf de moeder te vermelden. De reconstructie van het gezinsleven
is daarom slechts een zaak van moeders en kinderen - de vaders komen
er niet aan te pas. Op grond van de bronnen zou men dan heel gemakkeIq k tot matrllineariteit of matrifocalitelt kunnen beslUIten. Kort gezegd,
men zou uit de bronnen kunnen concluderen dat de vaders in het gezinsleven, misschien zelfs in ruimere zin, slechts een marginale plaats innamen.
Helemaal uitgesloten is di t niet, maar wij moeten hier erg voorz ich tig zijn.
De archieven zetten ons op een bepaald spoor, dat niet noodzakelijk juist
is. Anders gezegd: het feit dat de planters het niet be langrijk vonden wie
de vader van een kind, wie de minnaar van een \lrouw was , betekent all erminst dat de sl aven er ze lf ook zo over dachten!
Een laatste voorbeeld uit de familie Lodarn kan dit illustreren. Zoals
gezegd had A letta vijf kinderen, de twee dochters Trui tj e en Harrietje
en drie zoons die all en geprivilegieerde posities innamen: een " chiru rgijn!!
en twee timmermannen . Hadden zij vrouwen, kinde ren? De slavenr egisters
vermelden het niet. Slechts dankzij de zendingsboekjes van de Herrnhutters
en de Emancipatieregisters van 1863 is althans van één van de drie zoons
iets meer te achterha len . Dit betreft Françols, de oudste van de drie zoons.
HIJ IS geboren \0 1820 en wordt kort voor de Emancipatie aangeduid als
chirurgijn en mulat; hij is dan 42 jaar oud. In 1863 neemt François, net
als zIJn broers en zuster Harrietje. de familienaam L odam aan . Opvallend
is het dat hij tevens opt reedt als pleegvader voor vier kinderen , die eveneens de naam Lodam krijgen .
Daar gaat het zoeken lIerder. Deze kinderen hebben all en dezelfde
moeder , Magdalena. Nlagdalena is in 18 19 geboren en overleden in 1858.
Zij heeft zes k inderen ter wereld gebracht, waarvan er twee al \/rOe9 zijn
overleden . Van de kmderen wordt vermeld dat zij kleurling zijn, terWIJ ' fv1agdc:lena zelf dat niet IS. Gecombineerd met het gegeven dat François, die
als hun pleegvader wordt geboekt, wél kleurling IS li gt het vermoeden voor
de hand dat hij tevens de echte vader is. Of treedt hij op voor een ander,
bijvoorbeeld één van zijn broers?
Dankzij de haast obsessieve interesse \lan de Herrnhutters voor het
relatieleven van de slaven is deze vraag te beantwoorden. Voor deze zendel ingen kwam "het ware ge loof ll in een "pac kage deal " met de eis van een
monogaam leven , en zij hielden daarom zo goed mogelijk bij of de potentiël e bekeerlingen wel naar de leer leefden. Daaraan is het te danken , dat
het vroegere liefdesleven van François te reconstrueren is. In 1856 \/ermeldt
de zendeling dat François zijn \lrouw Magdalena heeft \/erlaten ; hij vindt
haar te oud. In feite is zij slechts een jaar ouder dan hiJzelf. Hoe dan ook ,
François laat de moeder van zijn zes kinderen - van zIJn vaderSChap durf
ik nu wel uit te gaan - in de steek voor een ander. In het Herrnhutter
verslag heet zij Vonisi, dat is onge tW ijfeld de slavm (Bertha) Venus. Op
20 juni 1856 laten ZIJ zich samen dopen. Het is een triest verhaa l. Magdzlena, de eerste vrouw , sterft twee jaar later. Maar ook François blijkt uiteindelijk nÎet goed af. In 1861 me ldt hij de zende ling een einde te maken
aan de ver houdmg met (Bertha) Venus: zi j heeft een verhouding met L odewijk, van wie zij een kind heeft gek regen .
Het is dan in het vo l gende jaa r dat François, Inmiddels Theodorus gedoopt door de Herrnhutters, de kinderen uit zijn relatie met Magdalena erkent door hun de familienaam Lodam te geven. François Theodorus Lodam
zelf heeft daarna nog twee verhoudingen, die ik vermeld omdat eruit blijkt
dat de grenzen van de wereld nu verder buiten Roosenburg komen te li ggen . 12 Kennelijk blijft hij ook na de Emancipatie op Roosenburg wonen. In
juni 1864 woont hij er samen met Georgina Constantie. Haar naam komt
in de slavenregisters van Roosenburg niet voor; het is goed mogelijk dat
zij van de naastge legen plantage Constantia afkomstig was. Een jaar later
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IS hel uil tussen dele twee; nog een iaar later. op 24 Juni 1866, trouwt
François Theodorus Lodam met Amatia sara. die van de plantage Ephrata
afkomstig is. Daarna verdwijnen lij uit de bronnen .
Over de familie Lodam Îs nog meer te vertellen, wat Ik hier echter
zal n::. l::.ten. Misschien vraagt II zich af wat eigenlijk de zin IS van dit soort
reconstructies. Ik aarzel. De grens tussen voyeurisme en geschiedschri j ving
kan heel vaag worden . Het kan niet gaan om een roddel over het aanta l
vrouwen waarmee François een verhouding had, en nog veel minder om more le uitspraken over het relatieleven van de slaven. Willen we echter een
beeld reconstrueren van het leven dat de slaven op een plantage leidden,
dan m6eten we wel neuzen in privé-zaken - waarvan we over igens slechts
de buitenkant kunnen benaderen.

Di sc iplin e e n verzet
De slaaf van de bronnen is de slaaf zoals de planter hem of haar primair
liet: werkvolk. waarvan te hopen is dat het zolang mogelijk l eeft om zoveel mogelijk plantagewerk te verrichten. In het geval van de slavinnen
stelt hij bovendien . althans wanneer de slavenhande l tot een einde is gekomen. vee l be lang in moederschap - al mag dat niet teveel werktijd kosten.
AI het andere is vo lstrekt ondergeschikt. Vandaar dat in de archieven bijna
uitsluitend informatie is te v inden over he t werk , de gezOndheid en de waarde van slaven .
Er is echter één " geeste l ijk " aspect van de Slavenbevolking waarin de
planter noodgedwongen geTnteresseerd was: hun houding ten opz ichte van
het plantagereg i me. De slavenmacht waarmee de suiker werd gemaakt, kon
tensl otte ook de macht lijn die met gewe ld in opstand kwam . Hoewel de
planters eigenlijk het liefst slechts werktuigen in de slaven zagen, war en
zij wel gedwongen hen ook te zien als mensen, met een eigen w il en in
staat om tegen beve len in te gaan.
De documentatie over het slavenverzet in Suriname is bepe rk t; dit
geldt helaas evenzeer voor de bronnen over Roosenburg. Het grote prob leem
is dat alleen spectaculair verzet breed wordt uitgemeten In de bronnen uit
die tijd - de overv loed van archieven en geschriften over marronage is daarvan een voorbeeld . Het verhaa l is echter aanzien li jk ingewikke lder , zodra
wij proberen uit te vinden hoe de verhoudingen op een gemiddelde plantage
lagen. Gestraft werd er altijd: ze lfs in de laatste jaren voor de Emancipatie worden regel matig nieuwe str afregisters op Roosenburg gebracht. Wie
daarin zijn opgetekend . en hoe ze voor welke overtredingen zijn gestraft
is ec hter onbekend. De archieven zijn verloren gegaan.
Verzet kon vele vormen aannemen, en de p lanter kon niet alleen met
de zweep regeren. Hij had enige steun onder de slavenmac ht nodig, om tota le sabotage of bloedig verze t te voorkomen . Ik denk niet dat hij ooit de
illusie had alle verzet te voorkomen . Daarvoor lagen de tegenstellingen nu
eenmaal . objectief, te scherp. Het lijkt mij zinvol de verhoudingen tussen
slaven en planters op een plantage als Roosenburg te begrijpen als een voortdurend spanningsve ld waar bij de plantage leiding zeker niet minder dan de
slaven moest zorgen dat de verhoudingen enigszins draaglijk bleven .
Op Roosenburg lijkt dat de planters aardig te zIJn ge l ukt. Een 'fatale'
opstand heeft er nooit plaatsgevonden , en het aantal Slaven van Roosenbu r g
dat de plantage definit1ef ontv luchtte om zi c h bij de marrons te voegen,
bedroeg niet meer dan een handvo l. Toch moet er die voortdurende spanning
zijn geweest, het dagel ijkse st ra ffen van overtreders van de plantersorde.
In de bronnen is daarvan niets mee r te vinden . Wel ben ik enige gebeurtenissen van wijdere betekenis op het spoor gekomen, voldoende verontrustend
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om de plal11p.rsk l <'ll';se even de stuipen op het lijf te jagen - en dat leidde
dan wel t ot correspondentie, en dus tot archiva l ia. IJ
In 1759 wordt een inventariS van Roosenburg opgemaak t. Gewoot'llijk duurde
dat een dag o f twee , ditmaal echter moet er bIjna een week voor worden
uitgetrokken. De vert raging IS, volgens een voetnoot bij de mventaris, ver oor zaakt door "de betoonde onwilligheyd der si aa ven, bIJ het aff leesen der
slaaven li jst ter eerster instantie deeser inventar isatie, van den nieuwe aan
te koomen administrateur B. Trebouton niet voor hunne meester te willen
er kennen" . Hier moet de historicus detective worden . De slaven weige ren
dus onde r die T reboulon te werken . Waarom? En hoe wor den zij gedwongen
zich toch te schikken?
Het eerste houvast is een ver me lding in deze l fde inventar is, namelij k
dat Treboulon hu lp aan het Hof van Po li tie heeft gevraagd. Ik heb daarom
in de archieven van de Gouverneur van SUriname, dre de voo r zitter van het
Hof was , gezocht naar verdere gegevens. Dat was raak . In het arch ief bevinden zich versc hillende stukken over deze kwestie. Trebou lon heeft dadelijk het Hof ingeschake ld, en dat reageert direct. De vo lgende dag arriver en
twee afgevaa r digden van het Hof op Roosenburg. ZrJ schrikken van de kennelijke vastbes lotenheid van de slaven om Treboulon niet als hun nieuwe meester te accepteren: "Wij ge looven niet met force van die si aa ven iets te
su llen obtineeren, dewijl (ZIJ) al te seer verbitterd SIJn teegens gem. TrebouIon" .
Het lukte ultemdelijk wel de slaven weer aan het werk te krijgen zonder geweld, maar ook zonder straf voor de werkstaking. De leden van
het Hof overtu igden uiteinde lIJk via de "bast raan" of " negeroffIcIer" de sl avenmachl ervan Trebou l on te accepteren , zij het " met biJvoeging, dat sooverre eenige onbehoorlljkheid op de plantagre In tqd en w i jlen mocht voor vallen , siJ alsdan aan ' t fort {in Paramaribo , GOl kunnen komen k lagen".
Daarmee li jkt de kous af. rVl aar er is meer. Waarom waren de slaven
zo gebeten op Treboulon , dat zij de heren van het Hof verzekeren "een
ijder anders als Treboulon, 't sij , wie 't ook mogte weesen , voor haar meester te zu ll en aanneemen " ? De brief van Treboulon geeft hierop we lli cht
onbedoeld het antwoord. Hij schrijft dat hiJ als beheerder van de plantage
" weder is gekomen " - "w eder ", dus de slaven kennen hem al. ZIJn slechte
reputati e moel met die eerdere periode samenhangen .
Een vo lgende bron bevestigt het bee ld van een harde meester . In 1762,
drie jaar later, wordt opnieuw een inven taris opgemaakt , ditmaa l ter ge legenheid van het ontslag van Trebou lon. De slaven zullen bli j zijn geweest. Een
vergelijking van de inventarissen van 1759 en 1762 lever t ver rassende Informatie op. In de drie jaar van Treboulons beheer IS het rietareaal enorm
uitgebreid. Dit betekent dat er veel, buitengewoon zwaa r werk van de slaven is geë ist . Geen wonder dat zij niet onder deze man wilden werken ! In
1762 IS nie t alleen het t ota le rietareaal op een abso luut hoogtepunt, ook
het aa1tal akkers dat Iedere slaaf moet bewerken is nooit tevoren of later
geëvenaard. Tege l ijkertijd IS echter de conditie van die rietvelden vo lgens
de Inventar isa tie belabberd. Dit wijst op ver sch illende mogelijkheden. r~1 js
schlen werden de slaven zo afgebeuld dat zjj hel ve te werk eenvoudig niet
konden bijhouden . MIsschien slaagden zij erin de zaak dusdanig te saboteren ,
dat Trebou lon niets met zijn expansiedrrft bereikte. Het kan ook een com binatie van deze factoren zijn geweest.
Het verhaa l leek mij duidelijk . De slaven macht van Roosenburg weigerde onder een man te werken waarvan zij een al te st raf regime verwachtten. Uiteindelijk moesten zij hem toch accepteren , en hij beantwoordde gehee l aan zjjn slechte reputatie. Toen vond ik echter co rrespondentie . die
deze interpreta tie op losse sch roeven zette. In de briefwisse l ing tussen Su-
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riname en Nederland wordt een conflict tussen Treboul on en zijn opvolger

uitgevochten, waaruit blijkt dat de feitel ijke condi tie van de plantage bij
Trebou lons vertrek misschien helemaal niet zo slecht was. Hij beweerde
dat zIJn opvolger de opmakers van de inventaris had omgekocht. Door de
c onditie van de plantage bij zijn aantreden als zee r slecht aan te laten merken, lOU hij zich er later op kunnen laten voorstaan vanuÎt dit fictieve
dieptepunt Roosenburg weer tot grote b loei te hebben gebracht . Uit de cor respondentie wordt niet echt duidelijk wie van beide heren nu de (grootste)
boef is.
Met de voorzichtigheid die een histori cus zich eigen moet maken was
ik toen toch geneigd mijn conclusie over Treboulon minder beslist te doen
zijn - al bleef ik ervan uitgaan dat de slaven niet voor niets zo tegen hem
tekeer gingen. Het was uiteindelijk niet verder aren/efwerk , maa r de resultaten van andermans br onnenonde r zoek waardoor ik nu toch kan verdedigen dat Treboul on inderdaad een uitz onderlijk nard meester was. In Hoogbergens dissertatie wordt en passant vermeld dat in 1778 een plantagedirecteur Tribul on (ongetwijfeld dezelfde) door de van zijn plantage weggelopen
slaven is vermoord. Zij nemen wraak omdat hij hen jarenlang op de grofste
en wreedste wijze heeft behande ld. Zo komt boontje om zijn loontje, en
is een gebeurtenis uit 1759, bijna twintig iaar eerder, verder in perspectief
gep laatst. 1 ~

Het s lavenleven
Deze episode gee ft inz ic ht in allerlei aspecten van disciplinering en verzet
op een p lantage . In dit kader kan ik daar verder niet op ingaan. Ik heb in
het voorgaande voorbeelden gegeven van een aantal aspecten van het slavenleven op een plantage als Roosenburg: demografie, verwantschap , de sociale
geleding van een slaven macht, verzet. Î.J.aar hoe moeten wij ons nu het leven van zomaar een slaaf of slavin voorstellen ?
Het begin van een antwoord kan wel worden gegeven. Althans, enke le
contouren van die levens zijn wel duidelijk. Zaken van leven en dood. :\!leer
sterfgeva ll en dan geboortes. Een hoge kindersterfte. Eenzijdig voedsel . Zwaar
werk. rvi aar bij dat alles ook veranderingen . V~aar ooi t de mannen veruit
in de meerderheid zijn groeit de ver houding naar een evenwicht, zelfs zijn
er periodes waarin slavinnen het numerieke overwiCht hebben. Ooit zijn er
bijna geen kinderen ; kort voor de Emancipatie leven er voor elke drie volwassenen ook twee kinderen. Ooit wordt de plantage grotendeels bevolkt
door slaven die zelf Afrika nog gekend hebben; op het laatst zijn bijna allen
op Roosenburg zelf geboren, ne~ als de meesten van hun ouders en misschien zei ts hun voor ouders.
De plantage moet daarmee steeds meer een woonplaats, de slavenmacht steeds meer een gemeenschap zijn geworden; c r eolisering van de bevo l king, c reolisering van de cultuur . Maar tot het laatst bleef het, tegelijkertijd, een vo lstrekt onnatuurlijk oord. Arbeid wer d er afgedwongen, de sl aven waren het bezit van een verre eigenaar die opzichters over zijn goederen liet waken . Voortdurend was daartegen verzet . Ik heb een voorbeeld gegeven van een werkstaking, er zijn ook andere voorbeelden. Maar het all edaagse, dat de bronnen nooit haalde? Het blijft grotendeels giswer k.
En er is natuurlijk nog veel meer. De slaven waren niet alleen zoals
de Planter hen zag: werktuigen met, helaas, een eigen wij die zoveel mogelijk onder cont role moest worden gehouden. Uit de literatuur over Suriname
en andere Caralbische slaven maatschappijen is we l duide l ijk dat de sla ven
zich een eigen cu ltuur maakten, een nieuwe comb inatie van e lementen uit
Afrika en de Ni euwe V/ere ld. Wie over deze Afro-Amerikaanse cu ltuu r veel
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in plantage-a rchieven hoopt te vinden - i k was zo iemand - kom t bedrogen
ui t . Terl oopse klei nigheden, ja. Maar in de rege l geldt dat de eigen cultuur
van de slaven we l het laa tste was waar voor de plan t ers zich interesseer den .
En dus werd daarover niets opgesch reven . Kunnen wij daarover niet s meer
te weten komen? Zo erg is het nu ook weer niet. Wanneer meer mensen
onderzoek gaan doen in de archie'llen over Su ri name za l gaandeweg meer
bekend raken . Verder zijn er in het ver leden wel boeken en geschri ften
gepubliceerd door tijdgenoten . Z ij beschreven all es wat zij zagen door de
bri l van hun tijd . Gezien door de bri l van onze tijd en cu l tuur is er in de
meeste van die teksten vee l dat ons mate loos ergert en wein i g van wat
we werke l ijk wi ll en weten , maar toch is er het nodige uit te ler en . De
monde lin ge o verle ver ing is een ande re, inmidde ls popu lai re bron waar
een en ande r van te verwachten is. He laas is dit echte r voor de studie van
een p lantage als Roosenbu r g geen reë le moge li jkheid: de oorspronke li jke bevo lking van de plan t age is in de jaren 1870 spoor loos verdwenen , opgegaan
in de Af ro-Su r inaamse bevo lk ingsg roep.

Slaaf VBn de bronnen
De tite l van mijn bijdrage aan het colloquium zal nu duideli jk zijn . " Slaaf
van de bronnen" , dat is degene die de arc hieven indU i kt op zoek naar Suriname. Een slaaf omdat hij of zij totaa l afhanke l i,k is van wat er , soms
door het gekste toeva l, aan br onnen bewaa rd IS geb leven . Tege l ijk verslaa fd:
verre van stoffig IS archiefonder zoek voor de geduldige doorzetters ook een
uitdaging en. a f en toe. een kick . Je hebt de neiging al maar \Ier der te zoeken, op loek naar net dM arct'liefstuk .
"SIaaf vCln de bronnen" is ook : de slaaf of slaVin zoals die in de bronnen wordt afgeschilderd. rvlisschien verwacht u dat in de archieven de slaven
karikaturaal worden afgeschi l derd. In wer ke li jkheid is het erger . ljj worden
nauwelijks in focus gebracht. Ik heb echter geprobeerd met enkele voo rbee lden aan te geven hoe indirec t , in zekere zin onbedoe l d, de bronnen toch
wel mogeliJkheden bieden tenminste de contOuren van het slavenleven te
schetsen .
De ondertite l, "de reco nst r uct ie van het onheffOepel ijk verJorene " , vat
wat mij betreft het histor isch onderzoek samen . De paradOX , uit de bronnen zonder leven juist datgene te wi ll en reconstrueren dat hun sc r ibenten
voor goed hebbe·n laten ver loren gaan - die par adox \s de frustratie , maar
ook de drijfveer van w ie op zoek is naar de worte ls van Suriname.

Noten
1. " Roosenburg en

Man BIJOU (1720-1870). Twee Su r inaamse plant ages: sl averOlj , suiker . koffje, kapitaa l " (werktItel). Pr omotor is prof. dr. H. Hoetink, co-promotor dr. P. Boomgaard. In miJn dIssertatie verantwoord Ik
de gebruikte bronnen uIteraard ultvoenger en nauwkeuriger dan Ik hier
doe.

2. Ik gebruik "Nede rland " in deze tekst zowel
Repub l iek als voo r het latere Koninkrijk .

voor de aChttiende-eeuwse

3. Ar chief Van Sandick-st ichting. Gemeente l ijke Arc hiefdienst Amster dam ,
Pa r ti c uliere Arch ieven , co ll ec t ie Bienfait. Gemeentelijke Archiefdienst
Rotterdam , co ll ec ti e Hudig.
4. Naast de bovenstaande archieven odk het A l gemeen Rijksarchie f jn Den
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Haag, met name het Oud Notarieel A rchief van Suriname.
5. Zie onder noot 3. Voorts de archieven van de Burgerlijke Stand en het
Staatsarchief in Suriname (s laven registers). Tens lotte de Gouverneursjourna len (ordeproblemen) en de Uitbetalingen bij de Emancipatie (slavenregislers), beide in hel Algemeen Rijksarchief.
6. Archief van de Evange li sche Broedergemeente te Suriname, tijdelijk gedeponeerd in het Provinciaa l Archief te Utrecht.
7. ivlet name Vossenburg, door Humphrey E. Lamur, en Somerszorg,
A lex van St ipriaan . Laatstgenoemde bereidt een dissertatie voor
de Surinaamse p l antage-economie in de periode 1750-1863; ik ben
vee l verschu ldigd, zowe l voor informatie die hij mij verschafte als
eindeloze gesprekken die wij over ons onderzoek voerden.

door
over
hem
voo r

8. Zie met name Humphrey E. Lamur, The production of s ugaF and t.he
reproduction of slaves at Vossen burg (Suriname) 1705 - 1863. Amster dam ,
Centre for Caribbean Studies: 1987.
9. Gr aag dank ik op deze plaats Irene Rolfes , co ll ega op de Caralbische
Afdeling en inmiddels al even bezeten geraakt als ik.
10. Truitje wordt aangeduid als " carboegerin " , een toen gangbar e benaming
voor het kind van een " mu lat" en een zwarte . De kinderen van Truitje
heten nmulat" en zijn dus li chte r gek leurd dan hun moeder.
11. Ik ben mij bewust van de ongelijkheid in de verhouding tussen een vrije
b lanke man en de gek leurde of zwa rte slavin die hij vrijkocht . Dat is
hier echter niet aan de orde.
12. François was zijn oorspronkelijke naam ,
weet niet welke hijze l f gebruikte.

Theodorus de christe li jke. Ik

13. Het vo l gende is op een aanta l verschil lende bronnen gebaseerd, die ik
in mijn dissertatie uitvoerig bespreek .
14. Zie W.S.M . Hoogbergen, De Boni-oorlogen 1757-1860. Marronage en guerilla in Oost-Suriname . Utrecht, Rijksuniversiteit : 1985 , pp. 200-1 .
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HET KORPS ZWARTE JAGERS
IN SURINAME
COLLABORATIE EN OPSTAND I
SILVIA W de GROOT

In dit artikel wordt een episode beschreven van de geschiedenis van een
"Korps Zwarte Jagers", door Neder landers in SUriname opgericht ter bestrijd'mg van een voor het voortbestaan der plantageko lonie gevaarlijke groep
Marrons. De 300 van hun eigenaren gekochte staven verkregen bij de opric hting hun vrijheid. Zij functioneerden als Korps tot grote tevredenheid
van de kolonie. Een korte, beper kte maar hevige rebe ll ie van een aanta l
Zwarte Jagers bracht dan ook grote ontsteltenis teweeg. Aan de hand van
ver zamelde arc hie fdocumenten wordt deze rebe ll ie geanalyseerd en geplaatst
In net kader van de toenmalige ko lonie en internationale verhoudingen . Su ri name was ten tijde van de rebellie (1805) door Enge land veroverd (18041816).

introductie
Su ri name ont wikkelde zich na 1650 tot een p lantageko lonie, gebaseerd op
een systeem van slavenarbeid, tot 1667 onder Engels en daar na onde r Necerl ands bestuur . Van het begin af aan verlieten slaven hun eigenaars en de
plantages en gaven de voorkeur aan een vrij bestaan in de ondoord ringbare
tropische r egen wouden . I-lun aanta l nam toe - In 1760 waren het er ettelijke
duizenden - maar ook hun behoeften: groepen weglopers overvielen pl antages
op zoek naar wapens, gebruiksvoorwerpen en vrouwen. Na een langdurige
guerilla -oor log met hun ex-eigenaars sloten drie verschillende groepen Marrons vrede: de Djuka 's, levend aan de boven loop van de Marowijne-rivier in
1760, de Saramaccaners aan de bovenloop van de Su rinam e-rivier in 1762
en de Matuafl 's aan de Saramacca-ri vier in 1769. Oe Overeenkomst was afgeleid van het vredesverdrag dat in 1739 met de Marrons op Jamaica was gesloten. Voor de b lanken waren vooral van belang de artike len die bepaalden
dat de Marrons nieuwe wegge lopen slaven moesten teruggeven en dat zij toezegden te hel pen nieuw gevormde groepen te best r ijden. De "Be vred igde
Boschneegers" moesten beloven nOOit hun krachten te bundelen met de andere groepen. Deze maatregelen weerhie lden een nieuw gevorm de groep. de
Boni 's (zo genoemd naar hun opperhoofd Boni), er niet van de kolonie van
1769 tot 1793 in rep en roer te brengen.
In \/10 ..... erd Jean Nepveu tot gouverneur benoemd . Geboren in 1719.
woonde hi j seder t zijn veerti ende jaar In Surinam e, waar zijn ouders reeds
plantages bezaten . Zijn ambtelijke carrière begon in 1740; hij k lom op tot
Raad-Fiscaa l (1761) , na onder meer secretaris van gouverneur Mauri c lus te
zijn geweest. Evena ls deze was hij van oordee l da t vernietiging van de Marrons de opl ossing zou zijn voor de prob lemen . Hij drukte daarvoor verschi l 147

lende maatregelen door, tegen de zin van vele kolonisten , die tegen de daarmee gepaard gaande kosten opzagen. Hij li et een "M l l itair Kordon" aanleggen: een aanta l posten en piketten i n onder l inge comm unica tie, bemand door
militai ren die de verdediging tegen aanva ll en van Marrons moesten waarbor gen. Het gehe le kordon , in gedeelten in gebruik genomen, kwam in 1778
k laar. Het uiteindelijke nut kan in twijfel worden getrokken. Vo ldoende manschappen en off icieren om de posten te bemannen ontbraken meestal , en de
Marrons wisten gewoonlijk tussen de posten door de plantages aan te val len .
Een tweede maatregel was de oprichting van een 'korps gemanumitteerde
negers en mu latten , het l! 's Lands Vrijcorps". Dit korps, tussen de 125 en
150 man sterk , werd bij oproep als detachement onder eigen "conducteurs"
(blanke mi l itairen) bij de opererende mi li tie ingeschake ld. Als ext r a kracht
tegen de Marrons bleken zij niet t e voldoen; ze werden voor dienst in Par ama ribo en omstreken gebruikt en in 1803 in het staande leger opgenomen
(Benjamins-Snelleman, 19 14-17: 426 ). Als derde maatrege l verzocht Nepveu
om extra m ili taire hulp uit het moederl and. In januari 1773 kwamen de
eerste schepen met 800 man , onder leiding van de Zwitserse ko lone l Fou r geoud aan. Hij kwam pas in septembe r 1773 in actie. In lange , uitputtende
tochten , in voor de onervaren manschappen verschrikkelijke omstandigheden
(beschreven in het beroemd geworden boek van kapitein J. Stedman), trok
hij door bossen en moerassen en sl aagde er in de Boni Marrons uit hun verster kingen te jagen en de grensrivier met Frans Guyana, de MarowiJne, over.
In 1775 wer d zi jn uitgedunde, uitgeputte en Zieke troep versterkt door een
nieuwe aanvoer uit Nederland met 240 man, În 1776 met nog eens 350 man.
In apri l 1777 vert rok Fourgeoud naar Nederl and. Van de 1390 so lda ten waren
er nog 100 over .
De operaties en resultaten van de ko lone l werden door de kolonisten
noch door gouverneur Nepveu gewaardeerd. Hun uitdrukkelijke wens, de vernietiging van de Boni Marrons, was niet in vervulling gegaan. Hun vrees, dat
de kolonie fliet voorgoed bev r Îjd was van deze st rijdbare Marrons werd bewaarheid: in 1788 werd onver wachts een aantal plantages aangeva ll en. Het
duurde t ot 1793 en kostte veel manschappen, ge ld en moeite vóór de k racht
van de Boni ' s voor goed gebroken was.
De vie rde maatregel die Nepveu ondanks de aanvankelijke tegenstand
van de ko lonisten en de Hoven van Po liti e en Justitie nam, was de opr ich ting van een " Corps Vrijnegers", ook wel "Zwarte Jagers" genoemd. 1 Op 9
juli 1772 verscheen het "Reglement voor het Kor ps Vrije Neger s" (Schiltkamp-de Smidt, 1973: no. 723). De voornaamste punten waren: na keuring
en taxatie van de slaven werden de eigenaa rs sc hadel oos geste ld. De aangekochte slaven werden vrij verklaard. lij werden onder meer verplicht tot
"het opzoeken , attacQueren , vervolgen en zooveel doenlijk uytroeyen van alle de thans Zijnde weglopers". Hiervoor kregen zij negen gu lden per maand,
k leding , wapens en leeftocht tijdens de dienst. Oaarbuiten moesten zij in
eigen onder houd voorzien. lij kregen bij Parama ri bo een stukje grond waarop zij een huis konden bouwen en een kostgrond;e aan leggen. Vrouwen en
kinderen die op de plantages bleven, konden zij van tijd tot tijd bezoeken .
Er was een speciale notificatie nodig om de vroegere eigenaars op het hart
te drukken de Jagers toe te laten hun familie te bezoeken (Schi ltkampde Sm idt, 1973: na 724). Op 15 ju l i 1772 werden de eerste 11 6 slaven aangenomen. een paar dagen later werd het bestand op 300 man gebr acht. Dit
aantal zou in de vo lgende jaren zovee l moge l ijk worden aangehouden. De
prijs die voor een Jager aan de plantage-eigenaar we rd betaa ld bedroeg tussen de 800 en 3400 gu lden.
Het korps stond onder leiding van blanken , conducteu r s genoemd. Z ij
hadden hun eigen onder-officieren, die ni et hoger dan de r ang van korpor aa l kwamen (ze werden wel kapitein genoemd). Hun uitmonstering was een148

voudig maar zeer geschikt voor de dienst : een broek. een muts met hun
nummer, een geweer en een sabel. Hun muts was eerst groen, later rOOd,2
waaraan ZIJ hun naam Roodmutsen of Ledimusu ontleenden. Om aankoop en
onderhoud te kunnen bekostigen werd in Nederland een lening gesloten van

f 700.000,- .
Het korps heeft tot in de tweede heltt van de negentiende eeuw als
zodanig bestaan . In 18 18 werd de naam veranderd in ItKoloniale Guides". In
1840 werden er 50 recruten rechtstreeks in Afrika aangekocht . Hiermede
werd het aantal Guides, dat in 1835 88 man bedroeg , op 138 gebracht . Nadien werd het korps niet meer aangevu ld en hield tenslotte op te bestaan.
Een week na hun aanmonstering op 22 juli 1772 vertrokken de Jagers,
122 man ste rk, onder de blanke officier Mangold om een reeds berucht geworden vesting van de Boni Marrons in handen te krijgen . Het was de regunere militie na verschillende pogingen niet gelukl. De Jagers vonden bij hun
eerste poging een onde r water gelegen pad dat naar de door moerassen omgeven vesting Buku leidde. Een eerste aanval werd afgeslagen. Op 11 september werd een nieuwe grootscheepse poging ondernomen , nu met een gecombineerde macht van militairen en Zwarte Jagers (173 man). Pas op 20 september 1772 lukte het , na gevechten om Buku heen, via het gevonden pad de
vesting te veroveren . Die was overigens al grotendeelS verlaten!
Niettemm, het succes van de nog maar net begonnen Zwarte Jagers
werd door de bl anken zeer gewaardeerd. Fourgeoud ze tte hen na enige aarzeltng ook brJ ziln eigen troepen 10; Stedman prees hun inzet en meende dat
één Zwa rte Jager zes blanken waard was. Ook na het vertrek van Fourgeoud
ble\len de Zwarte Jagers actief in de strijd tegen weglopers en Marrons. In
1790 waren zrj betrokken bij de veroveri ng van een aantal Boni dorpen aan
de Marowijne-rivrer, ten zuiden van de Armina vallen . Over deze gebeurtenIS, In het bIjzonder over Aruku (Hoogbergen, 1985: 290vv), sch reef de planter Pau l François Roos (1804: 187-192) een lang he ldendicht. Een o vergelopen BonI Neger. die bij deze tocht als gids had gediend, werd vrij verklaard ,
beloond en in het kor ps opgenomen. Er wordt slechts zelden van desertie
of klachten gewag gemaakt. Hun leidende , blanke II conducteurs ll waren gewoonliik zeer over hen te spreken . De Zwarte Jagers waren gehecht aan hun
eenhe id en hun leiders . De Boni Marrons werden tens lotte in 1793 verslagen.
Terwij l er op dit f ront een betrekke l ijke rust weerkee rde, kregen de
gebeurtenissen in Europa hun repercussies in de Ca raïben en de Guyana 's.
Gouverneur Fr iderici nam maatregelen ter versterking van de defensieve positie van de ko lonie . Dal hield onder meer in dat de Zwarte Jagers het kordon moesten bemannen . Het feit dat in Frans Guyana de slavernij werd afgeschaft verontrustte de ko lonisten zeer en het belang van interne verdediging
werd ingzien. De economie van het land maakte zware tl/den door, mede
doordat contacten met het moeder land verbroken waren. De kassa's. waaronder die der Weg lopers. waaruit bijvoorbee ld het korps Zwa rte Jagers werd
betaald , waren niet alleen leeg, maar hadden hoge schulden . De reger ing liel
ter leniging van de nood "kaartengeld" drukken. De on tWIkkeli ngen van de
oorlog 10 Europa hadden tot gevo l g dat Su r iname .n 1799 onder Engels protectoraat werd gen iaalst en dat bleef tnt de Vrflde vFln Amlens i n 1802.
Twee Jaar later werd het land echter door Enge land 10 bezit genomen en
wel tot 1816. In deze onrustige periode, waarin ove rigens de Su rinaamse
slaven zich betrekkelijk rustig hielden, kwam voor de blanken een ops tand
van een aantal Zwarte Jagers in 1805 als een donderslag.

Rebellie der Z wart o Jagers
Dertig man van de posten Imotapi, Oranjebo en Mapane aan de Boven-Com149

mewijne vermoor dden een aantal blanken , haalden derti g slaven van een naburige plantage en vl uch tten naar de Marowijne, langs het pad dat leidde
naar Armina, de militaIre post aldaar. Ook daar werden blanken ver moord,
het zwarte detac hement voegde zich bij de rebe llen , een ander van een
k leinere rivierpost eveneens en gezamenlijk trokken zo'n negentig man de
rivier op. Een detachement van zestig man (waaronder twintig Zwarte Jagers) onder majoor Roepel werd hun achterna gezonden maar zonder resultaat: de rebe ll en hadden Armina at bereikt, aangeva llen en verlaten vóór
iemand hun iets in de weg kon leggen. Achtervo lging vanuit Armina bleef
achte rwege na de moordpartij aldaar. In november van hetzelfde jaar vie len
de rebe ll en de post A r mina opnieuw aan , maar deze, inmidde ls verster kt .
sloeg de aanval af (De Groot , 1970).
Het jaa r daarna, in de nacht en ochtend van 3 1 augustus op 1 septembe r 1806 , werden vie r van de verdwenen Zwarte Jagers, door een hen begeleidende commando-neger verraden, gevangen genomen. De uitgebreide verhoren die werden afgenomen worden hieronder besp roken . Eindelijk kregen
de kolonisten de kans enig inzicht te krijgen in de gebeurtenissen .

De p r otocoll en

3

In het A l gemeen R ijksarchief in Den Haag bevi nden zi ch in de a f deling Oud
A rchief van Su r iname, Hof van Po l itie, Criminele Justitie en Militaire Krijgsraad no. 878 de processtukken behorende bij het onderzoek en de ver oordeling van de vier gevangen genomen Zwarte Jagers.
In de protoco ll en staan de ver horen van de gevangenen, inventarissen
van de processtukken, het requis i toi r en de uitspraak van de aanklager, de
getuigenissen ~ charge en de vertali ng in het Sranan van de veroorde ling.
Uit deze stukken komen gegevens naar voren over de opstand der Zwarte
Jagers in 1805, hun contacten met de Djuka 's" en de tocht - in 1806 - van
de gevangenen naar de plantages.
De openbare aank lage r was de provisione le Raad Fiscaa/ Josua Lolkes.
De bek laagden waren: Damon l ' Avontuur,stammende van de pl antage l'Avontuur ge legen aan de Cott ica- riv ier, waa r hij nog een moeder, drie zusters
en verdere fami li e had. Hij was so ldaat bi j het korps Zwa rte Jagers en wa s
onder commandant Stoe l man verp laat st naar de compagnie van kapitein Muller en tijdelijk gedetacheerd naar Armina onder kapitein Ox toen de opstand
plaats vond . Sam son Adriche m stamde van plantage Adri chem aan de Suriname- rivier, waar zijn moeder nog woonde; zijn vrouwen kind leefden op plantage Waterland. Ook hij was soldaat en kwam een jaar voor Stoe/mans dood
(1796?) bij het korps Zwar te Jager s. Hij diende bij kapitein Muller, maar
lag ook op Arm i na onder kapitein Ox. Hij wer d vandaar met een patrouille
naar Mu ll er op Oranjebo gestu urd waa r de opstand begon. Samson Adrichem
stierf in de gevangenis tijdens het proces. Mingo Levant van
de
plantage
Levant aan de Cottica- r ivier behoorde ook tot de compagnJe van kapitein
Muller, maa r lag tijdens de opstand op de post Mapane onder de I e luitenant Franke. Hi j was soldaat van het korps Zwarte Jagers en geboren in Sur iname. C hristo ffel Ch8ti1lon, geboren op plantage Groot- Chatillon aan de
Suriname-rivier. had daar nog een moeder en drie zusters. Hij was, evena ls
de anderen, so ldaat in het kor ps Zwar te Jagers. Hi j was gelege rd op de post
I motapi onder kapitein Van der Assen. die ten tijde van de opstand op Oranjebo was.

De v e rh o r e n
De verhoren duurden van 5 september tot 22 december
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1806. de dag van

./

de uitspraak. De execut ie vond plaats op 27 december 1806. Ui t de verhoren
wordt du idelijk dat de onder vragers zich tot doel ste lden meer te weten te
komen van de gevangenen dan hun rol bij de opstand va n 1805 en de reden
van hun komst naar het plantagegebied in 1806.
Vragen die steeds opnieuw aan de or de komen zi jn de vol gende. Was
c r sprokc 'Ion CC(I comp lot? Wie had t ot opstand aangezet? Wie wa ren de
moordenaars/brandstichters? Wat waren hun motieven? Waar hadden de rebe ll en zich gevestigd? Wat waren hun ve rdere plannen? Hoe war en hu n relaties met de Djuka's en met de Boni 's? De verkl ar ingen van de gevangenen
ont li epen elkaar niet vee l. In het volgende geef ik een samenvatting van hun
ve rkl ari ngen ten aanzien van genoemde punten . Hierbij ga ik uit van de
meest vo ll edige bekentenissen en voeg afw ijkende verk lar ingen toe .

De opstand van s eptember 180 5
Het kwam voor de reconst ruc ti e van de opstand goed van pas dat de gevangenen ieder op één va n de militai re posten waar de onge rege ldheden
plaatsvonden, aanwezig waren: Samson Adrl chem op OranJebo, Christoffel
Cha t i ll on op Imotapi , Mingo Levant op Mapane en Damon l' Avontuur op Armina.
De opstand op Oranjebo was het st artsein. Samson Adrichem diende
onder kapi t ein Muller, maar was vóór de opstand gedetacheerd op Arm i na,
onder kapi t ein Ox. Op beve l van Ox vertrok Samson met een bri e f naar Muller op Or anjetx>. Met vier anderen kwam hij daar op donderdag 15 september 1805 aan. Op Vri jdag kreeg hij een brief van Mull er voor Ox en de gevraagde monteringsstukken. Mu ller gaf opdracht zondag te vertrekken. Samson en de vier andere Jagers verb leven zo lang i n de onder komens van de
andere Jagers.
Op zaterdag 17 september om vier uur kwam kapitein Van der Assen
van Imotapi op Or anjebo aan . Om acht uur begon de opstand : Van der Assen
werd doodgeschoten door de Jager Primo Saxen. Daa r na werd kapitein Muller aangeschoten en stie r f , na mishande ld te zijn , kort daar na. Samson ontkent daaraan schu ldig te zijn en geeft anderen de schuld . De verklaringen
tijdens het derde verhoor , 4 no vembe r 1806 , van Pieta van Rustenburg, Min go Levant en Ch ri sto ff el Chati ll on die " in het bos" 5 van de toedracht hoorden en van de hui shOudster van Muller die volhoudt dat Samson Adr ichem
hem heeft vermoord, doen hem tenslotte tijdens het vierde verhoor op 14
november bekennen: op last van Sa lomon van het Land 6 heeft hij op de wegvl uchtende Muller geschoten. Vol gens Mullers hUIshoudster, de getuige ä char ge Annaatje van Aurora van da Costa, zei Samson dat hij Muller een "ster
op zijn bor st " had gegeven omdat Muller hem mishande ld had.
Samson Adr ic hem had kru i t en patronen geroofd, had zich met de k ieren , de hoed met veren en de houwer va n Mull er Uitgedost en had aldus i n
de nacht van za terdag op zondag met de andereo gedanst. Op zondagochtend
t rokken Sa lomon van het Land en een aanta l (elf) rebe ll en van OranJebo en
lmotapi, die inmidde ls waren gear r iveerd, naar plantage Wolfskamp in de
Phlander-kreek, waa r de eigenaa r Wolft werd gedood en een aantal slaven
meegenomen.
Na hun te rugkomst vertrok he t he le gezelschap van OranJebo r ichting
Arm Ina. Eén van de rebellen, Quassie Tulpenburg, t rok În de nacht van zaterdag op zondag met een boot met vrouwen kind naar Imotapl , waar hij
de wac ht over het gebeurde op Oranjebo vertelde . Hi j bewee rde op we g
te zijn naar plantage Goed Accoord met vrouwen kind, maar dan terug te
zul len keren om met Jagers van I motapi de boosdoeners van Oranj ebo te
bevechten . Hij kee rt echter ni et meer te ru g.
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Op Imotapi begon de opstand op zondagochtend om vijf uur, nadat de
zaterdagavond daarvoor een aantal Jagers, door Van der Assen van Oranjebo
teruggestuurd (dus vóór hij ver moord was) , verteld had wat daar was gebeurd. lij waren daar dus kennelijk bij geweest.
De Jager Christoffel Chat illon, één van de vier gevangenen, was bij
de opstand op I motapi . Bij Zijn twee verhoren op 9 september en 21 november 1806 hield hij vo l dat niet hij maar de Jager Reesencrop de commies
Koeler had doodgeschoten. Op de vluchtende blanke sergeant Diet werd geschoten door Nieuwjaar Beekvliet en Matthijs Rustveld . De huishoudster van
Van der Assen , Louisa, werd onder toezicht gesteld van Jack van de Susanna
Theodora, die haar toevoegde: nu hebben ze kapitein Van der Assen vermoord, hij heeft mij veel kwaad gedaan (Jack was door hem naar Paramaribo gestuurd om gestraft te worden) nu neem ik jou mee naar het bos, j ij
moet mijn wijf Vlorden .
Van de moord op Koeler werd Ch ri stoffe l beschuldigd door diens hu ishoudster, Sybi ll e van Transkorsky, die op 17 september J805 verklaarde dat
Ch r istoftel bij het li jk van Koeler stond. Zij vluchtte naar de waterkant,
maar Christoffel haa lde haar terug en zei: jij bent nu mijn wijf . Volgens
Christoffe l heeft zij zich vergist: niet hij maar Reesencrop stond daar en
deze had verk l aard $ybille tot zijn wijf te wi ll en maken en had een jongetje, Capitaa l, mee willen nemen. Het eerste ging niet door : na haar bez ittingen gep l underd te hebben zag hij van Sybi ll e af, die zich vervol gens verborg i n de nok van het officierShuis waar Louisa, de huishoudster van Van
der Assent met haar kinderen zich bevond .
A ls de rebellen tenslotte vertrokken zijn, vl ucht Sybille samen met
Louisa en anderen in een korjaal. Louisa verte lde op 20 september 1805 dat
zij op die zondagochtend om vijf uur door geweerschoten werd gewekt, hoorde roepen "kies hem, kies hem" (grijp hem, grijp hem). Door het raam zag
ze Jagers sergeant Diet nalopen (hij werd door Jacob Moeitekomme r gedood).' Louisa moest binnen blijven, de Jager Jekje werd op wacht gezet.
Baron van het Land kwam pat ronen opeisen. Louisa beweerde dat ze die
niet kon geven en wilde op de knieën vallen . Baron hield haar tegen, dat
mocht niet want zij was blank (mulattin) en hij zwart . Maar andere Jagers
kwamen binnen, roofden kruit en wat van hun gading was, verscheurden papieren en gooiden de snippers in de rivier. De Jagers verklaarden haar,
Louisa, niets te zul len doen, "zij had goed met hen ge leefd" , en beloofden
haar een korjaa l te laten om weg te komen . Dit in tegenstelling tot "de
meid van Muller" (Annaatje). die zij mee zouden nemen (wat niet gebeurde).
Daarna verdwenen de Jagers. Louisa pakte zoveel mogelijk spu ll en bij elkaar . Sybille kwam uit de nok van het dak tevoorschiÎn en zii vertrokken
tenslotte met z'n negenen in een korjaal . Zij meldden zich bij kapitein Einig, waar de heer Eizing(?) van Capotrica hen kwam ophalen en naar Paramaribo bracht.
Oe leider van de opstand was Baron van het Land. Oe muiters trokken
naar Oranjebo. Daar deed Christoffel met elf anderen mee aan de tocht
naar p lantage WolfSkamp.
De opstand op de post Napane begon op 18 september 1805. Hieraan
deed Mingo Levant mee, een Zwarte Jager die onder kapitein Muller diende,
maar op Mapane was gestationeerd onder le luitenant J.H. Franke.
Op 18 september was de Jager Beekenhorst met drie commandonegers,
waaronder Priezatie van plantage Hazard, later getuige ê cha rge. naar I motapi gestuurd om hen om te wisselen voor andere. Hij kwam echter niet verder dan de "houtgrond van D.G. Lut z" waar hij hoorde van het gebeurde op
Oranjebo en I motapi. Hij keerde terug naar Mapane. De Jagers trokken en
masse naar Franke om opheldering, maar deze wist nog van niets, zei de
berichten niet te ge loven en raadde de 'mannen aan zich als soldaten te ge-
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dragen die hadden gezworen trouw te zijn en het land te zu ll en verdedigen .
De verontruste Jager s meenden dat het kwaad dat hun makkers hadden
gedaan aan hen gewroken zou wor den, maar Franke verzekerde hun dat zij
integendeel voor hun trouw be loond zouden worden . Vo l gens Pr iezatie trok
hiJ hi er bi j een haar ui t zijn hoofd, " zeggende zo waar als hij dit haar uit
ziin hoofd hadde gehaa ld, hij i nstond dat zij voor niets te vrezen hadden".
De Jagers, bij monde van October Jagerswoud, verk laarden nÎet te geloven
dat Franke de macht bezat hen tegen straf te bescher men, ook al bedoelde
hij het goed. Zij trokken zich terug voor overleg. Mingo Levant stond buiten
op wac ht, terwij l de Jagers overlegden onder leiding van Basta Freder iksburg en So leiman van het Land. Om vier uur 's middags overvielen zij de
off icie rswoning , roofden ammunitie en drank en trokken zich schietend terug
in het bos. Na korte tijd kwamen zij terug en bezetten de officie r swoning .
Basta Frede rik sburg dreigde Franke dood te schieten , maar dat werd verhinderd. Vo lgens Mingo Levant door hemzelf. Weer trokken ze zich te ru g, na
Fr anke ve r zekerd te hebben dat hem geen blaam trof. maa r Muller en Van
der Assen wel . Hierna komen zij opnieuw terug naar de post. Franke was
ondertussen gevluch t. Onder leiding van Oc tober Jagerswoud werden all e gebouwen in brand gestoken en nu t rokken ze voorgoed weg, richting Marowijne, met Quassle Beaumant als gekozen aanvoerder. Na anderhalve maand
gezworven te hebben ontmoetten ze een patrouille van de rebellen die hen
In kor jalen naar Pori Gudu br acht. Daar dronken zij " zweri" met de ande ren .8 Vo lgens Mingo Levant wa ren zij met achttien personen , waaronder minstenS één vr ouw (van Basta Freder iksburg), die op de tocht verdronk.
Fr anke, de sergeant J. Smit en Truy pakten na de eerste aanval van
de rebe llen hun boeltje en ve rborgen zich in de buurt van de post. Twee
com mandonegers, Pnezatie van Hazard en Jeannetti van De Dageraad, voegen zich bij nen. Toen de rebellen de hUizen in brand hadden gestoken - "uitgezonderd het gemakhuisje" - werden de vl uc htelingen bang door het schijnsel van het vuur ontdekt te worden en trokken verder het bos in. Ze kwamen na "veel vermoeienis en ongemak" op de plantage Auc a aan.
Ook over de opstand op de post Ar mina (Tapudam) legden de gevangen
rebellen verklaringen af . Op Mingo Levant na waren zij betrokken bij de opstand op die post: Samson Adrichem , Ch r istoffel Chati lt on en Oamon "Avontuur . De opstand op Armina begon op 2 1 september 1805 , toen de rebe ll en
van Oranjebo en tmotapi na drie nachten t rekken door het bos aldaar aankwamen .
Bij aankomst op Armina loste Samson een schot . Quassie Marowijne
kwam naar hen toe en zei hun ter plekke - even buiten de poort - te blijven tot zij een schot hoorden. A ll een Samson ging mee om de brief van Mu ller aan Ox te brengen . Op bevel van Ouassie Marowijne zweeg hij over het
voor geval lene. Quassie loste een sc hot op Ox, die de brief stond te lezen ,
waarop de rest van het wachtende geze lschap kwam aan zetten. Inmiddel s
had Quassle de aanwezige Jagers op de hoogte gesteld en gezegd dat het
nu hun beurt was. De opstand werd nu algemeen. Na Ox werd de dokter
neergeschoten door Mingo Spieringshoek . Baron van het Land stak de gebouwen in brand. Alle 22 op A r mina aanwe zige Jagers deden mee beha l ve
Bellzarius, die het bos inv luchtte. Dit, nadat hij Ox van de plannen tot opstand op de hoogte had gesteld. Ox geloofde hem niet, temeer daar Ouassie
Marowijne verk laarde dat hij toog . Be l i zarius werd voor dit verraad ha rdhandig afgerost en vluchtte , toen de schoten begonnen te val len .
Na de ops t and bleven de rebe ll en nog één nacht op Armina , trokken
toen de r ivier over naar de Franse kant, waar zij ook een nacht bleven.
Daarna trokken zij naar Feti- Tabbetje, waar ze twee weken bleven , nieuwe
ko r ja len maakten en kost haalden van de gronden om Arm jn a. Van die post
werden zes commandos laven meegenomen. Tot hun ve rbl ijf op Feti-Tabbetje
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hadden de r ebellen , vo l gens de ver hoorden, nog geen contact gehad met de
Djuka 's of de Boni 's. Ze hadden inmidde ls we l hoo fden gekozen: Quass ie Mar owijne, Andri es Zonneb loem , Hendr ik Br ouwer slust , October Jager swoud en
Ba r on van het Land. Bij aankomst op Pari Gudu wer d And r ies Zor gvliet tot
opperhoofd gekozen.
Chri stoffe l Chati llon ver k laarde dat de opstand op A r m ina al aan de
gang was toen hij aankwam . We l had h ij meegeho lpen de post in br and te
steken. Vee l meer had hij niet over deze zaak te ver te llen. Damon l'Avontuur, geleger d op A r mina, ve r te lde dat de te ruggekeer de pat r ou i lle had geroepen: we doe fa we caba na doro, we k iessio massa Mull er en Wi ll em
kaba (we hebben het gedaa n, we z i jn terug, we hebben meneer Mull er en
Wi ll em - = Van der Assen - gedood). Daar op sloegen de Jager s van Ar m ina
aan het mu i ten , ook Damon l'A vo ntu ur. Ouass ie Marowij ne schoot op lu itenan t Ox , die Mull er s brie f stond te lezen en ve rwondde hem . Damon sc hoot
hem dood (dit bekende hi j pas in z ijn laatste ver hoor, na de beschu ldi gingen
van Samson Adr ichem). Het l ijk van Ox wer d begr aven, dat van de eveneens
doodgeschoten ar ts wer d in de ri v ier gegooid. Het moor den en p l unde r en gesch iedde vo l gens Damon onder aanvoe r ing van Sa lomon van het Land .
Op de derde dag na de opstand ver t rokken zij met medenemen van wapens , ammunitie, \l i jf dr aa ibassen (k leine kanonnen) en zes commandos laven ,
waarvan er één ontv luchtte.

Aanval op Armina 6 november 1805
De rebe ll en vestigden zich met toest emming van de Diuka 's op Pari Gudu.
Van daa r uit v ielen zij op 6 november 1805 de inmiddels weer her ste lde
post Armina aan. Aan deze overval deden Samson Adrichem, Chr isto f fel
Chati llon en Oamon l 'Avontuur ook mee. Mingo Levant van Mapane niet ,
maar hij wist er van : hij noemde beha l ve de leider, Bar on van het Land, de
namen van 41 dee lnemer s.
Samson Ad r ichem gaf als r eden van de aanva l op dat zij bevr eesd waren dat een pat r oui ll e hen van daa r uit ZOu ku nnen aanva ll en . Vo l gens hem
war en er 45 man bij bet rokken . H ij kr eeg een schampschot op de schoude r
en kreeg van Bar on van het L and de opd r ac ht met twaa lf commandos laven
terug te gaan naar Po r i Gudu . A ffe twaa l f l iepen weg. De z ieke Pieta van
Rustenburg was met ande r e commandos laven al eerder weggebracht door Andries Zonneb loem . Bij de aanva l vie len drie doden: Isaak Char lottenburg , Civilus van het Land en Champagne Abrams. Er wa r en vijf gewonden: Samson
zelf , Salomon van het Land, Kees Cock , Primo Saxen en Wi ll iam Dombu r g.
Na de aanval t r okken zij naar Fet i- Tabbetje en wa r en na anderhalve week
weer terug op Pon Gudu.
Daman l' Avontuu r noemde een aanta l van ongeveer 40 aanva llers. Hi}
ontkende eerst, maar gaf na con f rontat ie met Samson Adrichem toe de
Enge lse sch ildwac ht te hebben doodgeschoten, maar zou hem niet het hoofd
hebben afgehouwen. Hij hie ld vol de off ic ier Soek niet dodelijk geb lesseerd
te hebben.
Pieta van Rustenbu r g die biJ de aanval gevangen genomen werd verte l t
het VOl gende. Hij was nà de opstanden met een aantal co mmandoslaven onder majoor Roepe l I motap i en Or anjebo gaan bevoorraden. Daarna trokken
ze door naar A r mina, waa r hij meehielp nieuwe huizen te bouwen , alsmede
ver b li jven voor Enge lse en ko lonia le Jagers en voor Enge lse t r oepen , en een
magazijn en een gemakhuisje voor de offic ier en . Pieta we r d ziek en Roepe l
vert r ok zonder hem mee te nemen. T ijdens de aanva l wer d hij met tien
andere commandoneger s door Samson Adrichem in het bos geva ngen gehouden. De ander e slaven konden vl uchten, 9 de zieke Pieta niet. De t er ug-
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trekkende rebe ll en namen hem mee naar Feti-Tabbetje. Na dreigemen ten de
zÎeke Pleta terua te sturen, werd hiJ toch meegenomen naar Pari Gudu, na
verkl aa r d te hebben dat hij "n iet als een slechte maar als een goede neger"
behandeld moest worden. Na drie dagen en nachten kwam het geze lschap
op POrt Gudu aan , waa r de commandonegers " zwert" moesten dri nk en: weglopen zou st erven betekenen, bij gevBngenname mochten zIJ ni ets va n hun
ve rbli jfplaats vertellen. Piets zinde niettemin direc t op vl ucht, maar bouwde
in afwachting en om vertrouwen te wekken een huis voor ZIChzelf.
Op zeke re dag kwam de Jager Frederik Br amm van een pat roui ltetocht
teru g met zeven wegge lopen slaven, die hi} In het bos was tegengekomen
en die zich bij hen wi lden aansluit en. Frede ri k mocht over hen besc hikken
als " zijn slaven ". De slaven, die afkomstig waren van de plantage Conco rdia
aan de Bo ven-Comme w ijne, beweerden da t daar nog slaven waren die ook
wilden vluchten . (He t waren " sibi 's" , dat wil zeggen sl aven die met hen op
het ze lfde schip uit Afrika naar Suriname waren vervoerd. Dat zou erop kun nen wijzen da t het alt en " zoutwaternegers" waren, geboren In Afrika) .) Oe
kans hun aantal ui t te breiden en mee r slaven ter beschikking t e hebben
deed de Jagers bes luiten een patrouille Uil te zenden om hen op te halen.
Pleta van Rustenburg zag zi jn kans waar en bood aan de groep te vergeze ll en, aangezien hij die streek kende en dan tevens zijn bezitt i ngen kon
opha len . Dit werd aanvaa rd. Met hem mee gingen Damon l' Avontuu r, Christoffel Chat dlon , Mingo Levant en Samson Adrtchem . Het Vijftal dronk " zwert", waarbij ZIJ elkaa r t rouw zwoeren . Van het eiland BonI Doro o f Mooi
Santl tri de MarowlJne-rivier staken ze het bos 10, r ich ti ng Oranjebo, na hun
kOrja len te hebben doen Zi nken en op een herkenbare plek leeftocht en bagage te hebben verbor gen om die bij teru gkeer Op te halen. Na drIe dagen
lopen kwamen ze bij de Peninica-kreek , die ze o verstaken . BIJ " een zekere
swamp o f c reecQIt scheidden Damon " Avont uur en Mingo Levant z tch af van
de dr ie over Igen, die eerst nog wat wilden vissen . Damon en Mingo gi ngen
verder en kwamen uit bij de plantage Carawasslbo. Mlngo liet zIJn geweer
bij Damon en stak over naar de plantage, naar zijn zeggen om zich over
te geven. Hij werd door de slaven aangehouden en aan de di r ecteur ove rgeleverd en naar Pa rama ribo afgevoerd.
Damon , die Min go niet terug zag komen , begroef diens ge weer, stal een
ko r jaa l en p lantage Appecappe en zakte de Commewi jne af naar pla.ntage
Rustenbu rg om Pieta te zoeken . Daa r werd hij gevangen genomen door de
p lantages laven en eveneens naar de stad gebracht. De drie anderen kwamen
twee dagen later via I motapi bij de p lan ta ge Goed Accoor d uit. Hier sta l
Pieta een korjaal en bracht daar mee de twee anderen naar zijn oude planta ge Rustenburg . Pieta liet de twee Jager s verborgen In het bos achter en
nam hun gewe ren (waa rva n hij intussen het krUl t al had natgemaakt) mee.
Hij sta lde de geweren jn zijn huis (zIjn vrouw was afweZig). Daarna ging
hij weer teru g naar de Ja gers om de kor jaa l te verbergen en vertr ok opnieuw naar Rust enbur g, waar hIJ me t de geweren , bege leid door de " wacrtneger" Thomas, naar de directeu r Casper Lodewlck stapte. Deze droeg hem
op de rebellen naar Pleta's negerhuis t e brengen . D i t gebeurde. De niets ver moedende Jagers legden zich te slapen, Pieta he t zijn hUIS omsinge len en
wekte hen. Ze werden gevangengenomen en eveneens naar Pa ramar ibO gestuurd . De vie r werden in het Fort Zee landla in de boeien ges lagen.

Wa s e r sp rak e van een co mplot ?
De vraag wat de bek laagden o ver een even tu ele samenz wering wisten en wie
daar van dan de leiders waren, werd steeds opnieu w en in andere vorm en gest eld.
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Christoffel Chatiflon zei daarvan niets te weten of te hebben gehoord,
ook niet van eerder of later gezworen eden van trouw . Vooral dat laatste
is onwaarsch ijnlijk, maar hij bleef bij zijn verk laring.
Mingo Levant weet alleen te me lden later (op Pori Gudu, waar de
groep uit Mapane aankwam) gehoord te hebben, dat een plan tot de opst anden op Armina was ontworpen door Andries Zonneoloem en Baron van het
Land. Verder dat Samson Adrichem tijdens de patroui l le naar Oranjebo tegen
Pri mo Saxen had gezegd dat "de zaterdag daaraan vOlgende hun voornemen
moest worden vo l voerd u • Primo Saxen had dit vervo l gens aan korporaa! Ouassie Tul penburg overgebrach t.
Samson Adrichem ontkent eerst er iets van te weten, maar geeft later
toe gehoord te hebben dat Andries Zonneb loem en Ba ron van het Land hun
plan bespraken het bos in te gaan , vooral om de mishandel ingen van kapitein
Mu ll er . Ook Quassie Maro wi jne was van de plannen op de hoogte . Verder
zou ook Ouassie Tulpenburg erbij betrokken geweest zijn : dit bleek uit een
opmerking van And r ies Zonneb loem die, sprekend over Tu lpenburgs verdwijning na op Oranjebo met alles te hebben meegedaan, vastste lde: of hij terugkomt of niet, hij za l sterven want hij heeft "zwed" gedronken. Tenslotte
beschuldigde hij ook zijn medegevangene Damon l' Avontuur er van van de
plannen op de hoogte te zijn geweest.
Damon l'A vontuur wist er wat meer over te verlellen . Andries Zonneb loem zou al met plannen rondge lopen hebben IIten tijde van Stoe l man" (in
de negentiger jaren) en ze langzamerhand hebben doorverteld aan vertrouwde
vrienden : ACh îlles, Brutus en Claudius van het Land en Quassie Marowijne.
De laatste betrok Samson Adrichem erbij en dIe twee samen Salomon van
het Land en Primo Saxen op Oranjebo. Deze verte lden het aan Baron van
het Land, die weer terug rapporteerde aan Andries Zonnebloem . Zo was de
zaak dus rond . Complotteurs volgens Samson Adrichem: I . Andries Zonnebloem, 2. Ba ron van het Land, 3. Quassie Marowijne, 4. Quassie Tulpenburg,
5. Samson Adrichem, 6. Damon l'Avontuur, 7. Primo Saxen. Vo l gens Damon
"Avon tuur ook nog: 8. Achilles van het Land, 9. Br utus van het L and,
I Q. C laudius van het land, 11. Sa lomon van het Land en 12. Neptunus Hamburg .
De conc lusie van de Raad Fiscaal, dat het voorgeva ll ene op Oranjebo ,
Imotapi, Mapane en Armina bijna ge li jktijdig was als gevo l g van een tevoren
ontwor pen plan , l ijkt wel jui st te zijn. Damon ,'Avontuur ve rtelde nog dat
de hoofden van het plan een bloedeed hadden gedronken. Hoewel hij dat
niet vermeldt moet ook hij, als kenner van het plan , in een vroeg stadium
" zweri" hebben gedronken .
Opvallend is, dat all en verk laren in eerste Instantie nIet te hebben willen moorden en dat ook de hoofdcomplotteurs dat niet wilden. Het doel was
onder druk van de bli jkbaar zeer gehate kapilem Muller weg te komen . Dat
nam niet weg dat de opst and sne l uit de hand l iep.

De r e b e ll e n . d e Djuka' s en de Boni ' s
De ondervragers van de vier gevangen rebe ll en en van Pieta van Rustenburg
waren biizonder geYnteresseerd in de re lat ies van de Zwar te Jagers met de
Marrons. Het feit dat deze hen hadden ontvangen en weigerden hen uit te
leveren verontrustte de regering zee r. Aangezien de verklaringen e lkaar weinig ont lopen , vo l gt hier een samenvatting.
Na de opstand hadden de rebellen zich op Feti-Tabbetje ter uggetrokken . Tot dat ogenb l ik: hadden zij geen contact gehad met de Marrons. Tijdens hun verb l ijf van drie weken hadden zij korja len gemaakt en voedsel opgehaa ld van de kostgronden om Armirra . Intussen reisde Ouassie Marowijne
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met Damon l'Avontuur naar de Djuka's. Over de onderhandelingen daar
wordt niets verme ld, maar uit het vervolg bl ijkt dat de Djuka's hun toestonden zich In hun gebied te vestigen en wet op Por, Gudu. Zij kregen ongeveer dertig kOrja len mee (wie die bemanden IS niet duidelijk, waarschijnliJk deels DJuka's). De Jagers bouwden huilen en legden kostgronden aan.
Voorlopig konden ze voedsel en benodigdheden krtjgen van de Ojuka 's, tegen
betaling van ge ld of arbeid. Het Grootopperhoofd 8amb; (en het mede-opperhoofd Toni) kregen geschenken: kleren en twee slaven.
Van de aanval op de herstelde post Arm;na sChijnen de Djuka 's noch
de Boni 's op de hoogte te zijn geweest: de Jagers hadden doen weten te
gaan spioneren . Nadat de groep zich voorgoed op Pari Gudu gevestigd had
en begonnen was huizen te bouwen en kostgronden en versterkingen aan te
leggen, werd zij door een officiële delegatie, aangevoerd door het Grootopperhootd 8ambi, bezocht. Dit bezoek vond naar schatting eind 1805 of begin
1806 plaats. Bij die ge legenheid stelde 6ambi de voorwaarden waaronder de
Jager s op Pari Gudu konden blijven en bescherming genIeten van de Djuka 's:
L zij dienden 8ambi als hun Grootopperhoofd te aanvaarden; 2. zij mochten
niets tegen de blanken ondernemen zonder diens toestemming; 3. zij mochten zi ch niet op de dorpen der Djuka 's vestigen; 4. als ze iets nodIg hadden
moesten ze dat laten weten , dan zou hen dat gestuurd worden; 5. ze dienden ZI ch "van alle gift te ontdoen'" dat wit zeggen het beoefenen van zwarte magie werd hun verboden . Dit verdrag werd bevestigd met de eed der
Marrons: het drinken van de "zweri". Hiermee werd vastge legd dat verbreken
van het verdrag, of het verraden \fan hun \ferbllJtplaatsen met de dood gestraft zou worden (dIt hield ook dood door bovennatuurli j ke krachten in). Zowel 8amb. en zijn notabelen als de hoofden der Jagers namen aan dit ceremonieel deel . . Ook de overi ge Jagers en de aanwezige commandonegers en
slaven werden . aan de "zwerf" onde rworpen .
8ambi bracht de groep op de hoogte van het feIt dat de regering hem
een brief had gestuurd waarin hem verweten werd dat de rebellen bij hem
verbleven . 8ambi had dit ontkend . In zjjn visie betekende hun vestiging op
Pori Gudu niet dat ze "bij hem verbleven". Oe regering had bovendien een
prem Ie gesteld op het hoofd van de rebellen: J 1000,- voor de moordenaars
van b lanken , J 500,- vaor de anderen. Het werd (de hoofden van) de rebellen toegestaan Ojuka vrOuwen te hebben, echter de vrouwen dienden naar
Pori Gudu te komen.
Djuka 's en Jagers waren ervan overtuigd dat de blanken het leger tegen hen zouden willen inzetten. Berichten 'Ian Djuka's die uit Paramaribo
terugkeerden bevestigden dit. Echter de blanken wIsten nIet waar de rebellen zic h ophielden. De Jagers, bij monde van Salomon van het Land, legden
6ambl hun plan voor een tocht te ondernemen naar de houtplantage Worsteling Jacobs aan de Suriname-rivier, waar Zll hoopten ammunItie en wapens
te vinden. 8ambl was hier beslist tegen: DJuka 's die naar de stad gingen,
moesten langs dal deel van de rIvier en twee zonen van Bambl waren nog
niet uit de stad teruggekeerd. Bij een aanval zouden de D juka's verdacht
worden van medeplic htigheid. De Jagers moesten nu eerst maar eens afwac hten of de blanken in staat bleken hen aan te vallen . Mocht dat zo zijn
dan zouden de Ojuka's hen te hulp komen. 8ambi zette ZIJn verbod kracht
bij door te stellen dat als zij er zich niet aan hielden, hij de blanken van
hun verblijfplaats op de hoogte zou stellen. De Jagers legden zi ch bij het
verbod neer. 8ambi stelde nog eens vast dat, als zij zich aan zijn woorden
hielden, hij hen nIet zou laten vangen . I mmers, stelde hij bitter vast, hij
had vele Boni 's aan de blanken overgeleverd maar had daar tot nog toe
niets voor ontvangenl (De Groot , 1981).
De relaties tussen de Jagers en de 80ni 's, waarover de blanken zich
ook zorgen maakten, bleken in de besproken periOde (september 1805 157

augustus 1806) summier te zijn geweest. Een delegatie van ru im twintIg
Boni 's onder leiding van Agossu voer langs op weg naar Granman 8amb; en
deed op de terugweg Pori Gudu aan. Waarschijnlijk was dit omstreeks eÎnd
1805 - begIn 1806. Agossu lOU, vol gens Pieta van Rustenburg, tegen Bamb;
gezegd hebben: ik heb geen vriendschap met jull ie wi ll en maken omdat jij
mijn vader hebt gedood, maar dit is nu lange jaren geleden, ik zal het nu
doen, temeer omdat jij met de lieden van het Vr ijkorps hebt vrede gemaakt. JO De Jagers en de Boni's "dronken geen zwerif/, want, meenden ze,
dat was al door beide partijen met Bambi gedaan. Bovendien had 8ambi dat
de Jagers verboden.

Oe bestraffjng

Nadat de bek laagden aldus van begin september tot eind november ieder
dr ie of vie r maal verhoord waren, "vrijw i lli g en buyten pijn en banden" , kregen ze nog voor het laatst ge legenheid iets tot hun ont lasting te zeggen .
Daarna volgde het requisitoir en de uitspraak op 22 december en de executie op 27 december. Gedurende die gehe le periode trad A.J . Comvalius als
beëdigd verta ler op: de Jagers, maar ook de meeste getuigen spraken en ve r stonden geen nederlands. Z ij konden ook niet schrijven en tekenden met een
kru IS. Z1j behoorden niet t ot een christelijke kerk. De ondervragers kenden
het Sranantongo niet of niet vo ldoende. Mingo levant geeft toe zijn s;:raf
verdiend te hebben. Hij biedt aan om als gids mee te gaan om de rebellen
op te zoeken en zegt hen met list te kunnen helpen vangen. H ij za l gerust
sterven als de aanvoerders van de rebe ll en vóór hem gestr aft zouden worden .
Samson Adri Chem er kende (vóór hij in de gevangenis stier f) ook , de zwaarste st r af te hebben verdiend en heeft a ll een nog toe te voegen dat de rebe ll en, als zij horen dat hun kameraden gevat zijn, de Lawa zullen optrekken (dit bleek niet het geva l te zijn}. Ch ristoffe l Chati ll on biedt ook aan
als gids te dienen bij een patrouille naar de rebellen .

Requisitoir en uitspraak . Op 22 december 1806 houdt Josua Lo lkes,
provis ione le eer ste Raad Fiscaal R. O. voor het Hof van Po li tie en Cr im inel e
Justi ti e zijn requisitoir en ste lt zijn str afeis aangaande Damon l'Avontuu r .
Dit betoog is hier als voorbeeld genomen. Beha lv e de samenvattIng over de . /
begane daden van de beschuldigden die aan het requisitoir voor afgaat, volgt
de rest van het betoog steeds in vrijwel dezel fde bewoordingen:
(dat) hij bek laagde en gedetineerde neevens de andere rebellen
schuldig zijn aan het meede beramen en samenspannen van en
tot ondernemingen t o t het afloopen en destr ueren van plantagieën en dus tot volkoomen vernieling ware het moge l ijk van
het land waar i n hij bek laagde en gedetineerde geboren is en als
gezegd moeder, broeder en zusters hebbende t ot het selven de
nauwste en meest teederste gevoelens te moeten koesteren .••
Zo meede dat alle deze verder velijke misdaden door hem bek laagde en gedetineer de zijn begaan en gepleegd zonder daartoe
op eenigehande te zijn geprovoceerd ... i n summa dat hij bek l aagde en gedetineerde is een voorwerp van het snoodste en booswaardigste caraeter aan welke gr uwe li jke bedrijven andere boosdoeners
ten afSChrik en voorbeelden op de strengste .•• behooren te worden gestra ft •••
De Raad Fiscaal merkt op dat hi j recht doet "uit naam ende van weegens
zijne majeste it Geo rge de Derde, Konin g van het Vereenigde Rijk van Groot
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Br ittagne en Ierl and" . Hi j mee nt dat de Hoven met hem van mening zijn
(" indien geene ander e reedenen hier tusschen beiden k wamen" ) dat men zich
"gewisse l ijk tot de langdurigste , schande li jkste en meest sme r te li jke straffe
des doods zoude moge n en moeten bepa len" . Echter , hij is "door hier onnoodig te me lden reedenen " in zi jn keuze beperkt en er bl ijft hem niets
ande rs o ver dan ve roordeli ng tot de "straffe des koor des".
De Raad Fiscaa l was du ideli jk ge"i"rri teerd dat hij in zijn str afmaat beper kt werd door de besl ui ten van koning Geo rge I" waardoor "ande re r edenen hier tussenbeide kwamen". De ook door de Enge lsen als ba rbaars en gr uwel ijk beschouwde st raffen aan slaven en Marrons uitgedeeld, waren onde r
hevig protest van de Hoven van Poli tie en Justitie door Hughes ver boden.
Toch bli jkt het moge l ij k er nog het een en ander aan toe te voegen : de Jagers dienen, al vorens t e worden gehangen, uit de staat van vr ije - al s Z warte Jager - t er ug t e keren tot die van slaaf. Hun executie za l dan uitgevoe rd worden:
ter plaatse waa r men slaven straft .•. om aldaa r aan de daar
opgeri gte ga lge me t den koorde te worden gestraft, dat er den
dood na vo lge, voor ts he t hoofd en beide handen met een bij l
afgehou wen , te zaamen in een yzeren kooij op een hooge st aak
of paal te wor den gep laa t st tot dat deze lve door de l ucht en
vooge len des heme ls zu llen zijn ver tee rd, wijders het cadave r
op een hou ten stape l ge legd en door den vuu r e tot assche verbr and.
En tenslotte IIwordt bek laagde en gede t ineerde gecondamneerd in de kost en
van het proces en van de just i tie" (Sic). Vóór de uitvoer ing van de str af
werd het betoog van de Raad Fiscaal ver kort samengevat nog eens in de
"neger Enge lse taa l t! door de beëdigde verta ler A . J. Comva l ius aan de veroo rdeelden voorgelezen op de dag van de executie: 27 december 1806 .

No t e n
1.

Een Korps Jagers bestaande uit blanken wer d in 1786 opger icht, als onderdeel van de Militie.

2.

Niet ander som , zoa ls Wo l bers ( 186 1: 322) me ldt.

3.

Mijn dank aan Jan Blom, die de mic rofi l ms van de protoco ll en afschreef.

4.

In de protoco ll en Aucaners of Aucaanders genoemd.

5.

D.w. z. na hun ve r trek uit A r mina.

6.

Slaven die aan p lantages van de Geoctroyeerde Sociëte i t
hoord, kregen als achternaam " van het Land" .

7.

Moei tekomme r is waarschijn l ijk een
p l antage Moed en Kommer .

8.

" Zwer i ll of II swer i": een eed waa rbij de pa r tijen ter bezege li ng wat bloed
mengen met witte k lei , kruiden en drank en van dat mengse l drinken.

9.

Vo l gens Christoffe l Chati ll on vier van de twintig man.

ver vorming

van

hadden be-

de naam

van de
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10 . Bamb i had in 1793 Agossu's vader Bon i omgebr acht. !n de or a le tradit ie
van de Djuka 's leeft het herstel van de vrede als " niet lang na die gebeu r tenis" voo rt (Hoogber gen. 1985: 37 1).
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HET BOS EN DE GESCHIEDENIS
VAN SURINAME

Fe BUBBERMAN

Nog steeds is Suriname voor ruim 90 % bedekt met een of andere vorm
van opgaand bos. Logisch dus. dat voor het grootste deel van Suriname rs
binnen land de term "bosll een aanvaardbare kenschets is.
Dit bos behoort klimato logisch tot het Tropisch Regenwoud, waarIJan
de omvang mondiaa l he laas alleen maar afneemt. Een weinig opwekkende
constatering , omdat het tropisch regenbos door zijn langdurige, over meer
dan 60 miljoen jaar ver lope nde ongestoo r de ontwikkeling is uitgegroeid to t
het meest gedifferentieer de en dus geSlaagde ecosysteem dat de natuur
ons biedt . Waar is er voor een optimaa l aantal individuen van loveel ve rschil lende levensvormen al zo lang een plaats onder de zon? Een zeer gevar ieerde samen leving dus, het t ropisch regenbos, waarvan nog bij lange
na niet all es bekend is of onderzocht. Daa rdoor behoorlijk stabiel en evenwlcnt l g, IS zij echter tege l ijkertijd ook gevaarlijk gevoe l ig voor ve rstor ing,
als die maar giftig en langdu r ig genoeg is. Gel ukkig, dat Suriname dee l
uitmaakt van het grotere Amazonië, dat mondiaa l gezien nog het minst
is aangetast , omdat de mens daar pas zo laat in doordrong. Een natuur l ijk
pa radijs nog, met meer dan 1000 verschi l lende b66msoo r ten .

De mens en h e t bos in S urinam e
In Suriname heeft in de loop der geschiedenis het bos zijn conserverende
func t ie kunnen behouden t ot nu toe, met het gevo lg dat juist daar bijna
alle stadia van de re latie bos-mens naar mens-bos nog aanwezig zijn . Echt
oer woud in de st ri kte zjn van het woo rd bestaat eigenlijk niet (meer). Ook
in Suriname slaat het beg r ip "oerwoud n op (tropisch regen)bos, waarin de
mens een meer of mindere ste r ke en, naar steeds meer blijkt, zichtbare
inv loed heeft (gehad).

Het h oger gelegen

land

Zoa l s gezegd heeft het Surinaamse bos zich dus over ve le miljoenen jaren,
zonder de mens nog, kunnen ontwikkelen tot het uiterst gevarieerde en
daardoor tegelijk stabie le én gevoelige ecosysteem dat het thans nag gel ukkig grotendee ls is. Bij de vroegste aanraking met dit gebied, vermoedelijk l anger dan 8000 jaar geleden, zal de mens als primitieve jager/verzame laar slechts hebben bijgedragen aan de ve r vo l making van het ecosysteem .
Hoogstens aan de randen van dit primaire bos kon hij zich duidelijker manifesteren, zij het vanuit een zeer ondergeschikte positie. Immers, de verspreide door natuur l ijke oorzaken gevormde bosloze (gras)gebieden , de savan161

nen, boden idea le jachtvelden we lke door het gebruik van vuur konden worden bestend igd. Het zogenaamde Sipaliwini-compJex in het uiterste zuiden
van het land, gekenmerkt door u it fl int geslagen wer ktuigen , getuigt daar -

van.
Ander s werd het toen de mens v ia een systeem van begunstiging van
onontbeerli jke natuur li jke gewassen - men denke daarbij aan het kostbare
Pij lriet (Gynerium sagittatum) voor de jacht - overging tot primitieve landbouw in de vorm van steeds wisse l ende k leine opengekapte akkers, de kostgrond jes, een systeem dat nog steeds bestaat. Juist het bos had voor deze
vorm van landbouw de voorkeu r vanwege de aanvankelijke vruchtbaar heid.
Deze wisse l- l andbouw , waa r van de introductie in Suriname alweer r ond 3000
jaa r achter ons gedacht word t, begon het bos wezen l ijk te beYnv loeden ,
met name op het stuk van :
De soortensamenste ll ing.
Enerz ijds k r egen lich tlie vende soor ten, die voor hun kieming pe r sé vo ldoende l icht behoeven , een ka ns. r...len denke daarbij onde r meer aan
soorten als Kankantri (Ceiba pentandra) en Kopi (Goupia giabraJ . die
gebruik konden maken van de tijde l ijke lichtstelling op akkers en woonplaatsen (afb.' ). Anderzijds konden ook schaduwverdragende soorten zich
begunstigd weten a ls hun vruchten eetbaar bleken . Voorbeelden: Rode
10kus (Hymenaea courbaril) en de Awarapa l m (Astrocaryum vu l ga r e) we l ke
laatste zelfs een verrassend betrouwbare indica tor is geb leken . EChter,
de versc h i jningsvorm van het bos is hierdoor nog niet echt aangetast.
De verschIJningsvorm .
Het totaa lbeel d van het bos is zichtbaar gewijzigd, zoa ls ook uit luchtfoto' s duideli jk b l ijkt. Men ziet het secundaire bos van vroege re opengekapte kostgronden du idelijk afgetekend tegen het omringende pri maire
bos. Een bijzonder element hierbii vormen de overal aangetroffen Bamboeveldjes. Deze met de lage Amerikaanse Bamboesoort (Guadua sp.)
beg r oeide en steeds met potsche r ven samengaande veldjes zi jn vermoedel ijk het best te omsch r ijven als ufossiele" kostgronden , omdat de zeer
d ichte Bamboevegetat ie, hoe dan ook daar terechtgekomen , de ontkieming van hogere p lan ten onmoge l ijk maakt door het gebrek aan li cht
(a fb. 2).
Het is geb leken dat deze (sub)perma nente bosve randeringen zo mens-gebonden
zijn dat ze een toenemende ro l spe len bij het archeologisch en h istorisch
onderzoek . Zo zijn mi l itaire kunstwerken uit de vroeg-ko lonia le periode,
zoa l s het bekende ve le ki lomete r s lange Cordonpad, nog steeds zichtbaar
omdat de vegetatie ter plaatse , voora l ook door het bijbehorende gr aafwerk ,
is gewijzigd. Ze l fs ruimtelijk beperkte activiteiten als ten behoeve van
de goudwinning rond de laa t ste eeuwwÎssel ing zjjn nog herkenbaar aan de
afw i jkende vegetatie die op het omgewoelde terrein een kans kr eeg. Geomor fo logisch gesproken nietige fenomenen , als het graafgebied waar een
eens vee lbe lovende stoombagge r mo len het laatst bezig was geweest, waren
al dus terug te vinden (afb.3).

De Jaaggelegen natte gebieden
De hoge (grond)waterstand in slecht gedraineerde e%~~f laagge legen terreinen heeft een beper kende inv loed op de soortensamenste lI ing van de
betre ff ende bossen vanwege het geb rek aan zuurstof. In zo'n moer asbos
wor den aan de p lanten hoge e isen geste ld wat betreft hun to lerantie voor
uite r st en . Dit bos is daarom vee l m inder gedifferentieerd en dus m inder
stab iel dan het hoogl andbos. Ing repen i n de gr ondwaterstand door ophog i ng
en/of dr ainage van het terrei n hebben dan ook direct zichtbar e gevo l gen
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Afb.1. Vooral indirect had de mens al vroeg invJoed op het
tropisch regen bos. 0 mdat door ZÜn activiteiten bepaalde houtsoorten begunstigd we rden . zoals düze tenminste 30G-jarige
Kankantr.i Ü1 het westen van Sudna me . die als lichtbevende
houtsoort slechlS kon opgroeien waar het oorspronkelijke bos
verstoord was.

Afb.2. Een met

loge

A merikaanse

Bamboe

begroeid

veld

(centrum afbeelding) omringd door opgaand . overigens ook
danig verstoord bos in het onbewoonde westen van Suriname.
Een ~fossiele " kostgrond !

/

en ook hier l iet de mens al hee l vroeg zijn sporen achter . DUidel ijk her kenbaa r Zijn me t name:
Oe verhoogde akker bedden (Precolumb lan ridged f le lds).
Ver moede li jk rond het begin van onze Jaar tell ing hebben langs de kust
m igrer ende , reeds in de landbouw fase ver ker ende IndIanen een systeem
geïntroduceerd om voedingsgewassen te te Jen op kunstmat ig ver hoogde
kweekbedden en terpen 10 hel vruchtbare draSSige laag land van het Su r inaamse kustgebied. Deze bedjes en terpen ZIJn In hel vel d, maa r vooral
vanuit de lucht goed z,chtbaar aan de van het omringende moeras afwiJkende vegetatie we l ke, vanwege de dicht naast elkaar gelegen bedjes,
een typisch rUItjespatroon te zien geeft (afb.4). Deze versch J/l en worden
nog geaccentueerd door de pe r iodiek optredende vegetatiebranden .
De voor ma l ige plan tage-perce len .
Hetze lf de potent Ieel vruc htba re lage kustgeb ied werd In de ko lonia le
per iode ook het tonee l van de westerse grootscha l ige landbou w, toen
bleek dat de oPb rengsten in het eerst zo wee lderig begroeide en daar om
vruchtbaar geachte hoog Jand sne l tegenvie len . De voor de drainage noodzake l ijke rechthoekige inpo l deringen van het drassige terrein zi jn vanwege
de gegr aven trenzen en opgeworpen dammen voor altijd hèt kenmerk
geworden voor grote delen van de (bos)vegetatle In dat gebied {afb. 5}.
Het IS gebleken dat het gebruik van vuur In deze weinig brandbaar l ijkende
natte gebIeden In Incidenteel droge Jaren bijna catastrofale gevo lgen kan
hebben. In één se Izoen kan een opgaand moerasbos over gaan m een open
moeras omdat de dr agende veenbodem (pegasse), waarIn de bomen worte len ,
gehee l ver branet. Zo moet gedurende de eeuwenoude bewonmg JO het kust gebied, waarbij steeds gebruik wer d gemaakt van vuur, de natuur li jke ontWikke l ing van he t (moeras)bOs voortdurend ziln verstoord . De ver houdmg t ussen
met bos begroeid en open terrein In dat gebied van ruwweg 1 op 1 IS dus
niet zo "natuurliJk" al s vroeger wel werd aangenomen .

Ifct

b os 81 s ge s chiedenisboek

A ls bosbouwer rondzwe r vend In het binnenland van SUriname word je haast
tegen w il en dank geconf rontee rd met de afhankel ijkheden In de vegetatie ,
al is het all een maar om niet te verdwalen . De aanvanke li jke chaos wordt
langzamerhand een dUIdel ijk systeem waarbij eerst toevallige waarnemingen
ge leide l ijk een plaats krimen in een groter geheel . Het wordt moge l iJk. In
de vegetat .everschi l/ en een soort geschiedenIsboek te ZIen , uIteraard In
weder kerige samenhang met een combinatie van andere reeds bekende gegevens, zoa ls:
De geografie van het gebied. Het IS frappant te zIen hoe mensen door
de eeuwen neen ge l ijksoor t i g denken en handelen, zeker bij het Uitkiezen
van hun v/oonpl aats.
Etnogra f ,sche over wegingen.
Over ge leverde histori sche fe i ten.
Oe Interprelatle van oude (manusc r,pt)kaarten. Deze bi l/ken vaak verrassend nauwkeung te lIJn!
Voor al in de laaggelegen dras- en moerasgebieden liJn ook de ge r ingste
verstoringen zichtbaar, zoals die als moge l ijke bomtrechter herkende ronde
poel v l ak achter de kust l IJn ten oosten van de SurinamerlvIer , welk vermoeden bIJ navraag bevestiging vond In bronnenmateriaal Uit het Rijksarchief
Uit de pe r iode van de Tweede Were ldoor log.
In el k geva l: de react ie van het troplsctl regenWOud op menselijke
verstor Ing duurt tang genoeg om histoflsche en ze lfs arCheo logische gebeu r te~
nissen te loca l ise ren . Het "oerwoud" .IS dus vee l mense lIJker dan tot nu
toe vee lal werd gedacht.
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Afb .3. De resten van een goudbaggermolen uit 1905 liggen
verscholen :in de dichte vegetatie van het bewerkte terrein .
dat door zijn drassigheid duidelijk te onderscheiden js van
het omringende haagbos . hetgeen op luchtfoto 's te zien is.

Afb.4. Luchtopname van prehistorische Indiaanse a kkerbedden
het oostelijk kustgebied van Suriname. Door verbranding
van de grasvegetatie in de droge tijd en de daaropvolgende
\'erhoging van de waterstand in dc regentijd vallen de eigenlijke bedden jwst op door de weerkaatsing van het zonlicht
op het open water van dc kaalgebrande bedden . terwijl de
tussenliggende vochtige . dus minder brandgevoe.lige geulen
begroeid zijn gebleven m et hoog gras.
in

/

Afbo5. Luchtopname met het kenmerkende blokkenpatroon
in de vegetatie. veroorzaakt door de rechth oekige da m men .
kanalen en percelen van de vroegere plantages in het laagg€legen kustgebied van Suriname.
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ARCHIEVEN OVER SURINAME

E. van LAAR

Wat is een archief? Vo lgens het Lexicon
van
Nederlandse archieftermen .
het handboek van de archivaris. is een archief het gehee l van archiefbeSCheiden, ontvangen of opgemaakt door een instelling, persoon ot groep personen . Er moet dus een verband zijn tussen de Insterling en haar archief
in relatie tot de uit te oefenen taken . Wanneer iemand gedrukt materiaal
verzamelt over een bepaald onderwerp . dan spreken we over documentatie.
Waarom worden archieven bewaard? In de eerste plaats heeft de archlefvormer zIJn stukken nog van tijd tot tijd nod ig, verder lqn de stukken
van be lang voor rechtzoekende burgers en tenslotte kunnen ze antwoorden
geven op vragen van onderzoekers en andere geïnteresseerden . Thans ZIJn
archieven openbaar na 50 Jaar. Bu r gers hebben recht op Informatie, een
verworvenheid van de westerse democratieën: onderzoeker s mogen niet gehinderd worden door ideologische barrières. Voor stukken tot 50 jaar ouderdom kunnen beperkende bepalingen gelden, die meestal mhouden dat door
publikatie van bepaalde gegevens zakelijke of persoonlijke belangen niet onevenredig mogen worden geschaad.
De archiefbewaarplaatsen van rijk en gemeenten zijn volgens de Archlefwet allereerst gevu ld met archieven van de overheid , maar ook kan
men er vele particu li ere archieven vinden, die de archiefdienst in schenking
of bru ikleen voor minimaa l twintig jaar heeft ontvangen . Particu li ere archieven worden van tijd tot tijd aangeboden, maar de archivarissen nemen in
deze ook ze lf initiatieven. Zo voert de Tweede Afdeling van het A lgemeen
RIjksarchief, het Rijksarchief voor de centra l e regeringsarchieven vanaf
1195, een actief acquisitiebeleid gericht op oud-politici in Nederland en
oud-bestuursambtena ren in de voormalige koloniën en op verenigmgen. stichtingen en bedr i jven op landel ijk niveau en werkzaam geweest In de voormalige ko loniën .
Voor een goed begrip IS een overzicht \lan de or ganisat ie van het Nederl andse arChiefwezen noodzakelijk. Archieven van de centra le regerll1g:
mlnlste(leS en hoge col leges van staat gaan naar het A lgemeen Rijksarchief
(A . R.A .) in Den Haag. ArchIeven van de provinC iale besturen en organen
en van de rIjk Sorganen werkzaam in de provincies gaan naar het rijksarch ief
In de prOVInciehoofdstad en archieven van gemeentebesturen en gemeentelIJke organen gaan naar de gemeentelijke archiefdiensten - de gemeenten
zIJn autonoom . In het Algemeen Rijksarchief is ook het rijksarchief van ZuidHoll and gevestigd. Het A.R .A . om vat de Eerste Afdeling: cent r ale regerll1gsarChieven van 1576 tot 1795; de Tweede Afdeling: cent ral e regeringsarchieven vanaf 1795, en de Afdeling Kaarten en Tekeningen , in relatie tot de
arChieven van de drie archiefbeherende afde l ingen; het geheel onder steund
door de Afde l ing A l gemene Zaken .
Wat is de waarde en de betekenis van ove rheidsarchieven? Een dossier geeft
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de neerslag van het handelen van een functionaris om tot een bepaa ld doel
te komen. Er zijn verschillende fasen te ondersche iden: een klad. een concept , een minuut en een expeditie, het geheel bij be langr iJke kwesties nog
uitgebreid met r apporten, verslagen en nota' s. Uit al deze stukken tezamen
kan men een zaak reconstrueren - natuurlijk vindt men in archieven ook
seri es losse gegevens als persoonsgegevens en notu len van vergaderingen .
Men vindt er dus alleen de gegevens die in relatie staan tot de taakopdracht van de overheidsfunctiona ris of het overheidsorgaan en hun verantwoorde l ijkheden.
Als voorbeeld noem ik het archief van de gouverneur van Suriname
sedert het in werking treden van het Statuut voor het Koninkrijk - na 15
december 1954 , wanneer de gouverneur de vertegenwoordiger van de Koninkrijksregering in Den Haag en het constitutione le hoofd van de regering
van Suriname is. In dit archief bevinden zich vele stukken en dossiers over
zaken waarvan de gouverneur kennis moest nemen, maar waarvan de ve ran t woordel ijkheid bij anderen la9, zodat men van hem daarin geen inbreng ka n
aantreffen. De onde rzoeker moet dan verder zoeken In het archief van het
ministerie van Opbouw, van Onderwijs enzovoort in Paramaribo.
Particuliere archieven bevatten de neerslag van het beleid van bedrijven , verenigingen en stichtingen; archieven van personen bevatten vaak veel
aanvullende gegevens op de overheidsarchieven, aangevuld met dagboeken
en briefwisselingen.
Thans vo l gt een opsomming van enige archieven in re latie tot Sur iname die
beheerd worden door de Eerste Afdeling van het Algemeen Rijksarchie f.
De uitgave De archieven in het Algemeen Rijksarchief, bijgewerkt tot januari 1982, bevat een overzich t van alle archieven.
Staten-Generaal , 1576 - 1796
Oude h'estindische Compagnie, 1621 - 1674
Tweede Westindische Compagnie, 1674 - 1791
Directie ad interim , 179 1 - 1792, en Raad der Co roniën in \'vest-Indië,

1792 - 1795
Sociëteit van Suriname, ( 1668) 1683 - 1795
Op grond van de koninklijke besluiten van 19 15, 1919 en 1930 werden in
verband met de slechte bewaringsomstandigheden vele archieven uit Suriname naar Nederland overgebracht , waar ze thans in beheer zijn bij de Eerste
Afdel ing. Dat betekent dat ook nu nog verschillende delen van deze archieven door hun slechte ma teriële staat niet door onderzoekers geraadpleegd
mogen worden . Ze zijn in het depot voorzien van een rode stip. Het restauratie-atelier wer kt aan de conserverÎng van deze stukken , maar gazien de
intensiteit van dit werk gaat het langzaam. De be langrij kste van deze archieven zijn:
Gouvernementssecretarie. 1722-1828
Gouverneur-generaal der Neder landse Westindische bezittingen, 1828-1845
Raad van Politie, 1669- 1680, Raad van Politie en Justitie, 1680-1683,
Hof van Politie en Cri minele Justitie, 1684-1816
Raad van Justitie, 1669-1689, Hof van Civiele Justitie, 1689-1828
Sec retarissen en gezworen klerken fungerende als notar is, 1699-1845.
H ierin bevinden zich bijvoorbee ld registers van kopie-êl.kten over de vrijlating van sl aven ove r de jaren 183 1- 1846.
Burger li jke stand, 1662-1882
Nederlandse West- Indische Bank in Suriname, 1828-1870.
Hierin komen ook de administ r aties van een aanta l plantages voo r .
170

Nederlands-Portugees-Israëlitische gemeente

In

Suriname. lBe eeuw - 1664.

Ook In de particuliere archieven 'Jan W.O. Bleys van Treslong, J. Nepveu
en de familie Radermacker treft men stukken over Suriname aan .

De kernarchieven van de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief
voor de bestudering van de geschiedenis van SUriname worden gevormd door
die van het ministerie van Koloniën en rechtsvoorgangers en -opvo l gers met
als laatste het Kabinet voor Su rinaamse en Nederlands-Antilliaanse Zaken,
lopend tot en met 1975. Daarnaast beVinden zich ook verscheidene archieven
van commissies, adm inistraties en andere organen bij deze afdeling, waarvan
ik slechts noem het archief van de Ronde-Tafel-Conierentie Nederland-Su r iname-Curaçao, 1945- 195 1. Natuurlijk vindt men ook in de archieven van
de hoge coll eges van staat en de ove ri ge ministeries stu kken met betrekking
tot Su r iname. In het bijzonder kunnen vermeld worden de archieven van
de Staatssec retari e van Koning Willem I en het Kabinet des Konings , waarin
de minuten van alle wetten en koninklijke besluiten voorkomen, en het archief van de Algemene Rekenkamer, dat onder andere de afrekeningen met
de vroegere slavenhouder s bevat van na de afschaffmg van de sl aver nij in

\863.
Ook biJ de Tweede Afdeling berust een aantal arChieven dat overgebra c ht is Uit SUriname. De belangrijkste zqn de archieven van:
de Gouvernementssecretarie, de stukken "K ablOet-geheim" over de laren
\885-\95\
het Kabinet van de Gouverneur van Su ri name, 1952-1975
de beheerder van het Surinaams Welvaartsfonds, 1947- 1960
de ambtenaar be l ast met de bevo lk ingsregistratie in SUriname, 1921
de algemeen leider van de tweede algemene vol kstelling in SurlOame, 1950.
Van de parti culiere archieven kunnen genoemd worden die van de gouve r neurs en andere prominenten Baud, Van den Bosch, Cantz 'laar , Lammens,
Van Lansberge, L ely , Loudon , De Sa vornin Lohman, Smidt en De Vries, van
J .F .A. Cateau van Rosevelt, die met J . F.A .E. van Lansberge in het binnenland kar terin gen uitvoerde in de jaren 1861 tot en met 1879, en van de
families Bots, Copes van Cattenburch en Gülc her, eigenaren van p lantages.
Oe ar ch ieven van het kantoor van de Surinaamse Bank in Amsterdam over
de ra ren 1865- 1958 en van de Nederl andse Handelmaatschappij, van 1880
tot 1962 eigenaresse van de p lant age Mariënburg, zijn ook voor het onderzoek van belang.
Bijna a ll e hier voor genoemde archieven zijn voorzIen van invent arissen met
inleidingen over de geschiedenis en de organisatie van de overheidsd ienst ,
het particu l iere orgaan of levensbeschrijvingen . SOms IS er slechts een plaatsings l ijst besch i kbaar .

Bij de Afdeling Kaarten en Tekeningen van het A l gemeen Rijksarchief zijn
de kaarten van Suriname va.n vóór 1795 opgenomen in de collectie-Leupe
en beschreven in zijn inventaris uit 1867. Dit zIJn kaarten afkomstig van
de Kamers Amsterdam en Middelburg van de Westindische Compagnie en
van de Sociëteit van Suriname, 1683-1795. Een supp lement hierop is in 19 14
gemaakt door I' Honoré Naber . In deze verzameling bevindt zich de unieke
kaart in 140 bladen uit 1787 van het gecultiveerde deel van Suriname door
Von Heeneman. De kaa rten uit de 1ge en 20e eeuw zijn besch reven in de
Catalogus van de boeken en kaarten uit makende de bibliot.heek van het De-
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par~ement vao Kolonië-n uit 1898 met acht vervolgen tot en met 1930, en
in de inventaris van het archief van de Topografische Dienst uit 1983.

Bijzondere verme lding verdienen de karteringen van het binnenland
van Van Lansberge en Cateau van Roseve!t, van wie het archief bij de
Tweede Afdeling aanwezig is.

Van archiefdiensten en andere insteJlingen in Nederland buiten het Algemeen
Rijksarchief die archieven beheren over Suriname kunnen onder andere genoemd worden:
het Rijksarchief in Zeeland te Middelburg,
St aten van Zeeland, 1574-1795,
Middelburgse Commerciecompagnie, 1720-1807. Deze onderneminq hield
zich bijna uitsluitend bezig met de slavenhandel, voornamelijk met
Suriname.
het Rijksarchief in Utrecht in de stad Utrecht,
• Zeister Zendingsgenootsc hap, 1793-1962. Dit archief is van groot belang
voor de kerk- en sociale geschiedenis van Suriname.
het Gemeentearchief van Amsterdam . Voor de archivalia en andere stuk ~
ken over Suriname aanwezig in Amsterdam raad ik u aan de Gids voor de
in A ms terdam aanwezige bronne n voor de g eschiede nis va n Surina me ,
jn 1976 -s amengesteld door R. van Gelder en in 1985 door het Algemeen
Rijksarchief uitgegeven, te raadplegen. De volgende archieven van het
Gemeentearchief van Amsterdam zijn van belang:
Notariële archieven vanaf 1578, deels met een index op persoonsnamen,
onderwerpen, beroepen en geografische namen - er zijn een paar duizend -kaartjes over de hande lsrelaties van Amsterdam met Suriname.
Burgemeestersarchief. Verschil l ende nummers handelen over Suriname.
Col lectie koopmanSboeken .
C lassis Amsterdam van de Nederlandse Hervormde Kerk .
Verder is er een groot aantal persoons- en familiearchieven, waarin
gegevens over Suriname voorkomen, aanwezig. Ik noem slechts de archieven van de familie Bicker, Louis Bienfait en Soon en Marquette.
het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam. In de verzameling
handschriften aanwezig in de Centrale Bibliotheek bevinden zich verschillende stukken over Suriname. Aparte vermelding verdienen de verzamelingen geschriften , plakboeken en mappen met stukken van F. Oudschans
Dentz , die leefde van 1876 tot 1961, en van Ph. A. Samson, 1902-1966,
uit de 20e eeuw. Zij hebben zich intensief met de geschiedenis van Suriname bezig gehouden.
de Economisc h-Historische Bibliotheek in Amsterdam. Verschillende nummers uit de verzameling Kleine Aanwinsten handelen over Suriname.
het Koninklijk Instituut voor Taal-, land- en Volkenkunde in Leiden,
Papieren van A. van den Brandhof, 1796-1863, stukken over de Nederlandse boerenkolonie in Suriname. De stukken lopen over de jaren
1815 tot en met 1860.
In de handschriftenverzameling bevinden zich verschillende stukken
over Suriname.
de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Ook hier treft men in de handschriftenverzameling verschillende stukken over Suriname aan.
de Nederlandse provincie van de Paters Redemptoristen in Roosendaal.
Het archief is be langrijk voor de bestudering van de geschiedenis van
de missie in Suriname vanaf de tweede helft van de 1ge eeuw.
Inlichtingen over partiCU l iere archieven in Nederland kan men verkrijgen
bij het Centraal Register van Particuliere Archieven, gevestigd in het Alge172

meen Rilksarchief .
Voor de archIeven over Su ri name i n het buiten land raadPlege men in de
eerste p laa ts de gidsen va(l de Int ernatIonal Counci l on A rch lves for the
H is tory of L atln America, aanwezig in de b.b llotheek van het A lgemeen
Rijksarchief. Wijlen mIJn medewerker Roessi ngh heeft de Nederlandse gids
samengeste ld.
In het Pub li c Record Office in Kew bij Londen bevinder\. zich de archiefstukken bet reffende het Enge lse tussenbestuur van Su r iname in de Napoleontische tijd en ook die van Guyana na de Neder landse periode. Ove r
Frans Guya na kan men veel vi nden in de Ar ch ives d' Out re Mer van de Arc hives Nationa les in Aix-en-Provence .

Tens lotte kan ik over de arChieven in Suriname het vol gende me l den. De
centra le bestuursa rchieven vanaf het jaar 1846. voor zover bewaard, bevinden zich aldaar . Van de Gouvernementssec retarie scheidden zich in de loop
van de tlJd verschillende afdel ingen af die aparte diensten werden, zo bijvoorbeeld het departement van openbare werken In 1860, dat l ater een ministene werd. Het archief van di t departement over de laren 1860 tot 1974
is in het l aatst genoemde Jaar tengevo lge van een fatale brand voor 99%
verloren gegaan.
Een aanta l archieven of arch.efgedeellen bevinden zich In hel Staatsarchief aan de Gravenstraat in Parama nbo met een dependance aan de
Doekhlweg in Zorg en Hoop. Door het ontbreken van over Zichten , inventarissen en plaatsings l ijsten is het een ti jdrovende zaak om aan adequate gegevens te komen .
Voor de registe rs van de burgerli j ke stand en de bevo l kmgsregist rat.e
dient men ziCh te wenden tot het Centraal Bureau voor Burgerzaken, sedert
enige tijd gevestigd aan de Coppenamestraat. De registers van geboorte
en ove rl IJden zijn daar aanwezig vanaf 1828, de huwe l ijksregisters vanaf
lB01 . RegIsters van vri jlatingen van slaven over de jaren 1832 tot 1863 moe t en daar ook bewaard worden . Het bevo lk ingsregister is in Suriname pas
in 192 1 ingevoerd .
In het Hypotheekkantoor bevinden zich onder meer transportregisters
vanaf 1699, deels in slechte staat - maa r dat ge ldt voor de meeste archieven In Suriname als gevo lg van slechte bewaringsomstandigheden en ondeskundig beheer of het gehee l ontbreken daarvan.
In het Domeinkantoor worden ook oude archiefstukken bewaard en wel
de registers van uitgifte van gronden.
Van de archieven van de Districtscommissarissen lijn enkele fragmenten aanwezig In het Staatsarchief in de Gravenstraat; die In de districten
zijn grotendeel s verl oren gegaan. Het oud-a rch ief van Coron.e IS gehee l ver brand.
Professor de Smldt heeft in 1970, 1972 en 1975 grote delen van het
archief van het Hof van Justitie vanaf het Jaar 1829 met daarbi J onder andere ook de dubbelen van de registers van de burger lijke stand en van de notariële repertoria voorlopig beschreven . Deze archivalia bevmden zich thans
voor een klein gedeelte op de zo lder van het Hof van Justitie en voor een
groter gedee l te in het Staatsarchief aan de Doekhiweg.
Van de kerkelijke archieven kan ik noemen het archief van het apostoIisch- vi ca fJaat en het bisdom Su r iname, bewaard I(l het Bisschopshuis aan
de Gravenstraat en dat van de Evangelische Broedergemeente in he t gebOuw
\lcm \Je Sta\J::;"elld'II IQ élan de Burenst raat, waar een gedip lomeerde archivaris
onderzoekers kan assist eren .
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In het Su rinaams ivluseum in Zor g en Hoop zijn enige plantage-archieven
aanwezig, waa r onder dat van Mariënbur g over de jaren 1880-1962, en een
verzame l ing handschriften over de periode 18 15 tot 1836 van A.F . lammens
die leefde van 1767 tot 1847 en presiden t van het Hof van Justitie was.
Kopieën van de verzame l ing-Lammens worden bewaard bij de Tweede Afdel ing van het A l gemeen Rijksarch ief.

Gidsen
Bos-Rops, J. A.1VI . Y. e.a. (red.) 1982 .. De archieven in het Algem een
chief. A lphen aan den Rijn , Samson.
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SURINAME IN KAARTENCOLLECTIES

JUST WEKKER

1.

Inl eiding

In 1973 publiceerde C. Koeman, hoogleraar kartografie aan de Rijksuniversi teit te Utrecht, een carto-b ibliografie. bij produkt van de naspeuringen voo r
de samenstelling van het door hem geredIgeerde boek (1973) over de geschiedenis van de kartografte in Suriname. Deze Bibliography of pönted maps of
S urinam e (B.M .S. ) geeft een ruime aanzet en waardevo ll e aanwijzingen met
betrekking tot vindplaatsen van kaarten. in druk verschenen tussen 1671

en 1971, van en over Suriname in diverse kaartencollecties.
In zijn inleiding noemt de auteur enkele door hem in acht genomen beperkingen bij de samenstelling, te weten:
1. Slechts die gedrukte kaarten die Suriname als onderwerp hebben, zjjn
opgenomen .
2.
Hoewel voor de geschiedenis van de kartagrafie van Su riname de manu script-kaarten belangrijker zijn dan in druk verschenen kaarten, werden
deze niet opgenomen .
De beperking ad 1 heeft tot gevolg dat enkele zeer oude kaarten uit de
Guiana-regio, waarop Suriname ook voorkomt en waarvan 14 stuks in de co llectie van het Surinaams "Jluseum aanwezIg zijn, niet werden vermeld. De
tweede beperking is zeer begrijpelijk. Niet alleen namelijk de omvang van
deze ca tegorie kaarten maar ook het feit , dat tal van co llec ties niet gecata logiseerd zijn, zijn er de oorzaak van.
In genoemde carto-bibJiografie verzamelde Koeman 351 kaarten met betrekking tot Suriname, waan/an 174 losse kaarten en 177 in boekwerken .
Hieruit werden 70 kaarten volledig beschreven in de Geschiedenis
van
de
kartograBe ~'an S urinam e en wel in drie talen (Nederlands, En ge ls en
Spaans). Dit oeuvre gaat vergezeld van 39 facsimilé kaarten en 54 illustra ties (waaronder 31 kaartjes of kaart f r agmenten) .
De auteurs van dit laatste werk hebben zich ten doel geste ld hiermede
tevens de geschiedenis van Su riname (1500-t97t) door middel van kaarten
te adstrueren; vandaar de ondertitel
ItSchake ls met het verleden" . A an
de orde komen dan ook de ontdekking en kolonisatie , plantagelandbouw en
marronage , de wetensc happelijke ex:pedities naar het binnenland, goud- en
balata-exploitatie, de groei van de stad Paramaribo en de hydrografische kar teringen ten behoeve van de scheepvaart.
Een apart hoofdstuk over de lu chtkartering werd in het boek opgenomen, omdat deze techniek het mogelijk. maakte na de Tweede Wereldoo rl og
Suriname volledig in kaart te brengen, hetgeen voordien om diverse redenen
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niet mogelijk was. Met het intreden van de lucht karterin g in Suriname (1948)
begint dan ook een geheel nieuwe vorm van karteren en neemt het kaartenbestand in Suriname belangrijk toe.

2.

In druk verschenen kaarten vóór 1948

A. Collecties in Suriname
a. Het Surinaams Nus e um. De
grootste kaartenverzamelÎng van
dit
genre is in de bibliotheek van het Surinaams Museum te Paramaribo ondergebracht . De co llectie bevat in totaa l 312 kaarten en is toegankelijk via een
kaartsysteem (fiches), waarbij de kaarten op volgnummer zijn geregistreerd,
terwijl het fiche tevens de vo lgende gegevens bevat: tite l. auteur, uitgever,
schaa l. datum van uitgifte, eventuee l insets of andere bijzonderheden . Een
tweede ingang is het fiche-systeem waarbij de auteurs in alfabetisch- lexicografische volgorde zijn gerangschikt. Tenslotte zijn van alle aanwezige kaarten één filmnegatief en één afdruk aanwezig op basis van het volgnummer.
Deze afdrukken zijn samengevoegd in zes mappen.
In de bibliotheek van dit museum bevinden zich ook kaarten in pubHkaties, voornam"e lijk betreffende reis- en expeditievers l agen . Onder deze publîkatjes nemen de series "Tijdschrift van het Aardrijkskundig GenootschapIl
(T.A.G . ) en "De VJest- l ndische Gids" (W.I.G.) een belangrijke plaats in.

b. Tekenkamer Geodetische Dienst (voorheen Tekenkamer Domeinkantoor; kaartenbestand gelnventariseerd in 1984). Tot aan de oprichting van
het Centraal - Bureau voor de Luchtkartering (C .B.L .) in 1948. gold het 00meinkantoor als de belangrijkste producent van topografische kaarten . In het
kaarten-archief van de tekenkamer van het voormalige Domeinkantoor zijn
thans nog de volgende in druk verschenen kaarten aanwezig:
1. Kaart van Paramaribo 1916-1917, schaal I : 10.000; 7 exemplaren .
2. Uit de serie van L .A . Bakhuis en W. de Quant , 1930, in totaal 148 bladen (blad 3, 4 en 7 ontbreken)(de serie bestaat uit 16 bladen op schaal
1 : 200.000).
3. Uit de serie van J.F .A. Cateau van Rosevelt en J.F . A .E. Lansberge
(1882), schaal 1: 200.000, in totaa l 75 stuks kaarten . De serie bestaat
uit 19 b laden , doch in de verzameling zijn slechts de nummers 1, 2, 3
en 5 ti m '0 aanwez ig.
4. Enke le hydrografische kaarten.

c.
1.
2.
3.

d.

Het Centraal Bureau Luchtkartering
Overzichtskaart 1 : 3 m il joen (vastgeste lde grens tussen Suriname en
Brazilië) 1935-1938 en behorende bij het rapport Comi.::;:sao mixta Brasi.leira - Neerlandesa ...
A.A .F. Pre li minary Base 1 : 500.000 (b l ad 825 D) American Air Force
1947. Luchtvaa rtn avigatiekaart.
World Aeronautical chart 1 : 1 miljoen (bladen 825, 826, 894) colored,
1947. Luchtvaartnavigatiekaart.
Particulier bezit (niet gelnventariseerd). l

B. Collecties buiten Suriname
a.
176

In Neder land

Koeméin ( 1973al geeH eer. l ijst van vindpl aatsen in Nede rl and , en we l:
1.
Het A lgemeen Rijksarchief (A .R.A .), Den Haag: co ll ectie-Leupe.
2. Bib l iotheek van het vroeger Ministerie van Koloniën, Den Haag.
3. Hydrografische Dienst, Den Haag.
Universiteitsbibli otheek Amsterdam .
4.
Konink li jk Instituut voor de Tropen, Amsterdam .
5.
6.
Rijksmuseum Amste rdam.
7. Nederlandsch Historisch Scheepvaa r t Museum , Amsterdam .
Universi t eitsbib l iotheek Leiden : co ll ectie-Bode l Nyenhuis (P'brt. 63).
8.
Koninklijk Instituut voor Taal - , land- en Volkenkunde, leiden : co lJ ectie9.
Oudschans Dentz.
10. Maritiem Museum " Prins Hendrik", Rotterdam: co ll ectie - Vaandr ager en
co llectie-W .Engelbrecht.
11. Geografisch Instituut der Rijksuniversiteit te Utrecht.
12. Stichting At las van Sto l k, Rotterdam .
13. Topografische Dienst, Emmen (Bendienplein 51, sinds 1984 .
14. lab. van Geodesie, De l ft .

b.

Elde r s

1.
2.
3.

British Museum , London .
Royal Geographica l Society, London .
BibtiothêQue National, Paris : Co ll ection d'Anvilie en Co ll ection Bonapar-

4.
5.
6.
7.
8.

Staatsbibliotheek, Ber l in.
National BibJiothek, Wien.
Collection Alber tina, Wien .
Koninklljke Bibl iotheek, Brussel (A lbert I).
Nordenskjö ld co llec tion, He lsinki.

3.

Oude manuscripl-kaartcn

in Europa

te.

A. Collecties in S urinam e
a. Dienst der Domeinen (ook weIDomeinkantoor). De Dienst der Domeinen is een administratieve dienst, belast met aange legenheden betreffende de uitgifte van (het ver lenen van concessies op) landsdomeinen .
De geschiedenis van de co ll ec t ie manuscript-kaarten ten Domeinkantore
gaat te r ug tot de tijd van gouverneur Cornetis Aerssen van Sommelsdijck
(1683-1688). Toen deze voor 1/3 deel mede-eigenaar van de kolonie Su riname
was geworden, ontvingen de pl anters giftbrieven of wa rranden, waaruit de
grootte van het stuk land van hun keuze bleek, terwijl zij waren gehouden
binnen drie maanden na uitreiking der giftbrief, het percee l te doen uitmeten door een landmeter. H ier aan werd niet altijd de hand gehouden , waar door slechts enke le kaarten van uitgemeten plantages en erven uit de 17e
en 18e eeuw in de archieven in Suriname bewaard zijn geb leven. OpeenVO lgende gouverneurs maanden de planters evenwel deze verp l ichtingen na te
komen.
Het droevig ver loop van de geschiedenis van deze kaartenve r zame li ng
vinden wij onder andere bij de gouvernements-Iandmeter Loth (1905 : l Ov)
aangetekend. Rond 1821, toen de meeste grondbriefpr otoco ll en door brand
waren verwoest, was de Ie luitenant der Genie A .H. Hiem cke als landmeter
en rooimeester be l ast met het toezicht op en de bfjhoudlng van de kaarten
in het archief ter Gouvernementssecretarie. Bij Gouv . Res. d.d. 27 ju l i 1824
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no. 257a werd hij van deze functie ontheven en werd de landmeter G. Mabé
met deze werkzaamheden be last. Na Mabé werd geen deskundige meer met
het toezicht op de kaartenverzameling ter Secretarie be last. De toestand
(aldus nog steeds L oth) werd zodanig dat gouverneur Schimpt (1855-1859)
op 22 ju l i 1857 besloot de ver vaardiging van een kadastrale kaart van Paramaribo, haar buitenwijken en aangrenzende nog niet in wijkverdeling opgenomen gronden op te dragen aan de landmeter A.G. Hlem cke. Deze klaagde
over problemen bij het opsporen der eigendomsbewijzen , en er is niets terech t gekomen van zijn taak . Integendeel, de opdracht aan deze landmeter ,
die de hele verzameling oude kaarten thuis kreeg, heeft vee l bijgedragen
tot het verdwijnen van deze oude co ll ectie . Het weinige dat er nog van over was, werd enige tijd na het overlijden van Hiem c ke "in deplorabele
staat in de Weeskamer gevonden, waarheen zijn inboedel was verhuisd" . Het
voorgaande verklaart waarom van de zeer vele uitmetingskaarten uit de plantagetijd zo weinige in dit archief te vinden zijn .
Met de invoering van de Neder landse wetgeving in Su r iname (regeringsreglement 1865) kon ook in de grondboekhouding (rege l ing ambt van de hypotheek-bewaarder K.S . 15 aug. 1868 no. 62, zie Quintus-Bosz , 1980: 129) wat
lijn gebracht worden. De grondbrieven annex uitmetingskaarten van p lantages
en er ven (uitgegeven onder enig zakelijk recht) vanaf die periode zijn bewaard in het protocolJenarchief van de Dienst der Domeinen - helaas nimmer ge"Înventariseerd. De protoco ll en zijn bovendien vaak aangetast door de
ongunstige klimatologisc he omstandigheden (temperatuur, r elatieve vochtigheid) we lke aan de tropen eigen zijn en dus ter nauwernood hanteerbaar.
Toch vertegenwoordigt dit archief een unIeke historische kaartencoll ectîe.
b. Tekenkame. Ceodetische Dienst (voorheen Tekenkamer Dienst der
Domeinen ). 2. De2e co ll ectie is op te splitsen in twee categor ieën:
1.
Zuiver historisch mater iaal ; hierin zijn de grondslagen van het kadastraal en topografisch werk van de opnemmgsdienst van Suriname (19111930) alsmede andere re levante landmeetkundige en histori sche gegevens
terug te vinden . 3
2.
Manuscript-kaarten van direct praktisch nut. Hieronder bevindt zich een
ander soort historisch materiaal, namelijk kaarten van 60 jaar en ouder
die Qua meettechniek , gebruikte maten, gewijzigde p laatse li jke situaties
e.d. tot de geschiedenis behoren .
De tweede ca tegorie bevat het levenswerk van drie opeenvo l gende generaties van Surinaamse landmeters en geeft tevens inzi cht in de geschiedenis
en ontwikke l ing van de ruimtelijke ordening, terwij l de landmeter van vandaag er een schat van gegevens aan ontleent ten behoeve van het huidige
grondgebruik . D it kaartenbestand werd in 1984 ge'înventariseerd en vastgelegd in een verSlag aan het Hoofd van de Dienst der Domeinen (27 aug.
1984)(156 vellen A-4). Helaas werden geen middelen ter beschikking geste ld
dit buitengewoon waardevol bestand adequaat te beschrijven . Samenvattend
bestaat deze coll ectie uit 7553 manuscript-kaarten, waarvan 2332 stuks ouder dan 60 jaar . Van het totale bestand zijn 738 stuks in duplo aanwezig
(a ls lich tdruk, papier- of filmea/Que) .
De categorie
namelijk:
kaartbladen
kaartb laden
kaartb Jaden
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onder

1 bevat onder

10.000
50.000
200.000

360 st.
40 st .
14 st.

meer 414

stuks

t opogra fische bladen,

De categori e onder 2 is per di strict in hangkasten opgeborgen, namelijk
727 st .
van Pa rama r ibo
177 st .
Marowijne
Commewijne
20 1 st.
Suriname
1504 st . (inc lu sief de len van Vv'anica, Paramaribo, Para
en Br okopondo, een en ande r i. v. m. de districtswijziging van 1983)
Para
45 st.
Saramacca
356 st.
Coronie
66 st.
Nickerie
30 1 st.
Totaal

3377 st.

Deze manuscrip t -d lstri c tskaarten (kadastraal mate r iaa l: project kaarten, verkave l ingsp lannen , verzame lkaarten en l andmeterskaarten) zijn gedee l te l ijk gecata logiseer d en wel : per hangkast, per ophang rail, volgnummer in de kast,
b ladnummer, tOkatie , schaa l en datum. Een gemiddelde jaa rl ijkse toename
van ca . 50 manuscript-kaarten in deze ca tegorie is p lausibe l.
In deze categorie bevinden zich nog vele manuscript-kaarten, welke
diverse onde r zoekdoe leinden en/of wtgiften van gr onden voor ande r e doe l ei nden dan landbouw of bewoning bet reffen. Ook zeer veel z.g. C .B. L .b laden* zijn In deze verzameling aanwezig als basis voor verzame l kaarten zoals bij gronduitgifte-onderzoek , ontwikke l ingsp r ojecten en dergelijke.
c . Het Surinaams Museum . In de kaartenco ll ectie van het Su r inaams
Museum bevinden zich ook 90 stuks manuscript-kaa r ten . Deze zijn evena ls
de in druk verschenen kaarten gecatal ogiseerd naar: tite l, auteur , schaa l,
datum en eventuele bijzonde r heden en zijn opgenomen in een fiche-systeem .
Er bevinden zich enke l e bijzondere manusc r ipt-kaarten in deze verzame l ing.
In de co ll ectie bevinden zich ook 94 stuks fi l mcalques van de grootscha l ige
manuscript-kaarten van J.C . Heneman ( 1789-1803).'+
d. H8Ven~ en Loodswezen . Aan het begin van de 20e eeuw kwamen
de eerste stoomschepen de haven van Suriname binnen . Deze schepen werden
binnenge loodst door particu l iere loodsen . I;'~aaf vaar problemen voorkwemen ,
werden ter p laatse door deze loodsen metingen gedaan en de gegevens voor
eigen gebruik verzamel<1. Ze werden niet aan de rden verstrekt, aangezien
het loodsenberoep een familieberoep was. Na de Tweede VJere ldoor log werd
de loodsdienst door de ove rheid overgenomen en de Havendienst omgedoopt
in Haven- en Loodswezen, dat onder meer tot taak kreeg de kartering van
rivieren en riviermondingen. 5
In de kaartenkamer van deze dienst zijn van all e grote rivieren vanaf
1925 een hoevee l heid li chtdrukken van hydrografische karte r ingen zoa ls lodingen, grondsoorten, raaien** e.d. in diverse schalen aanwezig. In totaa l
590 st uks li chtdrukken.

e.
1.

*
**

Andere lokaties .
Het archief van de Stadszending der Evange l ische Broedergemeente.
(Niet gecatalogiseerd) . 6 In dit archief werden een aantal detalJkaar ten
aangetroffen van zendingsposten uit de 18e en 1ge eeuw .
Zowel bij het Zeister Zendingsgenootschap in Ze ist als te Herrnhut

(uit luchtfoto' s samengestelde kaarten)
(mee tl ijnen (vaarrouten) waarlangs metIngen werden verri cht)
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2.

(Oost-Duitsland) bevindt zich enig kaarlmateriaal over Suriname.}
Archieven der particuliere landmeters (niet gecatalogiseerd en niet toegankeliJk). Het betreft hier uitmetingskaarten voor overheid en particulieren (z .g. landmeterskaa rten). Kopieën van deze kaarten worden aan
de lransport-akten gevoegd en zijn soms (in geval van bijv. bezwaring)
in de notariële archieven te vinden .

B.

Co Uectie s buiten Suriname

a.

In Nederland

In de inventaris door P.A. Leupe (oud-majoor bij het Korps Mariniers en
archief ambtenaar) samengeste ld in 1867 en onder gebracht in het A lgem een
Rijksarchief (A. R.A .) Den Haag, zijn ruim 500 manuscript-kaarten van Suriname uit de 18e eeuw (177 1- 1803) aanwezig. Bij sommige kaarten lijn ook
de bijbehorende meetbrieven gevoegd.
b.

Elders in Europa (bron: Koeman 1973b)

1.
l a.
2.
3a.
3b.

Bib liotheèk Vaticana , Roma-Borgiano 11. Kaart van Oie9O Ribeiro 1529.
Bib l. Vaticana , Roma. Map of Guiana, J. Vingboons (co lored) 1665.
Archivo Historica Nac ional, Madrid. Map of Guyana ca . 1560, anoniem.
British Museum, Londen. Map of Guyana (gek leurd), G. Tatten ca. 1625.
Br itish Museum , londen. Marvini (Mar owijneriv ier)(gekleurd), anoniem

1625.
3c. British
4.
5.

4.

Museum , London. Sor anama (Surinamerivier)(gekleurd), anoniem
1625.
John Carter 8rown Library, Providence, Rhode fsfand . A Discription of
the CO leny of Surranam in Guiana (gekleurd), anoniem 1667.
Plan de la rivière de Su ri nam, de la vi ll e de Paramaribo 1712. ListoyCassard. Bib l. Nat. Par is.

De

kaarten s eries

van

het Centr8al

Bureau

Luchtkartering

(C . B.L.)

Met het oogmerk Su ri name na de Tweede Were ldoorlog sne l tot economische
ontwikkeling te brengen door middel van de exp loitatie der natuur lijke hu lpbronnen, werd per 1 augustus 1947 de Wet op het We l vaartsfonds voor Su ri name afgekondigd, waarbij Nf 40 mi l joen ter beschikking werd gesteld.
A ls eerste punt op het werkplan van di t fonds stond de luchtfotegr afische opname van Noord Suri name en als gevolg daarvan de instell i ng van
het C.B.L. Tot dit tijdstip beschikte Suriname over de kaartenserie van
L.A. Bakhuis en W. de Quant uit 1930, we l ke als de beste overzichtskaart
gold, doch waarin nog 70% van het landopperv lak, namelijk het gebied tussen de grote ri vieren, niet in kaa rt was gebracht. Een eerste vereiste om
te geraken tot landbouwkundige, bosbouwkundige , bodemkundige en geologischmijnbouwkundige exploitatie was derhalve midde ls de snelle methode van
luchtopneming de beschikking te kri jgen over de ontbrekende topografische
gegevens. Jn eerste in stant ie maakte men van de opnamen gebru ik om middels luchtfoto-interpretatie per vakgebied een basis te leggen voor de exp loratie der natuurlijke hulpbronnen en zagen de eerste schetskaarten* van de

*
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(de meetkundige grondslag d.m.v. aerotriangu latie ontbrak vooralsnog)

./

Geologisch Mijnbouwkundige Dienst, 's Lands Bosbeheer en het tviinisterie
van Landbouw , Veeteelt en Visserij het licht. Als voorbeelden hiervan moge
genoemd worden:
1. Schetskaart van Noord Suriname met vindplaatsen van Kaolin, schaal
1 : 1 miljoen H . Schols 1950 G. M .D . mededelinQ No. 3.
2.
Map ot the coastal pfain of Suriname. In Soil
alld
land classificabon
in the oJd coastal plain of Suriname . J . J . van der Eyck en H. Hendriks,
schaal 1 : 800.000 CBL No. 14, \953 .
3. Klassi1ïcatie en ontstaan van savannen i.n Suriname. A . Cot\en en J .J. van
der Eyck. Kaart 1 : 1 mi l joen, CBL-publicatie No. 11, 1953.
De ontwikkeling van het C. B. L ., gedurende de eerste 25 jaren, wordt uitgebreid behandeld in de C8L-publicatie No. 25 van 1973. Hierbij vallen duidelijk twee episoden te onderscheiden, die van de foto-interpretatie ( 1947 1954) en de kartografische vanaf 1954 (wanneer het C.B.L . een overheidsdienst is geworden).
Voor de kaartencollectie van Suriname is deze tweede episode van belang. Het C.B.L. ontwikkelde zich tot de centrale nationale karteringsorgani satie voor een stelselmatige, uniforme kartering .... an het grondgebied en leverde kaarten ten behoeve van de ontwikkelingsdiensten . Uitgaande van basiskaarten op schaal 1 : 40.000 werden zowel vergrotingen als verkleiningen
(tot 1 : 1 miljoen) geproduceerd. Voor een overzicht van deze kaart -;:>roduktie moge worden verwezen naar de C .B. L . catalogus van kaarten en luchtfoto's (1970).
Een bijzondere serie kaarten op schaal 1 : 40.000 vormen de 16 bladen
van het bewoonde en bebouwde deel van de Surinaamse kuststrook, uitgevoerd in vijfkleurendruk (1953-1955)(2ie catalogus) .
Na 1970 hebben de volgende aanvullingen p laats gevonden: 7
A. Fotografie . Tussen 1970 en 1976 werden Noord en Noord-West Suriname opgenomen op schaal 1: 30.000 en in 1977 Z.O. Suriname op schaal
1 : 55 .000. Voorts werd de kustlijn (i . v.m . het continue verschijnsel van afSlag en aangroeiing) periodiek opgenomen (1970, 1974 , 1976, 1918, 1919). Tenslotte werd ten behoeve van het kadaster, Paramaribo en omgeving opgenomen op schaal 1: 5.000 .

B.

Kaarten (filmcalques en neo~drukken) van Suriname

I.

De opnamen op de schalen 1 : 30.000 en 1 : 55.000 hadden tot doel [let
maken van een nieuwe kaart-serie 1 : 50.000. In verband met het tijde l ijk wegvallen van de Nederlandse ontwikkelingshulp aan Suriname , is
stagnatie in deze produktie opgetreden. Tot nu toe werden slechts 25
kaarten in deze serie geproduceerd.
Kaarten 1
1 miljoen; in plano ot als vouwkaart in 191" 1975 en 1980.
Kaarten 1 500.000. Delen Noord en Zuid in 1970, 1977 en 1980.
Kaarten 1 500.000. Delen I t/m IV in 1974, 1977 en 19BO.
Kaarten
200.000; 1970, 1971, 1972, 1974 en 1975.
Kaarten
100.000; 1910, 1972, 1974 en 1915.

2.
3.
4.
5.
6.

Een in 1963 verschenen kaart op schaal 1: 500.000 (C.B.L. blad 11, eerste
druk 1960) in de publikatie Suriname 1964 ter gelegenheid van tien jaar Statuut voor het Koninkrijk, toont het "potentiee l van de natuurlijke hulpbronnen en de stand van de realisatie van projekten voor Noord Suriname!!: wegen, waterwegen, bosontsluitingswegen, vliegvelden, bosbouw- en mijnbouwprojecten, stuwmeren voor opwekking van hydro-eJectrische energie , regionale centra , havens en industrie (Sur. Mus. S-1178).
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5.

In publikaties
na 1948 a

A.

In Suriname

a.

C . B . L . publikaties
Klassificatie en ontstaan van savannen in Suriname.
Cohen en Van der Eyck; C .B.L .pub l. No. 11, 1953.
Begroeiing en luchtfotografie in Suriname.
Heinsdijk; C. B. L.pub l. No. 12, 1953.
So11 and land classification in the aid coastai plain of Surina m e,
Van der EyCk en Hendriks; C .B. L .publ. No. 14, 1953.
De landschappen van Noord-Suriname .
Van der Eyck ; C.B.L.pub l. No. 15, 1954 .
De kartering van Suriname.
J . Wekker ; C .B. L.pub l. No. 17, 1966.

1.
2.

3.
4.
5.

opgenomen

gedrukte

thematische

kaarten

b. Publikaties 's Lands Bosbeheer
In de bib l iografie van Teunissen ( 1979) worden 33 vegetatiekaa r ten aangegeven m.b.t . de kustzone , de savannen en de natuur reser vaten . A ls bijzondere kaart in deze co ll ectie kan genoemd wor den: de Reconnaissance map of
Sur inam low- Iand ecosystems ( 1977) , schaa l 1 : 200.000 door P.A . Teunissen
(in k leu ren) . Ook pUblicee rde ' 5 Lands Bosbeheer de brochu re Bos en Bosbeheer in 1955 (4 kaa r ten) alsmede een kaart behorende bij G. B. 1970 No. 104,
Natuurreservaten en beschermd gebied .

c.
1.

2.
3.

PubJikaties Bodemkartering (D . B . K.)
Geomo r fo logische bodemkaart van de kust: schaa l 1 : 500.000. In Bodemkundige kustvaart. H . Dost 1955.
In Reconnaissance soil survey Northern Sunnam . J .J . van der Eyck 1957 ,
twee kaar ten (B .M.S. No. 2 16 en 2 17).
In totaa l ga f deze dienst tot en met med io 1987 119 externe rappo r ten
uit. waa r van 47 stuks ve r geze ld waren van één of mee r bodemkaarten;
in totaa l 190 kaartjes. Register interne en exter ne ve rslagen D.B.K. gestenc il d. In de bib l io t heek van deze dienst zijn 206 interne en 119 exte r ne r apporten aanwezig .

d . Publikaties Geologische Mijnbouwkundige Dienst (C . M. D . )
(Zie ook Koeman, 1973a No. 11 6- 119; 137-138).
In 1971 publiceerde Bosma een l ijst van tot dan toe ge reedgekomen geo logische en geofysische kaarten van Suriname:
1. geologische kaarten t
100.000 (14 stukS)

200.000
500.000
2.

geofysjsche kaarten :

(24 stuks)
(2 stuks)

1 mi ljoen{ 4 stukS)
a. airbo r ne magnetische

kaar ten

op

de

scha len

1 : 40.000; 1 : 200.000; 1 : 250.000 en
1 : 500.000 (5 stuks).
b . airborne electromagnetische kaar ten
40.000
(2 stuks) .
c . andere
geofysische
kaar ten
m i ljoen
(2 stuks) .
In G.M.D . mededeling No. 15, 1966 werd door G. Doeve een kaar t qeproduceerd ollder de tite l : " Out l ine map of Suriname (m tnera l occ urrences and
indications)" op de schaa l ca 1 : 2 mi l joen (met uitgebreide legenda). Deze
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kaart werd door B05ma niet ver me ld. Ook H. Scho ls pub l iceerde een schetskaart van Noord Suriname met v indp laatsen van Kao l in ; sc haal 1 : 1 mi l joen.
Deze kaart komt voor in A f e w data abo ut Kaolin in Suri na me. G.M.D. mededel ing No. 3, 1950 (ook niet door Bosma ve r me ld).
Voorts zij n er jaar ve rslagen : die van 1949 (met 5 k aarten) , van 1950
(met 10 kaarten) en van 195 1 (met 3 kaal ten). Deze vel slayen Lijn oJJ stt: nc il . Daa rna verschenen een viertal jaarboeken: 1952 (met 5 kaa r ten), 1953
en 1954 (zonder kaa r ten) en 1955 (met 34 kaartjes in diver se sCha len).
Tens lotte zij n er dr ie rappor ten :
W. van der Weyde en P. Ve r meu len, 1949: Enige gegevens over de bea.
schikbaa rhe id van Sur . k lei - en zandsoo r ten ( 1 kaart) .
b. F . d' Audretsch, 1950: Ver zame lde gegevens ove r waterboringen in Suri name (3 kaar ten).
c.
C . van Koote n, 195 4: Ee rste onderzoek op diamant te Rosebel (6 kaarten) .

B.

Co ll ect i es b u iten S urinam e

a.

In Nederland

Hyd rogra f ische Dienst ( 14 stu kS) 1955-197 1.
b.

Eld e r s

in Eur o pa

,.

Br it ish Museum, Londen .
No. 367 B.M.S. Admi ralty : South Ameri c a, Tr inidad to Suriname ( 1933 -

1966).
No. 37 1 B.M .S. Admi r al ty: South -Ameri c a. Suriname to Cabo do Norte
2.

6.

( 1932- 1966).
Deutsche Hydrogr aphische Institut , Hambu rg.
No. 385 8 .M.S. Ori noco-mündung bis Cabo Orange 1966.

"l e rkka art en ( op
ti sc he kaart e n)

C . B . L . -gro n dslag)

(lla ndb c wer k te

th ema-

a . Co ll ec ti e ' s La nd s Bos b e hee r (niet gepubl iceer d)
(Z ie Teunissen . 1979).
I.
Boskaarten ; inventarisatie arealen 1949- 1956. 65 stuks , sc haa l 1: 20 .000 .9
2.
M ierenhou t comp lexen 1954 - 1958. sc halen 1
20.000 ; 1
100.000 en

1 : 500.000.
3.
4.
5.
6.

Baboen-a rea len 1957-1964. Sc ha len 1 : 10.000 ;
: 40.000 en 1 : 100.000 .
8 div. area len.
Mora- complexen 1970. Schaa l 1 : 500.000.
Mora- boekea-area len 1918 1 : 30.000. Avanavero en omgeving.
Diverse C.8. L.-kaar t en , waarop als legger zi jn aan çege ven : de ligging
der bosconcessies en houtkapvergunnin gen (met namen der co nc essi ona rissen en grootten der t erreinen}.

Co ll ectie Ceolof4 i sc h e
Nijnb o u ...·kund igc
Die n sL
(G . M. D. )
(gedeel telijk gepubl iceerd)
Door H . Jubitana, Chef Tekenkamer G .M.D. werd in 1982 een over zic ht samengeste ld van de bestaande ç;eo logische kaarten bij de Geo logische Mijn -

b.
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bouwkundige Dienst, afdeling Tekenkamer. De auteurs der werk kaarten worden in al fabetische vo lgorde gerangschikt, terwijl de tite l en schaa l van de
kaart alsmede het jaartal verme ld staan. (Sommige van deze kaa r ten beslaan
diverse C.B.L.-b laden, vee lal op schaal I : 40.000). In totaal 96 kaarten.
Van de Geoterrex Limited (Airborne Radiometri c Survey) schaal
1 : 40.000 8 stuks en van dezelfde maat schappij (Aero magnetic interpretation) schaal 1 : 40.000 21 stuks. Aan Airborne in-phase electro-magnetic
maps 23 stuks, scha len 1 : 40.000 en 1 : 20.000. Een kaart op de schaal
1 : 500.000 (interpretation total magnetic intensity) en één kaart op schaal
1 : 250.000 (total magnetlc and radiometric intensity)(4 bladen). Voorts één
kaart op de schaal 1: 200.000 (tota l magnetic and r adiometric intensity)
(4 bladen) en 82 stuks kaarten 1 : 40.000 (tata l magnetic intensity).
c.

Co.llectie Bodemkartering

b.
c.

Overzichtsbodemkaarten, 65 stuks {1956-198S) schalen 1 : 200.000.
Geschiktheidskaarten, 3 stuks ( 1956-1981) scha len 1 : 2.000 tot

(gedee l telijk
gepubliceerd:
interne en
externe vers lagen)
Op de kaartenkamer van deze Dienst bevinden zich de volgende kaarten (ca lques):
Geomorfologische kaarten, 32 stuks (1963- 1986) schalen 1 : 2.500 tot
a.

1 : 500.000.
1 : 200.000.
d.
Semi-detai l kaa r ten, 62 stuks (1960-1987) scha len 1 : 2.000 tot 1 : 40.000.
e.
Detai l kaarten, 27 stuks (1956-1987) schalen I : 1.000 tot 1 : 100.000.
f.
Diversen, 822 stuks (1956-1987) diverse scha len (pr o fie len, boringen e.d.).
Totaa l 1147 stuks geregistreerde kaarten (genummerd C 1 t/m C 1147 tot
en met medio 1978).
Met de hand werden de ondervo l gende kaarten gekleurd:
1.
D.B. K. No. C 283, Preliminary $OH map of northern Surinam I : 500.000,

H. Dost 1972.
2.
3.

D.B. K. No. C 449, Over zichtsbodemkaart 1 : 1 mi l joen (C . B.L. kaart
als basis), H. Dost 1963.
D.B. K. No. C 413, Geomorfo logische bodemkaart van de kust

1 : 500.000, L.J . Pons 1964.
4.

D.B.K. No. C 731 , Geomorfologische bodemkaart van de kust
1 : 500.000, aangevu ld en gewijzigd door M.P. Mu lders en
W. van Vuure 1972.

d. Dienst der Domeinen (inventaris niet gepubliceerd)
Diverse C .B. L. bladen, waarop bij wijze van legger zijn aangegeven:
1.
aangevraagde c .q. verleende concessies voor hout-, goud- of andere delfstof fen;
2.
mutaties m.b.t. woon- en landbouwperce len, alsmede perce len voor specia le doeleinden.

e.

Bureau Landelijke Opbouw

Een geheel aparte en interessante kaartenverzameling bevindt zich op de
tekenkamer van dit bureau, dat geYncorporeerd is in de Stichting Planbureau
van Suriname. Geheel overeenkomstig zijn doelstell ing, regionale planning
en r uimtelijke ordening , treft men er hoofdzakelijk regionale kaarten aan.
In totaal (per medio 1987) aanwezig 3586 stuks afbeeldingen, zoals kaarten ,
De ca ta logus van dit bestand
grafieken , profielen, waterpasgegevens e.d.
is onderverdee ld in 8 districten. Voorts worden de afbee ldingen naar type
onderscheiden en eveneens van een codering voorzien en wel : Overzichtskaarten (Ol , Te lgebiedkaarten (T) , Bewoning en Sociaa l-Econom ische gegevens (S.E.), Civie l Technische gegevens (CT), Projec tkaarten (PO) , Agro-hy18 4

drologie (A.H. ) (tot 1975) en Diversen (0). Ook is er op de tekenkamer een
register, waarin de vervaardigde afbee ldingen in chrono logische volgorde zijn
aangegeven . Iets meer dan de hel ft (ca . 5 1%) van het bestand heeft betrekking op thematische en technische gegevens (civie l technische, sociaa l -economische en agrohydrologische data, weergegeven in grafieken, staten , profi e len en ander cijfermateriaal) . Door de Stichting Pl anbureau werden in
1983 twee in kleuren uitgevoerde kaarten uitgegeven.
Van de 294 uitgebrachte rapporten, vers lagen e.d. werden in de bibliotheek van deze afde lin g 35 stuks aangetroffen voo r zien van éé~ of meer regiooale kaarten; alle gestenci ld. In druk verschenen in 1965 het Nationaa l
ontwikkelingsp lan Suriname met 11 deel kaar tjes en in 19?? het In tegraal regionaa l ontwikke li ngsp lan Commewijnegebied in 2 de len : Deel II bevat 6 kaarten, waaronder 2 bodemkaarten 1 : 100.000 en 4 C.B. L . bladen 1 : 200.000
waarop geprojecteerd: begrenzing en inde l ing pl angebied; bodemgebruik,
grondrechte l ijke situatie (bedoe l d wordt hiermede de onder zake l ijke of persoon l ijke titel uitgegeven gronden) en centra en verzorgingskernen. Een over zicht van deze verslagen werd helaas nimmer gepub l iceerd. (Op de afde l ing
zelf wel te r aadp legen lijsten per district aanwezig.)
f . Landb o ul\' , Ve a t e el t en Visse r i j (inventaris niet gepub l iceerd)
Op het departement van L.V.V. bevinden zich vele kaar ten op C .B.L . grondslag m.b.t. l andbouwaange legenheden zoals : overzichtskaarten landbouwgronden, verkavelingen , inpolderingen e.d.

g.

Ander e l o k a ti es
Nog diverse andere diensten en instanties maken gebruik van de C. B_L.kaarten om daarop hun specifieke bezigheden aan te geven of als duplicaat overzichtkaart van regionale activiteiten. Met name de districts-c ommissariaten
i .v. m. bewoning en hebouwing alsmede ontwikkelingsactiviteiten zoa ls landbouwen bosbouw .
Ook het leger heeft een kaartenverzamel i ng i. v. m. mi li taire acties zoa ls
pat rou i I legangen .
Tenslotte heoben de leidingen-bedrijven zoa ls water leiding- , gas- en telefoon-onderneming elk een eigen kaartencol lectie, veelal gebaseerd op de
C.B. L .b laden .
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BIJLAGE

Categorie

Geogra f ische!
Topografische
Kaarten

Thematische
Kaarten

Navigatie/

Opmerkingen

Technische
Kaarten

Wijze van
uitvoering
Conventioneel
Gedrukt

2Aa SU f . Mus.
2Ab Tekenk .

5B (Gedeelte lijk)

Geod. D.

2Ac C.B.L.
2Ad Par ticul ie r

Conventioneel
Manuscript

3A. D.d.D.
3Ab Tekenk .
Geod. D.

3Ac SU f. Mus.
3Ad HavenLoods-

3Ae
Fotogrammetrisch
Neodruk en/
of Filmcal-

que
Fotogrammetrische

grondslag
(met aanvu llende handbewerk ing)

N .B.

4

wezen
Andere

SAa
5Ab
5Ac
5Ad

CBL}
LBB
DBK
GMD

*

6a LBB
6b GMD
6c DBK
6d DdD
6e BLO ••
6f LVV
69 andere

* Betreft
pub l ikaties

**

Planbu ro

1. De nummers in dit over zicht ver wijzen naar de nummers der betreffende pa ragra fen in de tekst .
2. Voor vindp laatsen en anderszins van kaarten m.b.t. Suriname in Europa. zie tekst onder 28 , 38 en 5B.

Overzicht ka8rtencollecties in Suriname
naar categorie . wijze van uitvoering en
vindplaatsen

/
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Noten

t.

Blijkens een catalogus (Sur. Mus. no. S-398) werd in 1954 door boekhandel Select met medewerking van het Surinaams Museum een tentoonstelling HOud Suriname in kaart en bee ld" samengeste ld. Deze tentoonste lling werd gehouden in het gebouw van Wosuna te Zorg en Hoop,
waar thans het Sur in aams ivluseum is ondergeb racht . Bl ijkens de cata logus werden 50 prenten en 52 kaarten geëxposeerd. Zes kaarten waren
het eigendom van 's Lands Boeker ij (later bib l iotheek Surinaams Museum), zestien (de kaartenserie van L.A. Bakhuis en W. de Quant 1930)
het eigendom van de Scheepvaart Mij. Suriname (S .M.S.) en tien van het
Surinaams Museum . De overige twintig kaarten werden te koop aangeboden voor bedragen variërend tussen S5 40 en SJ 225. Het is niet bekend wie de kopers waren, noch wie thans over de eventuee l ni et ver kochte kaarten beschikt.

2.

In t911 werd het Domeinkantoor (later Dienst der Domeinen genoemd)
gesplitst in een administratieve afde l ing en een technische (de op nemingsdienst). Deze twee afdelingen werden onder de gouvernements-Iandmeter J.A . Po lak in 1923 weer samengevoegd . In 1985 volgde weer een
reorganisatie waarbij de landmeetkundige afde li ng annex tekenkamer \lan
de Dienst der Domeinen werd ondergebracht bij de Geodetische Dienst.

3.

Voor oorsprong , opzet en uitwerking van het leeuwendee l van deze sectie van het bestand zie Wekker, 1983.

4.

Nadat Koemans beide publikaties van 1973 waren verschenen , kon hij
de hand leggen op een ext r act uit de resolutie van 18 april \ 787, waaruit is komen vast te staan, dat Heneman werd opgedragen verg rotingen
van zijn kaa r t uit 1784 te maken ter verhoging \lan de duidelijkheid bij
o.a. grensmetingen. In beide genoemde pub li katies staat echter verme ld,
dat Heneman deze vergrotingen benut heeft om zijn kaart van 1784 samen te ste ll en (Zie Koeman, 1973a : 22). Van de 140 samen te ste llen
b laden werden 94 stuks ve rvaardigd en we l op de schaa l I : 15.000 (en
niet 1 : 40.000 zoals ibid. verme ld).
Over het werk van deze kartograaf van de West- Indische Compagnie
schreef M. Kok een artikel (1982) .

5.

In 1925 begon de gepensioneerde Kapite in ter Zee J . Kremer aan een
serie opmetingen van de kust en riviermondingen . Aan deze werkzaamheden, die in 1927 beëindigd werden, namen vee l Surinamers dee l die
later hun weg vonden in de Surinaamse scheepvaart ot bij de Havendienst.
Tot aan de onafhankeUjkheidsverk l aring van Suriname ( 1975) verzorgde
de Dienst der Neder landse Hydrografie in samenwerking met het Havenen Loodswezen en het CBL de hydrografische karteringen .

6.

De manuscript-kaar t en onder 3A.e. 1 genoemd werden tijdens een onde r zoek naar kaartmateriaal voor de tentoonstelling " 250 jaar E.B.G.S."
(in 1985) aangetroffen. Tevens werd aangetroffen de grondbrief van gouverneur W. Cromme l in d .d. 25 1ebr uari 1757 aan de Unitas F rat r um ,
waarbij de stukken grond in de Saramacca en in de Corantijn in al lodiaal eigendom en erfeli jk bezit werden afgestaan.

1.

I.v. m. kostenstijgingen van mater ialen werd ook de bij de cata logus behorende prijslijst per oktober 1918 aa.ngepast. Onlangs (mei 1987) werd
'87

een nieuwe cata logus, bijgewerkt tot
druk nog niet gepub l iceerd.

1983. samengest eld. Wegens mis-

a.

Voor deze kaarten dienen de C.B.L.kaar ten als topografische grondslag.

9.

In het tijdschr ift Eldorado (2/ 1, 198 1) van het Natuu rtechn iSCh Genootschap te Parama r ibo werd bij het ar tike l " Ka r teerwe r kzaamheden voor
de samenste ll ing van "boskaa r ten" en de aan leg van bosontsl uitingswegen "
ee n verkl ei nde ge kl eurde afbee lding van boskaar t no. 823 uit 1952 opgenomen.
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Cent raa l

Burea u

Luchlka r -

OVERZICHT VAN SURINAME-COLLECTIES I

SAMENSTELLING
HEIN VRUGGINK
BERT PAASMAN

In samenhang

met het cOlloquium over Bronnen van de Surinamistlek heeft

de redactie instellingen die Suriname-collecties bezitten, uitgenodigd om
mee te werken aan een bronnenoverzicht. De vraag was of men een globale
beschrijving ZOu kunnen

geven

van die collecties die voor de Surinamistiek

van belang zijn . De respons van de aangeschreven instellingen was zeer
groot, zo groot zelfs dat de redactie heeft besloten dit overzicht in l,Iolgende nummers van OSO voort te zetten.

De redactie heeft de inzendingen zodanig geredigeerd, dat de presentatie van de verschillende bijdragen zo uniform mogelijk zou zijn. Met het
oog hierop is de volgende nummering gehanteerd: onder 1 zijn vermeld
adres (eventueel gesplitst in bezoek- en postadres) en telefoonnummer,
onder 2 de openingstijden en onder 3 gegevens over de cO llectie(s) . De
volgorde waarin de instellingen zijn opgenomen is willekeurig . Aan het eind
van het overzicht zijn de namen van de instellingen in alfabetische volgorde
gegeven, en daar kan men ook een opgave van de belangrijkste naslagwerken
vinden.
Wat bij het samenstellen van dit overzicht vooral in het oog sprong ,
was hoe veelsoortig en omvangrijk het bronnenmateriaal over Suriname
is. Maar wat tegelijk opviel, was hoe weinig toegankelijk en beperkt ontsloten het veelal nog is. In dit licht zijn de bijdragen die wij van de instellingen mochten ontvangen, des te waardevoller en is een woord van dank
voor de moeite die de betrokken archivarissen, conservatoren, bibliotheca rrssen en anderen zich hiervoor hebben getroost , des te meer op zijn
praats . Hopelijk zal dit overzicht, behalve een stimulans voor de studie
van Suriname in heden en verleden, ook een aanzet zijn voor de verdere
ontsluiting van deze collecties.

1.

HERBARIUM VADENSE

Vakgroep Plantentaxonom ie. landbouwuniversiteit Wageningen
1. Generaal Foulkesweg 37 , 6703 6l Wageningen; 08370-83163.
2. bezoek na afspraak.

3. Het Herbarium bezit een aantal verzamelingen gedroogde planten
uit Suriname, gedurende de 60-er en 70-er jaren verzameld door
de volgende collectioneurs (tussen haakjes het aantal planten): N.W . Jo
Bosboom (130) , A . Budelman (585), Ao de Gier (1000), Goj . Gieteling
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(136), E. Groenendijk (235), R.W . den Outer (138), J.T. Sterringa (150) .
Verder is er ouder materiaa l, daterend van begin deze eeuwen verzame ld door Van Hall, Van Niel en Gonggrijp en bevindt zich Surinaams
mater iaa l i n de p lantenverzame li ng van het Koninklijk Instituut voor de
Tropen, die het Herbarium Vadense in langdurige bruikleen heeft .

2.

RIJKSHERBAR IUM

1. Rapenburg 70-74, Leiden/Postbus 9514 , 2300 RA leiden; 071-273500.
2. bezoek na afspraak.
3. In de verzame li ng, die sterk gespec ial iseer d is op Europa en tropisch
Azië, bevinden zich maa r weinig verzame l ingen uit Suriname. Er is
geen catalogus, maa r van de vo l gende botan ische verzame laars zijn in
e lk geva l exemp laren aanwezig: H. C. Foc ke (1802- 1856) , F. W.(R . ?) Hostmann ( 1794-1 864), A . K appIer (1815- 1887) , H.A . H. Kegel ( 18 19- 1856) ,
A.A . Pulle (1878-1955), F .L. Sp li tgerber ( 180 1- 1845), W.F.R. Su rin gar
( 1832- 1898) en M. Weige It (rond 1825).

3.

MINISTERIE VAN BU ITENLANDSE ZAKEN
Bureau Semi-Statische en Statische A rchieven
1. Bezuidenhoutseweg 67 , 's-G r avenhage/Postbus 20061 , 2500 EB 's-G r avenhage; 070-486811 .
2. ra adp leging na afspraak .
3.1 Departementsarchief
Dit archief is verreweg het grootste dat bij het departement berust .
Een aanzienlijk dee l hiervan, dater end van vóór 1940, is reeds aan het
A l gemeen Rijksarch ief over gedragen. De archieven van 1940- 1945 (de
twee " Haagse archieven " en het " Londens archief ") be rusten nog bij het
departement, evena ls het archief van na 1945.
herkomst en datering: Ministerie van Buiten landse Zaken, 1974-heden .
onderdelen : ordening vo lgens de archiefcode van Buiten landse Zaken .
ingang: via inventarissen en li jsten.
literatuur. voor li teratuu r over de co ll ectie raadp lege met de Departementsb ib l iotheek.
belang : co llectie is van bijzonder be lang voor de bestude ri ng van de buiten landse po li tiek van Nederland (en Suriname) en de ontwikke li ngssamenwer king Nede rl and-Sur iname.
3.2 Archieven van de Neder l andse ambassade in Paramaribo

datering en omi'ang: 1975- 198 1 (wordt aangevu ld); 133 dozen.
ingang : via inventarisli jsten.
literatuur en belang_ zie onder 3.1.
3.3 Archief van de vertegenwoordiger van Nederland voor ontwikke li ngshu lp aan Su r iname, bet reffende het tweede vijfjarenplan:
a. pr ojecten van sociaa l, economisch en opvoedkundige aard (SEOA)
b. p r ojecten Stichting voor Cu lturele Samenwerking me t Su rina me
en de Nederl andse Antil len (Sticusa).
herkomst en datering: Paramaribo, :t 1965 - :t 1976 .
omvang: 11 5 (SEOA) , 47 dozen (Sticusa).
onderdelen: SEOA en Sticusa {zie boven}.
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./

ingang : via inventarislijsten.
literatuur en belang : zie onde r 3.1.

4.

RIJKSINSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUME NTATIE
1. Her engract\t 4"14, 10 17 CA Amsterdam/Postbu s
Amsterdam; 020-243312 .
2. bezoek uitsluitend na afspr aak .

19769,

1000

GT

3. De in de Nede rl ands- Indische Co llectie van het Instituut berustende
documentatie over Su ri n.ame is niet als zodanig te onderscheiden en
bovendien zo gering van omvang dat zij verspreid , n l. na binnenkomst
is genoteerd en opgenomen .
3. 1 Oag- en nieuwsbladen

dateIing : periode 1943-1944.
om vang: 4 titels, een of enke le nummers per titel.
ingang : fiches op titel.
3. 2 Krantenknipse ls
datering : diverse tijdsperioden.
omvang : ger i ng.
ingang : fiches-besch ri jving op nummer vo lgorde.
3.3 Tijdschr if ten

datering , 192 1, 1925 , 1942- 1946 , 1970- 1975.

om \'808 :

8 titels, een of en kele nummers per titel.

ingang : fiches op tite l.
3.4 Boeken

datering : diverse tijdsperioden .
om vang : 20-ta l.
ingang : fiches op titel/auteur .

3.5 Foto' s
om vang: gering.
ingang : fiches op trefwoord/persoonsnaam.
5.

RAAD VOOR DE ZEND ING DER NEDERLANDSE HERVORMDE KERK
1. Leidsestraatweg

t t,

Oegstgeest/Postbus

12,

2340

AA

Oegstgeest ;

07 1-177900.
2. bezoek na afspr aak .
3. Hel archief (en de bibliotheek) zijn gespecia li seerd op de zending
in voorma l ig Nederlands-Indië en het huidige Indonesië. Wat Suriname
betreft zijn de belangrijkste ar c hiefstukken:
3.1

Stukken met betrekking tot de protestantse kerk en het zendingswerk in West- Indië (34/1)
d8ten'ng en omvang : 184U- 1855; 1 bunde l.
onderdelen :
~ Tl ef van H.
I ydeman van Le iden (aan het Nedert ands Zenoelinggenootschap?) met informatie over- kerkbouw in Nick erie, 13 feb r uari
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1840
Brief van W. Treu uit Paramaribo aan J. Voor hoeve ;n Rotterdam
over diverse zaken met betr ekking tot de zending, omstreeks 1840
Brief van de gouverneur-generaal van de Neder landse West-Indische
bezittingen aan de Minister van Kolonie over het ontslag van H.R.
Wichers. zendel ing van het Nederlands Zendelinggenootschap in Ni ckerie en de aanste lli ng van iemand anders in zijn plaats, 20 juli 1841;
met bij lagen
Brief van de kerkeraad van de Neder lands Herv ormde Gemeente in
Paramaribo aan het Nederlands Zendelinggenootschap over de aanstelling van H.R. Wi chers a ls zende l ing en predikant in Nickerie, 9 mei
1848; idem , 12 ju li 1848
Circu laire van de Moravische Broedergemeente aan de pl antage-eigenaren in Suriname over onde rw ijs aan slaven op de p lantages, 14 september 1850 , gedrukt; idem , 3 februari 185 1
Bri ef van E. Weisz van Zeist (aan het Nederlands Zende l inggenootschap?) over de hande lsondernemingen van de Moravische B r oede r s in
Suriname en Zuid-Af r ika, 2 jun i 1855; idem, 4 jun i 1855
Afschrift van een brief van N.N. van Pa r amaribo (aan het Nederlands
Zendelinggenootschap) over de invloed van de Rooms-Katho l ieke Kerk
en de Broedergemeente in Suriname, 1854 ; idem , 25 apri l 1855
Brief van de Commissie voor de Be langen van het Protestantisme
in het Buiten land aan het Nederlands Zende li nggenootschap over de
zending in West- Indië en de invloed van de Rooms-Kathol ieke Kerk
en de Moravische Broedergemeente in Suriname , 6 maart 1855 ; met
bij l age~, 3 stukken
3.2 StukKen met betrekking tot de zending in Suriname {34/9)
Brief van Friedr ich August Wix (zendeling van het Nederlands Zendelinggenootschap in Ni cke rie van 1822 tot 1839) aan B. Ledeboer van
Rotter dam , 2 januari 1833
Correspondentie tussen het Nederlands Zendel inggenootschap en het
Ministerie van Ko loniën over de aanste l ling van H . R. Wichers a ls zen deling van het Ned. Zende li nggenootschap in Ni cke ri e, 1839-1841, met
bij lagen , I map.

6.

ST ICHT ING VOOR CULTURELE SAMENWERK ING (STICUSA)
1. J .J . Viottast r aat 41, Amsterdam /Postbus 5492, 1007 AL Amsterdam ;

020-7 19944.
2. ui tsluitend op afspraak .
3. De bibliotheek van Sticusa is een van de we inige bibliotheken in Nederland die gespecia liseerd is op Suriname. In de Bibliografie van Suriname (1972) is Ilet . boekenbezit van Sticusa (voor wat betreft Su riname) mede opgenomen . Aanvu llende titels, voor het merendeel verschenen
+ 1972 tJm 1979 , zijn aanwezig in de systematische cata logus (getypte
fiches) en ingedeeld vo lgens de Bib liografie (aanta l t 1250).
N.B. Per 1 januari 1989 hOudt St icusa in de huidige vorm f or mee l op te bestaan . Het is nog niet bekend wat er in de toekomst met het boekenbezit
za l gebeuren.
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7.

NEDERLANDS F ILMMUSEUM

1. Vondelpark 3. 107\ AA Amsterdam; 020-831646 .
2. alleen op afspraak .
3. Films over Suriname:
Surinam e . 3-de li ge documentaire, ca. 1925;
dl . I: (o.a.) Paramaribo (o . a. gouverneur Van Heemstra , Fort Zeel andia, Militair Hospitaal, markt), tocht per t reintje \door savanne,
met kabe lbaan ove r rivier ;

dl . 2; (o.a.) houtkap. houtbewerking (o.a. vJechtwerk)\ verbouw 'Jan
suikerriet. p lantagedirectetJf I betaaldag ,
dl . 3 : (o.a. ) per boot het binnenland
spoorweg, stadsbee lden
/>" .ij rapporteren . verslag studiereis van
luchtvaart in Nederlands West-Indië".

koffiecultuur, ve'eteelt;
in, bosneger- en indianendorp ,

leden commissie " Advies voor
o.a. opnamen van Suriname,

ca. 1930
Sta dsz e nding Surinam e . documentaire over ontwikke l ingshulp, ca.1938
Ve ertig jaar re geringsjubileum van H. M. de Koningin . 1938;
a. Kerkconferentie te Paramaribo;
b. Emancipatiefeest te Paramaribo: 75-jarige herdenking van afschaf fing slave r nij
Suriname goudwinning. documentaire, vermoedelijk vóór Tweede We reldoorlog
Suri namefilm. reisvers la g van tocht door Suriname, ca . 1938
Wat is Surinam e . documentaire over leven en werken in Suriname,
ca. 1950
Po lderland voor Surinam e , fitm uit de reeks films over De West, documentaire over de verschillende middelen van bestaan aan de kust,
ca. 1950
Oerw o ud \'an Surina me . documentaire uit films over De West, ca .1 950
Param ç1ribo. hoofdst ad van Surinam e . Polygoon profilti doc umentaire
over Paramaribo, goudwinning, bauxietwinning en houtkap, ca . 1951
Ontwikkelingshulp in SuriIJame. VARA TV , ca . 1968
Neerlands nie uws . Polygoon profilti; Suriname, Paramaribo: nieuwe
methode van bosbouw , o.a . opnamen Bruynzee l fabriek, ca. 1969
Opera tion Ma konaima . (reg. Ramdjan Abdoelrahrnan) . speelfilm, Interfilm, Suriname, 1972
Wa n Pipe1 (reg. Pim de !a Parra) , speelfilm. 1976.
N.B. Deze films kan men - na afspraak en tegen vergoeding - in het
Filmrnuseum bekijken .
8.

ANTIQUARIAAT S. EMMERING
1. N. Z. VoorburgwaJ 304, 1012 RV Amsterdam; 020-231476.
2. ma tlrn vr 10.00 - 17.00 uur, za 11.00 - 15.00 uur.
3. Het antiquariaat is gespecialiseerd in Surinamica . Men kan er een
aanzienlijke verzameling Surinaamse antiquaria aantreffen, waaronder
boeken , handschriften, kaarten, prenten en tekeningen (o.a. van de befaamde tekenaar Benoit en de aquarellist Voorduin) .
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9.

GENERAAL ARCHIEF VAN DE FRATERS VAN TILBURG

1. Gasthuisr ing 54 , 540 1 DT Ti lburg; 013-423777.
2. bezoek is mogelijk op aanvraag.

3.1 Documenten
Als neers lag van de werkzaamheden in Su r iname, die in 1902 begonnen,
1.70 meter Suriname al gemeen
vi nden we in het archief:
- 1.30 meter Pa r amaribo (Fraterhuizen) .
3.2 Foto 's
Het fotomateriaa l beslaat 1.50 meter. De onderwerpen zijn : land en
vo l k , en bijzondere gebeurtenissen in de eigen gemeenschap (van de frate rs). Vee l foto's zijn genomen tijdens bezoeken aan en tochten naar
dorpen en nederzettingen in het binnenland. Daarnaast zijn er ook foto's
die een bee ld geven van het werk van de fraters in Parama ri bo.

10. NEDERLANDS ONDERZOEKSINSTITUUT VOOR HET RECHT IN ZU IDOOST AZ IE EN HET CARAIBISCH GEB IED (NORZOACI

1. Rapenburg 33, 2311 GG Leiden; 071-277261 (bibl .)/277260 (sec r.).
2. tijdens kantooruren.
3. In de bib l iotheek bevindt zich een groot aantal publikaties op het
gebied van Surinaams recht en de voor malige staatsrechterl ijke verhouding van Suriname met Nederland. Hieronder ook edities van het
"Staatsblad van de Republiek Suriname" en het "Surinaams Juristenblad".

1 I . ZUSTERS FRANC ISCANESSEN VAN OUDE NBOSCH
1. Postbus 40, 4730 AA Oudenbosch ; 01652- 12850.
2. bezoek op aanvraag.
3. In dagboeken , brieven en foto 's vinden we een neerslag van het werk
dat tussen 1925 en 1985 door een zestigta l zusters in Suriname is
ve rri cht . en we l in de volgende stichtingen: Pa ra maribo ( 1925- 1985) , Copieweg (1929-1975), Belwaa rde (1935- 1943), Vierk inderen (1943-1952) ,
Fatima ( 1952-19831 , Zorg en Hoop (1952- 1983) , Moengo (1960- 19621, Abadoekondre ( 1962- 1978),
Het werk lag , beha lve in de pa rochies, met name op het gebied van het
onderwijs: lager onderwijs, Mulo onderwijs , onde rw ijs aan doven en blin den, en administr atief onderwijs.
Het archiefmateriaa l (waaronder ook foto 's) is chrono logisch geordend
in 5 albums met multo mapjes. De dikte is afhankelijk van het aantal
foto's dat in een bepaa lde periode is genomen. De albums omvatten de
VOlgende jaren: A lbum 1: 1925-1935; Album 2: 1935-1955; Album 3: 19551965; A lbum 4: 1965-1975; Album 5: 1975- 1985.
Verder is er nog een album, aangeboden door het Katholiek Onderwijs
bij het afscheid van de Zusters in 1985. Het bevat een aantal foto's
van de 19 scho len die gedurende de zestig jaar door de Cong regat ie zijn
opger icht.
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12. MUSEUM VAN' 5 RIJKS MUNT

t.

Leidseweg 90, Utrecht/Postbus 2407, 3500 GK Utrecht; 030- 910342.

2.

op werkdagen van 14.00 tot 16.00 uur; bestudering van objecten uitsluitend op atspraak.

3.

De collectie besta.at uit munten vervaardigd voor de c irculatie in
Suriname. zowel eigen productie als aankoop (producten van derden).
De eerste munten dateren van 1679; het zijn koperen duiten, zgn . papegaaipenningen. De laatste munten zijn van omstreeks 1985.

13.

ICONOGRAFISCH BUREAU
Wetenschappelijk documentatiecentrum voor het Nederlandse portret

t.
2.

Prins Wi1\em - Alexanderhof 26. 2595 BE 's-Gravenhage; 070-836908/
836909.
ma t/rn \Ir 9 .30 - 16.00 uur.

3.

Het bureau bezit documentatie over ongeveer 100.000 getekende,
geschilderde en gegraveerde portretten en zo 'n 40.000 portretfoto 's
(tot 1925). Hierbij bevinden zich ongetwijfeld portretten van personen
die op welke wijze dan ook met Suriname van doen hebben gehad. Hoe
groot dit "Surinaams materiaal" is, valt niet te zeggen omdat de portret ten in het kaartsysteem niet op onderwerp zijn geclassificeerd - daar
wordt momenteel aan gewerkt - maar op familienaam. Daarnaast kan
men zoeken op kunstenaar. techniek, jaartal, costuum en collectie. Bij
raadpleging kan dan ook het meest profijt worden verwac ht als men
met gerichte vragen komt en zelf al zoveel mogelijk biografische gegevens aandraagt .
Naar een verloren gegane identiteit wordt uitgebreid onderzoek verri c ht,
zowel vanui t kunsthistorisch als genealogisch oogpunt . Het verdient aanbeveling bij briefwissel!ng een goede foto van het portret met alle
reeds bekende gegevens in te sluiten en bij een bezoek indien mogelijk
het origineel mee te nemen.

14 . ARCHIEF VAN OE NEDERLANDSE PROVINCIE DER JEZUIETEN

1.
2.

Houtlaan 2, Nijmegen/Postbus 9017, 6500 GV Nijmegen; 050-554219.
bezoek na afspraak met de archivaris.

3. Historische handschriftenverzameling
date Jing : deze verzameling is begonnen door Ant. W. van Lommel S.J.
(1827-1894) en voortgezet door anderen.
o mvang: zeer grote co ll ectie bestaande uit losse papieren , bundels, regis ters en schrijfboeken.

taal : Nederlands, daarnaast ook veel Latijn en ook wel andere talen .
ing ang : catalogus en kaartjes op persoons- en plaatsnamen .
lite ra t uur: T.J. P. Sarten, " Het arc hief van de Nederlandse Provincie der
Jezuieten", in Jaarb oek va n he t Ka tho Lie k Doc um e ntatie Cen t rum, 1973 .
3.1 Overzeese missies behalve Indonesië (AD)
Bundel AD 10: Suriname en Curaçao, grotendeels over Suriname. Bevat
aantekeningen van Ant. van Lommel S.J., en enige brieven . Hoofdzakelijk 1ge eeuw maar ook over tijd van de Republiek.
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3.2 Nederlandse kerkgeschiedenis na 1795 (F)
Bunde l F 11: Nederlandse bisSChoppen, negentiende eeuw . Hieronder ook
Apostolische Vicarissen van Sur in ame. Statistische aantekeningen van
Ant. van Lomme l S.J.
3.3 Indonesische missie (IJ
Bunde l I 7: Staatsstu kken ove r Eer ed ienst in de Ko loniën . Ook materiaal
over Suriname (p. 23 , 26, 55 , 106), boekje (geschreven).

15. ST IC HTIN G HET NEDERLANDS PERSMUSEUM
1.
2.

Oude Hoogstraat 24 , 10 12 CE Amster dam; 020-5253908 .
ma t/m vr 9.30 - 17.00 uur.

De bibliotheek van de Stichting bezit een gr oot aanta l Surinaamse
periodieken, waarvan e r ca . 50 zijn gecata logiseerd (1ge en 20e
eeuw). Van de "Surinaemsche Courant" a ll een , zijn er daarnaast 35 nummer s uit de periode 1782-1835.
3.

16. ZEEUWSE BIBLIOTHEEK
Afde l ing Zeeuws Documentatiecentrum

1.
2.

Kousteensedijk 7, Middelburg/Postbus 8004 , 4330 EA Middelburg;
0 11 80-30300.
ma 17.30-21.00 uur, di t/m v r 10.00-21 .00 uur, za 10. 00- 13.00 uur.

3.
Co ll ectie Ze landica
Bestaat uit o. m. boeken , tijdschrifta rt ike len, knipse ls, prentbr iefkaarten,
foto' s, handschriften e n audio-visuee l materiaa l bet r effende Zeeland en
de Zeeuwen.
onderdelen : diverse onderde len die betrekking hebben op de Zeeuwse
kant van de geschiedenis van de r e latie Zee land - Amerika. De nadruk
l igt op personen en de hande lscompagnieën West-Indische Compagnie en
Midde lburgsche Commercie Compagnie .

ingang!
geautomatisee r de cata logus (boeken, tijdschriftartikelen, audio-visuee l
materiaal
fiches (handschriften)
p laatsings l ijsten (foto' s, knipsels)
t refwoorden registe r.
lite ratuur: Br uin, M . P. de 1985. Driemaal :iS schee psrec ht. 125 jaar bibliothee kwerk in Middelburg . Midde lburg.
N .B. Gedrukte cata logi van vóór 1940 zijn niet meer van toepassing
door het ve rbr anden van een groot bez it van de voorma l ige Provinciale
Bib l iotheek Zee land.

17. RIJKSARCH IEF IN DE PROV INCIE ZEELAND
1.
2.
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Sint Pieterst r aat 38 , 4331 EW Middelburg; 01180- 38920.
di t/m vr 9.00-17.00 uur, za (behalve juni t/m augustus) 10.0016.00 uur . De op zaterdag te raadp legen stukken dienen van tevoren
te worden aangev r aagd .

3. 1 Archief van de Staten van Zeeland en hunne Gecomm itteerde Raden
datering en 0 m vang: 1574{ 157B) - 1795( 1799); 295 meter.
ingang :
inventaris: K . Heeringa \922 . Het archief van de Staten van Zeea.
land en hunne Gecommit.teerde Raden. 1574(1578) - 1795(1799).
Is-G ravenhage;
b.
indices op de resoluties, registers van commissiën en instructlën,
octrooien, op fiches en getypt op vellen ;
c.
index op de inventaris van het archief van de Staten van Zeeland ,

getypt, 1982.
belang : specifiek over Suriname gaan inv. nrs. 2035 en 2036;
(2035) Slukken uit Suriname en omliggende kwartieren, ingekomen
bij de Staten, 1667- 1681; met een dossier betreffende de verkoop
van Suriname in 1683 en de afrekening door de heer van Odijk
over deze verkoop en andere zaken;
(2036) Rekening van Joos van Breen, ontvanger van het lastgeld
der SChepen varende op Suriname, 1667- 1676.
3.2 Archief van de Middelburgsche Commercie Compagnie
datering en omvang: 1120 - 1889; 73 meter.
ingang :
inventaris: W.S . Unger 1951. Het archief der Middelburgsche Coma.
merde Com pagnie . Is-Gravenhage;
beschrijving kaarten in: C . de Waard 1916. Inventaris
van kaarten
b.
en tekeningen . Middelburg;
c.
inventaris door M .H . van Visvliet, 1888, in handschrift (vervallen) ;
d.
index op de inventaris, getypt.
literat.uur: W.S. Unger, "De slavenhandel der Mlddelburgsche Commercie
Compagnie U, in Economisch-Historisch Jaarboek , 28, 1961: 3-148.
belang : in het bijz.onder:
inv. nr. 54: Ingekomen brieven van cor respondenten in Suriname,
1722-1773. Verder zijn er stukken betreffende rei zen waarbij ook
Suriname werd aangedaan . Ook enkele kaarten van de Middelburgsche Commercie Compagnie, waarvan er echter 11 in 1940 verloren zijn gegaan.
3.3 ArChief van de familie Schorer
datering en omvang : 1547 - 1983; 10,5 meter.
ingang : G. F. Sandberg 1983. inventaris van het archief van de familie
Schorer. inventarisreeks 1, Middelburg, Rijksarchief van Zeeland , gedrukt.
belang : in het bijzonder:
inv. nr. 936: Inventaris van de plantage Houttu in, gelegen aan de
rivier Suriname, 1835.
3.4 Archief van de familie Mathias-Pous-Tak van Poortv l iet
dac:ering cn omvang : (1386}1462 - 1944; 6,5 meter.
ingang : Y.J.A. Welings 1984 . Inventaris van het archief van de familie
Nathias-Pous-Tak van Poortv]j,e t. inventarisreeks 3,
M iddelburg, Rijksarchief in Zee land, gedrukt.
belang : voor Su riname in het bijzonder :
inv. nr. 111: Register houdende accoord tussen de Staten van Zeeland en de W.I.C. inzake de overname van Suriname, 1682- 1683;
inv. nr. 11 2; Bekendmaking door J. van Scharphuysen als gouverneur-generaal van Suriname en de Raad van Politie in zake de door
hem genomen beschikking betreffende de keuring van suiker, 1690;
inv. nr. t 13: Stukken betreffende de verdediging van Suriname,
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1773, 1752;

inv. nrs. 114-120: Stukken betreffende de Sociëteit van Suriname,
1740-1763;
inv. nrs. 319-320: Stukken betreffende de overname door de stad
Amsterdam van de helft in het derde part van Su r iname en de bezwaren van de W.I.C. hiertegen, 1772.
Handschriftenverzameling
3.5
herkomst: aanwinsten van het Rijksarchief over de periode 1895 1954.
datering en om vang: 13e - 1ge eeuw; 42 meter.
ingans:
a.
W.S. Unger, Inventaris van de Handschriften-verzameling, 1955, getYPt;
Index op de Zeeuwse aanwinsten, in: Verslagen
omtrent
's
Rijks
b.
Oude Archieven, 1895- 1943, getypt.
beL:1ng : met betrekking tot Suriname is van belang:
inv. nr. 1626: Stukken betreffende Suriname, afkomstig van Pieter
de HuYbert, ca . 1667.
3.6 Aanwinsten-verzameling
herkomst: aanwinsten van het Rijksarchief over de periode 1955 heden.
datering en omvang: 16e ~ 20e eeuw , 11,5 meter.
ingang : inventaris op fiches, getypt; aanwinsten 1960, nr 17 (508 nummers) is uitgetypt in lijsten.
belang : voor Suriname zijn in het bijzonder van belang:
1957 nr. 28: Uittreksel uit het "Register van lOstructien, resoluties,
acten en runnimenten, raeckende de expeditie naar de provincie
en co lonie Suriname, ghe legen aan de vaste cust van Guajana, mitsgaders naer andere co lonien, eylanden en quartieren van Amerika ,
1666- 1668";
1960 nr. 17 sub 486: Missive van de magistraat van Amsterdam
aan de Staten-Generaal inzake de troepen in de ko lonie Suriname,
1774;
1960 nr. 17 sub 502: Uittreksels uit de rapporten .... an de gouverneur Crommelin aan de directeuren van de Sociëteit van Suriname.
1764;
1967 nr . 16: Fotocopieën van een artike l van W.T. Menkman over
het Surinaamse binnen land van Fred. Oudschans Dentz en over
J.F .A . Cateau .... an Rosevelt, opschrift van een kaart van Suriname,
opgemeten 1860-1879. alsmede een foto van een aquarel van
J.F .A. Cateau van Rosevelt van een markt in Paramaribo.
3.7 Ar ch ief van het Toezicht op het lager onderwijs in Zeeland
datering en omvang: 1806 - 1920; 38 meter.
onderdelen : Archief van de maatschappij ter bevordering van het godsdienstig onderwijs onder de inlandse bevolking in Suriname, 1835- 1881.
ingang: J. de Kuyper, Inventaris van het archief van het Toezicht op
het lager onderwijs in Zeeland. 1806-1920, getYPt, Middelburg, ca. 1955.
3.8 Verzameling Verheye van Citters
datering en omvang : 17e - 1ge eeuw; 16,2 meter .
inRang:
a.
K . Heeringa, "De verzameling Verheye van Citters", in: Verslagen
omtrent 's Rljks Oude Archieven , 40, 1917, 11: 157-31 J, met getYPt
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b.
c.

supplement;
index op de inventar is, getypt 1984;
tafe ls op bescheiden. beschre .... en onder itw. nrs. 20- 34, 1575- 1731,
getYPt 19.

h e /ang ! voor rle gesr.hiedenis van Suriname met name:

inv. nr . 51 d: Stukken rakende o.a . Suriname, 1582- 1781.

3.9 ArChief Classis Walcheren \lan de Nederlandse Hervormde Kerk
da t e ring e n omvang: 1574-1983; 8,9 meter.
inga ng : inventaris: J . Grooten, I1Archief van de Classis Walcheren", In :
Kerk elijke A rchie ve n 10, 's- Gravenhage 1978: 3- 41.
belang : in

dit archief bevinden
de West-Indisc he kerken .

zich

stukken

betreffende de 20rg voor

3. 10 Zelandia Illustrata
he rko ms t e n da t e ring : Collec tie van het Zeeuwseh Genootschap der Wetenschappen; l6e eeuw tot heden.
omv a ng : ca. 1O.WO afbee ldingen.
o nde rdelen: deel I, Gedrukte kaarten en plattegronden .
inga ng : W.S. Unger 193 1. Ca t alog us
va n
de n
lIist orisch -to pogra Fischen
AUas va n het Zeeuw$c h Gen ootsch a p d er Wetenscha ppen , eerste deel , gedrukte kaarten en plattegronden, Middelburg, gedrukt.
bel a ng : voor de Surinaamse cartografie relevant:
inv. nrs. 827, 830: Twee kaarten van Suriname uit de achttiende
eeuw .

3.11 Aanwinsten kaarten 1913 - heden
d atering e n 0 m vang: 1913 - heden; ca. 900 kaarten .
ingang : inventaris op fi c hes, getypt.
belç1ng : voor studie van Suriname vooral relevant de kaart identiek aan
de Zelandia Illustrata I 827 en een overz ichtskaart gedrukt in 1913 (aan winst 1986 nr. 75e, 19?3 nr . lSO).

18. KONINKL1JK HU ISARCH IEF

1.

2.

Konink l ijke Stallen, Hoge Wal 17, 's- Gravenhage/Postbus 30412,
2500 GK 's-Gravenhage; 070- 624701.
ma t/m vr 9.00-12.30 uur en 13. 30-16.45 uur, alleen na telefonische afspraak .

Collectie e.p. Schimpf
Schimpt was gouverneur van Suriname van 1855- 1859)
da tering : 1855-1859 (wat betreft c orrespondentie tijdens gouverneur sc hap).
in ho ud: (o. m.) correspondentie .
jnga ng ; inventaris.

3.1

(e.p.

3.2 Arc hief Prins Willem IV
dateri ng en o mvang : 1749-1751; 1 omslag.
i nh o ud: stukken betreffende de benoeming van Willem, Prins van Oranje
en Nassau, tot opperbewindhebber en gouverneur - generaal van de West Indisc he Compagn ie, van de Ko lonie en Soc iëteit van Suriname en de
bevoegdheden die hieru i t voortkomen.
i ngang : Inv. ,A. 17, nr. 129.
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3.3 Archief Prins Willem IV
datering en omvang : 25 maart 1751; 1 stuk .
inhoud : brief van de heer Bruce aan een onbekende graaf over de toestand in Paramaribo .
ingang: !nv. A 17, nr. 285.

3.4 Archief Prins Willem V
date ring e n 0 m vang: 1768-1778; 25 dozen.
inhoud: correspondentie met mr . J.A. van der Perre, representant van
de provincie Zee land, onder meer betreffende de West-Indische Compagnie ook met betrekking tot Suriname.
ingang: Inv. A 18, nr. 219, I-XIX .
3.5 Archief Prins Willem V
datering e n om vang : 1780; 1 stuk .
inhoud: p lan en ontwerp ter verde l ing van 80.000 akkers grond te r weerszijde van de r ivier de Saramacca door de Chevalier de Noras d' Ourcieres.
taal: Frans en Nederlands.
ingang : Inv . A 18, nr. 334 , lil a.
3.6 ArChief Prins Wi ll em V
datering en omvang : 25 mei 1780; 1 katern.
inhoud: plan voor de verdediging van Hollands Guyana door de Chevalier
de Noras d'Ourcieres.
taal: Frans.
ingang: "nv. A 18, nr. 334, 111 b.
3.7
Archief Prins Willem V
datering en omvang: 14 juli 1750 - 1 mei 1751; 1 katern.
inhoud: journaal van de gebeurtenissen bij het regiment van Generaal
Majoor Baron Sporcke gedurende de reis met het fregat "de Eendragt"
van Texel naar Paramaribo en het verblijf in Suriname; uit de papieren
van lt. kol. Bermond.
t aal: Frans.
ingang: l nv. A 18. nr. 334, 111 g.
3.8
Archief Pr i ns Willem V
datering e n omvang: na 1763; 1 omsl ag.
inhoud: plan tot onderwerping van de rebellen, de bosnegers in de kolonie; eigenhandig Pri ns Willem V.
ingang ! lnv. A 18, nr. 334, 111 h.

3.9 Archief Prins Wit1em V
datering en omvang : 1804; 1 omslag.
inhoud: stukken betreffende de inname van de kOlonie Suriname door
de Enge lsen .
ingang : In v. A 18, nr. 334 , 111 I.

3. 10 A rchief Prins Willem V
datering en omvang: 1787-1794; 1 omslag.
inhoud: enige brieven van de directeuren van de kolonie Suriname.
ingang ! Inv. A 18, nr. 334, 111 m.
3.11 Co llectie Graaf Willem Bentinck
datering en 0 mvang: 1750-1754, 1762-1764; 1 pak.
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inhoud: correspondentie en stukken betreffende de kolonie Suriname.
ingang: Inv. G 2, nr. 54, 11 a.

3 .1 2 Albumcollectie
datering en omvang: ca. 1945; 1 deel .
iJlhoud: fotoalbum, aangeboden aan Prinses Beatrix door de doofstomme
kinderen van het Instituut te Paramaribo.
ingang: nr. 102.

3.1 3 Albumcollectie
datering en omvang : ca. 1935- 1940 ; 1 dee l.
inhoud: fotoalbum betreffende de kinderhuizen te Alkmaar en Lel iëndaal
in Suriname.
Ingang : nr. 103.
3 .14 A lbumcollectie
datering en omvang : 22 februar i 1928; 1 dee l.
inhoud: fotoalbum betrefiende het bezoek van Harer Majesteit 's Hertog
Hendrik aan Paramaribo; ontvangst van de bemanning en kranslegging
bij het standbee ld van Hare Majesteit de Koningin.
ingang : nr . 299.
3. 15 Albumcollectie
datering en omvang : 17 januari 1937; 1 dee l.
inhoud: fotoa lbum betreffende de feestelijkheden in Pa ramaribO ter gelegenheid van het huwe l ijk van Prinses Juliana en Prins Se r nhard.
ingang : nr. 747 .
3.1 6 Albumco ll ectie
datering en om vang : 31 augustus 1923; 1 deel .
inhoud : fotoalbum betreffende de feeste l ijkheden rond
het 25-jarige reger i ngsjub i leum van Koningi n Wilheimina .
ingang : nr. 749 .

de viering

van

3.17 Kaartencollectie
datering en omvang : 1ge en 20e eeuw; ca . 20 stuks.
inhoud: enige gedrukte en getekende kaarten van Suriname.

19. GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST ROTTERDAM
1.
2.

Robert Fruinstraat 52 , 3021 XE Rotterdam; 010-4775166.
ma t/m vr 8.45-16.45 en (m .u.v . de zomermaanden) woensdagavond
van 19.00 tot 22.00 uur .

Hudig, scheepvaart- en handelsonderneming
3.1
herkomst en datering : Fami l ie-Stichting Hudig; 1750- 1856.
omvang : 7 meter.
onderdelen : Firma Coopstad en Rochussen (1750-1777) , Ferrand Whaley
Hudlg en Ferrand Wha ley & Jan Hudig (1759-1856) .
ingang : F. M.A. SChoone, lnventan's van de archieven van de firma 's
Coopstad & RochuESen . 1750-1777 en Ferrand Jl'haley lIudig en Perrand
I'/haley & Jan f1udig . 1759-1856. Interne pub l ikat ie, Gemeente l ijke Archiefd ienst Rotter dam , 1980.
literatuur: J. Hudig Dzn. 1922 . De I'/est-Indi.";che zaken van Ferrand Whaley /ludig 1759-1797. Amsterdam;
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l . van Stipriaan luisci us 1982. Hoe Somerszorg op de koffie kwam . Een
Surinaa mse koffieplantage . 1754-1856. Hoofdvakscri pt ie Ni et-Westerse Geschiedenis, Vrije Universiteit Amster dam ;
M. van de Poe l 198 1. Roosenburg . Een suikerplantage in Suriname . 11601800 . Doctor aal scr iptie Amster dam .
belang : de co ll ec t ie bevat O. m. stukken bet r effende de slavenhande l en
de financiën van p lan t ages.
N.B. De Fami li e-Stichting Hudig moet in kennis gesteld worden van pub l ikat ies die op intensief onder zoe k in deze ar ch ieven gebaseer d zijn ,
en van tentoonste ll ingen waar bij meerdere documenten daar u it geëxposeerd wor den.
3.2 Nota ri ë le archieven
herkomst: nota r issen die op het grondgebied van de huidige gemee nte
Rotte r dam gefungeer d hebben .
datering : 1585- 1895 ( 1897) -+- Cape ll e aan den Ijsse l ( 1657- 1895) .
omvang : ca. 770 mete r.
onderdelen : no t ar ië le ar chieven van de standp laatsen Rotte r dam/Cha r lois/Beuke lsd ijk, Oos t - en West-B Jommersd ij k, genaamd Coo l/De lfsha venl
H i Il eger sberg/ Hoogv l i etl K atend r ec htl K r al i ngen/Over sc h ie/Sch iebr oek/I Jise l monde/Capelle aan den Ijssel .
ingang :
a.
in ventar issen
E. Wier sum , !t Oe ar chieven de r notar issen die op het tegenwoor dige
grondgebied der gemeente Rott er dam gefungeerd hebben, 1585 11
18 11 , in : Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven (VROA)
42 , 19 19, 11: 367-624 . ( ... ) 181 1-1842, in: VROA 48, 1925, I: 769-800,
supp lement 1842-1895;
R.A . D. Renting , Inventaris der archieven van de voormalige gemeente Hillegersberg . Rotterdam , 1962: 247-249;
J.G.B. Nieuwenhuis, Inventaris van de archieven van de voormalige
gemeenten Overschie en Schiebroek. Rotter dam, 1962 : 92-94 ;
H . ten Boom, Inventaris van de archJ'even van de gemeente Capelle aan den IJssel, 1556-1949 en van de archivalia van de hoge
heerlijkheid CapeJle aan den IJssel . 1341-1808 . Rotterdam , 1982, dl
2: 309-3 15;
indices:
b.
index op de p laatsnamen Notar iee l A rchief (Rotter dam + Oe lf shaven), 17 11 -1842, geannexeer de gemeenten (aanvang tot 1811) ;
rester ende bestanden in bewer k i ng;
index geografisChe namen , 1660- 1790.
belang : bevat o. m. gegevens met bet r ekking tot scheepsreizen en handel.

20. CE NTRAAL BUREAU VOOR GENEALOG IE
Stichting tot bevor de r ing van de genea logie en daar mee verwante wetenschappen . Documentatiecent rum voor familiegeschieden is, waar beha lv e
de eigen co ll ecties ook die va n het Konink l ijk Nederl andsch Genoot schap
voor Ges facht- en Wapenkunde in beheer z ijn , alsmede de genea logische
verzame l ingen van het Rijk .
1.
2.
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Pr ins
Wi ll em-A lexander hof
22 ,
's-G r avenhage/Post bus
11755,
2502 AT 's-G r avenhage ; 070-8 1465 1.
ma tlm vr 9.30- 16.00 uur (tussen 12.30 en 13.30 uu r wor den geen
stukken uit het depot ve r st r ekt); dinsdagavond 19.00-2 1.30 uur, zater dag 9.00- 13.00 uur

/

N.B. Stukken 01 boeken die men op dinsdagavond of zaterdag wil
inzien, moeten op dinsdag of vrijdag vóór 12.00 worden aange-

vraagd.
3. 1

Verzameling doop-, trouw-, begraaf-, en lidmatenregisters van de
kerken van Paramaribo
herko ms t : de co ll ectie bestaat uit microfilm-kopieën. De originelen berusten in het Algemeen Rijksa r chief . maar verkeren in zodanig slechte
staat , dat zij vee lal niet te raadplegen zijn .
date ring: de oudste reg"lsters beginnen eind 17e eeuw (Hervormde Gemeente en Portugees-Joodse synagoge), de overige tegen de tweede
helft van de 18e eeuw. Het geheel loopt tot ca. 1828.
inhoud: de verzame lin g bevat de registers van de Protestantse ke rken
(Hervormde Gemeente. Waalse Gemeente, Lutherse Kerk, Evangelische
Broedergemeente), de Rooms-Katholieke parochie en de Portugees- en
Hoogdu i tS- lsraë l itische synagoge.
omvang: ca. 300 microfiches; beha lve die van Paramaribo zijn ook opgenomen de registers van Beneden- en Boven-Commewijne, Cottica , Perica
en Thorarica.
taal: de registers van de Protestantse kerken zijn in het Nederlands gesteld; die van de Rooms-Katholieke parochie in het Latijn en die van
de Portugees-Israëlitische synagoge in het Portugees.
be.lang : de verzame l ing kerkelijke registers vormt de be langrijkste bron
voor genealogisch onderzoek in Suriname vóór de invoering van de bur gerlijke stand aldaar .
3.2
Collectie minuutakten
datering : de verzameling bestaat uit een kopie op microfi l m en beslaat
de tweede helft van de 1ge eeuw .
h erk o ms t : het origineel berust in het Algemeen Rijksarchief (notarieel
archief van Suriname, inventaris nr. 80).
inh o ud: minuten van akten (testamenten, codicillen) , die zijn gepasseerd
voor de secretarie te Paramaribo.
o m va ng : 48 microfiches.
3.3
Collectie West-Indische testamenten
h e rko ms t: de verzameling bestaat uit een microfilm - kopie van een index
op testamenten waarvan de originelen berusten in het Algemeen Rijksarchief.
da tering : 18e en 1ge eeuw .
inho ud: index op testamenten die onder meer te Paramaribo zijn gepasseerd .
o m vang : 31 microfiches.
3.4
Collectie brieven uit Suriname
he rkom ..,:t: de verzameling is afkomstig uit het arc hief van de claSSIS
Amsterdam van de Nederlandse Hervormde Kerk .
d a t e ring: 1695-1792.
inh oud : brieven die vanuit Suriname z ijn binnengekomen bij de c lassis
Amsterdam van de Neder landse Her\lormde Kerk.
o mva ng : ca. 300 microfiches.
3.5
Collectie West-Indische ambtenaren
he rko mst: de verzame li ng bestaat uit een mi c rofilm naar het origineel
dat aanwez i g is in het A l gemeen Rijksarchief .
da t e'dng : 1850- 1918.
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inhoud: stamboek met index van West - Indische ambtenaren.
omvang: 92 microfiches.
3.6
Collectie militaire stamboeken
herkomst: de verzameling bestaat uit een microfilm-kopie. De originele
stamboeken bevinden zich in het Algemeen Rijksarchief .
datering : 1814- 1817.
inhoud: stamboeken van onderofficieren en minderen van het Nederlandse leger.
omvang : ca. 120 fiches.
literatuur: de genoemde stamboeken maken deel uit van de algemene
co ll ectie die loopt over de jaren 1813-1845. Zie: Militaire stamboeken
van onderofficieren en minderen der Nederlandsche Landmacht. 1813 1845. berustende in het Algemeen Rijksarc hief, inv. nrs. 685-687.
3.7
Kiezersli jst van Paramaribo
herkomst: samengesteld naar het origineel te Paramaribo ("Alphabetische
lijst van de kiezers van kieskring I van Suriname ll ) .
datering en omvang : over het jaar 1964; 36 microfiches.
3.8 Co llecti e Gemmink
herkomst:" samengesteld door Joh. Gemmink (1908-1984) aan de hand van
de bevolkingsregisters en de burger li jke stand van Paramaribo.
inhoud: gegevens over de voorouders (tot ca . 1800) en nakomel ingen (tot
ca. 1970) van een groep Nederlanders, die tussen 1845 en 1853 naar Suriname is vertrokken.
omvang : ca . 300 microfiches.
literatuur: van deze co llectie is een beschrijving gemaakt door G.M.W.
Bik, getiteld: Collectie Gem mink (Suriname). 1985, die aJleen aanwezig
is in de bibl iotheek van het Centraal Bureau voor Genealogie.

3.9 Collectie Nijgh
herkomst en datering : samengesteld door Y .H. M. Nijgh; ca . 1945 .
inhoud: gegevens over de Portugees-Israëlitische geslachten uit Su riname.
omvang : 3 microfiches.

21 . RIJKSARCHIEF IN NOORD-HOLLAND
1.

2.

Kleine Houtweg 18, 2012 eH Haarlem ; 023-319525.
ma 13.10-17 .00 uur, di tlm vr 9.00-17 .00 uur, za 9.00-12 .30 uur
(a ll een in de wintermaanden).
N.B. stukken die men zaterdag wil raadp legen dienen uiterlijk de
vrijdag ervoor te worden aangevraagd .

Archief van de aartspriester van Holland, Zeeland en West -Friesland
datering: 1727- 1853 (1867). Over Suriname:
(60) Annotatiën van de missie: register bijgehouden door de opeenvOlgende aartspriesters (met o. a. aantekeningen over bevoegdheden
voor missionarissen in Suriname), 1781-1834, 1 deel;
(930) Decreten van de Congregatio de propaganda fide met betrekking tot de missie in Suriname. 1786-1821, 1 omslag;
(931) Brief van de aartspriester Meylink aan de katho l ieken te Paramaribo, ca. 1786, afschrift, 1 stuk;
(932) Akte waarbij F. Nicolet. J. Pomme, J . Schasne en A. Blom
3.
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verklaren het kerkmeesterschap op zich te nemen van de op te
r ichten parochie Paramaribo, 1786, 1 stuk;
(933) Lijst van goederen, door eerste missionarissen meegenomen,
opgemaakt door aartspriester Meyfink, 1786, 2 stukken;
(934) Ingekomen brieven van en over de missie in Suriname, binnengekomen bij de aartspriester, 1789- 1827, 1 oms lag;
(935) Overzicht van de vorderingen van de missie in Suriname van
20 september 1819 tot 31 december 1820, 1 stuk;
(936) Circulaire van de prefect van de missie in Suriname met verzoek om financië le steun , 1821 , gedrukt, 1 stuk;
(937) Ingekomen brieven bij J. Roelevink, pastoor te Rijndijk, van
J . Groot, seminarist te Culemborg , later missionaris en apostolisch
prefect te Paramaribo, en brieven door de laatste ontvangen tijdens zijn verblijf bij pastoor Roelevink , 1822- 1838, 1 omslag;
(938) Acte van attestatie wegens goed gedrag ten behoeve van
P.L . van der Hoven, pastoor in Suriname, 1816, 1 stuk;
(939) Lijst van bevoegdheden , door de vice-superior verleend aan
P.A. Wennekens, missionaris in Suriname, 1817, afschrift, 1 stuk;
(940) Brief van pastoor Wennekens te Paramaribo aan de kerkeraad
der Lutherse Gemeente, waarin hij de uitnodiging tot deelname
aan de Lutherse kerkdienst afslaat, 1820, afschrift, 1 stuk;
(941) Aantekeningen van pastoor Wennekens te Paramaribo ove r
diverse aangelegenheden op het terrein van de missie, 1819- 1820,
1 stuk;
(942) Lijst van heiligendagen en vastendagen voor de katholieken
in Suriname, 1823- 1832, gedrukt, I stuk;
(943) Losse stukken betreffende de missie in Suriname, ca . 1800,
1 omslag;
(944) Eigendomsbewijs van J.H. Kierhaan te Paramaribo voor de
slavin Nannie, 1813, met verklaring van overdracht van de ze aan
zijn huishoudster, 1815, 1 stuk.
ingang : H. L .Ph. Leeuwenberg en A.M .A. van Geloven 1982. Archieven van
de aartspriesters van de flollandse Zending . 1727-1853( 1867), Utrecht, (inv .
nrs. 1-1006) , Inventarisreeks van het Rijksarchief in Utrecht, nr . 16.

22. HISTORISCH
OOCUMENTATIECENTRUM
PROTESTANTISME (1800-heden)

VOOR

HET

I.

De Boelelaan 1105, Amsterdam/Postbus 7161, 1007
020-5484648.

2.

9.00-17.00

NEDERLANDS

Me

Amsterdam;

UU( .

3.1

Archief A.W .F. Idenburg (1861-\935)
(gouverneur van Suriname 1905- 1908)
daten'ng en omvang : (1893) 1901-1935; 4.50 meter.
ingang : inventaris.

3.2

Archief J.H. de Waal Malefijt {1852-1931)
(Minister van Koloniën 1909- 191 3)
datering en omvang : (1870) 1909-1913 (1921),0.72 meter.
ingang : Inventaris.
N.B. Ook in andere co llecties kunnen incidenteel stukken ove r Su riname
aanwezig zijn .
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23. MUSEUM VOOR VOLKENKUNOE

1.
2.

Willemskade 25, 3016 DM Rotterdam; 010-4111055.
di t/m za 10.00-17 .00 , zo 11.00- 17.00 uur.

3.

De Suriname-co llectie van het Museum voor Volkenkunde bevat
voorwerpen die geschonken zijn vanaf 1885.
In de beginperiode werden voor al gebruiksvoorwerpen en wapens geschonken , zowel van Indianen als van bosnegers. De objecten zijn meestal gemaakt van natuurlijke materia len. De totale co ll ectie omvat ongeveer 600 voorwerpen:
De eerste 44 voorwerpen waren een schenking van een oud-directeu r van het Museum . Uit de vorige eeuw is ook een aantal voorwerpen gemaakt van ba lata , voorstellingen weergevend van mensen
in hun omgeving (5 voorwe rpen) ;
acht t romme ls, in 1916 aan het Mu seum geschonken;
ongeveer 100 voorwerpen, variërend van beschi lderde ka lebasnapjes tot mandjes en zaden , all e van de bosnegers;
sieraden , hOuten haarkammen, wasgoedk loppers (die door de Jonge
man aan zijn bruid werden aangeboden), afkomstig van de bosnegers (ca. 50 voorwerpen);
enke le religieuze voorwerpen of objecten die bij riten gebruikt werden (20); vrouwenschor tjes en schaamdoeken (20);
diverse halssnoeren (25) van de Indianen, ca . 50 pij len van de Arowakken, en twee pe rsoon li jke ba lata zwepen (van de heer Snel leman , een oud-directeur van het Museum);
veertien st rij dbij len (Indianen), 2 pagaaien , 17 stuks keramiek , diverse st r ijdknotsen, en al ler lei houtsnijwerk van de bosnegers;
gebruiksvoorwerpen (mOde llen van pagaaien en diverse lepe ls) , in
1955 aangekocht via het Utrechts Zendingsgenootschap ;
ongevee r twintig sloten , door Nederlanders in Su r iname geschonken;
diverse schortjes en sieraden , aan het eind van de jaren ' 50 door
het Museum aangekocht en di vers aa rdewerk (40 stukS) , als geschenk ontvangen ;
diverse voorwerpen ( 182) , in bruikleen ontvangen van koningin Beatr ix : manden, waaiers, tafe ls, kotomissies, mutsen, doeken, wapens,
keramiek;
textie l en keramiek , recentelijk geSChonken (ca. 50 stuks).

ingang:
a.
via registers en stamkaarten (typosc r ipt) - op inventarisnummer;
b.
door middel van mic ro-computer ;
c.
op dia en beeldp laat (grootste deel van de CO llectie) .
literatuur: Sc hatten van het Museum voor Volkenkunde 1987. Amsterdam,
Meulenhoff /Lanshoff .

24 . VOLKENKU N D IG MUSEUM " GERARD US VAN DER LEEUW "
1.
2.
3.

Nieuwe Kijk in ' t Jatstraat 104, 97 12 SL Groningen; 050-63579 1.
di t/m vr 10.00- 16.00 uur, za/zo 13.00-17.00 uur.

De Suriname-co ll ectie maakt slechts een bescheiden deel uit van
de totaalco ll ectie van het museum, die voora l gericht is op Z.O.
Azië (Indonesië) en het gebied van de Still e Zui dzee.
datering en herkomst: het Su rin ame-materiaal is vooral te vinden in de
Van Baaren co llectie en de co ll ectie van het voormalig Museum voor
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Tropische Landbouw in Deventer . Laatstgenoemde co llect ie is indertijd
ontstaan met het oog op de tentoonstelling over "ko loniale landbouw"
die in 1912 werd gehouden.
omvang : in totaal ongeveer 125 voorwerpen .
onderdelen :
S urinam e algemeen : (o.a .) porceleinen kommetjes en schoteltjes
(import), aardewerken bordjes met afbeeldingen van (volgens onder schrift) "Hospi taal Paramar ibo" , "Herrnhuttersche Kerk Paramari bo", " Hervormde Kerk Paramaribo" , "Waterkant bij de Binnentrap
Paramaribo", waaiers en doosjes van vezels, lepels, kammen; (totaal ± SO voor werpen);
bosnegers: (o.a.) houtsnijwerk in de vorm van godenbeelden, trom me ls, kammen , lepels, bankjes (in totaa l ± 20 voorwerpen) ; 6 hou ten voorwerpen uit Butupasi;
Tndianen : (o.a.) fluiten, knotsen, (aardewerken) bakjes, amuletten,
komfoor tjes, dierfiguren (van gebakken k lei) , vlechtwerk (mandjes ,
cassavepersen, waaiers), kam men; (totaa l ± 50 voorwerpen) ; van
Trio Indianen: danssieraad; van Cara"iben: aardewerken bakje, stoel
van gebakken klei .
ingang: via twee k lappers Suriname , met hoofd rubrieken: Suriname alge meen, bosnege r s, Indianen; bij e lk voorwerp uitvoerige beschrijving .

25. ICOTRUST BV

1.
2.

N. Z. Voorburgwal 102, 101 2 SG Amsterdam; 020-243023.
al leen toegang op verzoek .

3.

De firma Icolrust bezit een bedrijfsa r ch ief waarin zich SUflnamica bevinden , o.a. stukken van Insinger & Co. , eigenaars van SurInaamse plantages. Het materiaal bes laat ruwweg de periode 1780 tot
1845 en bestaat uit jaa r vers lagen, balansen, brievenboeken e.d. met betrekking tot de plantages De N ieuwe Grond, Jagtlust, Anna Catharina
en Zeezigt . Geen inventaris.

26. ART IS-BIBLIOTHEEK
Universiteit van Amsterdam

1.
2.

Plantage Middenlaan 45A , 1018 OC Amster dam; 020- 5256614.
di t/m vr 10.00-12.30 uur , 14 .00-16 .00 uur.

3.

Het bezit is wat Suriname betr eft , beperkt tot enkele min of
meer zeldzame werken , waaronder Be l monte (1855) , Fermin (1766) ,
Hartsinck ( 1770), Her lein (1718), Van der Smissen (1849) en Stedman
( 1798).
ingang : Catalogus der bibliotheek van het Koninklijk Zoölogisc h Genootschap Narura .4rLis Nagistra te A msterdc1m . Amsterdam , 1881 .
Deze cata logus is ook opgenomen in de a l gemene cata logus van de U.B.
Amsterdam.

27 . BISDOM HAARLEM
Afdeling Archie1

1.

NIeuwe Gracht 80, Haarlem /Postbus 6186 , 200 1 HO Haar lem; 023-
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2.
3.

319450.
ma t/m do 8.30-15.00 uur; liefst eerst afspraak ..
Archief Bisdom Haarlem
Contacten bisschoppen Haarlem met Suriname.
Stukken voor de apostolische vicarissen; brieven met situatieschets,

één doos.
datering : vanaf 1853.
ingang : inventaris (nog niet gedrukt).
literatuur: de missie in Suriname is uitvoerig beschr even door
Kleyntjes in: Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom van
lem, de len XLI (1924), XLI I (1925), XLI II (1926), XLV II (1930),
(1932), L (1933), en in Haarlemse Bijdragen . delen
Lil
(1935),
(1936), LVI (1939) en LV II (1940).
N.B. Het Archief Aartspriesters (lopend tot 1853) is in bewaring
ven aan het Rijksarchief in N oord-Ho ll and (zie aldaar).

Pater
Haar-

XLIX
LlII
gege-

28. TOPOGRAF ISCHE DIENST

1.
2.

Bendjenplein 5, Emmen/Postbus
96230.
ma t/m vr 13.00- 16.00 uur.

11 5,

7800

AC

Emmen; 05910

-

Topografische kaarten van Suriname
3.
inhoud: (m~rendee l s) grootscha li ge series.
datering: Qa 1950.
omvang: 2500 kaarten (ruw e schatting) .
ingang : r egionale/geografische cata logus.
Daarnaast zijn er enke le 1ge-eeuwse kaarten van (delen van) Suriname.

29.

KATHOLIEK DOCUMENTATIE CENTRUM
1.
2.

Erasmus laan 36 , 6525 GG N ijmegen; 080-512412.
ma t/m vr 9.00-17. 15 uur ; tussen 12.30 en 14.00 uur geen dienstver len in g.

Mi ss iememo ires
3.1
Wat Su riname betreft: intervi ews, gehouden met de vo l gende missionarissen en missiezusters die in Suriname werkzaam zijn geweest (de periode staat achter de namen):
Zusters van Liefde Ti lburg: M.J.A . Nijssen ( 1938-1973) ;
Fraters van Ti lburg : R. Abbenhuis ( 1923- 1978) , J. M. Duif (19471980), J.J. Goossens (1950- 1960), M.F. M . Janssen ( 1922-1979),
H.W.A.M. Verrljt (1930-1957);
Franciscanessen van Oudenbosch : M.H . Gils (1946-1982), J.H . Hootsmans (195 1- 1962) ;
De Graal: A.P. Perguin (1954-1962), A . A . M . van Tol (1963-1976),
S. E.A. Swarte (1954-1975);
Redemptoristen: H.H. Hevkers (1960-1979), A . J. Hilgen (1929-1979),
S.A.W.R. Mulder (1959- 1979), J.G. Vernooij (1969- 1980), J.C. Mul
(1961- 1983) ;
Missionarissen Ob l aten van Maria (OM I): J.H. Jansen ( 1960-1973),
A.H. te Dortsthorst ( 1968- 1984).
datering : de interviews zijn gehouden tussen 1978 en 1985.
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/

omvang : 18 interviews. op 29 ge lu idsbanden.
inga ng: plaatsings li jst.
jiteratuur:
"Drie jaar KomMissieMemoires. Verslag over de werkperiode van
april 1978 tot april 1981\\, in: Jaarbo e k van het Katholiek Docume ntatie Centrum. 11, 1981: 15- 24;
"Acht jaar KomMissieMemoires. Een voorlopige afsluiting van het
project", in: Jaarboek van het Kath oliek Doc um e ntatie Centrum .
15, 1985: 141-152.
belang : het materiaal is van belang als uoral historyl\
N .B. Voor raadpleging is toestemming vereist van de e!genaar van de
col lectie .
3.2 Bib li otheek
Wat Suriname betreft :
Surinaamse katholieke tijdschriften;
Nederlandse katholieke tijdschriften, geheel of gedeeltelijk
name betreffende.
dat. e ring : 1919-1975.
o mvang : 16 titels, ca. 5 meter.
i ngang : tijdschriftencatalogus en geografisch register .
N.B. De Surinaamse tijdschriften zijn veelal onvolledig.
3.3 Overige
onde rdele n: affiches (7) , fotols (10), devotieprentjes
knipsels (68 trefwoorden, meest persoonsnamen).
ingang: registers.

(3

Suri-

trefwoor den),

30. HISTORISCH MUSEUM ROTTERDAM - STICHTING ATLAS VAN STOLK

1.
2.

Korte Hoogstraat 31, 3011 GK Rotterdam; 010-4334188 .
bezoek na afspraak .

3.

De grondslag van de " Atlas" (in de 1ge eeuw een gebruikelijke benaming voor een verzameling prenten en tekeningen) werd omstreeks 1835 gelegd door de Rotterdammer Abraham van Stolk, met zijn
verzameling prenten en tekeningen betreffende de geschiedenis van Nederland. Deze collectie historie-, spot- en zinneprenten is sindsdien verdef aangevuld door drie generaties nakomelingen Van Stolk. Ook de
meer recente geschiedenis van Nederland werd in de verzameling opgenomen.
Tot de co ll ectie behoort een aantal tekeningen (o .a. door J.H. Enge lberts) en prenten over Suriname.
inga ng : G . van Rijn , Catalogus de r historic-, s pot - e n z inne pre nte n betre kkelijk de g eschie de nis van Nederland. 10 de len.
Amsterdam/ 's-Graven ha ge, 1895-1933.
literatuur:
W.A . H. Cro l, "De Nederlandse historieprent in de Atlas Van Sto l k'\
S piegel der His torie , 4. 1969: 189-300;
J.C . N IX en M.E . Dee len , " At las Van 5to lk", in : A . M. Meyerman
e.a., Een paleis in Rotterdam, Rotterda m, 1986: 100-117;
J.F . Heijbroek, " De Atlas Van Sto l k. Enke le facetten uit de 150ja r ige geschiedenis", Do Boe ke n We reld, 3/3 , feb. 1987 : 74-78.
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31 . INTERNATIONAAL INSTITUUT VOOR SOCIALE GESCH IEDENIS
(Konink l ijke Nederl andse Akademie van Wetenschappen)
1.

2.

Kabelweg 51, 1014 BA Amsterdam; 020-843695 .
ma t/m vr 9.30-17.00 uur, za 9.30-13.00 uur.

3.

De verzamelingen van het Instituut omvatten archivalia, 600.000
boeken en brochures en 60.000 kranten en tijdschriften op het gebied van de socia le geschiedenis uit de gehe le wereld . Voorts bezit het
Instituut ruim 100.000 foto's en 45.000 affiches en pOlitieke prenten.
Het accent l igt op de geschiedenis der arbeidersbeweging. Het Instituut
pUbliceert o,m . de Itlnternationa l Review of Socia l Historytl.
Suriname:
3.1

Boeken en brochures

datering : periode voor en na 1945.
omvang: ruim 300 boeken en brochures.
inhoud: een

vrij algemene co llectie , behalve een aantal bijzondere brochures over de afschaffing van de slavernij .

3.2

Kranten en tijdschr iften

inhoud: enkele t ientallen kranten en tijdschriften.
datering : vÓÓr 1945 (de meeste).
ingang : voorlopig alleen toeganke l ijk op titel .
3.3

Documentatîemappen
en pamflettenverzamelingen ove r stakingen, actiegroepen, po liti eke partijen etc.
datering : periode voor en na 1945.
ingang: momenteel nog moeilijk toegankelijk; bij voorkeur alleen na afspraak .

inhoud: knipsel-

3.4

Affiches en foto's

inhoud:
affiches in verband met stakingen, vakbonden en de onafhanke lijk heid;
foto's.
herko mst: uit Suriname en Nederland.
omvang: ca . 100 affiches en een klein aantal foto's.
ingang : uitsluitend toegankelijk na afspraak met de Iconografische Afdeling, toestel 229/240.

32. NEDERLANDSCH ECONOM ISCH-H ISTORISCH ARCHIEF (NEHA)
ECONOMISCH-HISTOR ISCHE BIBLIOTHEEK (EHBJ
1.
2.

Herengracht 218-220. 1016 BT Amsterdam: 020-247270.
open tijdens kantooruren .

3.1
Nederlandsch Economisch-Historisch ArChief (NEHA)
Doe l van het Archief is behoud , beheer en toegankelijk maken van economisch-historisch bronnenmateriaa l in het al gemeen, Nederland en de
voorma l ige kolonies in het bijzonder. Nagenoeg all e bedrijfsarchieven
die in het verleden door het Archief zijn verworven, zijn inm iddels overgedragen aan openbare overheidsarchieven . In beheer zijn nog de omvangrijke co ll ecties nVelle", "Hartkamp" en "Kleine Aanwinstentl. A ll een de
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laatstgenoemde verzameling is goed ontsloten en voor een ieder toegankeliJk. De be langrijkste nummers van deze co llect ie die betrekking hebben op Suriname zijn hieronder vermeld .
De Collecties Veile en Hartkamp worden momenteel beschreven . Ongetwijfeld bevatten deze ook materiaal betreffende Su r iname. Aangezien
het hier gaat om meer dan 10.000 nummers, IS het onmoge l ijk een korte en vo lledige typering van dit mater iaal te geven.
Voor een leder die zich bezighoudt met de economIsche geschiedenis
van Suriname, is een bezoek aan het NEHA/EHB onontbeerlijk .
3.1.1 Kleine aanwinsten
ingang: Jnvcntaris van de verzameling Kleine Aanwinsten.
De be lang r ijkste nummers die betrekking hebben op Suriname zijn:
Stukken betreffende WestindisChe negotiaties, o.a. betreffende de
hUizen Dede l, RocQuette , Harman van de Po ll en Van Marselis,
1774- 1788, 8 gedrukte stukken , 9 handschriften, (NEHA KA 8)
Stu kken van Mr . P.A . Brugmans te Amsterdam betreffende WestIndische p lantageleningen, 1834-1885 , 27 oms lagen ; inventaris In
het Economisch-lIistorisch Jaarboek VI . pp. XLI-XLIV , (NEHA KA
37); vgl . co llec tie Brugmans in A l gemeen Rijksarchief , Eerste Afdeling
Notulenboek der Negotiatie op EsseQuebo en Demerary, 1777-1823,
(NEHA KA 42)
Stukken betreffende de p lantages Vossenburg en Wayampibo van
G. de Vree, en de p lantage Vredesteyn van M. van den Heuvel,
1705-\802, 18 delen, 9 katernen, I stuk, (NEHA KA 87); zie:
inventaris van de \'erza m eJing Kleine A an winsten
Stukken van de familie Nepveu en aanverwante families De Meinertshagen, Van Rechteren en Van den Velden betreffende de plantages Buysfust, Carwassibo, ' t Gulden Vl ies, Hegt en Sterk, Ma Retraite , La Singularité, Spieringszorg, Sto l kerts Vleyt , Vrouwenv li jt
en Zoelen. 1687-1864 , 2 pakken ~ (NEHA KA 120); zIe: Inventaris
van de verzameling Kleine Aanwins ten; vgl . co ll ectie
Nepveu
in
Algemeen Rijksarchief, Eerst Afdeling
Notu len van de vergaderingen van de Heren Bewindhebbe r s der
West- Indische Compagnie betreffende de Socie teyt van Suriname,
1683-1695, 4 de len , (NEHA KA 12 1); vgl . Arch ieven van de Sociëteit van Suriname in het Algemeen Rijksarchief , Eerste Afdeling
Instructies, oct rooien, reglementen e.d. betreffende de kolonies EsseQueoo en Oemerary van de West - Indische Compagn ie, 1670-1767,
(NE HA KA 126)
Tab le alphabétique des navires expédlés du port de Marseille pour
les Isles de l'Amérique. Ia Gumée e t l'l nde en I'année 1786,
(NEHA KA 156)
Condlt len van een fonds of negollatle van koop l ieden te Amsterdam ten behoeve van de deelhebbende p lanters te Surmame, 1770,
1 stuk , (NEHA KA 184)
Voorwaarden voor een nego tIatIe ten l aste van deethebbende planters te Essequebo en Demerary, 1772, (NEHA KA 217)
Stuk ken betreffende de begroting van Suriname en de bacovencultuur , 1910- 1911, 2 pakken , (NEHA KA 223)
Aandelen en stukken betreffende de p lantages Esperance , Hofwijk,
Livonia , Lunenburg, Marienburg, Patience , Twijfelachtig en Zoe len ,
1772- 1820 , 1 oms lag , (NEHA KA 235 )
Akten betreffende de st i chting van de kolonie Rense laerswije aan
de Noort - revier in N ieuw Nederlant, 1629- 1659 (kopieën) , {NEHA
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KA 361)
Stukken betreffende de suyker-raffinaderij De Stad Paramaribo,
1746-1778, (NEHA KA 365)
Stukken betreffende de stichting van enke le ko lonies in Nieuw - Neder land door de West- Indische Compagnie. circa 1640 (kopieën) ,
(NEHA KA 444)
Aantekeningen en gegevens Ol/ef plantages te Suriname, 18e - 20e
eeuw, 1 oms lag , (NEHA KA 462)
Aandee l in de p lantages Mansort en Le Contentement en i n de
grond De Vier Kinder en. 1796, 1 stuk , (NEHA KA 474)
Aandeel in de tlN,V . Guyana Goud Expl oitat ie Maatsc happij Minorimeti't, 's-Gravenhage, 190 1, (NEHA KA 523)
Condities voor een negotiatie ten behoeve van tIeenige p lanters in
de Co lon ie Sur i name", 1766, 1 stuk, (NEHA KA 538)
Stukken betreffende een negotiatie ten behoeve van enige planters
in de kolonie van EsseQuebo en Demerary opgeri c ht in 1772, 18561875, (NEHA KA 540) .
3.2
Economisch-Histor ische Bibl iotheek (EHB)
De EHB bevat een 200- ta l boeken over Suriname . Verder nog een aantal
statuten en prospectussen van Westind ische maatschappijen in oprichting
(1ge eeuw). Dit zijn nr s. W 1828: 1; W 1846: 1,2; W 1857: 2; W 1858:
1; W XIX : 1,2.

33 . R IJKSMUSEUM "NEDERLANDS SCHEEPVAART MUSEUM"
1.
2.

Kattenburgerp lein I, 10 18 KK Amsterdam; 020-262255.
museum: di t/m za 10.00-17.00 uur, zon- en feestdagen
17.00 uur.
bibliotheek: di t/m vr 10.00-16.45 uur
prentenkabinet : kantoor uren
kaartenverzame l ing: kantooruren
aanmelden bi j de portiersbalie

*

*

13.00-

*

*

3.1
Bibliotheek
Van be lang voor de Surinamistiek:
inhoud en o mvang : verzame l ing van c a. 125 banden met directe betrekking tot Suriname, waaronder een aanta l handsc hriften.
onderdelen: land- en zee-atlassen ; reisbeschrijvingen; sCheepsjourna len .

ingang :
a.

gedrukte

cata logus:

Neder landsch

Historisch

Scheepvaart

Museum ,

Catalogus de r Biblioth e ek. Amsterdam , 1960;
b.

alfabetische en systematische cata logus op handkaartsysteem.

literatuur: beschrijving van de belangrijkste aanwinsten in het
Jaarverslag van de Veree niging Nederlandsch Historisc h Sche epvaart f/useum .
belang: een aanzien l ijk deel van de co ll ectie is van vóór 1840 .
Naast de banden over Su r iname bezit het Museum nog werken over het
Car albisch gebied en Zuid-Amerika.
3.2

Prentenkabinet

i nhoud: de vo l gende aquare ll en:
gezicht op de p lantage Jagtlust, anon iem, 1780 ;
gezicht op p lantage Catharina Sophia, door O. W.I. Esser, 1828;
gezicht op Paramaribo met het Gouvernementshuis en Fort Zeelandia, ca. 1797;
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gezicht op Paramaribo. door ehr . van der Hart, ca . 1845;
strafarbeiders werkzaam bii de Tamarindelaan tegenover het Gou'Iemementshuis te Paramaribo, door G. W. C. Voorduin, ca. 1860;
de korvet Amphitrite voor Paramaribo, door J.E. Van Heemskerck
van Beest, 1849;
drie gezichten op de Marowijne, door G.W.C . Voorduin, ca . 1860;
twee voorste l lingen van een Arowakka Indianenkamp, door G .W.C .
Voorduin, ca . 1860.
ingang: catalogus op handkaartsysteem met ingangen oR naam van de
kunstenaar , topografie. afgebeeld persoon, en scheepsafbee)ding .
literatuur: zie onder 3. t.
Naar één van Voorduins aquarellen is een lithografie gemaakt die is opgenomen in Gezigten uit Neerland's West-indië'n, door G.W .C . Voorduin
(Amsterdam, 1860-62).

3.3
Kaartenverzameling
inhoud: een verzameling van voornamelijk landkaarten waarop Suriname
staat afgebeeld; gedrukt, ingekleurd of handgeschreven.
omvang: ca. 20 stuks.
ingang! catalogus op handkaartsysteern, met topografische ingang.
literatuur: zie onder 3. 1.
N.B. Een paar interessante kaarten zijn:
Caarte van ' t comen der rivieren Surinamen en Comel/,me ,
Amsterdam, 1735 (handschrift);
Heneman, J. C. Kaart van de colonie van Sun'name en de onderhoorige rivieren en districten •.• ; met de lot culture gebragl zjjnde
landen en plantagien , Amsterdam, 1784 (8 bladen);
Thornton, J. A new draught of Surranam upon the coast of Cuianna , London, ca . 1667 (handgekleurd) .
3.4 Expositie (zaal "Oe vaart op West-Ind ië")
inhoud: diverse objecten, o.a.:
maquette van plantage Visserszorg, ca . 1800;
ha l fmodel van een Surinarnevaarder;
model van de West- Indiëvaarder " O'Keulse Galy";
schilderij met een gezicht op de rede van Paramaribo, 1797.
catalog us : Scheepvaartgoschiedcn.is als uitgebeeld in de tentoonstelling
van heL Nederlands Scheepvaart Nuse um A msterdam. Amsterdam, 1979.
literatuur: z ie onder 3.1 .

34. VAKGROEP BODEMKUNDE EN GéOLOGIE
LandbouwuniverSiteit Wageningen
L
2.

Duivendaa l 10, 6701 AR Wageningen; 08730-82439/84145.
bezoek na afspraak .

3.

Lakprofielen

van

Surinaamse

bodems,

met

name

de

kustvl akte.
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35. IN TERNAT IONAL SOIL REFERENCE AND
( ISR IC)
(INTERNATIONAAL BODEMKU N OIG MU SEUM)
1.
2.
3.

INFORMATION

CENTRE

Duivendaa l 9, Wageningen/Postbus 353. 6700 AJ Wageningen; 0873019063.
bezoek na afspraak .
Wat Suriname betreft bevat de co ll ectie:
enke le kle inschalige overzichtskaa r ten van de Surinaamse bodem;
twee sets kaarten (t otaa l ca . 15 ex .' van de bodem van Noord
Suriname.

36. D IENST DER HYDROGRAF IE VAN DE KONINKLIJKE MARINE
M iRisterie van Defensie
1.
2.

Badhuisweg 171, Den Haag/Postbus 90704 , 2509 lS Den Haag; 070162821/162814.
ma t/rn vr 8.00- 12. 30 uur, 13. 15- 16.00 uur; raadpleging in principe
moge li jk na schrifte l ijk verzoek aan de Chef der Hydrografie.

Over de geschiedenis der hydrografi e in het algemeen en die van de
Die nst der Hydrografie in het bijzonder : Het lood en lijn . vier eeuwen
hydrografie. uitgegeven door de Chef der HYdrografie , naar aan leiding
van de ge li jknamige t entoonst e lli ng ter ge legenheid van het honderdjari g
bestaan van de Dienst in 1974 .
Zeekaarten
3.1
herkomst en datering : vervaard i gd door de Dienst der Hydrografie; vanaf
1937.
aard en omvang : op papier ged r ukte navigatiekaarten; 35 exemp laren
(60 x 80 cm) .
ingang : k lapper (arChiefboek).
3. 2 Leggers van zeekaarten
herkomst en datering : vervaardigd door de Dienst der Hydrografie; vanaf
1845.
aard: op papier gedrukte navigatiekaarten, waarop men d. m.v. de Beri ch ten aan Zeevarenden voor de zeeman be langrijke correcties aangebracht heeft.
om vang : 80 exemplaren.
ingang : geen.
3.3
Minuutbladen (peilbladen), situatieschetsen, werktekeningen etc.
herkomst en datering : van diverse instanties; vanaf 1937.
aard en omvang : getekend op papier/transpar ant; 250 ex . (diverse afmetingen).
3.4 Topog rafische kaarten en coördinatenJijsten
herkomst en datering : Centraa l Bureau Luchtkar tering,

Suriname;

vanaf

1949.
omvang : 250 exemp laren (dive r se scha len en formaten).
ingang : indexkaarten voor schaa l 1: 10 000.
3. 5 Boekwerken
inhoud: zeemansgidsen ,
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zei laanwijzingen,

I ichtenl ijsten,

getijtabell en .

herkomst en datering : ver vaa r digd door de Dienst der H ydrog r afie i vanaf 1867.
om vang : 45 exemp la r en .
ingang : fiches.
N .B. Enke le kaa r ten van de Su r inaamse wat eren - de kust en de be langr ijkste rivie r en - a lsmede een zeemansgids en een l ichten l ijst voor Sur i name (en de N ederl andse Ant ill en) zijn te koop bij de Dienst der H ydrogr afie (te l. 070- 1628 11 ). Zie : Catalogus van Nederlandse zeekaarten en
andere hydrografische pubJikaties. uitgegeven door de Che f de r H ydrogr af ie, 1988.

37.

R IJKSVOOR LI CHT INGSD IENST (RVD) :
Mediatheek en Foto- en fi l marchief
1.
2.

Anna Pau low nastraat 76 , 's-G r avenhage/Postbus 20006, 2500 EA
's-Gravenhage ; 070-6 14 18 1.
tijdens kantooru r en; voor r aadp leging van historisch materiaa l dient
men vooraf een afspraak te maken.

Mediatheek
3.1
Films:
Faja lobbi (in t. H. van der Horst, 75 min , 1961): over het l even
in het Surinaamse binnen land en het kustgebied, i.h.b. Paramar ibo
De koninklijke reis (Po lygoon-Prof il ti, 28 m i n. 1965) : over bezoek
van Koningin Ju l iana en Prins Bernhard aan Suriname
Suriname vrij (Piet Buis, 14 min ~ 1916): over de ceremonies en
feeste l ijkheden r ond de onafhanke l ijkheidsproc l amatie
Verdronken land (Chris Br ouwer, 74 min , 1981): over de bouw van
de Afobakadam en de gevo lgen daarvan voor de bosnegerbevo lking
in het gebied
KOIl Hesi Baka (Kom gauw terug) (H . Barnard, 117 min, 1977/79) :
ove r het leven van twee Surinaamse kinderen die het warme Su r iname voor het ki ll e Neder l and verrui l en
Tussen twee vuren (Jan Vene ma , 58 m in): over Surinaams theater
in Neder land - de ve le vormen van thea t ermaken , tussen hier en
daar, toen en nu.
N .B. Bovenstaande videofi l ms zijn te huu r of te koop . Zie cata logus
Verkoop videofil ms, een uitgave van de Mediatheek .
3.2 F il m- en fotoarchie1
3.2.1 Foto ' s
Er z jjn ongeveer 100 foto 's, met de vo lgende onderwe rpen:
Afobaka
goudwinning, bauxietindustrie ,
landbouw , bosbewe r king.
stuwdam
landschappen , r ivie r en en gebouwen, Pa r amaribo, bosnegerdorpen
(Ganzee , Wak i Basu en Kapasi Ke le). transport per korjaa l
medische verzorging, onderwijs (lager en midde lbaar)
cu ltuur , o.a traditione le k ledij , religies , haa r drachten, Hindostaanse
en
Creoo lse
brui loften ,
muziekbands,
dansen
van
bosnege r s,
Wayana's.
3.2.2 F il ms (ch r ono logisch):
Suriname (3 actes, 192 1, totaal 30 min); bee lden van Paramaribo
en het achterland, het gebied langs de spoorbaan naar Zanderij en
het stroomgebied van de Sur i namerivier
215

Officiële opening van de LT. A. Indische tentoonstelling te Arnhem
(1928, 9 min) ; zowe l Indische als Surinaamse zaken (o .a. koe l iwoning) zijn op de t entoonste llin g te zien
The Dutch tramtion (1941, 10 min); tweede dee l van een comp ilatiefi l m voor het Amerikaanse pub l iek over de betrouwbaarheid van
Nederland als gea lli eerde pa rt ner; o.a . bauxietwinning in Suriname
ten behoeve van de gea ll leerden
Onze koloniën in de branding (1942, 5 min); N.S.B. propagandafi l m
over het "Neder landse Imperia li sme H : in Oost- en West-Indië
Militaire oefeningen in West-Indië ( 1942 , 11 min); eerste acte van
een film over de versterking der defensie in Suriname gedurende
de Tweede Were ldoorl og; bee lden van militaire oefeningen en bauxietwinning
Prinses Juliana 's trip to Dutch Guiana (4 actes, 1943, totaa l 36
min);
acte 1: aankomst in Suriname en begr oeting door gouverneur Kielstra ;
ac te 2: rijtoer door Paramaribo, ontmoeting met vrouwen in Surinaamse k leder dracht en met leden van het vrouwelijk hu lpcor ps
van het KNIL;
ac te 3: tocht per motorboot waarbij verschillende inheemse dorpen
worden aangedaan en bezoek aan bauxie t fabriek ;
acte 4: tocht per motorboot naar Paramaribo. bezoek aan tehuis
voor oo rl ogss lachtoffers met vrouwen in k lederdracht en dansvoorste ll ing van Javanen
Prinses Juliana bezoekt Suriname (1943, 11 min); als voorgaande
film
Buitan de grenzen (ac te I, 1940/44, 9 min); compi l atiefilm van diverse eerde r gebruikte stukken materi aa l van gebeurtenissen gedurende de T weede Wereldoorlog, o.a. Prinses Juliana in " de West"
Buiten de grenzen (acte 2, 1943 , 3 min); propagandistische compilatief il m van gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog buite n Nederland; o.a. bezoek van prinses Ju l iana, aan Suriname en
de Anti ll en
Journaal (1944 , 10 min); diverse onderwerpen Tweede Wereldoorlog,
waaronder bezoek van Prinses Ju l iane aan Curaçao en Suriname
Vrij en On verveerd (1944, 10 min); ach t ste deel van een compi latiefilm over Nederland in oorl ogstijd ; in dit deel o.a. bezoek van Prinses Ju l iana aan Suriname en de Antillen
!fet oerwoud van Suriname (1947, 10 min); het ondoordringbare oerwoud, de fauna, de vroege re manier van houtkappen, de Wayana
Indianen en de Aucaner Bosnegers (dagelijks leven en dansfeesten)
Paramaribo. hoofdstad van Suriname ( 1948, 11 min); bee lden van
de versch ill ende depar tementen , kerken , het Landshospitaal , onderw ijs aan kinderen op de Van Sypesteyn- en Margarethaschoo l, boskap, bauxietwinning , goudde lven en hout w inning
Het polderland van Suriname ( 1948, 13 min); cultures van rijst , suiker , kokosnoten, bananen en c itru s; oogst en tn:Hlsport [laar de haven; straatbee lden van Paramaribo
Bevolking van Suriname (1950/51, 11 min); over de etnisch kleurrijke Surinaamse samen leving
La rivière et les hom mes ( 1947, 20 min); ove r de bosnegers en Indianen langs de Marowijne, met o.a. l iederen en dansen van de
Indianen
De hand aan de ploeg (1950, 11 min); over het "welvaartsplan"
voor Su r iname, inhoudende l uchtkarteri ng, bodemonderzoek, kredieten aan k leine landbouwers, woninqbouw, sCheepsbouw enz .
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Strijd

(Jm

de bodem ( 1951 ,

IQ

min);

ontginning

van

de

k leistrook

in het Surinaamse kustgebied , exploitatie van de po lders, rijstaan-

plant en mechanische bodembewerk ing; desastreuze gevo l gen van
erosie
Zwampoogst (5 actes. 1955, to t aa l 48 min); ove r het voor de l andbouw tot ontwikke l ing brengen van delen van het binnen land, in
het bijzonder Wageningen (Stichting Machinale Landbouw, SML):
ac te 1: verkenning te voet, graven dr ainagekanalen , open legging
met ver gif en geSleepte sta len ba ll en (ba l l-and-chain) , ega li sering
met bu ll dozers;
ac te 2: p lat ri jden van een riet -z wamp met brushcutte r {soort
wa ls), eggen en ploegen, bevloeien en inzaaien van rijst; de gep lande pO lder Wageningen met gema len; het dage l ijks leven in het
nieuwe do r pje Wageningen;
acte 3: laboranten nemen pr oefmonsters van de eerste volgroeide
rijst;
ac te 4 : oogsten met combines, vervoer per binnenvaartschip; de
polder vanuit de lucht ; groot feest in het dorp ter ge legenheid van
de rijke oogst ;
ac te 5: binnenha len van de oogst met combines, droogb lazen van
de ri jst, vervoer per schip, laboranten nemen monsters, ve r breden
van het kanaal
Rijst ( 1961 , 18 min, Peter Creutzber g); over zicht van de rijstc ul tuur in Suriname, zowel het met de hand p lanten en oogsten a ls
de machinale r ijstbouw
Onder Surinaamse vlag : op weg naar ontwikkeh"ng
(1961, 10 min ,
Peter Creutzberg); ove r de geografische en demografische be lemmeringen voor ontwikkeling , de omschake lin g naar machina l e l andbouW
en aan leg van wegen en v li egve lden
Surinaams passiespel ( 196 1, 15 min, Peter C r eutzberg) ; onder r egie
van Anton Sweers werd in 1960 in Paramaribo het Surinaams Passiespe l van Albert Helman opgevoerd; de film geeft een bee ld van
de voorbereiding van het spe l waarin het bijbe lse ver leden en het
Surinaamse heden dooreengeweven zijn
W'ij Surinamers ( 196 1, 28 min , Peter C r eutzberg); over het dagelijks leven in Suriname : de Chinese winke l, landbouwproefst ation
Wageningen, Creoo lse wasvrouw, Afobaka stuwdam enz
F'aja lobbi ( 196 1, 75 min , Herman van de r Horst); ove r land en
volk van Suriname , zowe l het binnen land a ls de kustst r eek
lil vrijheid gebonden ( 1963 , 20 min, Penge l ); opnames van de feestelijkheden ter ge legenheid van 100 jaa r Emancipatie
Onder Surinaamse vlag : land in opkomst ( 1964, 13 min) ; aan leg van
wegen , nieuwe bosaanplant, uitbreiding van de landbou w, bcuw
vol kswon i ngen e .d.
Bosnegerjeugd ( 1965 , 10 min); over het leven van de bosnegerjeugd
Kinderen van Suriname ( 1968 , 17 min, Peter C r eutzberg en Anton
Kortekaas); over leven en opgroeien van Su r inaamse kinderen: (o .a.)
spelletjes, uitstapjes, feestjes
Filmberichten SUfiname (1968 , 35 min , Piet Buis) ; ontsluiting van
binnen land , ve r nieuwing van de haven van Paramaribo en het werk
van de Br oede r gemeente
Erwin de Vries ( ' 970 , 32 min); ove r werk en exposities van Erwin
de Vries (Surinaams schi lder en bee ldhouwe r ), en de kunstenaars
Piet van Leeuwar den en Paul Moedigt met wie hij zi jn atelie r
in Äm!;ter df:lm dee lt
Gevleugelde verovering (70 min, Peter Creutzberg) ; over de moeili jkheden die een expeditie ontmoet die in het binnen land een ai r strip gaat aanleggen
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De Gouden Z wamp (1971, 19 min, Peter Creutzberg); over de
Stichting Machinale Landbouw (SML) in Wageningen
De broedkolonie Fowroensie (1971, 30 min, Peter Creutzberg); over
broedkolonie bij de Coppename-monding, waar vogels beschermd
worden tegen stropers
Spaar de schildpadden (1971, 30 min, Peter Creutzberg); broedende
zeeschildpadden en de overlevingskansen van de jonge schildpadjes
Guillaume Lo a Njoe(1972, 10 min, Marcus van Hoorn); fi l mimpressie rondom deze kunstschilder voor wie alles in de eerste plaats
uit kleur bestaat
Jan Te1ting (1972, 29 min); de Surinaamse kunstenaar vertelt over
de onderwerpen en achtergronden van zijn werk
Honderd jaar Brits-Indische im migratie in S uriname (1973, 30 min);
over de Hindostanen die als contractarbe ider naar Su riname kwamen
Anton de Kom (1973, 30 min); over het leven van Anton de Kom
Papieren Nederlandertjes (1974 , 40 min, Frank van Zichem); 9-jarig
Surinaams meisje gaat naar Nederland en moet zich in de blanke
samen leving zien te redden
Sekanti - de zeekust (1974, 28 min, Peter Creutzberg); over de
stranden van Wia Wia en Galibi met hun kustvogels en zeeschildpadden
Stinasuland - uw eigen land (1974, 39 min, Peter Creutzberg); over
vier van de negen natuurreservaten van Suriname: Sipalawini,
Brownsberg, Raleighvallen en de Voltzberg
Wat het bos betekent (1974, 51 min, Peter Creutzberg); over net
tropisch regenwoud en alles wat het levert: vruchten, noten, wild,
hout, rubber , korja len en - vooral - waterkracht
Laat het wild leven (1974, 33 min, Peter Creutzberg); over de
jacht bedreven door bosnegers, Ind ianen en stropers en de gevaren
voor de wildstand
Om te behouden (1974, 35 min, Peter Creutzberg) ; hoe het oerwoud van vele kanten bedreigd wordt en wat eraan te doen va lt
Denk aan de dag van morgen (25 min); over Surinamers die naar
Nederland zijn gemigreerd
Een land om mee te leven (1976, 61 min, Frank Zichem); bee lden
van leven en werken van mensen in Paramaribo en in het district:
een land met de prob lemen en sociale structuur van een ontwikkelingsland
Suriname vrij (1976, 14 min, Piet Buis); beelden van de proc lamatie van de onafhankelijkheid. officiee l gedeelte met het Koninklijk
Huis en Nederlandse bewinds li eden , en feestelijkheden daarna.
ingang:
a.
trefwoordenregister
b.
computer (films vóór 1955).
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38. FILM- EN BEELDBANDARCH IEF N .O.B.
(Nederlands Omroepproductie Bedrijf N.V.)

1.
2.

Postbus 10, 1200 JB Hilversum; 035-773636 .
Voorlopig is het archief alleen toegankelijk voor zendgemachtigden.

3 .1
Film- en beeldbanden
inhoud : (in principe) alles wat dOOf zendgemachtigden
dus ook programma ' s (documentaires e.d .) over Suriname.
datering : vanaf 1956.

is uitgezonden,

3.2
PoIY90onarchief N.O.B . (035-772652)
inhoud: journaa tonderwerpen die op Suriname betrekking hebben.
omvang : ruim vijftig onder werpen, in duur variërend van anderhalve minuut tot twintig minuten.
datering : 1933 tot 1980.
ingang : op onderwerp via kaartsysteem en micro-fiche, in de nabije toe-

komst ook met computer.
39. RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIE UTRECHT

1.
2.

Alexander Numankade 201, 3572 KW Utrecht; 030-710044.
ma 13.30- 17.00 uur, di t/m vr 9.00-17.00 uur, za (uitgezonderd
juni/juli/augustus) 9.00-12.30 uur.

3. 1

Archief van het Zeister Zendingsgenootschap (lZG) te Zeist
herkomst en datering : l.l.G . te Zeist; (1744) 1793-1962.
om vang: 19 meter.
taal: Nederlands, Duits, Sranan en bosneger (beperkt).
onderdelen : (o.a.) :
archivalia Sociëteit ter bevordering des Evangeliums onder de hei denen . 1744-1750 (1772) ;
archivalia afkomstig van de zendingsagenten , 1755-1803;
archivalia van de maatschappij ter bevo rdering van het godsdienstig onderwijs onder de slaven in Suriname (Haagsche Maatschappij),
1829- 1867 (1928).
ingang : C .G.W.M . van Hoogstraten, Inventaris van het archief van het
Zendmgsge nootschap der Evangelische Broedergemeente te Zeist (Zeister
Zendingsgenootschap). 1793-1962 . Utrec ht, 1985 (Inventarisreeks Rijksar chief in Utrecht, nr. 48).
literatuur: J.M. van der Linde, Hernhutter zending in Nederland . 17381793-1968. Zeist, 1968; zie verder literatuuropgave in de Inventaris ,
p . 22.
belang : dit archief is in de ee r ste plaats een bron voor de kennis van
de organisatie van de zending der Hernhutters in Su riname, maar bevat
ook informatie over bijvoo rbeeld de kennis en bee ldvorming over Suriname bij grote groepen van de Nederlandse bevo lking. Daarnaast levert
een groot aantal stukken . voortkomend uit de rec htstreekse contac ten
met het zendingsgebied in Suriname , informatie over de Surinaamse samenleving. D it geldt met name voor de verslagen van de zendingsposten
en de c orrespondentie met de ze ndi ngsmedewerkers.
3.1 . I Kaarten, prenten, foto's e.d .
bouwtekeningen:
internaten (o.a. Albina, Alkmaar. Leliëndal, Combe) ;
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zendingshospita len (o.a. Djoemoe, Stoe l manseiland);
kerkzalen (o .a. Beekhuizen, Ni c kerie, Overtoom, Paramaribo);
diverse andere gebouwen en ruimtes.
plattegronden:
de nederzetting De Hoop of Simirri aan de Corantijn, 1793;
Paramaribo (een achttal).
kaarten: meest overzichtskaarten van Suriname (ca. 20), waaronder van
Moseberg (18011, Heneman (1784), Spiriet (1927).
prenten:
zendingsposten op Anna's Zorg (3e kwart 1ge eeuw), Berg en Dal
(ca. 1870-1875), Heerendijk (3e kwart 1ge eeuwen ca. 1870-1875);
godenhuis van bosnegers bij Moengo (3e kwart 1ge eeuw);
Grote Stadskerk (2e he l ft 1ge eeuw) en Zendingsgebouwen der Broedergemeente (ca. 1878) te Paramaribo.
albums: er is een 25-tal albums met prentbriefkaarten en foto's, waarvan de meeste dateren van (g lobaal) 1910- 1935; onderwerpen: zendelingen, bevo lkingsgroepen (Javanen, Brits-Indiërs, bosnegers, e.a.), tehuizen,
inrichting Bethesda, kinderhuis Saron, e.a.
foto's:
a.
topografische foto's en prentbriefkaarten, gemaakt in het laatste
kwart van de vorige eeuw, o.a. van: Paramaribo, Berg en Da l, placer (goudveld) De Jong, Kabelstation, Lelydorp. Charlottenburg,
Destombesburg, Ephrata, Fort Nieuw-Amsterdam, Coronie (diverse
p'aatsen), Albina, Langetabbetje, Tapanahoni, Bersaba, Domburg,
Vierkinderen, Vredenburg, Groningen, Maripaston;
b.
etnografische foto 's en prentbriefkaarten, daterend vanaf ca. 1875,
met afbee ldingen van het volksleven van en de zendingsarbeid onder de Bosnegers, Chinezen, Indianen, Creolen, Hindostanen en Javanen;
foto 's en prentbriefkaarten van diverse scholen en tehuizen , vanaf
c.
ca. 1900 (o.a. A l kmaar, Bethesda, Bersaba, Ganzee, Leliëndal , Paramaribo, Saron);
d.
foto's van godsdienstoefeningen, jubilea, feesten en herdenkingen
in Paramaribo, vanaf 1864.
Verder nog een verzameling negatieven en diapositieven, die betrekking
hebben op de Broedergemeente in Suriname (en Zeist), ca. 1930.
ingang: C.M .P.F. van den Broek, Collecne prenten en kaarten Evangelische Broederge meente Zeist , ca . 1700-1982. Utrecht,
1985 (Inventar isreeks Rijksarchief in Utrecht, nr. 46).
3. 1.2 Filmarchief
Aan het archief is een verzameling van ca. 40 films toegevoegd, waar van er enk.ele dateren van vóór de Tweede Wereldoorlog. Deze zijn beschreven in de Inventaris (zie onder ingang) en in J.H.M. Janssen, Aanvullingen op de inventarissen nrs. }-50. Utrecht,
1987
(Inventarisreeks
Rijksarcl1ief in Utrecht, nr. 51).
3. 1.3 Bib l iotheek
Bij het archief behoort een bibliotheek (50 meter) met werken over de
zending in het algemeen en over de Hernhutter zending in het bijzonder . Een alfabetische en systematische catalogus op fiches is aanwezig.
3.2

Archief van de Evangelische Broedergemeente (EBG)
me (gedeelte)
herkomst en datering: EBG Suriname; 1744 - ca . 1920.
omvang: 14 meter.
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in

Surina-

LaaI: Du i ts, Sranan , bosneger . Arawaks, Neder lands.
o nderdel en: naast het eigen l ijke archleigedeelte bevat dit fonds een aan-

ta l boeken en handschriften vanaf de l8e eeuw .

ingang : H.L.Ph. Leeuwenberg, Inventaris

van he L gedeelte

van het ar-

c hief van de Evangelische Broedergemeente i n Surinam e vanaf 17 54 . berus tende in het Rijksarchief in Utrecht. Utrecht. 1978 (typoscript). Deze
Inventaris is als bij lage toegevoegd aan C. Dekker en H. L . Ph. Leeuwenber g, Verslag van een oriënterend en adviserend be zoek aan de arc hie-

ven van de provincie S uriname van de Unitas Fratrum. maart/ april 1978 .
Utrecht. 1978 (typoscript).

literaluur: zie 3.1 .
belang ! het onde r havige archiefgedee lte vormt de direcl'€ neerslag van
de zendingsactiviteiten van de Hernhutters onder de verschi ll ende bevo lkingsgroepen in Sur iname (met name Indianen, bosnegers, slaven en Creo len) vanaf ca . 1750. Het bevat dan ook vee l informatie over de geschiedenis en de cu ltuu r van Su r iname en zijn inwoners. Anders dan de
ko lonia le overheid , die voor al haar bestuurlijk en Juridisch hande len administreerde en in haar archieven vastlegde , toonden de Hernhutter zendel ingen grote belangste ll ing voor de socia le en cu l turele achtergronden
van de door hen benaderde bevo l kingsgroepen . Zij trokken al vroeg de
binnen landen in, waar het overheidsgezag z.ich de facto weinig deed
gelden. Van hun bevindi ngen deden de zendelingen uitvoerig verslag , zodat het EBGS-arc hief een goudm i jn vormt voor beoefenaars van diverse
disc ipl ines, zoals historici , sociologen , cu l tureel -antropologen, lingulsten,
geografen enz .
Van groot wetenschappelijk belang zIJn de grammati c a's, woordenboeken,
' eerboekjes en Bijbe l vertalingen uit de 18e en vroege 1ge eeuw , zowel
in het Indiaans als het Sranan, zoals die van de bekende Theophilus
Schumann. Ook van het fenomeen van de tlbosprofeten" zijn teksten overgelever d (dagboeken van Johannes King) . Ver slagen van z.endelingen of
hulpzendel ingen over bosnegergemeenten zijn uitgegeven in de serie
Bronnen voor de Studie van Bosneger Sam enle vingen van
het
Centrum
voor Cara"fbische Studies van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Vee l bronnenmater iaal, geput uit dagboeken van zendingsgemeenten en cor respondentie van zende l ingen , waarvan afschriften en originelen zich bevi nden
i n het Uniteitsarchief der Broedergemeente te Herrnhut (D . D.R . ), is indertijd gepubliceerd door F. Staehelin in zijn Die Mission der Brl;derge meine in Suriname und Berbice im achtzehnten Jahrhundert , 3 delen,
Gnadau , 19 13-1919.
N .B. Het in het RIjksarchief in Utrecht bewaarde archief gedeelte is
slechts een onderdee l van de archieven van de EBG In Surmame, die
voor het grootste deel in het archief gebouw van de EBGS te Paramaribo
berusten. De In Utrecht bewaarde stukken Zijn o verwegend van de lBe
en 1ge eeuw .
In afc hivistische zin maken de Utrechtse stukken deel uit van het Surinaamse EBG-arc hief. Zij zijn inder tijd Uit voorzorg naar Nederland overgebracht. Nu de Broedergemeente aldaar sinds enkele Jaren beschikt
over een eigen archiefdepot , voorzien van k l imaatbeheersing en onder
leiding van een geschoold archivaris, moet worden gerekend op terugkeer van deze stukken naar Suriname op een daartoe geschikt moment.
Met het oog daarop wordt momentee l (vanaf 1987) van het archiefmater iaa l te Utrecht ge leide l ijk een schaduwarchief aange legd.
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40. RIJKSARCH IEF IN DE PROV I NC IE GRON INGEN
1.

Sint Jansstraat 2, 9712 JN Gr oningen ; 050-127347.

2.

ma 13.30- 17.00 uur , di t/rn vr 9.00-17.00 uur , za 9.00- 12.30 uur.

3.
Collectie J.S. van Weerden
De vo l gende inv. nrs. verband houdend met de landbouwkundige M . D.
Teenstr a, hebben direct bet rekking op Suriname:
Bijzonder heden bet rekke li jk de brand te Paramaribo in den nacht
van den 3den september t832. Paramaribo . 1833, 1 dee l (inv. nr.

69);
Gezigt op de p lantaadje libanon (no. 280) , litho (afbee lding in
Teenstra , 1835, d l . 11: 52) (i nv. nr . 71);
Gez igt op de Joden savane in de ko lonie Suriname , l itho (afbeelding in Teenstr a, 1835, dl. 11: 142) (tnv. nr 72).

ing ang: Inv entaris va n de collec tie J .S . van Weerde n. door J. Meinema,
197 1.
41 . DOC U MENTATIECENTRUM NEDERLANDSE POLI TI EKE PARTIJEN
1.
2.

Hoge der A l O, 97 12 AC Gr oningen ; 050-636830.
ma t/m vr 9.00-17 .00 uur.

Bij de doc umentatie li gt het acc ent op de activiteiten van po li tieke pa r tijen buiten de parl ementaire l ichamen (inter ne or ganisatie, congr essen , partijpub l ikaties etc .) in met name - maa r niet u itsluitend - de naoo rl ogse periode . Gegevens met betrekking tot "Su ri name
in de Neder landse po l itiek " (standpunten van po l iti c i en po l itieke par tijen e.d.) zijn te vinden in de vo l gende collecties:
3.

3.1

Boeken , br ochures, par t i jb laden , artike len uit opinieb laden etc .

datering : vanaf begin jaren zeventig .
ingang:
a.
b.

systematische bib l iografie: op politieke partij en daarbinnen (voor
Su r iname) op sub r ubrieken "buiten lands be leid " en " (de)ko lonisatie" ;
a l fabetische cata logus, op auteursn.aam .

3.2

Knipselverzame l ing

da tering : vanaf 1970.
ingang : op po l itieke partij en daarbinnen chrono logisc h (in hangmappen)i
gr otere artike len via systematische bib l io gr af ie (z ie 3. 1).
3.3

Verkiezingsprogramma ' s, brochures, nota ' s, jaarvers lagen etc .

ingang : systematisc he bibliografie (zie 3. 1).
N. B. Aparte verme lding ve r dient de period iek IlBeleid beschouwd " , een
uitgave van de Rijksvoorl ichtingsd ienst, afde l ing Interne voor li cht ing.
H et b lad wordt in zijn gehee l bewaard (vanaf 1973) en bestaat uit gecopieerde k r anteknipse ls en de letterlij ke teksten van radio- en t . v.-inter views. gese lec teerd naar" o nderwerp. In gang : index en systemat ische b ib li ograf ie (z ie 3.1 ).
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42 . KON INKLIJK
(KITLV)
1.

2.

INSTITUUT

VOOR

TAAL-,

LAND-

EN

VOLKENKUNDE

Reuvensplaats 2, Leiden/Postbus 9515 , 2300 RA Leiden; 07 1-272420
(bib l iotheek)/272452 (CaraTbische Afdeling)/272473 (Doe. Geschiedenis Indonesië).
ma t/m vr van 9.00-17.00 uur.

3.

De co llectie van het K.I .T .L.V . bestaat uit boeken, tijdschriften,
foto's, kaarten , prenten , tekeningen, schilderijen . handschriften, mic rofi c hes en mic r of il ms.
3.1
Bib li otheek
De tota le co ll ectie , gericht op Nederl ands- Indië, Indonesië, Neder landse
Anti llen, Suriname en het Ca r a"tbisch gebied, omvat ca. 150.000 banden .
Wat Suriname betreft:
datering en omvang : vanaf 1851 ; ca . 15.000 banden.

ingang :
a.

b.

in boek- , kaarl- en microfichevorm ; de ingangen
zijn alfabetisch, systematisch en middels trefwoorden ;
vla een Jaar l ijks verschijnende cumulatieve cata logus op mI c r ofIche , de Centr a le Catalogus Caraibiana ; dit is een overzIcht van
de li teratuur - boeken en tijdschriftartikelen - over onder ander e
Suriname, zoa ls aanwezig in het Instituut en andere be langrijke
bibl iotheken in Neder land .
diverse c ata logi

Afdeling Documentatie Geschiedenis Indonesië (DGl)
3.2
Kaartenverzameting
Bestaat uit ca . 12.000 bladen, en wordt op dit moment geheel opnieuw
beschreven . Wat Su r iname betreft:
datering en omvang: ± 18 18 - ± 1977 ; ca . 265 kaarten .
ingang: geografische cata logus op fiche.
3 .3 Fotoverzame l ing
Bestaat uit ongeveer 100.000 documenten . Wat betreft Suriname:
datering: tot 1950.
omvang : c a. 450 foto ' s in verschillende formaten, over diver se onderwerpen .
ingang : geografische fiche-catalogus , rubrieken 883 (Suriname) en 883 . 1
(Paramaribo).
N. B. De catalogus is nog in opbouw, dus is het theoretisch mogelijk dat
over een aanta l jaren het fotobestand van Suriname aangevu ld IS.
3.4 Prenten, tekenrngen en schi lderijen
om vang : ongeveer 2000 pr enten en tekeningen, en 10 SCh i lder iJen.

ingang :
catalogus J .H . Maronier , Pictures of lhe Trapjes. The Hague, 1967;
catalogus op fiche, waarin ook de besc hrijvingen van de foto 's zijn
opgenomen .
belang: voor Suriname re levant :
150 tekeningen en aquare llen , tussen 1878 en 1882 gemaakt door
A . Borret ( 1848-1888) : Surinaamse l andsc happen en inheemse typen ;
zie J. H. Maronier, " Su r inaamse aquare ll en en tekeningen van A .
Borret ", in Bijdragen Kon.inklijk InsUtuut (IJKO , 3 (1955) : 1-5, met 4
afbee ldi ngen.

a.
b.
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25 handgekleurde l ithografieën door Th . Bray, gedrukt door Petit,
Paramaribo, 1650 en voorste ll end Su rinaamse taferelen en mensen
(vgl. co llectie Kon . Inst. v. d. T ropen).
Album met 82 aquarellen van planten en insecten, waarvan een
aanta l in Su riname inheems zijn: enige zijn gecopieerd van Maria
Sybilla Merian 's Metamorphosis InsectBrum Surinamensium , Amsterdam, G. Val ek, 1705; vo l gens een opsch rift op de titelpagina zijn
de aquare ll en gemaakt door de verzamelaar C. Markee in Middelburg, vóór en in 1763; voor C. Markee zie : F. Nagtglas. Levensberichten van Zeeuwen . 2 din, Middelburg, 1890/1893, 11 : 135.
3.5
Westerse handschriften
In totaal ongeveer 1100 handschriften, waarvan het grootste deel Indonesië betreft. Over Suriname:
datering en omvang : periode 1822-1932 ; ca . 35 inventarisnummers, waaronder:
(H 451b) Adr . Franç. lam mens (president van het Hof van Justitie
in Suriname), "Bi jdrage tot de kennis van de kolonje Suriname ... tijdvak 1816 tot 1822", Paramaribo, 1822, 169 folio pagina's;
(H 162) M. I.L. Bourne (lid van het committee voor de promotie
van de houthandel) "Jou rnaal van mijne reis naar Copename ... ",
Paramaribo, 1836, 20 folio pagina's;
Stukken afkomstig van A. van den Brandhof, predikant-kol onist in
Su riname omstreeks 1845, over de vrij lating van slaven, Europese
ko lonisatie enz. (8 inventarisnummers).
ingang!
a.
H. J. de Graaf , Catalogus van de handschriften in Westerse talen
toebehorende aan het Koninklijk Instituut voor Taa1-, l.and- en
Volkenkunde . Den Haag, 1963;
publikatje van aanwinsten, eens in de twee jaar als bij lage van het
b.
jaarverslag in Bijdragen tot de Taa1-, Land- en Volkenkunde ;
c.
Sourees of the history oE Asia and Oceania in the Netherlands.
Part 11 : sources 1796- 1949, compi led by Frits G. P. Jaquet, 1983.

43. KONINKLIJK INST ITUUT VOOR DE TROPEN (KIT)
TROPENMUSEUM
1.
2.

Mauritskade 63 , 1092 AD Amsterdam; 020-5688398.
ma t/m vr 10.00-17.00 uur.

3.
Suriname-collectie Tropenmuseum
datering : de voorwerpen en prenten zijn van uiteenlopende ouderdom ,
merendee ls 1ge en 20e eeuw.
onderdelen:
voorwerpen van bosnegers en van Su r inaams-Indiaanse groepen
(grootste deel van de co ll ectie) ;
voorwerpen met betrekking tot de slavernij: slavenha lsboei, wurgkoord, slavenzweep, brandij zer;
wapen van Suriname op hout;
aquare l van het wapen van Suriname, door T. van der Laars;
houten wapenbord met de wapens van de families Cramme1in en
Orrock; dit bord hing boven de ingang van plantage Rust en Werk,
ca. 1760;
houten plantagebord van de plantage Rust en Werk, ca . 1760;
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kleinere collecties van Creoolse en Hindostaanse herkomst;
1ge-eeuwse aquarellen en prenten (van G.W.C . Voorduin, C . Springer, Pie r re Beranger, J.F. A. Cateau van Rosevelt, J. Carpentier AIting, G.C.F. Schouten, G.P. A . Zimmerman, Th . Brayen P.J. Benoit);
schetsboek van J.F. A . Cateau van Rosevelt met 37 tekeningen
(1857-1866);
14 diorama 's voorstellende bosnegerdorpen, Indianendorpen en plantages (hieronder enkele door G . Schouten, ca . 1820) en mode l len
van een zendingspost en een districts-poliktiniek .
De meeste voorwerpen bevinden zich in het depot. Een kleine se lectie
voorwerpen is te zien in het museum, op de afde l ing Latijns Amerika
en het Caralbisch gebied.
ingang : kaartsysteem met voor ieder voorwerp een afzonderlijke kaart ,
voorzien van beschrijving, literatuurverwijzing en in sommige gevallen
een foto; dit kaartsysteem is op afspraak toegankel ijk voor studiedoeleinden (020-5688284) .
liLeratuur:
Tropen in A msterda m . 70 jaar KoninkJijk Insutuut voor de Tropen .
uitgave Konink l ijk Instituut voor de Tropen , 1980;
jaarverslagen Koninklijk Instituut voor de Tropen.
3.2

Historisch fotoa rchief Tropenmuseum
Suriname-foto 's
datering : 1ge en begin 20e eeuw .
onderdelen :
drie fotoboeken waarin foto's van plantages, bevolkingstypen, dorpsen stadsgezichten etc., ca . 1895 (L 10, L 11);
boekje met 18 foto 's getiteld in en om Paramaribo. begin 20e eeuw
(K 77);

elf foto's van de huizen en de bewoners van de "Hollandsche Boeren Kolonisatie van 1845" , door Julius E. Muller, ca . 1894 (L 36);
boekje met foto 's van lepralijders, begin 20e eeuw (K 16);
album met foto' s van Paramaribo, begin 20e eeuw (F 42);
fotoboek, aangeboden door de Surinaamsche Landbouwvereniging
aan Z ijne Excellentie Mr. A .J.A .A . Baron van Heemstra, bij zijn
aftreden als gouverneur van Suriname (foto 's van plantages. fabrieken enz.) , 1928 (H 89);
fotoa lbum Suriname , ca . 1930 ( K 66).
ingang : de foto 's zijn op afspraak te bekijken (020-5688273) .

11

CENTRALE BIBLIOTHEEK (CB) (020-5688246/5688462)

3.3 Col lectie Centrale Bibliotheek
De collectie van de CB bestaat uit ruw geschat een half miljoen tite ls
van boeken en rapporten en 12.000 periodieken, waarvan 5000 lopende.
Rond 1870 is een begin gemaakt met het verzamelen van literatuur met
als voornaamste interessegebied de Neder landse koloniën , vooral Nederlands-Indië. In de loop der jaren is de aard van het Instituut, en dus
ook van de CB, veranderd. Nu wordt er gecollectioneer d op het gebied
van de ontwikke l ingsprob lematiek, in het bijzonder de platte landsontwikke l ing, van de Derde Wereld. Het gedee l te van de co llectie over Suriname bestaat uit ca. 2000 boeken , brochures en rapporten en ca . 150
periodieken . De nadruk ligt vooral op de socia le situatie , de ontwIkkelingsproblematiek en de geschiedenis van het land. Zo vindt men infor -
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matie o ver de slavernij en koloniale politiek, maar ook over de situatie
in Suriname na de onafhankelijkheid.
ingang: de co ll ectie is toeganke lijk d. m. v. 4 cata logi :
a.
al fabetische cata logus (op hoofdwoord);
b.
geograf ische cata l ogus (op land en daarbinnen op onderwerp) ;
c.
systematische cata logus (op onderwerp);
d.
tijdsc hriftencatalogus (alfabetisch op tite l).
De recent (na 1987) binnengekomen boeken zijn te vinden op microf iches.
3.4

Co ll ectie Samson
(Ph . A. Samson (1902-1966) was Surinaams jurist en historicus; van
1929 tot 1942 was hij li d van de Koloniale Staten)
datering : 1920-1960.
onderdelen :
geschriften (ca. 200) over godsdienst, rechtswetenschap, socia le wetenschappen, land- en vo lkenkunde en geschiedenis van de kolonie
Suriname;
periodieken, o.a. het Adresboek voor Suriname (1911), De Moengobode ( 1948) en De Schoolvriend (1949);
t6 portefeui ll es met lezingen , ar tike len en notities bet reffende levensbesch ri jvingen, het bestuur, economie, geneeskunde en het cu lt ure le leven ;
8 plakboeken " van en over mijzelf" die de periode 1922 t/m 1965
bes laan; hierbij horen 2 portefeui ll es met correspondentie en handgeschreven notities;
20 Il}appen met kranteknipsels, programma 's en brochures, ingedeeld op onderwerp: Staten van Su r iname, recht, godsdienst, biografieën, bevolkingsg roepen , slavern ij, po litiek, bestuu r, onderwijs, handel en ve r keer enz.
ingang : B. Huges, De collectie Samson van de Centrale Boekerij van het
KoninkliJk Instituut voor de Tropen
m et kort levensbericht door
R. D. Sim ons. 1968.
Co ll ectie Oudschans Dentz
(F . Oudschans Dentz (1876-1961) was bekend publicist over Su r iname; van 1902 tot 1926 was hij in verschillende functies werkzaam in Sur i name)
datering: 1902-1960.
onderdelen:
artike len, op onderwerp ondergebracht in 20 portefeui ll es , o.a.
handelend over: geschiedenis, sla vernij , handel en scheepvaart , economie, land- en bosbouw , immigratie, kolonisatie;
49 plakboeken , die artike l en bevatten die in de ru briek " Suriname"
van het Koloniaal Weekb18d, orgaan van de veren i gin g Oost en
West, verschenen zijn in de periode 1906-1931;
26 mappen met krantekn ipse ls, programma's en br ieven ove r diverse onderwerpen , bijv. het wapen van Su rin ame, de zaak De Kom,
de West-Indische tentoonste lling in Den Haag ( 1934), ge lde li jke aange legenheden, archieven van de bu r gerl ijke stand in Suriname, Suri naamse Bauxiet Maatschappij;
afzonderlijke publikaties, veelal geSChreven door Oudschans Dentz.
ingang : inventaris Ph. Samson, 1964.
3.5
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3.6
Collectie Maduro
Oe Maduro -collectie bestaat uit boeken, brochures, kaarten en portefeui ll es en heeft vooral bet rekking op de Nederlandse Antil len. Wat Suriname betreft bevat zij:
boeken en brochures over Suriname, waarin voor al de geschieden is,
land en volk, taal - en letterkunde, handel, recht en godsdienst worden behandeld;
periodieken met betrekking tot Su rin ame, o.a. IIJong Suriname ll ,
"Het Koloniaal Weekblad" , " Ons Su rina me", "Oost en Wese' en de
" West - Indische Gids";
3 portefeuill es met kranteknipsels en ar tike len over Latijns Amerika, de Nederlandse Anti ll en en Suriname, o.a. Qeschreven door
J.G. Sleeswijk en F.L.J. van Haren.
jngang : inventaris J.B. M. Vollers, Amsterdam , 1977.
Coll ectie De Gaay Fortman
(B. de Gaay Fortman (1884-1961) was o.a. lid van het Hof van Justitie op Cu r açao en redactie-secretaris van de "West-Indische
Gids")
De col lect ie De Gaay Fortman bestaat uit boeken , brochu res, periodieken, knipsels, overdrukken en correspondentie, vooral over de Nederlandse Anti ll en . Wat Suriname aangaat zijn er :
boeken over recht, politiek, socia le situatie , hande l, taa l- en letterkunde, mijnbouw , land- en volkenkunde en geschiedenis;
pe ri odieken , waa r onder "Cursur" (Cu r açao-Suriname), IIJong Suriname" en IIDe Stem".
ingang ! inventaris.

3.7

N. B. De boeken en brochures , voorkomend in bovengenoemde co ll ecties,
zIJn systematisch ingedee ld, de periOdieken staan in alfabetische volgorde en van iedere portefeui ll e is een inhoudsopgave gemaakt.
3.8 Documenten die ofwe l zeldzaam o fwel uniek zijn:
Benoit, Pier re Jacques, Voyage à Surinam : descdptions des possessiolls
Néerlandaises dans La Guyanc ; Ilthographies
par
Madou
et
Lauters,
Bruxelles, Société des beaux arts, 1839 (RF-29) ;
Bonaparte, prince Ro land , Les habitants de Suriname: noLes rec ueillies
à l 'exposition coloniale d'A msterdam en 1883. Paris, 1884 (Bon . 89",783.2
gr . farm .);
Halfhide, J.J. , Verzameling
van alle
meest bekende Neger-engeLsche
spreekwoorden met uitgezocht HolJandsch . Engelsch en Duitsch moraal ,
Paramaribo , 1886 {manuscript van de auteu r ) (RG- 168);
Halfhide, J .J. , Negerenge1sc h-}-l ollandsc h woordenboek; met bijverm e.Jding
van alle vree mde woorden die zietJ de negers hebbe n eigen ge maakt.
Coronie , 1889- 1904, 7 de len , handschrift;
Stedman, J.G ., Voyage à Surinam et dans l'iIItérieur de la Gui,a ne , contenarlt la relation de ciIJq années de courses et d'obscrvations dans cette
contrée intéressante et pel! connue (avec des détails sur les in diens de
18 Cuiane et les nègres), co tlection de p lanches; trad. de I'ang lais par
P.F . Henry , Par is, 1798 (45 p.: uitsluitend i ll., krt., plgr.) (RG-167);
Surinaamse kranten bevattende besl uiten enz . van augustus 1824- 1830,
Paramaribo: Gezusters Serres, 1824-1830, 425 p. (RN-24) . Bevat een
keuze (ca. 100 nrs) van de "Surinaamsche Courant (Gouvernemen t s advertentieb lad)".
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3 .9

Kaartenzaa l

3.9.1 Histor ische kaarten van Sur iname
In de kaartenzaa l van het Tropen Insti tuut treffen wij vooral kaarten
aan, die na 1850 zijn ver vaa rdigd; het aanta l histori sche kaarten is dan
ook zeer bepe r kt , zeker als men kijkt naar de tota le kaartenco ll ect ie
(22.000 stuks) . Su ri name is echter goed ve r tegenwoordigd , een omstandigtleid die wij te danken hebben aan de historie van het Tropen I nstituut.
Bijzonde re kaar ten van Suriname zijn :
Paskaert Fan de Rivieren van Suriname en Cam mewyne met verschyde Creken uyt de Se1ve Spruytende als Para Sirinoo e n Cotteca ... t ' Amsterdam by Hendrick Doncker, ca. 1673.
Nieuwe kaart van Suriname vertonende de Stromen en Land-strek en van Suriname, Como wini , Cottica , en Marawini, gelegen in ZuidA merika etc., J. Ottens.
Generale Caart van de Provintie Surin ame . Rivieren & Disuicten
met alle Ontdekkingen etc. door A . de Lavaux, 1737. Deze kaart ,
gemonteerd achter glas, is één van de mooiste kaa r ten van de co llectie en wordt ook besp roken in het standaardwerk over de kartogr afie van Su r iname Schakels met het verleden van C. Koeman .
De oudste kaarten van de co ll ectie hebben ook betrekking op Suriname:
Partie de terre ferme ou sont Guiane et Caribane ... ; chez P. Mariette, Par is, 1656.
Gviana siue A mazonum regio; van de be roemde Amsterdamse kaartenmaker Wi ll em Janszoon B /aeu , ca. 1660.
Niet onve r me ld mag bl ijven ;
Kaar.t van Su r iname, naar de opmetingen gedaan in de jar en 18601879 door J.F.A . Cateau van Roseve l t en J.F.A.E. van Lansberge;
getekende or i gine len. Deze kaar t was de neerslag van de eerste
gedetai ll eerde opname (schaa l 1 : 200.000) van Suriname.
Kaart van de Kolonie Surinam e . een gedeelte van Guijana etc., uitgegeven in het jaar 1784, door Ing . J . Heneman; verbeterd naar
den tegen waardigen toestand der Kolonie ge wijzigd en daarop alle
bestaande plantagien aangeduid, door Jonkheer C . A . van Sijpesteijn.
R. F. Baron van Raders. Gouverneur van Suriname. 1849. schaa l

1 : 194.000.

3.9.2 Topografische kaarten
Topografische kaart

van Suriname . schaal 1 : 10.000 . opgenomen
Opnemingsdienst van Suriname in de jaren 1916-1920 . Deze serie bes laat de omgev i ng van Paramaribo.
Kaa r ten jn k leur. Het Tropen Instituut heeft 17 bladen van deze
ser ie.
Schetskaarten van Suriname. schaa l I : 20.000 , uitgegeven in 1955.
Bes laat het noor doosten van Su ri name ten zuiden van de kustvlakte
en is niet gehee l compleet aanwezig , in zwart-wit .
Topografische kaart van Suriname. schaa l 1
40.000 , ui t gegeven
in 1953- 1955 . Bes laat het ooste l ijk deel van de kustv lakte, kaarten
in k leur.
Topografische kaart van Suriname. schaa l
40.000 1 uitgegeven
in 1953- 1955. Bes laat de kustv lakte en is uitgebreider dan de voorgaande ser ie, in zwa r t-w i t .
100.000 , 1955. BeTopografische kaart van S uriname. schaa l
slaat de kustv lak t e en een deel van het gebied ten zuiden ervan.
200.000, 1930, 16
Topografische kaart van Suriname . schaa l 1
bladen . k leur .

en samengesteld door den
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Moderne topografische kaarten van Surin ame, schaa l 1: 200.000,
uitgegeven in 1966. Beslaan de kuststrook, 7 bladen aan wezig.
Moderne topografische kaarten van Su r iname, schaa l 1: 500.000,
uitgegeven in 1965, 4 bladen (comp leet) .
J.9 .3 Thematische kaarten: plantage- kaarten, hydrogra f ische kaarten.

3.9.4 Stadsp lattegronden: Paramar ibo, vanaf ca. 1800.
N. B. De co ll ectie van de Kaartenzaal zal in een vo l gend nummer van
OSO uitgebre ider beschreven worden.

44.

ARCHIEFDIENST WESTFR IESE GE MEEN T EN

1.
2.

Nieuwe Steen 1, Hoorn/Postbus 603 , 1620 AR Hoorn; 02290-3 1234.
ma t/m vr 9.00-17.00 uur; eerste en vierde woensdag van de
maand bovendien 19.00-22 .00 uur.

Comp lete archieven en co ll ecties van be lang voor de studie van
Su ri name zijn niet aanwezig . Wel is het mogelijk dat er zich in
de archieven en verzamelingen een enke l stuk bevindt dat voor de studie van Su ri name van be lang kan zijn. Bij de huidige stand van de inventarisatie is het evenwe l niet moge li jk hiervan een overzicht te geven.

3.

45 .

KONINKLIJKE NEDLLOYD GROEP N .V.

1.

2.

Boompjes 40, Rotterdam/Postbus 487, 3000 AL Rotterdam; 0 10 4006812.
bezoek na te lefonische afspraak .

3.

Het onderstaande is afk omstig uit het bezit van de voor ma l ige Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij (K.N.S.M . ), we l k
bedrijf in 1980 opging in het Nedlloyd conce rn .
3. 1

Kaarten
Algemene kaart van de Calanie of Provintie van Suriname etc.;
door Alexander de Lavaux , koperg ravure , ca . 1750. (211)
Paskaert van de rivieren van Suriname en Cam mewijnc. Met verscheyde crek en uyt de se1ve spruytende als Para , Surinoa en Cotteca etc.; koper gravu r e van H . Doncker, ca . 1659. (354, 463)
Paskaart van de rivieren Cam mewljne en Suriname etc.; koper gravure van G.H. van Keu len , ca . 1680. (520)
PaskaerL van Guyana van R . de Suriname tot R. de las A mazonas
etc.; kopergravure van H . Doncker , 1682. (521)
Paskaart van de kust van Guyana tusschen R. Courantin en R. Oronoquc etc.; kopergravure door Joha nnes van Keu len , ca . 1680. (526)
Kaart van de kust van Guiana tusschen de rivieren Essequebo en
Suriname etc.; paskaart door G.H . van Keulen , 1785. (262)
Kaart van de Colonia der Barbice. Aftekening van de rivier Barbiee en Cou ranb-Jn. Aan de kust van Guyana : paskaart door G.H.van
Keulen, 1785. (263)
Kaart van de kust van Guyana tusschen de Linie Aequinoctiaal of
de Bocas de Para onder de Linie en Mont Maye etc.; paSkaart door
G.H . van Keulen, 1702. (264)
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Kaart van de kust van Guyana . strekkende van Mont Maye tot Rio
Koeroea met alle derzelver Rivieren . Eilanden . Klippen. Bancken
en Rotzen etc,; paskaart door G.H . van Keulen, 1785. (265)
Paskaart van de kusten van West-Indië strekkende van Rio Oronoque tot beneden Cartagena met alle Caribische eilanden etc.; door
Johannes van Keulen, ca. 1680. (558)
A ne W' chart of Surina m River (and the coast approaching it) to
Para maribo. A CCD m panied W'ith sailing directions. vie W'S of the land

etc., 1801. (563)
3.2

Afbeeldingen van Paramaribo
Gezicht op de Waterkant te Paramaribo ; begin

1ge

eeuw ;

aquarel.

(218)

Gouvernementshuis en plein Paramaribo; door G.W.C. Voorduin, ca.
1820; litho (getekend door Voorduin en op steen gebracht door
Jhr. J .E. van Heemskerck van Beest). (219)
Accurate en originele afbee1dinge van Paramaribo of NieuW' Middelburg; kopergravure van Bernardus Maur ik, boekverkoper in de Nes;
uitgegeven ± 1750. Een der oudste afbeeldingen van Paramaribo,
zeer zeldzaam . Voorz ien van een wapen en de woor den "geoctroyeerde West-Indische Compagnie". (235)
Para m aribo in Surina m e bij het uitbarsten van den noodlott:igen
brand op den 21 January J 821 ; kopergravure door E. Hoogkamer
naar G. Mabé. (269)
RuIne van Paramaribo. Suriname; kopergravure van G. Mabé. (560)
46.

ALGEMEEN RIJKSARCH IEF
1.

2.

Prins Willem-Alexanderhof 20, Den Haag/Postbus 90520, 2509 LM
Den Haag; 070-814381.
ma 13.30·17.00, di tlm za 9.00-17.00 uur.
N.B. Archiefstukken die men zaterdag wil raadplegen, dienen vóór
vrijdagmiddag 12.00 sch r iftel ijk bij de chef studiezaken te worden
gereserveerd.

EERSTE AFDELING
De Eerste Afdeling beheert de archieven van de centrale overheid en
van verschillende co llecties en aanwinsten tot 1795. Het onde rstaande
overzicht is niet echt uitputtend. Zie ook: De archieven van het Algemeen Rijksarchief, A lphen aan de Rijn, 1982: geeft de situatie aan in
januari 1982. Verdere gegevens zijn bij de verschillende afdelingen van
het Algemeen Rijksarchief te verkrijgen .

3.1
Archieven van de eerste West-Indische Compagnie
datering en omvang : 1621-1674; 5 meter .
ingang : inventaris 1.05.01.

3.2 Archieven van de tweede West-Indische Compagnie
datering en omvang : 1674-1795; 94 meter.
inhoud: o.a .:
Diverse stukken uit Suriname, 1666-1688. N.B. Deze zijn van belan g voor de geschiedenis van de periode vóór de oprichting van
de Sociëteit van Suriname in 1683;
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Brieven en documenten uit Suriname, 1700-1792, sommige met register.
ingang : inventaris 1.05.01.
3.3

Archieven van de directie ad interim der West-Indische Ko loniën,
1791-1792, en de Raad der Koloniën in West- Indië, 1792-1795
datering en omvang: 1792-1795; 11 meter.
ingang: inventaris 1.05.02.
3.4
Archieven van de Sociëteit van Suriname
datering en omvang : 1683-1795; 42 meter.
inhoud: be langrijkste onderdelen zijn :
Concepten van resoluties en (geheime) resoluties, 1683-1795 ;
Brieven aan verschil lende personen , 1683-1773;
Lopende rekeningen en betaalstaten bijgehouden door de boekhouders van de Sociëteit, 1696-1798 (met registers); reg isters van brieven over financiële zaken, 1794- 1796;
Brieven uit Suriname, 1683-1794; met inhoudsopgave;
Resoluties van de Gouverneur en
Raad van Suriname, 1695- 1794;
met registers voor de jaren 1733-1778;
Resoluties van de Gouverneur en Raad van Suriname over mi li taire zaken, 1790-1795;
Resoluties van rechterlijke en lagere administratieve organen in
Suriname, 1737-1795;
Bevelschriften, 1683-1794, met reg isters;
Journalen van de Gouverneur, 1744-1795;
Betaalboeken van de boekhouder van de garnizoenen in Paramari bo, 1760-1795; met registers;
Diverse stukken betreffende landsbestuur in Suriname, 1778- 1793;
sommige met register;
Stukken betreffende de Portugese Joden in Suriname , 1785.
ingang : inventaris 1.05.03.
3.5 Verzameling verspreide West-Indische stukken
In deze verzameling zijn stukken bijeengebracht, merendeels behorend
tot hierboven vermelde archieven , waarvan de invoeging nog niet heeft
plaatsgevonden.
datering en omvang : 1614-1795; 5 meter .
inhoud: (o.a. )
Stukken met betrekking tot Suriname (17e en 18e eeuw , deels behorend tot de archieven van de Sociëteit van Suriname); ondermeer
journaal van gouverneu r P.J. van Lichtenberg (167!) en allerlei
stukken over de import van slaven in Suriname, het ontstaan van
de Sociëteit van Suriname, het financiële beheer, de opbrengsten
van de ko lonie, e.d., 1677- 1795.
ingang: inventaris 1.05.06.
3.6

Archieven van de Nederlandse West-Indische Bezittingen (Suriname
en de Nederlandse Antil len), 1669- 1845 ( 1876)
Bij Koninklijke Besluiten (1915, 1919, 1930) werd de overbre nging naar
Nederland bepaa ld van de in Suriname en de Nederlandse Antillen aanwezige openbare en notariële oude archieven, dagtekenende van vóór
, januari 1846. Verscheidene archieven en archiefbestanddelen van voor
die datum zijn evenwe l in Suriname en de Nederlandse Antillen achter geb leven (b .v. de archieven van de Burgerlijke Stand vanaf 1828), terwijl
anderzijds stukken van na 1 januari 1846 zijn overgebrac ht (b .v. nota231

riële archieven , weeskamerarchieven) .

3.6.1 Archief van de Gouverneur-Generaal der Nederlandse West- Indische
Bez ittingen
datering en omvang : 1828-1845; 61 meter.
inhoud: be langrijkste onde rdelen:
Journaal van de Gouverneur-Gener aa l, 1828-1845, waarin all e best uurszaken in ch rono logische vo lgor de;
Stukken ontvangen van het Ministerie van Koloniën, 1828- 1845,
met dagboek over 1822- 1829;
Stukken ontvangen van de adm i nistrateur van de Anti ll en, 1828 1845, en van all erlei gezagsdr age rs en andere personen, 1828- 1845;
Journaals van de administrateu r s van de Anti ll en , met bijlagen en
all er lei andere stukken betreffende bestuur en rechtspraak, 18291845;
Registers en kopieën van bri even verzonden aan het Ministerie van
Kolon iën 1 1828-1829, 1832- 1845;
Register s van br ieven verzonden aan verschi ll ende gezagsdragers
en andere personen , 1828-1842;
Stukken over bepaa lde onde rwerpen die van be lang waren voor
West-Indië in het algemeen of Suriname (en de Nederlandse Anti l len) in het bijzonder.
ingang : inventaris 1.05.08.
3.6 .2 Archief van de Hoge Raad der Nede rl andse West-Indische Bezittingen
datering eT\ om vang : 1828-1832; anderha lve meter.
ingang : inventaris 1.05 .08.
3.7 8estuursarch ieven
datering en omvang: 1669- 1826; 231 meter.
inhoud: de arChieven van :
Gouvernements-secretar ie {1684- 1828);
Raad van Po li tie (166B-1680);
Raad van Po l itie en Justitie ( 1680- 1683);
Hof van Politie en Crimine le Justitie ( 1684- 1828);
Militaire Krijgsraad ( 1696-1824);
K leine of Conferentier aad (1778- 1810);
Raad van Justitie ( 1669- 1689);
Hof van Civie le Justitie (1689-1828);
Co ll ege van Commissarissen voor Kleine Zaken (169 1-1828);
Co ll ege van OpziCh t ers der Gemene Weiden (1773-1813);
Boekhouder (Controleur)-generaa l van Financiën en andere mil itaire
administr ati es; stukken afkomstig van diverse adm in istrat ies; stukken gedeponeer d bij of overgeb racht met de bestuu r sarchieven .
ingang: inventaris 1.05.0 10.

3.8 Bestuursarchieven
datering en omvang: 1828- 1845; 27 meter.
inhoud: bevat arch ieven van Koloniale Raad (1832-1845)1 Commissariaat
voor de Inlandse bevolking (1828-1845)1 Contro leur-generaal van Financiën ( 1828- 1832) , Commissariaat voor Militaire Zaken ( 1828- 1845)1 Bestuur der Gemeente Suriname ( 1828- 1832); stukken afkomstig van diverse
co ll eges 1 commissies enz ., stukken gedeponeerd bij of overgebracht met
de bestu ursarchieven.
ingang : inventaris 1.05 .01 1.

232

3.9 Weeskamerarchieven
datering en omvang : 1788-1876; 53 meter.
inhoud: bevat archieven der tlNieuwel1 Wees- , Cu r ate le- en Onbeheer de
Boede lk amer en van het Departement der Onbeheerde Boede ls en Wezen .
N .B. De archieven van de oude Weeskamer werden in Suriname tussen
189 1 en 1896 ver nietigd.
ingang : inventaris 1.05.0 11.
3. 10 A r ch ieven van secretar issen en gezworen k lerken,\ fungerende als
notaris, 1699- 184 I, 1829- 1845 , en van Jurators van de Joodse Natie , 1754-1822
omvang en ingang ! 70 meter; inventaris 1.05.0 11.
3. 11 Retroacta van de Bu r gerl ijke Stand

datering en omvang : 1662- 1838; 1,5 meter.
ingang : inventaris 1.05.011.

3.1 2 Nederlandse West-Indische Bank in Suriname
datering en omvang : 1829- 1870; 6 meter.
ingang : inventaris 1.05.01 1.
3.1 3 Neder landse Portugees-Israë l i tische Gemeente in Suriname
datering en omvang : 1683- 1864 ; 22 meter.
ingang : inventaris 1.05.01 1.
3.14 Uitgifte van gronden in Su r iname
datering en aard : 1743- 1764 , 1778- 1824 ; negatieven.
ingang : Inv. nrs. 5 149-5166 (microfilms van origine len , berustende
het Domeinkantoor te Pa ramaribo) .

in

3.15 Stukken behorende tot archieven die nog in Su riname en de Nederl andse Anti ll en berusten
datering en omvang : 1828-1911 ; 4 meter .
ingang : (verm.) inventaris 1.05.011.
Particuliere archieven
3. 16 Van Aerssen van Voshol
inhoud :
Stuk ken met betrekking tot de aanstelling van Corne l is van Ae r ssen als gouverneur van Suriname;
Overeenkomst volgens welke de bankier Simon Boaz een der de van
de kolonie Suriname voor 700.000 gu lden ver koopt aan de st ad Amsterdam .
ingang : 1. 10.01.
3. 17 Bloys van Tres long , W.O. (1765-1837)
(1802-1804 provisioneel gouverneur van Suriname)
datering en omvang : 1802-1804; 1,75 meter.
ingang : inventaris 1.1 0.07.
3.1 8 Brugmans, mr. P.A . ( 1769-1851)
(2e advocaat der VOC 1793-1796,

advocaat

te

Amsterdam

1796

- ca. 1838)
daLeäng en omvang : 1613-1870; l,S meter.
inhoud: over voe , Oost-Indië en Suriname;

bevat

ook

stukken

van

233

A . Brugmans met betrekking t ot Su r inaamse landbouw (p lantages, behande li ng slaven , afsc haffing slavernij) .
ingang: inventar is 1. 10. 13.

3.1 9 Fage l, fam il iearchief
omvang: 50 meter.
ingang : N.M. Japikse, Het archief van de familie Fagel. 1964,
inv. 1. 10.29.
3.20 Ghesel , J . van (1707- 1773)
datering en 0 mvang : 1768- 177 1i 1 meter.
inhoud: diver se stukken over WI C en Su r iname.
ingang: inventa r is 1.1 0.3 1.
3. 2 1 H udde, J . ( 1628-1704)
(burgemeester " van Amste rdam,
i n de Kame r van Amste r dam )
ingang: inventari s 1. 10.48.

vanaf

1679 di r ec t eur van de WIC

3.22 Nepveu , J. ( 1719-1779)
(van 1742 tot 1779 În diver se ambtelijke functies in Su r iname, onder meer als gouver neur van Su r iname, 1770- 1779)
datering en omvang : 1752-1777; 1,5 meter.
ingang: inventaris 1.1 0 .60.
Losse aan winsten

ingang: inventar is 1.11.0 1.
onderdelen:
1828 B X IV, no. 13
Ver kenning van aanta l Ca raibische eil anden en van de kusten van
Cayenne en Suriname, omstreeks 1680 uitgevoerd door J. Dankaarts. Ongeveer 60 schetsen in inkt op 20 pagina 's.
1888 A, no. 3c
Afschrift van ver slag ove r de act iv i teiten van ingenieu r J. C. Dr aak
op het gebied van for t i ficat ies in Su r iname, waar hij bij reso lu tie
van 1717 naa r toe was gezonden door de Sociëteit van Su r iname.
1888 A , no. 3d
Pe r soon li jke correspondent ie, inventar issen, overdrachten en ander e
stu kken met bet rekk in g tot de Surinaamse plantages Boxe l, Ge lre
en Sinabo, 1698- 1785.
190 1, XXX III, 2
Afsch r iften van m i nuten van de bijeenkomsten van de Heeren X,
4 september - 23 december 1687 .
" Journaa l van de r emarquabe lst e voor va ll en op het fo r t Zee landia
en het stedeken Parama r ibo in Rio Surinam tseder t 17 jul i tot
3 augustus 1688" en ander e stu kken met betr ekking tot de WIC.
19 16 XXV
Systematisch register op beve lschri ften in Suri name, 1760- 1783.
1923 XV , i
Rappor t van J.W. Bi rdt over mun itie en ma t eriaa l bij zijn inspectie van fo r t Nieuw-Amster dam , 1743.
1929 X IV, 1,2
" Askamoth " (reg lementen ) van de Neder landse Por tugees Isr aë l it ische Gemeente " Be racha Ve Sa lam I! i n Suriname, 1784;
Schikk ing, getekend door Prinses Anna , betr effende de aanste ll ing
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van de " parnas" (kerkvoogd) van de synagoge van Paramaribo ,
27 mei 1754;
Registe r van " ketuboth lt (contracten voor het huwelijk) van de Neder landse Portugees Israë l itische Gemeente, 1743.
1939 11
Benoemingsbes lu it van J .L. larcher van Kenenburg als beve l hebber
van de militie in Suriname, 22 october 1746.
Stukken over familierecht met betrekking tot Nicolaes van $andi c k
en Anna Henriette Neale, als man en vrouw woonachtig in Suri -

name.
1942 111
Kasboek van plantage St. Barbara, 1802.
1949 111
Aandee l en ob l igatie, beide tot de waarde van 1000 gu lden,
rinaamse plantage leningen, 1765.
1954 IV

In

Su -

Stukken met betrekk ing tot hypotheken aan p lanters, 1768.
1954 X
Testament van Gerrlt JaCobs, In het Hebreeuws geheten Napphtely
Bar Jarel a Cohen , die op 21 juni 1754 in Paramaribo over leed.

1955 11
Stukken betr effende bouw van electriciteitscentrale in Paramaribo ,

1903- 1904.
1956 IV, 1958 11'
Stukken geproduceerd of ontvangen door Egbert Gerrit Ve ldwijk ,
gedurende het Engelse interimbestuur gouvernementssecretaris en
raad-fiscaal, 1800- 1815 .

1959 111, 3
Kopieboek van br ieven van en naar een niet gespecificeerd handelshuis in Suriname, 1781 - 1784.

11

TWEEDE AFDELING

1. en 2.: zie ALGEMEEN R IJKSARCHIEF (algemeen)
3.

De Tweede Afdeling beheert de archieven van de cent rale o verheid
vanaf 1795. De overheidsarchieven worden krachtens bepa li ngen
van de Archiefwet 1962 na vijftig jaar door de administratie aan de
Tweede Afdeling overgedragen . Ook beheert de afdeling archieven van
particulieren en van verenigingen, bedrijven en stichtingen die op landelijk niveau en În de voormalige koloniën hebben gefunctioneerd.
Koloniën
3.1
dateling en omvang : 1795-1813; in dozen en portefeuilles.
ingang : p laatsi ngsl ijst 2.0 1.28.
belang : voor Suriname zijn onder meer van belang de archieven van
het Comité tot de zaken van de koloniën en bezittingen op de kust van
Guinea en in Amerika , 1795-1800, en van de Raad der Amer i kaanse
bez ittingen en etab l issementen, 1801 -1806.
3.2 Ministerie van Ko loniën en rechtsopvolgers
datering en om vang : 1814-1963; in dozen en portefeui ll es , 2730 meter.
onderdelen: deze co ll ectie bevat de archieven , voor zover deze de administratie en het beheer van de ko loniën betreffen , van :
Sec retariaat van Koophandel en Ko loniën , 1814-1815;
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Genera le directie van Koophandel en Koloniën, 1815- 1818;
Ministerie van Pub l iek Onderwijs, Nationale Nijverheid en Koloniën (bevat tevens het archief van het secretar iaat van het ministerie) , 18 18- 1824 ;
Ministerie van Nationale Nijverheid en Ko loniën (bevat tevens het
archief van het secretar iaat van het minister ie), 1824-1825;
Ministerie van Marine en Koloniën, 1825-1830;
Ministerie van Waterstaat , Nationale Nijverheid en Ko loniën (bevat
tevens het archief van de afde l ing Algemene Zaken), 1830- 1831;
ivlinisterie van Nationale Nijverheid en Koloniën (bellat tevens het
arc hief van de afde li ng A l gemene Zaken), 1831 - 1834;
Ministerie van Koloniën, 1834-t840;
Ministerie van Marine en Koloniën, 1840- 184 1;
Ministerie van Koloniën, 1842- 1945 j
Ministerie van Overzeese Gebiedsde len, 1945-1949;
Ministerie van Uniezaken en Over zeese Rijksdelen, 1949- 1952;
Ministerie van Overzeese Rijksdelen, 1952-1957;
Ministerie van Zaken Overzee, 1957- 1959;
Ministerie van Binnen landse Zaken , Directoraat-generaa l voor Ne derlands-Nieuw-Guinea, 1959- 1962;
Ministerie van Binnen landse Zaken, Directie afwikkelingszaken westelijk Nieuw - Guinea, 1962-1963.
ingang :
a.
eigentijdse ingang: agenda, index met hoofden li jst, namen en onderwerpenklapper (vanaf 1922 index per afdeling), dossier lijsten, k lapper op dossiers;
b.
inven t aris: 2.1 0.01 (1814 - 1949), 2. 10.02 (1850- 1900), 2. 10.03 (supp lernent);
c.
nadere ingang:
- klapper op staten van over ledenen, 2. 10.04;
- in dex op de mai lr apporten 1869-1900,2 .1 0.1 0.
literatuur: Gouvernementsblad van Suriname. 1816-1975 ; Catalogus van
de boeken en kaarten uitmakende de bibliotheek van het Departement
van Kolonie"n , 's-G ravenhage, 1898, met supp lementen 1903- 1930.
belang : het archief van het Ministerie van Koloniën bevat de papieren
neers lag van de contacten tussen genoemd ministerie en de ko lonia le
autoriteiten in Oost- en West-Indië (waaronder Su ri name).
N.B. Voor raadpleging van verschi ll ende archiefonderde len die jonger zijn
dan 50 jaar is toestemming vereist van de Rijksarchivaris van de
Tweede A fde li ng. Dit ge ldt ook voO\' de meeste van de hierna genoemde
archieven .
Bureau-archieven van de Directie Su r iname en de Nederlandse Antillen van het fvlinisterie van Zaken Ove r zee
datering: 1946-1959.
3.3

3.4

Kabinet van de Vi ce- Minister-President, vanaf
Surinaamse en Nederlands-Anti ll iaanse Zaken
datering : (1937) 1959-1975 (1981).
ingang: inventaris 2.10.41 .

1972

Kabinet voor

Ministerie van Koloniën , stamboeken
3.5
datering en omvang : 1815-1950; 56 meter.
ingang:
a.
stamboeken van bu r gerlijk e ambtenar en en marinepersonee l in Oosten West-Indië, 18 15- 1917 (1940), 5 meter, k lapper: 2.1 0 .05 t/m
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2.10.08;
b.

stamkaarten

van

burger li jke

ambtenaren

in

Oost-

en

West-Indië,

1917-1950 (1963). 14.5 meter ;

c.

stamboeken

van

officieren

van

het

onderofficieren

en

KNIL ,

1815-1940, 4,3

meter,

klapper : 2.13.07 en 2.1 3.08;

d.

stamboeken

van

manschappen

van

het

KN IL,

1814-1899, 8,5 meter;

e.

registers

van

Indische

pensioenen,

1815-1936,

2.10.09;
f.

betaalsltiten
alfabetisch .

meter,

klapper :

\
van

de

Indische

pensioenen ,

1868-1925 ,

22 ,7

meter,

literatuur: zie 3.2.
3.6
Commissariaat voor Surinaamse Zaken
datering en om vang: 1949; 0,5 meter (fragment).
3. 7 Commissa riaat voor de koloniën te Amsterdam
datering en omvang : 1813-1829; 7,5 meter .
N.B. zie verder 3.2.
3.8

Commissariaat voor de koloniën te Middelburg

datering en omvang : 1817- 1832; 0 ,1 meter.
N,B. 2 ie verder 3.2.

3.9

Hoofdadministratie van het Pensioenfonds voor de ambtenaren
de Nede rlandse West-Ind ische Ko loniën
datering en omvang : 1818- 1849; 2,5 meter.
N.B. zie verder 3.2.

in

3.10 Administratie van de Indische Pensioenfondsen
datering en omvang : (1815) 1913- 1961; 73 meter.
ingang : plaatsingsl ijst 2.20.3 1.
N.B. zie verder 3. 2.
3. 11 Staatscommissie tot emancipatie der slaven in West - Indië
datering en omvang : 1854-1856; 0 ,3 meter.
ingang : inventaris 2.1 0.12 .
3. 12 Commiss ie tot de zaken van de Protestantse kerken in Oost- en
West- Indië
datering en omvang : 1815-1958; 5 meter.
ingang: plaatsingslijst 2. 10.1 2.

3. 13 Ronde-Tafe l-Confe rentie Nederland-Suriname-Curaçao
datering en omvang : 1945-1951; 1,3 meter.
ingang : inventaris 2.10.24 .
3.14 Gouvernementssecretarie van Suriname , kabinet-geheim
datering en omvang : 1885- 1951; 10 meter.
ingang: inventaris 2.10. 18.
3.15 Kabinet van de Gouverneur van Su riname
datering en omvang : 1952-1975; 4 meter.
ingang: inventaris 2.10. 26.
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3.1 6 Beheerder van het Surinaam s Welvaartsfonds

datering en omvang: 1947- 1960; 4 meter.
ingang : i nvent ari s 2. 10. 27.
3.17 St ich ting Indische Pensioenen in Suriname

datering en omvang : 1952-1975; 0,3 meter.
ingang : inventaris 2. 10.27.
3.1 8 Voorzitter van de Adviescommissie inzake technische bijstand aan
Suriname
datering en omvang: 1952- 1959; 1 meter.
ingang: 2.1 0. 27.
3. 19 Rijksvoorli chtingsambtenaa r in Sur iname

datering en omvang : 1954- 1975; O,S meter.
ingang: inventaris 2.1 0.27.
3.20 Ambtenaar be last met de bevolkingsadministratie in Su r iname
datering en omvang : 1921; 2 1,5 me t er .
ingang : inventaris 2. 10.1 9.
N.B. Bevat all een registratielijsten .
3.21

Algemeen leider van de tweede al gemene vo lkstel l ing in Suriname

datering en omvang : 1950; 57 meter.
ingang : inventar is 2.1 0.1 9.
N .B. Bevat voornamelijk te lkaarten .
3.22 Nederl andse missie van deskundigen voor het Tienjarenplan Su riname/Vertegenwoordiger van de Nederlandse Ontwikkel ingshu lp in
Suriname
datering en omvang : 1956- 1966/ 1966-1975; 20 meter.
ingang : pl aatsingsl ijst en 2.1 0.20 en 2.1 0.22.
3.23 Prins Bernhard Fonds Suriname

datering en 0 m vang: 1955- 1970; 0,2 meter •
.ingang: inventaris 2.1 0. 27.
Particuliere archieven
3.24 Bots, A .H. ( 1816-1878) en A .G. ( 1826- 1882)
(A. H . en A .G. Bots waren eigenaars van katoenp lantage Esthersrust)
datering en omvang : 1853- 1868 ; 0,3 meter.
ingang: inventaris 2.2 1.31 .
3.25 Cantz 'l aar, P. R. (1771-1831)
(P . R. Cantz'l aar was gouverneu r -generaal van West- Indië)
datering en 0 m vang : 1812-1831 ; 0,1 meter •
.ingang: inventaris 2. 2 1.1 83.
3.26 Capes van Cattenbu rch , familie
(de familie was behee r der van de p lantage Siparipabo)
datering en omvang: 1627- 193 1; l,S meter.

ingang : 2. 2 1. 39.
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3.27 Havelaar • D.H. (1852-1918)
(O.H . Havelaar was waterstaats-i ngenieur in Nederlands- Indië en
Suriname (1893-1906) , l id van de Raad van Bestuur van Suriname)
datering en omvang : 1876-19 12; 1,3 meter.
ingang : VROA 1919: 330-336.
belang : (o.a. ) stukken over verscheping

van

Javaanse en

Brits-Indische

immigranten naar Suriname, 1900.
3.28 Lammens, A.F . (1767-1847)
(A . F. Lammens was president van het Gerechtshof in Suriname)
datering en omvang : 1815- 1836; 2 meter (kopieën) .
ingang : p laatsingslijst 2.2 1.183.

3.29 Lansberge , familie van
(R.F.C. van Lansberge (1804-1873) was van 1859 t ot 1867 gouverneur van Su riname: J. F.A . E. van Lansberge (1839-1883) was militair in Suriname)
datering en omvang: 1807-1967; 2 meter .
ingang: 2. 2 1. 103 .
3.30 Marchan t, familie
(C .A . Mar chant (1799-1866) was lid van het Gerechtshof van Suriname)
datering en 0 m vang : 1822- 1956; 3 meter .
ingang: inventaris 2. 21 . 117.
3.31

iVlörzer Bruyns, A. (1904-1978)
(hoofd censuurdienst in Suriname)
datering en omvang : 1885-1920; 0,5 meter.
ingang : plaatsingslijst 2.21 . 183.
3.32 Mouwen, H.F .J. (1912-1977)
(medewerker censuu rdienst en hoofd interneringsdienst)
rlfJtering en 0 m vang : 1941 - 1973; 0, 1 meter.
ingang : p laatsingslijst 2. 21 . 183.
3.33 Savornin Lohman, B.C . de (1883-1946)
datering en omvang : 1832- 1946; 2 meter.
ingang: inventaris 2.21 . 149.
belang: hierin enige stukken van M .A . de Savornin Lohman (1832-1899),
van 1889 tot 1891 gouverneu r van Suriname.
3.34 Sm idt, H.J. (1831-1917)
(1885-1888 gouverneur van Suriname)
datering en omvang: 1851 - 1921; 1,1 meter.
ingang : inventaris 2. 21 . 26.
3.35 Vries, H.L. de (1909-1987)
(1965-1968 gouverneur van Su riname)
datering en 0 m vang : 1946-1975; 0,3 meter.
ingang: inventaris 2.2 1.205.
3.36 Plantage Spieringshoek aan de Commewijne
datelillg en 0 m vang : 18 19-1955 ; 0,1 meter.
ingang : inventaris 2.20.28.
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3.37 Surinaamse Bank N.V., kantoor te Amsterdam

datering en omvang : 1865- 1958; 15,5 meter.
ingang : inventaris 2.20.36.

Gedrukt materiaal

3.38 Hande l ingen en bij lagen van de (Ko lonia le) Staten van Suriname

datering en omvang ! 1866- 1968 (niet vo ll edig) ; 109 banden, delen en pakken .
ingang : inventaris 2.20.44.

N.B. Ook in de archieven van de Staatssecretarie/Kabinet des Konings/
Kabinet der Koningin, het ministerie van Buitenlandse Zaken (grenskwesties!), de Nederlandsche Handelsmaatschappij (N . H.r....l.) en de Rubber Cu ltuur Maatschappij "Amsterdam l1 komen vee l stukken betreffende Suriname voor.

III

DERDE AFDELING - R IJKSARCHIEF IN ZUID-HOLLAND

1. en 2. zie ALGEMEEN RIJKSARCH IEF (algemeen) .
3.

Er zijn geen comp lete co ll ecties met betr ekking tot Suriname . Wel
hier en daar losse stukken, zoals in de archieven van de Staten
van Ho ll ancl en van de Raadspensionarissen.

IV

AFDELING KAARTEN EN TEKENINGEN

1. en 2. zie ALGEMEEN RIJKSARCH IEF (a l gemeen).
3.

De verzame l ing bevat ongeveer 55 .000 kaarten en atlassen afkomstig uit verschillende archieven en co llecties van het A l gemeen
Rijksarchief . De be langrijkste kaarten van Suriname vóór 1795 bevinden
zich in de co l lectie P.A. Leupe.

3.1

Co llect ie Leupe

herkomst: de Surinaamse kaarten zijn afkomstig uit de Kamers Amsterdam en Middelburg van de West- Indische Compagnie ( 1624-1790) en van
de Sociëteit van Suriname (1680- 1795).

ingang :
a.
Inventaris der verzameJiJlg kaarten berustende in het
Rijksarchief. Eerste Gedeelte, Den Haag, 1867 (VEL);
b.
c.
d.

e.

Algemeen

supp lement op a. door S.P. I'H onoré Naber in 1914 (VELH);
indices op p laats- en persoonsnamen in de inventarissen VEL en
VELH;
lijst uit 1795 van kaarten in het archief van de Soc iëteit van Suriname, die later z i jn opgenomen in VEL en VELH; deze lijst bevindt zich in het arc hi ef van het West-Indisch Comité, 1795-1800,
inventar isnummer 187;
k lappers op namen van eigenaren en plantages door M .A . P. Roelofs van :
de genera le kaart van Suriname u i t 1737 door A lexander de Lavaux;
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- de aangevu lde uitgave van Herman de Leth uit 1742.
belang : de kaarten geven een overzicht van de vroegste ko lonisatie der
Nederlanders. Er zijn rivierkaarten en kaarten die betrekking hebben op
de verdediging van het gebied en de plantages in de 17e en 18e eeuw .
Uniek is de kaart van ir. von Heeneman van het in cu ltuur gebrachte
deel van Suriname in 1787, bestaande uit 140 bladen.
3.2 Ministerie van Koloniën
ingang: voor de kaarten van Suriname uit de 1ge en 20e eeuw zie :
a.
Catalogus van de boeken en kaarten uitm a k ende de bibliotheek van
het Departement van KoJonii~·n. met
naamen
zakenregister ,
Den Haag, 1898; met 8 vervolgcatalogi t ot 1903;
b.
nadere toegang : bladwijzers van een deel der topografische kaarten
(M I KO).

3.3 Archief van de topografische dienst
ingang: inventaris juni 1983.
be1.a ng : topografische kaarten van Su r iname vanaf ca.
wijzers.

1900, met blad-

Archief van J.F .A. Cateau van Roseyelt (1824-1891)
3.4
datering : 1847 - 1891 .
ingang: i nventaris A . M. Tempelaars en R. M. Haubourdin , Den Haag, 1984.
belang: bevat karteringen van het binnen land van Suriname, van 18671879 gemaakt door J.F.A.E. van Lansberge.

47. INSTITUUT VOOR AARDWETENSCHAPPEN

Rijksuniversiteit Utrecht
1.
2.

Postbus 80021 , 3508 TA UtreCht; 030-535068.
bezoek op afspraak.

3.
Co llectie IJzer man
Ongeveer 300 gesteentemonsters, eind jaren ' 20 verzameld door R. IJzerman. Hoewel het kustgebied ook vertegenwoordigd is, li gt de nadruk op
het Surinaamse binnen land.
Zie ook : R. IJz erman, Outline of the geology and petr ology of Sunnam
(Dutch Guiana). Utrecht, 1931.
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REACTIES EN BERICHTEN
VAN LEZERS

tlSUR LES TRACES DE BON I"
Het " Conseil Génér aJ de la Guyanen, dat zich bezighoudt met onderzoek en
techno logie in Frans Guyana, is van p l an in 1989 , in hel kader van de herdenking van de Franse Revolutie, aandacht te schenken aan de Marrongemeenschap van de A luku -Boni , onder de titel "SUf les traces de Boni",
In november kwam een de legatie van vijf Guyanezen naar Nederland om
z ich te ori ënteren over aanwezig archief-, bibliotheek· en museum materiaa l.
Contact is opgenomen met onderzoeker s die zich bezighouden met bestudering van de Aluku-Boni gemeenschap.
Het programma van de verschillende manifestaties zal nog nader worden
vastgeste ld.

Silvia W. de Groot.

WERKGROEP SUR INA AMSE ARCH IEVEN
Zoals vele lezers weten, is t i jdens het IBS-colloquium " Bronnen van de Suri namistiek " besloten dat het IBS-bestuur het initiatief zou nemen tot inste lli ng van een Werkgr oep Su r inaamse archieven . Het doe l van de Werkgroep
zou moeten zijn: (a) p lannen te ontwikkelen voor
behoud en restauratie
van voor de Surinamistiek be langrijke archiefstukken, en (b) daartoe de nodi ge fondsen te werven .
Op 30 september en 11 november j l. heeft de Werkgroep, bestaande uit
vertegenwoordigers van de Stichting IBS en van de Rijksarchiefdienst , zich
beraden over de omvang van het prObleem en bes loten tot een fasegewijl.e
aanpak . De aandacht za l voorlopig worden gericht op particuliere archieven .
Ver schi ll ende moge l ijke projecten zijn de revue gepasseer d, en zu ll en al naar
ge lang de financië le moge li jkheden verde r worden uitgewerkt.
De leden van de Werkgroep zijn: Dr. S.W. de Groot, Dr s. E. van Laar
(coördinator) , Dr s. H. Leeuwenberg. Mr. W.L . Man A Hing, Dr. G.W. van der
Meiden en Drs. G . Oostindie .
Correspondentieadres : Werkgroep Surinaamse archieven ,
t.a.v . Dr s. E. van Laar
Algemeen Rijksarchief , Tweede Afdeling
Prins Wil lem-A lexanderhof 20
Postbus 90520

2509 LM Den Haag. Tel . 070-81438 1.
We zu ll en onze lezers op de hoogte houden van de vorderingen van de Werk245

groep. Het zal iedereen duidelijk zijn dat het behoud van de Surinaamse archieven een be langrijk maar gigantisch werk is, waar vee l geld voor nodig
zal zijn . Uw steun is dan ook van harte welkom. Als U suggesties hebt voor
mogelijke projecten, of als U mogelijkheden ziet voor financiële of andere
steun , dan verzoeken wij U contact op te nemen met een lid van de Werkgroep of met de secretaris van het bestuur van de Stichting IBS.
Prof. dr. H. Chr. Wekker
Secretaris
Stichting
IBS

GELDPREMIES VOOR OVERZICHTSARTIKELEN
Auteurs van overzichtsartikelen op het terrein van de geesteswetenschappen
en van de gedrags- en maatschappijwetenschappen kunnen ook in 1989 in aanmerking komen voor een geldpremie. (Onder geesteswetenschappen worden
verstaan: taal- en letterkunde, historische wetenschappen, wijsbegeerte en
godgeleerdheid, en het begrip gedrags- en maatschappijwetenschappen wordt
ruim opgevat: ook rechtswetenschap en economie val len eronder .) Voor de
bekroningen is er dit jaar voor e lk der beide vakgebieden een bedrag van
f 15.000,- beschikbaar . Oe prijzen bestaan uit bedragen van f 2.000 ä
f 5.000. Oe toekenning gebeurt door de Cam missie Geesteswetenschappen
en de Sociaal-Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen . Om voor bekroning in aanmer king te komen moet
het artikel in 1988 of 1989 zijn verschenen in een Nederlands wetenschappelijk tijdschrift.
Oe volgende maatstaven worden aangelegd: 1. Het artikel moet inhoudeli jk een aanmerkelijk segment van een erkende discipline bestrijken; 2. Oe
hoofdlijnen van de ontw ikkelingen in een bepaald tijdvak moeten erin worden
beschreven, zonder dat er relevante literatuur is overgeslagen; 3. De auteur
dient eigen uitgangspunten op methodologisch gebied en andere theoretische
veronderstellingen van principiële aard tenminste impli ciet duidelijk te maken; 4. Er dient te worden ingegaan op het theoretisch gehalte van de ontwikkelingen in (het segment van) de discipli ne.
Auteurs die voor bekroning in aanmerking wensen te komen, moeten hun
artikel voor 1 juli 1989 inzenden aan : Commissie Geesteswetenschappen, resp.
Sociaal-Wetenschappelijke Raad, Herengracht 410-412, 1017 BX Amsterdam,

tel . 020-225061 .
GESELLSCHAFT FüR KARIBIKFORSCHUNG
Onlangs \s als internationale vereniging in Duitsland opgericht de GeseI lschaft tür Karibikforsc hung, die zich ten doel stelt het op het Caralbisch
gebied gerichte onderzoek (in alle disciplines) te coö rdineren en te stimuleren. Activiteiten zijn het uitgeven van een halfjaarlijks informatiebulletin,
en het organiseren van interdisciplinaire co ll oquia (het volgende waarschijnlijk in Wenen, juni 1990). De li dmaatschapsbijdrage is DM 30.- per kalenderjaar. Nadere i nli c htingen: Or . Thomas Br emer, Postfach
110264, D-6300
Giessen, BRD .
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RICHTLIJNEN VOOR AUTEURS

Bijdragen voor dit tijdschrift zende men in tweevoud getypt aan de hoofdre-

dacteur. Een omvang van niet meer dan ca. 650 regels (gemiddeld 70 aanslagen per regel) verdient de voorkeur. Bijdragen mogen niet elders gepub.liceerd zijn of worden. of intussen elders voor publikatie wo rden aangeboden .
Auteurs wordt verzocht de kopij éénzijdig te typen met anderhalve regelafstand en bij voorkeur de tekst te voorzien van tussenkopjes. De taal van publikatie is in de regel het Nederlands, maar uitzonderingen zjjn in over leg
met de redactie mogelijk. Voeg bij het artikel enkele biografische gegevens,
alsmede naam en adres van de auteur(s) .
Noten genummerd aan het einde van de bijdrage toevoegen. Figuren en
tabellen op aparte vellen aan leveren en nummeren, van een bondige titel
voorzien, en in de tekst aangeven waar zij ongeveer geplaatst dienen te
worden. Geef in de literatuurlijst aan het eind van het artikel een alfabetisch overzicht van alle in de tekst vermelde publikaties.
Literatuurverwijzingen in de tekst bestaan uit de achternaam van de
auteur(s) gevolgd . door het jaar van pub li katie tussen haakjes, bijv .... waarover Voorhoeve (19S3) reeds ... , of uit achternaam en jaartal beide tussen
haakjes, bijv . ...(Voorhoeve, 1953). Verwijzing naar pagina 's geschiedt na
vermelding van het jaar, aldus : ... LiChtve ld en Voorhoeve (1958: 166- 168) ...
De literatuurlij st aan het eind van het artikel wordt alfabetisch geordend .
Om te beginnen wordt de naam van de auteur vermeld, hierna volgen diens
voorletters . (Bij tweede en verdere auteurs ge ldt echter de normale volgorde .) Voorbeelden:
Hancock , I.F. e.a. (red.) 1979.
Readings in Creole Studies. Gent, StoryScientia.
Lichtvetd, U. M . en J. Voorhoeve 1958. Suriname : Spiegel der vaderlandse
kooplieden . Een historisch leesboek. Zwolle, Tjeenk Witlink.
Siwper sad, J. P. 1979. De Nederlandse regering en de afschaffing van
de Surinaamse slavernij (1833-1863). Groningen, Bouma's Boekhuis.
Todd , L . 1974. Pidgins and Creoles . Londen, Rout ledge and Kegan PalJ l.
Voorhoeve, J. 1971. "The ar t of reading Creole poetrytl, in D. Hymes (red,)
Pidginization and Creolization of Languages . London, Cambridge University Press.
Winter, J.M . van 1953. IlLijst van bronnen betreffende de afschaffing van
de slavernij in Nederlands West-Indië". De West-Indische Gids, 34: 91-102.
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