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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 redactie het noodzakelijkerwijze eens is met de inhoud van de bijdragen.

Afbeelding omslag
De afbeelding op de omslag stelt een l/IaJuann voor . Dit IS een ronde houten
schijf van bijna een meter middelliJn, die door de Wayana-Indlanen in Suriname wordt gebruikt om In ronde hUizen de nok van binnen af te slUiten.
Gezien
maluana

het f eit dat het Surinaamse woord 050 " hUIS" betekent, heeft de
voor ons een belangrijke symbolische betekeniS .

Op deze l/IiJluané"
waarvan het orig ineel In het A cadem iegebouw te Lelden
te zien is, zqn aan weerszijden van het m iddelpunt figuren atgebeeld die
een zogenaamde Auluwayak
voorstellen, een dier (geest) met twee koppen
en kUIfveren.

Foto Prentcnkab inct R-î jksunivers i lei t Leiden .

4

Afscheid van Theo Damsteegt al s hoofdredac t eur

5

Woord voo raf

7

H et Korps Zwarte Jagers tn Suriname
Co l labor at ie en opstand I I

Silvla W. de Gr oot

21

Een speurtocht naar Anansl

Nonl L\chtve \d

29

Het ontstaan van het eigendomsrecht
b i j slaven in Suriname

Humphrey E. Lamur

39

Vestigingen aan en ontvolking van de
Boven - Commewijne

Just Wek ker

55

De zaak van Sem ire de antropofage :
Gereg t shof te Suriname , 21 Juni 1837

W il liam Man A . Hing

65

Taa lbeleid en t aa iemancipatie In Suriname
sinds het Statuut (1954)

Li la Gobardhan

77

Overzicht '1an Suriname-collecties 11

97

Ber Ichten

99

RecenSies
T .S. Po l lmé en H . U . E. Thoden van Ve l len. \'l u chLi.'LÎngen , opst a nde lingen en andere Bosneger:-:; l'iJll Oost-Surina me! 986- f 988 (P . Meel)!
H . U .E. Thoden van Ve l zen and W. van We t ering. The Gre;lL Father
and UlO Dangel-. Rcügjc)uS cults. matedaJ /orcps, a nel the co llective
fantasies in Ihr k'or-fel of Uli.' S l1rinamese Naroons (S . W. de Groot)!
John Gabrl el Stedman. Narrative of a !,'ivc Year:s Exped iLi on aga inst
Lhe Revo1!pd Negroes of Suriname. 'f'ranscribed [or thr first Uwe
from the origina/ /7(}() manuscrip t. E:ditL'd I;y Richard aIJd Sa l/y Pricc
tW . Hoogbergen)/Ben Scho l tens. Suriname tijdens de twC'('(/{, "-'(;. 're/doorlog (J . van Goor)/M ichlel van Kempen . De Surinaa ms(' Literatuu r
/970-1985, een documentatie (W . Rutgers)/R . A . J . van Lier. Tropische
Tribaden ; Ast rid Roemer. Waarom zo u ie lJuUen mijn liC I'h liel'e ... :
Astrid Roemer . De orde van dl' daf3; Joanna Wer ners. Droomhuid
(1. Phaf)/Ben Scholtens . / .O UIS Doedel . SurülfJam s I'akbondsleidf'r l' l W
Ill'L ('crsl(' uur: ecn bronnenpublikatjc (J . van Goor)/F .E.R. Derve ld
en H . Noordeg r aaf . 1\!inLi-r"digie. Epn ,!fr"o-A merikaans'e godsdicfl.'.;(
in Nederland (H . Stephen)!H . Ch r. Wekker . (h'er de analogir Lu ....."E'n
cr('olisering en vreL'mdL'-laa/ver ....'f'rl'ing (Ch . H . Eersel)! Anton de Kom
Abrahan Behr Instituut (samenst elling) . A . de Kom . 7i;n slrijd
en ideeën (Gert Oosl lndle).

120

Recente pub l ikatIes

126

Auteurs

128

Richtlijnen voor auteurs

AFSCHEID VAN THEO DAMSTEEGT
ALS HOOFDREDACTEUR

Van deze gelegenheid maken WIJ dankbaar gebruik om op
passende wijze afscheid te nemen van Theo Damsteegt
die Uit de redactie van ons tijdschrift is getreden. Na een
inwerkperiode van een jaar heeft hij vervolgens van 1986
tot en met 1988 de functie van hoofdredacteur van aso
op zi c h genomen. Hij heeft In deze hoedanigheid met een
grote mate van kundigheid en op eigen wijze leid ing weten
te geven bij de vele werkzaamheden verbonden aan het
telkenmale samenstellen en doen verschijnen van het tijd schn ft . In feite fungeerde hij tevens als eindredacteur.
In het achtste jaar van zijn bestaan kan met gepaste
tevredenheid worden geconstateerd dat aso zijn positie
verder heeft kunnen verstevigen en uitbouwen . Door het
oorspronke l ijke karakter van zijn artikelen is aso onmiSbaar geworden voor a ll en die belangstelling aan de dag
leggen voor de taalkunde , letterkunde en geschiedenis van
Suriname .
Wij wensen Theo hartelijk dank te zeggen voor het vele
belangrijke werk dat hiJ steeds met enthousiasme voor aso
en het 1.8.S. heeft verricht. Zijn afsc heid van de redac tie
betekent gelukkig geenSZins een afscheid van de Surinamlstiek, want hij blijft lid van het bestuur van onze Stichting.

William L . Man A Hing,
Voorzitter I.B .S.
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WOORD VOORAF

Volgens de traditie die In de voorafgaande Jaren IS gegroeid , heeft hel eerste
nummer van Iedere aSO-jaargang een gevariëerde Inhoud. Dat ge l dt ook VOOf
dit nummer . OSO 8/ 1, al zijn de bijdragen overwegend historisch van aard.
Het nummer opent met twee bijdragen die nog van het IBS-colloquium
van Juni 1988 over "Br onnen van de Sunnamlstlek " stammen, t . W. hel tweede
deel van dr. Slivia de Groots studie ove r een opstand In het Korps Zwarte
Jagers In 1805 en de lekst van de voordracht van Nonl LIchtveld, " Een speurtocht naar Anansl" . Een blik op een Interessant aspect van de econom ische
geschiedenis van Suriname biedt het artikel van pr ot . Humphrey E. Lamu r
over het ontstaan van eigendomsr echt van slaven . Een uniek vonnis Uit de
geschiedenis van de Surinaamse rechtspraak IS hel onderwerp van de bijd r age
van Mr. Wlillam Man A Hing. Dr . J . Chr . Wekker geeft een panoram isch bee ld
van de bloei en neergang van het geb ied van de Boven-Commewljne , tot en
met de complete ontvolking In de jaren zeventig van deze eeuw . Drs . Lila
Gobardhan gaa t In haar artikel In op het taalbeleid van de Surinaamse ove rheid en de spontane emancipatiebeweg i ngen voor de verschillende talen van
Suriname , sinds de inwerkingtreding van het Statuut 111 1953 .
In 7/2 IS begonnen met een overzicht van In Nederland aanwezige
Suriname-col lecties . Uit reacties van lezers IS ons geb leken dat het voor
velen een verrasSing was t e zien hoevee l "surlnamlca " zich op a ll erl ei vaak niet vermoede - plekken bevinden . In di t nummer wordt het overZicht
voortgezet ; nog steeds gaa t het al leen om de Suriname-collecties In Neder land. De redactie streeft ernÇiar In de volgende Jaargang een o verZicht van
de In Surll1ame aanwezige collecties te presente r en .
Hoeveel er verschijnt aan boeken, tijdschriftartikelen en sCripties dat
op Suriname betrekking heeft, IS ook In dit nummer weer te constateren
aan de hand van de lijst " Recen t e publlkaties", met zeer veel zorg samengesteld door Irene Rolfes van het K.I .T. L .V. Het blijkt ook Uit de rubriek
recenSies , die ditmaa l omvangriJk IS en waarin op een aantal zeer Interessante en belangwekkende pub11katles wordt ingegaan .
Tot vreugde van de zit t ende redactieleden IS tot de redactie van OSO
t oegetreden de heer Terr y Agerkop. Terry Agerkop is etnomusl coloog en
heeft st ud ie gemaakt van diverse soorten vo lk smuziek , niet al leen In SUrina me , maar o.a. ook In Venezuela en Honduras. Vele onderzoekers op a ll er lei
terrein hebben Terry Agerkop leren kennen toen hi J Hoofd van de afdeling
Cultuurstudies op het Ministerie van Cultuur was (1980- 1987) en hen op al le
mogelijke manieren ondersteunde . Met de komst van Terry is de deskund igheid van de OSO - redac t le aanzienlijk verbreed .
Het tweede nummer van deze Jaargang, OSO 8/2 , lal In hoofdzaak
gewijd worden aan het IBS- colloqUium dat op 27 me i 1989 te Rotterdam gehouden word t en dat geWijd IS aan het thema " Ora le tradities".

De redac Lie
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Kaart met de plaatsen die een rol spelen in de opstand van
de Zwarto Jagers . De opstand begon op zaterdag 17 september
lB05 te Oranjebo en sloeg vandaar over naar Armina , ImoLapi
en Mapane . l~ater vesligdf'n de opstandelingen zich. mrt toestemming van de D.iuka'..;; . op Pori Cudu
J van hel artik01 (050 7/2 : /47-160) .

(Pu/u

Cudu) .

Zie

def::'j

HET KORPS ZWARTE JAGERS
IN SURINAME
COLLABORATIE EN OPSTAND 11*
SILVIA W de GROOT

Redctie:;:

Ojl

de Op:·;tdnrf

I'dll

de

LfI' 811C

Jagers

De onverwachte en onbegrepen rebe l lie van het betrouwbaar geachte en
hooggewaardeerde korps Zwa rte Jagers brach t schrik en verwarring teweeç
In de kolonie . Een en ander komt dUidelijk tot uiting m de cor respondentie
van Brigadier-Generaa l Wlillam Car lyon Hughes, die de kolonie van 1805
to t 1808 als gouverneur bestuurde , onder meer met Lord Cast lereagh (mlnlsler van Koloniën) en Generaal Majoor Beckwlth (Opperbevelhebber van de
Brt t se troepen In West Indië, gevestigd op Barbados) .
In liJn eerste brief over hel gebeuren aan Beckwlth op 12 september
1805 (Pub l lc Record Office/War O ffi ce I, 49 IJ , schri j ft h i j over de moo r dpartij op Oranjebo en I motapl (nog niet over de pos t en Armlna of Mapane) :
" It now appears but toa eViden t that there has been a comblned plot , tong
betore HlS majesty ' s T roops tast t aak posseSSIon o f the Colony by Inany
Indiv iduais of the Colonla l Black Chasseurs t o cary Inlo ef f ect the d laboIlcal evefilt that has taken place , and whlch has been kepl wlth the mos t
profound secrecy , not the smallest dlscontent havlng come to my knowledge
nor does It yet appear there has been any recent or Just cause ."
Uit de verhoren In 1806 bleek dat er Inderdaad sprake was van een
a l langer bestaand com plot. Hoe Hughes aan die Informatie kwam meldt
hij nie t. Het IS moge l ijk dat Quassle van Tulpenburg , die zich Ui t de ~ oeten
had gemaakt en gevangen zat In Paramaribo , van het comp lot op de hoogte
was en h ierover bericht had . Hughes meldt dat het aantal rebe ll en geschat
werd op 50 man , waarbij nog 30 slaven van de plantage Wolfskamp geteld
werden . Uit de verhor en van de gevluchte mannen en vrouwen van de posten
maakte hiJ op dat ZIJ waarschij nlijk van plan waren Zic h biJ de Marrons
te voegen. Hughes meende oo k dat de rebe ll en met hun aanval bew ust gewacht hadden t ot de twee gedode offiCieren , Muller en Van der Assen, Zich
samen op één post bevonden , " ba th belng esteemed the most zealous and
actlve off lcers of the Co r ps" .
Uit de verhoren b l ijkt de zaak anders te li ggen : hel was mln of meer
toeval dat Van der Assen zich op Oranjebo bevond. De opstand vond óók
op I motapi p laats . Het IS mogelijk dat de rebe l len tijdens de opstand geroepen hebben zich bij de Marrons te willen voegen, dat Impliceerde echter
nie t dat men daar al van tevo r en maatrege len voo r had genomen .
Hughes had Inmiddels een de t achemen t naar de aangevallen posten ge-
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stuurd : Majoor r10epels met 20 Zwarte Jagers, 20 111all van het Engelse
64ste Regiment en 20 negers van het 4e West Indlan Regiment naar Imotapi en Oranjebo . Deze voegden zich bij een ander detachement van 20 man
van het 16e Regiment met nog 30 blanke en Zwarte Jagers, om gezamenlijk
naar Armina te trekken . Hughes vroeg Bec kwith om extra troepen : het
kordon moest versterkt worden met troepen die aan de andere militaire
posten werden onttrokken , waardoor de verdediging tegen eventuele buitenlandse aanva ll en verzwakt werd. Die versterking kreeg Hughes niet direct.
Uit een brief die Beckwith aan Lord Cast lereagh schrijft op 21 september
1805 blijkt dat hlj ..... "not judge it either prudent or necessary to send any
reinforcement to the Brigadier, whose numbers 1 think sufflcient!l (1577 soldaten in totaal) .
Op 29 september 1805 (Publlc Record office/Co lonial office 3 18-28 2 ) beschrijft Hughes in een brief aan Generaa l Majoor Beckwith het rapport van
Majoor Roepe l over diens bevindingen op de post Armina, waar het uitgezonden detachement van 20 man aankwam "atter a tedious and most fatiguing march of four days through woods and deep swamps, and over high
hil ls". " Ma jor Roepels reports", schreef Hughes, IIthat he found Post Armina
abandoned, the bui Idings burnt and entire ly destroyed , the detachement of
81ack Chasseurs stationed there appearing to have foll owed the hor rl d
example of the ot her revolters in murdering their off icer and surgeon , the
only whites . Numbers of the mutineers were p lalnly dlscerned from Post
A r mina on the Cayenne-slde of the Marowine and tWQ canoes were fixed
at , but from want of boats or any means for con veying the troops over
the rlver It became imposslble to continue the pursuit and It is much to
be feared they have by this time got comp letely for the present out of
reach" . En verder: "Major Roepels has orderes to reestablish the Post of
Armlna and to ereet temporary huts tor cover of the troops and detachment
the situatlon being esteemed of the flrst importance to the Colony of Su r inam, whether viewed as a post of defense against the Inroads of dlsorderly and revo lted neg r oes or as a place of allathers the best adapted for
for o ffensive operations against the hostile Bush Negroes t r ibes , who it is
ta be hoped are not in league wlth the mutineers; as should this be the
case , It would be of the most serious consequences , the colony dreading
from former experlence 50 much as an Interior War".
Het verl oop van deze geschiedenis wees uit dat Armina niet van nut bleek
te Zijn voor een aanval op de rebellen, noch beschermde tegen een aanval
die rUim een maand later, op 6 november, plaatsvond. De angst voor een
aanval van Marrons al of niet tezamen met de rebellen bestond zeker in
de ko lonie en Hughes bleek die angst te delen, maar uiteindelijk hielden
de Marrons zich afzijdig .
Interessant is dat, terwijl Hughes nog lang In onzekerhe id zou blijven
over de betrokkenheid van de Marrons, Generaal Majoor Beckwlth op 15
oktober 1805 aan Lord CasUereagh schreef: 111 have heard by a private
channel that hltherto we have no reason to believe that the Bush Negroes
are concerned in this Revo l t ll • Op 16 oktobe r 1805 (PRO/CO 318) schreef
Hughes aan Beckwlth: liNo further intelligence .... . has been received or ca me
to my knawledge of the Revo lt ers though accounts are hourly expected trom
the Auca Bush Negroe Tribes to whom a dispatch has long ago been sent;
the object of the Mutineers being conce ived to reach the Auca Country
on the upper part of the Marowine River, but where it is hoped and expected they wilJ not be countenanced , as the cont rary would inevitably bring
on a Bush Negroe War".
Tussen 15 en 30 oktober komt eindelijk een de legatie van de Djuka
Marrons naar Paramaribo "with assurances of friendshlp . The Deputies are
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sent back wlth promises o f reward for apprehendlng the revolters whlch
It IS hoped wIlIllave effec t.!! Erg overtuigd IS Hughes nog niet: "I rather
suspect (thelr residence) sornewhere in the vicln\ty of the Auca Bush Negroe
Tribe" (Hughes aan Beckwlth , PRO/CO 318). Dan schri jft op 9 november
1805 Luitenant Richard Green , gelegerd op Post Armlna, een brief aan
Hughes dat de post IS aangevallen (PRO/WO I, 149):
I have the honor to tnform you that about half pa'St three o 'c lock
on the morning of the 6 Instant , this post was attacked by the
Mutineers of the Corps of ColoniaJ Chasseurs, and a lar ge Body
of Bush Negroes supposed to be of the tribe of Sonnle .
They continued the attack for about two hours untll day break ,
when af ter havlng attempted to force thelr way In by pu\\mg up
the pallsadlng and tWlce setttng flre la the mens barracks they
were finally repulsed . They then retreated Inlo the woOd; but I
have not been abJe to tearn which way they went or at what d lstance they may be from the Post, not thtnking It prudent to send
out a party af ter them, the Garrison bemg sa much weakened by
the number of killed and wounded and they being In such force;
however I sent out th IS day a tew men, In different directlQns to
a short dlstance from the Post who returned without havtng seen
anything. The loss of the enemy I have not been able to ascertaln,
but I suppose it to be conslderable , four were faund dead near
the Post, all Mutineers, and one large and two smal! canoes were
seen crossing the rlver to the Cayenne slde at day break full of
men supposed to be then wounded .....
Enclosed is a return of the number of kil led, wounded and miSSing,
and a l so the present state of the provisIon.
De bijgevoegde lijst ziet er als volgt uit:

Return of Killed, Wounded and Missing in the action ,
at Armina on the Morning of the 6th November 1805.
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16th Regiment
4th W .l. Regiment
Col I. Whlte Chass.
Co l!. Black Chass.
Command Ne graes

2

4
3

31

Tatal

5

18

31

*

2
4

5*
I

Captain Soek dled of hlS wounds SInce.

In 11et rapport dat de on tstelde Hughes over het gebeurde aan Beckwlth
stuurde SChrijft nlJ opgelucht over onder meer de Zwarte Jagers (PROl
WO 1, 149, 9 november 1805): "Th e behavlour of the Troops is mentlOned
as mer ltmg every pralse and the determined conduct of the Black Chasseurs
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detachment, r epeated ly Invited to abandon the Whltes, IS most favorably
spoken of, whlch I trust wlll prove an example and have the best effect
wlth the r est of the Corps ." Ook in het vervolg zou blijken dat de bestaan de angst voor I..itbre iding van de muiterij of nieuwe haarden van onrust Dngegrond was.
Gezien In het licht van wat Uit de verhoren lil 1806 naar voren kwam
is het hoogst onwaarschijnlijk dat een grote groep Boni ' s bij de aanva l betrokken was . De ongeveer 40 Jagers die de aanval uitvoerden vielen van
verschillende kanten aan . Het is mogelijk dat men de indruk kreeg dat he l
er veel meer waren. De aangeva l lenen werden volkomen verrast , maar
weerden Zich toch zo goed dat de Jagers moesten terugtrekken. Van de
31 vermiste commandonegers , die door de aanvalle r s al of niet onder dwang
werden meegencmen wisten de meesten weer te ontkomen. De arme kapitein
Soek , door beide benen geschoten, werd eerst nog geamputeerd voor hij
stierf.
Op 3 januari 1806 komt er einde l ijk bericht van posthouder Kelderman
bij de Djuka ' s, meldende dat hij erin geslaagd IS een vergadering te beleggen. De brief is gericht aan twee leden van het Hof van Poli t ie en JUstitie, Stöckel en Schwennicke , die om Informatie hebben gevraagd. De brief
IS - vertaald - door Hughes aan Beckwlth verstuurd (PRO/WO I, 150). Kel der man sch rijft: IIThe Chiefs being assembied I Interpreted and explamed
in the best manner I cou ld 3 your letter to them. Af ter dellberatlng thereon
they gave tor answer that they feit much concern at the attack on Post
Armina and further that they had send 40 armed men to reconnoitre, whlch
Patrol had seen the Rebels on the French Site, keeplng a good lookout.
That the rebels were toa strong and themselves too weak to atlack them
ond therefore they did not attack them . They also declared t hat they had
not force sufficient to flght the Rebels and that therefore they would not
go to fight them. But they would take care that the Rebe ls should have
na communicatlon with the Boni negroes much less with the Aucaners" .
Het antwoord van de Djuka-hoofden lag geheel In de lijn van hun houding en was een fraai staaltje van hun diplomatieke wijze van reageren.
Op het moment dat de aanval op Armina plaatsvond wisten ZIJ daar misschien niets van; uit de verhoren bi ijkt dat de Jagers hen daar niet van
op de hoogte 1adden gesteld. Toen zij met Kelderman vergaderden waren
zij echter waarschijnlijk wel degelijk op de hoogte van de gebeurtenis. Het
is aannemelijk dat zij verkenningspatrouilles Uit hadden gezonden: zij wilden ..I
op de hoogte zi jn van de manoeuvres van de Jagers, maar hun argument
hen niet te klmnen aanvallen omdat ze te sterk waren was op zIJn best
een halve waarheid . De Djuka ' s hadden toen al een verbond gesloten dat
zij de Jagers niet zouden uitleveren . Hun verzekering dat ZIJ contact met
de Boni's en de Djuka 's zouden verhinderen was mln of meer waar: de
Boni ' s, die op dit moment eigenlijk onder curateJe stonden van de Djuka's,
werd verboden een apart verbond te sluiten met de Jagers. Dezen mochten
zich weliswaar niet op de Djuka dorpen vestigen, maar kregen wel vrouwen,
ver r ichtten werk voor de Djuka ' s In ruil voor voedsel en DJuka notabelen
bezochten Pori Gudu.
Op 3 Juni 1806 meldt post houder Kelderman vernomen te hebben dat
de rebellen tussen de riVieren Lawa en MarowlJne zitten boven de vallen
van Pori Gudu, dat zij daar kostgronden aanleggen en Vijf korjalen hebben.
Ook zijn er slaven en slavinnen van de plantage Wolfskamp geSignaleerd.
Beglll 1806 was gouverneur Hughes op een Inspectietoc ht naar Armlna
vertrokken . De tocht duurde van 31 december 1805 tot 25 januari 1806.
Op 29 januari doet hij er vel ~I<:tg avel <:tall Bec:kwlth; Met een patrouille
van "H is Majesty ' s Troops and Colonlal Chasseurs In five arrned Courials
with a few Jndlans In two small In dlan Ca noes" tractlt hij vanuit Armlna
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de rebellen te traceren . Het wordt een mislukking. " . .•.• the contlllUed ralns
of thls unusua\ season and the uncommon helght ot the water in the Marowlne Rlver precluded the posslbility of 50 much bemg accompllshed as mlght
have been hoped •.... " (PRO/WO I, ISO).
In april 1806 schrijft Beckwith naar Londen: "The number of the mutl neer Jagers IS stated lo be about seventy and It IS be l leved that they are
encamped on the upper parts of the )vlarowlne Rlver , not mofested but not
protected by the Bush Negroe tribes," Op 16 maart meldt Hugnes aan
Castlereagh dat er geen nieuwe gegevens zqn, noch van de Marrons noch
van de rebe l len, maar dat er aan leldmg IS tot "strong susplcions of a con cealed understandlng between them , though nothing has been ascertalned
of avowed to that effect ". Op 28 mei stuurt Hughes een rapport van een
aantal leden van het Hof van Po l itie en Justitie o\ler de oorzaken van de
rebellie en de te nemen maatregele n, voorzien van zijn commentaar , naar
Secretary ot State Lord Wililam Wmdham, waaruit blijkt dat ook de commissie grotendeels In het dUiste r tast.

1/<>1

r a pp o l L

\'d n

de Co mmi:-;s i e Sc h e lke s

c . ~ .

Op 14 feb r uari 1806 werd een commiSSie Ingesteld "tor tormmg a new Plan
of Organ lsatlon of the Corps Colonial Chasseurs. wlth an InqUlry into the
cause o t the late dlsturbances and mutlny of part of the sald Corps of Free
Negroes." De commiss ie was samengesteld Uit Vier leden van het Hof van
Justitie en Politie: E. M . Schelkens, L. van He in ingen, H. Stöckel, D .F . Schas
en de Boekhouder - Generaal F .V. Heshuysen. Zij leverden hun rapport In op
29 april 1806. Het werd In het Engels vertaald en met commentaar van
gouverneur Hughes naar W indham gestuurd. De co mmissie had twee opdrac hten: een voorstel op te stellen voor reorganisatie van het korps en
een onderzoek te doen naar de oorzaken van de mUiterij .
li e t \,00)":-;1('1 \'{Jor r eogr d IJi.."';iJl ic hield vermindering van het aantal Chasseurs In, met bedoelmg te beZUinigen op de kosten . Stafoffi c ieren bleven
In prinCipe In aantal gehandhaafd . "Rank and File" diende teruggebracht
te worden tot 400, verdeeld In vier c ompagnieën van 100: twee c ompagnieën Whlt.e Chasseurs and twee B!ack Chasseurs . Voor de Zwarte Jagers
zou dat ... uitgaande van Januari 1806 - een surplus van 81 rflan betekenen .
40 daarvan kunnen als oud en inva l ide ontslagen worden en op een lage r
salaris gezet, de rest kan verdeeld worden over andere eenheden waar te korten ontstaan. Behalve besparing van onkosten betekent inkrimping ook
dat men voorlopig met minder offi Cieren t oe kan : d ie zijn zee r moeilijk
te Vinden . Bovendien wordt getwijfeld aan de kwaliteiten van een aantal
van hen. Die zouden - na onderzoek - kunnen worden ontslagen .
Een c ompagnIe Zwarte Jagers zou bestaan Uit elf blanken (1 kapitein,
eerste lUitenant, 2 lUitenants, J vaandrig, 6 sergeants) en 100 zwarte n:
12 korporaals en 88 Jagers. AangeZien de kosten voo r onderhoud - kled ing,
wapens, munitie, voedsel en gage - waarlfl voorzIen wordt door de ko loni e
Uit d iverse kassa's en met hulp van de Geoc tr o yee rde Soc iëteit, de kr ac hten
te boven gaat , verzoekt de commiSSie een deel van de voorzieningen t e
mogen betrekken Uit "HlS MaJesty ' s Store". De commissie meent dat lilt
would not be prudent to make at present a deduc tlon of the Pay and Rati o n
of the so ldlers, being of the oplnlon that everythlng ought to be av o lded
whi c h could lessen their sltuatl o n".
De commiss ie IS van mening dat de stru c tuur van het korps In de perI ode tussen 1785 en 1793 aan het veranderen was In de zin dat meer mili taire discipline werd opge legd , maar dat de kolonie haar financiële bijdrage
niet hoefde te verhogen. De extra kosten werden gedragen door de Soc iëteit.
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De jurisdictie bleef als vanouds biJ de civie le rechter , d.w.z. het Hof van
Politie en Justitie. Met de verovering van Sur iname door Engeland stegen
de kosten van onderhoud aanzienliJk: hogere gages, betere kleding en meer
voedsel.
De oorzaken van de muilenj worden door de commissie in vier punten
geëvalueerd.
/.
Naar hun militaire en juridische status.
2.
Verhoging van gage en kleding sinds 1799.
3.
De plotse l inge verandering van "in sufficlent subordmation •.... t o a strict
mi l itary subject ion".
4.
De toevoeging aan het korps van een aantal Boni Marrons.
Ad 1.

Het IS nOOit de bedoeling geweest IIthat the aforesafd Corps shou ld
acquire the least military appearance, but that the same should
exist as an interior militia, whose leaders were to be appointed by the
Court. .... that all punishment were reserved to th,s Court to be executed
according to the eXlsting CivlI Law ". Volgens de comm iSSie was de situatie
nu zo, dat nat once and without the least Intimation (they) recelve PJnlshment in the manner as is practiced with the tr oops of hls Majesty •..•. Through
th, s sudden transition f orm one extreme to the other naturally a spirit of
dissatisfaction was created among beings whlch are much /ess capable of
reasoning than the whltes, whlch spirit of dlssatlsfaction, although it dld
not manifest itself directly, was percelved from time to time because sald
negroes frequently made themselves culpabie In desertlng or belng long
absent, whlch certalnly were na proofs o t affeCtlon n• Dan ze t de commissie
haar eigen redenering weer Ietwat op losse schroeven : "Although sald Corps
a long time betore the Colony was occupied by his Majesty ' s troops In 1798
had not exactly contln ued in a clv il form , still the Court have not always
functioned in alegal manner, those alteratlons and the punishment of them
remained with the Civil Judges . . ... ".
Ad 2.

Tot 1799 "the negroes o l the Corps Colonlal Chasseurs •. ..• had always
been clothed and vl ctua lled in the most frugal manner from the
colonial stores and but sparmgly paid , found themselves In a state of happlness compared with their co untry men who were In slavery ••••• cou ld not consi der their sltuation in the Corps but a very much improved . Likewise the
many indulgenc ies they rece lved Irom the ir leaders to go now and then and
visit thelr families on the estates, wh lch indulgencies gave them likewise
an opportunity to procure themselves a more plentiful support by fishin g
and hunting •• ... These negroes ••••• recelve also unexpectedly a conside rabl e augmentalion of pay and improved rations , to whlch may be added handsome
and addltiona! clothing . Unaccostumed to those additlonal means •••.• most
of them experienced the fate o f many whites who frequently cannot bear
the luxuries o f Ide ••••• many things of which they betore had been deprived .•••• came now within their reach ••• •• we saw them go over to many excuses partlcularly that of drinking, which had the natural consequences that
their commanders were ob l iged t o use rigourous measures of punlshment ••••• ".
Ad 3.

Volgens de commissie had het korps al vóór 1799 II10st conside rabfe
ot its value and rea I Oualities ••••• not only through inactive manner
of Ilfe which they happened la enjoy on account of the inlerior peace restÇlred In this Colony and al50 through the I ittle attent ion which was bestowed on them by their superiors".
Voor de kwaJitelten van deze superieuren hebben de rapporteurs weinig goede woorden over . Majoor Stoe/man - eerder een energiek en gewaardeerd
"conducteur" - "at that time ••••• having reached an advanced age•.... has contr, 12

buted lOf these last years very Ii ttie ta lhe conservatlon of that Corps . .. .. !! .
Ook de andere offiCieren, door gouverneur FrlderlCI benoemd, waren van
bedroevende kwaliteit. Zolang zij nog voortdurend actief moesten z IJn tegen
de aanvallen van de Marrons voldeden Zij, maar toen de vrede weerkeerde
(1793) " Idleness QccaslQned most of them ta 91ve free vent ta their aid
hablts and weaknesses " . In 1799, toen Generaal Magan zonder overleg met
het Hof verschi l lende veranderingen aanbracht, met name in de militaire

disCipline, bracht dat behoorlijk

wat

frustraties teweeg bij

de offiCieren.

Ook VOOf de manschappen , die daar onvoorbereid en onopgevoed van de ene
dag op de andere werden blootgesteld aan "thls inconSlderate deeds no good
could be expected In any part of the world, much less of Negroes who had
not the least notions of military diSCipline".
Ad 4.

Tussen 1795 en 1797 werden zeer tegen de Zin van een dee l van
het Hof een vrij groot aantal gevangen genomen Bon i negers In het
km ps opgenomen. "They had shawn fJatterlng and persuaslve prospects ta
the whltes as to thelf Slrleere Intens/ons to urge away the staln of the/r
crimes wlth their futlre zeal and fldellty". Hoewel deze groep tot het Uit breken van de mUltenj II not manifested any signs of disaffection yet as has
been since discovered not have discontlnued to keep up an mdlrect correspondance wlth thelr former mates and families under the band of Bonny
through means of the negroes of Auc a where thelr sltuatlon at the ports
In the Marowlne Rlver furnlshes them wlth sufficient opportunlty •.... There
IS not at the least doubt. .... that the L leutenant Ochs who was massacred
by the rebels at the post Armlna granted his people toa unllmlted Indulgenees In alJowlng them to absent themselves by turns for eonSlderable
length of tlme ll • Hiervan maakten de Jagers gebruik om voorbereidingen
te treffen door kano 's te bouwen en kostgronden aan te leggen , dit alles
met medewerking van de DJuka ' s.
Volgens de commissie werd dit geconfirmeerd door het feit da t ZIJ met vol doende korjalen de fIJlarowijne overstaken na de muiterij en zich konden vestigen op een plaats waar ZIJ voldoende proviSie vonden . "Such are the supposltlons" geven de rapporteurs toe "whlch are to be made wlth sufflclent
certalnty . On that head more certaln and Incontroverslble proof cannot be
furnlshed slnce unfortunately tiH now none of these rebels have feit Into
the hands ot the whltes".
De commiSSie meent dat ook al zou men de rol van de Boni ' S bUiten beschouwing Jaten , de redenen voor opstand die In de eerste drie punten werden gegeven bleven gelden. Niettemin , één beWIJS voor "close Intlmaey" kun nen ze leveren: "In 1803 the Corporal Quassle of MarowiJne bemg In the
villages of the Aueans had a meeting wlth hlS sister ot the band of Bon nle. " Tot slot merkt de commissie op dat het bekend IS dat het korps ontevreden \s over hun off iCieren en stelt voor een onderzoek In te stellen naar
de oorzaken daarvan. Het IS tot nog toe zo geweest, menen ZIJ "[nar nQ[ wlthstandlng the neg roes of thls Corps havtng been of ten "In the situatlon
to bnng forward their complalnts yet they never have chosen te do so and
as It seems r ather preferred ta reaK thelr vengeance In a sad manner then
to obtaln redress of their grievanees by means of lawfuJ complalnts."
Gouverneur Hughes IS het in zIJn commentaar op het rapport aan Beckwith
(PRO/WO I, 150) niet eens met het voorstel het aantal Zwarte Jagers te
verminderen tot 200. VoJgens hem dient hun aantal op 300 gehouden te wor den, te meer waar het aantal van 200 blanke Chasseurs niet gehaald kan
worden en het recruteren van c apabele offiCieren onmogelijk blijkt. Ook
hl) meent dat de verhoogde militaire discipline onrust en on lust veroorzaakte,
maar tegelijk merkt hiJ - evenals de commiSSie - op dat de offiCieren veel
te toegevend waren In het verlenen van verlof aan de Zwarte Jagers.
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Het belang van het korps Jagers in het algemeen uit hij als volgt : "It appearing to my judgement more and more evident the Corps should rerna!n
Colonial and fixed, to obtain the necessary loca l knowledge of the Rivers ,
Morasses, Woeos, Passes etc., to be real use against the Bush Tribes and
desert!Qn and reve lt of Slaves , as much as habituated to the Cllmates of
the interior .•... " Tenslotte is hij ook van mening dat het korps onder de
jurisdictie van het Hof van Politie en Justitie moet blijven .

Analy se van het Rapport van de Commissie
1.

De reorganisatie van civiele naar militaire rechtspraak .

Hoewel het korps Jagers in 1799 bij het ingaan van het Britse Protectoraat
(tot 1802) volgens de commiss ie al meer op militaire leest geschoeid zou
zijn - sedert 1795 - vormde de militaire zowel als de jurid ische positie
een geregeld onderwerp van discussie. De vraag was of het korps ingedeeld
zouworden in het leger en met name het Britse en of het tevens onder
militaire jurisdictie zou komen. De uitkomst van deze kwestie was steeds
dezelfde: met beroep op de overdrachtsbepalingen zowel tijdens het prote:::toraat als de overname b leven de benoeming van officieren en de aanwerving
van manschappen, de soldij, voeding en k leding, en de lurisdl ctie voorbehouden aan Gouverneur en het Hof van Politie en Justitie.
Het was met name gouverneur Friderlci (Wolbers 1861 : 487) die hierop
aangedrongen had: hij vreesde dat de Engelse bevelhebber Trigge (1799) wellicht het korps elders zou willen inzetten en er een neger korps van buiten
af voor in de plaats stellen . Ook in 1805, na de mUIterI}, speelde deze
kwestie weer een rol . Op 3 november 1805 schrijft Hughes aan Beckwith
(PRO/CO, 318): JJ During the farmer Period when the British were in possession of the Colony a special clause was inverted in the Capitulation whi c h
made the Wh\te Chasseurs Corps then separate and distinct frollt the Black
Chasseurs Corps , subject to the Mutiny Act and instances are on record
of trials of bve officers and a Private, the latter executed in consequence
of the sentence approved of by the then Commander in Chief Sir Thomas
Trigge. And at that time the Qfficers of the White Chasseurs appear to
have been commissloned by the Commander in Chief , th6 paid as now by
the Colony".
Die situatie veranderde enigszins - althans voor de blanke Jagers - in
1804: "The Colonlal Chasseurs" schrijft Hughes in dezelfde brief , "White
and Slack now considered as one and the same Co rps are Pald, Clothed
and Fed by the Colony , the Officers are commissioned by the Governor .....
No special oath or particular oath of acquiscence to be gove rned and subject t o the Britisch Mutiny Act or any military prescribed Law has been
taken by Officers or men of the Chasseurs Corps".
En op 7 november 1805 schrijft F. H. Spiering , lid van het Hof van Politie aan Hughes (PRO/CO 3 18) : "an elucidation as to what cou rt in th is
Colony the Colonial Chasseurs are amendable to be tried for Offences
and Crimes committed by them ... .. so tar as I am able to disco'Ier from
the Archives of the Court it appears that the Corps of Chasseurs (s subject
to the jurisdiction of the Court of Policy, which is competent to pass the
sentence o f death ".
Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat noch militair noch juridisch
het Engelse bestuur verantwoorrJAlijk was voor de Zwarte Jagers en dat de
Surinaamse kolonisten dat ook niet wensten . De behoefte aan een rigoreuze
militaire disc ipline was waarschijnlijk wel aanwezig. Of die disc ipline werkelijk ri goreus werd opge legd waag ik te betwijfelen. Uit de door de com lssie
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geuite klachten blijkt ten eerste dat men groot gebrek had aan offic ieren
en met name aan competente leiders. Ten tweede vond men dat de wél
benoemde offic ie r en te lankmoedig waren en de Jagers te veel vrlJheden
toestonden. Ten derde komen Uit de verhoren geen klachten ove r te strenge
discipline naar voren . Men beklaagde zich over het gedrag van één officier,
Kapitein Muller , en over het feit dat ZIJ voor hun k lachten geen gehoor
kregen bij de Commandant van de Jagers, Majoor Roepel. De suggestie van
de commiss ie dat de frustraties van de Zwa rte Jagers het gevolg waren
van de door Enge land opge legde veranderingen is waarschijnlijk Ingegeven
door de behoefte de verantwoordelijkheid voor de mUiterij af te schUiven .

2.

De plotselinge verbetermg van salans en uitrusting in 1799 en opnieuw
In 1804.

H et moge waar z ijn dat de Engelse bezetters In 1799, het belang van het
korps Inziende, verhoging van soldij en rantsoen en verbetering van kledij
wensten, de financiële Situatie van de kolonIe was dermate deplorabe l dat
van die ~erbetef\ng weinig terecht kwam . Fridericl had de verzorging van
het korps onder Gouverneur en Raden weten te houden, maar "Het vrij co rps
o.a. ontving geen behoo rlijke soldij en zelfs beklaagde Zich de Engelse Commandant In 1801 dat hij reeds voor de voeding van dit corps had moeten
zorgen" (Wolbers 1861: 490). Die Situatie verbeterde niet en was zoals we
zagen OOK In 1eu::> nog even precair. Veeleer kan men dus de onlustgevoelens
van het korps aan het gebrek aan verzorging en be t aling wIjten dan aan
te veel. Dat was trouwens ook de klacht van de gevangen genomen Jagers:
ZIJ kregen niet wat hen toekwam .

3.

Ook het argument dat de Jagers plotseling onder zware militaire diSCIpline kwamen te staan, terwIjl ZIJ daarvoor mln of meer verwaarloosd
werden IS voor correct ie vatbaar.

De commiSS ie hinkt weer op verschiliene gedachten : ene r zijds meenden ZIJ
dat het korps na !let einde van de Boni-oorlog (1793) verwaarloosd werd
en fllet veel meer te doen had, anderzIjds melden ze dat militaire dISCIplme al vóór 1799 strenger werd toegepas t.
De oorlog In Europa, de Franse en Engelse vloot In het Caraïbisch gebied, de Franse kolonie Cayenne aan de gr ens en met name de afschaffing
van de slavernij In die koloni e maakten de Surinaamse kolonisten nerveus.
De Cordon- en rivIerposten werden paraat gehouden en versterkt en die
posten waren bezet door Jagers. Een beglrlnende slavenopstand In 1795 In
Demarary leidde tot het zenden van een kleine hulptroep onder leiding van
Majoor Stoel man (die toen dus nog actief was) met een aantal Zwarte Ja gers. De diSCipl ine van het Corps en met name van de Zwa rte Jagers werd
trouwens meestal zeer geroemd.
Een notificatie door het Hof van Politie en Criminele JUstItie uitgegeven op 16 mei 1791 (WestIndisch Plakkaatboek II 906) zegt: " bij diverse
gewlgtlge geleegenheeden hebbende ondervonden de nuttigheid van het Opg3 ·
rlgte corps vrije neger s en bezorgd Zijnde hetzelve door een behoorlijke
recrutering In stand te houden .. .••" Op 2 oktober 1798 (WestIndIsch Plakkaatboek 11: 933) werd bli notificatie bekend gemaakt dat het Co r ps met 100
man werd versterkt en op 30 september 1799 (Wes ti ndisch Plakkaatboek :
94 1) nog eens met 200 man. Men krijgt hierU it niet de Indruk dat men
tWIjfelde aan het nut van het Corps , noch dat men hen aan hun lot overlie t.
Disclpllrle uitoefenen In het Corps was een noodzaak en lijkt niet veel veranderd nà de Boni-oorlog tot het begin van het Engelse protectoraat
(1799-1802), maar, zoals hierboven uiteengezet , ook niet tijdens het Enge lse
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bestuur van 1804- 18 16.
4.

Wat de rol van de Boni Marrons in de opstand van de Zwa r te Jagers
betrof, tastte de commissie voornamelijk in het duister en berustten
hun meningen op gissingen.

De eerste be ri chten ove r de aanval op Armina , die spraken ove r grote aantal len Boni 's die daa r aan meededen , werden al spoedig in tWijfel getrokken .
De verhoorde Jagers sp r aken all een over ongeveer 40 van hun groep die
bij de aanval betrokken waren Het juiste aantal Boni 's dat in het Co rps
werd opgenomen , wordt nergens genoemd. Ook Uit de literatuur is het niet
op te ma ken. In totaal werden er tussen 1789 en 1793 ongeveer 188 Boni 's
gevangen genomen en naa r Pa rama r ibo vervoerd (Hoogbe r gen 1985 : 362367). H ier waren een gr oot aanta l vrouwen en kinderen bij . Van de ongeveer
75 mannen werden er e l f ve r bannen (tien naar Sint Eustatius). De oud-s laven
werden voor het grootste deel teruggegeven aan hun vorige meeste r s. Op
de lijst van gevangenen staan ongeveer twintig mannen die dat lot ten deel
vie l. Zo bleven er nog 44 over. Daarvan was een aanta l in het bos geboren
("boscreool) . Deze konden zichzelf vestigen in de omgevmg van de post Uitki j k in Saramakka. In de genoemde l ijst worden vier manne l ijke boscreolen
genoemd. Twee van hen staan vermeld als opgenomen in het Vrijcorps. Verder worden nog vijf Marrons als ingelijfd bij het korps vermeld en twee
als " bij Stoel man geb leven ". Van de resterende 37 is niet bekend waar zij
bleven . Het is moge l ijk dat een aanta l van hen In het korps t erecht kwam .
Ook van diegenen die aan hun oud-meesters waren ove r gedragen, kunnen
er weer "verkocht" zijn om in het korps te dienen. Hoeveel Jagers Uit de
Boni 's werden aangetrokken nà 1793 is niet bekend . Naar mijn eigen schattH1g, lettend op de weerzin van een aanta l leden van het Hof om oud- guerillastrijders op te nemen, zIJn er niet meer dan 10 à 20 Boni 's bij het korps
Ingelijfd.
Tens lotte: de commissie komt ui teindelijk met één naam van een Boni
Jager, Ouassle iVlarowijne, waarvan bekend is dat hij in een dorp van de
Djuka 's zijn zuster ontmoette "of the band of Bonnie " (PRO/WO 1, 150).
Deze Ouassie speelde Inderdaad een belangrijke rol In de opstand op Armina.
zoals bleek uit de verho ren . Wanneer we de plaatsen van vestiging van de
Boni 'S en de Djuka 's in 1805 bezien lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat de
Bon in's samen met de D juka 's, zoals de commissie veronderstelt , kano 's
bouwden . kost gr onden aanlegden en schui Ip laatsen maak t en ten behoeve van
de opstand van de Jagers. De Boni ' s waren na verslagen te zijn in 1793
hoog de Lawa opgetrokken en stonden in ieder geval in 1802" slechts via
Indianen in contact met de D juka 's. Zij vestigden zich pas rond 18 10 aan
de Lawa op de plaats waar zij nu nog wonen. OOk als een deel van hen
omstreeks 1805 in de buurt van de Marowijne had geze t en, dan nog zouden
de Djuka 's hen het contact met de post Armina hebben belet. De schaarse
contacten dIe een paar Boni 's met de Djuka 's hadden, stonden in het teken
van de controle die de Djuka 's over .hen uitoefenden. Dat bleek ook uit de
vernoren van de Jagers: de k leine gr oep Boni 's die naar de D juka 's voer
om de eed van trouw te hernieu wen, dorst zich nauwe l ijks met de rebe llen
te bemoeien .
Wat de Djuka 's zelf betreft: als zij al van het bestaande comp lot en
de aanstaande muiterij hebben afgeweten - misschien van Ouassie Marowijne - dan hebben zij net ver loop van de zaak naar het schijnt rustig
afgewacht en pas steun ver leend nadat de rebellen daar vanuit Fet i- TabbetJe om kw amen vragen . Pas toen, b l ijkt Uit de verhoren , stuu rden de Djuka 'y
boten om de rebellen op te ha len en naar Pori Gudu te brengen. Kostgronden moesten de rebellen zelf aanleggen, kost en goederen konden zij
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slechts tegen betaling van hun gastheren kriJgen . In de korte penode lussen
hun vertrek uit Armlna en aankomst In Por I Gudu hielden ze zich In leven
met voedsel dat van de kostgronden om de post Arm Ina werd gehaald. Het
feit dat er zich onder de Zwarte Jagers ook een aantal OJuka ' s bevond
wordt door de commiSSie niet genoemd.

Samenvatti ng
De Surinaamse planters, het gouvernement , de Geoctroyeerde Sociëteit en
de Staten van Holland hebben In de achttiende en negentiende eeuw steeds
grote moeite gehad een evenwicht te vinden tussen de maatregelen die hun
winsten uit twn ondernemingen moesten verzekeren en de kosten die moesten worden opgebracht als garantie voor het binnenhalen ervan. Deze kostenbaten afweging heeft mede het succes van de guerilla oorlogen en het ver val van de p lantagekolonie bepaald .
De Interne verdediging werd met tegenzin en tegenwerking onde rhouden .
Slechts uiterste noodzaak bracht de kolonisten ertoe geld en slaven beschik baar te stellen . En dan nog: voor com mandoslaven en dragers werd huu r
gev r aagd , de als Zwa rte Jage r s afgestane slaven moesten voor de volle prijs
betaa ld worden . Klachten en klaagbrieven waren niet van de lu ch t. Tijdens
de hierboven beschreven onlusten beklaagde een planter , André Kappelman,
zich op 17 november 1805 en op 30 maart 1806 bitter over het feit dat
hij a ls gevolg van de opstand extra co mmandoslaven moest leveren om de
rebellen te vervolgen. S
Ook het leveren van Zwarte Jagers kostte steeds weer nieuwe overred ingskracht, ondanks het feit dat de bewonderlilg en waardering voo r hun
wapenfeiten over het algemeen groot was. Een ruwe schatting Wijst Uit dat
er in Suriname in 1790 In totaal zo 'n 53 .000 slaven waren, waarvan 12.000
In Paramaribo . Op de 59 1 plantages (1791) werkten 41 .000 slaven , dl:S gemiddeld zo 'n 70 slaven per plantage (Van Sypesteyn 1854). Het afstaan - t ege n
een goede prijS - van één à twee slaven bleek niettemin op problemen te
stuiten .
De angst voor hernieuwde aanvallen van Marrons, in groepen of ver enigd , de noodzaak - tijdens de NapOleontische oorlogen - ook de externe
defensie op peil te houden en het bewezen nut van de Jagers waren de redenen dat het korps op peil werd gehouden . Het feit dat tijdens en na de
rebellie van 1805 de grote meerderheid van het korps betrouwbaar bleek ,
stelde de In paniek geraakte planters gerust. De betrouwbaarheid van het
korps kan worden verklaard uit een aantal oorzaken . Zij werden gekozen
Uit door de planters geschikt geachte personen . Vaak waren het slaven die
reeds aan tochten tegen de Marrons hadden deelgenomen als dragers of als
gewapende comma ndonegers. Een aantal had een opleiding gehad tot am bachtsman . Zij behoorden tot slaven die al langer In de kolonie verbleven
of er geboren waren. Dat hield In dat ZIJ vaak door familiebanden aan plan tages gebonden waren en aanvallen van Marrons als een aanslag op hun be Zittingen zagen . 6 Het verkrijgen van de sta t us van vriJ man en soldaat, de
snelle militaire successen en de door de "controleurs!! bevorderde "esprit
de co rps" versterkte hun gevoel van eigenwaarde . De rebellie kan voortge komen zijn Uit het gevoel biJ enkelen dat aan de verworven waardigheid
te kort werd gedaan.
De onzekerheid over de ware toedracht , omvang en gevolgen van de
rebellie bleven een Jaar lang bestaan . Pas bij de verhoren van de gevangen
genomen Jagers kwam een groot deel van de waarheid boven tafel. Toen
pas nam men kenniS van de ware omvang van een complot , van de plaats
waar de rebellen naar toe waren getrokken , van de betrokkenheid van de
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Djuka Marrons en ~ in mindere mate - van de motieven. Het gebr ek aan
kennis en In zicht was debet aan de povere kwaliteit van het verslag van
de Commissie Sche lkes. Hoewel dat moeili jk te bewijzen is, maakt de Commissie de indruk de oorzaak van de gegroeide ontevredenheid in de schoenen
van de Engelse bestuurders te willen schuiven .
Noch in militaire disc ip l ine, noch În de economische situatie, noch In
de juridische status was er wat het korps betreft tijdens de door de Commissie genoemde periode 1795- 1805 veel veranderd . Het comp lot was waarschijnlijk al in het begin van de negentiger jaren voorzichtig op gang gekomen.
Het maakt de indruk meer een groepje ontevredenen met een losse onderlinge band te zijn geweest , dan een hechte groep met duidelijke plannen
tot moord en brandstichting . Dat het daar niettemin op uit liep lijkt eerder
het gevolg van een uit de hand gelopen revolte, waarbij een paar rabiate
Jagers aan het schieten sloegen . De rest werd, in opwinding geraakt of Uit
angst, meegesleurd In de gebeurtenissen .
De contacten met de Boni~negers b leken niet of nauwelijks te bestaan,
die met de Djuka Marrons werden overschat. Wel besloten de DJuka-hoofden
hen toe te laten op hun grondgebied en niet uit te leve ren. Redenen daarvoor kunnen geweest zijn: Ie. een groep doorgewinterde. gewapende vecht jassen op een strategische plek ter bescherming tegen aanvallen, zowe l van
de zijde van de kolonie, als van de zijde van de nog steeds gewantrouwde
Boni 's; 2e. aan de ene kant konden ze druk uitoefenen op de Jagers door
te dreigen met Uitlevering, aan de andere kant op de kolonisten door te
verklaren hen - als de Djuka 's geen steun kregen - niet In de hand te kunnen houden.
De verhouding tussen de partijen werd tenslot t e vastgelegd In een ver drag dat op 15 december 1809 tussen de regering en de D juka-hoofden werd
gesloten. 7 In de artikelen 2, 3 en 4 werd het volgende verklaard :

Artikel 2.
Dat al het gepasseerde zoo ten opzigte der Negers van Bonie als
van de Rebellen van 's lands vrijkorps welke eerste ZIJ declareren
als vervallen onder hun te zijn en met beide partijen den eed te
hebben gedaan van hun nimmer aan de b lanken te zullen overleve ren; en uithoofde van diverse ontstane gebeurtenissen in het brede
gedetailleerd, zo lang zij zi ch wel en vreedzaam gedragen, en
geene plantagien of gronden van dezelve verbranden of afloopen
of de slaven van dezelve deboucheren , bij de regeering zal worden
vergeven en vergeten, mits dat zij ingevolge de belofte gedaan
het vol gende zullen getrouw te allen tijde naar komen .
Artikel 3.
Dat ZIJ de Regeering guaranderen de rebellen welke thans In hunne
districten wonen en welke in 1805 van 's lands Vrijkorps zijn gedeserteerd, direct of indirect niets tegen de blanken of tegen hunne
goederen zullen ondernemen of waar zu l ks gebeurt, zij zich dan
ontslagen zullen rekenen van den eed met elkanderen bezworen;
en in zoo een geval de blanken met macht en kracht te zullen
bijstaan; en in geval Ie de regeering mag goedvinden ten eenige
tijde de rebellen te attaqueeren , zullen zij Aucaners als Neutraal
Zijnde daarin niet hinder l ijk zijn , noch heJpen, ook dat de Bonie
negers nimmer eenig leed aan b lanken zu l len doen noch zi c h aan
Paramaribo of elders in blanken districten zullen laten zien .
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Artike l 4.
Dat bija l dien er weder rebellieën by ' s lands Vrijkorpsen ontstaan
of komt te gebeu r en da t zij dan dade l IJk, wannee r kenniS van de
regee r lng bekomen , dezelve met a l hunne magt zullen attaqueren
en bevechten en dezel ve nimmer onder hun verbergen, noch in hu nne dIstr icten grondgebied te verleenen noch toe te staan , dezelve
bij de andere rebellen of Bonle-negers Zich vervoegen, zul lende
ZIJ Ingevol ge hunne eisch, een r ebel levendig of dood bekomende
en over leve r ende de somma van F . 250 ,- daarvoor erlangen , mits
zij kunnen beweeren een rebe l te zijn geweest.
Over de gesc hiedenis van de rebellen na hun vestiging op POf} Gudu (ook
Po l igudu of Pulugudu genoemd) is weinig bekend . Behalve onder de naam
Ledlmusu staan zij ook als Pollgudu- negers bekend. Zij worden beschouwd
a ls behorende tot de Djuka Marrons en als één van de dertien la ' s (clans)
van de stam . Hun aantal IS mij niet bekend , hun dorp IS k lein en Ik sc ha t
dat er niet meer dan 100 à 200 mensen wonen .
In 1938 schreef de Dlstricts- Commlssaris E. Wang (1938: 3 15- 316) dat
hun aantal 8 à 10 man bedroeg . Dat lijkt me In strijd met de waa r heid,
evenals zIJn opmerking dat ZIJ zich aanvanke l ijk bi j de Boni-negers hadden
gevoegd. Zijn opmerking dat de Djuka Marrons hen he r haaldelijk van vergif tiging verdachten en l evend verbranden IS waarschijnlijk ook overdreven .
De arts F .W. Hostmann, die In de veertiger Jaren een aantal maanden biJ
de Djuka 's woonde, meende zelfs : " Door deze soort van dood hebben a ll e
mUitelingen die In 180S ..... z!jn uitgeweken ... .. hunne ondergang gevonden "
(Horstmann 1850: 227) . Oe groep had in 1805 een eed gezworen geen " gif"
(zwarte magie) meer te gebrUiken. Dat een enkel geval niettemin toch voor kwam zou kunnen blijken Uit de verklaring van een Ledlmusu , d ie In 1838
op de militaire post aan de Marowl j ne om bescherm ing kwam vragen, omdat
de Djuka's hem ervan verdachten een "tovenaar en gifmenge r te zijn" . Zijn
leven was In gevaar en hij was gevluc ht. Deze Blen van Monsort , die aan
de opstand op Imotapl mee had gedaan, verklaarde , In tegenstel l ing met
wat Wang drie Jaar later schreef , dat de nakomelingen van de rebellen "In
grooten getale toegenomen, een kamp, in Vijf gronden of kampementen ver deeld bewonen" . Van de oorspronkelijke rebellen zouden er - behalve hij zelf - acht In leven zijn . Dat zou betekenen dat er van de c a. 70 man 6\
gestorven waren In 28 jaar. Stelt men de gemiddelde leeftijd van de Jagers
op 25 jaar dan zouden die 61 vóór hun 53ste Jaar gestorven zIJn . De opmer kll1g van genoemde Dlstricts- CommlssarJs Wong, dat er in totaal nog maar
ac ht à llen man over wa r en, was waarschijnlijk ontleend aan de verklaring
van Bien van Monsort, die het over de overlevende rebellen had. De Procu reur Generaal Ph . de Kanter, die de man verhoorde, meende dat zijn misdaden verjaard waren , maar hield hem ter ondervraging gevangen. HIJ sllerf
In gevangensc hap In het fort Nieuw - Amsterdam (Teenstra 1842 : 168-171).
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EEN SPEURTOCHT NAAR ANANSI
(lekst van een voordracht op het IBS-col loquium van 4 Juni 1988)

NONILICHTVELD
Toen Sl lvla de Groot me vroeg het woord te komen voeren op dit Col loQuium van het Instituut ter Bevo rde r ing van de Su-rl-na-mistiek heb Ik eerst
wat verbiJster C: gereagee r d. Van na tu re ben Ik namelijk schilder en illustra tor ; om het op zijn aHerdeftigst te zeggen: hooguit een c reatief bee ldend
kunstenaar . Als zodanig kan ik mezelf niet zo di r ect plaatsen op dit festival
van taaJ - en andere wetenschappen . Maar Si l via de Groot vond dat geen bezwaar , zei ze, Ik kon toch iets vertellen over AnanSI - daarover heb ik een
paar boeken gemaakt en daarvoor zou Ik toch a ll icht wat bronnen hebben
geraadp leegd .
Dat moet ik toegeven : naar deze held-ons-a ll er - k inderjaren heb ik Inderdaad al zo ' n half eeuwtje - misschien geen a l te grond ig - maar toch een
lan gdlJrlg en herhaald lanboereflultjes-onderzoek gedaan . Dus: daar va lt natuur l iik altijd iets over te vertel/en .. . desnoods weer pr ecies hetze l fde a ls bij
de vorige ge legenheid .
Toen ik op het laatste moment begon om deze l ezing voor te bereiden
was het \11 all e opzichten te vroeg : te vr oeg om iets op te Sch r ijven waarvan Ik de toon niet k on zetten nàdat ik de geleerde betogen van m!Jn voor gangers had gehoord, maar voorat te vroeg omdat ik mijn echte br onnen reis
nog niet gemaakt heb . Ik ben namelijk van p lan om binnenkort met drie
vriendinnen naar Ghana te gaan , a l is dat dan nauwe li jks om over te doen
wat Silvia de Groot en anderen al gedaan hebben aan br onnenonde r zoek . Het
zu llen wat mij betreft meer de bronnen van de bee ldende kunst zijn , houtsnijwerk en kleurengamma ' s bijvoorbee ld waarnaar gespeu r d gaat worden , en
AnanSI natuur l ijk. Omdat Gerda Haver t ong en haa r gita r iste Hel len Gill meegaan , lullen het ook we J de bronnen var de Surinaamse muziek worden ; bovendien kunnen wij wat vruchten laten Zien, die de bronnen overzee hebben
voortgebracht . En om van al die bevindingen een niet noodzake l ijk bij voo r baat wetenschappelijk verS lag te doen, zal de Journaliste Lieke van Duin ons
gezelschap vo ltooien , waa r bij taken en be langstetlingen ook weer niet a l te
strikt gescheiden zijn . Daar va lt dus eigen li jk nog niets over te vertellen ..•
Nu Ik hie r eenmaa l sta voel Ik mij knap verward, behoorlijk gelmponeerd door de wetenschappe lijke overvloed van al len die mij op dit podium
zijn voorgegaan , en ook een beetje verblind door het banier Su r ina-mlstiek . ..
Als het ove r Surillame gaat mag het van miJ ze l fs deskundo logisch gebp.uren ,
maar wat wappert die mistJek daar geheimzinnig achteraan? Is er iets tegenstrijdigers te bedenken dan wetenschap en mistiek? Het mag als eerste
bewijS ge lden van mijn hoogstpersoon li jke onwetenschappe l ijke aanpak , dat
ik op dit mysterie niet verder inga .

Bronnen en analyse
Verder mag evenzee r a ls bewijS van mIjn janboerefluitJes-methode ge lden ,
dat ik nIettem in bereid ben een exposé te geven van de bronnen die hebben
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geleid tot

de

totstandkoming

van het inmiddels prijsgekroonde boekwerkje

AnéltJsi - De - spin - weeft - zich - een - web - om - de - wereld en de analysen derze lven, zoals aanbevolen te verrichten in de door het Instituut

ter Bevordering van de Su rinam istiek verstrekte richtlijnen aan de sprekers
op dit co ll oquium .
Als ik begin met de beschrijving der bronnen, dan waren het ten eerste de
schandalige bedtime stories van een Surinaamse vader , overigens door Hollandse moeder even meesmuilend gedésavoueerd als de bloederige Blauwbaardverhalen van onze Oerho ll andse grootmoeder, voor ons kinderen beide even
favoriete repertoirenummers. Speciaal die tori 's
waarin desastreuze gevo lgen van gulzigheid, volumineuze uitwerpselen en andere onsmake lijke rampen
zo plastisch mogelijk werden voorgesteld. Daarnaast waren er de iets minder
op kak en kaaks lag gebasee rde - maar zeker zo slim-grappige-Anansi-intriges
van mijn tantes, die het liefst elk aar aanvu ll end en afwisselend hun simultaan Anansiplezier met mij .wilden delen . Ik las overigens met vreugde dat
Hanneke Ronhaar-Rozema (1979) dat nuanceverSChil terecht heeft herkend
en beschreven. Maar ik heb het idee, dat mijn tantes ze ook uit andere
bronnen hadden dan alleen van hun grootmoeder, en dat niet alleen de intrige maar voornamelijk hun manier van vertellen
anders was : wat geraffineerder, vaak ook spannender van woordkeus, meer met gl insterende ogen
dan met schokkend effect van plotselinge stemverheffing of taboetermen.
Zo boort men onwillekeurig welke bronnen aan, met welk doel? Voor ik ver der ga met de chrono logische vermelding van al mijn bronnen (ik doe mijn
wetenschappe li jke best) moet ik weer één ding duidelijk maken: mijn hiernavolgende inventarisatie had niet zozeer te maken met vertelkunst als wel
met verbeelding .
Mij was gevraagd een Anansiboek te illustreren.
waarvan de schrijver
nog niet was gecontracteerd, ja zelfs nog geheel onbekend. Omdat de verhalen nu eenmaal ook mIJn Public property waren, kon ik alvast mijn gang
gaan. Het is nu eenmaal veel tijdrovender om i llustraties te maken dan om
iets op te schri jven, zeg ik uit ervaring. Blijkbaar was dat ook aan de uitgevers bekend .
Toen ik er mee begon putte ik vooreerst uit mijn herinnering, bij voorbaat uit de beelden die me voor ogen hadden gestaan toen ik zelf de verhalen vertelde aan kinderen, inclusief mijn eigen . Ik ga op dit aspect even
door : hoe beelden - tenminste volgens mijn ervaring - dwingend vooraf plegen te gaan aan woorden.
Omdat het boek een zekere omvang moest krijgen gtng ik te rade waar
ik maar kon: kennissen of geschriften. "Ken jij nog Änansitori's, wat is jouw
favor iete verhaal, wat staat hier nog in dat ik niet ken ... ". Tenslotte staat
er (summa summarum van onwetenschappelijkheid) toch nauwelijks een verhaa l in het boek waar ik me precies de bron van herinner (soms waren het
er ook meerdere), en áls ik het nog weet, komt dat 6f door een be palend
beeld 6f door een jJel~o orilijke veIl,aalkleur.
Nu geloof ik dat dit zo wetenschappelijk begint te klinken, dat ik er
zelf geen touw aan vast ZOu kunnen knopen als ik niet wist wat ik ermee
bedoelde . Daarom een voorbeeld . Toen mijn Anansirepertoire op een gegeven
moment uitgeput raakte, vroeg ik mijn vriend Edga r Cairo - ja, ik smeekte
hem zelfs - of hij dat boek niet schrijven kon, zodat ik verder zou kunnen
tekenen . Hij weigerde , cha rmant maar beslist. De eerste drie jaar had hij
het te druk met het corrigeren van zijn drukp r oeven . Wel was hij zo aardig
mij enkele tori 's te verte ll en, en als ik zeg vertellen, dan bedoel ik ook :
vertellen, dus niet al/een een story line afratelen. Zijn wijze van vertellen
was z6 visueel, een privé-voorstelling waarin wapperend kake lbont wasgoed
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van bee lden zat vast gepend met de merkwaardigste surlnam lstlsche tournures. Ik doorzag Ineens één dmg: wie kan vertellen kan ook zietlt doet het
vers lag van all e beelden die langs de verhaa l l ijn opsprlOgen 10 liJn fantasie.
Dat waren zulke inspirerende beelden, dat me de p laatjes UIt het potlood
v logen .

}Iet beeld wordt woord

Nu gebeurde het een poosje later dat de boek producer s een paa r proefpagina's wilden drukken, en omdat er nog steeds geen auteur was vroegen ze
of Ik één of ander verhaal wilde opsch ri jven voor wat zetwe rk . Moeiteloos
nam ik één van Edga r 's verhalen . U weel misschien wat het gevol g was. A ls
er ooit binnen de gestel de subs"ldietermljn lets van de uitgave terecht wilde
komen - r iepen de producers kort daarna - dan moest Ik het boek zelt
schrijven . Er zijn situaties in het leven , waarbij het heftigste protest tenslotte moet wijken voor praktisch inZicht .
Van Edgar 's verhalen staan er twee in het bOek: tlet bIJna-eerste en het
all er laatste. Moeiteloos door velen herkend aan .. .persoon II JKe verhaalk leur .
Overigens werd een derde. dat Ik als stripverhaal uitwer kte, door de uitgevers geweigerd wegens al te grote onzedelijkhe id voor hel Jonge vo lkj e.
(Straks kunt u desgewenst daarover vr agen s ~ e ll en . )
Een ander \loorbeeld . Op een zeker moment was Ik 10 Suriname aan het
bronnenboren . Behalve bij fami li eleden, b iJ DObru en André Kamper\leen
kwam Ik terecht biJ Harry Jong Loy, die i k alleen kende van de verhalen
die hij destIJds - loen mijn eigen kinderen klem waren - dagelijks verte lde
voor radio ApIntie. HIj b leek een even vflendelljke als bejaarde heer te zqn.
die woonde In een propvolle kamer samen met alle 2oo0-zoveel manusc ri pten \lan de ondrofcni- en Anansitori 's die hij een le\len lang verzameld en
vertelc had. (Gelukkig hoorde ik zojuist dat Zijn nalatenschap bij zIJn familie tS bewaard geb leven. ja dat er ze l fs in Par amaribo een eerste deel van
zijn verha len IS verschenen .) Harry Jong Loy had een zeer eigenZinnige variant van Anansl's ongeluk kige avontuur met Tara - popki: omdat hij vreesde
dat geen modern Surinaams kind meer wist wat onder de Substantie "teerIl
verstaan werd, had hij daarvoor het meest plakkerige eigentijdse equiva lent
geïntroduceerd: kauwgom . Iets wat destijds althans bIJ mijn Kinde r tjes zo ' n
succes had. dat ik het voor het boek heb o\le'Çjenomen . Dit IS een staa l tje
van: bepaJf'nd be(.>ld . (Oveflgens heb Ik een afbeelding van dit poppetje als
" al te afgezaagd" Uit het boek weggelater, omda t dit - niet alleen In de
AnanSI - llteratuur - t o t de meest geïllustreerde onderwe rpen behoorl.)
Nu weet ik echt
niet helemaal wat er wetensc happelljkerw tjS Uit dit soort
analytIsch opgekookte bronver meldingen te concl uderen va l t . Wat mij betreft, wat de vertelkunst be treft - SUflnamlstlek en ander e tovermiddelen
terZIjde ge laten - IS dat hel vo l gende: in de? beginne wos het beeld, waaruit
heL woord i..<; oP8C~Laan . En weer daarUit volgend: een goed verhaa l behoeft
geen analyse . Kijk maar.
Begin deze week was Ik op eervolle uitnodiging van een kmder jur y in
de openbare bib l iotheek Bos-en-Lommer te Amsterdam. temidden van een
merendeels all ochtoon gevu lde schoo lkl as . Toen ze desgevraagd verk laarden
"best vee l in gedichten te Zien", heb Ik die kinderen het onsterfelijke , rUim
200-jarlge "Jantje-zag-eens-prulmen-hangen" voorgelezen, met de ove rwe ging
hoe het gedrag van Jantje zich zou verhouden tol dat van Anansl onde r deze i tde omstandigheden . Zonder bedenken verklaa r de een Turks meiSje het
volstrekt onaanneme l ijk te achten , dat Jantje niet zou weten dat zijn vader
hem af stond te lUisteren bij het reciteren van zijn gewetenSbezwaren om
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de pruimeboom aan te va ll en . Een kleme Achmed kwam pr ompt met een
scenario vol bedrieg lIjke voorwendse ls, waarop de ene ondeugdzame inval op
de andere leugenac htige intrige vo l gde. Tens lotte werd er nog gezamenl ijk
aan getwijfeld of de deugd wel altijd wordt beloond. .. Conclusie : karakter analyses worden bij een goed verhaal automatisch meegeleverd, en : over de
geestelijke weerbaarheId van het hedendaagse Amsterdams kind kan men gerust zijn.
Dames en heren, all e 6nwetenschap nu maar op een stokje, voordat we al
te zeer van de analyse in de anecdote be landen , en van daaruit weer moeten gaan analyseren in hoeverre de anecdotische metafoor misschien wordt
bepaa ld door zijn eigen bronnen, of dwaalwegen van gelijke waanzin . Ik houd
ermee op, en echt niet omdat ik niets meer verz Innen kan . Maar om een
surinamistiekeme parafrase te varieren: er is een tijd van praten, en er is
een tijd van terugpraten . Misschien heef t iemand iets te praten?

Nawoord
Zoa ls te voorzien was er na afloop van deze "l ezing" minstens één persoon,
die meer wi lde weten over het verhaal van Cairo, dat in mijn strip-versie
niet in het boek mocht komen . Waar ik - stom genoeg - gehee l niet op was
voorbereid , was het verzoek om stante pede een Anansitori te verte l len, en
nog wel het gewraakte verhaal, genaamd "Anansi nanga Didibri ". Ik bekende
dat het minstens drie - vier jaar geleden was dat ik het gemaakt had, en
dat ik me met moeite herinnerde hoe het precies ging .•. Door mIj de plaatjes voor de geest te halen kon ik lenm insle begin en emd I et.:onstrueren ,
maar met vertelkunst had mijn voordracht wemlg te maken, zodat ik graag
- met de prentjes ernaast - alsnog een beschrijving geef van het verhaal.
(Helaas zijn de kleuren in dit tijdschrift niet te reproduceren, anders kreeg
u natuurlijk de getekende versie!)
Even nog dit: bij een stripverhaal is de techniek van vertellen natuurlijk
een heel andere dan die van de toäman.
behalve dan bij het zogenaamde
0 .8. Bommelsysteem, waar een heel hoofdstukje onder de plaatjes komt te
staan . Maar bij de gewone, door mij beleden "wolkjesstrip" gaat het er om
zoveel mogel ijk informatie in de plaatjes te stoppen en de dialogen zoveel
mogelijk te beperken, zodat de praatwo lkjes niet te veel ruimte gaan innemen.
Daar gaat hij: Anansi en de Duivel.
BLad 1. overwegend geel . ANANS J: (komt op een plaats genaamd KonfrüaIi
kermis, waar onder wapperende v laggen veel mensen staan te smu ll en) Wat
zie ik? Koninginnedag- kermis! Daar ga ik heen! (In de hoek loert een persoon met een b lauw oog onder zijn hoed uit.)
ANANS I: (bij een kraam vol lekkernijen) Geef mij een grote portie van dit!
En van dat!
BARJUFFROUW: (met visje op schotel) Dat is vier gulden vijftig . ANANS I:
En een glas bier! (De onbekende persoon staat steeds b lauwer in het midden.)
ANANS I: (likt al zijn vinge r s en het laatste bordje af) Hmm! Het heeft heerlijk gesmaakt! (De blauwe onbekende leunt nadrukkelijk op de tafel en kijkt
Anansi verrukt aan .)
BAR.JUFFROUW: Twaal f gulden bij el kaar .
ANANSI: (verward) Eh , sorry •. • ik kom morgen betalen •• .
BARJUFFROUW : (zeer ver ontwaardigd) Wat. .• ! Politie!
BLAUWE VREEMDELING : (licht zijn hoed, tikt barjuffrouw op haar achter-
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Aitidei (rouwfeest na acht dagen) : traditioneel een van de
gelegenheden waarbij anansitori werden verteld .
(tekening : Noni Lichtveld . Uit : N . Th . flijlaard , Zij en ik . Jeugdhcrin-

neringen . Paramaribo 1978 , Bureau volkslectuu.r)
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ste en legt ge ld op tafel) Ik reken wel even af voor meneer ...
Blad 2, or anje; AnanSL groen, Drdibri paars, blauwe ogen. De barjuffrouw
le l t haar ge ld . ANANS I: (onderdanig) Zeer bedankt, meneer! D ID IBR I: (licht
zIJn I"oed) Graag gedaan. Hebt u nog zin In een glaasje?
ANANSI: ACh, Ik zeg niet nee •..
DIDI8RI: (wIJzend op Jonny's Beerbar) Laten we daar naar binnen gaan.
ANANSI: (bierglas in hand bij bar met zeer veel lege glazen) Bedankt, zeg ..•
DlDIBR1 : (neemt zijn hoed af, we zien voor het eer st zijn drietakkige horentJes) U bent toch Anansl? Mijn naam Is •.• Didibrl. (Barman Jon neemt geld
In ontvangst van Didibri .)
ANANSI: (een hand aan zijn muts) Ik zat u alles morgen terugbeta len .
DID IBRI : (pakt Anansi bij een schouder) A ls je met MIJ mee gaat hoef je
niet te beta len .•.
ANANSI : (ongemakke li jk) Ach nee ... lk heb thuis meer kostbaarheden dan met
goud zIjn te kopen!
OIOIBRI: (met uItpui lend blauw oog) Werkelijk? Als Je me dat kunt laten
zien Anansi, dan hoef Je niets terug te betalen .
ANANSI: (élngstig) En anders?
f1IDIBR I: (houcit Anansi bij een ei lebooD) Dan moet Je met me mee'
Blad J , donkerb lauw; Anansi oranje , Didibri Ida met turquo ise ogen . BIJ het
hU IS van AnanSI. D ID IBRI: Ik ben benieuwd wat ik te z Ien krijg .
ANANS I: Aha ! Di t IS mijn liefste vrouwtje Akoeba! (Akoeba 1'\.Ijkt verwi lder d
Uit het raam.'
AKOEBA: (zeer woedend) NIetsnuttige nachtbraker!! BHA BHA PANG! (Zij
scheldt JO kometen, kettingen en pisto len.) Warm Je eten ze l f maar op ! (01dlbn kijkt Sip. )
ANANSI: Laten we maar aan tafel gaan . (Aan tafel zitten Anansl en Didibri
te smullen . )
OIOIBR I: (heeft zIJn hoed erbij afgezet) Die Akoeba van Ie kookt werkelijk
voortreffelllk, hoe zal Ik zeggen .•.
ANANSI: (met kronkelende armen van genot biJ vele schote ls) ABSOLUUT
GODDELIJK, nietwaar? (Didibri bUigt Zich geshockeerd over zijn bord en
glaaSje soft.)
(Oe schote ls zijn leeg. ) DID IBRI: (veegt zijn mond af met servet en presenteert Anansi een weedje) Het wordt tijd dat we eens opstappen •..
ANANS I: WE? Ik heb Je toch zeker een schat laten Zien die met geen goud
valt te betalen?
DIOIBRI: Hoezo?
ANANS I: (op zIJn gemak weedje rokend) Een vrouw die ZO boos IS, en toch
ZO LEKKER kookt !
Blad 4. rood ; AnanSI geel, Oid,bri blauw met groene haren en snor . ANANSI:
(pakt Dldlbrl bIJ schouder en arm) Kom Old lbri, la ten we nog wat gaan
drinken'
OIOIBR I : Nou ja, vooruit maar weer.
(Kamer met rood schemerlamPJe. ) ANANS I: (dansend met dame in paars
décolleté, cognacg las in hand) Breng nog een fles! Meneer daar betaa lt alles!
OID/BA/ : Dit keer zul Je me terug betalen! (Blonde strapless- dame houdt 01dibri ' s hoed vast en leunt op hem .)
ANANS1: (met champagnef les en glas dansend met paarse dame, waarbij zij
hem in de kontzak frummeJt) Terugbetalen? Hoe dan?
D IOIBR I: (champagne drinkend) Mee naar mijn •.. f/hul s"! Behalve als Je weet
hoe oud ik ben !
ANANSI: Je huis? Is dat niet op de hoek van de Heiligeweg en de Roet-en
Pekstraat? Waar je samenwoont met zeven zijige jongens en een groot vet
varken?
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OIDIBRI: (zeer verontwaardigd) Nog nooit in mijn achtduizendjarige praktijk
heb ik zoveel nonsens gehoord!
ANANSI: (met cha.mpagneg las en hand in damesdécolleté, tikt Dldibrl op zijn
neus) Aha~ Ik weet hoe oud Je bent: achtduizendtwaalf!
Blad 'J , donkergroen; Anansi oranje-rood, Oidibrl gee l -groen . OIDIBRI: {zet
zijn hoed op, griipt Anansi bij de keel) Nu wordt het toch tijd om op te
stappen .. •
ANANSI: (klampt zich aan dame vast) Wàt? Ik ben je toch nIets meer schuldig?
DIOIBRJ: (neemt AnanSI in de houdgreep zonder zijn keel los te laten) Je
bent te dronken om naar huis te gaan, ik draag je wel.
ANANSI: (met Didlbn's puntneus in zijn gezicht) Help ••• ! (Zijn dame kijkt
verschrikt toe.)
ANANSI: (hotsend op Didibrl's rug , die in één hand zijn armen en In de andere zijn benen vast houdt) Laat me lopen .. . ik moet een plas, even stoppe'l
Oidibri!
DID IBRI: (prikt met zijn puntstaart in Anansi's achterwerk; we Zien zijn
spleethoeven in speciale sneakers) Ja, ja .• . daar trap ik niet in!
ANANSI: Didibri laat me a1stappen; anders pies ik in je nek! (De dames vallen elkaar van schrik in de armen, honden rennen blaffend mee . )
Blad 6. li chtb lauw; Anansi lichtgeel, Didibri lila. De zon komt op . OID IBR I:
(kijkt op zijn horloge) Schiet je een beetje op? (Anansl staat te plassen in
een hoekje en kijkt lachend om.) Anansi, moet ik je komen halen?
ANANSI: (komt terug met iets zeer gekrulds in zijn hand) Nee nee, daar
ben ik a l, kijk! (Didibri k ijkt verbijsterd.)
ANANSI: Zeg Dldlbri, jij kunt toch alles, hé?
DIDIBRI: Zeker, hoezo?
ANANSI: (vol zelfvertrouwen het gekrulde dingetje tonend) Kun jij deze
BUIKHAAR van me RECHT krijgen?
OlD IBRI: (grijpt van verbijstering zijn hoofd, waarvan niet alleen de hoed
maar ook de pruik afvliegt; zijn stropdas en zijn drietakkige horentjes krullen zich tot vraagtekens terwijl hij naar het Kronkelige haartje staart) ???
ANANSI: (vrolijk weghollend uit de tekening) Gauw-gauw naar Akoeba!

Niet alleen tijdens de discussie die op de lezing volgde is de vraag gerezen,
waarom dit stripverhaal door de gemeenschappelijke uitgevers Uit het boek
werd geweerd (de Bos-en-Lommer-kinderen bleken uitgesproken v6ór publi katie!) Oe aangevoerde redenen, namelijk 1) dat het boek te dik zou worden,
en 2} dat het verhaal te onnétjes was voor kinderen, heb ik altijd kullekoeK
gevonden . Wat het eerste argument betreft had ook een ander verhaal kunnen vervallen, en wat nummer twee aangaat: er staan nog veel stoutere ver halen in . Wel denk ik dat het meegespeeld heeft dat het verhaal in stripvorm was; er staat er al één in, en allicht mocht deze omst reden vorm niet
al te veel opva ll en onder een cu lturele subsidie .•.
lvIaar nu ik voor deze beschrijving de plaatjes nog eens goed heb bekeken, valt me iets heel anders op: in dit verhaal komen geen dieren voor
maar alleen nJ ClJ.'-;en ! Dat lOU wel eens hee l wat aanstootgevender kunnen
lijn .. • In een andere lOl i . "Hoe Anansi de krabben bekeerdel" heb ik de krab ben rustig in een ros buur tj e kunnen situeren , ze aangetut ,a ls losbandige
dames en Anansl a l lerlei QuasI-vrome praatjes In de mond ge legd zonde r dat
OOit Iemand er 0\1 er gevallen IS. Daarom IS de dierenpa rabel toch immer s
uitgevonden, Oll! l t'l ki/pi (' mededel ingen te kunnen doen!
Waa r mee Je maar weer liet, hoe lee r zaam het kan zijn om ee ns een
leZing te houden: men komt to t onverwachte ana ly ses van 11aast vergeten
bronnen en tot conclusies ... dle men al hee l lallg WiSt!
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HET ONSTAAN VAN
HET EIGENDOMSRECHT BIJ SLAVEN
IN SURINAME
HUMPHREY E. LAMUR
I .

Inleiding

In de Jaren vijftig en zestig werd de ontwlkkelLng van de op slave r nIJ gebaseerde p r odu ktiewIJze in het Caraïbisch gebied In de achttiende en negentiende eeuw meesta l ver k l aard vanUit de modernlsenngstheorl e met zIJn sterk
structureel -funct ionalistisch karakter. Aan het emde van de ,aren zestig ontstonden als reactie op de falende modermsenngslheorle enke le nieuwe strommgen In de socia le wetenschappen . Eén van deze opvattingen IS de centrum /per i ferie (dependentie) theorie. Deze theorie slelt onder andere da t de
kapita l ist ische penetra ti e rn het Caraïbisch geb ied 111 de achtt iende en negen tiende eeuw leidde tot eliminatie van pre-kapi t alistische produktlewl/zen .
Toch blijkt dat sommige pre-kapitalistische produktiew Ijzen zich tijdens de
slavern ij hebben gehandhaafd. Dit wordt ook door de aanhangers van de dependentla-school e rkend , maar ZIJ beschouwen deze gevatten niet als st r ijdig
met hun theorie. In tegendeel . Volgens de aanhangers van de dependentlaschool konden sommige pre-kapitalistische produktiewIjzen zich handhaven
omdat zIJ niet In strijd waren met de belangen van de p lante r sk lasse. Volgens
deze op vatting was e r tijdens de slavern ij geen sprake van autonome (loka le)
o ntwikkelingen d ie zich ona fhanke l i jk van metr opo lltane belangen o f de belangen van de planters voltrokken . Ter illustrati e van de wijze waa r op deze
theorie de on tWikkeling van de slavenproduktieWIjze verklaart , verwIJS Ik
naar Wallersteln (1979: 2 16, 218v) . HIJ mag Imm ers w orden beschouwd als
één ... an de meest Hwloedr ijke vertegenwoordi gers van de c entrum-perifefle
gedachte.
De vraag of deze redenermg!verklafln g voor het voortbestaan van somm ige pr e-kapita l istische produktiew Ijzen tl,dens de Slavernij lUist IS, IS meer ma len geste ld . Voor ver sch i l l ende Caraïbische s l avenmaatscha~ptjen IS d i t
vraagstuk behande ld . In pa ra graaf 2 wor dt een ove r Zicht gegeven van de conc lUSies Uit deze studies. In pa r agraaf 3 volgt een beschfiJv.ng van enkele
pre- kapi t alistische produkt.ewijzen die zich In Su riname tlldens de slavern i j
handha<tfden . Da.a.rbIJ wordt Inoegaan op de vraag of deze produ k tiew i jzen
werden bepaald door de belangen van de planter sk lasse . In paragraaf 4 wordt
een samenvat ting van de voornaamste conc luSies gegeven .

in

Pre-kapiLalist i sche produkLic ~'ij7.e
heL Cara;'bitich gcbied

In vele stud ies o ver de slavernij In het Ca r a'ibisch gebied w ordt me lding gemaakt van het verwerven van bezit door de slaven . Reeds in de achttiende
eeu w wer d voor Jamaica een i nteressante besch rijvm g van dit onde rwerp gegeven door Ed w ard Long . Hi j werd in 1734 in Enge land geboren a ls tweede
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zoon vc:n een Jamai c aanse planter, Samue l Long . Na diens overlIjden in 1757
vertrok Edward naar Jamaica waar hij later werd benoemd tot "Justice of
the Vice-Admirality Court of the Island tl • Uit zijn publikatie (Long, 1774:
41Ov) blijkt dat slaven over geld beschikten dat was ve r kregen uit de verkoop
van kippen , vis, vruchten enz . De bezittingen der slaven werden na hun over lijden geërfd door hun verwanten (vgl . Mintz , 1974: 196v).
Een andere aChttiende- eeuwse beschrijving van dit verschijnse l betreft
de slavenbevolking in de Dominicaanse Repub l iek. Louis l'vloreau de St. ivlery
(1797 : 433 - 439) geeft schitterende voorbeelden van handel tussen slaven
in deze vroegere Franse slavenkolonie . Op 26 januari 1766 werd voor de
slaven in Cap Francais (thans Cap Haltien), de hoofdstad van Saint Domini que, een markt ingesteld die op zon- en feest dagen werd gehouden. Moreau
geeft een uitvoerige beschrijving van de markt, waaruit blijkt dat er onder
de slaven zowe l kooers (consumenten) als verkopers waren .
Ook in recentere pub I ikaties wordt melding gemaakt van het eigendomsrecht der slaven. Voor Hart, geeft lepkowski (1968) een beschrijving van de
economische activiteiten der slaven, en c oncludeert op grond daarvan dat
er tijdens .de slavernij sprake was van een breuk in de sI2"venproduktiewijze .
Ciro F.S. Cardoso (1976: 214 - 216) komt op basis ven een analyse van de
Slavernij In Frans Guyana tot eenzelfde conclusie. HIJ acht het overdreven
om te stellen dat de toewijzing van kostgronden aan slaven leidde tot het
ontstaan van boeren ( c ampesi.no siervo J. Toch omschrijft hij deze ontwikke ling als een breuk in de op slavernij gebaseerde produktiewijze (brech a c am peSJ"n o e n cl SisLe m a ).

Ook in Cuba leidde de toewijzing van kostgronden aan de slaven tot
vera.nderingen in het s(avernijsysteem door het ontstaan van eigendomsrechten
vc.n de slaven (Moreno Fraginals, 1976: 100,; zie ook SS - 56 , 131):
In the early days of the slaves' conuc os - the little plots given
them to raise c rops, towl, and pigs - were part of the scenery.
Furthermore, miJl owners would then buy the produets of these
plots trom their slaves, thus tacitly recognl zing the property
rights. With the great growth of sugar and the increasingly c ruel
treatment ot slaves , there was a decided tendency to eliminate
all Negro property and the conuco system . In the long run the
new system proved totally negative, since it suppressed the one
fragtle link binding the si ave to the mill . Constant uprisings,
shortage of food, and otl1er factors led ta the resumptlOo of the
old pr2c tlce. By the 1830 - 1850 decades the more intelligent
hacendados had restored conucos.
Uit de voorbeelden blijkt dat er tijdens de slavernij in het Cara"ibisch gebied nieuwe pre- kapitalistische produktiewij zen ontstonden of dat de oude
zich continueerden, ook nadat de op slavernij gebaseerde kapItalIstische produktiewijze tot ontwikke l ing was gekomen. De penetratie van het kapitalisme
leidde dus niet tot volledige eliminatie van de pre-kapitalistische produktiewijzen. Het is van belang om op te merken dat de breuk in de op slavernij
gebaseerde produktiewijze reeds in het begin van de achttiende eeuw begon,
dus nog voordat er sprake was van een stagnatie in de aanvoer van Afri kaanse slaven . Het toewijzen van kostgronden aan de slaven werd ten dele
::>epaald door de vereisten van het kapitalisme, d.W . z. de op slavernij gebaseerde produktiewijze. Dat geldt echter niet voor de uiteindelijke gevo lgen
van dit besluit. iviet name de mogelijkheid voor de slaven om zich vrij te
kopen met het door hen verdiende geld wes beslist niet in het belang van
de plantersklasse en kan dus moei l ijk worden beschouwd als een vereiste van
de op slavernij gebaseerde kapitalistische produktieWIjze. Hoe is het anders
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te verklaren dat deze pre-kapita l istische produktiewijze (breuk In de slavenproduktiewIjze) zich handhaafde ook nadat de a,a,n\loer véln slaven Uit Af r ika
en de rentabiliteit van de plantages in de negentiende eeuw sterk was afgenomen? 1

3 . Het ontslaan van oigendomsrechten
van slaven in Suriname
In deze paragraa f zal worden nagegaan of de ontwikkelingen die In paragraaf
2 zijn beschreven voor enkele slavenmaatschappijen in het CaraYbisch gebied
ook voor Suriname ge lden. Reeds in de zeventiende eeuw b leek hel noodzakelijk voorschriften u it te vaardigen over de voeding van de slaven . In \684
werd de bepaling van kracht dat de planter per slaaf een halve akker voedsel diende te verbouwen. Het was echter ook moge l i!k dat een ha,\\le akker
land ter beschikking werd gesteld van de slaaf voor het verbouwen van eigen
voedsel. Gouverneur Van Sommelsdijck nam dit besluit naar aanleiding van
de toenemende conflicten tussen de planters over de diefstal van voedsel
die bij herhaling door de slav en werd gep leegd . In de zeventiende eeuw was
er al spr ake van kostgrondjes der slaven, wat blijkt uit de in 1735 opgeste lde
memoires van de weduwe M . M. van Gelre, de schoonzuster van gouverneur
Pau l van der Veen. Deze bron beschouw ik op dit punt a ls betrouwbaar, omdat mevrouw Van Ge lre eigenares was van verschillende plantages. :2
De voorschriften over de voeding van de slaven werden niet door alle
planters nageleefd, wat voor de overheid meerdere malen aanleiding was 011
de planters hier aan te herinneren, bijvoorbeeld in 1685 en in 1758 (Ple.katen
van 12 september 1684 en 15/25 meI 168j; Notificatie van 11:1 mei 1758).
De " veelvu ldige disorders" onder de slaven van sommige plantages d(e zelfs
In de tweede hel ft van de achttiende eeuw nog voorkwamen, deden de overheid beslUiten om de contro le op de naleving van de bepalingen te verscherpen . Bij Notificatie van 24 augustus 1780 werden de planters ve r plicht
voo r taan jaarlijks een opgave te verstrekken van de kwantiteit/kwaliteit der
kost gronden en \lan het aantal slaven , verdee ld naa.r leeftijdsgroep . Verder
diende te worden vermeld
off de Slaeven uit de gronden hunner Meesters of Eigenaars op
de ord'lna'lTe werkdagen bearbeid, dan wel uit die in hunnen vrije
tijd , en zoo genaamde eigen kostgronden, werden gevoed en
onderhouden ... ..
Dit voorschrift gold niet voor de plantages waar de mogelijkheden voor het
verbou wen van voedselgewassen beperkt waren ten gevol ge van de ongunstige
ligging en de slechte bodemgesteldheid . De eigenaars van de plantages kregen
toestemming om het voor de slaven benodigde voedsel op de lokale markt
te kopen of te importeren (Pub lik atie van 31 decembe r 1813/6 januari 1814).
De slaven d ie kostgronden hadden, kregen het rech t volledig te beschikken over de produktie Uit eigen arbeid . Naar fi lant r opische motieven voor
dit bes lui t hoeft echter niet te worden gezocht. Het toewijzen van grond
aan de slaven betekende slechts een geringe afname van het ar eaal dal voor
de produktie van koloniale wa r en was bestemd . Het had voor de planters
nog het voordeel dat er nauwelijks arbeid werd onttrokken aa.n het produktieproces . Op de kJstgronden werd des zonda.gs gewerkt. Met deze bepaling
wisten de planters de wet dat ele slaven or de 70nrlegen (" ... hunne tijd .. _")
VriJ hadden, te ontduiken . En voorzover op de werkdagen voedsel werd verbouwd gebeurde dat door de slaven die als on- of mmder produktief werden
beschouwd, te weten kinderen (Jonger dan 12 jaar) en bejaarden (40 Jaar en
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en ouder) . Aan de produktieve slaven , naar schatting een derde van de slavenrnacht van een p lantage, wer d slechts bij uitzondering toestemming verleend om op we r kdagen voedse l te verbouwen op eigen kostgronden . Boven dien go ld de toestemming mees t a l voor de perioden waarin de p r oduktie van
ko loniale waren sti l lag . Na het midden van de achttiende eeuw werden de
moge l ijkheden voo r de slaven om op werkdagen voedsel te verbouwen op
eigen kostg r onden verruimd . Deze ontwikkeling hing ten de le samen met de
gestegen prijzen van het voedsel dat uit Amerika werd geYmporteerd. Somm!ge p lanters zagen in het toewijzen van kost gronden aan slaven een middel
om de reproduktiekosten van de slaven enigszins te ver lagen. Een ander motief van de p lanters was waarschijn l ijk hun streven om de binding van de
slaven aan de plantages te verg roten en hun loyaliteit te verkrijgen.
Wat verbouwden de slaven op hun kostgronden? En wat deden zij met...l
de opbrengsten? Bl ijkens een pub l ikatie van Herlein (1718: 95) kwam het
reeds in de eerste helft van de achttiende eeuw voor dat slaven de overschotten van de opb rengsten van hun kostgronden In Paramaribo verkochten.
N iet alleen aardvruchten werden gevent, maar ook hoenders, eenden, en
ander vee dat zij ze l f fokten . Met betrekking tot de eerste helft van de
negentiende eeuw schrijft Lammens (1822; 113), die v.s.n 1816 tot 1835 als
president van het Gerechtshof In Suriname werkte, dat sommige slavinnen
wat gelde l ijke inkomsten hadden uit de verkoop van goederen en dat de mannen die een beroep hadden ge leerd in hun vrije tijd nevenarbeid verri ch tten .
Verder merkt Lammens (1822: 195) op dat de slaven op houtplantages meer
mogelijkheden hadden om inkomsten te verwerven dan de slaven op kofflekatoen- o f suikerplantages. De s laven op houtplantages mochten Immers een
deel van de produktie voor eigen gebruik behouden . KappIer (1854 : 42 - 44,
53) verme ldt dat de Slaven van de houtp lantages cassave, f!Jst, ma is en taier ve rbouwden , en aan veeteelt deden (varkens, pluimvee), OOk Van Breugel
(1842: 86), die in 1842 als eigena8r van de plantages Cllfford Kocqshoven ,
Kocqswoud , Caro l inenburg en Schoonwoud een bezoek bracht aan Sunname,
constateerde dat de slaven aan veeteelt deden (kalkoenen , eenden en kippen).
Hij merkte verder op dat zij hun pluimvee in Paramaribo verkochten (vgl.
ook Van Lennep Cost er , 1836: 101) . Ook wat landbouwgewassen betreft ging
het om een grote verscheidenheid van produkten die te koop werd aangeboden. Kappier (1883: 15) gaf in de tweede helft van de negentiende eeuw
de volgende opsomming : peper, oker, maco groenten, wortelen, cassave en
bananen.
Het verkopen van een deel van de opbrengst Uit eIgen arbeid op de
kostgronden was niet de enige mogelijkhe!d voor de slaven om Inkomsten
te verwerven , Het venten langs huizen in opdracht van de planters was een
tweede mogelijkheid. Het betrof een heel oud verschijnse l dat reeds aan het
eind van de zeventiende eeuw voorkwam. In de off!clële stukken werd hiervan voor het ee r st melding gemaakt op 10 december 1670, toen gouverneur
Lichtenbergh de burgers van Param aribo verbood goederen te kopen van
negers. Dit, omdat het naar het oordeel van de overheid om gestolen artikelen ging. Enkele decennia later, in 1695, was er weer sprake van een poging van de overheid om de handel In Suriname te reguleren . Het werd zowel aan slaven als aan b lanken verboden om goederen "aen de burgerhuysen
te coop te presenteren" of te verkopen. Gouverneur Jan van Scharphuysen
bepaalde verder dat de verkoop van goede ren voortaan slechts was toegestaan !n winkels of op de markt. Om dit laatste mogelijk te maken werd
een vast punt in Paramar!bo. te weten de Oranjetu!n , aangewezen om als
marktplein dienst te doen. Drie Jaar later wees gouverneur Van der Veer
opnieuw op het verbod om met slaven handel te drijven. HIJ meende dat het
drijven van handel met slaven hen zou verleiden t ot diefstal om aan goederen
te komen die zij vervolgens te koop aanboden {Plakaten van 10 december
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1670, 8 Januari 1695, 8 mei (698) . Het bleek echter niet mogelijk het '/erbod op het dri. ven van handel door slaven te handhaven, gezien de belangen
die de eigenaars van de kostgronden hadden bij deze transacties. Reeds In
de eerste helft van de achttiende eeuw werd het verbod ingetrokken en werd
toestemming verleend aan de planters om hun slaven op de markt in Paramaribo te laten venten. Wel werd als voorwaarde gesteld dal de slaven een
schriftelijk bewijS bij zich dienden te hebben, waaruit moest blijken dat ZIJ
In opdracht van hun meesters hande lden (PLakaat van 2 mei 1731; vergelijk
ook Not ifica tie van 2 juli 1726). In de loop van de achttiende eeuw traden
veranderingen op in het karakter van de handel. Het assortiment goederen,
dat te koop werd aangeboden, werd Uitgebreid en omvatte niet langer alleen
voedselgewassen zoals aardvruchten, plUimvee en melk. Ook In kleding werd
m Paramaribo handel gedreven. Deze transacties boden de slaven de mogelijkheid om de lleeroPbrengst van de verkochte goederen te behouden.
OOk kwam hel sleeds vaker voor dat slaven naar ParamaTlbo werden
gestuurd met de opdracht wekelijks een vastgestelde geldsom te verdienen
en aan de meesters af te dragen (vgl . ook Lammens , 1820: 87). De slaven
mochten zelf bepalen hoe ZIJ aan het vereiste bedrag kwamen. Uit vrees
voor straf , mdlen zij er niet In slaagden het geld re vp.rdlp.nen, ontplOOiden
de slaven allerlei actiViteiten om aan geld te komen . De goederen die zulke
slaven kochten aan boten die van plantages kwamen, werden niet alleen op
de markt te koop aangeboden, zoals was voorgeschreven . Ook aan hUIS
werden artikelen te koop aangeboden, wat In str ijd was met de bepalingen
van de overheid. Deze praktijken leidden vaak tot prqsst\)girrgen en gJrgen
ten koste van de venters d"le Zich wel aan de voorschriften van de overheid
hleJden. Het kwam ook voor dat slaven Zich verhuurden om het weekgeld
voor hun eigenaars te verdienen . Dit betekent dat slaven, met toestemming
nlaar zonder tussenkomst van hun eigenaars, "arbeidscontracten" sloten met
andere werkgevers.
Dit IS een opmerkelijk verschijnsel, daar het recht om arbeidscontracten
te slUiten als een kenmerk van vrije arbeid wordt beschouwd dat slechts In
een kapitalistisch stelsel voorkomt en niet mogelijk IS In een slavenproduktIeWIjze (Marx , 1939: 145v, 738v) . In het geval van de SUrJflaamSe slaven betrof
het echter een tijdelijk verschijnsel dat niet zonder toestemming van de slaveneigenaar mogelijk was. Toch IS hier sprake van een contradictie in de
slavenprodukt lewijze.
De overheid was niet gelukkig met de ontwikkeling waarbij slaven de
opdracht kregen van hun eigenaars om een vastgestelde som geld als weekgeld te verdienen, en besloot dit gebrUik te verbieden. Ook v'~at betreft het
verhuren van slaven werden voorschriften gegeven. Voortaan was dit slechts
toegestaan op baSIS van een contrac t dat tussen de huurder en verhuurder
werd gesloten. 3
Ondanks de dUidelijke voorschriften ten aanzien van het venten van
goederen lukte het de overheid niet de venters te dwingen hun goederen UitslUitend op de markt In de OranjetuIn , In gesteld In 1695, te verkopen. Kennel ijk was de overheid van oordeel dat de voortdurende straathandel samenhing met het beperkte aantal marktpleinen. Vandaar het beslUit van 14 maart
1781 om het aantal centra In Paramaribo voor het houden van markten uit
te breiden tot Iller. Het betrof de oude OranjetuIn, de kruiSing KelzerstraatJ
KIIPstenenstraat/Domlneestraat , de Jodenbreestraat voor het huis van Schäneman, en het plein aan de waterkant, van de steiger tot de barrière. Deze
maatregel had evenmin het gewenste effect en de overheid zag zich genoodzaakt om de straathandel op beperkte schaal toe te staan. Toestemming voor
het venten langs de huizen werd voortaan aan blanken verleend die daartoe
de wens te kennen gaven en aan slaven die vergezeld door een blanke hun
goederen te koop aanboden . Waarschijnlijk was de beslissing van de overheid
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om de straa thandel t oe te staan, door de eerder genomen besluiten te herroepen, mede mgegeven door de wensen van de burgerIJ van Paramaribo. Dit
bli jk t Uit de motivering die de overheId gaf voor haar beslu it. Geste ld werd
dat de straathande l zou :
strekken tot werkelijk gerief van onze goede ingezeetenen zo
met betrek.klng tot de prijs dier goederen als het gemak om dezelve te bekoomen . (Notificatie van 14 maart 178 1; Pub l icatie
van 14 mei 1787; ProcJamatle van 5 september/28 oktober 1814) .
Wie waren de consumenten van de goederen die door de slaven te koop
werden aangeboden? Eerder werd opgemerkt dat de slaven onde rling handeJ
dreven, maar de grootste afnemers waren de vrije blanken, en vrije mulatten
en nege rs. De hande l tussen slaven en vrijen op de SU rinaamse plantages
spee lde al in de zeventrende eeuw een rol. Deze transacties werden toen
door de overheid verboden om vermeende o f werkel ijke diefsta l van goederen
door slaven te voorkomen. Ondanks dit verbDd ontwikke lde de handel die door
slaven wel'd gedreven zich In de loop van de achttiende eeuw zo sterk dat
de wmkellers rn Paramaribo daar ernstige concurrentie van ondervonden . Beschermi ng va n de winke li ers t e Paramaribo was In de tweede hel ft ven de
achtt iende eeuw de voornaamste reden voor de overheid om de ha ndel op
de plantages stra fbaar t e stell en , wat bllikt Uit artike l 8 van het Reglement "oor de Plantagebedienden va n 1759.
Het toew ij zen va n kostgronden aan de slaven en het feit dat zij de
beschIkking kregen ove r de produktie Uit eigen ar beid, betekende dat de
slaven het eigendomsrecht hadden verworven . Somm Igen slaagden eri n redelIJke hoeveelheden te produceren en vervol gens te ver kopen op de lokale
markt te Paramaribo of op de plantages. Er zrJn Immers genoeg voorbeelden
bekend van slaven die zich vrij kochten met de ge ldelijke Inkomsten Uit
eigen arbeid . Het ontstaan van het eigendomsrecht was dus niet In het belang van de p lante rsk lasse en kan evenmin worden verklaard als een vereiste
van het produktiesysteem . De marxistische opvatting dat het verwerven van
het e igendomsrech t slechts bij vrije arbeid moge l ijk is, gaat dus niet gehee l
op VODr het geval van de slavenproduktiewIjle In Suriname tijdens de achttiende en negentiende eeuw .

4 . Co n c lu 8 ;e

Tijdens de slavernij In het Caralblsch gebied ontstonden er nIeuwe pre-kapitalIstische produ kt iew i jzen, ook nadat de op slavernIJ gebaseerde produktiewiJZe door de penet ra ti e van westers kapitaa l t ot ontwikkeling was gekomen.
Een soortgel ijke ontwikkeling vo l trok zich ook In Suriname. De voornaamste
pre-kapita li stische produktiewi,ze was het verbouwen van voedse lgewassen
door slaven op kost gronden en he t verkopen van de opbrengst. Een andere
vorm w"s lie t vt::nltm van goederen door slaven in opdracht en ten behoeve
van hun eigenaars. OOk kr egen slaven de OPd racht voor hun eigenaars wekel IJkS een vast som ge ld te verd ienen door zich te verhuren aan vrije pe rsonen. Alle drie vormen van arbeid boden aan de slaven moge lijk heden om
gelde l ijke Inkomsten te verwerven. He t eigendomsrecht van sl aven dat hier door ontst ond betekende een breuk in de op slavernij gebasee rde produktIewijze .
Het ontstaan van de pre- kapit al istische produktieWIjzen betekent ook
dat de penetratie van westers kapitaal niet leidde tot el iminatie van prekapital istische produkt ievo r men. De toewijz in g van kostgronden aan de slaven
werd ten de le bepaald door de belangen van de plan l ersk lasse. Dit ge ldt
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echter niet voor de uiteindelijke gevo lgen van die toewijzing . Er zijn vol doende voorbeelden bekend van slaven die zich vrij kochten met het door
hen verdiende geld, landbouwproduktie en handel. Dit was niet in het be l ang
van de plantersk l asse en kan dus evenmin worden beschouwd als een vereiste
van de op slavernij gebaseerde produktiewijze . Toch bleef het systeem van
kostgronden en de daarop gebaseerde handel die door slaven werd ged reven
gehandhaafd. Met name de straathandel werd door de overheid toegestaan ,
op verzoek van de consumenten (de vrIJe bevo lk ing) en tegen de zin van de
winkeliers. Kortom , het voortbestaan van pre- kapita l istische pro ctuktiewljzen
werd niet Uitsluitend dOOf de bel angen van de planters bepaald.
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manusc r ipt kaart (/667) uit de Atlas van
lonende onder andere " Specklcwoorl Country"

VESTIGINGEN AAN EN ONTVOLKING
VAN OE BOVEN-COMMEWIJNE

JUST WEKKER

Een ieder die de laatste tien à twintig Jaar de Boven-Commewijne is opgevaren , zal een volledig verlaten gebied hebben aangetroffen. Het oerwoud
heeft zich op beide oevers geheel hersteld en er is niets dat nog herinnert
aan de uitgestrekte suiker- en koffieplantages die In de glorierijke dagen
van de plantocratle - van de 17e tot en met de 1ge eeuw - langs deze ri Vier gelegen waren. Toen waren de oevers dicht bevolkt en er was een druk
verkeer over dit riviergedeeJte . Veelzeggend is het ooggetuige vers lag van
Gabrie l Stedman (1799, ": 61-61) :
"Ik vond de oevers van de CommewlJne veel aangenamer, dan die van de
Cottica; ZIJ zijn bedekt met fraaie SUlker- en Koffy -plantaglëd\ en de mededeling van Benoit Uit 1839 (p. 14):
" ....• een pr achtig gezicht bieden een zestigtal magnifieke plantages op beide
oevers" (vert. J . W.).
Op de riVier zelf was er een va-et-vient van roeiboten en ponten ; slaven
en matrozen roeiden de planters van de ene naar de andere plantage . Met
de ponten werden SUiker en andere landbouwprodukten getransporteerd. Over
de roeiboten zegt Stedman (I : 127): "Oeeze booten zyn dlkwyls met een
groote pracht verClerd. Zij hebben vergulde cleradlën, zomtyds zyn ze vol
muzikanten en bevatten alle zoor ten van gemakken." Er was ook regelmatig
verkee~ van milltalre patrouilles, die op veldtoch t tegen de gevreesde Mar rons \Naren of zich tussen de diverse militaire posten - onder andere op
de plantages L 'Espérance, Klarenbeek en Maagdenburg - verplaatsten . Ook
waren er transporteo van stenen , afkomst g van de steenbakkerij te plantage Appecappe, naar de plantages of naar Paramaribo. l
En 's zondags was er weer een ander soort bedrijvigheid: dan begaf men
Zich ter kerke . Er stond een Hervormde kerk aan de monding van de CasseWlnl ca , op de grond van Calls (biJ Stedman de post van Calais genoemd)
en éér, te Curcabo tegenover de plantage Potflbo. Curcabo was een ontmoetingsplaats van de bewoners van CommewlJne en een pleisterplaats van de
H o llandse immi gra nten die de fIVIer op en at voeren. Er werd daar overnacht, getij afgewacht en handel gedreven.
Van dit alles IS anno 1988 niets meer te bespeuren. Het hele economische en sociale leven IS In dit gebied weggevallen . Alleen de brug over de
fIVIer nab!! de verlaten plantages Wnedljk en Stolkertsijver en de brug nabij
de Tempatikreek zorgen nog voor enige bedrijvigheid. Deze tweede brug
vormt de oeververbinding In de bosontsJuitlrlgsweg tussen de SurinamerivIer
en de i\I1arowijne.
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In 1634 bezocht kapitein David Pletersz de Vries 2 de "Wilde Kust" en op
24 oktober van dat jaar voer hij de SurinamerivIer op. De Vries vernam
hier dat een schip uit Vlissingen vier maanden in de Commewijne gelegen
had om hout te laden.
Dit is het eerste bericht over ac tiviteiten van Europeanen in het gebied
van de Commewijne . De eerste kaart waarop de locatie van deze houtkap
IS vastgelegd, dateert uit 1667.
Zoals bekend maakte Francis Lord Willoughby of Par ham vanuit Barbados in 1651 een begin met de definitieve kolonisatie aan de SurinamerivIer. J
In 1662 werden Lord WilJoughby en Lawrence Hide door Koning Karel 11
van Engeland begiftigd met het gebied "ca lled Serrinam also Surinam "; voort aan zou het Willoughby Land heten. Vijf jaar later verscheen de hierboven
genoemde kaart met als titel UA descrlption of the Colony of Surranam
in Guiana. lI " Deze anonieme kaart geeft een goed kartografisch overzicht
van de ligging van plantages langs de Commewijne rivier in die tijd. Uit
de kaart blijkt dat er langs de Boven- Commewijne en haar zijtakken, t .w. Commetewane, Cahiwinica, Mapauny of Willoughby river, Penemica (tegenwoordig
respectieve li jk Commetewane, Casewinica, Mapane en Peninica genoemd)
en Tempati, in totaal 32 gronden lagen. Langs de Commewljne ze lf lagen
6 gronden, eveneens 6 langs de Casewinica , 8 langs de Mapane, 1 langs de
Penini ca, I langs de Tempatl en 5 langs de Caramacca (op de kaart Occomica genoemd); terwijl langs een onbenoemde kreek nog 5 gronden zijn aan gegeven . Helaas is Uit deze kaart , of uit de kopie ervan (zie noot 4), niet
op te maken welke gewassen er verbouwd werden ; zeer waarschijnlijk was
suikerriet wel het voornaamste produkt.
In deze tijd werden er geen plantages langs de benedenloop van de Com mewijne aangelegd , omdat deze bij een eventuele Vijandelijke aanval onbeschermd zouden lIjn. Dit zou pas veranderen nadat in 1747 fort Nieuw ~
Amsterdam en de redoutes Purmurend en Leyden aan de samenvloeiing van
de Commewijne- en de Surinamerivier werden aangelegd. De Engelse kolonisten hadden bovendien problemen bij het draineren van deze laag gelegen
all UVIale gronden, die evenwel vruchtbaarder waren dan het hoger gelegen
land.
De landstreek tussen de Mapane en de Surinamerivier wordt op de kaar ten uit die tijd aangeduid als "Specklewood Country!! (land van letterhout} 5, hetgeen doet vermoeden dat van hieruit deze houtsoort naar Europa
geëxporteerd werd .
A ls In 1671 de kaart van de eerste Nederlandse Jandmeter In Sunname,
Willem Magge, verschijnt, blijken er in de Boven-Commewijne en haar afflu enten nog slechts 15 plantages te ZIJn, waarvan 4 over een suikerrnolen beschikken . Het ffL etterhou t LandtIl wordt op deze kaart rond de Tempat l
gesitueerd. De afname van het aantal gronden is nIet alleen langs de
CommewlJne merkbaar . Gaf de anonieme kaart uit 1667 In geheel SUflname
nog 175 plantages aan , in 1671 is dit aantal teru ggel open tot 107 stuks. Vele
Engelse en Joodse planters waren met hun slaven vertrokken nadat Abraham
Crijnssen Suriname in 1667 ten behoeve van de Staten van Zee land op de
Engelsen had veroverd (Tweede Engelse Oorlog 1665-1667) . De Suriname fIvier, beveiligd door het inmidde ls gebouwde fort Zeelandia, werd praktisch
niet verlaten, de onbeschermde CommewiJne wel .
In 1686 ondernamen enkele Labadlsten 6 een reis vanaf hun verblijfplaats ,
de, plantage La Providenee aan de Surinamerivier , naar de Couremoutibo,
een zljflvier van de Cottica (Knappert 1926: 27). Van deze reis bestaan een
Journaal en een kaart; het Journaal werd door Dr. J.W.C . Ort als feuilleton
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In ~Iet Protcstan Lcnbléld (Paramaribo 1920, no. 19 en 20) gepub l iceerd, ter wij l
de kaart In 17 15 doo r de landmeter Mau r its Walraven werd gecopleerd. Bl i jkens deze kaart waren e r toen In het geb ied van de Boven - Comrnewl j ne
met z IJk reken Hl t olaa l 7 1 nederzettingen , t.w . : l angs de CommewlJne 42 ,
langs de Commete wane 8, langs de K leine Comme w lJne 2, langs de Penl nlca 7, langs de Botte lskreek 6, langs de Car amac ca I en langs de Cass iWlnlca 5.
Aangezien vo lgens het Journaa l de Labadisten de Bo ven - Commewljne niet
bezochten . IS niet na t e gaan In hoe ve rre deze opgave JU ist IS. Maar dat
het aanta l nederzettingen in de Bov en - Comme w ijne In kor te ti jd aanz ienl i j k
toenam IS we l zeker , wa nt tw ee jaar lat e r ( 16BB) versc heen de kaart van
F . de Wit, d ie we r d samengest eld aan de hand van de gegevens die gouver neur Aerssen van Somme lsdljck In 1685 aan de d irec t eu r en van de SocIët eIt
van Sur in ame had verstr ek t. Blij k ens deze kaart wa r en belde oeve r s van
de Boven-Comme w i j ne vol ledig In p lan t ages Ui tgegeven . In totaa l waren er
106 stuks, waa r van soms meerdere aan één eigenaa r toebehoorde n. Deze
kaart werd In 170 1 doo r de In SUri name geadmit t ee r de landmeter Johan
Sas gecop leerd, zodat kan worden aangenome n da t deze bezetting tol dat
jaar onge w IJz igd iS geb leven (Van Renselaar 1966: 10) .
Dat de Bo ve n- Commewljne In die tijd d ic htbewoond was, blijkt ook Uit
he t feit dat de Hervormde Gemeen t e (toen Slaatskerk) a ldaar gesplitst d ien de te wo r den. Het oudste kerkje stond op de zogenaamde Hoek van Ca l IS
(bij Stedman: post van Caia is en op de k aar t van J . O t tens Callson ge naamd). De tweede ke r kgrond , opgericht In 1699 , was te Cu r c abo , tegenover
de plantage Potribo ; In 1726 verhu\sde men naar Potr l bo . Een de r de kerk grond was de p lantage van Jan de Bakker , ge legen op de linkeroe ve r van
de Boven - Commewl jne, t ussen de Crawassibo- en de Penln lcakreek .
Van het inwone r tal In deze pe riode kan slechts een schatting worden
gemaak t. Zo con c ludeert Blj lsma (1920-21 : 353 - 354) aan de hand van een
staat varl hoofd - ge ldschu ldlgen Uit 1684 , dat er In de regio Comme wljne Cottlca - Perlca 350 volwassen c hr Istenen wa r en . Stedman ( 1799, 11: 76) meldt :
"Men telt op zommlge SUlker - Plan t aglën meer dan vie r honde r d slaven .1!
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Kenmerkend voor de 18e eeuw In Sur i name zijn de tegenste l lmgen en de
grote ups en downs op politiek en economisc h geb ied . Want In dezelfde l iJd
dat de p l an t age landbouw haar hoogtepunt bereikte , werden de pl antages In
toenemende mate bedreigd door de Marro ns en ondermijnden de crises op
de Amste r damse beurs de financ iële poslt\e van vel e planters onhers t e lbaa r.
De ze sltu,ltle was ook typerend voor de Boven - Commewljne .
In het begin van de 18e eeuw kregen de plantages een e igen naam; t ot
dan t oe werden ze aangeduid met de naam van de al lodiale eigenaar . Het
gebruik van plantagenamen IS gec ontinueer d In de 1ge eeu w en geschiedde
naar be lieven der c on cess ionalren onder goedkeuring van het gouvernemen t"
(Surinaamse Almanak 1908 : 89) . OOk aan de hand va n p lakkate n IS zu l ks
na te gaan; zo vermeldt PJakaat no. 105 Ui t 1684 met betrekking tot het
keuren van sUiker en merken van sUIkerva t en , dal hierbij het merk van de
e ige naar en dat van de Soc iëteit aangebrac ht moesten worden . Plakaa t
no. 224 Uit 1706, eveneens over het keuren van suiker , eist van de keurders
dat ZI J In hun Journaal "de namen de r pl ant age... ; en derse l ve eigenaar s" vermeiden , terWIjl op de vaten het p lantagemerk van de eigenaa r ve r eist was .
Uit de periode 1713- 17 18 zIJn twee praktisch Identi eke kaarten bekend :
de kaart van de l andmeter A . Maas In J . D. Herleln ll esc hrY l'ingc van de l'o lk:;;-
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Planlingc Zuriname (1718) en de kaart gepubliceerd door de bekende kaartverkoper J . Ottens. Beide kaarten zijn gebaseerd op de gegevens van de
kaart van Mogge uit 1671 en de zogenaamde Labadistenkaart uit 1686 en
vertonen ook dezelfde vertekenmgen en fouten (bijvoorbeeld twee rivieren
met de naam Cottica, terwijl er ook nog geen toponiemen worden vermeld) .
Blijkens deze kaart van Ottens zIJn er In totaal 86 pJantages in het gebied
van de Boven-CommewiJne (Commew ijne 52; Commetewane 7; Kleine Commewqne 2; Peninica 9; Bottelskreek 8; Cassewinica 4; Mapane, Tempati
en Crawaslbokreek elk 1). Dit aantal is 20 minder dan door Johan Sas ln
1701 werd aangegeven. Deze vermindering kan het gevolg zijn van zowel
de samenvoeging van pJantages als van het verlaten van minder vruchtbare
gronden.
Later, nadat het fort Nieuw-Amsterdam (1749) en de redoutes Purmurend
(1748) en Leyden (1755) nabij de samenv loeiing van de Suriname en de Commewijne waren gebouwd, werden aan de benedenloop van de Commewijne
c ir ca 150 nieuwe plantages van elk 215 ha. groot uitgegeven en tot afzonderliJke polders Ingericht, waardoor vruchtbaarder grond ter beschikking kwam.
Onder ·vl geur van de toenmalige agrarische politiek reikte men aan de
bezitters van de plantages grondbrieven Uit, waarin de verkrijgers o. m. de
verplichting van het doen uitmeten van het perceel werd opgelegd . Vanwege
het niet nakomen van deze verpli chting verloren de dIrecteuren van de Sociëte it van Suriname eJk overzicht op zowel het aantal tn c ultuur gebrachte
gronden als de ligging de r plantages langs de rivieren. Aan gouverneur
C .E. H. de Cheuses (1728-1734) werd daarom opgedragen ervoor tezorgen
dat de kaart van Surtname werd geperfecttoneerd en dat de namen van de
plantages daarop werden aangebracht.
Helaas is van dit plan niets terechtgekomen . Dankzij echter r,et werk
van de landmeter -I ngenieur A . de Lavaux JI1 de jaren 1731 - 1737 is het toch
mogelijk geweest om in 1737 een overzichtskaart van de tot dan toe In
cu ltuur gebrachte gronden samen te stellen . Deze kaart werd nog viermaal
met aanvullingen, tot na 1770, uitgegeven.
De eerste kaart van De Lavaux Uit 1737 geeft In de Boven-Commewljne
98 plantages aan, waarvan 76 in cu ltuur; de editie van 1770 geeft nog 74
in c ultuur zijnde plantages aan en verlaten gronden langs de Penlnica, Tempati, Commewijnekreek , Mapane- en Sarwakreek en de Caramacca. In de
tussentijd. bleven slechts 28 namen van eigenaren ongewi jzigd. De kaarten
van De Lavaux vermelden naast het aantal plantages ook nog de plantagenamen, de namen der bezitters en het oppervlak 111 akkers (I akker =
0.429 ha). De kaarten vóór die van De Lavaux bevatten geen gegevens
met betrekking tot de namen van de plantages en hun opperv lakte.
Dan neemt in 1765 de Boni-oorlog, die tot 1793 zou duren, met aanvallen van Boninegers op plantages Hl de Boven-CommewlJne formeel een aanvang . Daarvoor, en wel reeds In 1757, wordt ook al melding gemaakt van
slavenopstanden tn het gebied van de Boven-CommewlÎne, de Tempatl en
de Cottica. De problemen met weggelopen slaven waren jn feite reeds In
de 17e eeuw begonnen , maar namen vooral na 1712 (de aanval van de Fransman J. Cassard op Suriname) steeds ernstiger vormen aan. VeJe toch ten
werden tegen hen ondernomen, evenwel zonder resultaat. Gouverneu r Mauri c ius ( 1742-1751) besloot daarom een vr edestractaat met de Marrons .te
sluiten. Er vo lgden nog andere vredestractaten (in 176 1 met de Aucaners,
in 1762 met de Saramaccaners), maar er liepen voortdurend nieuwe groepen
weg. De gevaarlijkste groep werd gevormd door de Boni, een weglopersmacht aan de Cottica. Gabriel Stedman, die in 1773 als kapitein deel uit':
maakte van het expeditiefeger tegen de Marrons, schreef dat de "Cotti ca
rebels" in 1772 bijna de "finishing bIow" aan de kolonie hadden toegebracht.
Het gouvernement zag er vanaf nieuwe traetaten met de Marrons te slUiten
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en besloot hen te beoorlogen . De militaire macht werd In 1770 vergroot
met ' s Lands Vrijkorps (bestaande Uit kleurlingen en Vrije of gemanumlt teerde slaven) . Aangezien de prestaties van dit korps te wensen over lieten, werd een nieuwe militaire macht Hl het leven geroepen: het Korps
Zwarte Jagers, bestaande Uit vrIJgekochte slaven ; de Zwarte Jagers werden
ook Redl Moesoe genoemd.
Terzelfdertijd begon men met de aanleg van een militaire linie, het
Cordonpad ; dit liep vanaf de Atlantische Oceaan langs de oostzIjde van de
plantages aan de Boven-Commewljne tot aan de Joden -Savanne aan de Suriname- riVier. 00 een kwartier gaans van elkaar werden militaire posten
gevestigd (zie de kaarten van J .F . Wollant vóór 1776, in manuscript;
J.C . Heneman 1784; Moseberg 1801), die alnaargelang van de bezetting
plket- , sergeants- , offlciers- of kapiteinspost werden genoemd. De sterkte
van dit militaire cOI"don bedroeg in 1778: 5 kapiteins, 19 luitenants, 44 sergeanten , 69 korporaals, 24 oppassers, 5 bakkers en 955 soldaten . Het cordon
bood enerzijds bescherming aan de plantages tegen de aanvallen van de Mar rons uit de Cottlca, Tempatl en Marowljne en anderzijds moest zij het weglopen der slaven van de plantages tegengaan . In 1778 rapporteerde kolonel
Fourgeoud dat ce kolonie van Marrons was gezuiverd; hun hoofdmacht had
zich op Frans grondgebied teruggetrokken . Het co rdonpad heeft tot 1780
dienst gedaan ; daarna werd met de belangrijkste groepen vrede ges lot en
of was, zoals FOJrgeoud verklaarde , de strIJd beslecht.
Tussen 1751 en 1755 ontplooiden de Amsterdamse handelshuizen In Suriname grote activiteiten . Vooral voor de koffie werden goede prijzen ge maakt en er werd veel geld In Surmame belegd . Men schat dat In het derde
kwartaal van de 18e eeuw een bedrag van 50 tot 80 miljoen gu lden In de
vorm van lenlrlgen naar Suriname IS gevloeid. Maar al snel begon het ver trouwen In de ~urlnaamse economie af te nemen, in de eerste plaats vanwege de geruchtmakende slavenopstand In Berblce In 1763 en onder Irlvloed
daarvan een weliswaar overdreven maar niet geheel ongegronde angst voor
de Surinaamse weggelopen slaven; In de tweede plaats door de crises op
de Amsterdamse Beurs in 1763 en 1773. Vele plantagebezItters kwamen 111
grote rnoedqkheden doordat zij niet voor voldoende reserves gezorgd hadden.
De schuldeisers drongen aan op terugbetaling, maar hieraan konden de plan ters niet vO!doel1, hetgeen tot gevolg had dat de plantages In handen van
de schuldeisers If) Nederland kwamen . Deze bleven lil Nederland en stelden
administrateurs aan om hun plantages te beheren . Hiermee begon de periode
van het zogenaamde "absenteïsme", dat voor de landbouw en voor de gehe le
economIe van Su r iname funest is geweest.
In 1784 verscheen de kaart van J.C. Heneman, die evenals Stedman
onder kolonel Fourgeoud had deelgenomen aan de strafexpedities tegen de
Marrons In het oosten van het land. Behalve de li gging der plantages zIJn
op deze kaart de vele routes die door de militaire patrouilles waren gevolgd,
weergegeven . Helaas worden noch opperv lakten noch toponiemen vermeld.
{Overigens vervaardigde Heneman tussen 1789 en 1803 in opdracht van de
directeuren en regeerders van de ko !onle een LJit 140 delen bestaande manu scriptkaart op de schaal 1
15.000, waarop de perceelsgegevens Uit zijn
kaart van 1784 wél te vinden zIJn. Inmiddel s waren weer enkele plantages
verlaten ; zo lezen WIJ bij Stedman (1799, IJ: 213): "Na plantage "De Hoop"
(feitelijk plantage L 'Espérance, de militaire post werd " De Hoop" genoemd
- J .W .) werden de plantages zeldzamer en na "Goed Acoord", welke 10 à
12 mijl verder ligt, lIJn geen bebouwde gronden meer. 7 MUitelingen hadden al le plantages, die hoger lagen. verwoest met uitzondering van de hout grand
Jacob (ook bekend als plantage Maagdenburg aan de Tempati)".
Een ove rz icht van de plantages aan de Boven - CommewlJne vmden WIJ
In de Surinaamse At manak van 1793: 31 SUikerplantages, 18 plantages waarop
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koffie samen met cacao of katoen geteeld werd, 12 koffieplantages, 5 houtgronden en 1 steenfabriek (plantage Appecappe). Over een aantal van deze
plantages kan nog het volgende opgemerkt worden:
Plantage De Dageraad, aan de Cassewinica, - vroeger Nieuwe Grond van
Knoppomombc - was een "aanzienlijke" suikerplantage . Er was een "uitgestrekte raffinarderij en rumdistillery welke de gehele volksplanting met alle
soorten van geraffineerde suiker, siropen en rum konden voorzien" (Almanak
1793).
Plantage L 'Espérance was een " uitmuntende Suiker-Plantagie, gelegen
aan den linkeroever van de Commewijne (bij het opvaren, J.W.), aan den
mond van een kleine kreek, genaamd Bottle-Kreek, en bijna tegenover eene
andere, Cassiwinica genoemd" (Stedman 1799, 11: 62). Op deze plantage was
de militaire post De Hoop, waar Stedman gelegerd was. Met de kerkgrond
Calis vormde de militaire post een bedrijvig punt In de rivier. Deze post
werd in 1779 verlaten tengevolge van onhygiënische toestanden, ontstaan
door overstromingen. Men trok zich toen terug op de post Maagdenburg aan
de Tempati . Te Maagdenburg was er een hospitaal voor militairen, evenals
op de pJantage Klarenbeek (met een militaire post tussen Goed Accoord
en Appecappe). In 1788 werd, nadat het cordon was opgeheven, deze plantage door de Boni aangevallen.
Plantage Roosenburg (tegenover plantage Ostage), een suikerriet en koffieplantage, bezat ook een steenfabriek . In de verzameling van P.A. Leupe
(onder no. 165 van het Algemeen Rijksarchief , Den Haag) IS hiervan een
beschrijving Uit 1733.
De Sociëteitsgrond Sommelsdljck : in 1785 verkregen de Hernhutters in
Suriname op het voormalige fort Sommelsdijck een stuk terrein (50 ha) om
daar een zendingspost met hospitaal te vestigen . Aangezien de zendelingen
in de daaropvolgende jaren geen toestemming van de plantage- eigenaren
kregen het evangelie aan de slaven te verkondigen en de exploitatiekosten
van deze post erg hoog bleken, werd deze in 1818 weer verlaten .
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De periode tussen 1799 en 1816 wordt ruwweg aangeduid als de periode
van het Engelse tussenbestuur. Een kort staatsrechtelijk overZicht omtrent
het bestuur van Suriname is hier op zijn plaats.
Met de verovering van Suriname in 1667 op de Engelsen door Abraham
Crijnssen kwam ons land onder het bestuur van Zeeland, welk bestuur tot
1683 duurde. Daarna kwam Suriname voor korte tijd onder beheer van de
West-Indische Compagnie (W.I.C. ), die echter reeds op 21 mei 1683 tezamen
met de Stad Amsterdam en Cornelis Aerssen van SommeJsdijck de SOCiëteit
van Suriname vormden. In 1686 werd het beheer van de W.I.C . definitief
beëindigd en trad de Sociëteit bij resolutie van de Staten Generaal
d.d.
5 oktober 1686 in alJe rechten van de W.t.C. Aangezien de nieuwe W.I.C .
in 1674 naast het generaal octrooi dat haar op 23 september 1682 voor 25
jaar verleend was, ook een niet aan een tijdslimiet gebonden bijzonder octrooi verkreeg, werd de Sociëteit ook genoemd de Geoctroyeerde Sociëte~
van Suriname (Hartsinck 1770, 11 : 623).
Suriname werd In 1795 samen met alle andere Westinidsche koloniën
onder de directie geste ld van een " Committé tot zaken van koloniën en
bezittingen op de kust van Guinea en America", en de Geoctroyeerde Sociëteit van Suriname werd opgeneven In 1799 werd de Republiek der Ver enigde Nederlanden omgezet In de BJ'taafse Republiek, waarna het Commit té voornoemd een r'laamsverandering onderging en "Comlnltté tot de zaken
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der Colonlën en bezittingen van de Bataafse Republiek 1(1 AmeTlca en op
de kust van Gumea ll werd . Ondertussen was Nederland sinds 1796 weer In
oorlog met Engeland; ten gevolge hiervan kwam SUflname In 1799 onder
Engels protectoraat. De nederlandse gouverneur (Frideri CI) en de Raden bieven (met eigen wetgeving en bestuur) namens een onbepaa lde landheer het
bewind voeren .
In deze periode va.n het Engels tussenbestuur werden nieuwe landbouw gronden aangelegd In Saramacca, Coronle en Nlckerle, zowel door Neder landse speculanten al s door Britse onderdanen die met de bezetters waren
meegekomen. Vele namen van plantages , vooral In Corome en Nlckerle. getUigen h iervan .
BIJ de vrede van Amlens (25 maart 1802) kwam Suriname weer .aan de
Bataafse Repub li ek en ging het bestuur over de West Indische ko lonlen naar
de " Raad der Amer icaanse Coloniën en Bezlttlnqen der Bataafse Republiek ".
In 1804 brak er opnieuw oorlog Uit tussen Nede r land en Engeland; Su r mame
werd weer Engels beZit en bleet dit tot de Londense Conventie van 31 mei
181 4. De feitelijke ove r gave had plaats op 26 februari lB16 (OUIntus 80sz

1954 : 6 4 ).
In 1801 vers:henen van de landmeter J .H. Moseberg twee Identieke kadastrale overzichtskaarten , waarvan slechts de opdrachten versch i llen. De ti t el
van de ene kaart (zonder datum overigens) lUidt : " nieuwe speCiaal kaart
van de Colon Ie Suriname met de tot culture geDragt zllnde Landen en Plantaglën . 3 Eerbiedigst opgedragen aan het Cornmltté van de Bataafse beZitt ingen In Amerlca en op de kust van Afrl ca " . De kaart geeH In klel.ren
de geteelde ge'Nassen aan . De opdracht va l~ de andere kaart (wel voorzien
van het jaartal 180 1) lUidt : 1I • • • eerbledlgst opgedragen aan : Alle geïnteresseerdens op en Ingezetenen der gemelde Coloflle". Dit IS een zwart-w itte
kaart.
In de Boven-CommewlJne met ZIjtakken worden In totaal 76 plantages
aangegeven , te r wijl ten zUiden en ZUid-oosten van het cordonpad alle plantages zijn verlaten . Tussen 1793 en 1801 ziln er negen plantages bijgekomen
en tien van naam veranderd . Deze naamsveranderingen dienen In verband
gebracht t e worden met de economische cr iSIS waarover In de vorige pélra graat IS gesproken .
Het werd sUller In het Boven-Commewljne-gebled: ten ZUiden van p lan tage Goed Accoord kwamen geen In cultuur ZIjnde plantages meer voor ,
het co rdon was verlaten en het militaire ve r keer op de TlVle r was sterk
gereduceerd . Inmiddels was In 1797 ook aan hel zelfstandig bestaan van
de Hervormde Gemeente Hl dat district een e inde gekomen en waren de
kerk gronden opçeheven .
Een verdere teruggang In de plantagelandbouw laat de SurinaiJ /IJ sc !Je staalkundige afmélllak voor den jiwrc {BIB zien . Er Zijn dan nog maar 26 SUikeren 5 koffieplantages In bedrijf . De st eenfabriek van Appecappe IS nog 10
produktie. terwIJl op plan t age Rustveld een "chirurgyn" geves t igd IS.
In 1835 verscheen het boek van M .D . Teenstra: LJe fandboLJt,· in de kolonie
Suriname , vergezeld van een tweedelige gekleurde kaart van de landmeter
G. Mabé Uit 1832. Hierin IS weer een goed overZicht te vinden van de
plantagesItuat ie. Teenstra geeft In de Boven-Commewijne 24 In bedrijf ZIJnde SUikerplantages aan, waarvan één, de plantage GoudmlJn'l , van een StOOli malen IS voorZien , 19 van een watermolen en 4 van een beestenmolen .
Voorts zIJn er nog 3 koffieplantages en 3 houtgronden. De suikerp lantages
beslaan gezamenlijk een oppervlakte van 20981,103 ha . en hebben een totale
slavenmacht van 3034 Zielen . De koffieplAntAges hebben een gezamenlijke
oppervlakte van 678 .678 ha . , terWij l er In totaal 240 slaven we r kzaam zijn .
De 3 houtgronden worden bewe r kt door 310 slaven en beslaan een opper v lakte van totaal 5 190,9 ha. Tenslotte ver meldt Teenst r a nog 6 m il itai r e
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posten, te weten: Rustveld en SommelsdJ)ck als chirurgyns-etablissementen
en verder Jokemombo, Oranjebo, L 'Espérance en Gouverneurs\ust (veeweide) .
Over zijn opgave merkt Teenstra zelf op (1835, H: 79): " Wat de hoegroot heid der concessiën in akkers betreft, deze zijn met de meeste nauwkeurig heid uit de bestaande waranden en kaarten nagegaan; ook is er na de latere
verdee\lngen en de Jongste opmetingen het bijgekochte hier bijgevoegd en
zamengesteld en het verkochte afgetrokken, zoodat men zich ten aanzien
der grootte het best op deze !ijst (van plantages, J.W.) verlaten kan. Maar
wat de sJavenmacht van iedere p lantaadje betreft, hieromtrent ben Ik geenszins zoo z.eker ( ... ) ..... groote afwijkingen zullen er echter nIet plaatsvinden".
In 1840 werden de koffiep lantages omgezet In suikerplantages en de klei ne watermolens werden vervangen door stoomsuikermolens .
Vijf jaar later is er weer een geringe uitbreidJng te constateren . De Surinaamse Almanak van 1840 meldt namelijk 27 suikerplantages en 6 houtgronden. Daarentegen is er nog slechts één militaire post, L 'Espérance, en
hel chirurgyns-etabllssement Sommelsdijck bemand .
Hoewel de Moravische Broedergemeente (Hernhutters) Sinds 1735 (met
enige onderbrekingen) in Suriname aanwezIg was, kreeg ZIJ aanvankelijk geen
toegang tot de slaven op de plantages . Zo lezen we bij Van Lier (1977:
128 e.v.) dat in 1830 slechts 15 plantages voor de zendelingen geopend wa ren. Vanaf dat jaar groeJde deze gemeente echter snel; In 1848 waren er
reeds 30 plantages opengesteld. Met betrekking tot de zending In het stroomgebied van de Boven-Commewilne en met name de kers t ening van de slaven
van de Surinaamse plantage Vossenburg is er een studie van de hand van
H.E . Lamur (1985), samengesteld op basis van o. m . de verslagen van zende!Ingen. Vanuit de zendingspost Charlottenburg , gesticht In 1835 aan de Cotti ca, en vanuit de zendmgspost Heerendijk op de plantage Nut en Schadelijk
aan de Beneden-Commewijne, gesticht in 1856, trokken de zendelingen langs
de p lantages van de Boven-Commewijne en Cottica. In 1896 werd te Potribo een vaste zendingspost gevestigd. !n een verslag UJt 1859, ondertekend
dOOf de Hoofdvoorstander (hel hoofd) van de zending de r Evangelische Broedergemeente, Th . C. van Calker, blijkt dat op de plantages Slootwijk en
Canawipibo aan de Boven-Commewijne de kinderen door negers onder wezen
werden, terWijl een twintigtal plantages door reizende zendelingen werden
bediend . Rond 1852 werd alleen de plantage Goudmijn door een Rooms-Ka tholieke geestelijke bediend en wel vanuit Paramaribo. In de zestiger jaren
was pater Meurkens pastoor van Esterrust aan de Warapakreek , vanwaaruit
hij verscheidene plantages aan de Boven - Commewijne en de Cottica bezoc ht.
Uit het overzicht dat lonkheer C .A . van Sijpesteyn In zijn Beschrijving
van Suriname van 1854 geeft, kunnen we opmaken dat de Situat Ie toen als
volgt was. Er blijken aan de Boven-Commewljne nog 18 suikerplantages te
zijn (waarvan 12 nog een watermolen hebben), 2 houtgronden en 1 kostgrond,
de voormalige plantage Destombesburg; aldaar was ook een door waterkracht
aangedreven rijstpelmolen . Het totaal In cultuur ZiJnde areaal bedroeg ca.
18.000 ha . De militaire post te L 'Espérance was bemand dOOf 1 offiCier
en 20 manschappen . Twee jaar later zou deze post worden opgeheven . Het
aantal inwoners van de Boven-CommewiJne bedroeg ca . 2700 personen , waarvan 2647 slaven . Er was een geneeskundig etablissement op p lantage Bergerac. Van Sijpesteyn merkt op: "Sede r t (d . i.: sinds het begin van de 1ge eeuw)
IS het ve r laten van weinig winstgevende p lantages en het overbrengen der
negers veelal op groote suikerstaten, in Suriname algemeen geworden. Door
dit zament rekken van negermachten, waardoor vooral de hooge r gelegene
p lantages verlaten worden, en de bevolking zich meer op de hoofdp laats
vestigt, wordt jaarlijks het aanta l nog in bewerking zijnde p lantages en
gronden kleiner, doch tevens de bevo lki ng der nog overblijvende grooter "
(1854, 201).
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Opmerkelijk 1$ dat In deze tijd (1856) en zo kort voor de EmanCipatie,
welke de nekslag voor de plantagelandbouw zou betekenen , op de plantage
Lustrijk, op Initiatief van de overheid, een landbouwopleldmg voor creolenkinderen van start ging, naar het \fombeeld \fan het Franse Mettray.I O
In 1860 werd deze opleiding beëindigd omdat men de afstand tot Paramaribo
te groot vond .
In de SUrinaamse Almanak voor het jaar 1861 vinden we een overZicht
van de situatie op landbouwgebied per
1859: langs de Commetewane zIJn
er nog 4 SUikerplantages In bedrijf (3 met een watermolen en 1 met een
stoommolen) met een totaal oppervlak van 3924 ha. en 660 slaven . Aan de
Cassewinica lijn er nog maar 2 houtgronden, Ouapibo en Copie, met een
gezamenliik oppervlak van 3217,5 ha. en 105 slaven . Langs de Boven - Com mewljne zelf zijn er op dat moment nog 14 suikerplantages In bedrIJf (4
met watermolens, 9 rnet stoommolens); de gezamenlijke oppervlakte hiervan
bedraagt 13701,4 ha. en er werken 2470 slaven. De militaire post SommelsdllCk heeft een bezetting van 1 offiCier en 49 onderofficieren en manschap pen; de plantage Bergerac fungeert nog als chlrurgqns-etabllssement. De
plantage Hooiland heeft een grote slavenmacht (660 zielen) plus 20 Chinese
Immigranten. Met de immigratie van Chinezen en Madelrezen als landbouw arbeIders was een begin gemaakt In 1853.
De emancipatie van de slaven {I Juli 1S63} lUidde het definItieve emde
van de plantagelandbouw In Suriname In. Volgens de EmancIpatiewet werden
alle slaven In Suriname vrqe mensen; ZIJ waren echter volgens dezelfde wet
verplicht onder bijzonder toeZicht van de Staat voor de tijd van 10 jaren
onder contract loonarbeid te verrichten . Het stond de geëmancipeerden vrij
een contract te slUiten met een werkgever naar eigen keuze. Ve le sloten
contracten met hun vroegere meesters, maar een aantal hunner zocht werk
op andere plantages. In het begin echter toonden de vrl)gelatenen grote
weerzm om deze contracten te slUiten, omdat Zij bang waren weer In een
toestand te geraken die met de slavernIJ gelijk stond. Na afloop van de
periode van het StaatstoezIcht verlieten de vrIJgeworden slaven de plantages
en zelfs de aanvoer van c ontractarbeiders, die In 1873 met de immigratie
van Brits-Indiërs pas goed op gang kwam , kon het emde van de grootlandbouw, die zoveel jaren de Surinaamse economie beheerst had, nauwelijks
vertragen. Voor de vrIjgeworden slaven moest naar andere werkgelegenheid
worden omgezien, hetgeen men vond In de kleinlandbauw en In de mijnbouw.
De plantages bepaalden niet langer het karakter van het Surinaamse platte land; dat werd van toen af bepaald door de rqstvelden van de kleine landbouwers. i~De verlaten plantages beheersen soms uren varens het beeld van
het landschap langs de rtVleren . Overwoekerde bouwvallen hermneren nog
aan de plaatsen waar eens bloeiende plantages lagen, maar soms IS zelfs
daarvan niets meer te bespeuren en zIJn alle sporen van de welvaart van
het verleden aan het oog onttrokken door het weer hoog opgeschoten bos.
Vele van de oude plantages lijn echter In terreinen voor klemlandbouwers
herschapen. " (Van Lier 1977: 160).
De Surmaamse Almanak van 1888 geeft het volgende beeld van de land bOuwsItuatie in de Boven-Commewljne: er IS nog slechts 1 plantage , plantage
Goudm Ijn; verder zijn er 28 gronden voor de kleine landbouw. In Ilet gebied
van de Commetewane zijn er nog 3 plantages (Slootwllk, Breukelerwaard
en Schoonoord) en voorts 13 landbouwgronden. In het gebied van de Boven CommewlJne wonen 706 personen waaronder 252 ImmIgranten; het inwoner getal In hel gebied 'Jan de Commetewane bedraagt 417, waaronder 71 Imml gra.nten.
De Almanak van IB89 geelt de volgende aanvullingen : de plantage Goudmijn . met een oppervlakte van 1091 ha., heeft daarvan slechts 92 ha. In
cultuur met als produkten: suiker, melasse, rum en bananen; plantage Sloot 47

wijk, 696 ha . groot, heeft 42,9 ha. in cultuur ; produkten c acao en bananen;
plantage Breukelerwaard: 560 ha. groot, In cultuur 15,5 ha., produkten SUiker
en bananen ; plantage Schoonoord, 714 ha. groot, in cultuur 57 ha. , produkten
r:acao, m,IlS .en bananen. Er was een wekelijkse bootverbmdmg tussen Para maribo en Goudmijn, die door twee barkassen werd onderhouden .
De Almanak van 1891 (opgave 1889) i$ nog spec rfieker: Boven - Commewi]ne: 1 plantage (Goudmijn) en 20 grcnden (Irnks in ' t opvaren); bevolking:
487 mannen en 346 vrouwen waaronder 170 Immigranten (125 mannen en
45 vrouwen); produkten: 300. 000 kg. suiker, 3515 kg . c acao , 368 kg . kOffie , ..J
2390 kg . koren (mais), 3496 bossen bananen (de SU i ker was afkomstig van
plantage Goudmijn). Boven- Commewljne (rechts in het opvaren): Breukeler waard 560 ha., In c ultuur 14,5 ha., 30 kg . c acao, 600 bossen bananen ;
SChoonoord 714 ha., In cultuur 53 ha., 4962 kg. cacao, 2751 bossen bananen.
Bevolking in het gebied van de Commetewane : 246 mannen en 225 vrouwen
(waaronder 21 rmmlgranten) . SlootwIjk: 560 ha., in cultuur 34 ha., 5540 kg .
cacao. In de Commetewane waren er ook nog 12 gronden In cultuur.
Naast de kleine landbouw werd ook aandacht besteed aan de goudwinning.
De eerste o fficiële expeditie, in 1874 naar de Maro wljne gezonden, had tot
resultaat de uitgifte van een veertiental kosteloze concessIes, waarvan één
aan de Tempatl. Blijkens opgave d.d. 1 mei 1879 (door gouverneur Van Si jpesteyn) was in 1878 In de Boven - Commewijne 7200 ha. In concessie voor
gouddelving uitgegeven.
Een overzi c ht van de nog in ontginning zijn plantages en rand uitgegeven
ter ontginning van goud en andere metalen Vindt men op de kaart van
J. Kuyper . uitgegeven na 1882. Op deze kaart zijn ook de door W. L. Loth
ten behoeve van de goudindustrie gekapte lijnen aangegeven, waaronder de
lijn van Brokopondo naar het bosnegerdorp Foto aan de Tempatl.
Omstreeks de eeuwwisseling veroverde de in 1856 ontdekte balata l1 de
wereldmarkt en bereikte de Jaarlijkse produktiewaarde een gemiddelde van
3 miljoen gulden. De balata-industrie werd geregeld In de zogenaamde
balata- verordening van 1893. Na een verwarde tijd van roofbOuw werd ten slotte het gehele land 10 balata- percelen verdeeld.

De 20e ee uw : d e on tv o lk i n g vo l too i d

Een van de laatste co mmandanten van de militaire post L ' Espérance (De
Hoop) was lUitenant J .F.A. Cateau van Rosevelt . Zijn tijd te L 'Espéran ce
besteedde hij nuttig door de Boven - Co mmewijne op te nemen en in kaart
te brengen, waaronder het bosnegerdorp Foto aan de bovenloop van de T e m patl . Nog altijd namen van tijd tot tijd " maraudeurs" , die zich in de bossen
van de Boven - CommewiJne ophielden, strooptoc hten m de buurt onder leiding
van het gevreesde opperhoofd Wayudu. Behalve dit ene dorp z ijn er op de
kaart van Cateau van Rosevelt geen andere bosneger- of Indianendorpen
aangegeven Hl het gebied van de Boverl - Cc.Jlnmewljlle .
Een overzi c ht van de landbouwsituatie in de Boven - Commewljne in het
begin van deze eeuw geeft de Surinaamse Almanak van 1908. Er zijn dan
nog slechts 3 plantages en 32 gronden In c ultuur; het inwonertal bedraagt
1290 zielen (700 mannen en 590 vrouwen) waaronder 127 immigranten . In
totaal zijn nog 710 ha. in bewerking , te weten 271 ha. grootlandbouw met
cacao, koffie en bananen en 439 ha. klein landbouw met rijst, ma ls en aardvru8hten. De gronden zijn te Land van Breukelerwaard, Land van Jalousie,
Lard van Somelsdij c k (gouvernement) , Nieuw Clarenbeek, De Nieuwe Hoop.
Ostage, Rustve\d , Sipanbo en Vossenburg .
De p lantage Si ootw ilk IS hel langst n bednjf gebleven. OOk de pl a nta ge
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' t Fortuin bleef in c ultuur maar werd later opgekoc ht door Slootw\jk . In
1907 werd Slootw\)k-Fortuln door het gouvernement gekocht voor de aanleg
van
een
rubberonderneming
(Hevea
Br asillensls) . De koopsom bedroeg
Sf. 13.000 (Rapport Sl ootw Ijk Comm issie . Surinaams Museum . blb l. no. 1529) .
Er werd begonnen met een aanplant van 360 ha. rubber (de opperv l akte van
Slootw IJk was blijkens opmetlllg In 1803 530,5 ha . ); daarnaast werden bananen en koffie aangeplant . In 19 13 werkten hier reeds meer dan 300 co ntra ctanten en bestond de aanplant Uit 50 ha. cacao . 237 ha. ru bber en 122 ha.
koffie (111 aan leg) . In de ze periode (1912-1922) werd te Sloot wijk ook een
landbouwtuch t schoo l voor minder jarige delinquenten (ouder dan 13 jaar) m ger icht. De jongens deden er aan tUinbouw en vern c htten veldarbeid en kre gen ' s middags les op de In 1914 a ldaar opgerich t e gouvernementsschool.
Emd \924 telde deze school 38 leerlingen .
De ru bbe r ondernem In g werd geen succes en de belde plantages werden
ver kocht aan een comb i na ti e van West- Inldsche Cu it uurondernemlllgen . Deze
zette de aanplant om In een koffiecultuur, welke In 1928 mee r dan 400
ha. besloeg. N a de oo rl og (111 1946) werd de plantage SlootwIjk ter beschik king gesteld van de gedemobiliseer de sctlutters en gunners (oo rl ogsve t er anen)
voo r de Uitoefening van de landbouw. Ook dit p lan m islukte, evena ls de
vestiging aldaar van een aantal Toegoenez e n In de Jar en zes tig.
Het meest recente hoofdstuk In de geschiedenis van SlootwIjk begint
In 1976 met de goedkeuring door de CO N S van het Landbouw OntWikke l ings plan COn'lmewljne, waarin deze p lantage een cen tr a le plaats Inneemt. Dit
plan voorzIet In het In cu ltuur br engen van 7600 ha. ten behoeve van de
coöpera t ieve Uitoefening van rijstbouw, veeteelt , Ci truscultuur , verbouw van
pinda en de r gelijke.
Over de bewonlllg van de Boven-Commewljne rond 19 15 IS e r he t vo lgen de oogge t uIgeverslag van de secretaris van het Zend lngsgenootsc llap der
Evangelische Broedergemeente te Zeist . H . Wel$s (1915: 45): lil T was een
lange, vermoeiende reis van Sloo twI Jk naar Potribo . De oevers w orden steeds
eenzamer . Plantages , zoals men ze langs de Su ri name ziet tot Chatillon
toe , z IJn hier Illet meer. Slechts h ier en daar bemerkt men tussc hen
' t groen aan den oever een k lein Inlandsch hU ISJe " . Met bet r ekking tot vestig ingen van Bosnegers en Ind ianen IiI di t gebied ZIJn er sl echts vage be r ichten ter besc hikking. De eerste vermelding van dergelijke dorpen komt
voor op de kaart van L . A . BakhUIS en W. de Quant Uit 1930. Daarvóór IS
sl echts de locat ie van tlet bosnegerdorp Foto op de kaart van Cateau van
Rosevelt bekend (1882) . Met de registrati e van de Bosnegers en Indianen
was het o ver het algemeen treurig gesteld. Zo bericht Jonkheer L .C . van
Panhuys (1921 - 2: 94) dat er geen betrouwbare Cijfers ZIJn over bosnegers
en Indianen In het gebied van de Boven - Cornmewljne . Tot dan toe vonden
er slechts schatti ngen plaats van de aantallen Bos rlegers en Indianen In hun
dorpen en karTlpen (gedurende de Jaren 1911-1918). Veelal werd gebrUik gemaakt van de gegevens van MISS ie en Zending . Elders lÏIerkt Van Panhuys
op : "In Suriname zegt het Bestuur: WIJ hebben zoovee l Inwoners, maa.r daar
ZIJn de Bosnegers en Ind ianen oh-/ biJ gerekend" (1921 - 2 : 95) . De bestuu r sambtenaar Wang ( 1938 : 308) maakt m elding van de aanwez i gheid van Aucane r s In de Boven - Cornmewljne reeds rond 1840 ; na 1849, toen het Bestuur
de Uitdeling van geschenken staakte , heeft men tlen aan de Cottlca en de
Boven - Commewljne ongemoe id ge laten . Lamur (1985: tI) vermeldt de aan we ZIgheid van Bosnegers rond en op de pla ntage Vossenburg : " •... . Vossenburg.
gelegen aan de Bo ven -Commew l lne riVie r, was omringd door nederzettingen
van de Djoeka . Er was zelfs sprake van de aanweZ i gheid va n " Busclmege r"
te Vossenburg ." In hUil verslagen bek laagden de zende l ingen Zich over de
hinder di e ZIJ van het "Gep laude r der Buschneger " onde rv onden . waarbij nog
kwam dat "sl c h die letlle Zelt (oktober 1875 , J . W.) Viel Buschnege r 111er
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aufhalteo". Ook moet worden aangenomen dat In de Boven-Commewljne veel
Indianen (Caraïben) hebben gewoond, gezien het grote aantal Caraïbische
toponiemen In deze regio : Potribo, Penorlbo, Makreabo, Semirentlbo, Sipanbo, Koplbo (later Ciplbo), Courcabo , Knopomombo, QuaplbO, Crawaibo, Cannewaplbo, Jukemombo, Onobo, Waycorebo, WayamplbO, WaycorlbO. 12
De kaart van Bakhuis en De Quant voornoemd geeft de volgende Indlanenen Bosnegerdorpen aan: Parelloe kampoe op de pJantage Crawaslbo en Cople
aan de Cassewlnlca (belde Indiaans); Agamakreek, Java, MOlsmolslkondre
en Gododral langs de rv1apane (bosneger dorpen). In de Jaren VIjftig IS op de
kaartserie van het Centraal Bureau Luchtkartering het bosnegerdorp Negrepeprekondre aan de Peninlca aangegeven.
De Gids (Almanak voor Su r iname In 1937) geeft een opsomming aan van
de toenmalige landbouwactiv ileiten. Nog in c ultuur waren: Plantage Schoonoord (Ingepolderd 2 ha. , produkten koffie en rijst); p lantage SlootwIjk annex
FortUin (1464 ha., Ingepolderd 589 ha., produkt koffie); percelen In eigendom toebehorende en deel Uitmakende van verJaten plantages: 4938 ha.,
in Cu Jtuur 37 ha., produkten koffie, cacao , cltrus en bananen; huurgronden
(205 ha.,·1n cu ltuur 147 ha . , produkten koffie, cacao , malS en bananen). De
overige plantages zIJn voor het grootste deel verlaten . De N.V. Gemengd
Bedrijf VaartuIgendienst SUflname onderh ield nog wekelIJks een verbmdmg
met ce Boven-Commewljne met aJs eindstation Potribo. De barkas "Cam mewlJnett vertrok Iedere woensdagmorgen om 6 uur van Paramaflbo.
Potr lbo was een centrum van de Evangelische Broedergemeente met een
kerk en een school. De gemeente lelde bl ijkens hel E.B.G . Jaarboek 19271928 nog 720 ZIelen en de school had 80 leerlrngen. (De gemeente Potrrbo
had bovenstrooms Dageraad als grens en benedenstrooms de plantage Breukclcrwoûrd; ale blj9cmeenten fungeerden de posten FortUIn en Welgedacht
- preekplaats - aan de Commetewane. Later werd te NIeuwzorg ook een
schooltje neergeloet.)
In 1955 onderhield het Iflmlddels lil de Stoomvaart Maatschappij SUriname
omgezet Gemengd Bedrijf driemaal per week een verbinding mel de BovenCommewqne. De vertrektijden waren gesteld op 7 uur v.m. vanaf Paramaribo. Het erndstat ron was SlootwIJk (bevolking 2 18 Zie len) . Gedurende de Vijftiger Jaren was er namelijk weer enige op leVing In drt deel van de riVier
te bemerken . Het bosbedriJf , Jn de vroeg-koloniale tIJd ("specklewood
country") een econom Ische sector van betekeniS , werd weer ter hand genomen. Lilt de oude plantages Hl de omgeving van Potrlbo en Uit de bossen
In het gebied van de Caramacca werd baboenhout gehaald ten behoeve van
de houtmaatschapPIl Bruynzeel, terWijl Uit de hoger gelegen arealen (Penlnlca, Tempatr, Mapane e.d .) bouw- en paalhout werd gehaald. Naast de houtkaovergunnlOgen aan de bosnegergerneenschappen werden ook houtconcesSIes
aan particuliere ondernemers verstrekt . Er verrees een houtzaagmolen te
SOfnmelsdlJck, terw1J1 de nederzettingen op de verlaten plantages enigszins
toenamen. Voorbee lden hiervan liJn de voormalige plantages Ostage, Potrlbo,
Destombesbufg en SlootwIJk. De laatstgenoemde plantage was toen 10 een
experimentele fase: men onderzocht de mogelIjkheid van de teelt van meerJange en semr-meerJarige gewassen zoals cacao, coeos, oliepalm, koffie en
eenjarige gewassen zoals rijst en sOJa . Ook miSSie en iendrng waren actIef:
tegenover het zendmgscentrum Potrlbo opende het Rooms-KathOlieke Bisdom
een Internaat voor Indiaanse kinderen (Macreobo, 1961) en te Penlnica-mofo
één voor bosnegerkinderen (1963).
Ook het In 1947 opnieuw Ingestelde Boswezen (dat In 1925 was opgeheyen) was actief In dit rivtergedeelte. Er werden twee boswachterijen opgeriCht, één te Macreabo en één aan de monding van de Penlf1lcak!eek . De
eerstçenoemde boswachtenJ werd later verplaatst naar een localte bIJ de
brug te Stolkertsljver.
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Wegens de grote vraag naar baboenhout waren de baboenbossen sne l leeggekapt en werd deze actwiteit gestaak t. De houtexport stagneerde evenals
de landbOuwact.vl te. ten en het werd weer stil In deze cont reien . Waren er
volgens de slatlstleken In 1972 (Encyclopedie van Su riname, p. 123) nog 153
bosnegers In het geb ied van de Boven-Commewtjne, mel hel gereedkomen
van de be,de bruggen over deze riVier (StolkertslJver en Java) wer d de ri vier geheel verlaten en vestIgden de bosnegers zich langs de bosontslUitlOgsweg nabij de Groenkreek.
De ontvolking van de Boven-Commewljne was hiermee een feit geworde1.

NO(CIl

*

Onder de Boven-Commew!]ne wordt hier verstaan: het gedeelte van de
CommewIJne-rIVle( vanaf de voormalige post SommelsdlJck tot de bovenloop van de Tempatlkreek .

1.

Deze steenbakkerIJ was eerst eIgendom
van de heer Went worth .

2.

A'oUe

van gouverneur Nepveu, later

lIi"·.;Wri8C'J ('n de- ,Jowllfleb Ac.'n('\Tk(·Jlin,4l'n "ilt! '( 'rs<hf';jden
\'()\·agic.'n...; in de> lï{'>r rlecJpll de::- 11 ('{C'ldt ....- h'on(/('. cd,...; I::uropd . Aln'(d,
;l:-:ia ('nde .4 fJE'rica gedal.'n . door D . Da,"d P,eter sz de Vries: Tot Alck-

maer , Anno 1655.
3.

Op grond van de datum van een brief dd. 9 augustus 1651 van Wli loughby kan als st\Chtlllgsjaar van de kolonie Suriname 1651 worden
aangenomen .

4.

Er ZIJn hiervan twee manuscriptkaarten In de John Carter Bro . . . ,n Llbrary, Provldence , N. Y . Een IS op zijde en gedateerd 1667 , de andere vermeldt geen datum en IS opgenomen In de Bl athwayt-atlas.
De laatste kaart komt sterk overeen met de manusc rlptkaa(t Uit 1667
en IS waarschijnlijk een bIJgewerkte kopie van de Enge lse kaa r t door
een Nederlandse c artograaf (,n de naamgeving zijn sporen van Nederlandse Ifwloed aan te wijzen) . Het aantal plantages IS op deze kaart
OOk geringer, doordat vele Engelsen emigreerden na de verovering van
SUTlIlame door Crljnssen .

5.

letterhout werd gebrUikt voor het maken van O.m . letters voor de drukkerIJen . Blijkens het p lakkaat van 10 december 1670 was de handelswaarde van 3 ponden letterhout gelijk aan 2 ponden SUiker , BI! dIt p lakkaat werd het letterhout ook als wettig betaalmiddel aangenomen . De
belangrIJkheid van letterhout blIJkt reeds . blJ de cap itulatievoorwaarden
ges lo ten tussen Abraham Crljnssen en WIlltam Byam dd. 24 februarI
1667, waarvan artikel 7 bepaalt dat de Inwoners de vrijheId hebben letterhout te kappen . (In 1743, onder gouverneur MaurlClus, was de waarde
van één pond letterhout I ~ stUIver .) Vanaf april 1672 tot en met 8 JU'l1
1673 (zIe plakkaten no. 42 en 52) was het verboden letterhout te kappen , omdat veel p la nters In plaats van landerIJen In cu ltuur te brenge1,
Zich voornamelijk beZighie lden met het kappen van letterhout, waardoor
de prijS van dit hout tot een zeer laag peIl daalde.

6.

In 1684 kwamen er volgelingen van Hugenoot Jean de Labadie, die te
Wleuwerd In Friesland een soort commune gevormd hadden, naar SurIname door toedoen van gouverneur C. van Aerssen van Sommelsdljck,
5\

wiens zusters bij deze sekte waren aangesloten . In de naam La ProvI denee (De Voorzienigheid) manifesteert zich de Franse aChtergrond.

7.

Goed Accoord is gelegen aan de rechteroever van de Commewijne , nabij
het punt (Cipibokreek) waar het cordonpad de rechteroever van deze
rivier verlaat om zich in de richting van de Cassewinlcakreek en de
Surinamer iv ier voort te zetten . Bij de nieuwe districtsgrensregeling van
1983 ligt deze plantage in de luid -oosthoek van het disri c t Commewljne.

8.

De En cyc10pae dic va n Ne de rlandsc h k'es t -Ind.ië (1914-1917: 441) me ldt
het volgende: "Te r wil le van de statistieke opgaven is door het ko loniaa l
bestuur vastgesteld dat eene cultivatie van meer dan 25 H .A . " p lantage"
en minder dan 25 H .A . "grond" za l worden genoemd ".

9.

De plantage Goudmijn b leef het langst in bedrijf. Tegen het einde van
de negentiende eeuw bezweek de oude molen en l1et geoogste riet werd
In de Jaren 1895 en 1896 door de fabriek te Marlënburg afgema len (Surinaamse Almanak 1908) .

10. In het Franse departement Indre- et - Loire werd in 1840 in het dorp Mettray een landbou wkolonie gesti c ht voor jonge veroo rdeelden en zedelijk
verwaarloosden . Enkele jaren later (omstr eeks 1850) werd in Nederland
ook een dergelijke Instelling gevest i gd. Het Suri naamse Mettray werd
in navolging van het Nederlandse in leven geroepen .
11 . Dit stoUende melksap van de Bo letrie (manilkara biden t ata) werd door
de ontvanger -betaa l meester A . Wildeboer ontdekt.

12. In Wekker ( 1976) werd een reeks Indiaanse toponiemen besproken, waar biJ o. m. is uitgegaan van de En cyclo pacdie der Kara /b en van W.G . Ahl brink C.ss.R. (1931) . Ah lbrink stelt daar onder ande r e: po = p lek of
p laats; als suffix gebruikt, duidt het met het voorgaande woord de
p laats aan waar iemand of iets zi c h bevindt. In het Kara"Îbisch vangen
geen woorden met b aan , en hoewel men duidelijk p in de geografische
namen hoort, is zonder enige uitzondering door de cartogr afen in de
Indiaanse naamsuitgangen een b geschreven. Bijvoorbeeld : Konopomombo
( = Konopomompo); Kanapo = regen; mon = meervoudssuffix; Konopomam ba -'" p laats waar het vee l regent .
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DE ZAAK VAN SEMIRE
DE ANTROPOFAGE :
GEREGTSHOF TE SURINAME, 21 JUNI 1837
WILLlAM MAN A HING
lnleiding
Op grond van beschikbaar feitenmateriaal kan vastgesteld worden dat kannibalisme, dat IS het (op-)eten van de eigen soort , bij de mens overal ter
wereld kan optreden . Aan de hand van een strafproces zal een tot dusver
Incidenteel geval uit de SUrinaamse geschiedenis worden weergegeven .
Aangezien er geen conc rete aanwijzingen zijn dat er zich meerdere gevallen
hebben voorgedaan, zal in dit kader bUiten beschOUWing blijven de belangrijke vraag of dit verschijnsel in de loop der tijden geïnstitutionaliseerd IS
geweest bij bepaalde volken . l

Algemeen

Enkele bekende gevallen van kann.ibalisme
Ter oriëntering vo lgt hier In het kort een aantal gevallen die op zichzelf
staan en om verschillende redenen in meer of mindere male een uitvoerige
publiciteit hebben genoten .
Nadat vier verschillende schipbreukelingen van het Engelse zeilschip
UMignon ette" reeds verscheidene dagen zonder voedsel of water op zee
tladden rondgedobberd, besloot één van hen , genaamd Tom Dudley (kapitein) ,
met instemming van Edwin Stephens, maar bij weige r ing van Ned Brooks,
het vierde en Jongste lid van het gezelschap , Rlchard Parker, te doden teneinde Zich In het leven te houden door het eten van diens vlees. Op de
tWintigste dag werd Parker volgens plan door Dudley met een mes omgebracht, waarna de drie overlevenden zictl nog vier dagen lang tegoed konden
doen aan het vlees van het slachtoffer , voordat ze gered werden .
In deze geruchtmakende zaak werden slechts Dudley en Stephens wegens
moord aan de rech ter voorgeleid. Het vonniS In R. v. Dudley and Stephens
(1884), 14 O .B . O . 273, de z.g . Mignonettc case , IS als volgt omschreven
(Cross-Jones, 1968: 94) : "A man who, In order to escape death from hunger
kilJs another for the purpose ot eating hlS flesh, IS guilty of murder, although , at the time of the act, he IS In 5uch cl r cumstances that he belleves,
and has reasonable grounds for beilevIng , that It aftords the only chance
of saving his Ide."
Hun werd in eerste Instantie de doodstraf opge legd , maar deze werd
acht dagen later na een gratieverzoek omgezet In een gevangenisstraf van
zes maanden. Naar het oordee l van Brian Simpson (1984: 258) IS de berechting van Oudley en Stephens ongebrUike l ijk geweest , aangezien Immers: nin
the common law wor/d, na other maritime case involving kliling to ensure

1.
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survival has evef come to tna l ."
2.

Een Uruguyaans vliegtuig dat met een rugby-ploeg en een aantal van
haar aanhangers van Montevideo (Uruguay) op weg was naar Santiago
(eh 11 i), stortte op 13 oktober 1972 neer In het Andesgebergte . Van de 45
Inzittenden b leken bij redding rUim tien weken later nog 16 In leven te zijn .
Tot grote onste ltenis van het publiek onthulden de over levenden dat zij
Slechts in teven hadden kunnen blijven door het vlees te eten van hun ove r leden metgeze ll en.
Van deze gebeurtenis is een gedramatiseerde reconstructie verschenen
van de hand van Read in 1974.

3.

Een Taiwanese mijnwerker, genaamd Tsjou Tsjoeng-loe, die vier dagen

lang in een ingestorte mijn had vastgezeten, verklaarde na zi jn redding
zich in leven te hebben gehouden " door het vlees van een over leden co llega
t e eten ". (Het Parool . 10 dec. 1984) .
Van dit geva l zIJn geen nadere bijzonderheden bekend.
4.

In 198 1 schoot de Japanner Issei Sagawa zijn vriendin , de Nederlandse
Reneé HarteveJt, dood op zIJn kamer In Parijs. Nadat hij het l ichaam
met een electrisch mes In st ukken had gesneden, begon hij bepaalde delen
daarvan op te eten . Hij werd gearresteerd maar door een Parijse rechtbank
niet-toerekeningsvatbaar verklaard en in 1984 aan zijn land uitge le ver d. Daar
is hij korte tijd nog opgenomen geweest in een psychiat r ische Inrichting.
In zi j n boek In thc Fog kwalificeert hij zijn daad als een " ae t of love".
(Buruma, 1985: 81) .

Com menlaar
De eerste dne van de vier hierboven besch r e ven geva ll en kunnen aangeduid
worden als voorbee lden van over/c\'ingskanniba1isme, die zich hebben afgespeeld binnen de eigen etnische groep. A ls zodanig is er ook aan leiding om
te spreken van f::'ndokallnibalismc . Het laatste geval bet r effende Saga wa,
de l.g. Kannibaal van het 80is de Bou logne, kan gerekend worden tot het
eroLisch-paUlOlogisch kannibaüsme 2 • Aangezien het slach t offer tot een andere
etnische groep behoor t , kan dit geval tevens Ingedeel d worden bq het
cxokarmibaJJsme. In het bijzonder heeft dit laatste facet in niet gennge
mate bijgedragen tot de immens grote popul ariteit van de dader In Japan.

Kannl~balis meen recht
De vraag of kannibalisme r elevant is v:Jor het recht . is niet moeilijk te
beantwoorden. Het (op- leten van een medemens is op één uitzondering na,
waarover later meer, in de meeste wetboeken van strafrecht /lIet opgenomen
als een feit waarop straf st aat .
In dit geva l dient wel gewezen te worden op bepaalde handelingen met een
liJk die verboden zijn en die dus een strafbaar feit op leve r en: men zie hIer voor art. 150 Ned.W. v.Str. (ar t. 200 Sur .W. v.Str .) dat onder meer strafbaar
stelt degene " dle opzettelijk en wederrechte l ijk een I ljk ..... wegneemt. .... of
(een) weggenomen JjJk verplaatst o f verv oer t.. ... ".
Het enige land ter wereld waar kann ibal isme een strafbaa r telt oplevert, IS de republiek Zalre. In het Wetboek van Strafrecht van dit land
IS In art. 6L het vo lgende bepaald :
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"Sans préludice à I'application des pelnes frappant l'asslnat ou Je
meurtre, sera punl d 'une servltude pé"~ale de SiX mOls à trols ans
et d ' uf\e amende de cent à mille zalres, ou d 'une de ces pelnes
seulement, qUl conque aura provoqué ou préparé des actes d1anthropophagle , y aura partlclpé, ou aura trouvé en possesslon de chal r
destlnée à des actes d1anthropophagie."
Oe bedoelingen van de wetgever met deze bepaling lijn duidelijk. Strafbaar
IS hIJ die daden van kannibalisme heeft uitgelokt ot voorbereid en daaraan
heeft deelgenomen of in het beZit is van mensenvlees bestemd voor daden
van kannibalisme. Het betreft hier een zelfstandig de l ict waarop een ge vangenisstraf IS gesteld van zes maanden tot drie Jaar en een boete van
100 tot 1.000 za"l"rese munteenheden dan wel één dier straffen . Voorts wordt
deze straf opgelegd boven de strat voor het ombrengen van het slachtoffer,
moord of doodslag, In geval de dader belde feiten heeft gepleegd.

De zdak van Scmire
De slavin Semlre van de plantage NIeuwstar, die In Afnka was geboren,
werd geschat op dertig jaar. Uit grote onvrede met haar gezondheidstoestand - ZIJ leed aan een chronische hUIdkwaal - vatte ZIJ het plan op om
het kind van een mede-slaa f te doden en op te eten . Kennell Jk verwachtte
ZIJ hierdoor het herstel van haar gezondheid te kunnen bevorderen.
Op grond \lan het voorgaande kan dit geval van menseneter IJ aangeduid
worden als de Cural...i(' I' e vorm van p8thulogisc/l (.'ndokm,nilh7üSml\. l De verkla ring van Semlre dat ZIJ eveneens behoefte had gehad aan een "dierlijke!! blf SpijS {switl moffol geeft aan haar daad mede een Hgastro nomlsche" dimensie. "
Belangwekkend IS de overweging van het Hof dat Semlfe was " eene
negefll""'1 behorende tot de stam der Demacoecoe , welke zich meer aan tlet
eten van menschenvleesch schu ldig maken, . .• " AangeZien er over de Dernacoe coes niet veel bekend IS, dringen zich hier enkele pertinente vragen op, zoa l s:
op welke wIjze IS het Hol aan deze wetenschap gekomen?
waar en wanneer hebben zich die meerdere gevallen voorgedaan?
om welke vormen van kannibalisme gaat het biJ deze stam?
Als Van Lier gelijk zou hebben met zIJn learned guess dat de Demacoecoes
een stam zijn Uit de Congo 5 , dan zou dat feit al zeker genoeg aanleiding
geven een direct verband te leggen met het wettelijk verbod op kannibaliSme In Zaïre , zoals hierboven geCiteerd. Voor het Identificeren van de Demaeoeeoes blijven ook andere opties met een verschdlend aanknopingspunt een
belangrijke rol spelen . Zo zouden volgens Villeneuve (1973 : 37) de Dahomeërs,
Ashantl's en Gabonezen de voorkeur geven aan (het eten van) jonge' m(!i~:i('s .
AangeZien /J811é/nOn In smaak mensenvlees het meest lauden benaderen , wer den bIJ de Nigerianen de Jonge slachtoffers uitsluitend met deze vrucht vet gemest. (Vllleneuve o .c ., 38) .
De uitkomst van het proces dat gevoerd werd onder vigeur van het
oud-hollandse strafrecht hoeft geen verbazing te wekken . Hel arrest zou
niet anders geJuld hebben Indien de berechtlgmg had plaatsgevonden naar
ander recht zoals de Code Pénal die pas op 1 mei 1869 In de kolonie werd
Ingevoerd.
Opmerkelijk maar niet uitzonderlijk was de wijze waar op de straf
werd voltrokken . De vrouw werd eerst gewurgd aan een speCiaal daartoe
opgeflch t e paal, waarna het hoofd wer d afgehouwen en op de paal geplaatst,
terwIjl het l ichaam onder de paal werd begraven , een procedure zoals doo r
het Hof bepaald .
Di t arrest was het laatste van het Hof waarbIj de doodstraf werd Ult-
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gesproken tegen een vrouwelijke verdachte en tevens het laatste dat door
middel van wurgmg ten uitvoer werd gelegd. De latere doodvonnissen die
alle betrekking hadden op mannelijke daders, werden geëxecuteerd door op~
hang Ing.
Van net arrest IS de tekst In LIPI gehee l Illel een kort inleidend woord af gedrukt In de Surinaalllsche Co urant van 25 juni 1837 en werd letterlijk overgenomen door de Cw-acaosche Courant van 15 JuJi 1837.
Welke Indruk deze zaak op de plaatselijke bevolking heeft gemaakt,
IS niet direct te achterhalen, aangezien er in de nieuwsbladen verder niet
over werd geschreven. De Surlnaamsche Coura nt heeft Zich nog gewaagd
aan dit redactionele cam mentaar met een opmer kel ijk laconiek en afstandeI ijk karakter, dat overigens niet In de Curacaosche Courant was opgenomen:

"En zoo heeft dan Paramaribo\

beVOlking ja, met leedwezen op
gisteren morgen aanschouwd de uitvoering van een vonnis hetwelk
elk weldenkende met droefeniS vervuld heeft, daar hij geen behagen
kan scheppen in het smadelijk sterven van zijnen naaste; -- maar
ook aàn den anderen kant het voor regt gevoelt en waardeert dat
zij aan wien het zwaard der geregtigheid aan vertrouwd IS, in haar
belang hetzelve rein en onbesmet weten te bewaren".

Slo t

Het kannibalisme van Semlre zal in de Surinaamse geschiedeniS geboek staafd blijven als de wanhoopsdaad van een zieke die haar genezing zocht
In het ombrengen van een medemens en het eten van het li chaam van haar
slachtoffer. Van het arrest zal er door deze merkwaardige achtergrond van
de zaak niet gemakkelijk een tweede gevonden kunnen worden lil de nederlandstalige Jurisprudentie.

IN NAAM DES KONINGS .
ARREST
Inzake van
het Publiek Ministerie
Elscher ter eenre
Op ende jegens
De Slavin SEM!RE, behoorende aan de
Plantage Nieuwstar , beklaagde en gearresteerde ter andere zijde .
HET GEREGTSHOF TE SURINAME,
Gezien de n eisch en conclussie door het Publiek Ministerie in deze gedaan
en genomen, met de stukken daarby overgelegd.
Overwegende dat by geregtelyk onderzoek door de beklaagde en gearresteerde
is erkend en beleden:
Dat zy bekl . en gearr. op Maandag den 15 Mei dezes Jaars, zeker Negermeisje Davina der Plant . Nieuwstar, oud naar gissing zes Jaren, binnen haar,
negerhuis heeft geroepen op een oogenblik dat dit kind daar voorby ging
naar het op die zelfde hoogte gelegen negerhuis van dat effect, waarin hetzelve sedert den dood van desze!fs moeder, met haren broeder zekeren negefJongen Prins aldaar woonde;
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dat de bek l. en gearr. dit kmd zoodra hetze l ve bmnen haar neger hUIs was,
op hare kr\\ën gel egd en met belde ha r e handen de keel van hetzelve zoo
lang heeft dlgtgedrukt of geknepen, tot dal het k i nd Davm3 was gesl i kt ;
dal zy bekl. en gearr. het vermoorde kind daarop dadelyk met een k lein
mesje Elan stukken gesneden en de dee len van hel Iyk In eenen bask let of
mand naas t hare slaapplaa t s nedergezet, en daarin tot den volgenden morgen
van Dmgsdag den t6den Mei t. t. bewaard heeft;
dat zy bekt. en gea rr. op den gezegden morgen van DIngsdag den 16den
Mei t. t. deze IIgchaamsdeelen op twee verschi llende p laatsen onder de v loerp lanken van haar negerhuIs en wel In diervoege geborgen heeft , dal hel
hoofd zIch met eenlge andere st'Jkken afgezonderd en dieper onder dien
vloer 111 een kuil bevond, ten einde zoo als de beid . en gearr. Zich Uitdrukt
geene oagen het hoofd z ien zouden;
dat de bek l. en gearr. In den avond van Maandag den Isden op DIngsdag
den 16den en Woensdag den 17den Mei l . I. met de SlaVin Toetoeba derzelfde
PIantaadIe, en met haar bek !. en gearr. In hetzelfde negertluIs wonende,
van het vleesch van het vermoorde Kind Davlna met banannen gekookt heeH
gegeten. zynde daartoe volgens opgave der bek!. en gearr. een stuk Uit de
lendenen , het hart , en lever en de long gebeZigd , zonder dat echter zy bek l.
en gearr . aan de slavJfl Toetoeba welke by het plegen van den moord aan
het k l rd Davll1a. In de gronden der Plant. onder den bast laan Johannes van
dat effect werkzaam was, lets van deze hare vreesselyke mIsdaad medegedeeld of later opgege ven zoude hebben, welk v teesch zy bek l. en gearr.
aan haar Toetoeba zoude hebben voorgezet;
dat zy bek \. en gearr. het kl/ld Davlna eensdee ls heeft vermoord Uit wrevel wegens haar ziekelyken toestand, en anderdeels om te voldoen aan haren
lust naar zoogenaamde sWltle mof fa ;
dat zy bekl . en gearr . II1lusschen zeer goed Wist geen menschen vleesch
te mogen eten , en by het besef van eene hoogst strafbare daad te hebben
gedaan, daarover berouw te gevoelen ; zynde door de bek l. en gearr . by de
confeSSie van alle de voorgeschreven daadzaken en byzonderheden , tevens
In JudICIa nog een vTleschbonten Ju r kje, een mes , ~ en Ijzeren pot voor
dezel fde voorwerpen he r kend welke In haar neger hUlS zyn gevonden en met
den door haar bekl . en gearr . gep leegden moord Hl verband staan , vermits
het vermoord Kind Davlna dat Jurkje of Japonnetje In de hand had, toen
netzelve voor het laatst bmnen het negerhuIs der bekl . en gearr. IS gekomen,
alverder het vermoorde Kind door de beid. en gearr . met het bedoelde
~ In stukken IS gesneden , voorts In de gezegde bask let de deelen van
het Iyk het eerst lyn geborgen en ell1delyk In den vermelden IJzeren pot
by herhaling door de bek t. en gearr . vleesch van hel vermoorde Kind Davln<=:
IS gekookt .
--Overwegende dat daarenboven Uit de In deze In gewonnen mformatlen op
de meest voldoende wyze IS gebleken:
Dat het vermoorde kind Dal/ma sedert maandag den 15 Mei l.I. verdwenen
ZIJnde, nIet alleen de broeder van dat kl,d, zynde de vroeger genoemde
neger Prln~, op den 3\/ond van dien dng aan \/eroch"'ondo negerhu Izen en
daaronder aan dat van de bekl . en gearr . naar zyn zusJe IS gaan hooren,
wanneer de bek\. en gearr. aan den slaaf PrIns heeft verklaard dat zy
Davlna niet had gezien , noch Wist waar dal ~ was, terwyl daarenboven
op last van den mede-eigenaar en adm Inlstrateur der Plant . NIeuwstar , de
volgende dagen a ll e moeite IS aangewend om eenlg spoor van het vermiste
kind te ontdekken;
dat de bek l. en gearf. wel ke sedert eenlge Ja r en aan ongeneese lyk geachte
zee ren laboreerde, op donderdag den 18 Mei l.I . met andere aan zoodamg
kwaal lydende slavmnen , op last van voorme lden eigenaar en administrateu r,
naar het ZiekenhuIS der Plant. overgebragt zynde, ten einde aldaar aan een
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onderzoek le worden onderworpen, In hoe verre zeker Uit Europa aangebragt
mIdde l tot genezing der bedoe lde zeeren zoude kunnen worden aangewend
door een mIsverstand is veroorzaakt dat zy bek l. en gearr., terwyl de andere slavInnen reeds naar hare neger hu I zen waren terug gebragt, aldaar IS
achtergebleven, niettegenstaande zy bekl. en gearr. volgens de meen lOg van
den mede-eIgenaar en adminIstrateur ook, na het bewerkstelligd onderzoek.
door den dres-neger naar haar neger hUIS had moeten worden terug gevoerd;
dat zy bekl , en gearr . door dit haar terug blyven In het ZIekenhuIS In het
denkbeeld geraakt zynde. dat zy aldaar eenlgen lyd zoude moeten blyven ,
aan de met haar hetzelfde negerhuIs bewonende slavin Toetoeba, heeft verzocht om hare slaapkussens UIt het negerhuIs naar het ZiekenhuIS over te
brengen ;
dat de slavin Toetoeba aan dat verzoek vo ldoende, by het opnemen der
kussens eene zeer bedorven lucht hebbende bespeurd . den volgenden morgen
van vrydag den 19 Mei l.I. vroegtydig . toen zy Toetoeba van het zoogenaamde spe l. Uit den molen kwam , onderzoek naar de oorzaak van dien stank
gedaan en toen by het opligten van een paar v loerp lanken een handje van
een kind en andere Iigchaams deelen ontéekt heeft;
dal Toetoeba daarop dadelyk vo l gens hare verk laring de overtuiging heeft
verkregen dat het kind Davina, door de bekl. en gearr . was ver moord. en
dat deze als eene negerin behoorende tot de stam der DEMACOECOE , we l ke ZIch meer aan het eten van menschen vleesch schu ldig maken, ook den
moord had gep leegd om het vleesch van het vermoorde kmd op te eten;
dat dezelve Toetoeba ZIch dadelyk, zynde het toen ongeveer 7 uren in den
morgenstond, tot den bastiaan Johannes destyds reeds m de gronden der
Plant., begeven en dien mededee l lng van hare vreesselyke ontdekking gedaan
heeft;

dat de bastlaan Johannes onmlddelyk met de slavin Toetoeba huiswaarts
gekeerd, en den directeur der Plant. NJeuwstar. hiervan kennis heeft gegeven, ten gevo lge waarvan eerst door hem directeur In byzyn van daartoe
geroepen slaven , In het negerhuls der slavinnen SEMIRE thans bek l. en gearr .
en Toeotoeba onder de v loerp lanken twee armpjes, twee ribstukken . twee
dyst ukken, twee voetjes en een stuk van de ruggegraad zyn gevonden, a ll e
we l ke dee len volgens opgave van de02eJven directeur wit waren en den
sChyn hadden van eenigszlns op het vuur te zyn geweest;
dat weinig tyd later door den gemelden directeur byeene tweede visitatie
in het bedoeld negerhUls, waarby de directeur der Plant. De Goede Vrede
tegenwoordig was, een handje van een kind JO de nabyheld van dat negerhuis
onder eenen banannenboom heeft ontdekt, zonder dat genoegzaam is gebleken of hetzel ve aldaar toeva ll ig gekomen dan wel opzeltelyk daaronder gebragt was;
dat inmidde ls de op Plant. De Dr Ie Gebroeders Zich beVindende mede-eigenaar en admmistrateur der belde effecten van deze aan het li ch t gebragte
daad zaken onderrlgt, we ldra op de Plant. NJeuwstar gekomen. de reeds geschouwde Jlgchaamsdeelen met de genoemde di recteuren en den directeur
der p lant. de Drie Gebroeders nader opgenomen en vervolgens de bek l. en
gearr . JO het ZIekenhuis heeft ondervraagd. met dat gevolg, dat de bekl .
en gearr . welke Zich destyds hield als of zy niet goed spreken konde, door
zeer verstaanbare teekenen, gebaarden en geJUld, nJet alleen den moord aan
het kmd Davlna heeft, erkend , en tevens beleden dat zy met de slavin
Toetoeba vanhet vleesch van dat kind had gegeten, maar tevens de p laats
In haar negerhuis heeft aangewezen alwaar dieper onder den vloer in eenen
daartoe door de bek l. en gearr . gemaakten kUi l eenlge ingewanden , een stu~
van een bi l en het hoo fdje van het k Ind waren begraven, welk hoofdje, zoo
door den mede-dJrecteur van het effect en door den aldaar wonende directeur, als door de daarby tegenwoordig zynde slaven der plant. dadelyk JS
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herkend v oor dat van het sedert Maandag den 15den Me i dezesjaars verm ist
k in d Dav Jfla; zijnde over igens by dil laatste onder zoek nog I n den vr oeger
vermelden yzeren pot, het wate r gevonden , waarin door de bek l. en gearr .
vo lgens hare erkenten is, vleesch van het vermoord kind . was gekookt, b lykbaa r Ui t de vetachtige bestanddee len we lke zich op dil w ater bev onden .
Over wege nde dat al zoo regtens vo ldoende IS bewezen dat zy bek l . en gearr.
het meergezegd neger-kind Davina In koelen bloede van kan t gemaakt , he t
Iykje aan stu kk en gesneden
het v leesch van d it kind meerma l en ge geten heeft, en dat zy bek l. en gearr. mitsd ien schu ldig staat aan de misdaad van wreedaa r d lgen moord, opgev olgd door yzrngwekkende omstandigheden.
Ove rw egende dat zoo vo lgens de oudste en a lgemeene strafwet t en , als mee r
bepaalde l yk naar de st e ll ige voorschriften van het beschreven en oud Hol landsc h straf r egt , de kap i tale straf t egen de misdaad van moor d IS gestatu eerd .
Overwegende dat deze straf niet alleen om den h ie r in koe len b loede en
l e r vo ldoening aan zekeren wrevel gep leegden moord, maar ook u lthoofde
de r opgevol gde afgryse l yke omstandigheden t ot een a f sc tlrlk van de m isdaad
In hel algemeen en meer bYlonder van zoodanig ontzettend mlsdryf by andere negers van denzelfden stam binnen deze volksp l anting , zoo exemplair
nlogeryk , behoort te worden gemaakt.
Ove r wegende da t we l verre dat h let mettgerende omstandigheden voo r handen
zyn , in t ege ndee l nog ten laste der bek l . en gear r . by het geregte l yk onder ~
zoek is geb leken dat zy reeds l ang vóór deze hare m rsdaad van eenen kwaad aard lgen zin op de p lant. NIeuws t ar heeft doen blyken en Uit dien hoofde
al daar stra f heeft onde r gaan.
Overwegende derha l ve dat hief alle termen aanwezig zyn om de misdaad
der be kl. en gear r. met den verelschten nadruk t e stra f fen .
Gelet op de Publ lcat ren van 5/6 December 1828, Gouve r nernents- blad van
dat Jaar sub no. 22 en van 12 maart! 1 Ap ril 1836 , Gouvernernents-b lad
sub no. 6.

envan

REGTDOE N DE by arrest In extra ordinair proces
op confessie en m itsdien by uitspraak In het
hoogste ressort.
Veroordee l t de bekl . en gea r r ., zynde de slaVin Serrllre, behoor ende aan de
p lant. N Ieuwst ar , geboren In A trl ka, naar giSSing rUim 30 Jaren oud , ter
zake voorschreven , om t e worden gebragt ter p l aatse alwaar cr i mine le
st r affen aan pe r sonen van den slavenstand worden volt r okken , ten e inde a ldaar aan eenen daa r toe op te fl gten paal met den koorde te worden ge~
worgd dat er de dood navolge; gestorven zynde , het hoofd afgehouw en en
te dier p laatse op een paal geplaatst en he t Iigchaam onde r de ga l g begraven te worden .
Zu ll ende de kosten van den processe gebragt worden , ten l aste van het
K oloniale Bestuu r .
Ontzegt aa n den e ischer zynen verderen of anderen el5ch en conc l USie op
ende jegens de bekl . en gearr. gedaan en genomen.
Gelast dat van dit arrest de gewone aanplakking za l geschieden.
Aldus gewezen te Pa r amaribo by de Hee r en Mr . H. R. HAYUNGA, PreSident;
Mr . P. F IERS SMEDIN G , Mr. C.A . MARCHANT, Mr. J.H. DE FR IDERIC I,
F . P. PENARD, J . D. DE MEINERTZHAGEN en M r . J .F . J . BRU NIN GS, Leden
van den voo r m. Ha ve , den 16 Juny 1837 en gep r onuntleerd den 2 \ daaraan
volgende .
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V C rkl~r e nd0

lij s t

banarnen

de zg . kook- of bakbananen dIe nIet rauw genut tigd kunnen worden.

bask iet

mand of korf van riet .

dresneger

in den slaventijd werd zoo de slaaf genoemd ,
die in de plantage-hospItalen met de verzorging
der zieken belast was , na eenige jaren bij een
chi r urgijn In de leer te zijn geweest.
(Enc . NW ~ I. 275)

effect

betekent in SUriname ook plantage .
(Enc .NW - I, 279)

negerhuIs

(nengr ' oso): k leine
blijf der slaven .
(Woordenlijst , 61)

spel

(speri): in den slaventijd werd het woord gebruikt In de z in van wachtbeurt , waakbeurt ,
helzIj In het huis van den meester , hetzij op
de plantages, 1'1 de fabriek, enz .
(Ene. NW - l, 64 5 )

SWltl maffo

(swltmofo): dierlijke bqsPlJs .
(Woorden I ijst , 70)

Enc .NW - l

Encyc l opaedie

van

erfwoning

dienende

,'Vederlilnrl::-;ch

als

ver -

1II esl -IndJë.

onder red. var) dr. H . O. Benjam ins en Joh. F .
Sne ll eman . ' s-Gravenhage/Lelden , NI]h of f. H erdruk 1981. Am sterdam, Emmermgh.
WoorjenlJJsl

~I oorden liJs!

Srand nl Nederlandsl English .

Tweede uitgave. 1980. Paramaribo, Va co .

Noten
1.

De diSCuSSIe over hel kannibalisme als instituut IS nog In vo lle gang .
Vergelijk hierover o .m . Myers (1984), ZW ier (1987) en Bader (1988) .

2.

Het begrip pat hologisch kännibaUsme cnderverdeeld in een curatieve en
erotische vorm is ont leend aan Ro land Villeneuve (1973).

3.

Zie hierboven bij noot 2.

4.

Brlan Simpson (o .c ., 112/113) vermeldt met instemming dat W. Arens
in diens T he N an Eating N yth de draak steekt met het sy~leell1 di;:\t
een onderscheid maakt in gasLronomisch kanniba)ism(' en ovcr/ c \'ingskannibalisme met een dwarsdeling in endo-, cxo- en ilutoka nnib alisllle .
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"From thls scheme arlse such bizarre and com Ical concep t s as " gas tronomlc endo-ca nniballsm"" , zo besluit Brlan Slmpson zIJn commen ta ar
op de gehan t eerde terminologie .

5.

Het iS n iet duidelijke wie de Demacoucous Zijn die ook Damakoe)we's of
J)emAko('kocs w orden genoemd . (Van Lier 1949, 122) .
Zil z ijn "Vo lge ns L\cht .... e ld de Dama ' s aan de linkeroe ver van de Bénoée .
(Van L ie r , o.c ., 122) ." De Bénoée IS de Benue(-rlvler) In Ni geria .
Woodl ng noemt ze Dcmakoekoe of Domakockoe en geeft de vo lgende verklaring: "Waarschij nl\jk zIJn het leden Uit dive rse stammen die door
Makoko of ko nin g der Anzlko stam aan de Eur opeanen werden (door)
verk och t. (1972, 49) .
Tenslotte nog Van Lier zelf hierover : "Ik denk eerder aan een stam
Uit de Congo. " (o .c ., 122/ 123).
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TAALBELEID EN TAALEMANCIPATIE
IN SURINAME SINDS HET STATUUT (1 954)*

LILA GOBAROHAN

J,

inleiding

Spreken over taaibeleid en laaiemanCIPatie In Suriname houdt In dal eerst
aangegeven moet worden welke talen er In ons land gesproken worden .
De Enc\'( IDpt'die van .S'uriname (1977) brengt de hier besproken talen
onder In vier groepen, te weten Indlaaose , Creolen- , AZiatische en andere
talen . Tot de Indianentalen worden gerekend de Caraïbse, Arowakse en
Warrause talen . Creolenlalen Zin vla pidgins (contacttalen) de moedertalen
geworden van grote groepen mensen . Hiertoe rekelît men hel Sranan en de
talen die gespro ken worden door onze boslandcreolen (NdJuka, Paramaccaans , Boni , Saramaccaans, MalaWI). Tot de AZiatische worden gerekend
het Hindi, het Sarnaml-Hlndostanl, het Javaans en hel Chinees (Hakka) . Het
Nederlands en het Libanees behoren tot de vierde groep. Tot zover de encyclopedie .
Er IS aanleiding deze opsomming nog Uit t e breiden, en wel met de
talen van de zogenaamde "gastarbeiders". Het betreft enkele tiendUizenden
Guyanezen , die hun variant van het West lrldles Standard (WIS) spreken en
Haïtianen, sprekers van het Hahlaans, van wie de aantallen niet aan t e ge ven zlln , omdat het Irt deze vaak gaat om Illegale gastarbeiders.
Fa/Jlbelej(/ heeft meestal twee aspecten die elkaar wederzijds beïnvloeden. Het eerste aspect betreft het beleid t .a.v . de of fi Ciële taal , In dit geval het Nederlands; het tweede aspect betreft hel beleid l .a. v . de zogenaamde moedertalen. In de Surinaamse context IS het niet lUist deze moedertalen II mln derheldstalen" te noemen, omdat van sommige talen de aantallen
sprekers groot zijn , met name voor hel Sranan, het Sarnaml en het Suri naams-Javaans. De waardering voor de hier genoemde moedertalen IS Jammer genoeg !lIet altijd even groot, omdat biJ groepen In de samenleVing
nog a l tijd de opvatting heerst dat goede beheerSing van deze talen niet biJdraagt tot maatschappelijk succes . Deze houding zet andere groepen en per sonen aan tot actiViteiten die moeten lelden tot een grotere waarderrng
van deze talen . D it proces kunnen we omsc hrijven als ula/pwi'rncipaUe.
In het nu volgende gedeelte zal Ik hel hebben over het taaibeleid,
daarna over de taaiemancIpatie van het Nederlands, hel Sranan, het Sar nami en het Sur inaams- Javaans. De keuze IS op deze mozdertalen geva ll en ,
omdat ze de grootste aantallen taalgebrUikers kennen. Het accent ligt op
de periode vanaf 1~54. het laar van de rnwerklnqtred,ng van het St atuu t.
Op papier kreeg Suriname toen autonomie In 's lc. nd s zaken en werd een
partner , gelqkwaardlQ aan Nederland. In de praktijk echter bepaalde Nede r -
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land hel bUitenlands beleid en had het veto- recht in zaken waar het zich
niet mee kon verenigen. Het jaar dat de ona fhankelijkheid bracht, veranderde deze situatie; bij mijn indeling gebruik ik 1975 om de periodisering in
twee delen aan te geven.

2.

Ta<Jlbclcid

Sprekend ove r taaibeleid kunnen we twee soorten taalbeleid onderscheieen:
een beleid gericht op a$i m ilaLie en een beleid gericht op associatie . We spreken van een assimilatiebeleid als de taal van de machthebber als enige
belangrijke wordt erkend of als de inheemse elite in een multillnguale samenleving de taalkeuze bepaalt (meestal een westerse taal) en alle andere
talen systematisch onderdrukt. H et laatste kan Uiteinde l ijk lelden tot het
verdringen. van andere talen . Landen als Frankrijk , Spanje , Portugal hebben
met meer of minder succes een ûssllnilötle!)olillek gevoerd In hun voormalige koloniën. B IJ een associatief beleid erkent de kolonIale overheid naast
de eigen ook de Inheemse talen. Deze taalpolitiek voerde Engeland in haar
kalonlen en In zekere zin ook Nederland in Indonesle (zie bijvoorbeeld
Karsten 1987 : 138).
A ls we kijken naar het taaibeleid dat in Suriname gevoerd IS, dan zien
we dat het de onde rdrukten tijdens de Slave rnil niet toegestaan was de taal
van de koloniale meesters te teren . We zouden dit onthoudingspoli tiek kunnen noemen. Vanaf 1844 echter (Ferrier 1950) mogen de slaven wel leren
le zen , daar de slavenmeesters van oordeel waren dat kennis van de bi~bel
de Instandhouding van het systeem van slavernij ten goede zou komen . Deze
politiek wfJrdt In 1876 gewijzigd. De onderdruk ten worden dan d. m. V. de
leerplicht gedwongen het Nederlands te teren . Vanaf dat moment voert Nederland in Suriname dus een assimilatiepolitiek. De doelstelling van het onderwijs in Suriname is volgens de Minister van Koloniën In 1928 (Van Lier
1977: 143) dat alle rassen samensmelten tot een Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap (zie ook Eerse l 1987).
Deze assImilatiepolitiek wordt tot 1954 gevoerd en betekent het begin
van de vernederlandsing van de samenleVing . Er was bij de kolorllo.ie overheerser, die zijn eigen taal als enige belangrijke erkende , niet alleen sprake
van een gevoel van superioriteit van de eigen taal en cul tuu r , maar ::lok
van een praktisch doel. Een volk dat men aan Zich bindt door het opleggen
van de eigen taal en cultuur , kan men Immers het beste manipuleren. Dit
verschijnsel noemt men cultureel colonlalisme (Koefoed, 1983) of taallmperialisme (Pietersen, 1976). Tegen het eind van de 1ge eeuw ziln er vJor
Hindostanen en Javaanse Immigranten wet voor korte duur aparte schclen
opgericht , de z. g. koel,e- en dessascholen , waarbij Instructietalen Uit de
landen van herkomst werden gebruikt.
Vanaf 1954 bepalen dus Surinamers het beteld . Wat z ien we dan gebeuren?
De verordening van 8 december 1876 waarbij de leerplicht werd Ingevoerd en Ilet Nederlands de voertaal werd biJ het onderWijs, is nog steeds
van kracht. Bij beslUit in 1954 is het Nederlands bovendien de enige lardstaal. Volgens HeiIInga (1955), die in 1949 het eerste grote taalonderz::lek
rn Suriname deed, werd de taalsitualie bepaald door een prominent Nederlands sprekende groep bestaande Uit Creolen . Deze heeft het ol ficlë!e stand:"
punt van het voormalige kolonjale gouvernement overgenomen en draagt
dit uit. Ook na 1954 IS daardoor de Nederlandse cultuur maatgevend.
Van Wel (z.j.) stelt dat toen in Paramaribo het heilige vuur van het Neder-
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landse leefde, dat hoofdzakelijk de kleurlingen verteerde. ZIJ gaven de loon
aan en bepaalden dat het Nederlands de nationale taal werd, want het was
de taal van de maatschappelijke vooruitgang. De vernederlandSing van de
samenleving werd met vaste tred voortgezet.
Bij het beschouwen van het taaibeleid moeten we de kanalen waarlangs
de vernederlandsing verloopt, er Uit li chten . Deze zIJn het onderwIJs en het
c ultuurbeleid. Tijdens het Statuut werd het totale cultuurbeleid bepaald door
de Stlchtmg Culturele Samenwerking (Stlcusa).

raa/bc'leid

in hel onderwijs

In het onderwijs is het hele beleid erop gericht de school en daarmee de
samenlevmg NederlandS sprekend te maken. Belangrijke figuren zijn In dit
verband de verschiljende ministers van Onderwijs, die soms expliCiet hebben
verwoord dat Suriname binnen enkele generaties een Nederlands sprekende
gemeenschap moest zijn (Gobardhan-Rambocus, 1988: 45) .
Een andere toonaangevende figuur in deze materie, eerst als direkteur
van Onderwijs en later als minister-president van Suriname (1955-1958) IS
Johan Ferrier . Hij meende dat bij de opzet van een onderwijsstelsel voor
Surlflame (FerTIer, 1950) een voertaal gekozen moest worden Uit de vele
talen . Dat moest dan de taal zijn met hel grootste SOCiale prestige van
dat moment en dat was het Nederlands, de cultuurtaa l. De moedertalen
mochten volgens hem ook geen voertaal ZIJn op school vanwege de geringe
omvang van de groepen. Hellinga (1955) meende dat de opvang wel In de
moedertalen kon geschieden, waarna het Nederlands als medium van Instrutie gebruikt kon worden. Deze aanpak ZOU moeten lelden tot betere onderwIjsresultaten .
Hel/Inga was ook een van de eersten, die gewag maakte van de SUrinaamse varIant van het NederlandS, terwijl onze eigen elite daar niets van
wilde horen. De opvattingen van Hellinga achtte ZIJ zo bedreigend , dat Hellmga later niet meer betrokken werd bij taalonderzoek In Suriname. Een
en ander is af te leiden Uit de notulen van de Stichting Taalonderzoek
Suriname . In de notulen van de besprekmg tussen de minister en het besluur
van de Stichting Taalonderzoek Suriname, gehouden op 20 november 1961,
staat te lezen dat de mlfllster op een vraag of er contact opgenomen zou
worden met het Taalbureau van de Universiteit van Amsterdam , het volgende antwoordde:
De minister antwoordt dat dit niet is gesctlled. omdat dit bureau
onder leiding stond van Prof. Hefllnga, en deze, ten rechte of ten
onrechte, het odium draagt voorstander te ZIJn van een tSurlflaams
Nederlands! dat de mnllster verafschuwt . Een eventueel con tact
met dit Amsterdamse Bureau wordt aan het InZicht van de stlchtmg
overgelaten. (Gobardhan-Rambocus. 1988: 40-4\)
Ferrler (1950: 114), eveneens exponent van onze elite, meende dat Surinane
door het gebrUik van de Nederlandse taal gevoegd moest worden bij het
"Nederlandse taal- en cultuurgebied, warbij natuurlijk niet over het hoofd
gezien mag worden, dat het Nederlands, zoals het Zich Ifl de SUflnaamse
samenleVing zal ontwikkelen een typisch Surinaamse structuur kan gaan vertonen. BIJ deze opzet zal getracht moeten worden te voorkomen, dat met
het Nederlands in Suriname gebeurt, wat ten aanzIen van het Vlaams In
België te cons tateren valt." Ferrier li ch tte niet toe wat hij daarmee 00-
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doelde, maar het is wel duide l ijk dat hij net als zovelen in zijn tijd streefde
naar een Europese norm zonder rekening te houden met de eigen Surinaamse
geaardheid. Deze opvatting is heel belangrijk voor de verdere ontwikkeling
in de samenlevin9 . omdat Ferrier door zijn positie in teite de toon aangaf.
Gedurende de volgende jaren hebben alle beleidsmakers deze zienswijze gevolgd . Eerst in de zeventiger jaren gaf onderwijsminister Venetiaan aan da t
het Nederlands voorlopig we l de onderwIjstaaI zou blijven, maar dat het
als vreemde taal behandeld moest worden (Nota vreemde (alen in het ondcrwÎ~, Mlnov 1974). In die tijd ontstond er ook een tolerantere houding t.o.v.
het SUflnaams-Nederlands en was het streven er niet meer op gericht Europees Nederlands te leren .
Voor de vernederlandSing van de samenleving zijn de volgende feiten
van belang.
Eerst de opnchting van de Opleidingsschool voor onderwljzeressen -A
In 1952. Ferrler (1950) meende dat er bi) het onderwijS geen sprake was
van een voertaal- maar van een didactisch prObleem dat om een didactische
oplossing vroeg . Veel aandacht werd daarom besteed aan didactiek en methodiek. De kleuter moest gedurende twee jaren op een speciale manier In
contact gebracht worden met het Nederlands, zodat daarna het onderWijs
in die taal gevolgd kon worden . Hierom moest er een opleidingsinstituut
komen dat onderwijzeressen speciaal voor deze taak zou kunnen opleiden.
Dit instituut is dan ook tijdens Ferriers direkteurschap van onder wijs ver~
wezenlijkt.
Vervolgens drukten twee andere belangrijke gebeurtenissen hun stempel
op het beleid: het mulocongres in 1956 en het congres van taalleraren in

1963/64.
De positie van het Neder!ands werd in 1956 niet ter discussie gesteld.
De leerlingen moesten "vlot, beschaafd en zonder aarzeling ll de Nederlandse
taal beheersen (Stencil samenvattingen en inleidingen Mulo-congres, Ie dag).
De leerkrachten zagen het bovendien als hun taak de Nederlandse cu ltuur
over te dragen. Van oriëntatie op de eigen regio en van enig nationalisme
was er absoluut geen sprake.
Op het congres van taallerar en in 1963 echter werd de positie van het
Nederlands wel ter discussie gesteld. De congresgangers meenden dat het
standaard N ederlands de norm moest :'Iijven, maar daarnaast moest een
aantal nader te bepalen lIidiotismen" in het taalgebruik worden toegelaten .
(Met "idlotism en " werd bedoeld: eigen vormen, afwijkingen van de Nederlandse norm).
De Z iel (1964), bij u allen bekend als Trefossa, hield een pleidooJ voor het
Surinaams~Neder!ands, dat niet te veel
mocht afWijken van het Europees
Nederlands, maar dat toch een uitdrukkingsm iddel moest worden voor Surinamers. Ook Fruin (1964) was van oordeel dat er een normering moest komen voor het Surinaams-Nederlands. Het congres deed de minister voorts
de aanbevellng een I.o ,-ak te Nederlands in te voeren. De bewindsman nam
deze over .
Aan de vooravond van de onafhankelijkheid (1974) verscheen de Nota
vreemde talen in !Jet onderwÎj<:;. Het ministerie gaf hierin de uitgangspunten
aan voor het taal beleid in het onderwijs. Hoewel het Nederlands voor velen
nog vreemd is en onvoldoende beheerst wordt, aldus de nota. zal het nog
lang de officiële taal blijven en daarom zullen leerlingen zich moeten blijven inspannen om het te leren . Daarnaast zou ook het Engels veel aandacht
krijgen . Het ministerie bepaalde daarom dat
het Nederlands zijn positie zou blijven behouden In het voorgezet onde r WIJS;
het Engels begunstigd zou worden door waar mogelijk het aantal uren
gelijk te trekken met dat voor Nederlands;
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Spaans een keuzevak werd;
Frans , Dui t s en Portugees uit het schoo l pr og r amma zouden verdwIJnen .
De Surinaamse talen werden In deze nota bewust bUiten beschouwing gelaten,
omdat de introductie daarvan "van een andere geaa r dheid en een ander ka Ilber " was (1974: 12). Hoewel deze opmerking gemaakt werd, bepaa lde de
minister we l dat er audiO-ViSuele Cursussen verzorgd moesten worden In de
versch ill ende moeder t alen .
Na 1975 kwam er verdere aandac ht voor de moeder talen en de ge volgen van de multi li ngua l itelt voor het onde rW ijS In het Nederlands. In 1977
ging het project " Taal en taalgedrag als funktie van de mu l tIlIngua le SUrinaamse samenleVing" van start. De regering wenste hiermee InZicht te ver krijgen In de Sur inaamse taalSituatie en de taalsituatie In het onderwIls.
De fondsen ter finanCiering werden verkregen Uit de Nederlandse hu lpall ocatie. In 1982 schortte de Nederlandse regering vanwege de ons al len be kende gebeurtenissen de ontwikKelingssamenwerking op , waardoor de finan Cië le midde len wegvielen en het prOject een vervroegd emde kende zonder
dat, voor zover mij bekend , resultaten werden gepubliceerd .
Naast het hierboven genoemde was al voor 1975 een aanvang gemaakt met
de vernieuwing van de curricu la voor de verschil lende vakken die blflnen
het baSisonderwijS werden verzorgd . BIJ he t \lak N ederlands werd niet mee r
uitgegaan van moedertaal - , maa r van tweede-taal - onderwl ls. Tegelijkertijd
werd In 1981 een afdelIng Currlcu)umontwlkkellng Ingesteld, die alle cur rl cu lumaktlvltelten van het ministerie moest c oördineren .

In het voorgaande IS de aandacht gericht op het taaibeleid lfI het onderWI JS,
maar daa r naast ontplOOide de overheid nog andere taa lbeleidsaktlvltelten .
In dit verband kunnen genoemd worden een dr ieta l c omm issies, die de over heid In de zestiger Jaren Instelde en die haa r adVies moest Uitbrengen
m.b . L taalkwesties, te weten :
een Taai c ommisSIe ( 1959) om het onderWijS lfI de N eder landse taal Krit isch t e bekijken en te formuleren;
de AdViescommiSSie Nederlands en Surinaams (omstreeks 1962) ;
Spel lin gscommiss ie Sranan-tongo (1960), d ie de voorlopige spe lli ngsregels
vaststelde .
In 1959 werd voorafgaand aan deze spei l lflgsco mrnlssie een Sranan- coup let
opgenomen m liet volkslied . De beroering die dit teweeg bracht In de samen leVing , omdat hel Sranan beschouwd werd als de taal van de Creolen en
deze daad als een bevoo rr echtlflg van deze gr oep gezien we r d , wordt be schreven In Essed- F r uln (1983) .
Na deze beleldsaktivltelten IS er weillig belangste ll ing meer voor de moeder talen . OmstreeKs 1975 kom t die weer door het opkomend nationalisme. De
mlflister van Onderwijs laat audiO- Visuele cursussen verz.orgen lfI het Sra nan en het Sarnaml . Eerst !fI 1984 worden spellingsc ommissies benoemd voor
het Sranan en het Sarnaml en In 1986 \loor het SUrinaams-Javaans en het
Karaïbs. De spelling van de laatstgenoemde taa l IS niet bek r acht igd , de
overige wel . De beslUiten zijn verschenen In het Staatsblad van Juli en au gustus 1986 . De over heid heeft daarna verder welllig gedaan om de vastgestelde spel li ngen te propageren . Een algemeen uitgangspunt voor het beleid
was dat het voor een overzi c htelijke taalpo l itiek noodzakelijK was de s tan daardisatie van de Surinaamse talen gefaseerd te doen p l aats vinden . Echter ,
na 1986 zIJn er geen ac tiviteiten meer 111 die ri c hting ontWikke ld.
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Het Summcr Cnstilule of LinguisLics (SlL)
Een stuk taö.llle leiu wel U yevoerd door de overeenkomst in 1966 met het
SIL. Hierin was opgenomen dat het SIL onderzoek zou doen naar de Inheemse talen en dat de overheid faciliteiten zou verschaffen, hetgeen ook geschiedde . De overheid gaf een stuk taalbeleid uit handen zonder er verder
Inzicht in te hebben , want tot 1975 was het SIL de enige instantie d ie een
atfabetisatreprogramma uitvoerde. Na 1975 nam de overheid de alfabetisatie
zelf ook ter hand, wat enige jaren daarna resu lteerde in een groots opgezette alfabetlsatle-campagne Alfa '84, die vanwege verschillende organisatorische oorzaken en regeringswisselingen niet het gewenste resultaat opleverde .

/Je

Stîc{j~a

De Sticusa zouden we kunnen beschouwen als het intermedium waardoor
tijdens het Statuut de Nederlandse cu ltuur over ons heen gestort werd. Zij
initlëerde en fi nancierde verschil lende projecten m .b. t . het taalbeleid . Daaruit zal ik u noemen:
Onder zoek naar de taalsituatie in Suriname van HeIIInga en Pee in 1949.
De resultaten van dit onderzoek zIJn onder meer vastgelegd In Language
Prob(('ms in Sllrinam (1955) en welen op het falen van de taal- en
onderwijspoliliek . De ideeën van Hellinga, onder andere ove r l1et Surinaams-Nederlands, waren echter bedreIgend voor het taalbe leid , waarin
het Algemeen Beschaafd Nederlands de hoogste prioriteit had (z!e Taalbeleid in het onden.'i.j-:;). Daarnaast heeft de Sticusa taalonderzoek gestimuleerd en voor pubfikatie gezorgd, zoals in het geval van de dissertaties van Rens (1953), Voorhoeve (1953) en het doctoraalonderzoek van
Vosku I1 (1952) .
Oprichting van de Stichting Volkslectuur lil 1958, die nu nog alleen op
papier bestaat. Het IS mt] bekend dat de hUidige minister het plan heeft
opgevat deze te reactiveren .
Het Taafbureau (!n 1962), dat als documentatle-, resear ch- en studiecentrum zou fungeren . Het Taalbureau heeft naar miJn oordeel geen
wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan het taaibeleid. Omdat het zich
voornamelijk beZigh ield met onderzoek naar de moedertalen doorkruiste
het het off!cië le be leid en werd als bedreigend ervaren . In 1972, toen
de overheid het bureau volledig moest finanCieren, werd het opgeheven .

3 . De strijd om de emancipatie van de moedertalen
Taalemancipatie draagt geen officieel karakter. Het gaat in deze om activiteiten van groepen of individuen . Achtereenvolgens za f Ik de emancipatie
van het Nederlands, het Sranan , het Sarnami en het Surinaams-Javaans bespreken .
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!feL Ned cr lar.d s
Het Nederlands dat de functie van officiële taal had, werd niet binnen een
beweging gepropageerd , daar de elite haar mening gerespecteerd zag In het
taalbeleid.
De eerste poging in literaire kringen t ot een bewust hanteren van het Surmaams- Nederlands doet Helman als hij in 1954 " Green Pastures ll van de
Amerikaanse schrijver Conne Hy bewerkt. Dit toneelstuk laat hij spelen in
h~.t stads-creoolse mi Jieu. Vele sch r ijver s na hem hanteren verschillende varieteiten van het Surinaams- Neder lands, zoa ls Bea Vianen , Thea Doe lwijt,
Ruud Mungroo, Leo Ferfler, Jozef Slagveer, Dobru, Edgar Cairo.

Ilct S r anan
De strijd om de emancipatie van de eigen talen is het heVigst gevoerd rond
het Sr anan . Ik noem als exponenten Koenders, Bruma met k' ie Eegic Sanjf!. en
literatoren, waarvan Trefossa de eerste was.
Koenders, een gepensioneerd onderwijzer , streed tegen de c ultuurpolitiek
van de ko loniale overheid. Het uit Nederland ge"fmporteerde onderwijssysteem
had volgens hem ernstige taal- en cu ltuurp r ob lemen geschapen. Zijn ideeën
probeerde hij te verspreiden via het maandblad Foetoe-bof. dat van 1946 tot
en met 1956 verscheen en waarin het Sranan het belangrijkste medium was .
De strijd van Koenders ontwikke lde zich langs drie l ijnen:
hij streed vóór de emancipatie van het Sranan . Hij deed dit door JO
deze taal artikelen te schrijven over aJlerhande onderwe rpen en er ged!chten en liedjes in te vertalen . Voorts schreef hij ook vele artike len
over de historische ontwikkeling , de structuur en het lexicon van het
Sranan onder de titel " Wie Tango". Hij toonde aan dat het Sranan geen
"broko-broko" taaltje was, maar een taal met eigen regels (FOC'Loc - boÎ
mei 1954).
In Foeloe-boj schreef hij ook vele artike Jen , waar in hij kritiek uitte
op het onderwijssysteem . Ook had hij heel veel problemen met het feit
dat Anne de Vfles (een kinderboekenschrijver) aangetrOkken was om
een leesmethode voor ons te ontwikkeJen (Ons eigen leesboek/Loes en
mama), terwijl wij zulke capabe le mensen in ons midden hebben als
Lou Lichtveld. Hij vond het laten overkomen van Hollanders een geflngschatting van onze zelf( juni 1954).
Tegen de onderdrukking van de Creoolse cultuur streed hij en dit uitte
zich o.a. in de organisatie van een cu ltureeJ evenement "Sranan f'etl'!
genaamd , waarin ver schillende aspekt en van de Creoolse cu ltuur zoals
zang, muziek, dans, eenakters en tori werden gebracht .
Hij stimuleerde daarnaast ook andere n tot cultu r ele uitingen met a ls
medium het Sranan.
De invloed van Koenders is groot, met name op de vereniging ~.'ie Eegie Sanie , die waarscnijnlijk haar naam nan zijn b lad ont leend heeft.

Wie Eegie Sanie (WES) werd opgericht in 1950 in Nederland en verp laatste
later haar activiteiten naar Suriname . Zij richtte zich op behoud en verede ling van de Surinaamse (lees Creoolse) cultuur en ver zette zich tegen de
wijze waarop Nederlandse/Westeuropese c ultuur aan ons was opgedrongen.
Zij ontplooide Initiatieven ter verspreiding van de kennis van de Creoolse
cu ltuur en van het Sranan en wenste dat het Sranan weer de Instructietaal
werd bij het onderwijs . De Sranan net; van Koenders zette zij voort en zij
kreeg van de overheid gedaan dat er nieuws in het Sranan verzorgd werd
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Vla de AVROS, het enige radiostat ion dat Su riname toen rllk was. Toen WES
daarna ook politieke ac tlvlte.ten ging ontplooien, distantieerden prominenten
Uit deze bewegi ng z ich ervan .
Tretossa liet de gemeenschap llen dat het Sranan (net als elke andere taal)
heel geschikt IS voor het verklanken van emoties. De bundel Trotji
verschijnt In 1957 en maakt veel los In de samenleving. Trefossa wordt beSChouwd als " De Ziel" van de Surmaamse letterkunde. Daarna komt er een
explosie van SUrinaamse literatuur 10 de versch illende Surmaamse talen en
ook literaire tijdsc hriften verschijnen er . We moeten hierbIJ denken aan
Tongoni . Soda en NocLetc. De taa l In oe literaire tijdschriften IS toch
dominant het Nederlands. In de voetsporen van Trefossa lijn getreden Jo hanna SChouten-E lsenhout en Mlchael Slory.

IIvt

Sarnamj

Vil

heL

Surinaams-.!aVéJ<'Hls

OOk het Sarnaml kent een emancipatiebeweging. Als aanzet tot de emancIpatie van /)et Sarnaml kan genoemd worden de publicatie van een spellingsvoorstel van Adhlll lfl 1964 .
Voor t975 IS de waardermg voor het Sarnaml nog laag, alleen het vo l kstoneel met schrijvers als Kallasmgh, Raghobler, Kartaram en Ramkhelawan
bloeit. Emancipatie-activiteiten beginnen IJl Nederland, als een groep Sur Inaamse studenten zich in 1978 In Lelden organ iseert In het Sarnam. co llectief .Iumpa Rajguru. De lJelangfl)kste \lngwsl 111 dit verband IS Marhé. De
activiteiten In SUriname worden voortgezet door de Jongerenvereniging
\'. lU ruglI . die IJl 1985 een Internationaal Sarnaml·semlnar organiseert. Ook
de cu lturele wekgroep Uha:xt . die In 1983 begon met een driemaande l ijks
tljdschrtft 1$ zee r actIef geweest. Jammer genoeg IS het tIJdschrift al mee r
dan een Jaar geleden voor het laatst verschenen .
EmancipatorISCh l!1 de activiteiten van de Stichting Suriname Hindi Parlshad (die zich o.a. ten doel stelt de HIndItaaI en - literatuur te verbreiden)
IS het feit dat ZIJ sinds kort ook Sarnamlcursussen organiseert. Deze accentverschuIving gee ft aan dat de emanCipatie van het Sarnaml In vol le gang
IS.

Het Sur inaams-Javaans daarentegen kent geen beweging die deze taa l
propageert; emanC ipatorische ac tiviteiten beVinden z ich In een beginstadium .
Wel verschenen er lil 1983, t984 en 1987 tIJdschriften (Cikal (4x) en Ri"ilYiJt) ,
dIe artikelen bevatten over de Javaanse taal en cu ltuur .
De stand van zaken IS nu dat het Sranan en het Sarnam. literaire publicaties kennen en dat het Surinaams-Javaans slechts een enkel e keer gehant eerd IS In de literaire commun Icatie . Het gebruik van hel Sr anan als ilnguafranca neemt steeds meer toe , wat ook blijkt Uit de keuze voor deze taa l
b iJ off ICiële berichtgeVing en voorlIchting, zoa ls de programma 1 s van het
Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) . Er IS sprake van een dISCUSSie
over het gebruIk van het Sranan In hoge co lleges van Staat ; een beslissing
IS vooralsnog niet genomen, hoewel lflcldenteel In De Nationale Assemblee
wel van deze taat gebrUik gemaakt wordt . EmanCipatorische actiViteiten
worden Iloortgezet door de In 1983 opgerichte "Sranan Akademlya" , die naast
studie en verbreiding van de Creoolse cultuur de kenniS van het Sranan wil
vergroten . Op dit moment verzor gt ZIJ een Sranan-tango-cursus lila de ST VS.
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4 . Conclusie en aanbeveling
Als we terugKijken naar de perJode van de autonomie, waarin Surin<'lmNS
het beleid bepalen, dan kunnen we concluderen dat vooral aan het begin
van deze periode de Surinamers zich inzetlen om het Nederlands en daarmee je Nederlandse cultuur te verbreiden. Halverwege de periode is een
kentering te Zien , als er tijdens het congres van taalleraren stemmen opgaan
de nelgen-aard-nigheden te normeren, maar de bewindslieden hebben daar
geen oor voor; zij zijn dan nog bezig de assImilatiepolitiek van de voormali ge machthebber voort te zetten.
Aan de vooravond van de onafhankelijkheid verandert de situatie enigsZinS als de toenmalige mlnlster van Onderwijs de standpunten bepaalt ten
aanzien van het taalbeleid, het talenprogramma afstemt naar de eigen behoeften en daarnaast erkent dat het Nederlands een vreemde taal is.
Hoewel de positie van deze taal niet wordt aangetast, vindt er een
opwaarderfng plaats van de moedertalen, omstreeks de onafhankelijkheid
door het organiseren audio-visuele cursussen en later door het instellen van
spellingscom missies.
Binnen de samenleving gaan meerdere mensen zich inzetten voor de
emancipatie van de moedertalen. Hierbij is het streven naar hel vergroten
van de culturele identiteit een belangrijke drijfveer. Jammer genoeg blijven
deze bewegingen segmentarisch: verschillende cultuurgroepen propageren ge'(solee,d de eigen taal en cultuur . Een poging het Surinaamse volk cultureel
te verheffen is de aanzet in 1977 tot alfabetlsatie. Tegelijkertijd wordt uitvoerlrg gegeven aan de gedachte dat het onderwijS niet vervreemdend moel
zijn en daarom gaat een aantal curriculumactiviteiten van start. De standaardisatie van het Surinaams-Nederlands wordt in deze periOde echter niet
ter hand genomen.
Wat kunnen we van de nabije toekomst verwachten? Daarvoor moeten
we te rade gaan bij de beleidsmakers , In dit geval de minister van OnderwiJS . In een vraaggesprek stelt hij dat het probleem van de slechte beheerSing van het Nederlands opgelost kan worden door het vergroten van de
kenniS van deze taal, daar deze tn tegenstelling tot de moedertalen toegang
verschaft tot een groter taalgebied. Kennis van de moedertalen lal tegeliJkertijd ~estlmuleerd moeten worden.
Het PrOject Taal en Taalgedrag dat in 1977 groots opgezet werd, kreeg
een vervroegd einde . De uitgangspunten 1 ervan zqn echter In deze muItilinguale context nog zeer actueel. Ik zou ::laarom de aanbeveling Willen doen
dat de overheid dergelijke onderzoeken stimuleert, maar dan wel kleinschalig,
omdat die overzichtelijker zijn. Volgens de regeringsverklarmg 1988-1993
zal het Instituut voor de Opleiding van Leraren (I.O.L .) uitgebouwd worden
tot een universitair instituut; Ik hoop dat het als instituut voor onderzoek
_ wat dan een deeltaak van het I.O. L . zal zijn - zal kunnen meewerken
aan dergelijke onder lOeken.
Gedurende de afgelopen periode IS ouk steeds de vraag geopperd of
wij niet een andere taal moeten kiezen. De keuze om een van de moedertalen op dit moment te standaardiseren en al het reeds bestaande om te
zetten in deze taal lijkt mij op dit moment van lagere prioriteit. De omstandigheden zijn van dien aard dat het \iolk zich voor de economische opbouw van het land reeds veel moeite moet getroosten. Ditzelfde argument
geldt ten dele voor een andere gestandaardiseerde taal . Het Nederlands is
a! zodanig geworteld in onze samenleving dat het - hoewel nog niet door
iedereen beheerst - Zich In een proces bevindt, waarin de taal die veranderingen ondergaat, die nodig ZIJn voor de sprekers om hun situatie te kunnen
verwoorden. Het IS daarom tijd dat het Ministerie van OnderWijs en Volks-
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ontw ikke l ing zic h gaat bUigen over de standaardisatie van het
Neder lands, zodat ook deze taal zIJn waarder ng krijgt.

Not

Surmaams-

('11

*

Voordrac ht gehouden op 31 oktober 1988 bij de opening van het co llegejaar 1988- '89 van het Jnstltuut voor de Opleiding van Leraren (I.O .L .)
te ParamarIbo .
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OVERZICHT VAN SURINAME-COLLECTIES 11

SAMENSTELLING
HEIN VRUGGINK
BERT PAASMAN
Deze tweede afleveflf'lg van het bronnenoverzIcht met betrekking tot Suriname bevat. evenals de eerste die In f1Ummer 7/2 van OSO gepubliceerd
werd, een groot aantal instellingen. Deels zIJn dit instellingen waarvoor In
de eerste aflevering geen rUimte meer was , voor een ander deel zijn het
Instellingen die er nieuw bijgekomen lijn . Het overzicht zal in de komende
nummers worden voorgezet, want opnieuw bleek het niet mogelilk om alle
binnengekomen b!Jdragen te plaatsen. Bovendien hopen en verwachten WIJ
dal er, mede dankzij rea cties van lezers, nog weer nieuwe instellingen biJ
zu ll en komen . In die latere afleveflngen zullen ook de bUitenlandse Instel I1 ngen aan bod komen .
Een bronnenoverzIcht als dit staat ot valt met de respons van de aan geschreven Instel lingen. Dat deze respons groot is , blijkt wel Uit het grote
aantal Instellingen dat aan dit overzicht 'T\eewerk t. Treffend IS oo k de zorg
d ie :>esteed is aan een adequate beschrijving van de col lecties. Er IS dus
al!e reder'! om de betrettende Instellingen vanaf deze plaats hartelijk te
danken voor hun bereidwi l lige medewerking.
De presentatie van de verschillende bijdragen IS eender a ls In de eerste
aflevering. Onder punt 1 zIJn vermeld adres (eventueel gesp li tst In bezoeken pos t adres) en te lefoonnummer . onder 2 de openingstijden en onder 3 gegevens over de cOl lectle(s). De volgorde waarin de Instellingen zijn opgename" IS willekeurig . Aan het eind van het overZicht Zijn de namen van
ds lIlstellmgen In alfabetische vOlgorde aegeven . Een opgave van b ibliografieën en naslagwerken v indt men op de pagina ' s 241-243 van het vorige num mer .

48.

NED ERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP
1.

Maarten van H eemskerkstraat 25a/Postbus 620, 2003 RP Haarlem;

023-224119 .
2.

de bib l iotheek IS beperkt
10.00-17 .00 uur .

toegankelijk ; op aanvraag ma t/m

wo

3.

BIjbelcollectie
Testamenten en bijbelgedeelten In het "Neger-Engels "/
Sranan , "N eger-Ho ll andsch" /Sarnam\ , Saramaccaans en Arowaks; daarnaast een klem aantal publikaties op he t gebied van enkele SUrinaamse
talen .
rial cring elJ 0 m vélng : vana f 1816 tot :lUi ongeveer 25 .
ingang : v la kaartsysteem (oud classlflcat reschema); over enige Jaren
geautoma ti seer d toegankelijk .
illhour/ : Nieuwe
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49.

RIJKSARCHIEF IN NOORO -B RABANT
1.

2.

3.1

De Citadel, Zuid-WiHemsvaart 2, 521 1 NW 's- Hertogenbosch;
073-120733 .
ma 13.30- 17.00 uur ; di t!m vr 9.00- 17.00 uur; za 9.00- 12.30 Uuf .
N,S. Stukken die men op zaterdag wil raadp legen dienen voor
vrijdag 12.00 uur te worden aangevraagd .
Archief van de Stichting Sociaal
in Noord-Brabant.

Kultureel Werk voor Surinamers

he rkomsl_: verkregen van de vereffenaar van genoemde stichting In
liquidatie .
daLering en om \'8 n8 : (1972) 1976- 1981 ( 1984); 2.1 2 meter.
inhoud : notulen, stukken betreffende de organisatie, hel gebouwen
zijn inrichting, co rrespondentie van het besluur en (vooral) financ iële

stukken .
ingi'-mg : Inventaris door drs. J . Wassink , februan 1985, ' s-Hertogenbosch .

50.

JOODS HISTORISCH MUSEUM

1.

Jonas Daniël Meijerp lern 2- 4/Postbus 16737, 1001 RE Amsterdam;
020-269945 .

2.

museum : ma t/m vr 11.00-17 .00 uur;
13.00-17.00 uur ; bezoek na afspraak .

3. 1

Afbee ldingen

mediatheek:

ma

t/rn

vr

Joodse StlVatJnc in Surinélme . door J .A. Kaldenbach (1760-1818) ,

aquarel ;

De ,Joden Sa vannan e n waterbron Le S uriname . door P. J. Benoit
(1782- 1854), lithografie;

Posi Gelderland on .Joden Savan na h Le Suriname, door G. S. C. Voorduin ( 1830-1910). lithografie;
"S'U1inam e : Joden 581'a nnah, door G .B.C . Voorduin (1830-1910) lithografie.
N . B. Voor
maken .
3.2

bezichtiging

van

deze

afbeeldingen

liefst

vooraf

afspraak

Mediatheek

Er is een klem aantal boeken over Joden In Suriname; daarnaast een
achtta l artikelen , verschenen in het tijdschrl ft De Vrijdag A vond.
De col lectie is geautomatiseerd toegankelijk .

51.

INTERNATIONAAL INFORMATIECENTRUM
VROUWENBEWEGING (IIAV)

1.
2.
3.
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EN

ARCHIEF

VOOR

DE

Keizersgracht 10, 1015 CV Amsterdam; 020-242143/244268 .
ma t/m vr 10 .00- 16.00 uur, di 10.00-20 .4 5 uur .
Bibliotheek , archief
waren alles op het

en documentatieafdeJing verzamelen en begebied van de vrouw . De collec ti e over de

vrouw

In

Surmame vormt hiervan een - klein - onderdeel.

inl!oUf!: boeken (ook werken van SUrinaamse SChriJfsters), tiJdschrIftart Ikelen, scr Iptles en onder zoeksverslagen .
jogung : op trefwoord Suriname , en In de systemat ische ca talogus (bIJ
Lat i jns Amenka) op de verschillende onderwerpen: pOS i tie van de vrouw ,
vrouwenarbeid . dagelijks leven, enz .

52.

HELDERS MARINEMUSEUM
1.
2.

Hoofdgrac ht . 1780 CA Den Helder; 02230-57137.
dl t/m vr 10.00-16 .4 5 uur ; za/zo 13.00-16 .30 uur ; ma 13.00- 16.4 5
uur (al leen Juni , Juli en augustus) .

3. 1

Onderscheidingsvlaggen gouverneur van Suriname
8 stuks.
il)~.IIIj.F HMM/E/5/15, 16, 17, 18, 24 , 25, 72 , 90.

0/11 I 'dll/-:;

3.2 Afbeeldingen Zr . Ms. Surmame
om ~,Hlj.l ! 2 stuks.
jl1.~ilf)g : HMM / A/2 resp. 3/027 resp. 103.

53.

MUSEUM HET PR INCESSEHOF
Neder l ands Keramiekmuseum
1.
2.

Grote Kerkstraat 11, 8911 DZ Leeuwarden ; 058- 127438.
ma t/rn za 10.00-17.00 I.wr , zon- en feestdagen 14 .00- 17 .00 uur.

3.

Surinaams aardewerk

Ulldt 'I'd(

' lcf) :
flldiil/ln ..;:

Ca ra ibs (Gallbl): (o.a. ) kommetjes (.....O/lI..'I"<I). potjes , plast ieken
(In l otaa l ± 15 voorwerpen);
TriO (Alalapadu) : (o .a.) poLJes , kom metjes: (totaal 1 8 voorwerpen) .
lIindo~{aiHl"'; . vervaardIgd door Bhal Soer dlan ParQc hl: (o.a.) potjes
(/.:ill..... ) . aarden ol Ielampjes (dil) , molensteentje (j,HHd) , bel letj e
(~i,~jnli) . potle (bhurkiJ . wIerookvat; (totaa l .! 20 voorwerpen).
dil'(' I"N.'II : (o .a. ) dlerplastlekefl, scherven (gevonden aan de Waterkant), gereedsc happen gronds to f'en (k Iel en materiaal om me t
kIel te mel~gen en verfstof fen te maken).
cJ.J1l'dnR ('n h{,,/.: om,....t : de meeste voorwerpen zijn In de Jaren 1974/ 1975
verzarneld door B . Asse l bergs ti jdens diens studlcrelD naar SurInarne .
ing,JI)~ :

de verzameling IS mln
/ 1,jrdi' Io 'C' / '/.: . door
B.
van een tentoonstellIng die In
gehouden.
N.B. De co llect Ie bevIndt zich
zien .

Surini./d 111.-:

of meer t oegankelIjk Vla de cata logus
Asselbergs vervaardigd ter gelegenheId
1975 In museum Hel Prlncessehof werd
In depot en IS slechts op aanvraag te
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54.

RIJKSARCHIEF IN GELDERLAND
1.
2.

Markt 1,6811 CG Arnhem; 085-420148 .
di t/m 'Ir 9.00-17.00 uur; voor raadplegen registers Burgerlijke
Stand e .d . ook ma 13.30-17 .00 uur en za 9.00-12 .30 uur.
N.B. Stukken die men zaterdag wil raadplegen dient men voor
vrijdag 12.00 uur aan te vragen.

3.

Familiearchief Brantsen

datering en omvang: 1734-1873; 1 omslag + 1 pak .
betreffende de plantages Vossenburg, Wajampibo en
Onverwagt, voornamelijk bestaande uit rekeningen en briefwisseling
over het beheer van de p lantages; (lnv. nr. 735). Deze plantages waren
eigendom van Gerhard de Vree (1679-1726), raad van politie en crimi nele justitie in Suriname , wiens beide dochters gehuwd waren met
Johan en Hendrik Willem Brantsen.
ingang : !flventaris R . Wartena, Het arc hj c f van de familie I3ranLs ell ,
Arnhem, 1966.

inhoud : stukken

N.B . Bij het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief berusten (door
aankoop in 1927) 22 delen betreffende de plantages: Vredesteyn (17771779), Vossenburg en WaJampibo (1723 - 1782, 1796, 1798, 1799), Suriname (1775- 1787, 1788 en 1799).

55.

ETNOMUSICOLOGISCH CENTRUM JAAP KUNST
Ur.iversiteit van Amsterdam
1.

Spui straat 134, 1012 VB Amsterdam; 020-5254431.

2.

ma, wo, vr 9.00-17.00 uur; di/do 9.00-22.00 uur.

3.1

Bibliotheek

Er

IS

3.2

een vijftigtal publicaties over muziek en dans

In

Suriname.

Geluidsarchief

Hierin 32 elpees en 17 banden met muziek opgenomen in Suriname
alsook In het Ko ninklijk Instituut voor de Tropen tussen 1960 en 1980.
3.3

Bronnenverzameling "Muziek en dans

In

Suriname . 1599- 1960"

Jn ho ud:

copleen Ct 4000) van alles wat In de diverse schrifte lijke bronnen
waarin Surinaamse muziek en dans behandeld worden, aangetroffen
wordt;
foto ' s van afbeeldingen die voorkomen In de zOjuist genoemde
bronnen .
ing ang : zeer uitgebreide index op de hoofdonderwerpen : bevolkingsgroep,
muzikale gelegenheid en muzikaal onderwerp, en op combinaties van
deze onderwerpen .

N .B.
De collectie wordt binnenkort op microfiche uitgegeven :
J . J. IJzermans en C. Creben (eds. ), MUZ1ro'k en dam-; in bronn e n
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Suriname. 1599- 1960, I. O. V., Lelden , 1989.
Vqf exemp lar en van de gehel e verzame ling (cop leën, afbeeldmgen
en rndex) zu ll en door WVC geschonken worden aan vIer gr ote
openbare bliblotheken m Nederland , naar verwacht rng m Amster dam , Rotter dam , Emdhoven en Gronmgen; en aan het Sur maams
Museum of een ander InstItuut n Paramaribo.

0\'('1

56.

MUSEON
1.
2.

Stadhouders/aan 41, 25 17 HV Den Haag; 070-5 141 8 1.
dl t/m vr 10.00- 17.00 uur; za , zo- en feestdagen 12.00- 17.00 uur.

Het Museon verza me lt en behee rt co ll ect ies op hel gebIed van mensen natuur wetenschappen om daarmee de bezoeker op educat ieve w ijze
rnformatle en ontspanning te verschaf'en .
3.
Suriname co ll ectIe
omvilng : vler- tot vijfduizend voor werpen .
onr/('Ic!e/c>n : de voorwerpen zIJn onder;;Jebracht In de rubrieken Su r rname
algemeen, Surmame Stads Creolen, Surrname IndIanen algemeen, SurlIndianen Caraïben, Surrname Indianen TrIO. Chinezen, Hrndostanen, Javanen , LIbanezen . Deze hoofdrubrreken zl ,n onder verdeeld In subcategor ieën als: mode llen, hUisr aad , werken, wapens, kunst en tec hniek ,
textiel, per soonlIJke acessoI r es, mUZIek, spel , r el IgIe, theater, enz .
Een onderdeel van de collectie bestaat urt voorwerpen die he t Museon
In 1957 van de toenmaJrge koningin Jullana ten geSChenke heeft gek regen ter ge legenheid van haar bezoek aan Suriname In 1955 . Dit onderdeel omvat ongeveer VIerhonderd voorwerpen , zoals kalebassen . vlechtwer k, aardewer k , pIjlen en bogen , ko r jaal , enz .
behing : naast bo vengenoemde konink l ijke co ll ec t Ie IS het meest Interessante dee l va n de verzame l ing de aardewerken voor werpen van Surinaamse Indianen .
tnj?ang : vla regist ratiekaa r ten waarop verme ld staat: naam voorwerp .
cat egorIe , nummer , beschriJVing, andere namen van het voorwe rp . de
geSChieden iS, afmeting en materIaa l.

57 .

RIJKSMUSEUM VOOR VOLKENKUNDE 'JUSTINUS VAN NASSAU '
I.
2.

Kastee lplein SS/Postbus 3330, 4800 DH Breda; 076-224710.
dl tfm za 10.00-17 .00 uur; lOn- en feestdagen 13.00- 17.00 uur.

3.1

BIbl Iotheek

intl()lul: Publ icaties over dIverse onderwerpen m .b.t. Surtname.
Om \'8ng : ca . 150 publi catIes (boeken , artike len . brOChures, et c. ).
ingang : m Iddels alfabe ti sche en systematIsc he catalogI .

3.2

Voorwerpen

inhoud : diverse voo r we rpen (aardewerk, verentooten , mUZieKinst r umenten,

etc . ) van verschi ll ende Indianenstammen, zoals: Arowakken , Wayana ,
Caralben, Tr iO en van Bosnegers.
( I m ~' Hllg : ongeveer 50 voor werpen .
(ldIC'llIlg ('1/ !u'rkon!.'-;t : ver zame ld
t l [dens
de
zgn .
Gon lnl-exped l t le
( \ 903- \ 904) , waar C .H . de Goeje ars topograaf aan dee lnam .
jr!~cltl~ : v la kaa r tensysteem.

61

58.

MINERALOGISCH-GEOLOG ISCH MUSEUM
Facu lteit der Mijnbouwkunde en Petro leumwinning

Technische Universiteit De l ft
1.

Mijnbouwstraat 120, 2628 RX Deltt; 015-78602 1-

2.

ma

ti m

vr 9.00- \ 7.00 uur.

3. 1 Collectie Suriname
inhoud: ca . 5000 monsters van mineralen, gesteenten , ertsen en geologische verschijnselen.
ingang : de col lectie is wetensChappelijk beschreven door ir . J .A.C. Vermeulen.
3.2
Bibliotheek
Vele mijnbouwkundige en geologische geschriften en prentenboeken.
Deze zijn voornamelijk bezit van het Koninklijk Nederlands Geologisch
Mijnbouwkundig Genootschap (K .N.G . M.G.).

59.

INSTITUUT VOOR ONTW IK KELINGSVRAAGSTUKKEN (IVO)
Katholieke Unive r siteit Brabant
1.
2.

Hogeschool laan 225, A 193, 5037 Ge Tilburg; 013-662127/662093.
ma t/m vr 9.00-17.30 uur, di 9.00-20 .30 uur .

De bibliotheek van het IVO bevat ± 10.000 boeken op het gebied
van ontwikkelingsvraagstukken, met name de socia le en economische aspecten . Over Suriname is aanwezig:
inhoud: 1: 200 boeken, met name op het gebied van landbouw, sociaaleconomische situatie en planning; daarnaast is er statistisch materiaal.
ingang : de co llectie is ontsloten op UDC en opgenomen in de catalogus
van de bibliotheek, die on-line toegankelijk is ; tijdschriftartIkelen
worden selectief ontsloten in een kaartcatalogus , op een aantal tref woorden en op land.
3.

60 .

KONINKLIJK NEDERLANOS METEOROLOGISCH INSTITUUT IK .N . M.I.)
1.
2.

Wilhelminalaan 10/Postbus 201, 3730 AE De Bilt; 030-206911/
206369.
tijdens kantooruren .

3. 1 Bibliotheek
Er is een k lein aantal pub l icaties r7let betrekking tot het Surinaamse
klimaat, waaronder Nededelingen van de Meteorologische Dienst Suri-

name .
3.2
Centraal Archief van Waarnemingen
Aanwezig zijn enige klimatologische gegevens
periode 1896-1971.
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62.

ANT IQUAR IAAT BATAVIA
1.

Dor psstraat 171, 2992 AA Barendrecht; 01806- 19816.

2.

ma, wo l /m vr 10.00-17 .30 uur, za 10 .00-17 .00 uu r.

3.

Het anti quariaat heeft een aparte coll ectie Sur lnamlca .

SECT IE M ILI TA IRE GESCHIEDENIS VAN DE LANDMACHTSTAF
1.
2.

3.1

F r ederlkkazeme , Gebouw 103 , v .d . Bu rc hl aan 3 1/Postbus 9070 1,
2509 LS Den Haag; 070- 165836.
all een toeganke l ijk na afspraak; hel t ekenen van een verk larin g
voora f kan voorwaarde ZIJ n voor Inzage van stukken .
Bibliotheek/documenta ti e
persdocumen tati e 1956 tlm 1975 ; geordend op Jaar ;
manuscrip t (100 pagina ' s met bqlagen) met militair gesctued kundlg
overZicht van Surmame (1500-1945);
losse aantekeningen over Surmame tijdens de Tweede Were ld-

om log;
artlkelendacumentatle betreffende
(TRIS); onts loten Vla trefwoorden.

3. 2

de

Troepenmach t

lil

Su riname

Fo t o ' s/negat Ieven

:nhoud i'n om'"ilf)g :

100 foto ' s van de TRIS na 194 / ;
1050 negatIeven betreffende de TRtS vanaf
sloten .
t

3.3

1973 ; nog nIet ont-

F il ms/vIdeobanden

;nlj()ud :
,'ioldddi in ,";urinc1 m e .
r(ln ti lIlirw tot N ickcrie •
1\' ij \'lIr('f) naar f"ar8manlJO .
~Ulinamc .

63 .

L('ger ne('mi afscht'id.

NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN BELhNGSTELLENDEN IN HET
SPOOR- EN TRA MWEGWEZEN
1.
2.

pla InsuJlndeweg 26 , 2612 EM Delft; 015-121592.
voor infor matIe kan men contact opnemen met prof . dr . H. J.A.
Dupare , op bovenstaand adres en telefoonnummer.

3. \
KrantenknIpse lcoll ectie
mhoud: knIpsels uit kranten

en

tljdsChrlften

over

de

spoorwegen

In

SurIname.
om ~'a ng : r Uim veertIg.
dl,lc/-iog :

189~-heden .

3. 2 Foto ' s en prentbriefkaarten
om vang : rUIr:1 200.
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3.3
Voorwerpen
inhoud: vervoerbewijzen (spoorkaartjes).
om vang: ongeveer tien .

64.

HAAGS GEMEENTEMUSEUM
1.
2.

Stadhouders laan 41, 2517 HV Den Haag; 070-514181.
dl t/m zo 11 .00-17.00 uur.

Muziekafdelmg
3.
inhoud: stel voetrammelaars
(Javaans).
65.

66 .

(Bosnegers),

2

apinti's,

gamelan-stel

ANTIQUARIAAT GERT JAN BESTEBREURT JE
!.
2.

lichte Gaard 2/Postbus 364, 3500 AJ Utrecht; 030-319286 .
winkeltijden.

3.

Het antiquariaat heeft een aparte collectie Surinamlca, bestaande
uit boeken, kaarten, prenten en foto 's.

GëMEENTEARCHIEF LEIDEN
1.

2.

BOIsotkade 2A, 2311 PZ Leiden ; 071-120191.
ma t/m vr 9.30-17 .00 uur, za 9.00-12. 15 uur.

3.

Het Leids Gemeentearchief bezit geen complete col lectie die
van belang IS voor de Surmamistiek. Wel zijn er enkele losse
stukken, waaronder In :
3.1

Stadsarchief van Lelden, 1574- 1816
stukken betreffende het zenden van troepen naar Suriname, 1774.
(inv. nr . 9544)
Het IS ril et onmogeli jk dat in ditzelfde archief, In de stukken van algemene aard van de Leidse gedeputeerden ter dagvaart (naar de Staten
van Hoffand), OOk opmerkingen over Su riname voorkomen.
3.2
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Arch ef Weeskamer Leiden
stuk m.b.t . vendu boedel Daniël van Sueren, Paramaribo, 1698.
(inv . nr . 1069)
ten aanzien van Jan de Raedt : (a) VerkoopvQorwaarden van een
plantage in Suriname, 5 april 1689; (bl Liquidatie, 6 october 1692;
(cl Correspondentie met Weesmeesteren in Suriname en over de
verkoop der door hen verzonden suiker, 1692- 1694; (dl Liquidatie ,
28 Juli 1694; (e) Staat der nalatenschap in Suriname opgemaakt,
toegezonden in 1696; (1) Brieven en bijlagen; (g) Genealogische
staat. (nr . 3366)

67.

NIJMEEGS VOLKENKUNDIG MUSEUM
Katholieke UniverSiteit Nijmegen

1.

Thomas

van

Aqulnostraat

I/Postbus

9108 ,

6500

HK

NIJmegen;

080-515577 .
2.

tijdens tentoonstellingen op werkdagen van 9.00-17 .00 uur .

3.1
Eigen collectie
Ongeveer 50 gebru ik svoorwerpen, voornamelijk Indiaans.
3. 2
Col lectie· Beijens (bruikleen Gemeente Nijmegen)
Voornamelijk aardewerk .

3.3
Collectie Paters Redemptoristen
Deze collectie bevat voorwerpen van de d iverse bevolkingsgroepen van

Surtname.
68 .

INSTITUUT VOOR AARDWETENSCHAPP EN
RIjksuniversiteit Utrecht

1.
2.

Postbus 80021 , 3508 TA Utrecht ; 030-535068 .

bezoek op afspraak .

3.
Collectie IJzerman
Ongeveer 300 gesteentemonsters , eind Jaren tWintig ver zame ld door
R. IJ zer man . Hoewel het kustgebied ook vertegenwoordigd IS, I igt de
nadruk op het Surinaamse binnenland .
Zie ook : R. IJ zerman, Ouuine of the gc%gy 8nd petr%gy or SUlinam
(DuL c h Cuiana). Utrecht , 1931 .

69.

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK (KB)
1.

Prins Willem

Alexanderhof

5/Postbus 90407,

2509

LK

Den Haag;

070-14091 I.

2.

ma t/m vr 9.00-17 .00 uur , za 9.00-12 .00 uur .

3.1

De boekenco l lectie met bet r ekking tot Suriname is over verschillende vakgebieden verdeeld .

inhoud ('n om \'8ng :

Geschiedenis: .± 200 titels {syst . nr . 1333 h}
Socia le geografie: .± 100 titels (syst. nr. 1435 cl)
Culturele anthropologle en folklore : ± 25 titels
dacb)
Taal- en letterkunde:

±

(syst.

nr .

1445

200 titels (diverse syst. nrs.)

Andere vakgebieden: onbekend aantal titels
ingang : a. al fabetlsche hoofdwoordencatalogus op ftches
b . systematische catalogus op fiches ~ trefwoordenregister
C.
voor boeken verschenen na .± 1980: Online Publlekscatalogu5 (Opel
liLU-dluur: ivI.T.G. E. van Delft, Bibliografie van de Koninklijke Bibliotheek , In Ops/elJen OI'tY de A'oninklJjkl:' /Ji/JLiol/!{'ck en <Inde/(' slmlic......
H 11 verSUf1 , 1986: 473-540.
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N.B . In de KB bevinden zich de Centrale Catalogi van Boeken, Tijdschriften en Congressen (CC , ecp en CeC) . Hier wordt het bezit van
een groot aanta l bibliotheken in Neder land geregistreerd. Met behulp
van deze catalogi kan men dus nagaan in welke bibl iotheek een bepaalde publicatie aanwezig is.
3.2 Afde l ing Handschriften
Het is mogelijk dat er mee r is, maar de systematische catalogus ver wijst i n ieder geval naar de hieronder genoemde handschriften:
ReQuesten/Mlssiven van o.a. di r ecteuren van de co lon ie van Suriname gericht aan de "Hoogmogende Heere Staten Generaa l der
Vereenigde Neederlanden"; Extracten uit het register der Resolu lien van de Hoogmogende Heren etc ., 1774- 1782 , ( map.
(13 1 D 22)
De eman cipatie der slaven in de Nede rla ndsc he WesL-Indisc he
Kolo nÛ·n. door F .J. Tyndall , handschrift, 41 fo l. (over Suriname
12 fo l.) (75 E 2 1)
Resoluties van de West- Indische Compagnie ove r hel jaar 1647,
1 dee l, 2 17 fo l. (75 D 13)
Mixed Commission at Surinam (Dutch Guiana) 1823- 1833 , fol lowing the Treaty of H.M . Government with that of the Nether lands tor the Suppression of the Slave Trade, 4 May 18 18 . (135
D 22)
No Les on th e Col onu of S urina m , geschreven
tussen
februari
en mei 1800, verm . door Bourdais, 17 fol. (134 B 8)
ReC(:!uiJ van ech te s tukke n e n be wijzen door S aJom o n du Plcssis· ...
jegens Nr. Jan Ja cob Mauri tius . door Salomon du PIessis, ca . 1750.
(73 A 9)
Jn de Collectie Hamelberg (120 8 1-10), die merendee ls materiaa l
over Curacao bevat, bevindt zich hier en daar (zie bijv . 120
B 2) materiaal dat voor Suriname van belang is.
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KON INKLI JK NEDERLANDS LEGER - EN WAPEN MUSEUM
" GENERAAL HOEFER"
1.
2.

Ko r te Geer 1, 26 11 CA Delft; 015- 150500.
museum: ma tlm za 10.00- 17.00 uur. zo 13.00- 17.00 uur.
bibliotheek : op afspraak ; dl tlm vr gedurende de museum - uren;
in de weekends gesloten, behalve de eerste zaterdag van de
maand.

Museum
3.1
Er is een permanente tentoonstelling gewijd aan de Troepenmacht
Suriname (TR IS) uit de Jaren zestig en zeventig .

in

BibJiotheek
3.2
De collectie (ca. 250.000 boeken) omvat (militai r e) geschiedenis van
NederJand en overzeese gebieden, krijgswetenschap, uniformkunde en
vele andere onderwerpen die met het mi l itair bedr ijf verband houden.
Teven s IS er een Prentenkabinet met ongeveer 27 .000 tekeningen,
prenten en foto ' s.
In beheer is een ouder dee l van de bibliotheek van het Ministerie van
Defensie . Hierin bevindt zich een beperkt aalltal boeken over Suriname, ook Jge eeuws, zoals Stedman Narrativ e of a five yea r 's e XPQdition
etc ., sec ond edition 1806. Tevens is er een kl e in aantal foto 's. voor r.amell Jk van na de 2e Wereldoorlog .
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RIJKSMUSEUM VOOR VOLKENKUNDE

1.
2.

Steenstraat I/Postbus 212 , 2300 AE Lelden ; 071 - 211824.

dl l/rn za 10.00-17 .00 uur, zo 13.00- 17.00 uur.

3.

De verzameling etnog rafische voorwerpen uit Suriname IS uitgebreid . gevarieerd en van lee T versche iden herkomst. De voor werpen z ijn te vinden Vla een centrale kaartencatalogus , gerangschikt
op Inventarisnummer . Hieronder de belangrijkste co llecties met een
globale aanduiding van de voorwerpen die errn aangetroffen worden.
3. 1 Collectie Koninklijk Kabinet van Zeldzaamheden
d a t ering en omvang : 1883; ru im 185 voorwerpen .
inhoud :
indianen : diorama ts (o .a. van Maas en Schouten), fluiten, tooien,
schortjes, knotsen, aardewerk, pagaaien, pijlen en bogen ;
. Bosnegers en Plantagenegers: diorama is, rammelaars~
snaarinstrument, col l. Stedman.
ingang : Inv. nr . sene 360.

3.2

Collectie Koloniale Tentoonstelling Amsterdam

datering en om vang : 1883; rUim 280 voorwerpen .
inlloud :
India nen : beschilderde
kal ebassen, Sieraden,

knotsen , aardewerk,
Sieraden van veren en kralen, vlechtwerk, pijlen en bogen;
lJos/}('genc.:: schalen (ver z. Loth), waskloppers, kalebassen . trommen,
flUiten .
in gang : Inv. nr. serie 370.

3.3

Co ll ectie C.A . van Sypesteyn (1823 - 1892)
(gouverneur van Suriname van 1783- 1882)
da t erin g c n Ofi/ I ' dng : 1883; 93 voorwerpen .
i nh o ud:
f)o:-:neg('rs : z Itbankjes, knotsen, halssnoeren;

I'ldJllflgenl'ger.

o

; :

verSierde kalebassen , armfIngen;

Camibcn/ rlro h'akken : katoenen poppen, vlechtwerk , aa rdewerk .
ingang : inv. nr . serie 399.

3.4

Collectie C .H. de GoeJe (1879- 1955)
(o .a. Hl Surillame werkzaam als antropoloog en taalkundige)
dal e rin# en 0 111 1'8ng : 1904/1913/1927/1938/ 1939/1949 ; totaal ±. 340 voor werpen .
inh oud:
Bo;,;ncgcrs: ramme laars ,
roerspanen, kammen, z Itbankjes, strijdknotsen;
I ndian en : 11/ ayana : hoofd- en armsIeraden , spInstok jes, roerspatel s,
flUiten , aardewerk, maluana, bankj es , striJdknotsen (verzameld tijdens grensexpeditie In
1937).
;\ ro wa kk c n : bankjes, mierenmatjes.
ing ang: Inv. nr. series 1443, 1454, 2131 , 2352 , 2363, 2404, 2804.

3.5

CollectIe A. Ph . Penard (1880-1932)
(natuur histori c us; verzamelaar van mythen/verhalen
en Indianen)
datering en 0111 va ng : 1912/1938; 280 voorwerpen .

van

Creolen
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inhoud:
lndianen ( Caraibe n): knotsen , halssnoeren,
enkelbanden ,
bankjes ,
ka lebassen, spinstokjes, aardewerk, pIjlen en bogen, fluiten, kleding, v l echtwerk, hangmatten; (Inv . nr . serie 1817);
ingang : inv . nr . serie 1817.
N. B. In deze co ll ectie bevindt zich een verzameling van 29 archeologische voorwe rpen , te weten bijlen en vijzels uit de beneden landen.
Ingang: inv. nr . se r ie 2349.

3.6 Col lectie A.J. Reynvaan
datering en omvang : 1940; 840 voorwerpen .
inh o ud :

roerspanen,
Bosnegers (vn l. A uca ners ): rammelaars,
kalebassen,
waskloppers, zi t bankjes, pagaaien, v lechtwerk, pijlen en bogen,
sieraden;
Stad.'·;creolen: anjlsa ' s, koto ' s, sieraden .
ingang : inv. nr . serse 2452.
Collectie P. K loos
(antropoloog , verrichtte tussen 1966 en 1968 veldwerk onder de
Ca ralben van de Marowijne en in 1973 onder de Akursyo van de
Tapanahony . )
daLeri ng en 0 m vang : 1977; 86 voorwerpen.

3.7

inhoud :
Indienen (Akoc r1o):

(draag)manden , hangmat, pijlen en boog, stenen
bIJl, graafst ok , weefgetouwtje, sieraden .
ingang : inv. m . selie 4918 .

3.8 Collectie Sticusa
datering en om vang : 1985; 95 voorwerpen.
inhoud:
Indian en : kleding, aardewerk , flU iten, vlechtwerk;
Bosnegers: houtsnijwerk ;
Javane n: dansattributen jaren k epa ng i
fhndoslanen : sieraden , attributen (koper en aardwerk) voor pujm
Creolen: hoofddoeken, muz le kinstrumenten .
inga ng : inv. nr, serie 5379.
3.9 Collec tie H . ten Kate
dalering en olllvang : 1886; 69 voorwe rpen .
inhoud:
Indianen : sieraden ;
Bosnegers: flUiten, kammen, kalebassen;
Planlagenegers: sieraden .
ingang : inv. nr. serie 58 1.
3.1 0 Collectie J . van Ghert
datering e n omvang: 1889/ 1893 ; 40 voorwerpen .
inhoud :

lnd'janen : model van een Indiaans huis (mv . nr . serie 735) ; vlechtwerk en muziekinstrumenten (inv . nr. serie 951);
Bos negers: kalebassen, houten spatels (inv . nr. serie 95 1).

88

3.1 1 Co llec tie A.J . Baron van Sch l mme lpennlnc k van der Oye
( l Id van de Raad van State van Bestuu r der Kolonie Suriname)
dal cring C'n {J m l'8ng = .t 1895.
inhoud:
Indianen: sieraden , vlechtwerk , aardewe rk;
B()!:;negcr...·;; aa r dewerk. schort jes.
ingang : Inv. nr . serIe 1054.

3.1 2 Collec tie Martin
d atering c n o m vang : 1949; 69 voorw e r pen .
inhoud :
tndianen : aa r dewerk , zItbankjes;
Bosnegers: kalebassen. houtsn iJwerk.
ing.':lng : Inv. nr . serie 2177 .
3. 13 Co ll ectie Surinaams Museum
datering en Dm vang : 1963; 58 voorwerpen .
inhoud:

Bosnegers: k leding , pij l en bogen, hou t snijwerk ;
Indianen: aardewerk .
ingang : mv. nr. sene 398 1.
Literatuur: de co ll ec tie houtsnIjwerk

IS beschr even door L.J .H .J . van
bosneger houtsnij lo'erk in hel
Rijksmuseum
voor
l'oJkenkunde te Leiden . Noordwqk aan Zee , augustus 1984 (niet gepubh c .); over een deel van de Indiaanse co llec tie: F. R. Ef tert, De Akoerio Indianen . Ceschieden is en materiële cu/tUlI/ uit hd stenen tijdperk ,

Pulten, Surinaams

Leiden, 1979 (doe t. sc riptie).

lJibl ioth('ck
AanweZig zijn de " Rel ze" van Stedman !4 din .) en expedit ieve r slage r:
van bIJV . De GoeJe naar het Toemak Hoemak gebe r gte.
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FARMACEUTISCH LABORATORIUM
Rijk su niversiteit t e Utrecht

1.

2.

Catharljneslnqel 60, 35 11 GH Utrecht ; 030-394 196 (c ontactpersoon :
dr . W.G . van de r 5Iuls)/030-394097 (secretarlaat~
bezoek op aanvraag.

3.
"Mater la Medica"
Deze co ll ect ie bestaat Uit
dierlIJke sto ffen en \tafia .
tot Surinam e:

geneeskruiden, levens- en geno t m idde len,
Be tangrllkste onderdelen met betrekking

3. 1 Apocyanaceae soor ten van Suriname
hl'/kom:-.'( ('n di/lering : 's Lands Bosbeheer, Su r iname; c a. 1960.
om vang : beperkt tot enke le soo r ten.
inhoud:
Aspidosperma soorten (6) : herbarium mater iaa l;

basten op alcOhO l;
gedroogde basten;
Sp lge l la anthelmia : krUid en wortel op alcoho l;
geïso leerde alk alo"fden .
illgtlllg : mu seum co llec tie map.
liUn,Hutw: P . Re l yvel d, Ondcrzo('k n E/ B I dl' alklJ/oi'"dC'1l VélO

f'nigp

ill

B9

Suriname voorkomende Aspidospcrma soorten, diss., Utrecht, 1966.
belang: de basten worden bij de boslandbewoners van Zu\d~Amerika
gebruikt als middel legen koorts.
3.2

Kwassiehout producten (van Quassia amara L., Fam. Slmaroubaceae)
herkomst en datering : Suriname ; (vnl .) ouder dan 1940, en 1988.
omvang : enkele hout- en bast monsters en 6 bekers.
inhoud :
hout met en zonder (losse) bast;
bastmateriaal ;
bekers ( 5 oude en 1 versierde uit 1988).

ingang: museum map.
belang : het kwassiehout wordt in de geneeskunde als een voortreffelijk bittermidde l, dus als een de ee:lust opwekkend middel, gebruIkt.
De inwoners van Zuid-Amerika gebruiken reeds lang het kwassiehout
als koortswerend middel, bijv . tegen ma laria . Zij snijden uit het hout
bekers, waarin zij gedurende een nacht water of een alcoholhoudende
drank (jenever , vermouth) laten staan, om dan het aft reksel te drinken.
Rond 1800 kon men in Neder landse apotheken uit dit soort bekers
van kwassiehout een "b ittertje" drinken, wat vooral aan het einde van
de werkdag gebeurde. De brandewijn moest eerst een poosje in deze
bekers staan, waardoor de bittere stof van het hout in de drank trok .
Kwassiehout vindt toepassing als vliegen-verdelgingsmiddel en als antiparasietenmiddel in de tuinbouw, waarbij aftreksels bereid met water
worden gebruikt.
literatuur: F . W. Ostendorf, Nuttige Planten en Sierplanten in Surina me,

1962.
3.3

Carapa producten (Carapa guianensis en/of Carapa procera; Fam.
Meliaceae)
herkomst en datering : Suriname ; (vnl .) ouder dan 1940, en ca. 1988.
bast (Cortex), 2 potten (1 oud, 1 van ca . 1988);
jnhoud :
zaden (Semen), 1 pot, oud;
zaado l ie (Oleum), 1 pot , oud.
ingang: museum map.
fJelang : uit de zaden van de Carapa bereiden de Indi anen krapa-olie.
Deze wordt als haaro lIe gebrU Ikt en, vermengd met koes wc, als middel
tegen sika's (zandvlooien) .
literatuur: F. W. Ostendorf, Nuttige Planten en Sierplanten in Sun'na m e,

1962.
73.

RIJKSMUSEUM AMSTERDAM
1.
2.

Stadhouderskade 42/Postbus 5007, 1007 AA Amsterdam ;
020-73212 1.
di tfm za 10.00- 17.00 uur, lO 13.00-17.00 uur .

3.1 Afdeling Nederlandse Geschiedenis
(tussen haakjes vermelding van inventarisnummer en zaa lnummer afdeling Nederlandse Geschiedenis - indien het voorwerp op zaal hangt anders in depot Neder landse GeSChiedenis).
3.1 . 1 Objecten
Door de onvolledige
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Kwa ss i e h o u tp r o duk t e n :
kwa ss ieh o ut
met
en
zonder
k l<'8ssiehoutbekers (3 oude in verschillende maten en
1988) ; quassia (bittere stof , handelsprodukt)
Farmaceuusch LaboraLoriu m Rijksuniversileit Utrecht.

ba s t ;

1

u i t

er ten aanzien van onderstaande lijst geen volledigheid worden gegarandeerd . De voornaamste objecten worden wel genoemd.
Reliëfmodel van een fort bij de Commewijne in Suriname ; J. Tol Ie man , 1769 (NM 140; zaa l 102);
RelIëfmodel van een ander fort; id. (NM 141; zaal 102);
Doos met dekse l met octrooi W.I .C ., (NM 824; zaal 102);
Zilveren slavenpenning , Suriname, 1837 . Aan de ene zijde gegraveerd een schip in vo l le zee met omschrift "Justitia, Pietas ,
Fides", gehouden door twee Indianen. Verder: "H et gouvernement
der Kolonie Suriname , Anno 1837/1.
Aan de keerzijde opschrift liA an den slaaf George van de pl.
Leasowes, voor bewezen trouw aan het wettig gezag in 1836" ,
(NM 8969; zaa l 102);
zie hierover: E. van den Boogaart, Bij een Surmaamse beloningspenning uit 1837 , In : BuIleUn ~·an het. Rijksmuseum. XXV, 1975: 1623;
. Zonnescherm , tevens wandelstok , gebruikt door It. gen. C. R.
Kraijenhoff tijdens zi jn verblijf in West - Indië in 1825 (NM 9669);
Diorama van p lein te Paramaribo, 1812; reliëfwerk van hout en
papier In hOuten kast met ruit, gemaakt door Gerrlt Schouten
(geb . 1779 te Paramaribo) (NG 412; zaa l 109);
zie hierover: Bulletin van het .R ijksmuseum. 1963 , no. 1;
Boek Slaven en vr:ijcn onder de Nederlandsche wet, door W. R. van
Hoeveil, twee delen, 1854 (NG 476 a/b);
Gegraveerde kaart van Berbice (Guyana); door J. D . Knapp, Amsterdam, ca . 1700 (NG 477);
Gegrav eerde kaart van Suriname; A. de Lavaux , Amsterdam, ca .
1700 (NG 478);
Boek J .G. Stedman : Narrative of a five years' expediLion against
Lhe revolted Nfc.'groes of Surinam. in Guiana , on t.he wild coasL
of Soutl) A mcrica. from Lhc year J772~lï77. ~!ith BO elegant en~
gravingti. London, 1806 (NG 488 a/b);
Generale Caart van de Provintie Suriname: in kaart gebracht door
Alexander de Lavaux, gegraveerd door J.G. de Lacrolx ; (op zijde)
gedrukt 1737 (NG 539; zaa l 102);
Album met platen. landschappen en stadsgezichten West-Indië ,
1ge eeuw (NG 1064);
Boek : Eerste rapport van de Staatscommissie, 1855 (NG 1975-36) ;
Aquarellen, gezicht op Paramaribo en Fort Zeetandia, F. Jager-./
SChiOld, 1772 (NG 1980-2a,b);
Diorama van een plantage in Su r iname , gemaakt door Gerrlt
Schouten, ca . 1815-1835 (NG 1983-1);
N. B. Er bestaan meer diorama's van de hand van Gerflt Schouten
of door anderen nagebootst. Het Tropenmuseum te Amsterdam
bezit er diverse.
3.1. 2 Schi lderijen
Portret van Corn . van Aerssen, heer van Sommeisdijk, overste
en gOLlverneur van Suriname vanaf 1683; Noordnederlandse schoo l,
ca . 1680, doek (A 167 1; zaal 102);
Portret van Johan F .A . Cateau van Rosevelt (1823 - 1891), (o .a.)
directeur van openbare werken te Suriname , Lovera, gedat. 1885,
doek (A 2252) ;
Diverse miniaturen uit onbekende boedel te Paramaribo, begin
1ge eeuw (A 2630 tI m 2648) ;
zie: Catalogus van alle schilderijen in het Rijksmuseum , Amsterdam,
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, 976, p. 779-781 en 787;
Pastel van Anspaeh , perkament , 1802 (A 2630);
Portr et van Mr. J . J . Mauricius (1692-1768) , gouverneur-generaa l
van Sunname, dichter en toneel minnaar ; doo r Corn . T r oost . 1741 ,
pastel op papier (A 4060) ;
Plantage In Suriname ; door Dirk Valkenburg, gedateerd 1707 , doek
CA 5075, zaa l 102);
zie : A . F .E. van Schende\, in : Bu110/ in van lu:.>t R ljksm u,s('u 1/1, 1963,
nr. 3;
Gezicht op de koffieplantage Meerzorg; door W. de Klerk, 1ge
eeuw , naar een tekening van A . L . Broekman , doek (A 4087);
Port r etten van Daniël F. Schas (1772-1848) , en zIJn v r ouw J. H .
Engelen , raad en rechter In de drie hoven van CIViele en c rimi nele Justitie en Politie In de kolome Suriname , lid van de Raad
van Koophandel & Koloniën (1814- 1820); door J .A. DubolS Drahonet , 1826 (A 4153 + 4154);
BegrafeniS van een R . K . priester in West-Indië, .! 1820; Noordnederlandse school , doek (A 4481) .
ingang : Cal.alogus van alle .'S·c...hilderijC'fI in !Jet Ri iks IJl usC'tI m, A msterda m,
1976 (binnenkort zal hie r van een supplement verschiJnen.)
3.2 Archief van het Rijksmuseum
Onderstaande archieven bevatten stukken over voorwerpen die afkomstig zIJn Uit Suriname en Zich thans beVinden In het Rijksmuseum
en het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Lelden.
3.2. 1

Koninklijk Kabinet van Zeldzaamheden

datering en omvang : (1756) 1815- 1883; ca . l ,S meter.

3.2.2 Rijksmuseum van Schilderijen
datering en 0111 vang : 1877- 1945 (1948); ca . 8 meter.
3. 2. 3

Nederlandseh Museum van GeschiedeniS en Kunst

daLf'ring en om l 'ang : (1854) 1876-1927; ca . 6 meter .

3.2.4 Nederlandseh Museum voor Geschiedenis
cfaU'rinp en om l'a ng : 192-{- 1945 (1948); ca. 1 meter .
3. 2. 5 Hoofddirectie van het RijkSmuseum
datering pn (Jmvang : (1872) 1883- 1945 (1985); ca . 35 meter .
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STICHTING
CULTUURGESCHIEDENIS
OVERZEE (CNO)

VAN

DE

NEDERLANDERS

XZ Amsterdam; 020-732121, tst . 334 .

1.
2.

Hobbemastraat 25 , 1071
bez iehltglng op afspraak.

3.

A fbeeldlngen en voor werpen
Album met 35 aquarellen en tekeningen lil Suriname ve r vaardigd
door Jhr. Adrlaan Martini van Geffen, ca. 1860. (18)
lid nieuwe II'aaggeboliw pn Bank der Colonie Suriname . Ingekleur de litho, ongesigneerd, 1ge eeuw . (37)
(~ezjgL I'an de II' aLcrkan! en Rhcde van Paramaribo. in Suriname.
Ingek leurde ets door L . Schweickhardt naar een tekening van
G. Mabé. begin 1ge eeuw . (3a)
93

50 mmelsdijk. C hirurg~jns Elablissc m ent in de C olonie Surina m e
A nno 1827. Aquare l , ongesigneerd . (39)
SU/:kerplantagc Cathan.na Soph-ia (fIvIerzijde) . Aquarel van A .L .
Br ockmann , ca . 1860 . (40)
Suiker plantage CaLharina Sophia (landz i jde). Aquare l van A .L .
Brockmann , ca . 1860. (41)
Port r et van J . Wesenhagen ( 1743- 1803), apotheker te Pa r amaribo
en kapitein der p laatse l ijke schutterij; miniatuur in pastel door
A . Maucou r t , 178 1. (65) zie: Verslagen en aanwinsLen 1968-1969
van de SUchLing eND : 50-5 \ .
Verzame l mg van 34 foto ' s van Suriname en Curacao , begin 20e
eeuw . (85)
Gegr aveerd ke lkg las T 1',' el varen van d ' PlanLagies Schravenhage.'l en
Alida . 18e eeu w . (108) zie: M. P.H . Roessingh in Verslagen en aanlo,jm;Len 1974-1975 van de Stichting eND .
" Cents-prent " voor Aa r drijkskunde: "Suriname", ca. \850. ( 142)
Kop en schote l , porse lein met drukdecor en tekst " Als niemand
U ziet God ziet U U, 1850-1860. ( I S1) zie: M .P:H . Roessmgh in :
VerslaRen en aan winsten 1982-/983 van de Stichting eND : 34-38 .
" Wllhe l mina-doe k". (aanwinst 1988)
5 fotoalbums, ca . 1910. (aanwinst 1988)
N. B. Me t uitzondering van stuk 65 (Portret van J. Wesenhagen) wordt
bovenst aand bezit bewaard in de depots van het Rijksmuseum en van
het Rijksprentenkabinet.

75.

B IBLIOTHEEK DER RIJKSUN IVERS ITEIT TE LE IDEN

1.
2.

Witte Singe l 27 , 231 1 BG Leiden; 071-27 1801.
ma t/m vr 8.30-22.00 uur (na 17.00 uur beperkte openstelling :
st udiezalen , uitleenhal en Open Magazijn);
za 8.30- 17.00 uu r (studiezalen , afgifte boeken , u lt lenmg u it Open
Magazijn);
zo 14.00-17.00 uur (studieza len , uitleenhal en Open Magazijn) ;
In ju l i en augustus ' s avonds , zaterdagm iddag en zondagm iddag
gesloten .

3.1. Bib l iotheek
om vlJng :
Ongeveer 550 publicaties (monografieën);
Tienta l abonnementen op tijdschriften die van belang zijn voor
de Surinamistiek
ingang :
a.
Oude en nieuwe a l fabetische catalogus (Leidse boekjes en microfiches)
b.
Online pubJiekscata logus (termina l )
c.
Systematische catalog us (Leidse boekjes, losse fiches en m icrofiches)
belang : De co l lectie is vooral re levant vanwege de aanwezigheid van
enkele !8e- en 1ge-eeuwse pub l ikaties op het gebied van de taalkunde
en van en ke le zeldzame 18e-eeuwse literaire werken over Suriname
en de slaverniJ.
3.2
West erse handschriften
Er is een klein aantal handsc hr iften (reisbeSChriJVingen. correspondentie)
dat met Suriname te maken heeft.
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3.3
Co llect ie Bodel Nljenhuls
In deze co llec tie bevinden zIch ca . 95 kaarten van Su rmame (d.I. exc l usief Berbl ce en EsseqUlbo).
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CE NTRAAL ARCHIEF VAN DE TWEEDE KAMER

2.

Lange Poten 10 (gebouw " Hotel Centraal"), 's-Gravenhage/Blnnenhof la , 25 13 AA 's-Gravenhage ; 010-182225 .
ma t/m vr 9 .30-17.30 uur.

3. 1

ArCh iefstukken van de Vaste Commissies

1.

,)lldC'rdC'lcn :

Vaste

Commissie

voor

Surinaamse en

Antilliaanse

Zake n,

1968-

1975;
Vaste CommisSie voor de Nederlandse Antillen, 1976- 1986;
Vaste Commissie Nederlandse en Arubaanse Zaken , 1987.
om vang: ± 9 meter.
ingang : v la fi c hes op onder werp, afzender en chrono logisch ; geen InventariS.

3.2 Archiefbescheiden betreffende Bijzondere Comm iSSies
onderdelen :
Migratie van Surinamers en Nederlands-An till ianen , 1972- 1975;
(kamerstuknr . 12.090);
Migratie van Surinamers en Anti llianen , 1974- 1976; (kamerstuk nr . 13.254);
POSitie Migranten Uit Surtname In Nederland en het beleid op
middellange termijn , 1976- 1978; :kamerstuknr . 14.398);
Cu lturel e Minderheden, 1980- 1984; (kamerSluknr . 16. 102).
omvan~ : ± 3 meter .
ingang : vla fi c hes op onderwerp, afzender en c tlronoJog lsc h; geen Inventar IS.

3.3

Niet gepubliceerde parlementaire stukken o f
"overgelegde stukken"
inhoud : (o.a . ) 86 dOSSiers op onderwerp Suriname.

ter

Inzage gelegde

datC'rÎng : 1946- 1937 .
o m 1'c7ng = samen me t het onder 3.4 genoemde ongeveer 2,5 meter.
inga/llJ : fiches op onderwerp~ (kamerSluknrs. 433 t/m 19.700).

Overgelegde stukken bIJ de Aanhangse ls, ZItting \945- 1946 nr.
74 , en zItting 1972-1973 (Ir . 925
N.B. Deze stukken zijn de biJ Ja gen bij de gepubl iceer de schrlfteilJK-Z
vragen gesteld door de leden en de schrlfteJIJke bean twoording door
de regering.
o ml'ang : samen me t het onder 3.3 genoemde onge .... eer 2,5 meter.
ingang : flches Op onderwerp.

3.4

3.5 Gepubliceerde parlementaire stukken Inzake Su rinam e
inhoud : "êllldC'Ungf'1l I ' all de T!,' pede k'A llJ ('I .
(/[j(('ring :

3.6

1945- 1975 .

GeluIdsbandenarchief betreffende Sur iname

inh()Ll(f : bandopnames van besloten ver gaderingen.
dat(,lin~

('n ingang : 1978-1983; nrs. 5 1, 89 en 206.
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Centraal Archief van de Tweede Kamer
Etnomuslcologisch Centrum Jaap Kunst
Farmaceutisch Laboratorium Rijksuniversiteit Utrecht
Gemeentearchief Leiden
Haags Gemeentemuseum
HeJders Marinemuseum
Instituut voor Aardwetenschappen , Rijksuniversiteit
Utrecht
Instituut voor OntwikkeJingsvraagstukken (IVO)
Internationaal Informatiecentrum en ArChief
voor de VroOuwenbeweging (lIAV)
Joods Historisch Museum
Koninklijke Bibliotheek (KB)
Koninklijk Nederlands Leger- en Wapenmuseum
tlGeneraaJ Hoefer"
Koninklijk Nederlands Meteoro logisch Instituut (K.N.M . I.)
Mineralogisch-Geo logisch Museum Technische Universiteit
Delft
Nederlands ~ijbelgenootschap
Nederlandsche Vereenigmg van Belangstellenden
in het Spoor- en Tramwegwezen
Nijmeegs VO l kenkundig Museum, Katholieke
Universiteit Nijmegen
Rijksarchief te Gelderland
Rijksarchief In Noord-Brabant
Rijksmuseum Amsterdam
Rijksmuseum voor Volkenkunde
Rijksmuseum voor Volkenkunde 'Justinus van Nassau'
Sectie Militaire GeschiedeniS van de Landmachtstaf
Stichting 'Cultuurgeschiedenis van de Nederlanders (CNO)

96

61

65

75
76
55
72
66

64
52
68

59
51

50
69

70
60
58
48

63

67
54
49

73
71

57
62
74

BERICHTEN

INAUGURELE REDE PROF . DR . H . CHR . WEKKER
Op dmsdag 17 Januari heeft Herman Wekker zijn Inaugurele rede gehouden
ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar
In de Enge lse taalkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
Herman Wekker is een van de oprichters van het I. B .S. , smds de oprichting ook bestuurslid (thans al s secretaris) en a ls hoofdredacteur van OSO
gedu r ende de eerste vier Jaargangen de grond legger van ons blad In Zijn
hUidige v orm .
De redactie van OSO wenst Herman hee l ha r te /i/k ge luk met Qeze
belangrijke en feestelIJke gebeurtenis. De rede. " 0ver de analogie tussen
c reolisering en vreemde-taa lverwer ving't, wordt besproken in de afde li ng RecenSies van dit nummer .
De redacûe

Prof . dr . Herman Wekker

tijdens zijn inaugurele rede
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WERK VAN JIT NARA lN IN IND I A GEPUBLICEERD

Een ontmoeting in 1984 te De l hi tussen Matapr asad Tripathi , " reader" aan
de Universiteit van Gorakhpur (Noord India), en Jlt Naram heeft een un iek
gevolg genad: een heruitgave van de Sarnami gedichten in de vijf poëziebundels van Narain, geredigeerd en voor Indiase lezers In het Hindi ingeleid
door Trlpathl en In India in het devanägarr schrift gedrukt. De bundel is
afgelopen februari door de redacteur aangeboden aan de Vice-President van
India, en kan un iek genoemd worden omdat niet eerder werk van een Surinaams Hindostaanse schrijver , eerst in Suriname of Nederland gepubliceerd,
op deze wijze In India werd heruitgegeven. In een volgend nummer van
aso
za l uitvoeriger op deze publikatie, die oOK in Nederland verkrijgbaar za l
zijn, Kunnen worden ingegaan .
TripäthT, M . (sampädak) 1988. Jit Nàräin kT SamamT kavitàe lil . Den Haag ,

SSN .
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RECENSIES

T •.<"', "(llimé cn /I . U. E. Thoden van Vc-JzE'n, VJu chll.'lingcn . opstan delingen en
andcl (' lJ~nC'ger~' van Oost~Surina mc J 986- J 988. Utrecht : ln::.'r:ituut voor Culturele Antropologie. Centrum voor Caraibische SLudic.'s.
f988. (Bronnen voor
dC' SC IJc!ic van Alra-Surinaamse Samenlevingen . dj . I J), f 27 pg . f
1],,)0 .

Dat het bewaren van een zekere distantie tot een gekozen
waarde IS voor een geslaagde studie , bewijst dil boek over
de burgeroorl og In Oost-Suriname. In een aanta l schetsen
Vel zen - hoogleraar cu lturele antropolog ie - en Pollmé -

thema een voor~
de gevo l gen van
doen Thoden van
student cu lturele

antropolog ie - hun best om een een bee rd te geven van de omsta nd i gheden
waaronder de Bosnegers In di t gebied de afge lopen twee jaar hebben ge-

leefd. De blIdragen van Thoden van Vel zen ,n deze bundel versc henen eer der
10 ' Het Parool ' . De rapportage die Po l, mé maakte, werd n iet eerder gepub l iceerd . Hoe het ook ZIJ , alle artikelen hebben met elkaa r gemeen da t ze
ondUidelijk van opze t zIJn, weinig nieuwe gegevens bevatten en ternauwernOOd de kwalificatie Journa li stiek proza verdienen.
Niemand zal dur ven on tkennen dat de strijd tussen he t Nat iona le Leger
O.l .v. Desl Bouter se en het Jungle Commando o. l. v. Ronme 6runswIJk to t
de grote tragedies van de Su rinaamse geschiedeniS behoort. Voor de stadsbevo l king maar voora l voor de bewoners van het blOnen land IS de oor log synoniem met dood, marte li ng, executie , brandsti cht ing, roof , angst en ba lli ngschap . In de woorden van een Boslandbewoner: 'Het IS net of de hel de
slechtste dU ive l naa r ons heef t toegestuurd' (P . 30) . Een betrekke lijk gesloten samen levmg met eigen cu lture le en re l igieuze t radities IS verwoest, met
als gevo l g dat het generat ies zal duren voordat de fundamenten van deze
maa t schapP ij opnieuw zu ll en rijn opgebou wd.
Terecht onderkennen belde auteurs de erns t van deze ca tastro fe en adstruer en ZIJ d it aan de hand van talrijke ooggetuIgeversl agen .
De schrijver s nemen een dui deli jk standpunt in als het gaat om het
aanwIjzen van d~ SdlU ldlye in het conf l iC t. Vo lgens hen kan er geen tWij fel
over bestaan dat het Nationale Leger de aanstichter IS van de bu r geroor log.
Vanaf mei 1986 voerde het leger Immers een 'po l itiek van co ll ec tieve ver geldingen ( ... ) tegen Bosnegergemeeoschappen' (p. 7-8), wat er wel toe moes t
l elden dat de slachtoffers op een gegeven momen t In opstand kwamen . Deze
stell ingname wordt In het he le boek volgehouden, zonder vee l nadere explicat ies. TerWijl de lezer zo graag had w illen weten waa r om de t r oepen van
Bouter se to t deze bru t e vergeldingsac ties bes loten . \'.'as dat met omdat
Ronn le Brunsw ljk een voortvluchtige c ri mineel was , die eer st de hand boven
het hoofd werd gehouden door z ij n dorpsgenoten en later - toen de Jacht
frontaal op hem werd geopend - door de overgrote meer derheid van de 80slandbewoners? Over de relatie Bou terse-Brunswljk zIJn veel verha len In omloop. Een voorbee ld: 8runswiJ k zou - t oen zIJn posit ie 10 het lege r onhoudbaar \'. . erd - zijn weggepromoveerd als ondercom mandant van Boute r se In
Oost-Sunname. Doo r dat hi j zIJn opd r aC ht 0:1 z in zachtst gezegd wat al te
WIJ Interpreteerde, haa lde hij Zic h de woede van zIJn supe ri eur op de hals
en er ontstond een con tr o verse die Uite indeli jk lot een burgeroorl og ZOu
uitgroeien . Hadden de au t eu r s deze en ande r e In om loop ZI j nde theor ieë n
niet ku nnen verIfiëren?
\.at ZiCh wreekt IS dat Thoden van Vel zen en Po l ,mé hun partIJd i gheid
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geen moment kunnen relativeren. Er IS niets op tegen dat beiden zich hebben vereenzelvigd met het lot van de opstandelingen en vluchtelingen in
Oost-Suriname. Het IS zelfs alleszins begrijpelijk dat de bevolking In aeze
zwaar getroffen gebieden op hun sympathie kan rekenen. i'I.-:ethodologisch
is hun aanpak echter onaanvaardbaar . Doordat zij alleen te rade zijn gegaan
bij de personen wier lot zij beschrijven, krijgen hun verhalen iets oncont r oleerbaars en ontberen ze reliëf. De rol van slachtoffer is feitelijk de enige
dimensie die de Bosnegers krilgen toegemeten, terwijl iedere krantelezer
weet dat in de huidige geweldspiraal ook zij een niet gering aandeel hebben.
Aan beide kanten worden op dit moment gruweldaden bedreven en dit komt
in de studie van Thoden van Vel zen en PO l imé onvoldoende tot uitdrukking.
Vraaggesprekken met militaIren uit /let Nationale Leger hadden de auteurs
er wellicht toe kunnen bewegen zich op dit punt wat genuanceerder uit te
drukken.
T/loden van Vel zen en Po l imé hebben de wereld wakker willen schudden
met reportages over de getourmenteerde Bosnegergemeenschappen In OostSuriname. Aan deze opdracht hebben zij hun kritische en analytische ver mogen ondergeschikt gemaakt. Dat is een keuze die gerespecteerd kan worden, maar die tegelijkertijd hun boek weinig meer dan propagandistische
waarde bezorgt. Vanuit wetensChappelijk oogpunt zijn hun bijdragen te willekeurig van opzet, te impressionistisch van karakter en te we inig gericht
op het stellen en beantwoorden van essentiële vragen.

Peter ;-"',eel

H. U. E'. Thoden van Ve1zen and W. van Wet.ering. The Great "ather and the
Danger. Re1igious cults. material farces, and the collecUve fanlasies in the
",'orld of the Surinamese Haroons. Dordrecht-Holland, Providence-USA: foris
PubUcations, /988. 451 p.
Het echtpaar Thoden van Velz.en en Van Wetering begon in de zestiger jaren
onderzoek te doen bij één van de Bosnegergroepen in Suriname: de Ndjuka.
Begonnen met puur antropologisch onderzoek , raakten zij steeds meer ge"fnteresseerd in de hIstorische ach tergronden van de NdJuka gemeenschap. Een
combinatie van bronnen- en archief-onderzoek en - heel belangrijk - het
verzamelen van orale geschiedenis ter plaatse, leidde tot vele artikelen en
cu lmineerde tenslotte in het hier besproken boek . Men kan via hun publicaties als het ware op de voet de verdieping van hun kennis, de verbreding
van hun inzicht en invoe len van de door hen bestudeerde gemeenschap volgen.
De lezer wordt stap voor stap ingevoerd in de denkwereld van een
gemeenschap, door deze te bezien vanuit de interne, specifieke en ondanks
contacten met de buitenwereld gesloten en consistente structuur. TegelijkertiJd worden religieuze, economische. PSYChOlogische en sociaal-maatschappelijke facetten met voor de Europeaan vertrouwde concepten verduidelijkt
en herkenbaar gemaakt.
De rode draad in het boek is het ontstaan van een overheersende religieuze cultus en de reactie daarop van tegen-bewegingen, alle geënt op de
bestaande concepten, gebed in wat de auteurs noemen de "collecti eve fantasie", en reagerend op invloeden van buitenaf. De. soms spectaculaire, verschuivingen worden verklaard uit de fragiliteit van de machtstructuur. Economische, religieuze en socia le macht wordt vertaald in het beheersen van
de middelen die de gemeenschap nodig heeft om zich te handhaven.
De Ndjuka maken deel uit van de Bosneger (fvlarron) groepen die af-
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stam men van slaven die er In de 17e en 18e eeuw in slaagden stabiele gemeenschappen op te bouwen diep In de Surinaamse oerwouden, langs de
moeilijk bevaarbare rivieren .
Terwijl het grondPatroon van hun religie op Afrika is terug te voeren,
IS die, evena ls hun economisch en sociaal patroon, aangepast aan de omstandigheden in hun nieuwe woongebied. Uit Afrika stamt het geloof in een
hoogste wezen (deus otiosus), en In verschillende pantheons, gelieerd aan
luch t , aarde en water ; voorouderverering en hekserij . Priesters en media
en medicIjnmannen verzorgen het geestelijk welzijn .
Een hiërarchie van politieke notabelen onderhoudt ondermeer het contact met de Surinaamse regering. Hoewel de Bosnegers dus nooit totaal ge"isoleerd leefden is de autochtone structuur nooit ingrijpend aangetast , ook
niet door de missie en zending .
De In dit boek beschreven omwentelmgen, hoewel mede beYnvloed door
veranderingen van buitenaf, bleven bepaald door de Interne structuur van
de Bosnegermaatschappij. Tot 1880 verdienden de Bosnegers hun geld voor na.melljk met de verkoop van hout en het verzamelen van rubbersap Uit het
oerwoud. be mannen onderhie lden hun gezinnen met van dit geld gekochte,
extra voorzieningen, ze kapten de akkers open , bouvJden huizen, boten en
zo rgden zo voor het materiële en geestelijke welZijn van de groep.
De vondst van goud in de riVieren en de daarop volgende goldrush in
zowel Suriname als op de grens vG:n Frans Guyana veroorzaakten grote I/er anderlngen In het leefpatroon van de Bosnegers . De goudvelden lagen in
gebieden die slechts via de rivieren te bereiken waren . De met rotsen bezaaide boven lopen waarlangs dUizenden goudzoekers naar het binnenland
zVJermden konden slechts door Bosnegers bevaren worden . Zij werden de
llörlsJJürteurs. Dat betekende dat sedert omstreeks 1880 vele honderden voor
lange tijd van ~UIS waren en de boven beschreven corporatieve groepen met
hun gedeelde verantwoordelijkheid verscheurd raakten . De bootslieden \'erdienden relatief veel geld, maar mede door hun lange afwezigheid kwam
dat In geringe mate ten goede aan de achtergeblevenen . Dat zette kwaad
bloed . De spanningen tussen de nieuwe (Ijken en de verarmde thuisgroepen,
waa.r mediCIJnmannen, priesters en media de dienst uitmaakten, gaven aanleidlllg tot een geheel nieuw patroon ve.n religIeuze concepten . ;,~et name
bij de Nd!uka aan de Tapanahoni, een zIJrivier van de grensrivier de Marowijne, veroorzaakte dit grote onrust. Die uitte zich in een verhoogde actiViteit van hekserij: terwijl de transportarbeiders vanwege hun onverantwoordelijk gedrag ervan beschuldigd werden vla magie ziekten en honger
te veroorzaken, verdachten deze de achtergeblevenen ervan door rac une
en JaloeZie tot hekserij te vervallen . Het gevo lg VJas dat een aantal belangrijke priesters, na een Interne machtstriJd, er in slaagden via een nieuw
religieus systeem, zij het geënt op oude begrippen, greep op de situatie
te krijgen. Dat wil zeggen: de hekserij aan banden te leggen . Het cent rum
van hun macht lag aan de boven-Tapanahonl , maar hun Invloed strekte Zich
al spoedig Uit over praktisch alle woonplaatsen van de Surinaamse bosnegers.
De nieuwe beweging kreeg de naem Gran Gadu (Grote God of Grote Vader)
en had aanvankelijk de instemming van a llen. De transport vaarders betaalden
flinke bedragen om gevrijwaard te blijven va.n funeste beschuldigingen. Zij
profiteerden In eerste instantie het meest van de Situatie. OOk de priesters
r',~den er hun voordeel mee. Er zat echter veel meer aan vast. Alle Ndjuka
!naar ook de andere groepen dienden Zich biJ de priesters te melden en
à raison van een bedrag In geld of goederen een proeve te ondergaan bij
het nieuwe orakel om vastgesteld te krijgen of ZIJ loyale burgers waren,
vrij van hekserij . Dat betekende niet dat hekserij was uitgestoten : bij elk
overlijdensgeval moest (evena ls vroeger) vastgesteld worden wat de doodsoorzaak was . Vaak bleek nu dat de overledene zich toch met hekserij te
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hebben beziggehouden. Nu was de volgende stap geboden: de familie moest
het lijk, met al zIJn bezittingen, naar de Tapanahoni brengen. Daa r ste lden
de priester s nog eens het eindoordeel vast . \'Jas de overledene Inderdaad
een heks, dan werden zijn goederen geconfisceerd. De familie kreeg er een
miniem gedeelte van. De priesters behielden een groot deel (dat deels bij
:-Jun c l ientèle terecht kwam) , de rest werd op een specia le plaats als besmette goederen gedumpt. De overledene mocht de gewone uitgebreide begrafenisri tuelen niet ondergaan en werd zonder ce remonieel op een speciale plaats
met takken bedekt achtergel aten . Hoewel deze methode ook daarvoor in
zwang was, maa kten de omvang , de con fi scaties en de machtspositie van
enke le priester s de beweging tot iets nieuws. Nieuw was ook dat onde r het
voortdurend waakzame oog van de Gran Gadu e lke burger 21Ch voortdurend
de - morele - vraag diende te stellen o f zijn gedrag wel vrij van kwade
neigingen was. Het gevaa r alsnog van hekserij beschuldigd te worden was
constant aanwezig. Maar ook andere nver gr ijpenn we rden nu door de priesters bestraft: zelfmoordpogingen , vechtpartijen, overspe l, homosexualiteit,
incest en overtreding van de menstruatie-taboes.
Terwijl deze constr uct ie voor een tijd aanvaard werd - hij st rookte
met de IIcollectieve fe:ntasie ll van de bevolking - raekte hiJ toch In discrediet. De goldrush raakte na 1920 over zijn hoogtepunt heen, waa rdoor de
ve rdiensten ver minderden. Het verfies van de boedel van heksen, de steeds
vaker als onterecht beschouwde veroordel i ngen, de koslbare en ti jdrovende
tochten naar het cen t rum van de pri est ers van Gran Gadu en de baten van
de priesters zelf , dit all es begon de bevolking steeds meer te ergeren. Bovendien: de beloofde sanering van hekserij blee f uil.
Nieuwe bewegingen k regen een kans, waC.r chansmatlsche r eligieuze
Jelders de ontev redenen een uitweg boden . De belangrijkste van die innovaties was die van de In de titel van het boek genoemde "Danger". Danger,
In het NdJuka "Ogi lil, werd ve rtegenwoor digd In een nieuwe godheid, of liever een godheid die nieuw leven werd Ingeblazen. In zekere zin dus een
nativistisch concept w(;;a ri n de traditionele waa.rden van het ongecor r umpeer de bos leven gestaJte kregen. Dat wilde niet zeggen dat men van een teruggrijpen naar het verleden kan spreken . Ook de nieuwe beweging, e vena ls
d ie van Gr an Gadu , trachtte een voordelige relatie met de onontkoombare
bUlten\';ere l d te Vinden . Ze was echte r veel minder bereid zich aan die wereld aan te passen , maa r zoch t haar kracht in de eigen , bekende , t raditione le waarden . De profeten, media van Ogii , benadrukten alle de hypocri sie
van de Gran Gadu-beweglng en hun gebrek aan vertrouwen In de eigen cultuur . Hun aanhang verkregen zij al rondtrekkend. Tenslotte vestigden zij
hun eigen centrum V/aar zij met hun adepten de hel/zoekenden verl ossi ng
brachten. Verl OSSing van ziekten en onheil , gewoonlijk ook nu weer veroorzaakt door hekserij . Ook 211 wa ren - natuurlijk - niet In staat hun VOlgelingen boven hun " condit ion humame" Uit te li ll en en verloren Ui teinde l ijk het
vertrouwen . ;~1aa r tel kens manifesteerde Ogii Zich In een nieuw medium .
De opkomst en neergöng van een aantal van deze IIshamans'l en hun per soonliJke drama wordt op fascmerende w ijze door de au t eurs 'l.leschreven en verk laard . :-Iun karakterst ructuu r die hen tot profeet voor bestemt, schijnt ook
tot hun onderçeng te leiden. Het aanvankelijke suc ces vraagt om meer; hun
hebbeflgheld: hogere vergoedingen voor hulp, meer vrouwen, hogere eisen
van onderdanigheid, verdflet tenslotte hun volgelingen . Zij blijven verguisd
achte r .
Te r Wij l de Gran G(;;du-cu ltu s en de oppositie van de profeten vefe aan~
hangers telde, 66k bij de andere ,'vlzrrongroepen, hadden met name de Sa ramakaners nog een ander an t woord op de bed reigende omstandigheden. Hier
stond een profeet op die een soo rt llca r go_cu lt !1 stichtte. Zijn volgelingen
konden de komst van econom ische zegeningen verwac hten aJs zij zich hiel-
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den aan de geboden en verboden van Santa Yeye, de heilige geest , waarvan Anaké de profeet was. De auteurs verklaren deze beweging Uit het feit
dat de als transport vaarde r s werkende Saramakaners nog veel langer wegbleven dan de Ndjukas en de achterblijvers verstoken van hulp achterlieten.
De christeltjk aandoende rituelen worden verk laard uit het feit dat
de Saramakaners intensiever en langer aan de zending van Moravische broeders waren blootgesteld. Ook deze profeet ging de weg van zijn col lega ' s:
hij kon zijn beloften niet waar maken en misdroeg zich .
Terwijl de Gran Gadu-cu ltu s we l aangetast werd , lukte het tot ver
in deze eeuw niet die omver te werpen . Daarvoor waren de Individueel bepaa Ide protet Ische bewegi ngen tegenover een gevest I gd pr lesterdom niet
sterk genoeg. Het lukte pas in 1972 aan een nieuwe profeet van Ogii:
Akalall. Waarom hem gelukte wat de anderen niet bereikten IS niet helemaal
duidelijk. Het argument van de schrijvers dat zijn profetieën de verwachtin gen , Ingebed In de coJlect leve fantasieën van de gemeenschap, aanspraken ,
gold ook voor zijn voorgangers. De onlustgevoelens over de zichzelf bevoordelende Gran Gadu priesters waren ook niet nieuw. Oe mogelijkheid meer
geld te verdienen voor sommigen ten detrimente van anderen! de noodzaak
zich een weg te vinden in de buitenwereld. zou eerder een versteviging van
de Gran Gadu-beweging doen verwB.chten .
Akatali 's succes berustte evena ls dat van zijn voorgangers op de aanva l
op de inbeslagneming van de boedel van tot heks verklaarde overledenen .
Hij gaf hier een originele oplossing voor : iedereen diende zich bij hem te
melden om goed- of afgekeurd te worden. De afgekeurde potentiële heksen
ondergingen een ritueel dat hen van elke verdenking ontsloeg. Zijn grootste
succes was de vernieling van de belangrijkste heiligdommen van Gran Gadu
en de inbeslagname van het belangrijkste orakel, zonder dat de priesters
er lets aan konden doen. Een en ande r bracht een belangrijke slag toe a2n
de machtstructuur van het cent rum .
Toch : ook Akalali 's ster begon vrij snel te da len, om weer dezelfde
redenen : hij begon te hoge vergoedingen te eisen , vergreep zich aa.n te veel
vrouwen en ook hij kon de verwachtingen van een betere wereld , bevrijd
van hekserij , d.w. z. van afgunst, hebzucht, frustraties en onmacht niet waar
maken. Het duurde nog tot 1979 voor een frontale aanval op zijn heiligdom
en de vernieling ervan tot zijn vlucht leidde.
Niettemin: de macht van de Gran Gadu-beweging VJas gebroken. Noch
het ritueel van a.lgemene reiniging door de priester , noch het tot heks verk laren van over ledenen en het verbeurd verklaren van goederen werd in ere
hersteld, tot op de dag van vandaag .
De discrepe.ot\e tussen de have 's and have-not 's moet in de "co llectleve fantasie" op een andere wijze worden oPgelost.
'''~'at e r uit de in grijpende beroering die de bosnegergemeenschappen
heden ten dage ondergawals enigszins 2.anvaardbare modus vivendi met
de natuurlijke en bovennatuurlijke wereld zal voorkomen, IS vooralsnog ondUI delijk .
De auteurs verdiepen zich in de psychologische ka r akte rstructuur van
de diverse profeten. Zij geb ru iken daa.rvoor Freudiaanse begrippen waardoor
de lezer - die verondersteld wordt met deze begrippen bekend te zijn inzicht krijgt in de diepere bevJeegredenen van de besproken persoonlijkheden. Helemaal bevrediQend is dit niet. Er mOf'en dan voor het mensdom
een aantal pSYChische gr ondp rincipes voor hun hande len aan te ",ijzen zijn ,
een duidelijke verklaring voor de handelwijze van de diverse protagonisten
geven ze naar mijn melling filet. ZIJ worden echter ook "gedUid" binnen de
context van hun eigen c ultuur: gedreven en ged ragen door de coll ectieve
fantasie van hun medeburgers en \nspelend op de omstandigheden . De combinatie van die beide methoden heeft tot gevo lg d8.t een voor de Europeaan
103

"exotische" gemeenschap bUitengewoon boeÎend en begriJpelijk wordt beschreven.
De in het boek geproduceerde foto's zIJn uniek en ve rhelderend . De
reprOduct ie er van laat te wensen over.
De veelheid van media. priesters. priesteressen, de verschillende benaderi ngen van de geschiedenis via mondelmge over levering geven het boek
soms een wat over laden mdruk en maken het vasthouden van de hoofdlIJn
niet eenvoudig . Maar, zou ik willen beweren , wi l men een zo volledig mogel iJk beeld van een fascinerende geschiedenis van een zeer boeiende gemeenschap in de derde wereld verkrijgen, dan wordt een ext ra leeS-l:1Spanning
ruimschoots beloond .

Si lvi a W. de Gr oot

John Cabr:ie1 Stedman . Narrativc of a Five Years FXfJrxJit.ion iJ8ainst the
Revolr..ed Ncgrocs of Surinam . Transcribed [or thc First Time from the
Original /790 Manuscript . Edited, and with an lntroduclion and Notc.">. by
I?icherd Price and Sally Price. London and 881timorc : The John lIopkins
UniversiLY Press , 19BB.

Onder aanvoenng van de legendarische BonÎ voerden zo 'n 500 gevl uchte slaven In de Jaren zeventig van de l Be eeuw een Jarenlange guen lla t egen
de Su n naamse olanters en hun ko lon iale huurtroepen. In 1772 was de opstand
op Zijn hoogtej:unt. In de moerassen tussen de Casslpera- en de Ba r bakoebakreek hadden de Marrons op een hogergefegen zandp laat hun dorp Boekoe
tot een ware vesting omgebouwd . De legers van de planters konden maandenlang niet veel ande rs doen dan vanaf de overk ant van een diepe geul Boekoe
onde r vuur nemen . Veel effect so rteerden deze beschietingen niet. Gouverneur Nepveu nam toen twee maatregelen. Allereerst kocht het gouvernement
UIt de slavenpopu latie een leger van 300 so ldaten aan . Deze zwa rte so ldaten (Redimoesoes ) kregen als specia Je taak hel opsporen en verw oesten van
,\·:arrondorpen . Een tw eede maatrege l van Nepveu was de uitbreiding van
de Eu ropese troepen in de kolonie . In het moederland vroeg hij om een
ext ra zend ing van 1200 so ld aten .
De opr ichting van het Corps ' Vr ije Negers' was een succes. De zwarte
so ldaten t rokken enthousiast tegen de Marr ons te n st ri jde. ZIJ on t dekten
een onder de waterspiegel liggend pad naar Boekoe en leve rden een essentiële bijdr age bij de inneming van deze vesting In september 1772. Door
het succes van maatrege l één, werd maa tregel twee eigen li jK over bodig.
Nepveu bestelde de Europese huurtr oepen weer a f, maa r de eerste zending
van SOO man onder het beveJ van de ZWi t se rse ko lone l Fourgeoud bleek al
te zIJn ingescheept en onderweg op haar zeiltoc ht naar Suri name. Toen de
t roepen i n februari 1773 arriveerden, wilde de gouver neur hen aanvanke liJk
terugsturen. Spoedig we rd echt er duideli jk dat de Boni -Ma rrons wel 8oekoe
ve rloren hadden, maa r nog lan g niet verslagen wa ren . ;Vieer dan vier Jaar
van voor tdu rende guer illa zouden nog vo l gen. De t roepen van Fourgeoud
b Jeken meer dan nodig.
In Fourgeouds leger diende een Schotse militair: John Gab ri e l Stedman
(1744-1797) . Gedu rende zijn ru im vierjarig verblijf In Surin ame, hleJd Stedman een dagboek bij, was r uit hij later zou putten om het beroemdste boek
te schr ijven dat oo it o ver Su ri name uitgegeven is. In 1777 ze il de Stedman
met Fourgeoud terug naar Nederl and. Een Jaar na zijn terugkeer begon hij
aan zIJn 'N arrative ' . Gedurende de vierde Neder lands-Enge lse oo rl og werd
de SchOtse brigade ontbonden . In 1784 vertrok Stedman met ZIJn jonge Ne104

der landse vrouw naar Engeland. I n mei 1785 vest Igden 1. ij zich te T I verton
In Devonshlre . In februari i191 zond Stedman het voltooide manuSCript naar
zijn uitgever Joseph Johnson In Londen. Johnson was een vooraanstaand fi guur in het Britse politieke en Intellectuele leven In die tijd. HIJ had een
brede Interesse. Zo gaf hij, naast kinderboeken , werken Uit op het geb ied
van theologie , filosofie, natuur-wetenschappen, poëzie, feminisme en politiek .
Vrijwel direct na ontvangst van Stedmans manuscript, begon Johnson
aan de bewerking ervan . Aanvankelijk besteedde hiJ de meeste aandacht
aan de vele tekeningen . Hij zocht naar graveu r s voor de 106 schetsen die
Stedman bij zijn manuscript leverde. Het merendee l van de tekeningen werd
bewerkt door weinig ge"i'nsplreerde atelierwerkers, maa r voor de 22 belangrijkste platen arrangeerde Johnson beroemde graveurs als Blake , Bartolozzl,
HOlloway en Benedettl . De zestien platen die Wlillam B lake graveerde, geiden als veruit de fraaiste van het boek. Ze worden beschouwd als de beste
die de kunstenaar OOi t maakte. De platen voor het boek kVJamen klaar tussen 1791 en 1795.
In de beginperiode schijnt de uitgever weinig aandacht te hebben besteed aan Stedmans tekst. In 1794 gaf Johnson het manuscript aan \'/Illiam
Thomson met het verzoek de uitgave te redigeren . Op Johnsons verzoek
herschreef Thomson het werk zin voor zln, aldus een volslagen nieuwe tekst
producerend . Deze Thomson gold 111 zIJn Jaren als een briljant stiliSt. Na
een theologische studie was hij een aantal jaren dominee In Schotland. De
bon Vivant Thomson had echter een grote afkeer van de puriteinse orthodoxie en verhuISde rond 1780 naar Londen, waar hij een veel gevraBgd en
hooglijk gewaa r deerd vertaler en tekstschfiJver werd . Thomson had een speciale voorliefde voor reisverhalen. ZIJn bljdr8.ge daaraan VJas veelzIjdig. Het
kwam regel matig voor dat een auteur met niet meer dan losse aantekenlilgen bij Johnson 2ankwsm . Thomson schreef dan de uiteindelijke tekst .
Hoewel Stedman een volledig uitgewerkt manuscript Inleverde, was Johnson
van mening dat er nog heel wat aan verbeterd moest worden . Het IS daarom
niet vreemd dat hij aan Thomson dacht als redacteur voor Stedmans werk .
Johnson liet het door Thomson herschreven manuscript in 1795 drukken.
In mei van dat Jaar kreeg Stedman het onder ogen . HIJ vond het afgrijselijk
en achtte ZIJn werk volledig verknoeid. HIJ gebruikte ervoor de betite li ngen:
tmard', ' good for nothll1g ', en ' fu l l of lies and nonsense'. Wat er daarna
precies gebeurde , is wat ondUidelijk . In Januari 1796 schreef Stedman ZIJn
schoonzuster In Nederland dat hij 2000 exemplaren had laten ve r branden .
Dat was waarschijnlijk de gehele oplage, want er IS geen enkel exemplaar
van de Thomson versie bekend. Van de zomer 1795 tot begin 1796 verb leef
Stedman grotendeels in Londen, voortdurend In onderhandeling met Johnson
over de verschillen die waren ontstaan tussen zIJn tekst en die van Thomson . Na vele moeizame gesprekken kW2men ZIJ tot overeenstemming. Stedman ging akkoord met een uitgave die nogal afweek van zijn origll1eel .
In 1978 werden Richard en Sally Priee erop attent gemaakt dat Zich
in de James Ford Bell Llbrary het originele manusc r ipt van Stedman bevond . BIJ lezing bleek hen 0.1 snel dat er een aanmerke li jk verschil bestond
tussen Stedmans handschrift Uit 1790 en de boekUitgave Uit 1796. In het
originele manuscript stond Stedman nog kritischer tegenover de slavernll
dan in de u'l tgave van 1796, Hoewel hij zeker geen abolitionist was, plel:te
hil regelmatig voor hervormingen binnen de slavernij . In de oorspronkelijke
ve r sie wordt herhaaldelijk opgemerkt dat de Afrikanen niet zo essentiee l
verschdlen van de Europeanen in moraa l en religiOSiteit. In de versie van
1796 worden zij veel systematischer als primitieve wilden gepresenteerd.
De uitgave van 1796 blijkt veel neger-onvriendeli jker . De planters d2arentegen komen er in 1796 veel beter a f. De he le beschrijving van de slavenmaatschappij werd systematisch iets anders ingevuld. Veel minder aandacht
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werd besteed aan de zo frequent voorkomende seksuele relaties tussen Europese mannen en slavinnen. Aan de andere kant werd de sociale afstand tussen Europeanen en slaven veel sterker benadrukt. Stedmans vaak radicale
standpunten met betrekking tot slavernij , slavenhandel en sociale rechtvaardigheid zijn in de versie van 1796 systematisch afgezwakt. Ook Stedmans
kritiek op Fou r geoud en Seyburgh, lijn supe ri euren, werd gedeeltelijk weggeschreven . Opmerkingen dat Fourgeoud zich niets van zijn ondergeschikten
aantr ok , evenals medede li ngen over het sadistisch gedrag van Sey~u r gh '-IIerden consequent vJeggestreept.
iV/et al deze wijzigingen is Stedman uiteindeli jk akkoord gegaan. Van
ha r te ging het niet. Zijn dagboek maakt duidelijk dat hij de versie van 1796
als een ongelukkig compromis beschouwde. Het comp romis werd echte r pub l icitair een groot succes. Waarschijn l ijk had de uitgever. beter dan Stedman
ze l f , aangevoe ld dat de meeste Enge lsen in de periode die intussen sinds
het aanbieden van het manusc r ipt verstreken was, over slavernij ande r s waren gaan oo r delen. De pub l ieke opinie maakte in deze jaren als reactie op
de Franse revolutie een duide l ijke wending naar rechts. De F ranse revo lutie
leidde in 179 1 tot de rebe ll ie van de sla ven in Saint-DominQue (Haiti), een
opstand waar de Engelsen zich mee bemoeid hadden, hetgeen aan 40 .000
Engelse soldaten het leven had gekost. Daa rdoor was de sympathie voor
negers en slaven in Enge land aanzien li jk gedaa ld.
Ondanks, of dankzij , all e redactione le wijzigingen werd Stedmans 'Narrative ' een groot succes. Ook de gevJijz igde ve r sie geeft een niet al te rooskleu ri g beeld van het leven van de Su r inaamse planters. Hier en daa r mochten dan onv r iendelijkheden over plante r s in de tekst zijn weggehaa ld, een
ets van: 'A Negroe Hanged alive by the Ribs to a Gallow " or 'T he Flaggellation of a Samboe Fema le Slave ', maken natuur lijk veel mee r indruk dan
;>ag in2.lange beschouwingen . Het boek heeft ook in zijn gekuiste vorm bijgedragen de praktijken van de West indische p lanters in Europa bij een groter
,)ubliek bekend te maken .
Na bijna 200 jaar verschijnt Stedm3.ns originele manusc ript voor het
ee r st in druk, voorzien van een zee r deskundige inleiding en met een anno·
tatie die duide l ijk maakt , dat het een jarenlange klus geweest is om de
IN arr ative-1790 ' per sk laar te maken. Het moet een schie r onbegonnen ,'/er k
gevJeest zijn Stedmans opmerkingen over flora en fauna te kunnen thuisbr engen , de bron van zijn l iterai re ontboezemingen te 2.chterhalen, laat
staan zijn referenties naar gezeç:den van tijdgenoten te verklaren. Het resu ltaat is ind ru kv~ekkend, om ja loe r s op te zijn . Ik ken geen ander histori sch
\ierk over Suriname , dat zo deskundig we rd ge redigee rd.

\'Virn Hooçbergen

Ben SchoZtens. Suriname tijdens de tweede wereldoorlog. Paramaribo : Anton
de K0 In Universiteit van Surina m e , 1985.
Dit boekje is een bundeling van artikelen door Scholtens geschre ven voor
De Ware Tijd te r herdenking van het einde van de T\.veede \\'ere ldoo rl og.
Het onderw erp op zich, Su riname in de Tweede VJe reldoorl og , is een deelonder zoek van het onde rzoeksp roject "Em anci patie en Natievorming in Su ri name, 1863 - heden" dat werd opgezet door de We rk groep Geschiedenis va n
de Anton de Kom Un iversi t eit van Suriname. De art ikelen reeks wordt ge,:Jresenteer d als een voorlopig resu lt aat van lope nd onde r zoek . een uitgesproken conc lusie blijft om die reden achterwege . Ondanks , of misschien wel
juist vanwege dit voorlopige karakter , kan men een aanta l opme rk ingen ma-
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ken .
De inhoud bestaz.t Uit drie gr ote hoofdstukken over de militaire, de
soc iaal-economische en de politIeke ontv.'1kke hngen. Omdat voor een thematische aanpak is ç:ekozen. komen sommige onder wer pen op meerdere p laatsen , tot 10 de illustraties, terug. 'vVe z ien het schip Goslar eer st In gezonken
en later In drIJvende st2at . De mhoud van de diverse hoofdstukken IS veelal
een opeenstape li ng van feitelijkheden, vermençd met citaten en commentaar,
De Informatie sch iet desondanks te kort . \Jat voora l ontbreekt IS een algemene InleidIng ove r Su riname r ond 1940 . 02ardoor IS bijvoorbeeld ondu idelijk
wat de Surinaamse militaire deelnz.me aan V.'O 11 betekende op de gehe le
bevolking, evenmin IS dUidelijk of de gesneuve lden all een mrlltalren v... e:ren
of ook zeeva r enden . Als gevo lg van het ontbreken van een algemeen kader
hanGen de gegevens vaak In de lu ch t. In net derde gedee l te , dat over de
politiek , treft dit nog sterker . Scholtens ste lt dz.t veel wat bij het verschijnen van het boek als nieuw en revolutionai r kon ge lden, in feite reeds veel
eerder , tijdens de oor logsja ren op gang was gekomen, maar als gevolg van
de "oude poli tiek" eind jaren veerti g was gestagnerd. De nadruk In de beschreven ontWikke lin gen Itçt vooral op uitingen ven beginnend natlonz. l lsme
en eenheidsgevoel. Het onstaz.n van de po l itieke partijen na de oor log drong
de po l itieke ontwikke l ingen echter in een stroomversne ll inç, die nau de
menmg van de auteur m een " weinig gelukkige rlchtm!;j" gmç. Pas na februari 1980 zouden zich nleU VJe perspectieven voor de door Scholtens meer
ge \'/aardeerde richting voordoen . De argumenta ti e voor een en ander val t
echter nIet aan de tekst te on tlenen . Ongetw Ijfeld IS natlevormmg en vrl/word i ng van Nederland een belangrijk themz. In de SUrinaamse gesch iedenis,
De oorlogsjaren betekenden bovendien tn allerlei opzichten een ver ande n ng
ten opZ ichte van wat voorafging . EmanCipatie en në:tievormmg zlln echter
twee verschIllende processen , die niet noodzakelilken"js op hetzelfde hoeven
Uit te komen. In dit opzicht IS de meerdere keren door de auteur geSignaleerde opvattlnç Uit de jaren veertig dat SU ri name en creoo l zijn hetzelfde
zouden betekenen , van belang. De betekeniS erv an wordt echter niet uitgewerkt. Als een eerste proeve van het onderzoeksprogramma is het dan ook
weinig bevredigend. Verheugend is de \/ens en de bereidhe id tol historisch
onderzoek van de weinige Surinaamse docenten ç;eschiedenls , ondanks hun
overbe lz.stlng met onderwijstaken en de beperkte aan'Nezigheld van bronnenmateriaa l.

J . van Goor

NichieJ V i Jn K(!mpcn , De S urinaamse litC'raluur /970- /98 ') , ('('n do c umentaLie.
Parama ribo : Uitgever'ij De \'o/ksbockwinkel. /98 7, 40 5 p .
Je auteur begmt zIJn "inleldlng" met de vermeldtng dat zIJn boek geen " ge_
sch iedeniS van de Surmaamse l iteré!tuu r 1270-1$85" IS , ~t:ll "analyse van
mdlvlduele werken of oeuvresll bevat, een "oIografIsche informatie over indIViduele auteurs" geeft, maar een "m ate r iaalverzamelmg", een "documentz.tie"
IS. Dat IS ongetwijfeld JUISt, nlêar de lezer die het he le werk doo r genomen
heeft , zal zo ' n aanduidmg toch te bescheiden Vinden, \'/ant Van r<empen
geeft meer dan al leen maar opsommingen van tite ls en dergell)'~e .
In dee l /I, bibliograf isch materlae l , V2n zIJn 405 pagina 's tellend werkstuk geeft Mlchlel van Kempen inderdaad "documentatie" en wel heel uitvoerig ze lf s. In meer dan tweehonderd paçina 's Vinden v/e Uitgebreide bib li Ografieën van "als afzonde rlijke pub l icatie verschenen primaire en secundaire
literatuur over de periode 1970-1985", waarbij Van Kempen tot een 32nt2 1
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van 1120 nummers komt. Een alfabetisch register op zaak- en persoonsnamen maakt de primaire en secundaire bi lbiografie vanuit diver se optieken
als pseudoniemen , uitgeverijen, enz . nogmaa ls toegankelijk . \!el vind Ik dat
dit laatste deel onnodig ruim gezet is. . .. . . aardoor het onoverzichtelijker
wer d - bijna honderd pagina. 's vr agen vee l blade r v-Ierk - en onnodig duu r.
De waarde van dit soort bib l iografleen wordt In de praktijk bepaa ld
doo r de toeganke li jkheid, waa rbij het befangrijkste c r iter ium is dat je inde r daad gemakkelijk vindt wat je zoek t . Enige steekp r oefsgewijze cont r o l e leer de me dat Van Kempen zeer duide l ijk en over zichtelijk te we rk is gegaan.
Dat zijn streven naa r vo ll edigheid daa rbij niet voor de vo l le honde r procent
'::lereikt is, va lt bij de huidige stand van zaken goed te beg r ijpen. Het corpus
van de Su r inaamse l itera t uur is zodanig ve r spreid en ove r diver se dikwijls
obscu re vindp laatsen verdeeld , of in all erl ei st aten van ve r waarlozing, dat
vo ll edigheid in deze al tijd een utopie zal blijven . Wat Van Kempen gevonden
heeft is soms verbazingwekkend! Wat des te mee r opva l t als we bedenken
in we lke relatief kor te tijd dit gigantische mater iaal verzame ld is - Van
Kempen heeft toch slechts vier jaar in Su r iname gevJoond?
Ik noemde de ka rakter istie k die de auteur ze lf geeft van zijn werk ,
een matenaalverzame l ing, te bescheiden omdat l\rlichÎe\ van Kempen veel
mee r biedt .
In dee l I (tendensen) behande l t hij gChter eenvolgens uitvoer ig 22.n de
~and van zeven c r iteria wat Su r inaamse l iter atuur is, bearçumenteer t hij
zijn pe r iodisering van 1970- 1g85 waa r voor hij bij de eerste ç;rens de r tien
ergument-en verschaft, gaat hij uitgebreid in op all erlei bij het literai re bedriJf bet r okken pe r sonen en instanties, besp reekt hij kor t de rel2ties tussen
literatuur en maatschappij , en opnieuvi ui t voe r ig een 22n t aJ in de Su r inaamse
literatuu r dominerende themata . Na een kort hoofdstukje ove r de jeugdliteratuur, voorzie t hij tenslotte "de Su r inaamse literatuu r in Nederl and : een
afzonde r l ijke rite retuur" van een vraagteken .
Deze uitgebreide sc hets van voor een literatuurges c hiedenis ttprellmlnalre
zaken!l en !l tendensen !l (zo noemt hij ze ze lf in de Inleiding) wordt ook
steeds voorzien van een zo volledig moge l ijke opsomming van namen en
uitgebreide literatuuropgaven.
De waa r de van dit boek is dus voo ral die van een naslagwe r k . ,..l aar
~et geef t ook stof tot discussie over mogelijke standpunten Inzake Surinaam/
se literaire ver schijnse len. Dat is uiteraard het geva l al s Van I"\empen ingaat
op een onderwerp als " kwa l iteit ": " Het ve le dat niet de toets der kr itiek
:<'on doo r staan in de periode 1970- 1585 heeft het weinige dat kwa l itatief
in al le opzichten goed was, over schaduv/d ." (p o 87) ;',laar ook :,,:ichlel van
Kempens definitie van Surinaamse l iteratuur IS voor discussie vatbaar . Hij
verstaat onder Surinaa.mse l iteratuu r : "Surinaamse l iteratuur omvat al le omle
en geschreven literatuur voo r tgeb recht in een of meer van de door groepen
'. ;ehanteer de talen ven Suriname, waarui t een (histo r isch gefundeerd) bewust zijn blijkt van te ho r en tot Suriname en bij t e draçen aan de uitbouw van
het Surinaamse cultuurgoed " (p . 30). Deze definitie adstrueer t hij in de
hoofdstukken ove r l iter atuu r en maat schappij en themata op heel aennemerijke wij2e. ,vlea r in een de r ç:e l ijke definitie zijn toch zo vee l subjectieve,
:<\'1 a I itatieve elementen
ingebracht dat ze uitnodigt tot een open diSCUSSie.
')ie discussie moet Van Kempen al met zichzel f ga2n voeren zod ra hij met
behu lp van deze definitie Su r inaamse li te r z.tuu r in Nederl 3nd als efzonderlijke l iteratuur besch r ij f t , wa3 rbij hij na uitvoer ige argumentatie aanvanke l ijk
conc ludeer t : "Dit all es ove r ziende is er reden om te spreken van een Surinaamse l iteratuu r in Nederl and die zich ondersc heidt van zO Y'.'el de Surinaamse als de Neder landse literatuur en die noch tot de ene , noch t ot de ande re
behoort. " (p . 158). \~'at hij echter in de twee vo lgende b ladzijden zelf al
,"leer ste r k re lativeert. De uiteinde l ijke standpunten voor of tegen een eigen
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ontwIkkeling zIJn mijns Inziens minder Interessant dan de discussie erover
en de verhe ldering die deze ken geven.
De gr ote verdienste van ,vlichle l van Kempen : De Surinaamse litcralUu!
IS voJÇjens mq dat ze een enorme hoeveelheid materiaal aandraagt om dit
soort discussies rnogellJk en vanuit een nu feitelijk bekend corpus zlllvol
te maken . We kunnen Van Kempen niet kwalijk nemen dat hl) zich beperkte
tot de periode vanaf 1970. DIt werk toont echter dUidelijk hoe noodzake l ijk
een soortge l ijk werkstuk over de periode voor 1970 eveneens uitgevoerd zou
rnoeten worden .
iv;et deze grondige documentztJe en de uItgebreide Inleiding daarop heeft
Michlel van Kempen de studie v2n de Surinaamse l ite r atuur een enor me
dienst bevJezen .

L'I m Rutgers

R . A .. J. \'an I,iel" , Tropischc' Tribaden . I:'('n vcrhandeJing over h()mosexuc1Ii~cil
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,\flAN EN VROUW ZIJN EVEN ' SW IETIE '
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Sinds emge jaren wordt er aan de rol van de vrouw In de SUrinaamse geschledenls st eeds meer aandacht besteed. Zoals bijvoorbeeld Uit het aan dIt
onderwerp gewijde themanummer van OS'O (OSU 3/2, 1984) b l iJkt. kan een
doorsnee-westerse benadering de complexe verhoudingen in deze multiculturele maatschapPij slechts ten dele bevatten . Dit prob leem ligt ook ten grondslag aan het boekje J'ropi.";clJe Tribaden van Rudolf van Lier, een verhandeling
over homosexualiteit en homosexuele vrouwen In Suriname . Van Lier publiceert hIerin gegevens van een deelonderzoek, dat hij gedurende de voor bere iding voor zIJn disserta t ie I In Paramaflbo In de jaren 1947- ' 49 doorvoerde.
HIJ werd daarbij geholpen door een aSs istent , "een lf,tel il gente man uit cle
Creoolse vo l ks~.lasse dIe vele sociale relaties had en een bekende figuur
was, niet alleen in de buurt die hiJ bewoonde , maar ook In bredere kr ing
daarbUiten" (p. 43) . Door diens bemiddeling kwam de sociaa l-historicus in
kon t akt met Vijf vrouwen, die In uItgebreide gesp r ekken over hun seksualit eit en relatIes met andere vrouwen berichtten .
Het taboe , waa r mee di t thema toendertijd was belast , zal er ongetWIJfeld debet aan ZIJn, dat Van Lier het niet In zIJn proefschflft (maar
wel In een voordracht In het begin van de Jaren vlJfllY) vel werkte en pas
vee l later voor publikatie gereed maakte, op een tijdstip dat seksualiteit
tussen vrouwen tenminste In Nederland een gangbaar gespreksthema was
geworden. In les in leidende hoofdstukken ontwerpt de onderzoeker een wetenschappelIJk kader waaraan hij zIJn empirische gegevens kan toetsen , die dan
In het zevende en laatste hoofdstuk aan de orde komen . Een de r gelijke ongelijke verhouding tussen theoretisch en empirisch materiaal laat Zien, hoe
moeilijk het ook nu nog IS om op verantwoorde wijle ove r vrouwelijke homoseksualiteit te schrijven; Van Lier IS zich blijkbaar van dit dilemma bewust.
Hij formu leert uiterst voorzichtig en verbindt aan lijn onder zoeksresultaten
nauwelijks conclusies. Het gaat hem er in de eerste plaats om aan te tonen,
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dat binnen het leefpatroon van de C reool se volkscultuur op de erven van
Paramaribo seksuele re laties tussen vrouwen een ' normaal ' verschijnsel zIJn,
wat moet bewijzen dat er 'nor ma le ' vormen van homoseksualiteit bestaan,
die trouwens tegelijkertijd de ver houding met het andere geslacht geenszins
UitslUiten!
Aan het bewijzen van de 'normaliteit ' besteedt Van Lier voor hUidige
begrippen Irritant veel aandacht. In zijn eerste hoofdstuk over c lassIficatIeproblemen der homoseksualiteit In westerse wetenSChappen c iteert hiJ vooral
uit Noordamerikaanse studies over seksueel gedrag van mannen en vrouwen ,
waarna hij zich op lypische kenmerken van de Surinaamse samen leving concentree rt. In de C reoo lse vo lkscultuur vindt hiJ elementen uit vroeçere
c ulturen aan de Afrikaanse Westkust terug , waar biJV . In Ashanti en Dahomey vrouwe l ijke homoseksualiteit niet met negatieve sancties was beladen .
Deze gedragspatronen blijven tijdens de slavernij van betekenis, en worden
eigen lijk pas in het kader van het versneld ontwikke lin gsproces vanaf 1873
in het stedelijk leefpatroon van ParamaribO als zodanig door schriftelijke
getuigenissen kenbaar gemaakt. Van Lier wil deze historische ontwikkeling
niet als eigenlijke oorzaak voor het ex isteren van seksue le verhoudingen
tussen vrouwen aanwijzen , maar hIJ probeert een SOCiaa l -histori sch perspektief :e ontw ikkel en , waardoor deze jUist in het leefpatroon van SUflname
begrijpelijk wordt. Hij suggereert dat misschien ook het vrouwenoverschot ,
de inv loed van de sociaal-economische strati fi ca tie en het gezin, o f ook
de gescheidenheid van leefwereld van man en vrouw hier op van invloed zijn
geweest.
De SU fl naamse situatie lijkt Van Lier nog het meest vergelijkbaar met
dIe In het Caraïbisch gebied, waar men In SOCiOlOg isch onderzoek over gezinsstructuur op een homoseksuele predIspositie in de zogenaamde 'vo l kscu ltuur' heeft gewezen, die door een veelheId van alternatieve seksuele partnerrelatres (mstabilitelt genoemd), evenals door de dUidelijke marginaliteit
of het geheel ontbreken van de vader wordt gestimuleerd. Hierdoor ontstaat
er een hechte band tussen de moeder en haar kinde ren . Deze is bepalend
voor de ontw ikke lin g van zowe l de jongens als de meiSJes: bij de Jongens
ontstaat er een SCheiding tussen gevoe lens en seksua liteit met vrouwen, bij
de meisjes vestigt zich het beeld dat vrouwen standvastiger zijn dan mannen. ,In de vroUk-'encuJtuur heeft dit een nûgaUef beeld ten aanzien van de
mannelijke pc'lrtner tot gevolg, die \n economisch als ook seksueel opzicht
als weinig betrOuwbaar geldt , en een posioef
beeld ten aanzien van de
vrou welijke partner, die als verzo rgend element bijzonder gewaardeerd wordt .
Dergelijke stereotiepe opvattingen worden In de Vijf vraaggesprekken
met de vrouwen Inderdaad bevestigd. Geooren tussen 1900 en 1932 zijn ze
op Jonge leeftIJd, meesta l zonder familie, vanuit Commewijne, Marowijne
en Saramacca naa r Paramaribo gekomen, waar ze als marktverkoopster •
schoonmaakster of wasvrouw in hun levensonderhoud voorzien en In een typische erfwoning leven . Alhoewe l hun persoonlijke ervaringen i n het samenleven met mannen helemaal niet altijd negatief zijn, hebben ze het vooroordee l tegenover mannen gemeenschappe l ijk en beschouwen ze relaties met
vrouwen a priofl als veiliger vanwege de zorg en aandacht, die zij daarin
ondervinden . Het stereotiepe beeld komt In de verhalen echter als zeer tegenstriidig naar voren . De eigen belevenissen li jken vaak tégen de juistheid
van de bestaande c l ichématige opvattmgen te pleIten. Mannen worden evengoed pOSitief ervaren, terwijl de relaties met vrouwen heel wat prob lemen
kunnen opleveren . In het verklaren van deze contr adictie schiet het onderzoek van Van Lier ernstig tekor t. Hij gaat nauwelijks verder in op het cu l turele leefpatroon , dat een dergelijke tegenspraak misschien begrijpelijker
kan mak.en en besteedt er in de vraaggesprekken verder geen aandacht aan .
Typls:he gebruiken en gebeurtenissen zoals de eed afleggen , dezelfde kleren
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dragen (par 'Her I), ver jaa r dagen groo t s vÎeren of Jaloer se vechtpartIjen worden slechts terloops verme ld. Ook het matl-schap, wat Van Lier voor aJ zJs
begr lp voor de verhouding tussen vrouwen toepast , heeft een lange traditIe . In de door de antropo loge en dichteres Trudy Guda verzame lde verhalen
van de beroepsverte ll er en bonuman A leks de Drle2 bIJvoorbeeld wordt mat lschap terug In de tijd van de slavernIJ gedateer d, toen onderlin ge solIdartteI l
dIkwijls een zaak van leven en dood betekende. AJeks de Dri e vertelt hoe
twee opzIchters als mali-vrienden een comp lot tegen de slavenhouder smeden , opdat de dochter van één van hen , en mét haar de hele familIe , een
beter leven In de stad Paramaribo kan gaan lelden . Dit matl-schap gaat
met een Uitgebreid ceremoniee l van rituele handelingen gepaard, waarbij
vooral het samen delen van lief en leed voorop staal. Een SOCiaal-cu lturee l
gebeuren dus, dat met speCiale middelen en gebrU ik makend van eigen ken niS en traditie tot de verbetering van de SOCiale positie kan bijdragen . Dat
dit bIJ de vrouwen ook nog een r ol spee lt, komt In de vraaggesprekken met
Van Lier herhaaldelijk aan de orde . Een vrouw karakteriseert haar verhouding met een andere vrouw zelfs als zekerheid voor haar Oude dag (Ianslgron,
p. 56) . Mannen zórgen blijkbaar niet, en het IS hier dat de opmerkingen
van Van Lier over de gedeelde levenSbereIken van man en vrouw In de Surnaamse samen l ::wmg veel meer aandacht ZOU hebben verdiend.
Alhoewel er In dit boekje met het vooroor dee l tegenover homoseksualiteit tussen VrOUïJen in Suriname slechts ten dele wordt afgerekend, vervu lt
het ondanks alle tekortk omingen toch een pioniersfunktie. De wortels voor
SOC iale stereotiepen hebben In Suriname blijkbaar o.a. met het Afrtkaanse
ver leden en de slavenmaatschapPIj te maken. De stereotIepen overleven ook
daarna en vertonen kenmerken van een 'Cara"ihlsch gedeflnlëerd' leefpatroon.
dat met de voorste ll ingen van een doorsnee-westers gezin weinig gemeen
heeft. Het IS beslist niet toevallig , dat JUist een vrouwelqke antropologe,
Trudy GLJda. van het onderzoek naar deze onbekende niet-westerse culturele
aspecten zo veel werk heeft gemaakt, en misschien IS het daarom Juist vanUit culturee l-ant r opo log isch perspectief Interessant literair werk v2n vrouwelijk e sch rijvers op dit punt te a.nalyseren .
Astnd Roemer, die met haar roman Over de gekte vfln een vrouw (1982) met
betrekking tot het doorbreken van taboes rond vrouweliJke homoseksualIteit
baanbrekend werk heeft verricht , beschrijft In twee novellen de mannenr ol vanuit het perspectief van een Surinaams echtpaar . In II/aarom zou je /JulIen mijn LiC'vC' . lieve slijt de hoofdpersoon Chrlstlaan Adolf Nums, die vroeger In het binnenland In de rubber en de goudaders heeft gewerkt, nu als
de Oudste bewoner op een erf In Paramaribo zijn levenSda gen. Met zIJn
'onderstand ' en de verkoop van loten kan hIJ nauwel i jks aan het onder houd
van vrouw, kinder en en kleinkinderen iets bIJdragen. De vreugde IS dus
groot, wanneer hij op een dag zelf het Winnende lot van een ton blijkt te
jezltten. Uitnodigingen, feesten en familiebezoeken vo lgen, waarna Chr istIaan Adolt Nums tot de afschu'.ve l ljke ontdekking komt, dat ratten zIJn winnende lot hebben opgegeten .
Een treUrige ontknoping, de kans op een beter bestaan IS nu voor goed
verkeken en de uiterste wanhoop van de man wordt door Astrid Roemer
vooral vanuit de hechte band tussen man en vrouw verk laard . Door haa.r
~arde bestaan als wa.sv r ouw heeft de vrouw lel ijke opgezette benen gekregen. Dit symbo l iseert zowe l de çedee lde arm oede als ook hun onder linge
seksual itell. De kring loop van het steeds weer ver geefse loeken naa r gel uk,
van de " teruggekeerde Adam en Eva" en de \lep. IJwia ven1reven Adam en
=:va " (p . 8) wordt niet door gebrek aan liefde maar door de materiële noodsituatie bepaald . Di t noodlot smeedt hen voor eeuwig aaneen: "alsof hij die
nacht omgebouwd was; hMr ge ~vorden vlas en geen zélf meer had" (p . 10).
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De obsessie van de alom aanwezige dikke benen herinneren de man en ook
de hele buurt aan zijn falen als hoofd van de familie. HIJ verdraagt het
ongeluk met het loterijbriefje dan ook niet en pleegt ze lfm oord in de rivier.
De vrouw blijft e./leen z.chter .
In de tweede novelle, De orde van de dag, herhaalt
zich
het
thema
van een tragisch verbroken liefdesrelatie. Nu IS dit echter niet aan materiele armoede te wijten. In het onafhankelijk land is de man de militaire
leider en \". . oont met zijn vrouw in een eigen huis, het teken van hun voorspoed In deze maatschappIJ. De schijn van een vredig huiselijk bestaan, dat
in de eerste zinnen van de novelle vlordt gesuggereerd, wordt wreed verstoord . Het geweld van buiten kan ook door het aanbrengen van een alarminstallatie niet buiten de deur worden gehouden en dringt door tot in de
meest Intieme details van het dagelijkse leven. Zo wordt duideliJx., cat de
op het oog zo geslaê.gde emancipatie van de man in werkelijkheid zeer dubieus is. \'c'eliswaar wist hij zich van de erfenis van zijn vader te bevrijden,
die als 'trotse ' verwekker van acht en zestig kinderen bij elf vrouwen nOOit
voor onderhoud van zijn kind kon of wilde opkomen. Iv:aar de zoon , die
moord en geweld tot zijn beroep heeft gemaakt, leeft in een dwangneurose
en heeft met zijn echtgenote geen kinderen, omdat zij dat niet wil.
Het in de buitenvJereld heersende onrecht, oPGeroepen door woorden
ll
zoals IItank", IIfort", "gedetineerde", "vuurpeloton ll , "pantser", IIbeulen , wordt
met frustratie in de verhouding tussen man en vrouw ge l ijkgesteld en door
de vrouw als het fatale doorwerken van de koloniale erfenis opgevat. Dit
komt vooral in de gebeurtenissen r ondom de kat tot uitdrukking. Als kompensatie voo r haar kinderloosheid kreeg de vrouw deze van h22r man cadeau, en de naam van het dier, Ba'Kra, verwijst naar de associatie met
het bakra-geweld, dat sinds de tijden van de voorouders (Sa), wier geesten
met de ziel U<.ra) van de hoofdpersonen In contact treden, de Surinaamse
werkelijkheid bepaalt . De vrouw begrijpt haar situatie als resultaat van dit
onverwerkte verleden, vooral wanneer de man haa.r de door hem vermoorde
kat aanbiedt. Om het eigen vege lijf te redden moet zij daarom de verhouding met de man wel breken : IIToen voelde zij het ook en als ze genloon
vier poten had, I?ntaarnogen en een roofdierenlijf, dan vlas ZIJ ~eruisloos
verdwenen" (p. 8). Het brute geweld verstoort de relatie tussen "een vrouw
op het hoogtepunt van mannelijke schoonheid" en de "m an op het toppunt
van vrouwelijke schoonheid" (p. 39/40). De materiële zelfstandigheid van
het echtpaar brengt onder de gegeven omstandigheden geen geluk en dit
wordt hiermee door Astrid Roemer als de hUidige 'orde van de dag' onder
woorden gebracht.
De totale identificatie van man/vrouw vloeit in de twee novelles in
poëtische beelden semen tot een Ztndrogyn gehee l, dat de gezamen l ijke last
van een koloniale erfenis en het daardoor nog steeds onmogel ijke evenmcht
tussen man en vrouvi in Paramaribo In ZIJn historische dimensies karai<teriseert . De schrijfster rel ativeert het negatieve stereotiep van de man en
toont in de situatieschetsen zo veel mogelij1<; facetten van zijn leven In een
Surinaamse om~eving , die zijn handelcn voor de le zer(cs) begrijpe!iJk naken.
Astrid Roemer zoekt dus in hau werk naar de diepere oorzaken van socia le
stereotiepen, een aspect dat bij Joanna ',','erners eveneens voorop staat , nu
wat het ongenuanceerd positieve oordeel ten aanzien van vrouwen betreft.
In haar eerste roman Droomhuid staat de sportlerares Joan cent r aal . lij
heeft altijd voor verhoudingen met vrouwen gekozen. In de vier delen van
het boek çaat het om het heden en verleden in SUrin2me en In Nederland;
in de vrouw-vrouw-relaties is de zorg voor het wederzijdse levensonderhoud
slechts van secundair be lan g. de vrouwen zIjn zelfstandig, studeren en hebben een beroep. wel of niet daarin gesteund door een moeder of grootmoeder.

112

De In de eerste persoon gehouden na r ratieve st ructu ur herinnert aan
Joans vroegere verhoudingen in Paramaribo, eerst met de lerares De ..... I en
dan met AnJa , die ze tijdens de repetities voor een vrouwencabarel ont mopt . Terwijl Dewi over haar lesbische gezindheid met niemand wil pra t en,
belrekl AnJa er heel haar gezin (ex-man , twee zoons) biJ. De belrekkelljke
openheid en to lerantie tegenover lesbisc he relaties In Suriname woret In
de roman met de Ipreutsheld ' van Curacao vergeleken, maar pas In Nederland
villdt Joan een grotere groep vrouwen, met wie ZIJ haar ervaringen kan de len . Tijdens een manifestatie over de positie van zwarte vrouwen In de Nederlandse samenleving ondergaat ze voor het eerst een gevoel van werkelijke
so li dariteit, dat uit saamhorigheid \loortkomt en niet aen direkt pe r soonlijk
kontakt gebonden IS: " Nooit eerde r ben ik samen ge'lv'eest met zovee l zwarte
vrouwen die spontaan losbarsten over de '.vee r stand waarop zij stui ten wan nee r zij enthousiast aan hun echtgenoten proberen dUide li jk te maken hoe
be lang ri jk het IS om de kracht in te ademen van zwerte zuste r s. Het komt
m IJ voor dat opgekropte \v'oede uit een eChoput vol ven/ljten en schu ldgevoe lens opbo rrelt als een stor tvl oed van ve r zet a lsof de reç-en nooit meer
rijstvelden 'za l bev loeien en de vogelverschrikker met het zuchten van de
wind zijn naaktheid vindt " (p . S) .
Tijdens deze ze lf de manifestatie ontmoet Joan Il undl , de eerste z warte
vrouw op wie ze verliefd wordt. Dit IS be langrijk , omdat Joan het a ls een
be~v'uste keuze tégen een westers/wi t en racistisch feministisch bev/ustzijn
begrilPt , ten gunste van een niet-vvesters/zvv'a r t feministisch en anti-r aCIStisch bewustzijn , waarbinnen ook p laa t s is voor solidariteit met z\'Jar t e mannen . Deze gebeurtenis Vindt p laats, wanneer het l ibera le Suriname van vroege r ná de staatsgreep van 25 februari 1S80 a l tot "één gr ote gevangenls"
IS geworden . De kans op pe r soon l ijk geluk wordt, even21s bij Astrid Roemer ,
historisch gezien door het tragisch pe r spectief van een Suriname met een
militai r e dictatuu r ove r schaduwd . Door het zoeken naar str ateçieën tegen
racisme V2JlUIt de vrou~.enbeweging kan dit door Joan f;ecompensee r d worden;
de ontmoeting met Ilundi ç:eeft hoop op betere tijden . De konfrontatie tussen "\'Ie le\len In Zuid Amerik2" (p . S4) en de moç'elljkheden tot het ontl'ilkkelen van pe r spectieven , die Nederl2nd biedt , loopt 21s een rode draad door
het boek . Vên hierUit gezien iS het bel ang vz.n een vrouwelijke zv/arte partner voor het herkennen van de e igen identiteit primair en krijgt de enorme
openheid van de schrijfster , die voor Qeen enkel det a il in het gevoelsleven
Uit de weg ~sct , een be langrijke fu nctie.
Natuurlijk beschikt Joanna ',','erners nog niet over de profesionele ervar ing van Astrid Roemer , en dit iS goed te merken . ,~aar Roemer en \"'erners
beweri<:en beide de bestaande stereotiepen van man/negatief en vroU\"J/positief , die in de Surmaé:mse vroU\"vencultuur - en bllJkbazr niet alleen in de
Creoolse volkscultuur in Paramaribo - In sociaal-cultureel opzicht zo remmend werken . Bij hen krijgen deze een individueel accent en \"v'orden soci a le
types als persoonlijkheden herkenbaar .
Tens lotte nog een oprne r killg . Opva ll end IS dat in elle besproken boeken het
be lang van het Sranan a ls verbindend element met de Surinaamse achtergrond naar vo ren komt . Dit was ook Van Lier In 1848 al opgevallen : IITq_
dens de interViews spreken de vrOU\'v'en Neder lands en Sranan , de laets t e
taal vooral als zij voor hen zeer essentiële zaken of emoties Willen uitdrukken " (p . 7 1). In de recent Uitgekomen boeken van Ast ri d Roemer en Joanna
\"\' erners is dit nog steeds het ç-evaJ , wanneer het om een emotionele betrokkenheid met land , omgeving en mensen gaat . \"Jaarschljnlijk zou lingurstisch
onde r zoek over d it aspect in de werken van Su r inaamse schrijfsters hee l
wat gegeve ns voor een c ultureel-antropo logische ana lyse der vrouwencultuu r
ontdekken en Interessan t e deta il s opsporen . Er is genoeg l iterair mate ri aal

113

om de symbiotische band tussen oppositionele paren zoals vrouw/man,
vrouw/vrouw, zwart/wit, Suriname/Nederland aan de hand van het afwisselend gebruik van Sranan/Nederlands te decoderen en als vrouwelijke react ie
op de dynamiek van Surinaamse leefpatronen te duiden.
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Een bronnenpublikatie. Paramaribo: Anton De Kom Universiteit van Sunn8me.
1987. 141 PB.
Doedel hoorde tot de eersten die in de jaren dertig trachtten In Suriname
een beweging van de werkende bevolking te organiseren. Zijn actieve periode viel tussen 1931, toen hij op last van het gouvernement Curacao moest
verlaten, en 1937, toen hij na een mislukte poging om de gouverneur van
Su r iname een petitie aan te bieden, werd gearresteerd en kort daarna In
de psychiatrische inrichting Wolffenbuttel werd opgenomen. Hij zou daar
tot 1980 verblijven. De relatief korte duur van zijn act ieve periode en zijn
in die jaren omstreden optreden droegen bij tot een relatieve vergetelheid.
Scholtens heeft in het verJengde van zijn studie over de opkomst van
van de arbeidersbeweging in Suriname getracht Doedel bij een groter publiek hek end te maken door de uitgave van een aantal documenten. Na een
korte inleiding volgen drieëntwintig stukken, teksten van toespraken, ingezonden brieven, petities en mededelingen . Enke le portretten van Doede l en
fotols van zijn grootste activiteit, een werk lozendemonstratie op 17 Juni
1931, Illustreren de sobere teksten. Doedels activiteit als organisator leidde
onder meer tot de oprichting van een reeks verenigingen die de belangen
van de werklozen en arbeiders trac htten te behartigen. Een vergadering \fan
één van deze organisaties. de Surinaamse Volksbond, liep uit op het twee
dagen durende "hongeroproer" van oktober 1931. Nieuwe organisaties waarin
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Doedel eveneens actief was volgden; door tegenwerking van de kolonia le
overheid kregen deze echter weinig kans op ontp looiing . Tussen de leiders
van deze verenigingen boterde het bovendien niel altijd.
Als journalist , kleine landbouwer en organisator van een aantal studiegroepen was Doedel actief tot 1937. In deze publicatie IS echter slechts
één document t e vinden over de pen ode 1935- 1937, een motie waarin het
bestuur van de studiegroep Ovagls werd gemachtigd een half laar lang geen
bijeenkomsten meer uit te schrijven . Een vreemd aandoend stuk dat In zIJn
toonzetting getuigt van een gevoel van machteloosheid om het moeilijke
economische tij te keren.
De oproepen tot l o tsverbe~erlng blijven algemeen, opvallend IS ook
hel herhaalde beroep op de overheid om lets te doen. In dit opzicht beslaat er grote cvereenkomst tussen hel eerste stuk uit 1931 en het één
na laatst e dat In 1935 werd geschreven. Het ee r ste, nog op Curacao geschreven, hekelde het onvermogen van een reeks gouverneurs om de fraaie
p lannen die z ij bij hun aantreden hadden bekend gemaakt, om te zetten
In daden. Het andere IS een scherpe evaluatie van twee Jaar beleid van gou verneur Kielslra . Ht!L pat r oon IS velyelljkbaar, de teleurstelling groot.
Scholtens heeft zich beperkt tot de stukken die door Doedel zelf geschreven zijn . Gezien de controverse die reeds bi) zIJn leven rond de per soon van Doedel opstak , was het misschien Interessant geweest ook aanvullende stukken te publiceren . Gezien de veelvuldige actiViteiten die Doedel
ontplooide lijkt het niet onwaarschijnlijk dat het archief nog het een en
ander bevat.

J . van Goor

F.E. R. Verveld en 11. Noordegraaf (sa menslo). Winti-religie . een A fm-Surinaamse godsdiem;:t in Nederland. A mers{oorr!Leuven : De Iforstink. /88 pg.,
I 24,90 .

Is het Zinvol om Winti te integreren in de westerse hulpverlening?
Een vraag die velen bezig houdt. De werkgroep Samenleven Nederlanders
en Surinamers van de Raad van Kerken heeft op 17 en 18 juni 1987 een
tweetal studiedagen gehouden waar bovengestelde vraag onderwerp van qesprek is geweest. De lez ingen die op deze dagen gehouden zijn , Zijn gebundeld in het boekje Winti-religie : Een Aha-Surinaam se godsdienst in Nederland. Als aanvull ing op deze leZingen IS voorts nog bijgevoegd een artikel
van prof. Van Giel , sociaal psychiater, en een Interview met mevrouw
H. Retz. Het interView met mevrouw Retz is overgenomen Uit de documentaire van het IK ON, genaamd Gran Cado . Mevrouw Retz vertelt hierin over
haar Jarenlange omzwervingen door allerlei hulpverlenende Instanties zonder
dat ze hier baat bij heeft gehad. ZIJ IS dive r se ma len opgenomen geweest,
maa r is uiteindelijk pas genezen nadat ze naar Su riname IS gereisd en een
aantal rituele handelingen heeft ondergaan . D,t verhaal IS m , l. kenmerkend
voor het gemiS aan Informatie over en kenniS van Winti . Had men haar problemen eerder kunnen onderkennen dan had ze Zichzelf een hoop ellende
kunnen besparen .
De gebunde lde lezingen leveren een zinvolle bijdrage tot nadere informatie. Dr . Buyne . transcultureel psychiater, gaat In zijn leZing dieper In
op het onderwerp: Winti in de gezondheidszorg. In zijn verhaal noemt hij
een aantal ernstige Winti aandoeningen waar men binnen de westerse gezondheidszorg extra alert op moet zijn als men Surinaamse mensen behandelt
of begeleidt . Hiernaast somt hij ook een aantal mogelijk behandelingen op.
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Mevrouw Pengel, sociaal - psyc hiatrisc h verpleegkundige bij de GG & GD m
Amsterdam, en mevrouw Jtse Maria Dorff, psy c hol o ge, zijn beiden van Suri naamse afkomst. Zij gaan dieper in op hun ervaringen met Winti binnen
de gezondheidszorg. Zij stellen in hun lez i ng dat de hulpverleners zeker rekening moeten houden met Winti problemen als het Surinaamse mensen betreft. Tevens constateren zij dat er een tekort aan informatie en kennis
is bij de hulpverleners. Dominee Muller pleit voor een serieuze bestudering
van Winti, omdat Winti problemen zich op alle vlakken van hel leven kunnen
laten gelden. Een op lossing hiervoor ziet hij in een dialoog of disc ussie met
enerzijds de kerken en anderzijds de deskundigen op het gebied van Winti .
Dit brengt m ij op een tekortkoming van de bundel: er komen weinig
ingewijden aan het woord en veel van de lezingen zijn van theoretische
aard . Alleen de problemen vaststellen, vo lstaat volgens mij niet; er zal ook
naar op lossingen gezocht moeten worden. Mogelijke oploss ingen zijn m. i.
pas te vinden als men mensen uit de praktijk betrekt bij deze discussie.
Ander s gezegd : een oplossing van probleemgebieden zal moeten beginnen
vanuit de Surinaamse kennis van Winti.
Deze kritiek neemt niet weg dat ik vind dat de bundeling een zinvol
begin is om de discussie op gang te brengen. Verplichte stof voor elke hulp verlener die met Surinaamse patiënten te maken heeft of er mee te maken
kan krijgen .
H. Stephen

!I . Chr. h/e kk C'r, Over de analog ie Lussen creolisering Cf? vrec mde - (éwl verwe rvin g . Re d e ui t ges proke n bi j d e aa nvaardin g van het a /IJ bL van ge woon
hoog lera a r in de Engelse t a alkunde a an de Rij ksunive rsitei t t c Groni ngen
op dinsd ag 1 7 januari /989 . Gronin gen: Wolte rs- Noo rdhofr. 23 pg .
In de eerste plaats de felicitaties van OSO aan professor Wekker bij zijn
aanvaarding van het ambt van hoog leraar in de Engelse taalkunde . Tay horP
Een oratie is zoiets als een programmaboekje dat wordt aangeboden
bij het begin van een voorstelling. Ze zegt wat van de nieuwe hoogleraar
verwacht mag worden , in welke ri c hting(en) hij zijn wetenschappelijke nieuwsgierigheid zal richten en die van zijn studenten en assistenten proberen te
trekken . Als plan zou een oratie dus pas beoordeeld mogen worden wanneer
de betrokken hoogleraar met emeritaat gaat. Men zou zi c h dan kunnen af vragen : wat heeft hij uitgevoerd? wat niet? Uiteraard mag, evenals bij een
voorstelling, programmawijziging voorkomen. Misschien is dat zelfs impliciet
al in een oratie aanwezig ; immers, de veranderingen in een wetenschapsgebied kunnen zo heftig en radikaal zijn, dat vasthouden aan een oorspronkelijk programma de betr okken wetenschapper kan bestempelen tot een histor ische curiosi tei t.
Het programma dat Wekker hoopt af te werken is duidelijk en - gelukkig! - ambitieus. In de inleiding van zijn oratie be looft hij te spreken over
pidginisering en c reolisering van talen, in het bijzonder van het Engels; over
tweede- en vreemde- t aa lverwerving ; en over de relatie tussen deze twee
gebieden. Hij be looft ook nog een kritische kanttekening te wijden aan het
onderzoek dat !n de jaren '80 op het gebied van creolistiek is verricht en
lijnen voor verder onder zoek aan te duiden.
Wekker heeft zijn programma gepresenteerd in een r ede die uitgesproken, met het protoco ll aire gedeelte erbij, ongeveer 45 minuten duurde en
in dr uk 23 pagina 's telt. Voor de uitvoering zal hij een lang en vruchtbaar
leven moeten hebben . Wij wensen hem dat van harte toe. Onderzoekers op
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het gebied van c reollstlek en taalverwervmg kijken vol verwachtmg naar
Groningen.
In de oratie wordt een overzicht gegeven van de bekende (vaak contro~
verslële) t heoneën en opvattlOgen 10 de c reo llstlek en In de studie van taal~
verwervmg. Wekker kiest, ofschoon hij die theor ieën kritisch bespreekt, niet
e xpli Cie t partij. HIJ behandelt de tegenste l lingen tussen de zg. universalis ten
en IIsubstratlsten ll als twee gelijkvaardige opvattingen , die elk wel een deel
van de waarheid zullen bevatten. Blckertons radlkale Ideeën (vooral In
Blckerton 1981) lijkt hij niet aan te hangen. Aan de hand van Arends
(1989) I en Prlce (1976) ondergraaft hiJ Blckertons positie . Price wordt hierbij kennelijk op gezag van Arends aangehaald want hij wordt niet afzonder l ijk vermeld 10 de l iteratuur bij de oratie . Het prob leem waar het hier om
gaat , IS de periode van creoliseringsproces en de plaats van de subst raattalen 10 dat proces. Blckerton geeft de substraattalen nauwelijks een aandee l
In het ontstaan van creooltalen - creolisering vo ltrekt Zich In zijn VIsie vo lgens universele regels (het bioprogramma genoemd) en we l binnen één generatie. De studie van Arends toont aan dat er tenminste In het geval van
het Sranà"n van een heel lang, gradueel proces sprake IS, dat verscheidene
generaties omvat. Hierdoor kom ook Bickertons Idee van het bloprogramma
zwak te staan .
Wekker behande l t voor wat de creoo l ta len betreft ook nog de re lexiflcatletheorle , de zg. Baby-talktheone en de semantische transpa rantie.
Naast het ontstaan van creoo l ta len bespreekt Wekker vreemde-taalverwerv ing. Ook daarvan behande l t hij verschi ll ende theor ieën, om tens lotte uit
te komen op de pldglnls€nngshypothese bij de verwerving van een tweede
taal . De analogie lil de titel van zIJn rede komt dan naar voren .
Wekker kondigt aan dat ZIJn eigen onde rzoek zich zal toespitsen op
een analyse van de systemen van tempus, modaliteit en aspect In de Engelse
c reoo ltalen vanaf de 18e eeuwen op de verwerving van die systemen door
gevorderde T2-leerders van het Engels. Hij gaat er daarbij vanuit dat er
tussen die twee processen een onmiskenbare analogie bestaat.
Hier is natuurlijk een kanttekening te maken over de moeilijkheid,
dat wat betreft de ontwikkeling van deze systemen In c reoo l ta len de bronnen on tbreken. Zo er al bronnen ZiJfl, zijn die niet geheel betrouwbaar , omdat ze namelijk afkomstig zijn van zendelingen of Europese bestuursambtenaren 2. De vergelijking met waarneembare en meetbare processen van
T2-verwerving wordt daardoor niet eenvoudig.
In l1et laatste gedeelte van zIJn rede pielt Wekker, In navolgmg van
ZIJn co llega Zwarts, voor de oprichting van een Gronings Instituut voor Taalkundig Onderzoek, waafln het onderzoek dat hij beschreven heeft, een plaats
zou kunnen vinden .
Not(.'n

1.

Toen de oratie werd uitgesproken, bestond de studie van Arends nog
slechts als manuscnpt, zoals door Wekker aangegeven . Inmiddels IS
Arends gepromoveerd (16 maart 1989) en zIJn dissertatie gepubl iceerd
(ZIJ het nog niet lil een handelseditie).

2.

De studie van de historische ontwikkellilg van c reoo ltalen (o.a . van hun
TMA-systemen) kan niet om de filologische interpretatie van de bronnen
heen; dit houdt ook In het maken van "soclollngulstlsche portretten 11 var]
de schrijvers van de bronnen . BUitendien zal in het programma dat
Wekker hoopt Uit te voeren, ook enige rUimte moeten worden gegeven
aan de historische taalkunde van Afrikaanse talen (de vermoedelijke
substraattalen) naast die van het Enge ls. Linguistisch ethnocentflsme
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IS helaas nog niet overwonnen in de creolistiek.
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Anlon de Kom - Abraham Behr JnsliLuuL (sa m ensLelling), A . de Kom . Zijn
sLnjd en ideeën. A msterdam : Sranan Buku . /989. /31 pg •• f /9 . 50 -f 2. 50
porto , giro J602fJOJ (SA WO Utrecht).
Het IS inmiddels rUim een halve eeuw geleden dat Anton de Kom, na een
verblijf van enkele maanden In Suriname, door de ko lonia le overheid op de
boot naar Nederland werd gezet: een gedwongen vertrek Uit zijn vaderland,
op weg naar het koloniale " moeder land ". In Suriname was De Kom het middelpunt geweest van een vo l ksoproer dat uitliep op een confrontatie met
de overheid . Het resultaat: twee doden , enkele tienta l len gewonden en de
opsluiting van de "communlstische agitator " De Kom. Het grootste dee l van
zijn verblijf in Suriname bracht hij in de gevangenis door. Suriname zou
hij, na zijn gedwongen vertrek In 1933, nooit meer zien .
In Nederland was De Kom actief in verschillende linkse, met name
communist ische organisaties. In 1934 publiceerde hij Wij slaven van Suriname.
de eerste consequent anti-kolonialistische geschiedschrijving van Suriname.
Tijdens de Duitse bezetting van Nederland ging De Kom In het verzet . In
1944 werd hij, waarschljnllJk verraden , door de bezetter opgepakt en gedeporteerd. Op 24 april 1945 overleed deze strijdbare Surinamer in het DUitse
concentratiekamp Neuengam me.
Zeker na de "h erontdekklng " door Surinaamse nationa li sten In de Ja r en zestig
wordt WJj slaven van Suriname beschouwd als een k lassieker . Ook het leven
van De Kom spreekt zeer tot de verbeelding. Een van de eerste polit iek
bewuste Surinamers In Nederland, trots op zijn afkomst, een vechter tegen
racisme en fascisme , maar tevens een schrijver, een dichter. In Neder land
heeft ook de overheid tenslotte zijn ve r diensten erkend . In 1982 werd hem
posthuum het VerzetherdenkingskruIs toegekend, terwijl de gemeenteraad
van Den Haag, de stad waar De Kom woonde. in 1987 besloot een straat
naar hem te ver1oemen .
In dr uk is echter verbazend weinig over AdeK, zoals hij vaak wordt
genoemd, verschenen . Met spanning wordt reeds ja r en gewacht op het boek
dat zijn dochter Judith de Kom over hem schrijft. Voor het overige moeten
wij het doen me t passages in boeken die gr otendee ls over ander e Surinaamse
zaken gaan . 1 Het is dan ook een ge luk kige greep geweest van het Anton
de Kom - Abraham Behr Inst ituut om een boekje uit te geven met heri nnerlnger: en overpeinzingen betreffende zijn leven en werk .
A . de.'

KOIIJ .

grotendeels
11 8

een verzameling van toespraken die
tIJdens een aan hem gewijde conferentie

/î in sltiid pn idcec:n IS

werden

uitgesproken

./

In
1988. Daaronder lJjll vaak heel on troerende herinneringen, die het neeld
dat van De Kom bestond her en der aanvullen en ttmensellJker" maken. Spr ekend zIJn de getuigenissen van zijn dochter Judith de Kom, van oudere Surinamers als Adelia Belfor en Hugo Kooks en van col lega's Uit de communiSt isc he bewegmg als Teun TWlgt, Cees RIjken en Henk van Moock . In hun bijdragen blijkt dUidelijk dat De Kom ook ster k betrokken was bij de strijd
van de Neder landse arbeidersbeweging; hij maakte er vrJenden voor het le ven, die met grote sympathie aan hem terugdenken .
De uitvoerigste herinnering is de tekst die Nl co Wijnen , ook een oud
verzetsman , a l in 1982 Uitsprak op de huldigingsbijeenkomst naar aanleldulg
van de toekenning van het Verzetsherdenkmgskruis. HIJ gaat ook In op de
vraag of De Kom een communist was en conc ludeert dat hij dat wel IJl
de geest was, maar dat hij geen partijlid was (pp. 16- 17). Anderen, zoals
Teun TWlgt (p . 70, Roy WlJkS (p. 47) en Theo Para (p. 113 en passim) menen dat hij we l lid van "de" partij was. 2
Theo Para 's bijdrage aan dit boekje IS geschreven In de "beste" tradi ties van het marxisme - Ienlillsme: veel ronkende frasen, vee l Ideologie en
sneren naar publ,ci!':ten nip. De Kom niet op de "Juiste" marxistische wijze
interpreteren. 3 Para tracht aan te t onen dat Wij slaven van Su rinam e vo lgens de strenge "wetenschappe lijke" eisen van "de marXistische fi losofie.
het dialektisch en historisch materia li sme" (p . 107) IS geschreven. Het blijft
mJjns Inziens bij retoriek. Is het niet genoeg
I-. ij slaven te eren als een
'
vlammend en vooral het eerste boek dat aalt het Nederlandse kolonialisme
In Suriname aan de kaak stelde , maar dat besijst llIet het laatste (of altijd
het lUiste) woord over de Sur inaase geschiedeniS heeft gezegd?
Ook Anton de Kom zelf wordt tekort gedaan door hem In en hokje
te zetten en heilig te verk laren. De herinneringen aan hem die in dit maal
verzorgde boekje worden opgehaald zetten hem neer als een m oedig, inte! ...
11gent, politiek zeer geëngageerd en actief mens. Is het we rkelijk nodig tlem
exc l USief voor het marxisme- leninisme op te eisen?

Gert Oostindie
Noten

1.

Zie R .A.J. van Lier , Samcnle \' in g in ecn grcnsgebic'd . Amsterdam: Em·
merlng , 1977. Sandrew Hira, Van Priar)' t o l en met /Je Kom . Rotterdam: Futlle, 1982. Gerl Oostindie, f:UIIUU:UIIé1/l in Dakrdkondrr..·. rn : Gert
Oostindie en Emy Maduro , In het land van de o \'e r"heerser Il. Antillianen
en Surinamers in Nederland, 1634//667-/954 . Dordrecht: Fans, 1986, pp.
1- 131 . Ben Sc holtens, Upkomende aruf'idersul-'k'C'ging in Suriname. NiJmegen, Masusa, 1986.

2.

M ,l , terecht; vgl . Oostindie , J.:ondreman, pp . 66- 76. Oe Kom kon Illoei IlJk anders: de Communistisc he Partij was de enige belangrijke pol itieke partij in het vooroorlogse Nederland die Zich co nsequent anl lkolonialistisch opstelde .

3.

Met name HJra, Van Prialy. en Scho ltens, AIIJeÜJcn·::;beweging. moeten
het ontgelden .
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te zien 'is, zijn aan weerszijden van het middelpunt figuren afgebee ld die
een zogenaamde Kuluwayak voorstellen, een dier (geest) met twee koppen
en kuifveren.

Foto Prentenkabinet Rijksuniversiteit Leiden .

133

Woord vooraf

135

Orale tradities : een inleiding

Terry Agerkop

137

Orale tradities, cosmologie en dagelijks
leven bij de Indianen van Suriname

Edmundo Magafla

143

Drie verhalen van de Lokono lArawakken)

Karin Boven
Mirjam van Ni e
Britta Veth

150

Orale tradities bij de creoo lse stadsbevolking

O. Buyne

159

Orale traditie bij de Bosneger

Andrê R.M . Pakosie

167

Orale literatuur van de H indostanen

R. Baldewsingh

171

Javaanse volksverhalen , een eerste
kennismaking

Hein Vruggink

184

Orale tradities van Joden in Suriname

J. A. Samson

191

Enkele pub li katies op het gebied van
orale tradities

196

Overzicht van Suriname-collecties III

Hein Vruggink
Bert Paasman

227

Recensie-artike l: De ge leidelijke
ontwikkeling van het Sranan

G. A.T . Koefoed

233

Recensies
J . van Donse laar , Woord enboek van het Surinaam s-Nederlands (Herman
Wekker)
M . van Kem ;=len, De Knuppel in het Doksenflok ; (samensL) N-ieuwe
Surinaamse Verhalen: (samenst.) Deus ex Nachin a (.')'unname-num mer)
(Tom Rellum)
Mätaprasäd TripäthT (sampädak), JiL Náräin kJ Sarn ämI kavitäe m (Theo
Damsteegt)

243

Recente publikaties

253

Berichten

255

Auteurs

256

Richtlijnen voor auteurs

Irene Rolfes

De redactie is niet verantwoorde l ijk voor de in de bijdragen tot uitdrukking
gebrachte ideeën en meningen. Plaatsing in OSO houdt niet in dat de redactie het noodzakelijkerwijze eens is met de inhoud van de bijdragen .

WOORD VOORAF

Dit nummer van OSO bevat de schriftelijke weergave van het IBS-col loQuIUm
van 27 mei 1989, da.t gewijd was aan ORALE TRADITIES.
Daarmee is dit nummer in zekere zin in strijd met zichzelf. De dag was
namelijk niet al leen gewijd aan " orale tradities", maar was ook een " or a le
gebeurtenis". Natuur l ijk is e lke lezingendag een monde l ing gebeuren tussen
sprekers en een luisterend pub l iek, maar door de aard van een aantal bijdragen was het COlloquium ze l f voor een deel een specimen van datgene
waar het over ging: de kunst van het mondeling vertel len . Naast lezingen
6ver de orale tradities waren er ook bijdragen vanuit de tradities, waarin
de inleiders niet vertelden wat zij door studie hadden ontdekt, maar wat
ZIJ Uit eigen ervaring wisten .
De sfeer van deze dag vastleggen in een nummer van OSO is onmogelIJk, hoe graag we dat als redactie ook gewild hadden. Het gelach van het
gehoor en de spontane Interacties tussen spreker en gehoor zult u zelf er bij
moeten denken (voor wie er geweest is, IS dat wellicht niet zo moei l ijk,
want het was wel een dag om te onthouden). De spreker over de ora le tradities van de c reoo lse stadsbevolking, Olto Buyne, kon met recht tijdens
zijn voordracht uitroepen: " Ik voel mij ze l f zo ' n beetje anansitori-verteJier
als Ik u zo meemaak." Om toch iets van de sfeer van de dag te behouden ,
heeft de redac tie besloten de aard van de voordrac hten zovee l mogelijk intac t te houden. Dat heeft tot gevolg dat de bijdragen In dit nummer nogal
versc hillend van karakter zijn . Zij variëren van "wetenschappelijk " tot "anekdotisc h". Twee bijdragen In dit nummer zijn tot stand gekomen met behu lp
van bandopnamen; redacteurs van OSO hebben de in leidingen van de band
af uitgeschreven en daarna VOOf pub l icatie bewerkt . In het geva l van de b i j·
drage van Otto Buyne over de ora le t r aditie van de stadscreo len hie ld deze
bewerking een geringe ve r korting in (er zijn een paar voorbeelden weggelaten), maar verder niet meer dan wat noodzakelijk is om een letterl ijke
monde l inge tekst leesbaar te maken. De voordrachl van Rabin Ba ldewsingh
over de orale traditie van de hindostaanse bevolkingsgroep ging voor een
deel aan de hand van dia ' s en bevatte daarnaast een aantal [iedfragmenten;
daardoor leende hij Zich helaas nÎet voor een dergelijke (ongeveer letterlijke)
weergave. In plaats daarvan is er een samenvatting van zijn voordracht ge·
maakt. De redactie dankt Guillaume Pool voor het beschikbaar ste ll en van
de bandopnamen en Jit Narain Ba ldewsÎngh voor de hu lp bij het maken van
de samenvatting van de Inleiding van Rabin Baldewsingh.
Als Illustratie van het onderwerp bevat alt nummer voorts een dr ietal
verhalen van de Lokono (Ara wakken), gekozen Uit een tiental dat recentelijk
is verzame ld In het kader van een doctoraal-onderzoek cu l ture le ant r opologie. Men kan deze zien als voorbeelden van het ruwe materiaa l van de
etnoloog , nog niet geanalyseer d of gernter preteerd. · De verhalen vertonen
raakvlakken met de mythen die Edmundo Magana in zijn bijdrage bespreekt
en in de context van de cu l tuu r p laatst.
Naast de reeds genoemde bijdr<"loAn bestaat het thema-gerlee lte uit bijdragen van Andr é Pakosie , Hein Vr uggink en Ju li us Samson over de o r a le
tradities van respectieve l ijk de Bosnege r s. de Javanen en de Joden in Suriname.
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Buiten het themagedeelte valt een recensie-artike l van Geert Koefoed naar
aanleiding van het proefsc hrift van Jacques Arends over de histor ische ontwikkeling van het Sranan . Omdat taa l de primaire orale traditie van een
volk en het medium van alle ove ri ge or ale tradities is, is dit artike l in deze
context toch enigszins op zijn plaats.
Het is ons geble ken dat OSO niet all een om de inhoud van de artike len
gewaardeerd wordt, maar ook als wegwi j zer voor al dan niet beginnende
onderzoekers. De rubrÎek "Recente publikaties" vervult in dit opzicht een
be lang r ijke functie , daarnaast de afde l ing " Recensies" en sinds nummer 7.2
de af leveringen van het "Overzicht van Suriname-collecties tl • Deze drie rubrieken ontbreken ook in dit nummer niet. Van het "Overzicht van Surinameco ll ecties" wordt de derde aflevering gepresenteerd, de laatste die aan de
in N ederl and aanwezige co ll ecties gewijd is. In de vo lgende jaargang komen
de in Suriname aa nwezige co ll ecties aan de beurt .
Om OSO zijn wegwijzer-functie ook ten aanzien van het onde r we rp
lIo ral e tradit ies" te laten vervullen, is er een lijst van pub l ikat ies over dit
onder we rp opgenomen . Deze l ijst ve r vangt de l iteratuurverwijzingen die normaa l gesproken onde r elk artikel staan ; er wo rden ook een aantal mee r
algemene, n iet spec if iek op Suriname be tre kk ing hebbende boeke n genoemd.
De li jst heeft slechts de bedoe l ing gelnteressee r den in het onderwe rp een
ingang te bieden tot de vele geschreven literatuur die er over oral e tradities
bestaat: hij is dus niet bedoeld als bibliogr a fi e ove r dit onderwerp .
A ls er iets duidelijk is in de Sur in amistiek, dan is het dat er ongelooflijK veel gel nventari seerd en onderzoc l1t kan - om n iet te zeggen :
moet .- worden . Dat geldt zeker ook voor het onderwerp "ora le tradities".
De redactie hoopt dat dit nummer van OSO velen genoegen zal verschaffen
~n onder die velen m isschien enke le tot onde r zoek zal ins~ireren .

De re dactie

/
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ORALE TRADITIE: EEN INLEIDING

TERRY AGERKOP

De term o r a l e Lm di!-ip wordt op verschi l lende manieren gebruikt. In de ruime
benade r ing wordt deze term gebru ikt om de schat van kennis van een vo l k
aan te dUiden , die mondeling wordt overgedragen van de ene genera t ie op
de andere . Het gaat daarbij n ie t a ll een om de verba le maar ook om de
niet-verbale overdracht van de empirische (door erva r ing opgedane) kennis

die een bepaalde samenleving In de loop van haar geschiedenis heeft ontwikkeld . Het betreft een communicat ieproces dat ten grondslag l igt aan alle
aspecten van een gegeven cultuur . Het orale karakter duidt in d it verband
op het feil dat er geen of min i maal geb ruik gemaak t wordt van geschreven
taal. In deze betekenis is de term o ral e tradibe voora l
van
toepassing
op

overwegend schrifttoze cultu ren . We moeten echter niet uit het oog verliez.en dat ook in samenlevingen waa r in het schrift een ro l speelt (de zogenaamde "I iterate societies" ), een groot deel van de algemene kennisover dracht p laatsvindt zonder tussenkomst van de geschreven taal . (Zelfs in het
bolwerk van schriftcultuu r, de wetenschappelijke were ld, l er en nieuwkomers
het "v akIl niet zozeer Uit de boeken, maar in de persoonlijke co ntac ten met
hun leermeesters.)
Een andere , minder rUime opvatting van ora le tTadiU e gaa t uit van een
type ove rdra cht dat in sterk ge ritualiseerde vorm plaatsvindt. D.e aandacht
gaat dan uit naar lI artistieke ll vormen , zoa ls mythen , epische poezIe, pr oza,
gezongen teksten, gebeden en andere, vaak met [olklare aangeduide uitingen.
Het meer specifieke beg r ip "orale literatuur" (een term die in feite in tegenspr aak met zichzelf is) geeft deze benader ing weer .
Voorts wordt er dOOf velen onder orale' tradibe verstaan de mondeling
(dus niet op schrift gestelde) overgeleverde geschieden is van een groep of
volk. Hiervoor bestaat echte r ook de term "ara! his tor y".
Het l ijkt mij voor een goede gang van zaken noodzakelijk om bij een
studie van "orale traditie(s)" duidelijk aan te geven, om welk begr ip het in
feite gaat.
Bij ora le tradities hebben we te maken me t een bestaande verworven cu lture le IIdoc umentatie" die van ges lacht tot geslacht wordt doo r gegeven . Historische, pol iti eke en socia le omstandigheden kunnen dit proces van over dracht
belnv loeden. waa rdoor er wijzigingen kunnen ontstaan .
Wat is de inhoud van deze "documentatie" ? Hoe is zij gest r uctureer d?
En op welke wijz.e v indt haar o verdracht p laats?
De studie van ora le tradities zou voor het beantwoorden van deze vragen niet all een geri cht moeten zijn op de inhoud en de structuu r van het
bestaande kennisrepertoire, maar voor al ook op de overdrachtsvormen , de
ri tuele 'pe rf or mance ', via welke de overd racht p laatsvindt. Beha lve he t audiovisuee l regist r eren van de expliciet uitgedru kte vormen (bijvoorbeeld van
verha len, l iederen), IS het belangrijk de ri tue le per formance die met die
vor men gepaa rd gaat, te bestuderen, teneinde de ora le traditie als proces
te ler en kennen.
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Nog steeds hOiJden veel fo l k lore-studies zich uitsluitend bezig met het droog
geregistreerd materiaal; dit wordt dan geanalyseerd en eventueel van een
mterpretatle voorzien. Het onderzoek lau meer gericht moeten worden op
de uitleg door de specialisten Uit de betrokken samen leVing ze l f, geccmblneerd met een studie van de omstandigheden waaronder de vor men worden
gebr uik t , de bestudering van de rituele context dus. De bestudering van
"droge" teksten IS van slechts beperkte verklarende waarde; men krijgt een
idee van de inhoud, niet meer . Bestudering van de rituele context kan een
l icht werpen op de "effectivlteit ll van de uitgedrukte inhoud, zIJ kan duidelijk
maken wat een bepaalde vorm + de daarin UItgedrukte inhoud binnen de
betrokken samenleving betekent. Hoe wordt de tekst uitgevoerd? Welke
plaats neemt lij in bij het ritueel gebeuren, t ijdens welke gelegenheid en
met wat voor bedoe l ing (intentie)? Deze vragen zijn van fundamentee l belang voor een beter begrip van de diepere betekenis der gebruikte teksten .
Wel ke waarde heeft de bestudering van de ora le traditie van een groep of
vo l k? Zoa ls opgemerkt kan de ora le traditie worden gezien als een geve r baI iseerd repertcire van kennis dat de gedragspatronen essentieel belnvloedt
of ze l fs bepaa lt . Het bestude ren van de oraal -traditione le vor men in hun
rituele of socia le context geeft enigszins de mogelijkheden tot het begrijpen
van:
de ideologische ordening van de cu ltuur in de betrokken samenleving;
de str ucturen die cohesie-bevorderend werken , doordat de fundamente le
culture le waarden Vla de or aa f-tradltjonele vor men expliC iet worden
gemaakt; en
de rIch tli jnen en codes die deze cu l tu rele waarden bevestigen en doorgeven (de instandhoudi ng en Uitbreiding van de niet-materië le er fenis).
De ora le tradItie heeft ook een educatieve en vorm ende functie in deze zin ,
dat zi j de ledel van de gemeenschap confronteert met enerzijds een r ijkdom
aan uitdrukkingsmiddelen die bepaalde mentale vaardigheden activeert, zoa ls:
concent ratie, snel kunnen opnemen, ad rem reageren . goed kunnen onthouden;
anderZijds met een waardenste lsel dat tot fi losofische reflexie en specu latie
aanspoort . Vele vormen ve re isen geëigende mnemo-technische procedu res
die voor de geordende accumu la tie van het geërfde repertoi re onontbee rlijk zijn . En wat bet reft de "fil osofische specu latie ''t men staat er versteld
van hoe uitgebreid er over de be t ekenis van een ver haal fragment o f l iedtekst kan worden gediscussieerd.
De traditie geeft de deelnemers ru im te voor variatie en dus voor ve rnieuwing. maar geeft zelf ook de grenzen van de toelaatbare afwijkingen
aan , niet zozeer met betrekking tot de inhoudelijke essentie als wel tot de
wijze van uitvoering en st ructu rele orden ing. Er is een wijdverbreid misverstand , da t tradLties per de fi ni tie "star" zouden zijn. In werke l ijkheid sti muleren ZIJ ze lfs tot vern ieUWing. Zij vormen netwerken van rege ls die enerziJdS tot c reatiViteit inspir eren en anderz ij ds, tege l ijkertij d, respect voor
bestaande waarden en structuren afdwingen.
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ORALE TRADITIE, COSMOLOGIE
EN DAGELIJKS LEVEN BIJ DE INDIANEN
VAN SURINAME
EDMUNDO MAGANA

lil de cu lture le ant r opo logie die hier in de lage landen en e lder s wordt beoefend, treft men vaak de neiging aan or ale tradities van onde rgeschikt belang te achten voor de kennis van een samenleving. De meest actieve stromingen in de huidige antropo logie plaatsen orale tradities ver boven de wol~en in de veronder stelling dé4t deze slechts een derivaat zou zijn van sociale
~n econom ische vernoudingen . Or ale tradit ies , in de vorm van mythen, leclenden , gezegden enzovoort zouden meesta l de maatschappelijke ver houdmgen beves ti gen. \.8nneer or a le tradities niet enke l een weer spleç:eling van
sociale verhouGIngen zijn of wanneer ze in open li jke tegenspr aak zijn met
de sociale structuur, zouden ze een ui tweç; b ieden UIt de tegenste llmçen en
spanningen die uit de samen leVing voortkomen. Dus moeten de studies naa r
or al e overlev er ingen het veld ruimen voor meer serieuze ondernemlnç:en .
J r ate tradities behoren tot het gebied van de ideo logie en hebben zodoende
IIelnig te maken met de vierke l ijkhe id.
Een studie van de orale t radities van verschi ll ende Indiaanse stammen
uit Su r iname maakt het moge li jk een ender pe r spectief te kiezen . t\l ythen ,
'Naartoe ik a lle manifestaties van het menta le en SOCIë:t le leven reken , mosten eerder worden opgevat als ideo logische elementen die een specifieke
~n door de cu l tu ur bepaa lde werkelijkheid mede scheppen , da.n enke l als verzinsels van een samen lev in g die in co nfli ct met zichze lf is ge r aakt. :,;,ythen
zijn vanuit dit perspectief moeilijk te onder scheiden van andere mc:nifestaties
van het sociaa l le ven . Door dat mythen zeer specifieke hande l inçen onder 5teunen die een concrete uitvlerkinç hebben in de om rin gende natuur, is de
doo r C:e Indianen çekende natuur grondig door hun eigen Interventie gewij zi gd. ,'-',ythen refereren dus niet aan een van de mensen onafhankelijke v/er:< eIIJkheld maar dragen b ij aa n haar eigen l ijke totstandkominç, . ;-:et ver schil
tussen ideo logie en pr axis, tussen fictie en wer ke li jkhe id ver vaagt . Orale
~ raditles - die onderdee l zIJn van een coher ent geheel van voor ste ll ingen
di e door noodzakel ijke ver banden ao n e l kaar ver bonden zijn - spelen een besli ssende r ol i n de construc tIe van de werkelijkheid, we..s r op ze vervolgens
ook gr aag commen t aa. r geven. ,viythen, gezegden, gewone ui tspraken etcetera
alsook gebruiksvoor wer pen, akkerbouw-technieken en al lerlei ha nde l inç;en i n
de samen leving maken dee l uit va n een cosmo logle en zÎJn dan ook teru g
~e \linden in het dageli jks leven . Aan de hand van een k lein aantal mythen
van Indianen van Su r iname zal Ik hier proberen deze stellingen toe te
lichten.
Een bekende mythe in Su r iname - die door de f,àlina, de Arawak , de
T r io en ande re stammen wor dt ver te ld - hande lt ove r het ontstaan van de
'Ni lde \lar kens. Lang ge leden gin g een groep mannen in hel bos jagen. Op
de terugreis , met een buit van enkel een boska l koen en een her t , stoppen
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zij bij een ~ijna droge plas en vissen daar de weinige visjes die erin v/a.ren
hebleven. Ze koken ze ter p laatse en eten ze. Eén Ind1 aan lueigert ze te
eten . Laat in de avond gaan de mannen in hun hangmatten ligçen en \'/anneer ze beginnen te snurken veranderen ze langzaam in wijde varkens. De
Indiaan die niet geçeten had, was intussen boven het dak van het kamp geklommen of had zich verstopt boven in een boom. De wilde varkens proberen
steeds de man te laten vallen, maar geven het op wanneer de zon schijnt.
De jager gaat terug nau het dorp.
In andere versies van deze mythe wordt verteld dat een man van zijn
verwanten herhaaldelijk het verwijt kreeg dat hij te weinig eten na.ar het
dorp bracht . Een keer werd hij zelfs door zijn zwagers ges lage n. De man
vlucht naar het bos en ontmoet daar de baas (meester, eigenaar) van het
oas, die hem een stuk anyumara geeft. Hij zelf en zijn vrouw zouden niet
van deze vis moeten eten. Na het eten van de vis veranderen zijn zwagers,
zijn schoonvader en schoonmoeder in wilde varkens. In weer een andere ver sie wordt verteld dat de jager s bij een plas weren gekomen waa ruit zij een
anyumara vingen. Zoals ook in de andere versies weigerde één man te eten.
IS Nachts, VJanneer de ande re Indi anen slapen , verschijnt de bè.as van het
:)OS, laat ze in wilde varkens veranderen, zet ze in een zak en keert terug
naar het bos. Hij was boos dat de mannen zijn pot hadden geb ru ikt. In noç
een andere versie wordt verteld dat de zwagers wel in wilde varkens waren
'/eranderd maar niet de schoonvader . Om zijn zoons te wreken had deze zijn
schoonzoon aan een pa;;;, I gebonden. De man probeert naar de hemel te
'/luchten en begint langzaam te drijven . De schoonvader ziet hem, rent met
een houwer op hem toe en kapt hem een ven zijn benen af. De man gaat
naar de hemel en vJordt het sterrenbeeld Epietembo (Or ion). \ 'ia nneer hij
in november-december na zonsondergang in het oosten aan de hemel verschijnt, moeten de mannen zich voorbereiden op de jacht op wilde varkens .
Het lijkt moeilijk om ach ter de betekenis van de mythe te komen. Omdat er in een aanta l versies sprake is va.n een conf l ict tussen een man en
z1jn schoonfamjlie, wordt wel gesteld dst de mythe tegenstellingen in een
samenleving naar een mythisch domein verplaatst om ze beter te kunnen
verwerken . Er is waarschijnlijk inderdaad een zekere graad van spanning tussen aanve r wanten in de Indiaanse samenlevingen, aangezien na het huwelijk
de man bij de oude rs van zijn vrouvi moet wonen. Het is echte r moeilijk
te beçrijpen VJë:&rom hieruit voortkomende conf li cten niet bespreekba2r zouden zijn. Er st&at niets in de v/eg om conf li cten tussen ':::8nverwe,nten te
0espreken en op te lossen; het komt dan ook vaak voor dat de ê.ssistenten
'Ian de kapiteins v/orden çeroepen om bij derç;elijke ruzies een redelijke oplossing te vineien . Om conflicten op te lossen heeft men geen mythen nodig.
Bovendien zijn er een élé:nta l passaçes in de mythe, die door deze benaderinç
niet verklaard worden: de plas of de pot van de bosçeest, de veranCering
van de man in een ste rrentleeld en nog é.ndere.
De Indi22nse voorstellingen V2.n de verhoudingen tussen mens en dier
z.ijn ingewikkelder d2n dit materia.2.1 laat zien, mear een korte ana lyse van
de voorstellinQen van de wilde varkens breng~ andere áspecten n2.2.r voren .
In een andere versie uit Oost-Suriname wordt verteld dat een man verdwé.ë'.Ide in het bos en op het pad van de pakira 's terecht kwam . De mé:n trOU\'/t
met een p2kira-meisje . Ze gaan op bezoek bij haar oom Wilde Varken en
krijçen daar ruzie : de dochters van Vlilde Varken \.'/illen allemaal met de
man trouwen. Omd2.t het Pakira-meisje zich ertegen verzet hélar man met
haar nichtjes te l2Iten vrijen, wordt ze in elkélE:r çes taç;en . Terug in het dorp
veranderen haar ouders haé!r in een Indiaans meisje en ze zeçgen haêlr met
haar m.sn naar zijn dorp te ç·ean . Zijzelf en hun verwanten Wilde Varkens
zullen dan in dieren ver anderen en de Indi anen zullen voortaan niet al te
ver van hun dorpen hoeven te gaan jagen.
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Deze mythe is iets doorztchtiger dan de andere versies en komt grotendeels
overeen me t een mythe van de Trio. In deze laatste wordt verteld dat een
groep mannen het bos i nginç om Grootvader \/ tlde Varken te ontmoeten .
Ze hadden e l lange t i jd geen vlees meer gege ten en wilden een overeenkomst
met hem slutten. Grootvader Wilde Varken moest În ieder geva l re ~e lmatt ge r
de Indi aanse kostgronden en dorpen bezoeken, zodat de IndI anen zijn onderdanen of k leinzoons konden schieten (trouwen). In rut! daarvoor zouden de
Indianen een dee l van de akkers voor de dieren beplanten. Een aanta l soor ten
cassave en yams zouden al leen voor de wilde varkens worden verbouvld.
Volfjens de Indianen vo r men dieren samenlevinfjen die \'/etni9 verschillen
van die van de mensen. Sterke r nog: dierensamen levinç;en zIJn ge \~oon ande re
3amen levingen en dieren heten ds.n ook : bewoners van het bos , met v/ie de
Indl8.nen (bewoners van dorpen) in een rui l verhoudin ç staan . In enke le ove r leverin ge n treft men dan ook de Idee aan dat v/ilde var kens gewone mensen
zijn wan neer zij In hun eigen do rpen verblijven . A l le samen levingen - van
mensen en van dieren - staë:n onder toezi c ht ven een beJas of sjamaan en
kapiteins en Vlor den dus gevormd door een sjamaan , kap iteins en çevlQne
dorpelingen. Ook ieder e groep dieren heeft dus een bass, vaak Grootvader
genoemd . Om dieren te kunnen sch ieten moeten de mensen toestemming van
deze Grootvaders hebben: de jager zelf, die tijdens zijn InWijding In con tact
komt met hen, of indirect via de sjamaan (pial) die Y/or dt veronderstel d In
con t ac t te zijn met de bewoners van het bos. Naast de bazen van de dieren
moeten de mensen contac t houden met de bazen of eigen6ar s van gebieden
In het bos o f In de r ivier. Net als e lk piekje In het bos het geb ied van een
~epaa l de diersoort is, IS het bos ze l f het gebIed van fi guren die \.'II J vsak
josgeesten noemen. Jagen geschiedt a l leen door toestemmln~ vë:n de dIerenshamanen en van de t>e.zen V2n ter r itor ia en door strIkt de re~e l s van deze
te houden.
Oe reçels die mensen moeten respecte ren, hangen af van de speC i fieke
verhoudinç die iedere jager met de bosbewoners heeft. Maar er zIJn een paar
algemene re ge ls die iedereen moet respecteren, onde r andere : niet te veel
,exemplar en van een soo r t schIeten , niet te vê<ak ja~en, zich onthouden van
sexueel verkeer voor het Jagen, de zuigelingen sparen en naar het dorp
Jrengen, de gesc hoten dieren goed behandelen . Op enke le van deze regels
kom ik st r aks ter uç.
N,en gaat ervan uit dat tussen wi lde varkens en mensen een spec i fieke
en y/ederzijdse ve r houding bestaat. In de mythen worden wilde varkens als
aanverwanten voor~;es~eld en ze worden in zekere zin ook als aanvef\'/anten
Jehe.nde td . Maa r bestaat zo ' n ver houdin g? Onderzoekingen in de ethologie
nodigen ons Utt om zo'n verhouding tenminste een kans van waar schijnlijkheid
te ~even . \iilde var kens zijn territori a le dieren, die regelmatifj dezelfde voorr aadp laatsen bezoeken en ze hebben - lOels In enke le mythen wordt verte ld - lrekroutes die ze jaar in jaar uit vo lgen. Deze dle(en hançen ster k
af van plantae.rdig voedse l ; ze zijn een van de we in ige soorten die bittere
:assave kunnen nuttigen. Voor wilde varkens IS bittere cassave Inderdasd
de be langrilk ste voedselbron c::an het eind van de droge tijd , wanneer ze baren en andere voorraadzones In het bos u i tgeput raken. Oe Dl ttere cassave
IS op haar beu r t sterk a fhankelijk vsn mensen, dë:ar deze plant geen zaden
heeft en geen ë.:ndere verspreIders kent dcm mensen. In het \'/ild gr oei t deze
i') lant nauwelijks en zeer verspreid en is haar waarde als voedsel miniem .
Dit alles betekent dat de t rekroutes alsook de algemene grenzen van de te r ritori a van deze dieren door mensen zijn bepaald: als deze soort niet over
voldoenc:e plantaardig voedse l zou beschikken, zouden de dieren gewoo n ver der trekken of zou het aanta l dieren per gr oep - soms tweehonderd - ste r k
verminderen \'/e:.ar doo r het r isico van uitr oeiing enor m zou toenemen . Indianen, nu , verbouwen
we ls uit het Trio en I<ë: l ina materiaal duidelijk
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blijkt - grotere akkers dan ze strikt voor hun eigen bestaan nodig zouden
hebben. (Een normale akker heeft ongeveer 0.4 hectare terwijl men schat
dat 0.2 hectare genoeg zou zijn). Er z j jn ook enkele gegevens die wijzen
op het feit dat zelfs het gedrag van dieren door de interventie van mensen
sterk is veranderd, maar onderzoekingen op dit gebied zijn pas begonnen .
De Kalina van Galibi zeggen dat de wilde varkens het dorp bezoeken begin
december. Enkelen zeggen erbij dat ze gaan kijken o f hun kinderen goed
worden behande ld. Naar mijn eigen ervaring en nêlar wat ik van IndiaensE:
vrienden heb vernomen, komen de wilde varkens inderdaad begin december
terug. Dit alles leidt ons tot de belangrijkste conc lusies: mythen spelen een
voorname roJ in het proces waarmee de natuur wo rdt benaderd en in zeker e
zin gew ijzigd; mythen behoren dus niet tot het gebied van ideologische of
fi ctieve voorstel li ngen maa r maken deel uit van een praxis die de werkelijkheid grondig wijzigt. Mythen vormen geen afspiegeling van de werkelijkheid
noch een uitweg uit de werkelijkheid; ze bouwen de werke l ijkheid op .
In de mythen die wij hierboven vermelden, gêl.at het om een overtreding
van enkele van de normen die de verhoudingen tussen bewoners van verschillende gebieden of cosmoJogische niveaus moeten regelen: mensen die in de
pot van de baas van het bos trappen, aanverwanten die te veel eisen var.
hun zwager ~ In de pot van een geest trappen is erg genoeg en behoeft geen
verdere uitleg, m.:.ar waarom zou het zo vreselijk zijn van een zwager veel
te eisen? Elke jager heeft - zoa ls gesteJd - een specifieke verhouding of
met een bosgeest of met een dierensjamaan. Sommige van de regels van
een verhouding
zijn al vermeld: zich onthouden vêl.n sexuele omgang voor
het jagen, de zuigelingen naar het dorp brengen enzovoort. Het belangrijkste
element van al deze regels is dat de dieren-sjamanen eisen dat hun onderdanen in de veronderstelling moeten verkeren dat ze trOuwen. Jagen is dar.
ook trouwen en schieten staat gelijk met sexueel verkeer . Indianen zeggen
nooit dat ze gaan jagen in het bos; in plaats daarvan zeggen ze dat ze gaar:
wandelen of iets dergelijks. Omdat het jagen als een huwelijkstransactie
wordt opgevat, moeten mannen zich onthouden van sex ; in de Indiaanse
theorie lOU vrijen vóór het jagen het jagen onmogelijk maken. omdat de
dieren-vrouwen er, vanwege de geur, meteen achter zouden komen d2t de
jager getrouwd is. Indiaanse jacht-technieken zijn ook doelmatig. Tenminste
volgens de oude gebrui ken moesten de jagers zich inwrijven met de kenmerkende geuren van de dieren die ze wilden schieten en juist voor het jagen
de kenmerkende bewegingen en/of het geroep van de dieren nabootsen. Op
deze manier zouden de dieren de mannen voor huwelijkspartners aanzien.
Het fictieve huwelijk verklaart ook waarom de zuige li ngen naar het dorp
gebracht moeten worden: omdat de jagers. hoe fictief dan ook , met de dieren-vrouwen getrouwd zijn, mogen ze hun kinderen niet doden. En de jonge
dieren vlorden dan ook als eigen kinderen behandeld: na een opSluiting - onder
een omgedraaide pot of in een bedekte kooi - van enkele dagen worden ze
met cassavebrood gevoed en als ze nog klein zijn krijgen ze bo r stvoeding
net als andere kinderen. Deze dieren mogen ook nooit gegeten worden a.l
zijn het dieren die voor de Indianen eetbaar zijn : wilde varkens, apen enzovoort . Als ze opgroeien en agr essief worden of als ze om ande re redenen
niet langer kunnen wor den gehouden, worden ze terug gebracht naar het bos
of ve r handeld.
De notie dat er tussen mensen en dieren een wederzijdse noodzakelijke
verhouding bestaat en dat deze verhouding zich manifesteert in de vorm
van een huwe l ijkstransactie, is overal in de Indiaanse theorieën te vinden .
De dood wordt vaak gelnterpreteerd als een huwelijk met bewoners van ande- /
re cosmologische niveaus of ande re samenlevingen . Wanneer iemand verdwijnt
zegt men dat hij of zij door bewoners of geesten van het water of van het
bos is gepakt om met hem of haar te trouwen. Ook wanneer iemand ziek
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wordt , ste l t men het zich z6 voor dat hij of zij door anderen is gepakt.
Meisjes die hun menstruatie krijgen, moeten thuis b l ijven omdat men vr eest
dat ze doo r water mensen of geesten worden gekidnapt. Men vreest ook dat
na de dood dieren-sjamanen de z iel pakken, wanneer deze naar het dorp van
de voo rouders r eist. Of de dieren-sjamanen daarin slagen, hangt at van de
handigheid van de ziel a lsook van zijn gedr ag tijdens zijn leven. In de Indiaanse theo r ie hebben dieren mensen nodig net als mensen dieren nodig hebben . De reden hiervoor kan men lezen in de mythe van het Pak i ra-meisJe :
mensen weten beter dan wie ook waar de akkers zich bevinden en wanneer
ze goed zijn voor een bezoek .
Het samenstel van ideeën over de verhoudingen tussen mens en dier
en de cosmo logische inhoud hie r van bepaa lt ook in grote mate het dage li jks
hande len . Hoe de jonge dieren behande ld wor den is hiervan al een voorbee ld.
Ook andere handel ingen berusten op dezelfde gronden . Wanneer mannen in
het bos een dier schieten, moeten ze - als ze ver van huis zijn - de buit
meteen roosteren . De buit moe t in pa l mkorven naar het dorp worden gebr acht. Bij aankomst in het do rp gooien de mannen de kor ven weg . Gevlochten korven worden hie r voor niet gebruikt omdat het de bedoe l ing is
dat het b loed van het geschoten dier verdwijnt of dat in ieder geval de sporen van het feit dat een dier werd geschoten, worden ve r wijderd . Thuis aangekomen moeten de jage r s de buit op de grond leggen. Ze brengen de dieren nooit zelf naar binnen . Jagers moeten meteen baden en in theorie mogen ze nie t van het geschoten vlees eten . Mannen en vrouwen moeten hier::>m ook gescheiden eten. Niet all een deze handeli ngen worden door de ver houdingen met het bos bepaa ld maar ook een aantal minde r frappante aspecten van het dagelijks leven . Dieren - sjamanen communiceren met mannen
via dromen en de interpretatie daarvan, soms met behulp van een sjamaan ,
bepaalt grotendee ls wat een man wel of niet overdag doet. De dromen mogen echter niet open l ijk worden bediscussieerd . Vrouwen moeten ook de
rege ls van hetze l fde geheel aan voo r stellingen respec teren . Het vlees van
dieren moet lang worden gekookt om het helemaal van b loed te ontdoen;
maar de vrouwen moeten er eveneens op letten dat de vleespot niet omslaa t. Als dit zou gebeu ren zouden - door de geur - de direc te ve r wanten
van het dier erachter komen wat er met het dier gebeurd IS en het dor p
voortaan mijden. Bovendien loopt men het risico dat de dieren-sjamanen,
die erop hebben aangedrongen deze regels te vo lgen, bij overtreding ervan
boos worden en de regens verlengen (want daarove r hebben ze mac ht). Hee l
gewone handelingen in het dage l ijkse leven spe len dus een rol bij het instandhouden van de regencyclus .
De bespraken mythe handelt dus over een werkelijkheid (de specifieke
verhouding tussen mensen en wilde varkens) die de mythe zelf in zekere
zin heeft opgebouwd : er is niets in de natuur dat zo ln verhouding aan de
samenleving op legt. De variaties die deze mythe kent, duiden ook in die
richting. Overal in Suriname gaat men ervan uit dat tussen dieren en mensen
specifieke ver houdingen bestaan maar niet ove ral treft men dezelfde mythen
aan . Voor de T r io, bijvoorbeeld, zijn wilde varkens kleinzoons van Grootvader
Wi lde Varken en omdat de categorie " grootvader" een ontologische dimensie
heeft waar .... an de sjamaan ook deel uitmaakt, zijn de "kleinzoons w il de var ken " dan ook "kleinzoons" van de sjamaan (omdat Grootvader Wi lde Varken
een verwant is van de sjamaan) . Bij de Kaliiia behoren wilde varkens tot
de categorie "aanverwanten ". Doordat mythen niet overal hetzelfde vertellen ,
leggen we soms de nadr uk op de fantasierijke natuur van orale tradities.
Maar de mythen hier behandeld maken ook duide l ijk dat - hoe tegenstrijdig
ze ook mogen schijnen - de we r kelijkheid waarover ze het hebben, dee ls
je uitkomst van de my t hen ze l f is. De verschi ll ende ver sies die wij kennen,
wijzen ook op het feit dat mythen een onder deel vormen van de verhoudin g
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mens-dier . Omdat deze in de loop de r jaren verandert, veranderen ook de
verhalen die er dee l van uitmaken. Dit zou ons kunnen doen helpen te begrijpen dat mythen en andere elementen van orale tradities niet heilig zijn
noch onveranderd b li jven en tevens dat ze soms verankerd zijn in handelingen
waarvan de oorsprong , ook voor de dragers van de tradities zelf , moei l ijk
te traceren is.

Edmundo Magana (geboren te Santiago, Chili, 1950) studeerde geschiedenis,
filosofie en culturele antropologie te Santiago en Amsterdam. Werkt vanaf
1982 aan het Centrum voor Studie en Documentatie van Lantijns-Amerika
(CEDLA) te Amsterdam . veldwerk in 1980 en 1985/86, onder meer in Suriname .
Dissertatie: Orión y la mujer Pl~yades . Simbolismo Astronomico de los indi os kalina de Suriname, Rijksuniversiteit Utrecht 1988. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar de astronomie en de ideologische systemen van
Zuidamerikaanse Indianen .

Orion en de Plejaden (Zevengesternte)
Tekeningen van L . Tapoka en J.Awarajari (Marowijne) .
uit : Edmundo Magana, Ori6n y la mujer p1êyades.
Dissertatie Rijksuniversiteit Utrecht 1988, Dordrecht : Foris
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DRIE VERHALEN VAN DE LOKONO
(ARAWAKKENt
KAR IN BOVEN
MIRJAM VAN NIE
BRITTA VETH
De drie verhalen die wij hieronder presenteren , zjjn geKozen uit een t iental
verhalen die wij hebben verzameld te Powakka in augustus en september
1986. De bevo lking van Powakka (ongeveer 300 inwoners) bestaat gr otendee ls
uit Arawakken. De Arawakken dUiden zichzelf in hun eigen taal aan met
Lo k o no .
Bij het vertellen van de verhalen is als volgt gewerkt: mevrouw An
Roosbeek-Biswana introduceerde ons bij de vertellers en vroeg hen om " verhalen van vroeger" te vertellen. De drie verhalen die wij hier geven, zijn
in het Arawaks verteld door Oom Theodorus Makosl. An Roosbeek-Biswana
vertelde e l k verhaal in het Nederlands getrouw na , naar volle tevredenheid
van de verteller . Zij kende zelf veel van de verhalen .
Bij de weergave hieronder zijn " valse starts" en herhalingen (die bij
e lk e vertelsessie voorkomen) weggelaten: deze we rken enigszins storend bij
het lezen en voegen gee n informatie toe . Voor het overige is de vertelstijl
van de vertaalster/vertelster gehandhaafd. Enke le Surinaams- Nederlandse
uitdrukkingen zijn ten behoeve van Nederlandse lezers verklaard .
Na de verhalen geven we voorbeelden van verwante verhaal motieven van
Arawakken en andere Indiaanse stammen die in de literatuur voorkomen .
We hebben daartoe onder andere geraadpleegd :
W. H . Brett , Legends a nd N yths o f t he A borig inals of B,-iti..c.;l1 C uia nA. London

1880;
P.C. van ColJ , "Gege vens over land en voJk van Suriname" , in: Bi j dragen lo t
de t aal- . la nd- en volk e nkunde va n NCder La ndsch- fndië 55 (1903) : 451-650 ;
F.D . & A . P. Penard , De mensc he netende Aan bidden:; de r Zo nnesla ng . 3 de len,
Paramaribo 1907- 1908;
C. H. de Goeje. "De inwijding tot medi c ijnman bij de Arawakken (Guyana)
lil tekst en mythe" in: Bijdrage n
t OL d e Taal- . La nd- e n Vo lk e nkunde va n
Nedcr/a ndsch-lndië 101 ( 1942): 211-276;
C. H. de Goeje, "Philosophy, Jnitiation and Myths of the Indians of Guiana
and Adjacent Countries" in: Inlc rna lio nales Arc hi\' [tir Ethn ogra phie 44{ 1943) ;
F. Jara & E. Magana, ItStar myths of t he Kalina (Carib) Jndians of Surinam ll
in : La Un A mer ica n Tndia n LiLer a lures 7 ( 1983): 20-37 .

De aasg i e r en

Er was eens een man . Hij ging Jagen. Hij let vallen voor herten, pakira ' s,
bosvarkens , voor al les . Hij zet telkens vallen, maar als hij gaat kijken heeft
hij geen enke l wild gevangen. Hij zegt tegen rijn moeder :
li Ma, hoe komt het dat er geen enkel wild in mijn vallen is gekomen? "
Ze zei : "I k weet het niet. Ik geloof dat de aasgieren het komen halen."
Hij denkt: ik ga zelf. .. ik ga kijken wie dat doet.
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Hij heeft zich veranderd In een hert, bij zjjn nek gebonden, en daar
waar die val was, is hij gaan liggen. En toen kwamen die aasgieren. Er
kwam er eentje aangevlogen die zegt: ItJa. er is wi ld in zijn net. 1t Ze is
weer weggegaan, ze is die andere aasgieren gaan roepen. En toen zei ze :
"Er IS wild in die man z'n net. " "Nou. dan gaa n we het halen," Ze zijn gekomen . Maar daar was eentje, die kon de lus niet van z'n nek af losmaken. , /
Toen heeft hij haar vastgepakt. Dat was geen aasgier meer, dat was een
vrouw geworden. Hij brengt haar naar z' n huis en zegt:
ttKijk mama, ik heb een vrouw gevonden. 1t
En ze is daar bij hem gebleven, heel lang. Ze hadden een zoontje van
misschien vijf of zes jaar . En toen heeft ze gezegd:
ItKijk, ik wil naar m'n oma gaan. Ik wil m ' n oma gaan bezoeken en
m'n opa ." Toen heeft hij gezegd: "Dat is goed. We zullen gaan".
En ze beginnen veren van een vogel te nemen en die plakken ze op
hun schouders. A ll emaal gaan ze vl iegen. Toen ze daar aankwamen waar
die aasgieren waren toen heeft ze gezegd:
"Oma kijk, ik heb m' n man meegebracht met wie ik woon, met deze
man leef Ik samen."
Die oma zei : " Dat is een mooie man . 't Is goed dat je deze man hebt
ontmoe t. ti
Er was ook een opa daar , een hele oude aasgier, die had een helemaal
kale kop. Toen heeft ze gezegd: 110pa, kijk naar mijn man." Toen heeft die
opa van haar gezegd:
"Wat kan die man? Ik heb een kreekje daar. Laat hij water voor me
gaan halen In een net, een visnet ."
Je weet een visnet maken ze van warimoo l , dat heeft grote gaten.
Ze maken he t als die koerkoeroe 2daa r, ze hebben allemaal grote gaten. En
die man zei:
"Maar hoe moet ik water voor jou brengen, dat net heeft grote gaten.
Dat kan niet. Als het een emmer was of een blik, dan kon ik dat nemen,
maar met deze gaat het niet."
Dus die grootvader was die man gewoon aan het uittesten om te zien
wat hij waard was. En die man is gegaan, ik weet niet hoe hij dat water
gaat brengen, maar hij is wel gegaan. Ineens komt er een libelIe bij hem .
Ze zegt : " Wat doe je? "
Hij antwoordde weer : tllk moet water brengen voor die opa lI.
Ze zegt : " Oh, haal je wate r, nou dan ga je weer weg ." 3
Hij ging scheppen , alles viel er weer uit. De Jibelle is weggevlogen.
En toen kwam er een mier, een heel grote miersoort, dat kan je ook zien,"
en deze zegt : "Wat doe je?t1
Hij antwoordde weer : "I k moet water brengen voor die opa " .
Ze zegt : "Oh, haal je water , nou dan ga je weg."
En zo gaat het voort. Hij schept water en het valt er allemaa l weer
uit terug. Toen heeft ze gezegd: "ik zal je helpen."
Toen ging ze al die andere bijen roepen ... eh ... mieren, die hebben zo'n
k leverig nat, met dat hebben ze al dÎe gaten geplakt. Hij schept weer. Het
valt er allemaa l weer uit. Toen heeft ze gezegd:
"Wacht we gaan je helpen. Je moet water brengen aan die opa . tI
En ik weet nie t wat ze nou gedaan hebben, iets sterkere lijm of zo,
hebben ze erop gewreven. Dus hij schept water en het blijft erin, het is
er niet meer uitgevallen. Hij ging naar die opa . Hi j heeft tegen zijn vrouw
gezegd:
tlKtjk, ik heb dat water gebracht voor je opat!. 5
Toen is die vrouw gaan zeggen : " Opa , kijk mijn man heeft dat water
voor je gebracht.tt
Hij schrok€> en hij zegt: "H oe kan dat nou, er zaten gaten in ."
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Tuen

heeft

hij

yezegd :

"K ijk ,

ik

keil een

kl eekje daarzo en

dat

zit

vo l met vissen . Ga vissen voor me halen ."
De man ging weer t er ug. Hij ze i : "I k weet niet hoe ik die vissen moet
vangen hoor , maar ik ga het toch brengen ." Hij is gegaan. H eeft hij net
twee vissen gevangen in zijn ne t. Hij komt weer thuis, hij zegt weer tegen
z 'n vrouw : "K ijk ik heb die vissen meegebracht. Ik heb n ie t vee! kunnen
vangen , maar net twee."
Ztj n vrouw is naar die oma gegaan. Ze tleeft gezegd: IIO ma kijk , m 'n
man is al gekomen , hij heeft net maar twee gevangen ."
Toen heeft ze gezegd: "Wat kan je doen met zulke k leine visjes ." Toen
heeft ze dat weggegooid . Ik weet niet wat er gebeu r d is hoor . AI die kinderen beginnen ze op te r apen , misschien waren daar meer vissen gekomen.
Ik weet het niet. Die opa heeft niks gezegd.
Toen heeft die opa gezegd : IIlk wil een bank hebben. Je moet een
bank voor me maken . En dat handvat moet precies als mijn kop zijn", dat
heeft die aasg ier t egen die nlan gezegd.
Die man heeft gezegd : " Maar hoe moet dat gebeuren dan , want Ik
heb die opa nog nooit gezien ."
Toen kwam er een mier in het huis van die opa om hem naar buiten
te lokken. Toen kwamen er noq grotere mieren , die bijten hard. Die hebben
hem wel naar buiten gelokt en toen k r eeg die man zijn kop te zien . En
zodoende heeft hij een bank gemaakt, precies hetze lfde a ls zijn kop . Maar
hij moest wel een specia le houtsoort hebben, die moest hij gaan halen en
toen heeft hij het gemaakt. En toen heeft hij gezegd : nOpa , klik ik heb
die bank voor je gemaakt. tt
Toen heeft die opa gezegd: " Mmm , het is precies a ls mijn kop" , dat
heeft hij geantwcord. Toen heef t hij gezegd: tlMaak eens een net voor me ,
dan kan Ik rustig in dat net zitten ."
'U t Is goed."
Die man ging een net maken , maar hij moest het voor zichze l f maken . Ze hebben ' m gepakt. Ze hebben ' m in dat net opges loten en ze hebben ' m opgehangen . Ze waren aan het feestvieren, want de volgende morgen
zouden ze hem opeten . Toen hee f t de man gezegd :
" Brengen jullie een fluit VOOf me, laat me voor ju ll ie maal f lui t en ."
En hij maar aan het fluiten, hij fluit, de hele nacht hebben ze gedanst. Ineens was hi j uit zijn net weggegaan, ze horen hem \lef weg met
z' n fluit. Toen hebben die vrouwen gezegd : "We horen fluiten . Wie zou dat
zijn . Gaan Ju l lie kijken of hij nog in z 'n net is." Toen ze waren gaan kiJken ,
was hij verdwenen uit z'n net.
En hij ging naar zijn moeder en hij hee ft gezegd: " Mama, die vrouw
die "Ik had, haar familie Wilde me opeten . Ze hebben me In een net opgesroten, dat ik zelf had gemaakt."
Maar die ande r e vogels deden mee met hem . Ze gingen allemaal mee.
Hij zei: "We gaan ze uitroeien die aasgieren ."
Ze gingen weg . Ze beginnen t e vech t en . Maar zijn zoontje was groet
geworden. H ijzelf, die man , die had een rood pet je, daardoor herkende die
jongen z 'n vader . Hij zegt :
" Oh , dat is papa , die wil ons komen uitroeien. Wacht, hij za l ons niet
uitroeien."
En hij schiet zijn vader neer . En hij had z 'n vader gedood.
Die man is nooit meer teruggekeerd . Voordat hij wegging , had hij tegen z 'n moeder gezegd:
" Mama als je een vogel hoort die krijst, dan ben ik dood."
En dal is nu nog a ltijd van pas. Als die vogel krijst, zeggen ze : "Ja,
er gaat Iemand dood ."
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Aantekeningen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vlechtriet.
Emmervormige, op de rug gedragen mand.
"Dan ga je weer weg": daarna ga je weer weg .
"Dat kan je ook zienlI: die zie je wel eens.
Schoorwader en schoonzoon spreken vanouds
elkaar.
"Hij schrok": hij was erg verrast.

niet

rechtstreeks

met

Bi $I+' ana
Er was eens een man . Hij ging op een dag jagen. Hij had geen vrouw, z in
moeder woont niet bij hem, hij was eigenlijk alleen, helemaal alleen thuis.
Z in enige gezelschap was een hond. Hij ging jagen. Telkens als hij thuiskomt
is er verse cassave gebakken, hij heeft peperwater , van die bi l tyiri 1 heeft
hij ook . Hij komt thuis, hij vraagt zich af : wie heeft me dat al l emaa l gebakken , wie heeft dat gedaan .
Toen ging hij zin moeder vragen: "0ma, heb je cassave voor me gebakken?1I
Die moeder zegt : "Nee, ik heb het niet gebakken."
Hij zegt: "Laat maa r staan " en ging weer jagen.
De voJgende dag gaat hij weer. Die hond zat daar . Ze luistert naar
all es wat hij zegt , ze lag daar zo. Hij denkt in zichzelf : als je kon praten ,
kon je me zeggen wie er zulke dingen voor me brengt . Hij kijkt naar die
hond.
De volgende morgen ging hij weer jagen, maar met de bedoeling dat
hij vroeg t erug zou komen om te zien wie de cassave voor hem bakte. Hij
ging, twaa lf uur was hij weer terug, dus hij ging eigenlijk helemaal niet
ver weg . Maar die hond, zodra hij weg is, neemt die hond haar vel weg,
hangt het daarzo aan een balk , en dan is ze als een mens hè, een vrouw
dan, want die hond was een teefje . En ieder ogenblik, als ze raspt, kijkt
ze zo ... Hij gaat een rechte weg. Ze kijkt of er niemand aankom t. Maar
hij komt weer terug, hij zegt "Ik ga piepen,2 om te kijken wie me elke daç
cassave bakt, verse cassave". Maar de hond zag hem niet, want ze kijkt
naar daar , maar ze weet niet wat er achter gebeurt.
Hij komt , hij ziet een vrouw . Hij ziet dat vel van die hond. Hij smijt
het onder •.. ze was aan het bakken toch ... in het vuur, onder die pan . Ze begint te schreeuwen : "Waarom doe je me zoiets aan? 1I
En toen zei ze: " Hoe moet ik kleren aandoen? Ik heb geen kleren ;
dat waren mijn enigste kleren".
Toen heeft hij gezegd: IIlk zal wel zorgen voor kleren" .
Ze ging hui len , haar vel was helemaa l opgebrand . En hij zei tegen
die hond: IIWaarom heb je niet eerder zoiets gedaan? Telkens als ik van
het jagen kom, kook ik, maak ik een goede kluif voor je terwij l je eigenI ijk een mens was. Je moest alleen maar eten wat ik voor je op de grond
gooide."
Toen ging hil naar z'n moeder. Hij zegt : " Mama, ik heb een vrouw,
ik heb een vrouw gevonden , ik ga met d 'r leven."
Die moeder vond dat goed, want die man woonde alleen . D ie moeder
heeft gezegd: "Van welk dorp is die vrouw?"
Hij zegt : "Dat is die vrouw die altijd gaat l iggen waar de as is."
Zo heeft /lij geantwoord , z' n moeder begreep hem direkt.
Later, als hij op jacht gaat, dan koken ze , /lij geeft haar een bord
om van te eten , maar dat wilde ze niet; ze was gewend om gewoon een
j
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kluif van de grond op te rapen, op te eten.
Dus eigenlijk was ze veranderd , en " veranderd" wil zeggen In het
Arawaks : Blswage. Door die hond Biswage is de familienaam Biswa na ontstaan .
Aantekening e n

1.
2.

Cassavedrank .
G lur en .

Zevens/er

Er was eens een man . Hij ging jagen. Het was een oude man, niet heel
oud , maar hij was boven de veertig . Eens kwam hij thuis . Hi j had een stuk
wild meegebracht, maar het had geen kop of pote n, dus heeft hij gewoon
een stuk vlees meegebracht. Maar a l da t vlees heeft hij eigenlijk afgesneden
van zij n been . Misschien was hij geen jager, ik weet het niet, maar hij
kwam thu is bij zijn familie, zijn vrouwen kinderen, broers; ze hebben gegeten van z ' n eigen vJees.
Hij heeft tegen zijn vrouw gezegd: llVrouw , ik heb een buffel geschoten . Maar Ik kan het niet bre ngen. Mor gen moeten ze mijn hond komen
he lpen de buffe l naa r hUIS t e brengen . Maar ik heb eefl stuk vl ees gebracht ".
En die vrouw gaat dan koken . Maar hoezo. Ze kookt het vlees, maar
eigen l ijk IS het zijn been dat brandt op het vuur . Dus hij heeft z 'n been
gege ven.
's Morgens gaat hij weg . "I k ga voor, jul li e moeten achter mij aankomen ."
Toen ze aankwamen, daar waar hij gezegd had dat die buffel moest
zijn , lag hi1 daar, daar was hij gestorven . En toen ze daar aankwamen zeiden ze:
" Oh , hij heeft zijn vlees aan ons opgevoerd . Dus zijn vlees hebben
we gegeten " ,
Ik weet niet waardoor ze dat hebben gezegd, op die plaats waar hij
dood l ag, lT,isschien hebben ze daa r lets gezien. Dat weten we niet. Maar
nadien hebben ze gezegd: zeven ste rren , zeven sterren . Ik weet n i et hoe
die man heet hoor, maar nadien noemen ze hem Zevenster .

Vel"Wante

verhaalmolieven

De Goejes Arawakse informant Baptist kent het verhaal van de aasgieren
ook en zegt dat het gaat om " een medicijnman die in geestverrukking komt
en naa r de heme l gaat. n (De Goeje 1942 : 225-228). " De inhoud dezer mythe
in het kort is als vo lgt: Makanahoro ve r andert zichzelf in het reeds stinkend
lijk van een her t. Als de gie ren erop af komen , grijpt hij een vrouwelijke
koningsgier die haar verenkleed reeds had afge legd en zij b l ijft bij hem als
zijn vrouw. Met haar gaat hij naar den hemel en moet daar voor haa r vader
verschillende pr oeven af leggen . Zo h ij daarin niet slagen zou , dan zou het
hem het leven kosten; doch dieren komen hem te hulp en zoo volbrengt
hij alle proeven. Niettemin b li jft de familie van zijn vrouw hem srechtgezind en tenslotte wordt hij door hen gedood,n ( ... ) " Het vleugels aan trekken
en ten heme l vliegen, of doo r een koningsgier ten hemel wor den gevoerd,
is wellicht een oo r spronke li jk dOOf den dr oom gevormd symbolisch bee ld
van wat de Indiaan be leeft bij den overgang in de extase."
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De Goeje geeft voorts het volgende overzicht van de proeven die genoemd
worden in de Makanahoromythen en overeenkomstige verha len van nab urige
volken;
" De held en zijn jonge vrouw begeven zich naar haar familie .
Ze komen bij de zon , bij de maan, bij den wind, bij de gieren (... 1.
De moeder van het meisje biedt den man als drank een schaal
met bloed en een schaa l met kassavedrank aan, en als voedsel
rauw vleesch en kassave; hij doet de ju iste keuze (kassavedrank
en kassave).
De man moet, ge li jk gebruikelijk als een Indiaan wil trouwen,
proeven af leggen; voor el ke proef wordt hem een etmaal toegestaan . Het zijn:
. een medicijnmansbank maken met de bee ltenis van den schoonvader (of de sChoonmoeder; kaaiman of gier); waterspin, duizendpoot, groote mier en vuur mie r tjes steken of bijten den in zijn
hangmat l iggenden schoonvader zoodat deze zijn aangezicht
toont;

Aasgier-bank uit Calbo (CotticaJ.
Illustratie uit : W.Ahlbrinck C.s . s.R., Encyclopaedie der
Karalben, behelzend taal, zeden en gewoonten dezer Indi anen . Koninklijke Akademie van wetenschappen,
Amsterdam
1931, pag . 79
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· een huis oprichten op de naakte rots; de wurm deltt gaten
in de rots;
· het huis een dak van kleurige vogelvede ren geven; de kolibries en de papegaaie n geven hun vederen .
In variaties op deze mythe bij Arawakken en anderen , vindt
men in de p laats van, of nevens genoemde proeven vermeld :
· met een mand een meertje leegscheppen om de waterdieren
te vangen ; de groote mie r metselt de mand dicht , of de libe llen sCheppen het water ;
· een veld openkappen ; de specht he lpt , de va lk houdt de
wacht ; eiken dag is het gekapte opnieuw gegroeid, de gieren
veroorzaken dat ; de b ladsnijmieren helpen door het gekapte
terstond op te rui men;
· Makanahoro st eekt zijn fluit door een gat in de muur die
het ve ld omringt , verandert zich In een vl ieg en ontsnapt door
het gat der f luit".
Het motief van de hond-vrouw als stam moeder van de " Ebesoaclan " komt
volgens De Goeje wijdverbreid voor . "H et Arawakse woord ebesoa betekent
" zich ver anderen ". Het verhaa l wordt ook vermeld door Van Co il ( 1903 );
ook daar is het verbonden met het ontstaan van de 8esoa-na.
Ook het verhaal over de Zevenster bevat wijdverbreide e lementen.
Bij Penard & Pena r d (1908: 39-42) wordt ene Mabuku l i genoemd (Mabu ki = Zevenster), die net Çl Is de man in het verhaal Zevenster zjjn been aan
zIJn (schoon)fam ilie te eten geeft en daarna- aan de heme l gaat staan . Bij
Jara & ;1J1agana vinden we een (Arawakse) mythe, waarin een man in een
gevecht met zijn zwagers een been kwijtraak t en het st errebee ld i\.1abukuli
wordt. De man me t het ene been kom t ook voor bij de Kaliria, maar dan
in verband met het sterrebeeld Epietembo (Or ion) (zie de bijdrage van
iviagana in dit nummer van OSO).

*

Van de ve len die ons bij ons doctoraalonderzoek cul turele ant ropo logie
behu lpzaam zijn geweest, noemen wij hier slechts: de heer Terry Agerkop (hoofd Afdeling Cu ltuurst udies) , de heer Theodorus Makos i (de verteller), me vrouw An Roosbeek-Biswane (de ve r taa lste r ) en mevrouw
Fabio la Jara (die ons onderzoek heeft bege leid) .

Karin Boven, Mirjam van Nie en Britta veth zijn in 1988 afgûstudeerd in
de c ulturele antropologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht.
Hun doctoraalonderzoek, onder leiding van Fabiola Jara , had betr ekking op aspecten van de cosmologie van Surinaamse Indianen .
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ORALE TRADITIE BIJ DE STADSCREOLEN

0. BUYNE

Dames en heren,
De veelvormigheid van de Surinaamse bevolking, niet a ll een wat betreft
cultureel erfgoed , maar ook wat betreft taa l en gebruiken, heeft ervoor gezorgd dat ik vandaag uw gast mag zijn om met u te praten over orale tradities bij stadscreolen. Dezer dagen attendeerde een vriend mij erop dat J
in de uitnodiging lets heeft gestaan over mij waarbij ik genoemd werd : een./
lypische stadscreool. Ik moet voor de goede orde verte l len dat ik zómaar
een stadscreool ben, wel toeval l ig een die nooit daarvan afstand zal nemen
en een die in zijn jeugd en daarna ogen en oren gebruikt heeft en veel gepraat heeft met ouderen, met me nsen van wie hij denkt dat ze iets weten .
Vele voorgangers hebben u verte ld dat orale overlevering een moeizaam
proces is; heel wat wordt verzwegen en dat is ook in mijn jeugd zo geweest.
Je mocht nooit vragen , zeker bij de creolen, naar het waarom, je mocht
nooit vragen hoe, dan werd je weggestuurd met: Ori i mofo!
Ik stel me voor om de mij toegemeten tijd te benutten om globaal met
u in te gaan op een aanta l punten :
1. volksvertellingen, de zogenaamde anansitori;
2. zal gaan over lobisingi ;
3. over ada's.
en als er nog wat tijd overblijft za l ik die reserveren om met u enkele verbale uitingen te behandelen, die bij sommige rituelen , sommige gebeurtenissen plaatsvinden .
Welnu: anansitari.
Anansitori kan je een sprookje noemen of een fabel; soms kan het het
ene zijn, soms het andere . De anansitori ' s vertellen over het algemeen niets
over prinsen, prinsessen, kabouters en dergelijke. hoewel vaak in anansitori 's
de koning naar voren komt . De anansito r i verhaalt over de slimmigheden
van Anansi . De origine van anansitor i 's vinden we in West-Af r ika. Het waren
verhalen die de mensen aan elkaar vertelden en met het overbrengen van
de slaven zijn natuurlijk ook de verhalen in Suriname, in het Ca rarblsch gebied en in Zuid-Amerika terechtgekomen.
Oorspronkelijk was Anansi in de Westafrikaanse verhalen een goddelI j ke
figuur, een figuur met magische kracht. In het scheppingsverhaal komt zelfs
voor dat Anansi door God gezonden is, aan zi jn draadje naar beneden dalend
om te kijken of wat gebeurd was met de mens, of dat goed was ; en Anansi
ging terug naar boven om te rappor teren .
Anansi is in de Surinaamse anansitori 's een dier dat eigenlijk •.. ' t is een
mens. In Suriname heet hij ofwe l Br oer Anansi , dat is met eerbied, Ba Anansi , onze vriend , óf in sommige geva ll en A boy Anansi, daa r y.raa r hij de
sche l m uithangt. De anansitor i 's hebben een bijzondere waarde . Er worden
in de anansitori 's verschi ll ende opvoedende zaken naar vo ren gebracht. De
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anansitori leert ons hier en daar iels van een bepaalde levensvisie, een bepaalde filosofie, heeft een pedagogische waarde . Maar ik dacht dat een van
de belangrijke waarden van anansitori is: het ontspannende, het vermakende .
Ik herinner mij uit mijn jeugd - en nu ga ik een beetje verhalen over
mezelf vertellen - ik herinner mij dat WIJ bij ons een vrouw op het erf
hadden. Ik moet even iets vertellen van de erven: u kent die leefgemeenschap , waarbij voorop aan de straatkant de eyginari , de eigenaren woonden
en op 't erf, afhankelijke van de lengte, de huizen A tot en met X, Y , Z.
Maar het geheel was één familie en je mocht je gelukkig prijzen als je in
die gemeenschap iemand had die goede anansitori 's kon vertenen. Want die
was e 'l genlijk een spil, die was de grote opvoeder of opvoedster . Zo herinner
ik mij uit mijn jeugd Ma Dika. Ma Dika was een alleenstaande vrouw die
iedere middag ervoor zorgde dat er anansitori 's werden verteld . In feite
hielp Ma Dika al de moeders bij de opvoeding. Want wat zag je gebeuren?
Omstreeks half zes was iedereen gebaad en in pyama gestoken en li ep naar
voren op de stoep aan de straatkant onder de pa l mboom . Degenen die een
teptep hadden, hadden die aan en de andere op blote voeten , om daarna,
als je de anansitori had gehoord, je voeten te gaan wassen en te gaan slapen . Ma Dika zo rgde ervoor dat de ouders niks hoefden te zeggen . Iedereen
ging ernaar toe. En de verhalen van Ma Dika .. . ! Hoewel je wist dat ze veel
fantaseerde - we hingen aan haar lippen . Ik herinner mij dat wanneer Tant '
Dika geen tabak had om haar tanden te poetsen, dan zou die tori die dag
niet doorgaan. Maar Tant ' Dika I iet doorschemeren dat ze geen tabak had.
Snel werd gecollecteerd onder ons en iemand werd met vijf cent naa r Omu
A San gestuurd om snel met tabak te komen . En die tori, die liep!
Anansitori ' s SCheppen een bepaalde sfeer. Als we de anansitori bekijken ,
dan kan je drie zaken onderscheiden . Ten eerste : de vertel l er, ten tweede:
het gehoor , ten derde het gebodene, wat je kunt verdelen in : de inhoud, dat
IS het verhaal ze l f en de l'o'ijze waar op het werd gebracht.
Er zijn in Suriname veel bekende anansitori-vertellers geweest. Meestal
werd de anans!tor! verteld door een amateur, maar er waren ook beroepsvertellers . Mensen die bijvoorbee ld langs fflyari-oso's (vefjaardagsfeestjes}
kwamen, als boroman naar binnen traden (ik bedoel dan de sidon-friyari , dus
daar waar het gezelschap binnen zit) en ervoor zorgden dat ze verhaaltjes
konden vertellen tot verpozing en vermaak van de gasten . Maar in bijzonder
zag en kwam je anansitori-verte l lers tegen op dede-oso's. Rouwbezoek : aitidey, seybi-dey , siksi-wiki . Ik herinner mij bekende figuren zoals Koesi, Ma
Lip, Sin-Sin, Around-the-World, Kempi, Tyu-Mampira en een zee r bekende
naam : Kobi Sker . Sommigen van u zullen zich uit hun omgevmg die figuren
herinneren. Ze vormden eigen l ijk een gilde van wakamans, leden die door
Paramaribo. zoals ik al zei , de seybi-dey 's en siksi-wiki 's afliepen om met
hun tori een positieve bijdrage te leveren aan - letwel - de rouwverwerking.
Zeer belangrijk.
Dat ze zich te goed deden , extra , aan de skrat\ , de buskutu, de
sukr 'erki, asogri enzovoort, dat werd geaccepteerd. Ze bleven vaak tot het
krieken van de dag, hun vertellingen onderbrekend met liederen, de zogenaamde kot 'singi ' s, of laytori's, raadsels .
Anansitori kan je lezen en ik prijs me gelukkig dat er niet zo lang geleden mensen hier in Nederland gevonden konden worden, mensen zoals
dr. Johan Ferrier en Noni Lichtveld , die sommige anansitori ' s in het Nederlands te boek hebben geste ld. Maar u zu lt het met mij eens zjjn , dat de
anansitofl ... je kàn hem lezen, maar anansitori moet verteld worden , meer
nog, een anansitori moet vó6rgedragen worden. Vandaar dat de verteller zo
belangrijk is.
De inhoud uiteraard ook . In de anansitori komen we machten en
krachten tegen. Daar waar de koning in de anansitori voo r komt, verpersoon151

lijkt die de macht. Daar waar kracht , lichaamssterkte, moet wor den vertolkt,
zien we niet de koning der dieren, maa r zien we Tigri , Ba Tigri, de tijge r.
En Anansi IS ze altijd te slim af. Anansi heeft een bijzondere rol in wat
we kunnen noemen de ve reenze lvi ging, de identificatie van de luisteraars.
Anansl is eigen l ijk een zwakkeling, niet sterk , maar wel buitengewoon slim
zodat hij de sterken , de ove r heersers, de onderdrukke r s all emaal te slim
af is. In de anansitori komt de Anansi voor als de verdru kte uit de lagere
regionen van het volk. Vandaar dat men zich helemaal kan inleven en mee
kan voelen met Anansi . Bovendien , in die opvoedende waarde, zien we dat
Anansi het kwade bestrijdt. En als Anansi dood gaat ... Anansi gaat nooit
dood. Men vindt dan een foefje : als Anansi dood gaat, dan wordt verte ld
dat het niet Anansi is, maar zijn broe r of zijn grootvader . Want in het
vo lgende ve r haal zie je Anansi weer . Vandaar dat telkens În de anansitori
gezegd wordt : "Anansi mu de, Anansi sa de, Anansi sa tan ." 1 En hij blijft ook .
Hoe gaat w'n anansitori in zijn werk?
Er zijn bepaalde gegevens, bepaalde schemata. Een anansitori begint
niet z6maar . Stel dat een gezelschap bij elkaar is en iemand wil een anansitari vertel/en. Dan moet hij toestemming krijgen van het gehoo r. H ij begint
dan met een opening: " Ertintin sigr i tintin . Anansi ben de, Anansi sa de,
Anansi sa tan . " En als het gezelschap ermee eens is - want daarmee heeft
hij te kennen gegeven: ik ga beginnen - dan zegt iemand: "A so a de,
anansi de, baas, waka nanga yu tori ." 2 Of iemand uit het gehoor roept, of
beter : hij zingt het: "Anansitoriman, tak ' tori, Anansitoriman, dya." Dan wéét
de verteller: ik mag m 'n verhaa l beginnen . En dan begint hij een ve r haal
en verte lt over de avontu ren van Anansi . Wat hij heeft meegemaakt, waar
hij het kwade overwint , waar hij ervoor zorgt dat de honge r igen iets te eten
krijgen, dat de verdrukten ontsnappen, dat ze uit bepaalde situaties komen,
dat ze altijd ontg l ippen enzovoort . Ik kan u de boeken , hoewel in het Nederlands, warm aanbeve len . Meer nog zou ik het erg op prijs stellen als u in
de gelegenheid zou kunnen worden gesteld om een echte t ori man tegen te
komen die u anansitori ' s zou kunnen vertel len .
Het gehoor luistert aandachtig. Maar soms heb je lastige mensen die
storend werken . En als ze storend werken , dan kan iemand uit het gehoor
~e kennen geven: wees niet lastig, laat de man vertellen . Dan roept hij :
" A tori mu go, a tori sa go." Deze zin wordt ook gebezigd wanneer straks,
zoals ik zal verteffen, de anansitori onder broken wordt met een bepaald
ritueel en bepaa lde li ederen.
Hoe wordt nu een anansitori onderbroken?
Ik zei u al: de verteller is belangrijk . Hetze l fde verhaal kan door
meerdere mensen worden verteld . En toch ga je telkens naa r bepaalde beroemde vertellers . Omdat die verte ll er v66rdraagt. Wanneer Anansi gilt, gift
de verteller . Die zingt , die roept, die danst, die springt en slaat , het is een
hee l toneelspel . En iedereen luistert geboeid. Wanneer iemand dan het ver haal wi l onderbreken, dan moet hij dat ook kenbaar maken. Dan kun je hou
ren dat iemand ineens schreeuwt : " Kri Kra. " Dan zegt hij : "M i ben dape
(ik was daar 66k) en móet hij vo lgens de spelregels een lied beginnen.
Er z ijn vele l iederen waa r mee men de anansitori kan onderb reken . Ik
noem u een paar - ' t is leuk omdat je ze bijna nooit meer hoort. En de
bigisma die mij deze heeft toevertrouwd, heeft gezegd: "I' m ' sorgu fu i
ferter 'den misi nanga den ma'Sra den tori." 3 U kent:
Mis'Elena Mis 'Elena trin tran trin
!1li na moni masra t r in tran t r in
skapu de wan seygi meti , san en ~o du na sabana?
Mis'Elena Mis ' Elena trin tran trin.
En er wordt verondersteld dat hij op een Quatra of een gitaar speelt; dat
is de trin tran trin .
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Suzanna rein Suzanna rein
yu abi wan moy babi
ma na babi na yu bob ",
ma te mi fas'en na fu mi . 5
En dan hangt het er van af onder we lk geze l schap je bent, want - met alle
respect dames en heren - de anansitori was iets om mensen in een goede
stem ming t e brengen, om ze ' t leed te laten vergeten bij zo'n dede- oso,
om ze op een verjaardagsfeest op te beu ren, de stemming op te peppen .
En dan kon het gebeu ren, als het geze lschap dat toeliet , dat d ie laatste zin
vele variat ies kreeg. Ik za l maar eentje noemen . Dan gaat het: " Suzanna
rein , Suzanna rein, yu ab' wan moy babi , ma na babi na yu bobl" - en dan
zeg t de zanger niet: li ma te mi fas'en na fu mi ", maar bijvoorbeeld: lima
te mi ping' en na fu m i ." b En zo kon hij helemaal doorgaan. En het merkwaardige is dat het gehele gehoor daa r bij opstond en meedeed en $uzanna
r e in S u za n(J{J r ein meezong. Totdat iemand weer zei : " A tori mu go". Dan
zei hij to t de ver te ll er: "Tori man, ar ' i tord" 7 en ging de verte l ler door .
De verte ll er s moesten uiteraard ook een consumptie krijgen . Maar als
zo ' n man zo boeiend vertelt, kon het gebeuren dat iedereen vergat om hem
iets te geven. En die lui waren na tu urlijk buitengewoon vindingrijk . Je gaat
als gast , zeker niet als boroman, vragen van : mag ik iets? Nee, dan onderbrak hij zijn verhaa l en begon te zingen. Een van die li ede ren was bi ivoorbeeld :
Mi mama na kukrusey, m 'e begi yu
kowru kow ru skr ati mi n'e dringi
kowru kowru kof( mi n'e dringi
ma soso waran waran wanB
en heel sne l werd dan ervoo r gezo r gd dat de sk rati of de kof i naar de verteller kwam, eventuee l bege lekJ' met buskutu enzovoorts. Op verjaardagen
gaat men dat niet zingen natuurlijk, dan kon de ve r tel ler, wanneer die iets
wou hebben, plotseling beginnen te z,ngen :
Et a de, mek ' a kon "
ma e f a no de, mek ' a tan!
Vertaa l d: als er iets te drinken is, serveer het dan , maar als er niets is,
dan laten we dat zo. Maar vrienden kondeCjl el kaar - Surinaams-Nederlands
"krabben", elkaar een beetje pesten en dan zongen ze : liEf a de, mek ' a kon,
ma ef ' a no de, dan w 'e gwe!" 9
Tot zover, dames en heren , de anansitori . Ik voe l me zo ' n beetje
anansitoriverte ll er als ik u zo mef!maak. Ik ken geen enke le hoor ! Laten we
ove r stappen, serieus, naar de lobisingi 's. Wanneer ik onder Su riname r s, in
het bijzonder de jonge re creo len, peil hoevee l ze over lobisingi weten, dan
valt mij op - misschien kom ik de ve rkeer de tegen - hoe weinig ze daar over
weten . Ik moet toegeven: je h66rde dat niet te weten . Maar als je a ls jeugdige hier en daar je oren te luisteren legde en - zoa ls ik - zelf op onderzoek uittrok , dan kwam je we l wat te weten . Later natuurlijk kon je met
volwassenen praten en dan konden ze je vertel len wat lobisingi eigenlijk inhie ld.
Lobisingi zou je kunnen \I erta len al s: liederen van ge l iefden. Ach, maa r
deze vertaling is even duidelijk als misleidend. Als je naar het Su ri name
van de veertiger jaren kijkt , dan moet je eigenlijk zeggen da t ze in sommige
opz.ic hten progressiever waren dan het moederland. De lobisingi was - let
op het woord voornam e.Ji j k - een aange legenheid van voornamelijk lesbische
vrouwen . In die maatschappij werden die vrouwen ... getolereerd , laat me het
zo zeggen . Het was een gegeven, men wist het en niemand plaagde ze. Maar
ik moet me haasten te zeggen dat, wanneer l obisingi 's worden' gezongen.
niet iedere deel nemer lesbisch is, vandaar dat ik zei : voornamelijk . Bij lobisingi kwamen de vrouwen er gens samen . De pa rtner s, de twee l esbische
153

vrouwen die bij el kaar hoorden, waren al tijd eender gek leed, in parwerl ,
je kon zien Wie bIJ elkaar hoorden . Wat deed men bij een 10bisi ngi? In feite
werden een heleboe l dingen ui tgevochten en werd er als het ware de chroniQue scanda leuse opengetr okken en gepresenteerd; je kon all es horen van
wat de ene of de andere had gedaan. Ruzies werden op dat toneel even Uitgevochten, op een zeer acceptabe le manier.
Daarbij waren kleding en bewoording van het lied belangrijk. U weet
dat de an9lsa 's, de hoofddoeken, een bijzondere rot spelen . Ik herinner mil
:Jij voorbeeld een anglsa die als naam had: MI prani yu lekl wan moy bromki
in ' mi dyari, ma dl yu opo mi si tak ' na aboma. 10 Dus: ik heb je beschouwd
als een bloem maar naderhand bleek dat Ie een verderfelijke slang bent,
zOiets. Dat wor dt dus aan de ande r gezegd, maar het wo rdt niet met
woorden gezegd, maar door te ve rschijnen met die angisa .
En dan beg int men t e zingen . Men zingt e lkaar toe, de ruzies worden
zingend uitgevochten. Je hebt twee soorten lobisingi 's: een waa rbij a cape ll a
werd gezongen en een waar er instrumentele bege leiding was , een band .
De toehoorders en soms ook de band konden aangeven wie de st rijd had gewonnen . Of als er bijva l werd betuigd , zette de muzIek In. Maar Je had ook
een stuk toneelspe l daar : iemand ensceneerde bijvoorbeeld een f lauw te en
dan begon de rest te zingen, bijvoorbee ld:
Lena e flaw ma a n'e fadon
Lena e fl aw ma a n'e fadon
ma wl o tya wan datra kar ' gi en. l l
Soms kon men Zingende ook een odo lanceren: een odo In de zin van iets
honends, iets uItlokkends. Iemand kan dan bijvoorbeeld over haar ei gen l ie fde
zingen:
Wan rows ' e I law ma a'e fadon, ma mi na stanfaste, mie flaw
mi n'e fadon . 1 2
Dat wil zeggen dat de standvasti gheid van hun l iefde blijft; de roos die verwelkt, gaat neer, de stanfaste blijft ten eeuwige dage, ook al verwe l kt hij ,
mOOI. ZO IS onze l iefde. Dat werd dus op die manier aan e lkaa r gezegd.
En dan stap Ik over op de ado. De odo kan worden gezien als een belangri jke vorm van verba le communicatie. Ik heb in mijn leven veel ado 's
opgevangen en onthouden. Toen i k «e voorbere iding hiervoor t ro f, vie l mij
op dat ik niet wist waa r het woo rd odo vandaan kwam . Als een van u dat
weet, hoor Ik dat graag, maa r ik ben u voo r geweest. Op mijn speur t och t
kwam Ik een deskundige tegen , een linguist en die vertelde mij dat het
woord Uit een van de Westafri kaanse ta len stamt. Hij heeft me een boeiende
uiteenzetting gegeven die ik u lal besparen , maar we weten nu : odo kam t
Uit West-Afrika .
Een odo IS niet alleen een zegswIjze, het IS ook een spreekwoord . Een
odo stelt ons In staat om met weinig woorden héé l vee l te zeggen: soms
aan te va llen, soms te pr i kkelen. hier en daar missch ien zelfs be ledigen.
Maar ik voel meer voor die odo 's die een bepaa lde wijShe id inhouden, een
levensfi 1050f Ie.
Sranantango IS hee l rijk aan odo ls. En hoe komt da t ? De slaven moest en
vaak in bedekte t ermen, soms in de vorm van ve r gelijkingen, aan el kaar
mededelingen doen. De slavenhouder verstond het dan nleti ook at versl ond
hi j Sr anantonga , w ist hij niet waa rover het ging. De odo 's zijn blijven beslaan en worden dage l ijks gebr ui kt. Ik wil u een paar ado's voo r houden, zomaar een greep, maar ik zei u: ik voel meer voor die ado 's die iets Ieren, wat levenswijsheid brengen .
Ala n' nyan bun fu nyan , ma ala tori no bun fu taki . t l
Oda 's zijn moei l ij k te ve r ta len , want het is een sfee r, die Je aanvoe lt. Toch
probeer Ik hier en daar aan te ge ven in we l ke r ichting h ij gaa t. Je zo u kunnen zeggen dat deze iets t e maken heeft met: Spreken is zil ver , z wij gen
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is goud. Dat is het niet helemaal, maar goed, u begrijpt waar het om gaat.
Tan tir; a na don.1 "
Is ook: Spreken is zi lver, zwijgen is goud, maar dan in een situatie waarbij
je zegt: het betekent niet dat ik het niet d6órheb, maar terwille van de
sfeer, de zaak, de situatie, zwijg ik liever.
Tranga n' e tya ' kaw g'a pen . 15
Met tact is veel meer te bereiken dan met geweld. Uit Suriname ontving
ik een variant hierop: Ba Kusi kan du moro furu leki UZI. 16
Frede man ede n'e bra ka. I 7
Ik wil liever een levende lafaard zijn dan een dode held.
Dor 'ay na atibron man ny'nyan!8
Wie een ander provoceert, moet klaar staan voor de gevolgen. ZOiets als:
wie kaatsen wil, moet de bal verwachten. Dan heb je een aantalodo's
waarin dieren spreken . U kent die van Varken: " Tyakun tyakun .. . "1 9 , maar goed ,
nu een ove r Kes'kesi .
Kes'kesi takl : san d 'a yu bere na fu yu, san dia yu anu
na fu on timan . 2o
lets als: hebben is hebben, krijgen is de kunst . Een andere van Kes'kesl:
Kes'kes' taki : tan ori na didon na m'ma, ma na pik in? I
Ik moet even uitleggen: als apen met hun jongen lopen , dan houdt het jong
zich vast aan de aap, en moeder aap zegt : Je veiligheid hangt af van de
mate waarin je mij blijft vasthou den, het ligt niet aan mij. Een andere ,
mooie:
Ef' sapakara e wroko a smet'oso, la gadisa na kan
tan sondro owru isri . 22
U weet, het zijn familieleden van elkaar, Sapakara en Lagadisa. Dus , als
je broer ergens zit waar hij het goed heeft, za l er altijd iets terugvloeien
naar jou. Illustratief voor onze Surinaamse gemeenschap, maar ... lliustratief
voor de wereld.
Je hebt ook oda's waarmee mensen iets van hun karakter vertellen .
Zo kan iemand zeggen :
Mi na sabaku, a sey watra mi e tan. 23
Ik ken mijn plaats, ik kom niet op de voorgrond, in het midden, Ik hau mij
aan de rand. Soms kan iemand aan een ander, in een bepaalde situatie ,
zeggen:
Mi na fini keti ma m'e tay bigi udu . 24
Onderschat een ander niet, ga niet af op het uiterlijk , leer kennen wat die
ander in zich heett.
Mi na bus 'doksi , mi n'abi taste Ilbipe. 25
!k ben zeer flexibel, ik kan mij aanpassen. En tot slot een oda die grof li jkt
maar dat niet is:
Asaw taki: en baka sey bigi, dat'ede mek i a swari
kronto . 26
Waarmee gezegd wordt : iemand die bewust een handeling pleegt, die voor
anderen onmoge lijk schijnt, doet dat omdat hij wéét wat hij kan; hij kent
zijn krachten .
Mijnheer de voorzitter, ik denk dat ik nog vijf minuten mag. Als dat
kan. ga ik nog even in op bepaalde verbale uitingen bij een aantal gebeurtenissen . U heeft ZIch misschien wel eens atgevraagd, wanneer u in Suriname, of zelfs hier in Nederland, een verkeersongeval meemaakte en u zag
iemand komen die naarstig naar een baksteen zocht , waar hij die voor nodig
had. Origineel hoor je twee dingen te hebben : een baksteen en een fles water . De persoon gaat met die twee dingen naar de plaats waar iemand bijvoorbeeld is aangereden of gevallen en begint te praten . Gesteld dat Jan;
daar is gevallen. Dan hoort hij niet te zeggen : Jani , maar de dagnaam van
de persoon te noemen, bijv. als hij van vrijdag is, Kofi. Dan zegt hij: " Kofi,
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i fadon, i tan didon. Ma yu no mu tan didon dya. luku , m'e puru yu, m'e
teki yu, yu mu go anga unu. 1t 27 Dan sl aat hij met de steen, een keer, twee
keer , de derde keer . Hij keert zich om, laat die steen daar en gaat weg.
En dan mag je hem roepen: "Kom tienduizend gulden halen!", voor geen geld
ter wereld keert hij zich om. Want er wordt geloofd dat , als men dat doet,
dat onhei I zal brengen .
Wat is de waarde van dit ritueel, wat doet men eigenlijk? Men ge looft
dat de geest van de persoon daar zal bi ijven, op de plek van het onge luk
en dan zou deze persoon weggaan zonder geest, geestloos verder door het
leven gaan, en dat kan niet. De geest moet met hem mee om hem verder
te begeleiden.
Een ander rituee l vindt plaats wanneer een meisje begint te menstrueren . In Suriname, in het verleden, we rd nooit of bijna nooit voorlicht in g
gegeven bij creol en. Maar er bestaan bepaalde rituelen. Wat gebeurt er in
deze situatie? Het meisje sch rik t , gaat naar de moeder en zegt wat er is
gebeurd. Een goede moeder hoort dat tevo ren te verwachten en voorbereidingen te hebben getroffen. Zij heeft allang een gouden ketting of oorbe llen of armband of een ring gekocht en ergens in gedaan . Wanneer ze nu
gemerkt heeft dat het zover is, neemt die moeder - ouderwets kan je het
noemen, maar beter : op de authentieke manier - het meisje mee naar de
badkamer . En de moeder in hoogst eigen pe rsoon doet de eerste reiniging,
leert het k ind wat er dan moet gebeuren en vertelt dat ze nu volwassen
is geworden. En dan krijgen we ook de gewone boodschap , dat ze voortaan
moet oppassen met jongens. Dan neemt de moede r het meisje mee naar de
tafel. Ze heeft twee eieren gekookt, een voor de man-kra , een voor de umakra . De moeder geeft het meisje wat water , laat haar in het ene ei een
hap nemen, dan i n het andere. Op tafe l voor het meisje is er een kom met
sier aden en smeri-w ' wiri . Het meisje heeft een maaltijd en na de maaltijd
wordt ze omhangen met sieraden . De moeder spreekt daarbij enkele woorden,
waarbij ze ook weer de dagnaam van het meisje noemt en zegt : " Yu kon
bigi now, yu na bigisma, fu a dey fu tide go doro, i ' m sorgu fu tyari
yusrefi, yu na mu sorgu fu mansma gebruik yu, yu na mu sorgu fu mansma
teki yu leki figi futu. I' m tyari yu srefi leki fa a fiti . 1I 28 Kortom : gedraag je
als een eerbare vrouw, laat je niet zonder meer verleiden ... En nadat dat
is gebeurd, neemt de moeder het meisje, loopt met haar driemaa l om de
tafe l en geleidt haar als een prinses uit de kamer. Dan is het meisje toege- . /
rust om door het leven te gaan.
lets soortgel ijks gebeurt wanneer het meisje ontmaagd is. Van de man
die de handeling heeft gepleegd, word t ook verwacht dat hij het meisje
sieraden aanbiedt , en niet van zilver . Want " noso yu sa saka en yeye." Het
moet in goud, "yu mu opa, yu mu teri en yeye". 29 Je moet de waardering
uiten. Bovendien wordt ge loofd dat als dat niet wordt gedaan, daarmee iets
met het meisje gebeurt : als we te doen krijgen met een vrouw die van de
ene partner wisselt naa r de andere, dan wordt dat door de omgeving verk laard alsof dat daardoor komt. Maar "te y'e teri en yeye" ge looft men dat
zij zich verder zal gedragen zoals het hoort.
Tenslotte iets over het plengoffer. U weet, in het kader van {anowdu
komt he t voor dat men plengoffe rs moet brengen. Daa rbij worden ook bepaalde formuleringen gehanteerd. Ik ben net vanuit de zaa l erop geattendeerd dat die vijf minuten om zijn, dus ik kan er niet uitgebreid op ingaan .
Maar één ding wil ik nog vertellen . Men heeft deze zaken vroeger afgoderij
genoemd. Niets is minder waar . Abso luut geen afgoderij. Wie de zaken be~
studeert, za l weten dat er eigen lijk een gebed gedaan wordt . In de formulering begint men altijd met: " Gado na fesi, mi na en baka ." Alle hande~
lingen die ik pleeg. pleeg ik in de naam van God en in Zijn bijzijn. Hij
wordt aangeroepen , de A ll erhoogste , om aanwezig te zijn . En dan doet men
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het gebed.
Dames en heren, ik hoop dat ik hier en daar even de sluier heb opgeli cht. Mocht u in de discussie behoefte hebben om verder van gedachten
te wisselen, dan doen we dat. Bedankt voor uw aandacht.

Noten
1.

"Anansi moet er zijn , Anansi zal er zijn, Anansi zal blijven . "

2.

"Zo is het, Anansi bestaat , baas , begin (Iett.: lOop) met je verhaal ."

3.

"Zorg ervoor dat je de dames en heren de zaken vertelt. "

4.

"Mevrouw Helena, mevrouw Helena, ik ben een man vol geld.
sChaap is een gezegend dier, wat gaat hij doen op de savanna?"

5.

tlSuzanna rein , Suzanna rein, je hebt een mooi borstje . Maar dat borstje
is JOUw borstje. Maar als ik het vastpak, is het van mij .1!

6.

"maar als ik erin knijp"

7.

(Iett .) "Verteller, trek je verhaal (v erder)\\.

8.

"M oede r in de keuken, ik verzoek Je, koude koude choco la drink ik niet,
koude koude koffie drink ik niet, maar enkel warme warme ."

9.

"Als het er is, laat het komen, als het er niet is, dan gaan wij weg . 11

10.

(Iett. ) "Ik heb Je als een mooie bloem m mijn tuin geplant, maar toen
Je uitkwam zag ik dat je een aboma (grote wurgslang) was ."

11.

" Lena krijgt een flauwte maar ze valt niet neer. Maar
dokter voor haar laten halen.!!

12.

"Een roos verwelkt maar zij valt neer, maar ik ben een stanfaste, ik
verwelk maar val niet neer. "

13.

"Alie eten is goed om
te vertenen ."

14 .

"Stil blijven is geen domheid. "

15.

"Geweld krijgt de koe niet in de stal".

16.

"Ba Kusi kan meer dingen doen dan een Uzi (geweer) ."

17.

"Het hoofd van een bange man breekt nieL"

18.

" Geringschattlng is het voedsel van de kwade man."

19.

"Agu taki: Tyakun tyakun, san na fu mi, na fu mi ." Deze wordt vermeld in Sra nan Pangi . een verzameling odo ls van mevrouw Johanna
Schouten-Elsenhout (Bureau Volkslect uur, Paramaribo 1974), blz . 14 .

Een

we gaan een

te eten, maar alle verhalen zijn niet goed om
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20.

"De aap zegt: wat in je bUik zit
is voor de jager."

21.

"De aap zegt: vasthouden Jigt niet aan de moeder, maar aan het kind.!1

22.

"Als Sapakara in de smederij werkt, zal Hagedis niet zonder oud ijzer
blijven."

23.

"Jk ben een sabaku , ik blijf aan de waterkant."

24.

!Ijk ben een dunne ketting, maar ik bind dik hout."

25.

!Ijk ben een boseend , ik heb geen vaste woonplaats."

26.

"De olifant zegt : hij kent zijn eigen achterkant, daa r om slikt hij kokosnoten .1I

27.

"Kofi, je bent gevallen, je bent blijven liggen. Maar je moet hier niet
blijven liggen. Kijk, ik neem je hiervandaan weg , ik neem je mee, je
moet met ons meegaan .1I

28.

"Je bent nu groot geworden, je bent een volwassen mens vanaf de dag
van vandaag, je moet nu ervoor zorgen je lel f te handhaven , Je meet
zorgen dat de mannen je niet gaan gebruiken, je moet zorgen dal de
mannen je niet als voetveeg beschouwen. Je moet jezelf gedragen zoals het behoort. "

29.

Want
ziel
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"anders zou je haar ziel
waarderen, achting tonen ."

IS

van jou, wat je in je handen hebt

naar

beneden

halen."

"Je

moet

haar

ORALE TRADITIE BIJ DE BOSNEGER
ANDRÉ R.M. PAKOSIE
De Bosnegers vormen een volk dat geen schrijfcultuur heeft. Hun kennisoverdracht vindt monde l ing plaats. Hun archieven bevinden zich in menselijke
geheugens. Deze mensen doen al het mogelijke om goed te kunnen onthouden . Sommigen prepareren en gebruiken obiya ter verruiming van hun

geheugen. Dat moet hen

in staat stellen veel

meer dM normaal van wat

aan hen doorgegeven wordt. te onthouden , te bewaren om het in de juiste
vorm weer te kunnen overdragen .

Indeling

van de orale traditie

De orale t r adities van de bosnegers kunnen in de vo lgende categorieën worden ingedeeld ( mamapikin . bec en 10 zijn
matri l ineaire
verwantschapsgroepen, die In de volgende paragraaf worden besproken):
1.
BAKA~KONI : a ll es aan bijzondere kennis die e lke persoon of bee heeft
en voor zichzelf en de zijnen reserveert en waar slechts daar waar
nodig is, een beroep op gedaan wordt ;
2.
GAAN MAMA SAN I: van de voorouders geërfde materiële en jmmate~
rië le goederen. Hieronder va l len o.a. de goonpcsi (de p l aatsen die een 10,
een bee of mamapikin ter beschikking heeft om kostgronden aan te
leggen); de !jo nbo (visgaten) ; de obiya 's en dcesi (de kennis over de respectieve gOden en over de kruiden en genezingsmethoden); en de kunu 's
(de v l oeken die op de respectieve bee ' s r ust en) ;
3.
FOS ITEN TOLI of GAANSAMA TOLl : de geschiedenis van de mamapikin, de bee , de 10 of de st am ;
4.
MATO of ANAI NSI TOLI of KONTU : sprookjes , Anainsi verhalen, waarbij een levensstij l in verha len wordt overgedragen met aan het eind
een antwoord op het waarom iets we l of niet gedaan mag worden. In
de Anainsi verha len schuilt dus een stukje opvoeding van het kind;
5.
KIYA: opvoeding en vorming;
6.
LEL!: (Ieren) .
De over leveringen spe len zich op twee niveau ' s af: de overleveringen
die matrilineair gebonden zijn en die welke !liet matri l ineair gebonden zij n.
Tot de overleveringen die matrilineair gebonden ZIJn is het voor een bosneger
die niet tot die ene matrilineaire groep behoort, moedijk om toegang te
krIJgen. Aan een niet-Bosneger wordt helemaal geen toegang verschaft .
Slechts In voor de arch iefdrager teer b(jlondere gevallen kan de ene matrilineaire groep toegang verschaffen aan een bosneger die niet tot die groep
behoort . In andere gevallen wordt een bosneger alleen toegelaten tot wat
Je zou kunnen noemen: Inleiding in de matrilineair gebonden traditi es van
een andere bee , mamapikin of 10. En ook a l leen tot deze " inleidlng" hebben
de bosnegers "vreemde " onderzoekers toegang verschaft . Deze kere n daarnê:
naar hUIS terug met een blij gevoe l, denkend dat de volle bagage aan informat ie die zij bij zich hebben, de "in} heren, de kernen van hUil onderzoeksobJect bevat.
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behorend tot een andere matrilineaire verwanten groep

MAN EN VROUW

KINDEREN

Maar ik kan u zeggen dat een van de overleveringen die van ouders op kinderen worden overgedragen, het verhaal is van de listigheid waarmee "bakaa"
onze voorouders in hun slavenschepen wisten te krijgen, die hen voor eeuwig
wegvoerden van hun land en hun families. Ook de rol die de creolen hebben
gespee ld bIj de achtervo l gingen van de weggevluchte broede r s en zusters
behoort lot de orale overleveringen bij de Bosnegers. ~Yu a mu fiya bakaa "
(vertrouw de bakaa niet) en ~B akaa na kau kaka . a gaandi a doa a lala ti
ini " (de ba.kaa is te vergelijken met de drek van een koe, hij is droog van
bUiten en vers van binnen) , zijn de voortdurende waarschuwingen die ouderen
aan de jongeren geven. ("Bakaa" is de ,naam van bosnegers voor "vreemdelingen". Alleen de indianen zijn voor hen geen "vreemden"; al eeuwen delen
zij met hen vreedzaam het binnenland . )
De bosnegers beschouwen de matrilineair gebonden tradities als de ziel
van de matrilineaire groepen . Het overdragen van de kern ervan aan IIvreemden ti IS het zel fde als het overgeven van de ziel van een mamapikin, bee
of la In handen van de vreemden . Het is de ziel die de sterke en zwakke
kant van een mens bepa.a lt. Als iemand de ziel van een ander in handen
heeft , kan hij met die ander van alles doen. Dit is de filoso1ie die SChuilt
achter de gedragsregel dat de Bosnegers de kern van de matrilineair gebonden
tradities niet prijs geven, niet in handen van andere stellen. Deze is voorbehouden aan de leden van de matrilineaire groep die daarvoor in aanmerkin~l
komen .
Vreemden (onderzoekers, antropologen) kwamen met allerlei methoden
om de bosnegers zover te krijgen hun toegang te verscha ffen tot de kern
van de erfenis, tot hun geheimen. Stel eens dat zij zouden zijn toegelaten,
dan zouden het geen geheimen meer zijn . Want wanneer deze mensen (enkele goede onderzoekers uitgezonderd) terug zijn in hun land, dan leggen ze
alle ethische normen ter zijde en publiceren maar raak alles wat hun was
toevertrouwd, ook al zou hun (bij wijze van proef) gezegd zijn dat delen
van de informatie geheimen waren . De geheimen zouden niet langer meer
geheImen zijn . De matrilineaire groepen zouden zonder "zie!" komen te
staan. Daarom geeft de Bosneger zijn matrilineair gebonden overleveringen
nooit prijs, hij verkoopt zijn Ziel niet.

Maatsc happel ij k bestel

van d e bo s neg e r same nl evi n g

Het maatschappelijk bestel van de bosnegersamenlevingen is malriarchaal.
Er heerst een rechtstoestand waarbij kinderen in de vrouwelijke lijn berekend
worden en erven . De verwantsct1apsgroepen zijn :
1.
MAMAPIKIN.
De mamapikin wordt gevormd door personen die een gemeenschappelijke oma
(van moederszijde) hebben (zie tekening).

2.

BEE.

De bee wordt gevormd door personen of meerdere mamapikin die een gemeenschappeliJke Caa n N all/lJ fu bec (stammoeder van de familie) hebben
(zie tekening). De bee wordt vernoemd naar de Gaan Mama van welke de ze
mensen afstammen , bIJvoorbeeld de Afa AKUBA-bee, een bee In de Pinasilo. Soms wordt de bee ook aangeduid met de naam van een zoon of broer
ot andere mannelijke verwant van de stammoeder, die een leidende rol heeft
vervuld tijdens of na de Lowe-ten (de vlucht naar de bossen), bijvoorbeeld
de Gaanda SAIKUMA-bee, een andere aanduiding van de Afo AKUBA-bee .
En het kwam ook voor dat sommige van de stammoeders die onder eenzelfde
10 terecht kwamen . (vroeger) toch wel 00 een o f andere manier matrili neaire verwantschapsbetrekk ingen met elkaar hadden; hetzij dat zij in Afrika
tot eenzelfde stam hadden behoord, hetzij dat ze zelfs zusters van elkaar
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waren, bjJvoorbeeld Afo Dido, Afo Paansa en Afo Gainsa Konfa, alle drie
stammoeders in de PinaSI-lo. Hoewel personen die afstammen van elk van
deze stammoe<1ers zich zullen aanduiden met de naam van de respect ieve
stammoeder, Zullen zij, wanneer ze zich als geheel willen aanduiden, ook.
identificeren met de naam van de mannelijke persoon, behorende tot de gemeenSChappeliJke Afrikaanse matrilineaire verwanten, die een leidende rol
had vervu ld, bijvoorbee ld Gaanda AGID I KADETI-bee. De aanduiding "Agldi
Kadetl -bee" omsluit hier de nakomelingen van deze drie stammoeders samen .
Ofschoon de bee 's geen namen hebben gekregen waaruit kan blijken tot
welke deze beets of Gaan Mama in Afrika hebben behoord, IS deze formatie
toch het meest informatie-biedende bij het traceren van de matrilineaire
verwantschapsbetrekkingen van groepen met als land van herkomst Afrika .

3.

LO .

De la bestaat uit een aanta l bee 's, die samen een sOCiale eenheid vormen .
De formatie van de Jo heeft zovee l mogelijk pl aatsgevonden op grond van
afkomst uit eenzelfde plantage o f van verschi ll ende plantages die aan dezelfde eigenaar toebehoorden . Ook slaven van eigenaars die op een of andere
manier een sociale band hadden, werden in de la opgenomen . Als hoofd van
een 10 trad op die leider van een bee die de meeste leiderschapskwaliteiten
bezat . Deze leiders, die vroeger Opusii of Adawon werden genoemd, heten vanaf de tijd dal de stammenformatie een feit werd, Kabiwn . De Aukaners bijvoorbeeld bestaan Uit veertien 10'5. Dat betekent dat t v66rdat de stamformalie een feil werd, er veertien geliJkwaardige hoofden waren . Later , toen
de groepen een eenheid hadden gevornd, zich georganiseerd hadden In
een NASI (natie) , zoa ls zij zelf de stammen noemen, hebben ze afgesproken
dat een van de 10 ademan (Ia- leiders) de primus Inter pares wordt , leider
van de gehele nasI, de stam . Aan deze leider van de stam werden onder
andere de titels gegeven van BENPENI MAUNSU (hij die alle lasten draagt,
de allerhoogste priester) , KUSU-MANPA (hiJ die alle op losslnQen in zich
draagt), KONDEE-MASAA (heerser van het stamgebied) en GAAN MAN (de
allergrootste).
4.
NASI .
De nasi wordt gevormd door een aanta l lo 's die besloten hebben als een eenheid op te treden . Een nasi wordt ge leid door een Gaanman. De Gaanman
wordt bijgestaan door de Kabiten ' s, de andere leiders van de verschillende
10' 5 waaruit de stam bestaat. De kabiten's worden geassisteerd door de basiya 's.
De functie van basiya kan ook bekleed worden door vrouwen . Het I:)
echter de enige bestuurlijke functie in de bosnegersamenlevingen die Dok
door vrOuwen bekleed kan worden. Ofschoon in de matriarchale samenleving
de vrouw Uit de matrilineaire l ijn een overheersende rol heeft, IS het bij
de Bosnegers toch de man uit de matrilineaire l ijn die de bee beheerst : "Na
uman c meke a bec. ma /la mannengce e taki [u bee" luidt ef::n bosnegergezegde , hetgeen betekent: het zijn de vrouwen die de bee stichten , maar het
zijn de mannen die de bee beheersen .

Erfopvolging en overdracht van kennis
De broer van de moeder is de meest aangewezen persoon aan w ie het gezag toekomt. Hij IS de vader 'de jure ' van de kinderen van zijn zuster en
staat boven de vader 'de facto ' . De erfopvo l ging gaat van hem over op een
der kinderen van het manne l ijke ges lacht van de zuster . De vrouwelijke kinderen erven van de moeder zelf.
Een groot deel van de kiya (de vorming) van het manne l ijk kind wor dt
overge laten aOon de vader ' de facto ' . Die van het vrouwe l ijk kind berus t b}
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de moeder , de zuste r van de moeder en eventueel ook de zuster van de
vader. De oom, de vader 'de Jure', draagt zor g voor de overdracht aan zIJn
' zoon ' van de kennis die voornamelIJk matrilineair gebonden IS.
ZO-Ne l de erfopvolging als de overdracht gaan niet vanzelfsprekend over
op de oudste zoon . Vanaf he t opgroe ien van de kinderen worden ze geobserveerd door de vader 'de Jure '. Daarbij wordt gelet op de kwa l i tei ten die
nodig zijn om de mamapikin, de bee o t de la te leiden als het gaat om bestuur l iJke functies; en hoe goed het kind kan onthOuden wanneer het gaaL
om hel overdragen van matrilineair gebonden over lever ingen. Het kmd wordt
besef van de plicht tot geheimhouding bIJgebracht. Een zoon die belde kwaliteiten heeft, komt In aanmerking voor zowel de erfopvolging als lloor de
over levertngen . A ls beide kwaliteiten niet in één zoon zIJn lIerenigd, gaat
de opvo lging aller op degene die de leiderschapskwa liteiten heeft, terwij l
de over leverlOgen voor het grootste dee l ove rgaan op degene die die kwaliteit bezIt. HIJ op wie de over leveringen ZIJn over gegaan za l zijn broer in
het ui toefenen van zIJn bestuurlijke functie moeten bijstaan in de geva ll en
waar de over leveringen van pas komen . Maar in geval len waar het om
slechts één zoon gaat. gaan beide waardigheden oller op hem . Als hij niet
ove r de kwaliteiten beschikt, zu ll en de belangrijkste geheimen van de 1amlIie zeer summier toch aan hem worden ove rgedra gen: ~ lJiklJ El Sélnj (11 a bee a
mu go a b8[1koto~ (de waardigheid van de bee mag niet In rook opgaan).
In d~t geva l zo l een vrouwelijk ûrchlcfdragcnd lid van de bee een be langrijke
rol gaan spe len. ZIJ zal functioneren als actief-archief totdat weer een gesch i kte manspersoon hiervoor .n de bee voorkomt .
Over leverm gen die niet matri l ineair gebonden zijn , Vinden plaats in de
omga ng met mensen bUiten de groep. "Waka na si" en "J.eli na ....abi ~ (reizen
.s zien en leren IS kennis) zijn stellingen die In de bosnegersamen levIng geponeerd worden . Je moet Je tussen de mensen bewegen , Uit de mamapIkm.
bee en la en stamgebied gaan om vee l te Zien , van ander en te leren en zo
meer te weten te komen , de horizon te verbreden . ~Vle vaak de 8ooko de 's
bezoekt, ziet hoe dat proces zich voltrekt en leert op die manier ook de
liederen, de drumsr itmen en de dansen. Als kinderen met elkaar spe len , l eren
ze ook dingen van elkaar; er vindt In het spelen van kinde ren overd racht
p laats. Bij overleveringen die niet matrilIneair gebonden ZIJn, wordt niet op
andere kwaliteiten ge let dan op getoonde belangste lI lOg.
Bil matrilineai r gebonden over leveringen kan bij I10ge uitzondering de
ene matr ili neaire groep toegang versc haffen aan een bosneger behorende tot
een andere matrilineaire groep. Ik moet erbij zeggen dat het bij deze hoge
uit zonde rin g vaak om een puu r gelukstoeval gaat. De arChiefd ra ger van een
mamapikin, bee of la ziet lets van bijzondere waarde In Iem and van een
matril ineaire groep; oi hij bes luit, als waardering voor een biJzondere dlens~
die de andere aan de familie bewezen hee1t , lets blJzonc1ers van zIJn groep
aan zo Iemand toe te vertrouwen . Echter zal dat nooit plaats Vinden zonder
voora f toestemming te heoben verk regen lIan de andere bevoeçde personen
van zijn eigen matrllmealre groep. Want het gaa t om erf goed van de mamap.kin , bee of 10.
A l vorens het aan d.e ander wordt toevertrouwc1, zu ll en hem enkele voorwaa rden worden voorgehouden. Een van de meest voorkomende voorwa.arden
is dat "de overlevering" een familiebeZ i t IS en dat elk lId van de famil ie
Uit welke generatie ook dat erom zou vragen, dIe moeIteloos t erug moe~
krIJ gen . Daarom za l bIJ de hele familie bekend zIJn wat van het famitlebezj ~
t oeve rtrouwd is aan wte van een andere mamapikm o f bee of 10. En degene
van de andere mam apik m, bee of la aan wie het o vergedragen is, zal zIJn
groep ook inli chten dat het verkregene eigendom is van die en die mamapikin, bee of la. Dit gaat binnen deze twee mamapikm , bee ot 10 van vaders
ove r op zoons. Dit heeft tot gevo l g dat bij het te ru gvorderen van de ene
matri l ineai re groep op de andere geen prob lemen ontstaan .
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In elke 10 heb je specialisten op het niveau van mamapik.in, bee of 10. Specia li sten op stam niveau zijn er niet vee l. Bij oe Aukaners zijn er JO de rege l
negen, uit elke la-groep één. Een la-groep bestaat uit la 's die met el kaa r
binding hebben, hetzij op soc iale, hetz ij op religieuze baSIS. Deze specialisten
op stamniveau zij n vaak onopvallende personen binnen de la-groepen. Hun
aantal is voor al de laatste twintig jaar sterk afgenomen. De kennis van de
ene specia list kan op een hoger niveau staan dan die "'an een ander e. Het
is afhanke li jk van hoe acceptabel de kandidaat-specialist IS voor een andere
10 en ook hoe vee l hij weet en het hem toegestaan is zich te verdiepen in
aange legenheden van de andere 10's.

!loe vindt de overdracht
leveringen plaats?

van

de Ulatrilineair gebonden

over-

De vader 'de jure ', de broer van de zuster dus, nOdigt nadat hij de kwaliteiten van zijn ' zoon ' heeft bepaald , deze van tijd tot tijd uit "fu naki en doo
8 m usude " (om hee l vroeg in de ochtend aan zijn deur te k loppen) . Dat gebeurt ongeveer drie uur in de ochtend. Het hele dorp is nog in slaap. Zo ' n
be langrijk iemand heeft meesta l twee huizen in het dor p, of zijn huis beschikt over een masanga (een achterkamer) waar hij geheime besp rekingen
houdt. Bij het maken van de afspraak gee ft hi j de ' zoon ' aan bij welke van
de hutten hij die oc htend moet aank loppen.
Om te voorkomen dat 'anderen ' de zoon gaan aChter vo l gen en dan de
geheimen stiekem af l uisteren, moet de zoon , al vorens bij de oom t e gaan
aank loppen , iets doen om de even tuele achtervo l gers op een dwaalspoor te
brengen. Hii moet b ijvoorbee ld van zijn hut niet rechtstreeks naar de met
de oom afgesproken hut lopen , maar eerst naar de aanlegplaats, daar een
kor jaal pakken en zogenaamd wegvaren.
A ls de zoon daarn a aanklopt , is de ' vader ' al wakker. Hij doet de deur
open en SChudt de zoon de hand met de opmerking: ~I' u na bunbun sama biya.
i kon nB B leti. yuu eke fa u be taki." Oe bent een goed opgevoede jongen, je
bent op de juiste afgesproken tijd gekomen), als de zoon inder daad precies
op de afgesproken tijd hee ft aangek lopt. Of hij zegt tegen de zoon nadat
hij de deur heeft opengedaan : "Biya i a doo peesi ete , n8 a yuu u be taki? "
(jongen, je bent er nog niet rijp voor, was dit de afgesproken tijd?). De tijc'
bepa len ze met Posi kaka (de eerste keer dat de haan kraait, ongeveer drie
uur in de ochtend) o f Tu boo kaka (de tweede keer dat de haan kraait, ongeveer vier uur in de och tend) of Tyuwi-tyuwÎ (het ochtendgloren, ongeveer zes
uur in de ochtend).
A ls het doorgaat, zet de vader de pot met ka l u-kofi (koffie van gebrande mais) op het vuur in de boli-aso, de kook hut. Zij zelf trekken zich
terug in de slaaphut. Een kokolampu (o l ie lamp) staat half uitgedoofd tussen
de poten van een Zitbank , zodat eventue le gl uurders niet kunnen uitmaken
wat er gaande is. F l uisterend en onder het genot van de ka l u-ko fi vertel t
de 'vader ' de verha len aan zijn zoon .
Zo tegen vijf uur , hal f zes, de tijd dat de andere dor psbewone rs beçinnen op te staan uit hun hangmatten, haalt de vader bijvoorbee ld twee ha l f
gevlOChten bakisi (mandjes) tevoorschijn en geeft er één aan de loon om
te he lpen vlechten. De verha len die hij dan ver der ver te l t , zi jn gewone verha len, niet matr ili neair gebonden . Dit al les is een a fl eidingsmanoeuv re om
elk vermoeden van de andere dorpsbewoners weg te nemen. Want al s er
enige vermoedens bestaan van wat er gaande is, zouden er mensen kunnen
zijn die er wer k van gaan maken om bij een vo l gende keer af te lu isteren.
En dat moet voo rkomen Vlorden .
Na ongeveer een maand komt er weer een afspr aak voo r een nieuw
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onderwerp .
Om te contro leren o f de zoon de overdracht goed opneemt, nodigt de
'.!ader hem na verloop van tijd uit om bijvoorbeeld met hem op jacht te
gaan. De werkelijke reden is om zijn zoon te ove rhoren, te testen wat hij
onthouden heeft. Onderweg naar het jachtgebied vraagt de vader aan de zoon
hem het verhaal over .. . (geeft een onderwerp op) te vertellen . Als de zoon
dit feilloos heeft gedaan, is de vader zo blij dat hij de zoon direkt weer
over een nieuw onderwerp verte l t . De vader nee mt van tijd tot tijd zijn
zoon mee naar kuutu's (vergaderingen) en naar discussies, bi j wijze van stage
lopen . Dit is een teken dat de zoon ver gevorderd is.
Daarna begint de periOde waar de 'zoon niet mee r als toehoorder met
de vader meegaat, maar in de plaats van de vader gaat, dus de vader ver'.:.egenwoordigt op vergaderingen of discussies waarbij de kennis van de overleveringen toegepast wordt.
De vader begint dan stilletjes zich terug te trekken en de zoon naar
'Ioren te schuiven . Als er iets in het dorp is waarover op grond van kennis
'/an de ove rleveringen een uitspraak moet worden gedaan, verwijst de vader
naar zijn zoon.
Deze zoon is later ook vader 'de jure' en moet dan hetzelfde doen.
De oom die in hem een waardige zoon zag en de geheimen aan hem heeft
overgedragen, is blij want hij is verzekerd dat de erfenis van de familie
In goede handen is. Deze zorg berust nu bij deze zoon. Zal het hem ook
lukken een geschik te zoon te vinden? Want het is niet all een dat de waardigheid van de familie niet in rook moet opgaan, maar vooral dat die overgaa t
op een waardige zoon.
Ik dank u.

André R.M . Pakosie (geboren te Diitabiki, 1955) heeft te Paramaribo de
Academie voor Hogere Kunst en Cultuur gevolgd en is geschoold in de traditionele bosneger- geneeskunst . Hij is onder meer werkzaam geweest als
Direkteur van het Nationaal Instituut ter Bestrijding van het Analfabetisme (NIBA) en op het Ministerie van Onderwijs, WetenSChappen en Cultuur , directoraat Cultuur afdeling Marowijne . Hij is werkzaam als Wintigeneeskundig therapeut en is voorts actief in een aantal culturele vere nigingen, onder meer als voorzitter van de sociaal-culturele vereniging
PINASI-LO. Sinds 1987 woonachtig in Nederland. 12 publikaties, waarvan
een zestal in het Aukaans .
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ORALE LITERATUUR
VAN DE HINDOSTANEN

R. BALDEWSING

Wanneer is de Surinaams-hindostaanse orale traditie begonnen? Eerder dan
5 juni 1873, toen met de Lalla Rookh de eerste H indostaanse contractanten
In Suriname aankiVamen . AI in de depots te Calcutta (waar de geronselden
drie tot zes maanden op hun verscheping moesten wachten) en tijdens de
drie maanden durende overtocht moet de uitwisseling van verha len en I leder en op gang gekomen zijn . Grotendeels afkomstig uit de Utrapradesh sp r aken
de Kalkaliyan (contractarbeide r s) toch verschi ll ende taalvarianten en hadden
zij verschi llende achtergronden . Uit hun onderling contact en uit hun gemeenschappelijke ervaringen in Suriname is niet alleen de taal ontstaan die wij
nu Sa rnami noemen, maar ook de specifiek Surinaams-hindostaanse orale traditie.
Wat is de einddatum van de Surinaams-hindostaanse or ale overlevering?
Niet 1953, het jaa r waarin de eerste dichtbundel van een hindostaanse Surinamer, Rahman Khan, verscheen . Ook niet 1977, toen de eerste bunde l met
gedichten In het Sarnami verscheen (Jit Naram , DäJ Bhät ChaLni. Den Haag)
en evenmin 1984, toen de eerste in het Sa r nami geschreven novel le ver scheen {R . Baldewsingh , SUfa, Den Haag: S.S. N .). De orale I iter atuu r is niet
geëindigd: zij gaat, naast de zich ontwikkelende geschreven l iteratuur, gewoon door - a l worden bepaalde vormen ervan wel in hun voor tbestaan bedreigd.
De orale literatuur van de hindostaanse bevol kingsgroep is heel r ijk ;
het is jammer dat er zo weinig van bekend is bij ande r e bevo l kingsgroepen .
Het is ondoenlijk in een half uur aan te geven wat deze traditie allemaa l
Inhoudt. Ik geef daarom slechts een overzicht van de verschillende genres.
te weten : 1. poëzie; 2. verhalen ; 3. toneel; 4. spreekwoorden , gezegden en
raadse ls; 5. l iederen.
Bij de poëzie gaat het om vrij korte gedichten - lange gedichten zoa ls
de Ramayan in de, versie van Tulsidas (Ramcharit-Manas) zijn bij de Sur inaamse Hindostanen wel bekend . maar behoren tot de geschreven literatuur .
Deze korte gedichten zijn vrij eenvoudig van vorm en zijn gekenmerkt door
rijm . Het onderscheid tussen gedicht en l ied is niet scher p omdat veel gedichten zo "geschreven " zijn dat ze makkelijk gezongen kunnen worden .
Een deel van deze ged 'l chten was uit India meegenomen maar werd " Qesunnamlseerd". In de eerste periode war en het vooral religieuze gedichten . waarvoor de Ramayan en de Mahabha r ata de inspiratiebronnen war en . Eén epIsode uit de Ramayan was zeer be langrijk: de verbanning van Ram uit
Ajodhia naar Lanka. De contr actanten hebben in deze ve r banning hun eigen
situatie herkend.
Ràm gait ban bas ,
Ajodhiä men suni para l.
(Toen Ram naar het bos vertrokken was, was er stilte gevallen in
Ajod,~ia . )
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In een volgende periode, vanaf ongeveer 1940, komen er sociale thema's
aan de orde; er is bijvoorbeeld een gedicht over de noodzaak van onderwijs
voor de kinderen. In de jaren ' 50 gaan ook politieke thema fs een rol spelen .
Wat betreft de ve rhale n (khissa 's ) zijn de gebruikelijke genres te onderscheiden zoals sprookjes en fabels, maar daarnaast nemen komische verhalen
een grote plaats in. Het overgrote deel van de sprookjes gaat over Çloden
en koningen, waarbij de motieven weer uit de Ramayan en de Mahabharata
ontleend zijn. Fabels zijn er relatief weinig. De komische verhalen gaan
vaak over Birbal en Badsah. Birbal is een ondergeschikte van keizer Badsah.
Zij willen elkaar voortdurend overtroeven maar de knecht blijkt steeds de
slimste .
Badsah staat IS ochtends op loopt direkt naar Blrbal en zegt :
"Birbal , ik heb een fantastische droom gehad!"
Birbal zegt: "Ja? Vertel eens." Badsah: "Wij waren in een dorp,
in de dihat (platteland), en daar waren twee putten, éérl pilt vol
met honing en eentje vol met stront. En wat is"* gebeurd? Wij
zijn in die putten gevallen, ik in de honingput en Jij in de strontput."
En Birbal, de knecht, zegt: ilO, maar keizer, ik heb dezelfde
droom gehad!" "0 ja? Leuk!1I "Nee, maar die droom is verder gegaan bij mij." IIWat is er dan verder gebeurd?"
En Birbal zegt: "Het is inderdaad zo dat IJ in die honingput bent
gevall en en ik in de strontput. Maar toen we eruit kwamen, begon i k u te likken en u mij ."
Er zijn erg veel van deze Birbal en Badsah- verhaten; ze mogen nooit verloren gaan .
Er zijn twee soorten toneel : näta k en RämliJa . Natak wordt op een podium gebracht, bij huwelijken of andere feestelijke gelegenheden of ook wel
op speciaal daarvoor georganiseerde avonden. Ramli\a (het spel van Ram)
is een r(lassagebeuren in de open lucht, op een groot veld.
Natak kan weer onderverdeeld worden in verschiflende genres, die specI fieke namen hebben in het Sarnami; ze variëren ongeveer van operette tot
cabaret. Er is nog niet veel onderzoek naar verricht; we l is er een publikat ie
over van Randew Raghoebier, S ans kirti k e ba t e n. waarin aanwijzingen voor acteurs en regisseurs zijn opgenomen. Het geeft echter geen beeld van de ontWikk eling van het Surinaams- hindostaanse toneel .
Net als in de poëzie is de thematiek van het toneel aanvankelijk religieus en didac tisc h- moralistisch. Natak werd toen slec hts door mannen gespeeld, in de vrouwenrollen traden dus mannen in travestie op. Het speelde
doorgaans aan het hof . Aan gri me en costuums werd zeer veel aandacht besteed . Een belangrijk attribuut was de t al war (kris). In het verhaal wordt snel
duidelijk wie de goede en wie de slechte partij is en tussen die twee zal
er gevochten moeten worden. Om de spanning te verhogen wordt er, vóór
het gevecht begint, een lied gezongen; en in dat lied vertelt de een hoe
hij de ander gaat afmaken.
Cubhe talwàr gardan men , ba he jab khun ki nara;
Dara kàyar nahi bhage bijày hota hamärá hai .
(Geplant is de kris in je nek, een sloot van bloed stroomt;
bange lafaard, je bent niet gevlucht, de zege zal aan mij zijn.)
Liederen onderbreken ook het gevecht. Er is muzikale begeleiding: harmonium , dho l en dhantal (staf).
Eind jaren ' 50 vindt er in natak een ingrijpende vernieuwing plaats.
De thema1s worden sociaal - politiek, de c ostuums veranderen : men beeldt gewone mensen uit. Aan het decor wordt veel werk besteed, omdat men
tracht een gewone gezinssituatie uit te beelden. Vrouwenrollen gaan vervuld
worden door vrouwen. Goeroedath Kallasingh is in deze periode erg actief
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in het st'll"u leren van deze nieuwe vorm van natak.
Oe R.<imlil."l . he t spe l van Ram . werd, zoa ls gezegd. i n de open lucht
uitgevoerd. De uitvoering duurde m;Jar l iefst tien tot dertien dagen. Uitgebeeld worden episoden uit de Ramayan . De eerste zeven dagen waren gewijd aan: de Jeugd van Ram; het leven In het koninkrijk Alodhia; hel l even
in het bos na de verbanning; het leven In de bergen en het contact met
de apenbevo l king; het zoeken van Ram naar SI ta die door de demonisch koning Rawan ontvoerd is; de str i jd van Ram met Rawan; de overwin ning van
Ram. De overige dagen werden besteed aan Rams thuiskomst, troonbest,jging en zijn leven daarna . Er waren zo'n 40 acteurs nOdig voor de uitvoer ing, onder te verdelen in mensen-rollen. apen en demonen. De vrouwenrollen werden door mannen vertolkt. De acteurs die apen en demonen moesten
uitbeelden droegen maskers. In Nederland gebeurt er af en toe nog iets op
d,t gebied.
Er zijn honderden masJa 's . spreekwoorden en gezegden, in het Sarnam' .
Zij spe len een grote ro l in de dagelijkse conversatie . Er zijn eveneens heel
veel bujlJauni 's (raadsels) in om loop . Door tijdgebrek is het helaas niet mogelijk verder op deze vormen in te gaan.
Wat betre ft de l iederen, moet eerst de baitlJak gll'là-cultuur genoemd
worden. Letterlijk betekent dit: zittend zlIlgen . Veel liederen zijn afkomstig
Uit het toneel (natak) en zoals gezegd zijn ook de korte gedichten vaak goed
te z1l1gen . Ook in India werden en worden volksliederen gezongen. Naast de
balthak gana bestaan er ve le liederen die verbonden zIJn met speciale gelegenheden. Sohar's zIJn liederen die bIJ het kaalscheren van de kinderen
worden gezongen. Dan zijn er heel veel lJuwelij kslic de rcn: voor el ke handeling
die onderdee l van de ceremonIe IS (bijvoorbeeld het ontvangen van de huwelijksstoet) bestaat een lied. Hierm treden figuren uÎt de Ramayan op als
de "voorbeeldige" schoondochter , schoonvader enz . Voorts zIJn er : dode nliede ren
(maar daarvan bestaat nog maar weinig kennIS); ve rjaardags lie de ren , tegenwoordig gecombineerd met de balthak gana; birha 's , lIederen die over het boerenleven gaan en dIe begeleid worden door nagara-muzlek - er hoort ook een
dans, nagärä kc nik, bij ; cautaJ. vrolijke liederen die bij Phagwa gezongen
worden ; khajri , l iederen die op de tamboerijn begeleid worden; bhajan. traditionele religieuze l iederen Hindu-liederen ; en dan l iederen uit de Lajiyä-cultuu r
(wz;'ya in het Urdu), gezongen bij de herdenking van de moord op de twee
kleinzoons van de profeet Mohammed, Hassan en Hoessein. Deze laatste
soort is zo goed als verdwenen .
Met dIt korte en lang niet volledige overzicht hoop Ik dUidelijk gemaakt
te hebben dat al deze vormen van orale traditie verzameld en bestudeerd
m6eten worden . Terwille van onze kleinkinderen. En ter nagedachtenIS van
hén, de Kalkatiyan.

Rabin Baldewsingh (geboren te Leiding, 1962) is de auteur van de eerste
Sarnami novelle (Stifa 1984); in 1987 publi c eerde hij e en tweede nove1~e
(Sunwai Kahan) en een dichtbundel, in samenwerking met Ro Heilbron (Over
wat ze werkelijk te zeggen hebben). Hij werkt bij de Migranten Omroep in
Den Haag en maakt televisie- documentaires . Hij verzamelt orale Sarnami
literatuur.
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JAVAANSE VOLKSVERHALEN,
EEN EERSTE KENNISMAKING

HEIN VRUGGINK

In/ril/lng
BIJ de Javaanse bevolkingsgroep in Suriname speelt , evenals bij de andere
etnisch en cultureel te onderscheiden groepen, de monde linge overlevering
p.en

centra le

rol.

Cu lt ure le

gebruiken,

kennis

en

waarden

worden

primair

mondel ing door gegeven. Wtl iemand bIJvoorbee ld dukun (volksgeneeskundige)
worden of dalang (poppenspe ler In de wayang), dan dUikt hiJ niet In de
~eken maar gaat hiJ In de leer bij Iemand die reeds dukun of dwang IS' . BIJ
dit "JO de leer gaan lt (meguru) wordt de
kennis
mondeling overgedragen:
er worden geen leerboekjes gebru ikt en het maken van aantekenmgen IS n iet
2
gebrulkellJk. D i t betekent met dat het geschreven woord biJ het doorgeven
en bewaren van kenn iS binnen de Javaanse cultuur In Surmame in het gehee l
geen rol spee l t. Zo hebben dalangs bIJvoorbeeld vaak de beschikking over
:Joekjes of schriftjes In het Javaans , meesta l In Javaanse karakters,3 waarin
een korte samen ... attlng van het verhaal wordt gegeven. Een ander voorbee ld
IS de k ~Hlm (de belangrIJkste geestelijk e leider In de Javaanse gemeenschap)
die vaak een handboekje (de zgn . primbon ) heeft waarin hiJ (o .a.) kan nagaan wat ... oor het onde rnemen van bepaalde actl'vltelten gunstige en ongunstige dagen zIJn . Oe Javaanse cu ltuur In Suriname IS dus zeker geen
schrift loze cu ltuur. ~
Ook bij de zgn . ora le letterkunde, het eigen lij ke onder werp van dit
artikel 5, ontbreekt het schriftelljke element niet geheel. Er zijn altijd boekjes en handgeschreven schriftjes met verhalen en liederen 10 omloop geweest en het IS bekend dat daar ook bIJ bepaalde ge legenheden, waarover
~tl öks
Itlt:t:r , Uit Voo l yt:leLt:n of voor yedröyen wel U. Ook. Javaanse tijdschriften die Uit Indonesië werden geïmporteerd, hebben ongetwIjfeld een
ro l gespee ld bIJ het In stand houden en doorgeven van orale letterkunde.
Lezen betekende In de Javaanse cultuu r trouwens per defrnlt le hardop lezen:
stil m een hoekje zitten tezen IS binnen die cultuur geen vertrouwd beeld.
We zien dus dat er tussen het geSChreven en gesproken woord a ll erl ei raakv lakken bestaan, zozeer zelfs da t het soms moeilijk IS om ze van elkaa r
te onderscheiden. Het IS goed dit Hl het achterhoofd te houden als het o'ler
orale letterkunde gaat. Wat oraal is, IS prima Ir de wIjze waarop het gebracht wordt, de presentatie. Of deze letterkunde puur oraa l o'lergel ever d
IS, dus zonder enige tussenkomst van het geschreven woor d, IS In veel gev31len nog maar de vraag.
Inherent aan het oral e karakter van wat orale letterkunde genoemd
wordt, !s dat het erg vluchtig en dus erg ver ganke l ijk IS. Gelukkig IS het
In deze tiJd moge lijk om het gesproken woord op de band vast te leggen
en het op die ma(ller, om zo te zeggen , aan de tijdelijkheid te ontrukken .
Toen ik van 1980 tot 1984 in Surrname was, ben rk, als Iemand dIe op Jacht
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is naar zeldzame vlinders\ in Javaanse gemeenschappen op zoek geweest naar
orale verhalen . Zoa ls de vlinderverzamelaar zijn aanwinsten opzet, zo heb
ik de verhalen op de band opgenomen . 6
Dit artikel kan en wil niet meer zijn dan een eerste kennismaking met
wat ik op mijn "speurtochten" aan verhalen heb gevonden. Daaraan voorafgaand za l ik iets zeggen over de traditie van het verhalen vertellen, de
context waarin het plaatsvond, doel en functie van het vertellen en de persoon van de verteller.

De p e r s o o n

van de verteller

Dat ik hier spreek van speurtochten is niet voor niets: het vinden van vertellers was niet altijd gemakkelijk en vergde nogal wat speurzin. Dit komt
omdat het vertellen van verhalen niet aan een bepaald beroep of een bepaalde functie verbonden is. Het is niet zo dat dalangs per definitie vertellers
van volksverhalen zijn. lij kennen wel veel verhalen, maar dit zijn verhalen
die bij de wajang opgevoerd worden. Deze wajang-verhalen zijn meestal gebaseerd op bekende literaire werken, zoals de uit Jndia afkomstige epen
Mahabharata en Ramayana. De wereld van deze verhalen wordt voornamelijk
bevolkt door goden, demonen, koningen, prinsen en prinsessen. De volksverhalen waar wij naar op zoek waren, hebben meestal geen directe literaire
oor Drong, ze zijn van mond tot mond overgeleverd. Vergele,ken bij de wajangver I 31en staan ze dichter bij de Javaanse werkel ijkheid: " de gewone man"
spel 't er een belangrijke rol in, vaak zelfs de hoofdrol. In de Javaanse taal
kOrT,~ het onderscheid tussen wajang-verhalen en volksverhalen tot uitdrukking
in de verschillende benamingen die ervoor bestaan . In het eerste geval
spreekt men van lakon , in het tweede geval van dongèng of dongèngan , wat
verhaal betekent, of dongèngan rakyat, letterlijk volksverhaal.
De meeste verteOers zijn we op het spoor gekomen door overal waar
we kwamen te informeren of men iemand kende die goed verhalen kon vertellen. Op deze wijze hebben we, verspreid over Suriname, negentien vertellers gevonden , die tezamen ongeveer veertig verhalen aan ons verteld
hebben. '7 Het waren bijna allemaa l mannen en de gemiddelde leeftijd was
vrij hoog, variërend van begin vijftig tot ver in de tachtig . Het grootste
deel (ongeveer tweederde) van hen was op Java · geboren en als contractant
naar Suriname gekomen, de rest behoorde tot de eerste generatie in Suriname geborenen.
Over het algemeen hadden de vertellers nauwelijks of geen schoolopleiding gehad. Degenen die ex-contractant waren, zijn niet meer in de werkzame leeftijd en hebben een klein inkomen dankzij de A .O.V. (Algemene
Ouderdoms Voorziening) . Zij die in Suriname geboren zijn, oefenen of oefenden diverse beroepen uit zoals visser , landbouwer , baas op een plantage,
employé bij Suralco, arbeider bij openbare werken en verkoper van etenswaren. Het opleidingsniveau van deze mensen was dus vrij laag. Een zekere
uit20ndering hierop vormt pak Amatdawoed uit Domburg. Hij is in 1930 met
zijn ouders als vrije immigrant naar Suriname gekomen, werkte op de administratie van een houtzagerij, later als zgn . districtskwekeling (hulp in
het onderwijs) en daarna enige tijd als opzichter bij het Ministerie van
L .V.V. Curieus is dat hij naar zijn zeggen vroeger op school vaak Javaanse
verhalen aan zijn leerlingen vertelde, en omgekeerd vaak Nederlandse verhalen in het Javaans vertelde. Een deel van de verhalen had hij op Java van
zijn grootvader gehoord, maar daarnaast putte hij ook uit Javaanse verhalenboeken, zowel in het Javaanse als in het Latijnse schrift. 8 Ook hier zien we
dus een voortdurende wisselwerking tussen het geschreven en gesproken
woord, waarbij vaak niet meer te bepalen is of een verhaal puur oraal is
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overgeleverd of dat bij de overlevering ook het schrift een rol heeft gespee ld.
Die onduidelijkheid wordt nog versterkt door het feil dat de vertellt:rs
veelal niet konden aangeven waar hun verha l en precies vandaan kwamen .
Veel meer dan dat ze het verhaal van hun vader of gr ootvader op Java
hadden gehoord, of dat ze het iemand hadden horen vertellen, konden ze
er meesta l n iet over zeggen . Deze vaagheid over de her komst van de verhalen kan deels aan vergeetach tigheid worden toegeschreven . Maar zonder
twijfe l speelt ook iets anders daarbij een r ol , namelijk dat het niet belangrijk wordt geacht van wie een verhaal precies afkomstig is. Een typisch
kenmerk van vee l ora le letterkunde, en dat ge ldt ook voor de Javaanse, is
dat het "li te r aire produkt" (verhaal, gedicht, l ied e.d.) niet beschouwd wordt
als iemands bezit, als iemands eigendom . Er bestaa t dan ook niet zoiets als
een auteursr echt, en plagiaat is een onbekend begrip.

De con tex

t

Tijdens het veldwerk werd al gauw duidelijk dat het ver te ll en van verhalen
nauweli jks meer een levende traditie is. In het verleden we r d het met name
gedaan tijdens de zgn. Ièk-Ièkan 9 , een soorl gemeenschappelijke nachtwake
die ge houden wordt bij een geboo r te, besnijdenis, huwe l ijk, overlijden of
anoere belang r ijke gebeu r tenis. Er was dan vaak iemand die de aanwezige n
onde rhi eld met het voorlezen ot uit het hoofd vertellen van verhalen. Zo
iemand werd een tukang matya (letterlijk " voorlezer " ) genoemd. Deze man 10
genoot een zekere bekendheid ;n zijn woongebied , en soms ook daarbuiten,
en als hij aanwezig was werd van hem min of meer verwacht dat hij de
mensen met zijn vertelkunst aangenaam onderh ie l d. Belangrijke "vereisten"
van een goede verteller waren dat hij komisch was en de mensen kon boeien .
Geletterd hoefde hij niet te zijn . 11 De keuze van het verhaa l hing samen
met de ge legenheid waarbij ver te l d werd . Bij een over l ijden werden al tijd
spookverha len ver t eld, bij een geboorte verhalen met kinderen ( bOtY8h) als
hoofdpersoon, bij huwelijken love-stories, bij een besnijdenis verhalen r ond
een jongetje (botyah ) of een ongehuwde jongeman (
J. Daaïnaast waren
er ook ge legenheden , zoa ls bij de inwijding van het huis ( ngleboni omah ),
waarbij van all es verteld kon worden . Over het algemeen werd de keuze
van de verhalen dus sterk bepaald door de reden van het samenzijn. 1 2

jaka

Doel en [unc ti e
Een be lang rijk doel van het vertellen van verhalen was de aanwezigen te
ste unen bij het waken ( nyagak me1èk ) en ervoor te zorgen dat ze niet
gauw naar huis gingen. Het meest geschikt om de mensen wakker en " vast "
te houden waren de spookverhalen . 'Uit de kring van toehoo r ders kwamen
er altijc we l mensen met andere , liefst nog engere, verhalen, waardoor het
ongemerk t steeds later werd . En als de aanwezigen niet bleven omda t ze
zo door de verha len geboeid wer den, dan was het wel uit angst om na al
die grieze lverha len alt een naar huis ter ug te gaan.
Daarnaast hadden de verhalen ook een opvoedende of moraliserende
functie : ze bevatten wijze lessen of hadden een duideli jke moraa l. Be langrijk
vooral was de wijze waarop het verhaa l ver l iep en afliep, en hoe het de
dive r se personages verging. In die zin waren veel verha len typische "exempelverhalen", dat wil zeggen dat ze een voorbee ld ("exempe l") gaven van wat
als goed en wat als slecht beschouwd dient te worden . Op een impliciete
wijze werden zo de eigen Javaanse normen en waarden ten voorbee ld ge-
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steld en bevestlgd. l3
Er zat, tenslotte, ook een magische kant aan deze traditie van verhalen
vertellen. We moeten niet vergeten dat het houden van een nachtwake ook
bedoeld was om bescherming te geven tegen geesten die iets kwaads in de
zin mochten hebben. Juist bij belangrijke gebeurtenissen als een overlijden,
besnijdenis, huwelijk e.d. is de mens extra gevoelig voor kwade invloeden,
dus is het juist bij die ge legenheden van groot belang om daarvoor te
"waken" . Dit doet men door letterlijk wakker te blijven, en dan het liefst
met veel mensen want als het druk en levendig - op z' n Javaans ram é - is zal
het kwaad niet zo snel toeslaan . Een van de manieren om te zorgen dat
het ramé blijft is het vertellen van verha len .
Dat magische zit ook JJl de verhalen zelf, in die zin dat gehoopt en/of
verwacht werd dat de (altijd goede) afloop ervan een gunstige uitstraling
zou hebben op degenen voor wie men bijeen was: een baby (bij een geboorte) , een jongetje (bij een besnijdenis), een bruidspaar of anderszins. Dit
is ook een belangrijke reden waarom men bij voorkeur verhalen koos die
pasten bij de gelegenheid. Dit magische aspect za l niet altijd even sterk
beleefd zijn, maar dat het een rol spee lde is wel zeker . l ~
Het ver tel len van verhalen tijdens een lèk-lèkan komt tegenwoordig weinig mp.er voor . Dit komt met name doordat er nu andere middelen gekomen
zijn om de mensen te vermaken : de tape-recorder (eerste helft zest iger
jaren), waarop gamelan-muziek afgespee ld wer d, de t . v., de cassette-recorder
(eind zestiger jaren) en de video-recorder (begin jaren tachtig).l5 Wat ook een
rol speelt is dat de kring van potent iè le toehoorders steeds k leiner is geworden doordat een groeiend aantal mensen moeite heeft om het Javaans
te begrijpen . De afge lopen decennia is de beheersing van het Javaans sterk
achteruitgegaan , en het is vooral bij de jongeren dat dit het duidelijkst aan
het licht komt . Wat ook meespee l t , is de tanende belangstelling voor het
cultuur-eigene, soms zelfs uitmondend in minachting: die verha len zijn maar
/ll listing " (tijdverspilling).

De

v e rh alen

Geen van de vernalen die wij op de band hebben vastgelegd, is In een natuurlijke situatie, dwz . bij een lèk-lèkan , opgenomen. Het was altijd op ons
initiatief en verzoek dat een verhaal verteld werd, en lOwel het tijdstip
als de plaats werden in overleg met de verteller vastgesteld . Dat tijdstip
was meestal vrij willekeurig, overdag of 's avonds , en wat de plaats betreft:
over Iiel aigeilleell was hel bij de verteller thuis, hetzij buiten onder de
"tent" (het afdak voor het huis), hetzij binnen in de "voorzaal" (woonkamer) .
Toehoorder waren mijn project assistenten Johan Sarmo en/of Wonny Karijopawiro en ikzelf , soms ook een of meer familieleden van de vertel!er. We
vroegen van te voren toestemming om het op te nemen l6 ; opname-apparaat en
microfoon waren dan ook altijd nadrukkelijk aanwezig . Dit had natuurlijk
inv loed op de spontaniteit van vertellen , al moet hierbij aangetekend worden
dat de meeste vertellers_ niet de gelegenheid hadden om zich voor te bereiden. Dat konden wel die vertellers die zovee l stof hadden dat we 'Jerschillende keren moesten terugkomen, zoals pak Amatdawoed op Domburg
en pak Kartowidjojo Op Moengo, die beiden een vrij uitgebreid repertoire
hadden.

Kan tjj 1

De naam die het eerst valt als het over
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Javaans€.

volksverhalen

gaat, is

"Kantjil

loopt hard tegen de

slak.~

Boven: de Indonesische kantjil . I1Justratie in: Terat kantjil
tanpa sekar, karanganipoen ki Padmasurastra, Bale Poestaka ,
BeltaId 1931.

Onder : do Surin~amse kantjil . Illustratie in: Dongeng Kaneil/
Het vcrha~l van Kantjil , verteld door P~k Saleman Siswowitono .
Samenstelling en vertalinq : J . J . Sarmo en II . D . Vrug~illk . IllustriJties Doel Socki17t~l . Cultuursttldies , Parümarib;'"1983 .

kantjil. Dat is ook begrijpelijk want kantjil is, zo zou je kunnen zeggen , de
ananSI van de Javanen. Evenals anr.nsi .s kantjil een dier, en net als anansi
is het een sl.m dier. Veel verder gaat de gelijkeniS n.et, maar deze overeenkomsten zIJn vo ldoende om hen met elkaar in verband te brengen en soms
zeifs - geheel ten onrechte - aan elkaar gel ijk te stell en} 7
Het eerste wat over kantj i I gezegd dient te worden IS dal met kantj i I
In Suriname een ander dier wordt bedoe ld dan in Indonesië. De Surinaamse
kantjil IS het kOnijn ( koni-koni) , terwijl de Indonesische kantjil het dwergof blsamherlje IS. De reden dat kantji l in Suriname als het ware een gedaa nteverwisseling heeft onde rgaan is dat het Indonesische dwerghert je )0 SUriname niet voorkomt . We hebben hier te maken met een duidelijk geval van
adaptatie aan de Surinaamse situatie.
Net zo min als er één anansi-tori is, bestaat er één kantjil-verhaal .
Ik heb tijdens mijn verblijf in Suriname vijf kantji l-verha len op de band opgenomen en als je die met elkaar vergelijkt, valt op dat ze alle vijf verschi ll end zijn . Wat ze gemeen hebben is dat ze bestaan uit een aaneenschakeling van con fr onta ties met andere dieren, waarbij kantjil ze steeds weer
te slim af IS. Maar verschillend zijn zowel de dieren die erin optreden als
ook de afloop. In het kantjil-verhaal dat wij indertijd uitgegeven hebben
(Sarmo en Vruggink 1983a), wordt kantjil tenslotte koning, hij wordt de koning der dieren. In een ander verhaal dat WIJ hebben opgenomen, wordt hij
door de hond opgegeten, en in weer een am.lt!1 vel llaê:ll vindt hij een evenmm
erg verheven einde: hij doodt zichzelf namelijk per ongeluk door zijn edele
delen met een stok te bewerken. Hoe verschillend de diverse kantj i l-ver halen ook ZIJn, toc h IS het aantal kuren da t door kant jil Uitgehaald wordt
beperkt. Wat dat betreft va lt hij In het niet bij ananSÎ. En dat aantal lal
ook niet gauw groter worden, wan t in tegenstelling tot anans l-tofl' S zijn
kantJi l-verha len niet produktief, dat wil zeg':Jen dat er niet vla een creatief
proces nieuwe verhalen of nieuwe streken biJkomen. 18

VeeJ voorkomend type verhalen
I-<.antji l-verha len mogen dan we l het bekendst zijn , daarnaast is er een groot
aanta( andere verhalen dat minstens zo interessant is. A ls je die verhalen
bekijkt, word je, op het eerste gezicht althans, getroffen door de verscheidenheid. Het is zelfs mogelijk om verschillende genres te onde rscheiden, zoa ls
liefdesverhalen, spook verhalen, fabe ls en dergelijk . Maar hiermee wordt feitelijk niet veel meer gezegd dan dat de betreffende verhalen over verschillende onderwerpen gaan. Bovendien is zo tn typologische Indeling vreemd aan
de Javaanse ~u ltuur in Suriname, want daarin worden alle verhalen dongèng(an)
genoemd, wat zoals we zagen eenvoudlgweg ttverhaal" betekent.
Liever dan al lerlei m in of meer gekunste lde ondersche idi ngen aan t e
brengen Wi l Ik hier de aandacht vesrigen op één type van verha len da t zeer
freQue'lt en in allerlei variaties voorkomt. Ik doel hier op de verhalen waa r m een jongen, die van eenvoudige afkomst is, na alle moge l ijke beproev i ngen
~e hebben doorstaan, tens lotte koning wordt. De ,ongen heeft meestal een
bil zijl") eenvoudige afkomst passende eenvoudige naam , hij heet Djoko
(= jongeli ng) Bandoeng, Bangkeloet, Sailan, DjokO Si gar, DJOko MIskin, Keheng of iets dergelijks. J 9 Hij is de lOon van een arme weduwe. die de kost
verdient met het stampen van rijst of het zoeken van bladeren (die als verpakkingsmateriaa l dienen). Verder wordt hij gekenmer"t door een gebrek:
hij is (zoa ls Keheng) zo k lein als een vuist 2J , of (zoa ls DJoko Bandoeng) kijkt
sCheel, hee ft kromme armen en loopt mank , of hil is slechts voor de helft
zichtbaar, zoals Djoko Sigar. In alle gevallen is het Iemand die een ou t-cast
is, een paria . In sommige verhalen is hij ze l fs geen mens, maar een dier ,
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bijvoorbeeld een geit of een kIkke r of een sapakara (soort hagedis). Maar wat
ook zIJn gebr eken mogen zijn, hij IS door God voorbestemd om konIng te
worden.
Het verloop van het verhaa l is dat hij om de hand van de dochter van
de koning vraagt . De koning ziet niets m zo' n schoonzoon en stelt aller lei
onmogelijke voorwaarden, waaraan de Jongen normaal gesproken nOOit zou
kunnen voldoen . HIJ moet bijvoorbee ld In één nacht dUizend tempeltjes
bouwen, of hIJ moel de gouden pop van de dochter van de kO/ling terugVinden, of een demon doden of iets anders wat voor een normaal mens onmogelIJk IS. Toch lukt het de jongen om aan deze voorwaarde(n) te voldoen
(hij IS niet een nOfmaal mens!), en meestal is dat dankZij een voorwerp dat
hij van Iemand. een wqze of en god, gek r egen heeft. Dat voorwerp , dat een
soort amulet is, kan een v r ucht zijn of een blad van een bepaalde boom
of een kris (een Javaanse do l k) of wat dan OoK . HIJ trouwt dan met de
dochter van de koning en vo l gt zijn schoonvader op a ls deze oud IS geworden
of over l ijdt. Het verhaa l eindigt er dan meestal mee dat hij zijn moeder ,
die nog In het dorp woont , ophaa lt en haar bij hem In het paleis laat wonen .

Verhalen

in

Indonesische sfeer

Er zijn tal van verhalen die van dIt stramien afWIJken, maar om het bee ld
niet te gecomp l iceerd te maken, Wil Ik me in dIt artikel beper ken tot dit
wat men zou kunnen noemen dominante type verha len . Wat opvalt is dat
het milieu waarin deze verhalen spe len nJet Surinaams IS maar IndoneS isch.
Denk maar aan de weduwe die de kost verdient met rijststampen en de konlOg in zIJn pa leis. Van bewust aanpassing aan de Sunnaamse SItuatie IS
nauwelijks sprake. Zelfs de bewoord ingen zIJn vaak nog puur IndoneSIsch,
dat wil zeggen dat woorden en begflppen gebruikt worden die in Su r iname
onbekend zIJn of alleen bekend zijn biJ degenen die In Indonesië geboren
ZIJn. We l zien we vaak , en dat is toch een soort aanpaSSing, dat de verte l ler zich ervan bewust IS dat het in Indonesië gebruikelijke woord , begrip
of dmg door de toehoorder niet begrepen wordt . DIt bl ijKt Uit het feit dat
hij er een korte uit leg bij geeft - a ls het om een In Suriname onbekend
ding ot begrip gaat, o f een synoniem - als het om een onbekend woor d
gaat.
Om een voorbee ld te geven: in een verhaal komt een dakar voor, een rijtUigje met twee wielen en hOuten banden, getrOkken door een paard . De
verteller gebruikt dit woord , maar omdat hij Zich ervan bewust is dat zijn
toehoorders niet weten wat een dokar IS, geelt hij er meteen een uitleg
bij . Ook gebeurt het dat de zaak zei f wel bekend IS, maar In het Su r inaams
Javaans anders wordt genoemd. Wat de verteller dan doet IS na het in indonesië gangbare woord een equivalent In het Surinaams Javaans te geven.
HIJ gebruikt bijvoorbee ld het woord peOdáfá en voegt er meteen aan toe
dat men 10 Suriname gadri (galeflJ) zegt . 1 Het spreekt vanzelf dat er op
dit punt al lerlei mdividuele ver schil l en zijn, maar In net a l gemeen worden
nog vaak de woorden en begr ippen gebruikt die In IndoneSië (Java) gangbaar
zijn o f waren, lets wat gezien de herkomst van de verhalen natuurl ijk niet
zo vreemd IS. 2 :2
Wat we ook wel zien is dat de verteller zo puur mogelijk Javaans probeert te spreken, dat wd zeggen zo weinig mogelijk leenwoorden UIt het
Sranan of Neder lands gebruikt. Ook hierbij zien we nogal wat indiVIduele
verschillen, die niet a l le0n afhankelijk zijn van de mate waarin d~ ver teller
het Javaans beheerst maar ook van z"n houding ten opZichte van leenwoorden. Maar ook a l doet een ver te ll er nog zo zijn best om l eenwoorden
te vermijden, he lemaa l lukt da t meesta l niet : daarvoor zijn vele leenwoorden
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te zeer Ingeburgerd in de dagelijkse omgangstaal . Vaak heeft de vertelJer
voordal hIJ het weet dan al een leenwoord gebruikt. Het enige wat hij dan
nog kan doen IS zichzelf corrigeren .
Terwijl over het algemeen ilet taalgebruIk. van de verhalen diChtbij de
dagelijks omgangstaa l staat, zijn er enke le vertellers die onalledaagse, hetzij
ar chalsche hetZIJ literai re, bewoordrngen gebruiken ~ dit geldt bIJvoorbeeld
voor genoemde pak Amatdawoed en voor dzlangs.

Een

~ Surinaams ~

verhaal : BajuJ

b~b~k

Zoals gezegd is, een enkele uitzondering daargelaten, inhoudelIjk de aanpassing aan de Surinaamse si tuatie gering te noemen. Het geografische milieu
(bergen, nVIeren e.d. ) is Jndonesië, meer in het bijzonder Java, en dit geldt
ook voor de flora en fauna . We zijn slechts één verhaal tegengekomen dat
duidelijk in Suriname gesitueerd was en waarschijnlijk ook In Suriname zelf
ontstaan is. Dat is het verhaal van bajul bèbèk. BajuJ betekent kaaiman, bèbèk
betekent eend; als samenstelling ( bajul bèbèk dus) betekent het een dier met
het lichaam van een slang en de bek van een eend. 23 Ik za l dit verhaal in het
kort samenvatten . Ik heb twee versies van het verhaal op de band opgenomen. De verSIe die hIer volgt IS die van pak SadJat Amatoemar van Koewarasan.
Het verhaal speelt In de contracttiJd , en we l op de plantage Slootwijk . Er kwam een boot met ongeveer 800 echtparen Uit Java op
de pJantage aan . Nu wilde het geval cat de di recteur twee bajul bè-bèk ' s had, een mannetje en een vrouwtje . Het waren grote slangen
maar ze hadden een bek als van een eend. Hl) hield de dieren in
een soort kelder onder de fabriek . Elke nacht !J et hi, er een contractanten-echtpaar de wacnt houden, maar geen van die echtparen
kwam weer terug. Dat ging zo iedere nacht door, en tenslotte
waren reeds twee boten met contractanten spoor loos verdwenen.
Op een dag is het de beurt van een contractant, die argwaan heeft.
Hij heeft bijzondere vermogens, bijkracht zoa ls men In Suriname
zegt , en bezit een magische kris die geluid maakt als hij onraad
bespeurt. De man gaat samen met zijn vrouw op wacht staan, maar
in p Jaat.:) van op de grond te blijven hijsen ze zich aan de buikband
( bengkung ) van de vrouw op zolder . Om twaalf uur gaat de vloer
open en komen er twee slangen te voorschtjn. Ze zoeken hun prooi
maar vinden niets. De man en de vrouw begrijpen nu wat er gebeurd is met al die mensen die spoorl oos verdwenen, name lt Jk dat
ze door die beesten zijn verslonden . A ls de slangen het gelui d van
de kris horen trekken ze zIch weer terug. De vOl gende mor gen constateert de dIrecteur tot zIJn ver bazing dat het echtpaar nog 10
leven is. Hij roept hen bIJ zich op zijn kantoor en vraagt hen wat
ze gezien hebben. Ze zeggen niets gez Ien te hebben. waarop de
directeur hen geld geeft om naar Java terug te gaan, op voorwaarde dat ze daar hun mond zu ll en houden. Het contrac tantenechtpaar gaat inderdaad terug naar Java en verte lt daar, tegen
de afspraak in , dat Javanen in Suriname aan bajul bèobèk ' S gevoerd
worden . Er wordt dan een leger gevormd en dit gaat naar Suriname, waarbij het echtpaar als gids optreedt. Op Slootwijk aange~omen worden de slangen onder vuur genomen. Het mannetje ontkomt naar de rivier, maar het vrouwtje wordt ge raakt. Voordat
ze dood gaat zegt ze: ook al ben ik dood, toch zal ik mensen bi ijven eten. En op hetze lfde moment verandert ze in sika 's, zand vlooien.
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In de andere versie van dil verhaal, die ons verteld werd door wijlen mbok
Sani van MeerlOrg, is het het mannetje dat in sika 'S verandert terwijl het
vrouwtje ontkomt naar de rtvier ,24 Zij wordt een draaikolk en, zo luidt het
2s
verhaal, een leder die daarin terechtkomt vindt onherroepelijk de dood.
De
directeur , zo wordt verteld. ontkomt op een vliegend paard (jaran .-;emIJrani ).
In deze versie wordt Dok duidelijk met welk doel de directeur deze slangen
hield: de beesten poepten geld.
Het verhaal van bajul bèbèk is geen origineel
Javaans verhaal . Het
schijnt terug te gaan op een verhaal uit de slaventijd dat inhoudelijk In
grote lijnen hetzelfde IS. Alleen wordt in de Sranan versie de slang niet
gedood door een (Javaans) leger, maar door een "krachtlge" slaaf, en is er
niet sprake van twee slangen maar van één slang, namelijk een tapijtslang
(boa constricto r , Sranan daguwe ) met de kop van een hond ( délgu = hond).
Maar ook al betreft het hier geen origineel Javaans verhaal, toch zitten
er onmiskenbaar allerlei Javaanse elementen In, elementen die naar we zoeven constateerden ook vaak in origineel Javaanse verhalen aangetroffen
worden . Denk maar aan de rol die de magie in het geheel speelt: de contractant die dUidelijk "bi)kracht\\ (magische vermogens) l1eeft, de amulet in
de vorm van een magische kris. Maar er zijn ook andere Javaanse elementen, zoa ls de buikband ( bcngkung ) waaraan het echtpaar Zich ophijst ,
het legendarische vliegende paard, en het Indonesisc he / Javaanse leger dat
- kennelijk builen medeweten van de Nederlands-Surinaamse overheid - te
hulp komt.
Mogelijk is het verhaal op nog meer punten ver-javaanst, maar of en
in hoeverre dit het geval is kunnen we pas zeggen als er meer informatie
over de Sranan versie beschikbaar is. Hoe het ook Zij, wal naar alle waar schijnlijkheid onveranderd is gebleven is de symbol ische strekking van het
verhaal. Dit hoeft ons ook niet te verbazen, want het is juisl die symboliek
die de Javaanse contractanten indertijd zo aangesproken moet hebben. Het
is niet voor niets dat Je ex-contractanten, als ze vertellen over de contracltijd, vaak hoort zeggen : "káyá slafting 11 , het was als in de slaventijd .

Slot.
Het verhaal van baJul bèbèk is het enige verhaal dat dUidelijk in Suriname
gesitueerd is. Zoa ls gezegd spelen de andere verhalen op Java, een wereld
die in allerlei opZichten anders is. Mogelijk IS dit feit - naast de komst van
de electriciteit en de afgenomen taalkennis - mede debet aan de teloorgang
van de Javaallse vel telkulltit ill Suriname. Of zullen de vertellers in staat
blilken te zijn om de kloof tussen die twee werelden - Java en Suriname - le
overbruggen door meer dan tot nu toe rekening te houden met hun publiek,
en dan vooral het jongere publiek, en waar nodig op een c reatieve wijze
op de Surinaamse werkelijkheid in te spelen?

Not en

1.

De Javaanse woorden zijn gespeld volgens de spellingsregels die \n augustus 1986 in Suriname oHicieel van kracht werden (Resolutie no. 5239,
gepubliceerd in het Staatsblad van de Republiek Suriname, no. 54, 1986).
De u staat voor oe, è voor e in Ned. hek, é voor ee in Ned. been,
y voor j, ty voor tj , j voor dj. De a met een dakje (a) geeft de a-k lank
aan , ars in Ned. hok; dit dakje wordt 10 de officiële spelling niet geschreven maar hier voor de duidelijkheid toegevoegd . Javaanse woorden
die mln of meer in het Nederlands ingeburgerd zijn {zoals wajang en

179

dalang) worden op z' n Nederlands gespe ld. Dit ge ldt ook voor persoonsnamen. De in het Surinaams Javaans ingeburgerde leenwoorden uit het
Sranan Tonga zijn aan de Javaanse spelfing aangepast ( lasting . sIafting ).
2.

Het be l ang van mondelinge over levering wordt door J. Sarmo uit Parama ri bo in een schrifte li jke reactie als volgt verwoord: (in ver taling)
"Kennis is te verge lij ken met voedsel. De mens heeft beide nodig om
te kunnen l even, en beide kunnen all een ver kregen worden als men er
naar op zoek gaat, er moe ite voor doet. Kennis gaat, net zoals eten ,
via de mond. Kennis die (in een relatie leermeester - leerling) op andere wijze verkregen wordt, is van geen waarde." In het Javaans:
"K aweruh iku kenä diarani käyä pangan . Kabêh loro kan9go urip.
Kaweruh kanggo sangu urip lan tanpä pangan ara bisa urip. Le loroné
kudu digolêki . 8isané urip kudu mangan (Jiwat tuku). Wong ur ip iku
sing digugu ming tutuké (pengomongané). Yèn ngangsu kaweruh (gurumurid) Dra liwat tutuk, bisä ming digawé sepé lé."

3.

Het Javaanse schrift, naar de eerste vijf letters van het alfabet
honotjoroko genoemd, is ontwikke ld uit het Pallava-schrift van ZuidIndia. Tot in de dertiger jaren werd dit schrift in Indonesië voor het
Javaans gebezigd; daarna heeft het Romeinse schrift steeds meer de
overhand gekregen. Het Javaanse schrift werd op de scho len onderwezen, vandaar dat sommige contractanten het beheersten.

4.

De oude en zeer rijke Javaanse literaire traditie in Indonesië laat ik
hier buiten beschouwing. Standaardwerken hierover zijn :
P. J . Zoetmulder, K81angwan . A Survey of Oid Javanese Uterature.
The Hague, Martinus Nijhoff, 1974 ;
Th . Pigeaud , Literature of Java . Catalogue raisonné of Javanese manuscripts in the li.brary o{ the University of Leiden and other public collecao{)s in the Netherlands. 3 vols. The Hague, Martinus Ni jhoff , 1967.

5.

Dit artike l is een omwe rk ing van de lezing die ik heb gegeven op het
1.8 .S. co lloquium dat op 27 mei 1989 in Rotterdam gehouden werd en
orale traditie als thema had. Op enke le punten wordt uitgebreider i ngegaan dan in de lezing , en we l met name op dat van context , functie
en doel van verhalen vertellen . Hierbij is dankbaar gebruik gemaakt
van de aanvullende informatie die mijn vroegere medewerker Johan
Sa r mo mij a ls reactie op mijn lezing vanuit Paramaribo toestuurde .

6.

Ik kreeg daarbij de vo ll edige steun van het project " Taal- en Taalgedraç;
als Functie van de Multilinguale Surinaamse Samenleving", waarbij ik
eerst werkzaam was , en van de afde li ng Cultuurstudies van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen waarbij ik later in dienst kwam.
Een naam die in dit verband niet ongenoemd mag blijven is die van
Terry Agerkop, die als hoofd van de afdeling Cultuurstudies de mogelijkheden schiep om het veld in te gaan en materiaa l te verzamelen.
Zeer veel heb ik ook te danken aan mijn toenma li ge onderweksassisten ten . Johan Sarmo en Wonny Karijopawiro, die me altijd vol toewijding en enthousiasme bij mijn " speurtochten" terzijde stonden.

7.

De verte ller s waren :
pak Roosmin Amatdawoed (Domburg), pak Sadjat Ama t oemar ( Koewarasan) , pak Parimin Asanredjo (Nieuw Nickerie), pak Pamin Asmawidjaja (Rust en Werk), pa k Diroen (Margrita), pak Giman (Moengo), pak
Soekiman Ir odikromo (Blauw grond), pak Kardi Kar towidjojo (Moengo),
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pak Kasman (De Hulp), pak Toekool Martodihardjo (Longmay), pak
s ramet Modiwirjo (Lelydorp), pak Mojong (Zoelen), pak Lasimin Resadikromo (Nlckerie), mbok Sani (Meerzorg), pak Sadhono Prodjosoekarto
(Le lydorp) , pak Siran Sarmo (Le l ydorp), pak Toepon Semoedi (Zoelen),
pak Saleman Siswowitono (Meerzorg), pak Warsimin Wirjadi (Meer zorg) .
8.

Dez~ inform atie is <;ifkolllstiy uit de ::;c ri lJlie Javaanse ver/lalen Uit Suriname , waarop Esther Pawirodirjo in augustus 1988 aan de RiJksuniversiteit Leiden afstudeerde in de studierichting Indonesische Talen en Cu l -

turen.
9.

De k's in lèk-lèkan zijn glottal stops. Het woord is afgeleid van de
stam lèk en verwant met andere afleidingen a ls ngelèki (wakker blijven
bij) en me1èk (met de ogen open , wakker zijn) . In plaats van lèk-lèkan
spreekt men ook wel van jagongan (dit woord heeft ook de ruimere
beteken is van " zitje", klein feestje).

10.

Vrouwen blijven bij een nachtwake op de achtergrond, zowe l l etterlijk
(zij blijven in het achterhuis of in de keuken) a ls figuurlijk . Als zij
onder sexe-genoten zijn , vertel len ze wel verhalen, maar het wordt ongepast ( ora pantes ) gevonden om dit in het bijzijn van mannen te
doen. Zo kan het gebeuren dat een vrouw gedwongen is haar verhaal
te beëindigen omdat een man "opduikt" die het verhaal ook kent. OOk
al kan zij het verhaal beter vertellen dan de man , toch zal zij inbinden .
(Informatie Johan Sarmo)

11.

De persoon die voorlas was natuurli jk wel geletter d.

12.

Dit is ook het geval bij wajang-voorstellingen.
C lara van Groenendae l 1985: 103- 108 ; 112-132.

13.

Zie ook Pawlrodi r jo 1988: 148.

14 .

Dit ge ld t ook voor wajang-voorstellingen .

15.

Dat aans l uiting op het e l ectriciteitsnet van grote betekenis is geweest,
wordt bevestigd door het feit dat (blijkens getuigenis van J . Sarmo)
nog on l angs ver ha l en wer,den . . . erteld bij een lèk-Ièkan op het Goton Rojong project, ge legen achter de Van Hattemweg (Lelydo r p). Op deze
plaats I S nog geen e lect r iciteit. Op plantage Laarwijk (tegenover Domburg) , waar men ook van electriciteit verstoken is, schijnt men e . . . eneens rege l mat ig de tijd te doden met verhalen vertellen .

16.

Over het algemeen hadden de vertellers e r geen problemen mee dat
we hun verhalen op de band opnamen . Ve len juichten het ze lfs toe omdat op deze wijze hun verhalen voor het nagesl acht bewaa r d zouden
blijven . Wi j zijn al deze mensen (met name genoemd in noot 7) dankbaar voor hun ber e idw illi ge medewer king en voor het in ons geste lde
vertrouwen .

17.

Kantjil en anansi verschillen qua " karakter " noga l. Kantjil is slim in
de zin van intelligent, te r wijl anansi meer door sluwheid (en vele andere
goede en slechte eigenschappen) gekenmerkt wordt.

18.

Een ander verschil tussen kantjil-verhalen en anansi-tori is dat de ee r ste
a ltijd een didactisch-moralistische inslag hebben.

Zie

(voor

Indonesië):
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19.

Bepaa lde Javaanse eigennamen worden op Java met name bij dorpsmensen en mensen van eenvoudige komaf aangetroffen. Men kan meer
over dit onderwerp lezen in: Uhlenbeck 1969.

20.

Het verhaal van DJoko Misk.in is gepubliceerd 10
1983b ; dat van Keheng In : Sa r mo en Vruggink 1988.

2 1.

Deze voorbee lden zijn ontleend aan het verhaa l uSa ll anu van pak Si r en
Sarmo van Le l ydorp . Hij is in Sur iname geboren en heeft, zoals uit het
h,er volgend citaa l blijkt, nOOIt zelf een dokar gezIen: "Dakar kowé ngerti../
là? nJawa ènèng ta . Dakar karo 1<rétfi séjé
Krétä jaréné rodané
ban tfi , lah nèk dakar rodané kayu . Ya? Aku ikl soso nglurèkké omongé
wong ta, wang sing ndongèngi aku iki ." (Vert .: Weet je wat een dakar is?
Op Java zIe /e ze veel . Een dokar is niet hetzelfde als een krétà (koets) .
Naar men zegt heeft een krétà banden terwIjl een dokar houten w ie len
heeft. ZO IS het toch? Dat heb ik tenminste van ande re mensen gehoord .!!)

Sarmo en Vrugglnk

ta.

22.

Hoe onmiskenbaar dIe In donesIsche herkomst ook is, het is verre van
eenvoudIg om de verha len met enige preCisie te traceren en te leeallseren . Dit komt o.a . omdat er over de Javaanse orale letterkunde in
IndoneSië niet veel gepubliceerd is. Wat wel gezegd kan worden is dat
het groo tste deel van de verhalen die wij In Suriname verzameld hebben, In deze pub1îkatles (het gaat met name om verhalenbundels) nIet
voorkomt. GezIen de beper kte literatuur over dIt onderwerp mogen we
hierUit niet conc luderen dat d,e verhalen in IndoneSIë zelf niet (meer)
voorkomen. Feit is wel dat de traditie van het verhalen vertellen ook
op Java sterk achteruit is gegaan.

23.

In de verhalen wordt het dIer omschreven als een uia (slang) of ula gedé
(reuzenSlang).

24.

Het is moge/Ijk dat mbok Sanl Zich vergist heeft. want de verSie van
pak Sadjat IS meer algemeen bekend.

25 .

Er IS Inderdaad een draaikol k , guclril r11tJlnot genaamd, aan de samenvloeiIng van de Commewijne riVier en de Commetewane kreek . (Informatie
van pak DjoJo Legimin en medewerkers van de Stichting Landbouw
Ontwikkeling Commewijne (L.O.C. ) die IlU op Sloot WIjk werken . )

f.

j I (. r t l (Uil

r-

Clara van Groenendae l. V. M. 1984. The dali/ng behind Lhl'
bi icat lans, Dordrecht -Hol land/C JOna m Inson- USA.

wayd/J,t:: .

Forl s Fu-

Pawirod lr jo. E. 1988. Javaanse verhalen uil Suriname . Lilcnl;re analyse en
jnlC'rprotatie. Doc t oraalscriptie, RijksunIversiteit Lelden. (aanwezig In
de bl l biotheek van het Koninklijk Instituut voor Taal- , land- en Vol kenkunde (KITLV) te Le lden).
Saçmo, J.J. en H. O. Vruggink (samenst. en vert. ) 1983a. Dongeng Kancilillet
verhaal vao Kanljil.• Verteld door pak Sa 'eman Siswowitono. Paramaribo,
Mini sterie van Cultuur, Jeugd en Sport, Afdeling Cu ltuu r Studies.
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Sarmo, J. J. en H . O. Vruggink {samenst . en vert.) 1983b. Djoko Ni!jJa"n/ De ar me
jongeling . Verte ld door pak Pamin Asmawidjaja . Paramaribo, Ivilnisterle
van Cultuur , Jeugd en Sport, Afdeling Cultuur Studies.
Sarmo, J.J. en H . D. Vruggink (sarnenst. en ver t.) 1988. r e /l e ng . Ve r teld door
pak Kardi Kartowidjojo. Paramaribo , Ministerie van Onder wijs. Wetensc happen en Cu l tu ur , Afde l ing Cultuur Studies.
Uhlenbec k, E. M. 1969. IISystema t ic Features a f Javanese Personal Names".
)Y o rd 25, 3: 32 1- 335. (ook opgenomen in E. M. Uh lenbec k, Studies i n Ja vanese Norpho Jogy. The Hague, Martinus Nijho ff , 1978. )
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ORALE TRADITIE VAN JODEN
IN SURINAME

JA SAMSON

Geachte aanwez igen,
De schriflel!]ke tradities van het Joodse vo l k zijn meer dan vijfendertig
eeuwen oud en omvalten hel e bib l iotheken. U begrijpt dal er dan weinig
ruimte overblijft voor orale tradities. MIJn voordracht zal dus een nogal
anekdotisch karakter vertonen . Ik hoop dat u daarmee genoegen kunt nemen.
Eerst een korte schets van de "prehIstorie", Onder Arabisch bewind .
van de achtste tot de VIjftiende eeuw , hadden de JOden In Spanje een pe~
fiode van grote bloei doorgemaakt. Ze mochten hun godsd ienst vri j beoefenen en waren zeer actief op wetenschappe li jk en ' Itera l r gebied. Dat veranderde radicaal toen de Spaanse konIngen grote de len van hun land op de
ArabIeren her overden. De Inquisi ti e trad hard op en ve le Joden wer den gedwongen gedoopt; bij weigering of terugval wac htte de br andstapel . In 1.<::92
ve r overden Ferdinand en Isabena het laatste Moorse bo l werk . Alle Joden
moesten toen het land ver laten.
Velen trokken naar Port uga l, waar de InqUIsitie miMer macht had, maar
dit veranderde in 1580 toen Philips 11 ook koning over dit land werd. Opnieuw begon een exodus, naar Marokko, Italië, Turkije etcetera , maar ook
naar Nederland en naar Brazi l ië. Van ongeveer 1630 tot 1660 is dat land
een Nederlandse kolonie geweest. Onder Johan Maurits van Nassau kregen
de Joden weer vr ij heid van godsdienst. Toen de Portugezen hun kolonie
heroverden, sloegen de Joden opn ieuw op de vlucht ; nu naar Cayenne, Su ri name, Barbados, Curacao en Nieuw Amsterdam (het latere New Vork) . In tussen waren ook in Amsterdam en Londen joodse gemeenten ontstaan . Deze
?ortugese (Of Sefardische) gemeen t en , voorzover ze nog bestaan , vertonen
Qrote overeenko msten in e r edienst en uitspr aak van het Hebreeuws. Die
versc hi l t sterk van de Ashkenazische (of HoogdUitse) uitspraak en ligt dicht
bij die van het moderne 'I vriet, al zijn er ook versc hi ll en. Zo wordt de
~oonloze medek l inker 'AJin door Portugese Joden als NgaJin uitgesproken.
En wat betreft de er edienst, nog st eeds, ruim driehonderd Jaar later. zegt
men bepaa lde gebeden lil het Portugees; een taal dIe geen enke l gemeentelid meer verstaa t. Als voorbee l d noem ik u het gebed voor het konink li jk
hUIS: " A sua Malestade a Rai nha dos Pa izes Baixos .. . fI
MerkwaardIg IS ook de wijze waarop mannen worden opger oepen voor
de Tora-lezing. De boeken Genesis t ot en met Deuteronomium zijn in 54
afde l rngen verdeeld; elke week wordt op de Sabbat een afde l ing ge lezen ,
soms twee , terW ijl men op Simchat Tora (Vreugde der Wet) afsluit en meteen opnieuw beg int. E lke afdeling is weer in zeven stukken verdeeld , waarbij steeds een man wordt opger oepen om naast de lezer te staan . De Portugese Joden wa r en verzot op titel s; zo krijgt een onget r ouwde de titel
"H abachoer haningla" (de voortreffelijke jongeman), een get r ouwde wordt
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"Hagebier hanll1glall ; IS hij dan ook nog 60 ... en academ icus, dan heeft hij
recht op " Hajasjlsj hanechbad hagebi er hanlng la" , SIJ de ashkenazlm gi ng
het eenvoud iger; lIJ zouden 10 mijn geval vo lstaan met Jeh6edo blO Re ....
Ovrom (met accent op de eerste lettergreep) 10 plaa ts van Jehoedá bar
Abrahám Samson, voorafgegaan door de l aatstgenoemde tlte latuu r (Iet op
de verschulvlOg 10 accenten en de verandering van de k l inker).
Rond de Tor a-lezing zi jn er diverse func ti es te ver geven en dIe hebben
f r aaie Portugese namen, soms ver mengd met Hebreeuws: " abrl res partes
hechal \\ voor het openen van de IIsefer kast", "primerotI en IIsegundo" voor
de Toraro ll en , II fasJaar ll voor het ontbinden en later weer vastzetten van
de Wikkels enzovoort. De Tora- lezing vindt plaats op een soor t podium ,
II theba" geheten; bij het bestijgen daarvan moet de opgeroepene zeggen:
"Adonal Ngimacherî " (de Eeuwige ZIJ met u) en daar op ontstond het volqende
rijmpje : "Adona l Ngl mac hem , gl mi wan pis ' ken , dan mi no sa gi yu syen." 1
},:en (suIke r net) spee lt overigens een grote ro l Ifl de Surinaams-Joodse geschieden IS.
In 1660 was Suriname nog een Enge lse ko lonie. De JOOdse Immigrante,
waren we l kom, vooral vanwege hun kennis van de ver bOuwen de verwer ki ng
van SUikerriet. ZIJ kregen d iverse voo r rechten : vrijheid van godsdienst, recht
om te trouwen, een eigen dorp, de Jodensavanne. Dat was een autonome
Joodse gemeenschap met zijn eigen CIViele reChtspraak . Voorzover Ik weet
IS cM lets unieks In de joodse gesch iedeniS. Toen Abraham Cr ijnssen in 1667
Suriname veroverde, bleven de pflvl teges van de Joden overeind staan.
In de achttiende eeuw vestigden Zich ook zogenaamde Hoogduitse Jode:1
In SUriname. Oe meesten wa ren nIet Uit DUitsland , maar uit Polen naar Neder land ver trokken en vandaar naar SurlOame verhUIsd. Daar ze aanvankel ijk
gerlOg In aanta l waren , bezochten ze de Por tugese "snoge" aan de Keizerstraat en namen ze de SefardIsche uitspraak en ntus over . Toen deze synagoge te k lem werd, vond er een scheidmg plaats: de Portugezen betrokken
hun nIeuwe synagoge aan de Herenst r aat en de Hoogduitsen bleven waar ze
waren, maa r moesten beloven de ritus en de uItspraak. van de Portugese
Joden te blijven vo lgen. Dit is ook al iets wat mij uniek l ijkt In de loodse
geschiedeniS.
De twee gemeenten lee fden niet al tijd In vri endschap samen . Het \s
ze lf s enige tiJJ verboden geweest el kaars synagoge te bezoeken . Erger nog,
ook " gemengde" huwe l ijken wa ren enIge tijd verboden ; stof voo r een
Shakespea re-dr a m a!
Gouverneur Van Somme lsd\)ck was zeer Ingenomen met de " Joodsche
nalie" vanwege hun vl ijt en gedrag; over "onze Christenen" was hij daar entegen minder goed te spreken . Die maakten het zo bont dat hij een boete
van 2 ponden SUiker stelde op "v leseliJke conversatie" met zwarte of Indiaanse vrouwen . Gezien de huidige samenstel l ing van de Surmaamse bevolking
moeten er deslllds scheepsladingen SUiker zIJn Ingeleverd. D ie SUiker za l
ech ter, zeker aanvanke l iJk, 10 mindere mate van de Joden zIJn gekomen want
lIJ l eefden merendeels in gezinsverband; dIt JO tegenste ll ing tot de meeste
andere blanken .
Wie waren deze Portugese en HoogdUitse Joden? Ik heb een lijst \Jan
namen samengesteld , maa r eis daarvoor geen volledIgheId op. Daartoe zouden
al lerl ei arChieven aeraadpleegd moeten worden, een laak die Ik gaarne aan
de hIstorici overl aa t. Ik za l uw geduld niet op de proef stellen door die
lijst voor te lezen, hij is als bij l age toegevoegd. Nu noem Ik u slechts enkele namen van families die in de ee rste he l ft van deze eeuw actIef waren .
Bij de Portugezen: Arrias, Bueno de MesQuita , Del Casti l ho, Nassy en Rob les ;
bij de Hoogduitsen: Abrahams, Benlamin, Emanuels, Levle , Pos en Samson. N u
nog wat bijzonderheden ove r enke le fami l ies d ie IK nader ken .
Via haar moede r, een Fern andes, st am t rn iJn vr ouw a f van de vroegst e
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Joodse Immigranten; haar vaders familie (Gomperts) was al omstreeks 1750
in Sur i name en schijnt uit Emmerich afkomstig te zIJn . De eer ste Samson
ar ri veerde :t 1720 en had een zoon Jacob, naar wie de plantage Nieuw Meerzorg nog steeds Jakopoe wordt genoemd. MIJn overgrootouders heetten Samson , Pam, DavIcs en Heilbron van vaderszijde ; van de kant van mijn moede r
heetten ze Morpurgo, Goedman, Ezechiels en Schoonhoven.
Abraham George Pam w as in Arnsterdarn geboren, had twee medaI lles
wegens dapper heid 10 de T iendaagse Veldtocht (1831) behaald en kwam als
kanonnier I e klas in Suriname aan . Daar werd hil verli efd op een meisje
Davlds, maar ze mocht van haar ouder s niet met een beroepsmilItaIr trouwen; ze hebben hem toen YfjjgekochL Deze over grootmoeder, zo wisten mijn
tantes te vertellen , had in 1835 met een pri ns van Oranje gedanst, op een
bal ter ge legenheid van het slaan van de eerste paal voor de synagoge aan
de Keizerstraat.
AI die families , vaak met dezel fde namen, waren natuurlIjk moeilijk
Uit e lk aar te hcuden, dus werden er bijnamen verzonnen . Dat was zowel een
SUrinaamse als een joodse gewoonte, lijkt mij . Er bestaat zelfs een l iedje:
IIden meisjes fu Bambang Mesquita e rey otomobiel". Zowel Bambang als
Pienpien Mesquita waren bekende musici in mijn jeugd. De ve le Fernandessen
stonden bekend als: Blgldjoe, Brakajapon, Brakadokoen, CowJacK, Pindal<asi
en Smoel . Onze tak heette Pang Samson, een andere was Goelaba. BIJ
Gomperts had je Awari , Brekrlmasra, Komtjigo en Sport man . Popt Jie L evie
was te herkennen aan zijn stongado (bolhoed). Verder nog Sana en Motlie
Robles, 81enblen Samue ls en anderen.
Waarvan leefden die mensen? Aanvankelijk van de verbouwen verwerking van suikerriet , eerst in het binnen land, rond Jodensavanne, later 10 de
kustvlakte . In de achttiende eeuw kwamen daar nog biJ koffie , cacao en katoen. Onder de Joodse bewoners van ParamaribO heerste veel armoede . Men
beoefende ambachten of st ichtte winkeltjes, die vaak een kwilnend bestaan
leden; uItzonderingen daarop waren de Java Store van De la Fuente en Gelukkige Dag van Fernandes. Deze familie had ook een l uciferfabrIek (Snake
FlghtJ, een verwante tak kreeg de Coca Co la - l icentie en importeerde O.a.
auto ' s. Mijn overgrootvader Isaac Morpurgo was oprichter en redacteuruItgever van de krant Suriname , later via mijn gr ootvader D.S.G . tvlorpurgo
overgegaan naar Harry van Ornmeren en daarna naar de familie Wijngaarde.
I/ier tantes , zusters van mijn vader , waren "modistes " : zij naalden jurk en
voor de elite van Paramaribo.
De winke ls droegen soms koddige namen. In de Saramaccastraat stond
"Maak van die lama", zo genoemd omdat de opdracht "Maak reclame" verkeerd was verstaan. Op het uithangbord van mijn grootvaders winkel stond:
"Wandelaar met lege zak , ga voorbij op u{!) gemaktl. De wlOket van Jacques
Samuels stond aan de Waterkant en was zeer popu lair bij de Bosnegers.
Onder de vele curiosa was er ook een plaat van de Opstanding van Jezus.
Toen een Bosneger om uItleg vroeg , zeI Jacques: t!Oyaso den kift masra
jezus, dape a opa baka t!. Waarop de man reageerde met: " A opa baka? Dan
den na klr 'en bun." 2
Een meerderheid van de geneesheren, praktiZIjns en onderw ijzers was
in de tweede helft van de vorige eeuw Jood. OOk als notaris, ta ndarts, apotheker , rechter en lid van de Kolon iale Staten vormden de Joden een belangrijke groep. Over rechter Coenraad Pos bestaan talrijke verhalen . Mijn
broer had er een bOekje, "Possiana", van gemaakt. Enke le voorbee lden : een
getuige uit Barbados hield in de recht zaal zjjn hoed op. "You are not in
chu rch" riep de rechter , maar de man kon dat niet beg ri jpen aangezien je
in zijn kerk juist je hoed moest afzetten. Verder staan op zijn naam de uitdrukkin gen "h et zwaard van Socrates" en "wher e is the brand" (in plaats
van "the fire"),
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Een

grote meerderheId

v3n deze J oden

wIst weInIg van hun godsdienst of

\Jan de geschIedenis van het Joodse vo l k af. Weinigen kenden genoeg Hebreellws om de dIenst in de sy(\agoge te kunnen volgen. Toen mIJn gr ootvader hoorde dat er een Jood UIt Palestma was gekomen die H ebreeuw5
sprak, moel hl) gezegd hebben: "OnmogeliJk, Hebreeuws kun Je alleen maar
zIngen" . De Surmaams-Joodse gemeenscl1ap was al eeuwen gescheiden van
de bronnen van de Joodse cu l tuur: Spanje (onder ArabIsch bewind), Paren en
Safed In Palestina. Om In deze Situatie verbeteflng te brengen IS 10 1856
een opperrabbIJn voor belde gemeenten benoemd: Rav LewenstelO, maar hIJ
stler1 al na zes Jaar. Van 1893 tot 1912 stond een echte rabbijn, Roos, aan
het hoofd van de HoogdUitse gemeente en er zijn ook gazanlm Uit Nederland
gekomen. Ik herinner mij onder anderen De Wilde, Agsterlbbe en Lopes Cardozo.
Zo 'n gazan had diverse taken: hIJ was godsdIenstleraar en voorzanger ,
maar ook moheel (uitvoerder van de besnijdenIS) en slocheet (kOSJe r slager) .
Agsterlbbe de besnijdeniS van onze neef Wim In 's Lands HosToen gazan
pitaal uItvoerde, heeft hIJ tot een belangstellende maar verlegen ve rpleegster gezegd: "Kom maar gerust dichterbij , zuster, wie het kleine niet eert
IS het grote nIet weerd ."
Na de oo rl og waren er - op een korte periode na - geen gazanlm meer
en de eredienst werd gaande gehouden door amateurs, waaronder mIJn broer
Phd I. Ook dr. Jaap Meiler, geschiedenIsier aar met een rabbmale op leldtng,
heeft een be langljke bijdrage geleverd aan het mstandhouden van de dIensten
op Sabbat en feestdagen . De besnijdenis werd voortaan door joodse artsen
gedaan en wie kasIer vlees wilde eten, moest het Importeren. Ook de matsebakkerIJ van Andnes Abrahams werd opgeheven. Als subs tituut werd overigens allang kasababrede gebrUIkt.
Het ZOu voor de hand hebben gelegen belde ZIeltogende gemeenten tot
één te verenigen, maar dat IS er nooi t van gekomen. De minuscule verschillen In eredIenst vond men uitermate belangnIk, bijVOOrbeeld welke melod,e
op een bepaalde feestdag bij een bepaald gebed hoorde . Toen het onmoge lijk
werd In elk:e gemeente een quorum van 10 mannen bijeen te kfljgen, combineerde men de diensten, maar de gemeenten bleven autonoom . De ene synagoge heet Sec/ek va ::-:halom (rechtvaardIgheid en vrede), de andere Neve shalom
(hUIS van vrede) , maa r vrede was er lang niet altijd. Dat verklaart wellIcht
de freudIaanse vergIssing van de SChooljongen dIe in een opste l de HoogdUitse
sloel "Never Sjalom " noemde. Men werkte wel samen in de twee begrafenlsverelllglllgen: GemIloet Chasadim voor mannen en Chesed Weëmet voor vrouwen . Om bestuursfunctIes werd soms heVIg gestreden. Zo kon het gebeuren
dat Ik In Juli 1939, met vakantie In Surmame aankomende, nog voor Ik aan
land ging mijn broer Phll! van de kade hoorde r oepen: "Wil je secretaflS van
Gemdoet worden?" Een grapje, maar toch tekenend . Ook de Armbesturen
bleven gesche iden, maar de JeugdverenIging TIkwat Jlsrael (hoop van lsrae l )
kende goede tilden lil de laren ' 30 en '4 0. Hoewel, als he t niet goed 9109,
sprak men van Tekwatra Israel.
MIJn moeder was zeer actief In Hachnasat Or 'chlem (steun aan gasten)
en op een feestavond zong men het lied van ml)n broer Hans: "Steunt daarom dus, goede liên. Hachnasa t Orechlem ." Het glOg meestal om vluc htelingen Uit het bagno , de zogenaamde déportés. Die moesten geholpen worden
aan een onde rkomen , werk en een paspoort en dat kon maanden duren. Zo
werkte een meneer Aron ben Kajoe bIJ ons lf1 de tUII'l. Hl} wees naar mijn
hond en zei : "MI go prendre dies dagó" (ik neem die hond mee), maar Ik
verstond : pri:lni (planten) en daar was Ik tegen . Dan was er een Guggenhelm ,
dIe van mijn broer René te horen kreeg: "Don ' t take me kwalijk, Mister
Guggenheim ." En ene Leslau, dIe op de zestigste ver jaardag van mIJn vader
keukencorvé had en Zichzelf rijkelIjk had bediend, zei tot een tante die !lem
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naar huis wilde slu ren: IIlek blaif werken, madame. 1I
Deze en vele andere dingen zijn opgeslagen in de Codex Samsonicus.
beter bekend als de Nonsenskunde. Daarin komen nogal wat aan het Hebreeuws ontl eende uitdrukkingen voor . Het volgende aftel rijm pje stamt uit
mijn vaders leugd: "Al eboe mlngaron, Îokatore sewaron, deperida Cottica,
lamakoe leCommewijne, temaskita temam pi rato. 1I Naast rivieren en insek ten
bevat het ook woorden die aan bepaalde gebeden herinneren. Een zie lepoot
heet biJ de Samsons "hachnasores ll, waarin een eerder genoemde vereniging
is gekoppeld aan een jiddisch woord (tsores '"' ellende).
Nog twee zaken lijken mij typisch voor Suriname. In beide synagogen
ligt er zand op de vloer. Is dit een herinnering aan de Jodensavanne (300
jaar ge leden) of aan veertig jaar in de woestijn (3000 Jaar ge leden). Merkwaardig is da t dit zand op 9 Ab, vastendag voor de verwoesting van Jeruzalem , wordt weggehaald. Ook typisc h is de Se li chotdienst, de dag voor grote
Verzoendag , die om hal fvier in de ochtend begon en om vijf uur eindigde.
Er waren dan veel meer mensen dan anders en na aflOOp trok men massaal
naar de twee begraafplaatsen aan de Kwattaweg om "h asjkaba ll te lezen op
de graven van ouders en verwanten.
De rabbinale wet schrjjft voor dat kinderen van een joodse moeder
automatisch JOOd zijn. Als alleen de vader Jood is, geldt een ingewikkelde
procedure . In Suriname konden zulke kinderen congregant worden, maar geen
gemeentelid. De congregan ten hebben in 1759 hun eigen tempel, IISiwa'\ opgeri cht, maar de beweging verliep binnen enke le decennia. Het Siwaplein
in Paramaribo herinnert nog aan die episode. ttSiwa ll stamt vermoede li jk
van het Hebreeuwse woord " Jesjiwa" (SChooi, synagoge).
Er zijn dUidelijke sporen van joodse gebru iken te herkennen bij de creoolse stadsbevolking, bijvoorbeeld van de joodse spijswetten. Deze verbi eden
het eten van varkensv lees. schaa ld ieren, gladv is, bloed en van vlees samen
met zuivelprodukten. Wat verboden is heet IIterefa " (onrein) of IItreife ll ; wat
toegestaan is heet 11Kasjeer " of lIk6sjer ll • Heeft die strofe in IIPeroen, peroen
mi patron": "kaseri , kaseri, nirnbo, nimbalI daarmee te mak.en? Het begrip
tree f is in ieder geval wijdverbreid bij de Creo len. Gladvis en geharnaste
vis worden "nengrefisi ll genoemd, geschubde vis IIdyufisi ".
Het huis van een Jood is te herkennen aan de mezoeza, een rolletje
aan de deurpost {zie Deuteronomium 6.4), Aan deze rolletjes werd door de
Creo len een geheime kracht toegekend, ze zouden bijvoorbeeld brand VOo(komen . Zo waren er bamboekokertjes met een Nederlandse bijbeltekst in
het huis Herenstraat 43 waar we in 1924 gingen wonen . Ook lIm azon lI, matses, zouden zegenrijk werken, net als kabanabrood voor het loofhuttenfeest,
als er tenminste een lofzegging over was uitgesproken . OOk dacht men dat
het gebed van de Joden verhoord was als het op Jom KIppoer regende; midden in de droge tijd! Er werd ec hter pas twee weken l ater om regen gebeden, en dan voor Palestina .
Omstreeks 1930 woonde op Onoribo aan de Para een zwarte man, Johannes Bol, die zichze l f als Jood beschOuwde. Op Jam KIppoer zat hij de
he le dafi in de synagoge, hetgeen waarschijn li jk inhield dat hij met ons meevastte . Hebreeuws kende hij niet, maar als de gemeente antwoordde llbediel
wajangabor ll , riep hij : liGa mijn vo l k voorlIl We hebben deze man eens opgezocht in zijn dorp. Zi jn huisje was aan alle kanten voorzien van oud- testa mentische spreuken zoa ls: /11k ben de God van Abraham, I zaak en Jacob ll •
De l aatste der cong reganten?
Ik wil hier nog op enkele typische Surin aams-Joodse uitdrukkjngen wijzen . lIyu kan fow i taleh" (je kunt je tallieth, gebedsk leed , wel opvo uwen)
betekent: geef het maar op . IIMi go leysi haftara" vertelt dat iemand een
plas gaat doen. Je kunt namenlijk de synagoge tijdens de Tora- lezing nie~
verlaten, dat kan pas a ls de haftara (voorlezing uit de profe t en) begint.
lBB
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Onze kokkm, nene Marie~ had altijd bij Joden gewerkt . Als de school weer
begon zong ze voor mij: I1Boda kaba , na ten fu go na skoro , na ten fu go
na skoro, go tek. pa r aka" op de me lod.e van Simchat Tora (S lotfeest)
en dat v.el m deze l fde tIJd, eind oktober . De woorden boda en paraka moelen
aan het Portugees zIJn ontleend. En u weet: een he le volksstam, de Saramakaners, spreekt geen neger-enge ls (zoa ls toen het Sranan werd genoemd),
maar een soort neger-portugees.
In de achttiende eeuw vormden de Joden bijna de helft van de bl anke
bevo lking van SurlOame. Ook daarna spee lden ze een be langrilke rol In het
culturele leven van de kolonie. In 1775 werd Joden verboden de schouwburg
te bezoeken . Ze r.chtten toen een eigen schouwburg op en de hevige concu rrenti e le idde al spoedig tot opheffing van het verbod. Van het in 1837
opger.chte toneelgezelschap Thalia waren in mijn Jeugd alle bestuursleden
en de meeste leden Jood. Ik weet niet 01 de dichter Roos een Jood was,
maa r Sonja , schui lnaam voor R. D. Simons, was dat wel. Onder de ve le joodse
muslci moet vooral worden genoemd de concertp.anist Dario Savedra, die
e igenlijk Daan Samuels heette . Zijn grafmonument IS zeer opval lend en feitelijk bUiten de traditie , die geen bee lden toestaat .
De stat Isti eken geven mijns inziens een overdreven beeld van het aantal Joden in Suriname. Rond 1930 "Zouden er ruim 1000 geweest zijn . Waar
zijn ze geb leven? Lang voor de Bijlmerexpres was reeds een ex.odus naar
Nederland, Curacao en de USA begonnen . De achterblijvers trouwden en masse bu it en de Joodse gemeenschap en waren meestal totaa l onwe tend op Joods
geb.ed. Zelfs gebeurtenissen als de holocaust en de herriJzenIs van een Joodse staat hebben welllig lIldruk gemaakt op de Surmaamse Joden. Er staan
In
Paramaribo twee monumenta le synagoges, maar het kost de groo tste
moeIte één Quorum van t.en mannen bqeen l e kr i Jgen. Het zIet er dus naar
UIt dat "Ierrnee een emde .5 gekomen - of spoedig za l komen - aan een
merkwaardig stukje Joodse en Surmaamse geschiedenis.

Noten

1.

"Geef me een stuk suikerriet , dan za l ik Je geen schande geven."

2.

" Hier hebben ze masra Jezus gedood, daar IS hij weer opgestaa n." " Weer
opgestaan? Dan hebben ze hem niet goed gedood."

BIJLAG E: NAMENLIJST VAN JOODSE FAMILIES

Portugese familienamen :
Abarbanel , Abendanon, Alberga, Aletrino, A!vares, Arflas, De Barrios, Bromet ,
Bueno, Bueno B.bas, Bueno de MesqUlta, De l CastIlho, ColacQ Be l monte,
Corone !. Da Cosla, Coutinho, Curlel, El.azer, Fernandes, Fonsec a, De la
Fuente , Granada, Jesserun, Ladesma, De Leen, Lobat o, Lobato de MeSQu.ta,
Lobo, de Meza, De Mlranda, Morpurgo"', iv1orroy, Nahar , Nassy, Nunes, 0 11Velra, De l a Parra, Pina, (De) Pmto , De l PradO, OU lros, Rob les, De RObles,
Henriques Robles, Rob les de Medina, Da Sllva, Vas en VleJra .
*Deze famllie trok in de vIjftiende eeuw van Marburg, DUItsland, naar
Italië; daar werden ze eerst Marburgo, later Morpurgo genoemd; Inlichting
verstrekt door professor dr. Cecil Roth , Oxford.

Hoogduitse
Abrahams,

f amil i ena men :

Abrams ,

Azijnman , Behr, Benjamin,

Benjamins,

8rook,

Drlelsma

189

(FrieS- Joodse naam), Emanuels, Ezechlers, Goedman, Gomperts, Haas, Hartag,
Helfbron, Heymans, Juda, Koperberg, Kopinsky**, Levie, Mar kus, Monk,
Van Nle!, Pol ak, Pos, Van Praag, Salomons, Samson, Si mons, SWijt, Tayte!baum, De Vries, Winschenk .
**Na de progrom van Kishenev (1905) Uit Rusland gevluChl.

AANVULLING
Or. J. Meljer, historiCus en hebra{st, wees mij op een artikel dat door
J.D. Oppenhelm In het tijdschrift " Edot" IS gepubliceerd, vermoedelijk In
1947. De Uit het Hebreeuws vertaalde titel luidt: "Joodse gebruiken bij de
bevolking van Suriname." Mijn zoons en een in Jsrael geboren vriendin hebben
mij geholpen bij de vertaling. De schrijver van het artikel heeft van 1938
tot 1946 in Suriname gewerkt als consulent voor de citruscu l tur.
Het artikel begint met een inleiding waarin wordt verteld dat Portugese
Joden in 1548 het suikerriet van Madeira naar Brazilië hebben gebracht.
David Nassy sloot in 1659 een verdrag met de Nederlanders, waarbij aan
Joden toestemming werd verleend zich In Guyana te vestigen . Dat was overigens al in 1643 begonnen . Als namen van de vroegste kolonisten noemt hij:
Mesa, Pereira , Da Casta , Da silva, De Caceres en Fonseca.
Bij de gebruiken komt het t reef-geloof uitvoer ig ter sprake . Oe van
oorsprong joodse voedsel taboes werden ten dele door de zwarte sJavenbevo l kmg overgenomen en in verband gebracht met het optreden van lepra.
Niet gebrek aan hygiëne, maar het eten van verkeerd voedsel was de oorzaak, geloofde men. Dat vormde een hinderpaal bij de behandeling van de
ziekte . Een treef gold soms voor één individu, soms voor een hele familie.
Op grond daarvan kon bijvoorbeeld ook Inenting tegen pokken geweigerd
worden .
Ook joodse gebruiken rond dood en begrafenis werden in een of andere
vorm overgenomen , bijvoorbeeld de rouwperiode van acht dagen. Omgekeerd
namen Joden ook afrikaanse gewoonten over, zoals witte rouwkleren voor
vrouwen en zwarte voor mannen.
De sc hrijver noemt verder het gebruik van de mezoeza evena ls dat van
matses en kabanabrood door niet-Joden . Ook het verzoek aan een rabbijn
("dat nooit geweigerd wordt" ) om te bidden voor een ernstig zieke komt
ter sprake. Hij wijst ook op de gewoonte om tijdens Joods NieUWjaar en
Grote Verzoendag hOuten dozen met een gleuf buiten de synagoges te plaatsen; VOOrbijgangers konden hier in geld gooien .
Tenslotte wijst hij erop dat dit al les alleen voor de zwarte bevolking
geldt en dat deze gewoonten Jangzamer hand aan het verdwijnen zijn .

Julius Abraham Samson (gebOren te ParamarilX>, 191b) studeerde tuinbouk'
aan de Landbouwhogeschool te wageneingen en was van 1948 tot 1966 werkzaam te Suriname , hooEdzakelijk op het Landbouwproe fstation .
Van 1966
tot 1981 wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de Landbouwuniversiteit
te Wagening en. Auteur van een lOO-tal publikaties, voornamelijk over
de citrusc ultuur in Suriname en tropische vruchten in bet algemeen.
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ENKELE PUBLIKATIES
OP HET GEBIED VAN ORALE TRADITIE

Zoals het opschrift aangeeft , heeft de hier volgende li jst van t itels niet
de bedoeling een bibliografie van het betreffende gebied te zijn. We wil len
alleen een aantal publikaties op het gebied van orale tradities noemen, opdat belangstellenden zich verder kunnen oriënteren op dit terrein .
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Baoks.
Ong , WaJter J . 1982. OraliLy and LiLcracy . Tile lcchnologizing of the word .
London etc .: Methuen.
(vergelijking tussen schriftloze en "geletterde" cu lturen)
T~lompson , S. 1946. The PoJktaJe . London: Holt, Rinehart & WInston (herdruk
1977, Berkeley etc .: University of Callfornia Press) .
Thompson, P. 1973. 1'/)(-> voice of the Past . Oral I-listo ry . Oxford etc . : Oxford
University Press .
2.

Cara i"/J,· sch gebied

Abrahams, Roger D. 1983. The Nan-of-Wonls in ,hL> WesL Inrlje~. Performance and Emergenee of Creol(> Culture . Baltimore: John Hopkins University Press.
Baart, W. J . H. 1983. CuenLan di Nrmzi. Curacao.
Beckwlth , Martha Warren 1924 . Anansi Swries Jama.ica .
Nemairs of the
A merican Folk-Jare Socie t y . 1/0 1. 11. New York.
Burnett, Paula (ed.) 1986. Tile Penguin Boak of Carjbbean Verse in Englif-'h .
London : penguin Books .
(Besteedt aandacht aan de orale traditie, onder andere aan de door~
werkIng van de Afrikaanse l iedvorm , met zijn "call-and-response" -structuur , op de hedendaagse l iederencultuur .)
Cappei ie. H . van 1926. MyLhen en Sagen (rit WesL-rndië. Zutphen: Thieme.
Kerns , Virginia 194B. \~ omC'n .:Jnd tllc AncC'aon~. B1<'Jck earib Kinship and
A'iwaJ . Unlversity of Jlllnois Press (herdruk 1983).
LevIe, Lawrence W. 1978. Bfaek
Culture and BI8.ck Consciousnes-". AfroA merican Fo!k ThoughL from Slave-ry t-o Freedolll . Oxford etc .: Oxford
University Press.
Sherlock, Ph. 1966. Wes/-Jndian Po/ktH/es. Oxford etc .: Oxford University
Press.
Vatuk, V.P . 1964. "Protest songs of East Indlans in British Guiana . JOlJrnaJ ot
Am rric<!n Folklore 17: 220-235.

191

3.

Suriname

3. 1

Algemeen

Doelwijt, Thea (samenst.) 1972. Kei. Kraf Proza van Surimlme. Paramaribo: Bureau Volkslectuur .
(Bevat Indiaanse vertellingen uit Penard & Penard 1907/08 en C(rino
1970 en Anansatori en andere creoolse verhalen uit diverse bronnen.)
Doe/wijt, Thea 1975. Geen geraas of getier. Verhalen, gedichten , I.iedjes
na de emancipatie vóór de Tweede Wereldoorlog.
(Bevat fragmenten uit Penard & Penard 1907/08.)
Gortzak, H .J. 1984 . Jere mi/Luister naar mij. Den Haag: NBLC.
(Over Surinaams toneel, met tekstfragmenten).
He/man, A /bert (samenst.) 1977. Cultureel mozaiek van Suriname. Zutphen:
Walburg Pers.
(Bevat onder meer een hoofdstuk, van de hand van de samensteller,
over "Vo l kswijsheid en orale li teratuur".)
Kempen, Michiel van 1989. Surinaamse schrijvers en dichten:::. Amsterdam: De
Arbeiderspers.
(Besteedt aandacht aan de Indiaanse, Creoolse, Hindostaanse en Javadnse ora le traditie, r esp . in de hoofdstukken 3, 4, 5 en 6) .
Penard, A . P. 1924. "Surinaamse Volksvertellingen (1)". Bijdragen tot de Taa,/'-'
Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-IndÛo, 80: 325-363.
Penard, A . P. 1926. "Sur inaamsche VolksverteJlingen (II)" . Bijdragen toL de
TaaJ-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. 82 : 47-98.
3.2

Indiaanse orale tradi tie

Ahlbrinck, W. C.s.s oR. 1931. Encylopedie der Karalben, behelzend taal, zeden en gewoonten deze Indianen . Amsterdam:
Koninklijke
Akademie
van ~Vetenschappen (Verhandelingen der K .A . W. , A1dee/ing Letterkunde,
Nieuwe Reeks , dee l XXVII).
AJuman, Nardo 1985. Atamygano Warery . Pyjai liederen . (Samenstelling: Oemari . Vertal ing in het Nederlands: Nardo Aluman.) Paramaribo.
Cirino, A .C . 1970. Indiaanse vertellingen (twee delen) . Paramaribo : Bolivar
(herdruk 1977) .
Col!, C . van 1903. "Gegevens over Land en Volk van Suriname." Bijdragen
tot de Taru-. Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. 55: 451-650 .
Goeje. C.H. de 1942. " De inwijding tot medicijnman bij de Arawakken
(Guyana) in tekst en mythe"~ Bijdragen tot de J'aaj- , Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië 101 : 21 1-276 .
Goeje, C .H . de 1948. Zondvloed en zondeval bij de Indianen van k'esL-Indië.
Amster dam:
Koninklijke
Vereeniging
Indisch
Instituut,
Mededeling
No. LXX IX .
Hurau l t, J. 1968. Les Indiens Wayana de la Guyane Prancruse. Structure
Sociale et Coutume Familiale. Par is: Mémoires OSTROM 3.
Jara, F . 1988. " Same Arawak Conste ll ations", in J. Young & V. D. Chamberlain, Indigenous AsLronomical and Cosmological 'fraditions of the World.
Jara, F. & E. Magana 1983. lIStar MythS of the Kalina (Carib) l ndians of
Surinam!! . Latin A merican [ndian Literatures 7: 20-37.
Klaas, P. "CaraOjObische verhalen". Bzzletin 440: 24-27.
Koe lewijn , Cees (with Peter Riviêre) 1987. Gral literature of the Trio Indians
of Surinam . Koninklijk Instituut voor Taal-, land- en VO l kenkunde, Caribbean Se r ies 6. Dordrecht: Foris.
(100 mythen en verhalen in Engelse vertaling, met een korte beschouWillg uver de betekenis van de verha len .)
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Magana,
de
ca
Magana,

E dmundo 1988. Orión y la mujer P16yades. Si mbolismo astron o mico
los indios kalin a de Surinam. Dordrecht: Foris (CEDLA Latin AmeriStudies 44) .
E. (ed.) 1989. At,-tronomÎas indig enas A méricas. ScripL8 Ethnologica,
Suppl emè n~ a 9.
Magana, E. & F. Jara 1982. "The Carib Sky" . .Joumal de la Société des A m6ricanisLes 68 : 115- 132.
Maga ri a, E. & F. Jara 1985. !lCarib Myths on the Or igin of Some Anlmal
Species." LaLin A merican Indja n Lit. c ratures Jo umal 1/1: 13-27.
Magarîa, E. & P. Mason 1986. NyLIl a nd thf;' lmaginaryin th e N e l" Jv o rld.
Amsterdam : CEDLA (Latin America Studies 34).
Penard, F. P. & A.P . Penard 1907/08. De menschetende Aanbidders der Zon neslang . Deel I (1907); Deel 11 ("Het woord van den Indiaansehen Messias") en deel III (rtNeo-Sophia of de CirkeJleer van tijd en ruimte" )
(beide 1908). Paramaribo: Heyde.
("O ns werk ( ... ) is een psychologische studie onzer Indianen, inzonder heid Cara{oen, m.a. w. een studie der innerlijke gedachten, wereldbeschouwing en logica ... ")
3 .3

C r eoolse ora l e

Lraditie

Cai r o, Edgar 1984. LD1u ! {,elu ! liet lied der verv ree mdjng . Haarlem: In de
Knipscheer •
(Verzamelbundel gedichten, voorafgegaan door een Inleiding, met daarin een beschouwing ove r het traditionele Sranan lied en de overgang
naar gesch re\len poëZie (p. 54-61 }.)
Comvalius, Th . A.C . 1935/36 . "Het Surinaamsche negerl ied: de banja en de
doe". De lt,' esL-Indische Gids 17: 161 -72 .
Comva!ius, Th . A .C. 1939. IIEen der vormen van het Surinaamsche lied na
1863" . De I~'esl- Indisc h e Gids 21: 355-60.
(Over !obisingi.)
Donicie , A . 1958. Ondrofcni sa leri yu. Vertellingen in het Neger-EngeL.:;
met vertaling in het Nederlands. Deel I samen met A. de Groot; deel
11 samen met W. Ahlbrinck .
Drie, Aleks de 1986. k'a n tori Eu mj eygi s re n . (samenstelling: T . Guda). Paramaribo: Ministerie van Onderwijs, WetenSChappen en Cultuur, afdeling Cultuurstudies.
(UIteenzetting van de bekende verteller ove r diverse onderdelen van
de creoo lse cultuur, onde r andere banya . laku . anansiLod, sokopsaim . )
Drie, Aleks de 1986. Sye! arb l ori.' (Samenstelling:
T.
Guda . ) Paramaribo:
Ministene van Onderwijs, \Vetenschappen en Cultuur, afdeling Cultuurstudies.
(Schriftelijke weergave van de verhalen die Aleks de Drie voor de radio heeft verteld. Diverse genres: Anansi , Ondrofenitori, Srafutentori . )
Dubelaar, C . I\; . 1972. Negersprookjes u-i t Surinam e . Wassenaar . (Speciale uitgave van Nederland s Volksleven , XXII 3/4). Engelse vertaling : S urinam
Negro Folktalcs, Groningen 1973.
Ferrier, J.H .E. liet grote i1 NA NS I boek . Paramaribo: Vaco .
Groot, A. de, C .ss. R. 1970. Didibd-tor-i. Paramaribo: Vaco .
Groot, A. de, C.ss.R . 1971. Jorka-tori. Paramaribo: Vaco.
Guda, T. 1981 . "La tradici6n ora l en Surinam". An a les des Ca rib e del CenLros
df' Estudios del Caribe 1: 282-290.
Guda, T. 19B7 . "Sye~ Arki tori!: de verhalen van Aleks de Drie" . . Bz zletin 14 3:
36-41.
Henar-Hewitt, Ilse. S urinaamse Koto 's en Angisa 's . Paramaribo: Westfort.
(Beval informatie over de naamgeving aan stof patronen).
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Herskovits, Melville J. 1936. Suriname Folk-lore. New Vork : AMS-Press.
(Bevat volksverhalen - waaronder Anansitori -, l iederen - waaronder
lobisingi - en beschrijvingen van hel g~bruik elI de betekenissen van
angisa 's.)
Jong Loy. Harry 1987. Fosten tori. Dee l 1. Paramaribo, Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cu ltuur, Afd. Cu l tuur Studies.
Lichtveld, Noni 1984. Anansi. De spin weeft zich een web om de were.ld .
Heusden/Den Haag: A ldus/N.B.L.C./Novib. (2e druk 19B7.'
Putten , Laddy van & Janny Zantinge 1988. Let them talk. De historische ontwikkeb'ng van de kleding van de creoolse vrouw . Mededelingen van het
Surinaams Museum .
(Onder meer over de be teken issen van de angisa-bindwijzen en de naamgeving aan de stoffen. )
Renselaar, H.C. van 1959. "Een laku-pree". Vox Guyanae 3,6 (Tongoni 2): 36-

48.

Ronhaar-Rozema , Hanneke 1979. Anansi-tori's. Rol en functie van het Surinaamse volkssprookje. Specia le uitgave van Neerlands Vo.lksleven XX IX,
nr . 4. Warmer .
Schouten-E lsenhout , Johanna 1974. Sranan pangi. 1057 Sranan odo di Johanna
5choutcn-Elsenhout piki makandra .
(Samenste lli ng: E. van der Hl/st. De ado 's zijn alfabetisch gerangschikt
op het be langrijkste woo rd. Met behu lp van een index kunnen ze ook
op andere woorden worden gevonden. Ze zijn niet in het Nederlands
vertaald . We l is voor sommige een Nederlands spreekwoord gezocht
dat min of meer equiva lent is.)
Voo r hoeve, Jan 1973. "Vóór de letters" . Tirade 17: 410-418.
Voor hoeve, Jan & Ursy M. Lichtveld 1975. Creole Drum . an anthology of
Creole b'terature in Surinam . New Haven : Yale University Press (herdruk 1969).
(Bloem lezIng met rUIme aandacht voor de verschillende genres volksliederen en -ve rharen. Teksten in het Sranan met vertalingen in het
Engels door Vernie Febr uary).

3.4

Orale traditie van de Bosnegers

Herskovits, MeJvi/le J & Frances S. Herskovits 1934. Rebel Destiny. A mong
the Bush Negroes of Dutch Guiana . New
Vork:
McGraw-Hill .
(Foto
mechanische herdruk Amsterdam: Emmering, z.j.)
(Schetsen van het leven van het Saramakaanse volk, gebaseerd op
veldwerk in 1928 en '29. Bevat onder meer Anansitori. liederen, beide
all een in Enge lse vertaling, en de beschrijving van een krutu) .
Jozefzoon, O. J.R. 1959. De Saramaccaanse wereld. Paramaribo: Varekamp.
Pakosie, André 1972. De dood van Boni. Pa ramaribo .
Pakosie , André 1976. Het onstaan van de Bosnegerstam. La. l3ee . t18mapikin of IV osudendu . Paramaribo: Val ksboekwinkeJ .
Price, Richard 1975. 5aramaka social struct..ure. Analysis of a maraan society in Surinam . Puerto Rico : University of Puerta Rieo (Carib;;,ean
Monograph series no. 12).
Price, Richard 1983. First-Time. 7'he historical vision of an Afro-A men'can
people. Ba ltimore etc.: Johns Hopkins University Press.
(De ora le geschiedenis van de Saramakaners, zoals door Saramaka geschiedkundigen aan Pr ice toever trouwd) .
Priee, Sa ll y 1978. Co-wi vL'-S and Calabashes. Ann Arbor : University of MiChb/
gan Press.
(Bevat een hoofdstuk over de Jiedcultuur van de Saramakaners, in het
bijzonder het aandee l van de vrouwen darin).
Pri ee , Sölly & Ric,:llaru Price 1980. Afro-A merican Arts Ol thc Surinam Rain
Forest... Berkerey etc.: University of California Press.
194

3 .5

IJe Hindostaanse orale traditie

Adhin, J . H . 1984. " Birha, een belangrijke expressievorm van Surinaamse
vo l kspoëzie ." 13hasa 1/4: 14-18.
Arya , U . 1968. RiLual songs anc! folksongs of the 1I.indus of SUrln8m . Leiden:
E.J. Brill (Orientalia. Rheno-Traiectina IX). (tekst + vertaling, met
in leiding) .
Kishna , S. (red.) 1985. Prins Alwin en de twve .leeuweweJpjvs en iJnder(" verha7en. Par amaribo : Stichting Wetenschappelijke Informatie en Ministerie
van Onderwijs, Wetenschappen en Cu ltuur.
(Tekst +" vertaling, met inleiding.)
Kishna , S. (red . ) 19a6. Oe flu-itspeJcr. Pa r amaribo.
(Tekst + vertaling , met inleiding. )
loOf, A .H. 1973. Ja.iram verLelL ... Pa r amaribo .
Mahabier, B. 1984. " Biraha 's. Sarnaml l i teratuur, de ora le traditie". AL-::a Samachar 10/6 : 12-15.
Marhé, R . M . (red.) 1980. "Nat i aur nal ke khlssa - een Sarnami volksverhaal", Alsa Samachar 6/3: 15.
Marhé, R. M . (red .) 1981 . " Nota r is chorl kare, alla paisa foefoeroe kare".
Aisa Samachar 7/2: 15-17.
Marhé, R.M . 1982. "Vijf Sarnami spreekwoorden toegelicht ". 050 1/1: 98.
Raghoebier, R . 1987. SanskriU ke baten . Pa r amaribo .
(Bevat : "De geschiedenis van het Hmdostaans toneel", p. 71-93 en
"Ram l ila": 97-116. )

BuJhauni (raadsels) : 13hasa 3/4 (1986): 36; 4/2 (1987) : 3 1.
(Tekst

met vertaling. )

A'hiss<.J 's (verhalen):
"Acambho ke bacca ll • 8hasa 2/4 (1985) : 46-48; 3/1 (1986): 42-44 .
"Raja ke larka aur thag\n" . Bhasa 3/2 (1986) : 26-39 ; 3/3 (1986): 43-45.
Nasla (spreekwoorden): in Bhasa 1/ 1 (1983) : 31; 1/2 (1984); 35; \ /3 (1984) :
31 ; 1/4 (1984): 20; 2/1 (1984) : 14; etc . (vaste rUbriek).
(tekst, meestal met vertaling in het Nederlands.)
Ramlila : Bha:.-;a 4/1 (1987): 21-29.
(Korte beschrijving van de wijze van opvoering en de inhoud van
RamlIla . )

3.6

De Javaanse orale traditie

Pawiroredjo, E. 1988. Javaanse verhit/en uit Suriname. Literain? analyse en
in! erpl"ctalie. Doctoraalscr iptie,
RijkSunl versitei t
Leiden
(aanwez ig
in de bibliotheek van "et KomnkllJk Instituut voor Taal-, Land- en
Volkenkunde) .
Sarmo , Johan 1986/87. \1l nle idmg tot de Wayang in Suriname " (drie afleveringen) . 8hasé/ 3/ 1, 3/3: 27-29 , 4/ 1: 5-9.
Sarmo , J .J. & H.O. Vruggink (samenst . en vert.) 1983. Djoko Niskin/Oe 8rme
jongeling. Verteld door Pak Pamln AsmawidjaJa . Paramaribo: Ministerie
van Jeugd en Soort . Afdeling Cultuur Studies.
Sa rm o , J .J . & H.O. Vruggink (samenst . en vert .) 1983. Dongeng f.:anciJ/J/el
verhaal van Kantjil . Verteld door Pak SaJeman Siswowitono. Pa r amaribo, Ministerie van Cultuu r, Jeugd en Sport , Afdeling Cultuur Studies.
Sarmo, J. J. & H . D . Vrugginl< (samenst. en vert .) 1988. Keheng . Verteld door
Pak Kard i Kartowldjojo. Paramaribo, Ministerie van Onderwijs, INetenschappen en Cultuur, Afdeling Cultuur Studies.
Wengen, G. O. van 1975. The cu/tural inheritance
the Javanese jn Surinam .
Leiden: Br ilI .

or
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OVERZICHT VAN SURINAME-COLLECTIES I"

SAMENSTELLING:
HEIN VRUGG INK
BERT PAASMAN

Di t is de derCe aflevering van het bronnenover zicht voor de Surinamistiek.
Deze aflevering geeft de voorl opige afronding van de beschrijving van de
co ll ecties die zich in Nederl and bevinden. In de volgende afleveringen hopen
wij de be langrijkste bronnen buiten Nederland te verme lden, in het bijzonder
degene die in Suriname ze l f aanwezig zijn . Bovendien kunnen eventue le aanvu il ingen op de Nederl andse co ll ect ies alsnog opgenomen wo r den .
Geb leken is dat niet al le coll ecties even gedetai ll ee rd beschreven
kunnen wor den -- en zeker niet op dezel fde schaa l! Wij zijn afhanke l ijk van
de mate van uitvoer igheid van de in f or matie die wij van de verschillende
instel lingen ontvangen en zijn slechts in ger inge mate in staat het materiaa l aan te vu ll en of in te dikken. Maar in het vertrouwen dat de onderzoeker-gebruiker van ons Overz icht ze l f de betreffende instell ingen za l
consu lteren, zetten wi i ons ove r het gevoe lde bezwaar heen.
Wij bedanken een ieder die ons (in een tijd van bezuin igingen en per sonee lstekort) van infor matie voo r zien heeft. Wat deze af lever ing betreft
rich t en wij een spec iaa l woor d van dank aan K. van Doorne en Tj . van Tijen
van wie de gegevens over de Uni versi t eitsbib li otheek Amsterdam (UvA)
grotendeels af komst ig zijn en aan R. van Ge lder aan wie wij de gegevens
over het Gemeentearchief van Amste rdam ont lenen .
Evena ls in de vor ige af le veringen (OSO-nrs 7/2 en 8/0 geven wij per
instellioge achtereenvo lgens:
1. adres (event . gesp li tst in bezoek- en postad res) en telefoonnummer;
2. openingstijden;
3. gegevens over de co ll ect ie(s) .
De vo lgorde waa r in de instell ingen zijn opgenomen is wi!lekeurig. Aan het
eind wordt een al fabetisch ove r zicht (index) van de namen van de inste llingen gegeven.
Een voor lopige lijst van bib l iografieën en nas lagwerken van belang
voor de Surinamisti ek vindt men in nr 7/2 (pag. 241-243),
Wij hOuden ons warm aanbevo len voor suggesties, aanvullingen en co rrecties.
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77.

STICHTING MENNO VAN COEHOORN

1.
2.

Kaalsheuvel 87, 2517 KA ' s-Gravenha ge; 070- 547227.
d. t/ m vr 10.00- 13.00 uur, na te lefon isc he afspraak .

3. 1 Boeken, artikelen e.d.
Aanwezig is een k lem aantal boeken, artikelen e.d . d ie betrekking hebben op de vestingbouw 10 Suriname .
Kaarten en afbeeldingen
3.2
Er is één kaartje met lijst van verdedigingswerken (opgesteld door
Lancke r , 1979) . Verder enke le afbee ldingen, met name van Fort ZeeJand ia en Fort Nieuw Amsterdam.

78.

RIJKSMU SE UM HET KON INKLIJK PENr"NGKABINET

I.
2.

Rapenburg 28/Postbus 11028, 2301 EA Leiden; 071-120748.
exposi tie: di t/m za 10.00-17.00 uu r; zo 13.00-17.00 uur.
bibliotheek:
d l t /m vr 10.00- 17.00 uur
Ie zaterdag van de maa nd 10.00- 17.00 uur
museumspr eek uur: e lke woensdag 14 .00-17 .00 uur

3. 1 Co ll ect ie voorwerpen
Munten:
munlen gesl agen voor de Westmdlsche CompagnIe, 1794;
muntjes van t , 2 en 4 duit (zgn . papegaa1epennmgen) 1674/ 1679;
muntjes geslagen te Philadelphla voor Surmame, 1941 ~ 1 960 ;
dIver s Su rinaa ms ge ld, 1966- 1916.
Papierge ld:
kaarlgeld van de Geoetroyeerde Westmdiset1e Compagnie , begin
1ge eeuw ;
muntbiljet va n de Algemene Neder landsche Maatsc haPPij te Brussel , 1826;
diverse bi ljetten uitgegeven door de Weslindische Bank , lB29- 1844;
diverse biljetten uitgegeven door de Su ri naamse Bank, 1865/ 1933;
diver se biljetten uItgegeven door het Min Iste r ie van Financiën,

1960- 1974;
dIverse bIljetten uitgegeven door de Cent ral e Bank van Su ri name,
1963 .
PennIngen :
Er IS een k lem aantal penningen dat be trek long heeft op de Su rmaamse
gesc hIeden Is. De ver zame l ing penningen is UItslUItend c hronologIsch
geordend.
ingang : A . Plek, Standard cat alogue of I,/olld paper money. München, 4e
edit ie, dl. 2; C. Scho l ten , De munten van de Ncdcrlandsche gebjedsde(!~
lcm Ol'crzcc 1601~1948 . A msterdam , 195 1; C. L. Krause en C. Mrshler,
Standard catalogue of worJd coins. ed. 1989, IOLA , Wrsconsln .
3. 2.

Bib li otheek

inhoud : en kele pub l ikatles op het geb ied van het SurInaamse ge ldw ezen .
ingang : alf abetische en systematische cata l ogus.
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79.

CE NTRUM VOOR STUDIE EN DOCUMENTAT IE VA N LAT IJN S AMERI· . /
KA (CEDLA)
1.

Keizersgracht
5253248 (b,b.).

395-397 ,

2.

ma l/m vr 10.00- 16.00 uur.

3.

B ibliotheek

10 16

EK

Amsterdam;

020-5253242/

Su ri naams boekenbezit :
omvang : ca. 200 titels.
ingang : CEDL A cata logus op fiche, r egiocode 8 1.

80 .

DERDE WERELD CENTRUM (DWC)
Afdeling Dokumentatie
Katho li eke Universiteit Ni jmegen
1.

2.

Thomas van Aquinostr aat
080-5 I 3058.
ma t/m vr 9 .00-16.30 uur.

I /Postbus

9 108 ,

6500

HK

Nijmegen;

3.

De Afdeling Dokumentalie. die sinds 1974 bestaat, houdt zich
niet specifiek met Sunname bezig. Voor zover sprake ;s van een
"Suri nam e Col lectie" bestaat deze UIt de vol gende onderdelen:
3. 1

Tijdschriften

Lopende t ijdschriften : Spannoe . Palet. Laun A menenn Carribian Report.
LaUn A men·can Weekly. [SLA , clipping service van A merikadnse en
EngcJ.sv: tijdschriften (Financial Times) . Afge sloten tijdschriften: Suriname Informatie ( 1978- 1985) , Su riname BuUetin . Suriname Nieul,·/s (alleen

1975).
3.2

Boeken

Het boekenbezit is ondergebracht bij
WetensChappen (z!e aldaar) .
3.3

de Bibliotheek Sociaal-Cu lturel e

Krantenknipselarchief

inhoud: krantenkn!psels, brochures, rapporten, sc ri pties. e.d.
ingang: sl ech t s zeer summier ontsloten; hootdrubrieken: al gemeen, pol Itiek, sociaal, econom ie, religIe, c ultuur.

81.

GEMEENTEARCHIEF 'S·GRAVENHAGE
I.

Loosduinseweg 17, 257 1 AA 's-Gravenhage; 070-648904 .

2.

di

3.

t/m za 9.30' 16. 15 uur.

Er zijn geen spec ifieke co llecties met betrekking tot Suriname
in de archjeven, bjbliotheek en atlas. In een groot aanta l archie~ e n be~inden zich echter tal van gegevens over za ken en personen
In r elatIe tot Suriname die niet als zodani g gespecifi ceerd zijn .
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82.

MUSEUM BRONBEEK
Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen "Bronbeek"

1.
2.

Velpe r weg 147,6824 MB A r nhem; 085-641 538.
dagelijks geopend van 9 .00-17 .00 uur.

Voorwerpen
3.1
Een muurv lak van het museum IS ingericht met etnog rafische
werpen uit Suriname . Tevens zijn er enke le diorama ' s.

voor-

3. 2
Bibliotheek
Er is een klein aantal boeken over Suriname tot 1974 .

3.3

FotocoJlectie

Deze co llectie wordt momenteel
ook Surinaams materiaa l bij .

83 . B IBLIOTHEEK

I.
2.

VAN

DE

onts loten .

TECHN ISCHE

Naar

verwachting

UNIVERSITEIT

DELFT

is

h ier

(BTUD)

Schuttersve ld 2/Postbus 98 , 2600 MG Delft; 0 15-78911 1.
ma t/m vr 9.00- 17.00 uur, maandag- , dinsdag-, donderdagavond

19 .00-2 1.30 uur, za 10 .00- 12.00 uur.
N.B. Tegen een e xtra vergoeding
fonisch (0 15-78564 1/785680) voor
worden dezelfde dag nog verstuurd .

er een spoedservIce : te le12.00 ingediende aanvragen

IS

3.

De co ll ectie is toegespitst op technische literatuur en die literCltuur die van belang is voo r de techniek . Een k lein dee l l igt
op het gebied van de sociale en geesteswetenschappen. Over Suriname
is het volgende te vinden :
3.1
Boeken
omvang : ruim 200 tite ls (direct op Suriname betrekking hebbend).
datering : 13 tite ls van voor 1900 , rest 20-ste eeuws .
onder we rpen :

algemene besch r ijvingen
bosbouw /hou tsoor ten
landbouw
geologie/m ij nbouwkunde/del btoften
geschiedenis/sociaal-cu Iturele aspecten
reisbeschrijv Ingen
3.2
Tijdschriften
In het tijdschriftenbezit IS nogal wat over Suriname te vinden . In het
bijlander dient vermeld de "Ingeni e ur", waar in ir . Lely regelmatig Publiceerde .

84.

UNIVERSITE ITSBIBLIOTHEEK RIJKSUNIVERS ITEIT L IMBURG

1.
2.

Bonnefantenstraat 2/Postbus 616 , 6200 MD Maastricht;
043-887 404 .
ma, wo, do 9 .00- 18.00 uur; dl 9.00-2 1.00 uur ; vr 9 .00-17 .00 uur;
za 10.00-14 .00 uur ; raadpleging na telefonische afspraak .
N.B. De openingstijden wijzigen per academisch jaar .
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3.

Aanwezig is een k lein aantal oudere en nieuwere boeken over
Suriname.
herkomst : de oudere werken maken deel uit van de zogeheten collectie
Mariendaal, dIe in 1976 door de U.8 . is aangekocht . Mariendaal was
een noviciaat van de Jezuieten.
omvang : ca. 30 boeken .
inhoud: onder de oudere werken bevinden zich o.a.: Hartsinck (1770),
Stedman ( 1799-1800), De Laet (1644) .
ingang: via een alfabetische hoofdwoordencatalogus.

85. MARITIEM MUSEUM "PR INS HENDRIK"
1.
2.

Leuvehaven 1,30 11 EA Rotter dam; 0 10-4132680.
di t/m za 10.00-17.00 uur, zo 11.00- 17.00 uur.

3.1

Schilder ijen. l itho 's e.d.
gezicht op de Oranjestraat, Parama r ibo; pot l oodteken i ng ~
Parama r ibo, Su r inamerivier en Gouverneurshuis; schilderi j op paneel ;
Paramaribo, schi lderij door G. van Emmerik;
gezicht op Paramaribo ; aquatint door F.C. Dietrich, 18 17;
aanta l gezichten op en in de stad, uit de serie " Gezigten uit
Neerland 's West- Indië", li tho's door J. E. Heemskerk van Beest
naar G. W. C. Voorduin;
geziCht op Paramaribo of Nieuw Middelburg, gravure bij Bernardus Maurik;
gezicht op de stad Paramaribo, aquare l door P.A. van Rees;
gezicht op Paramaribo , aquatint dOOf F.C . Dietrieh, bij E. Maaskamp , 1817.

Manuscripten
3.2
Journalen van versch ill ende schepen , waaronder " Het Vergenoegen "
(1793-1795 , 105 vel foliol, " Vrouwe Johanna Catharina" (1756, 12 vel
folio), " Brandenbuerg" (1729 , 147 vel fo l io), " Christina & Alletta" (1748/
1755), HSu r iname ff (1759- 176 1, 15 vel folio), allen varende op Suriname.
3. 3

Kaarten
diverse oude kaarten van de kust van Guyana in het a lgemeen
en Suriname in het bijzonder, o.a. van/bij J. C. Heneman, Laurie
& Whittle, A. Lavaux . H. de Leth, Mabe , W. Magge, Reinier
& Josua Ottens, J. Robijn e.a.
Het Pia n van Paramaribo , door Mattheus Sager .

86. BIBLIOTH EE K EN ARC HI EF VA N HET GROOT OOSTE N DER NEDERLANDEN (VR IJMETSELAREN)
I.
2.
3.

F luwe len Bur gwal 22, 25 11 CJ 's-Gravenhage ; 070-46 1676 .
ma tJm vr 10.00-16.00 uur.

Boeken, brochures, lede nl ijsten en archiefst uk ken (voornamelij k
correspondentie) vana f 176 1. In dat jaar wer d de eerste Su r inaamse vrijmetse laars loge, Concordia , gesticht, tevens de oudste loge van
gehee l Zuid-Ame ri ka . Ter ge l egenhe id van het 225-jarig bestaan werd
in 1986 een geden kpenni ng ges lagen . In tataar zijn er een l 1-ta l loges
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geweest. waarvan sommige slechts een kort bestaan beschoren was. De
bekendste Zijn : Concordia, L ' Union (die Joods was), La Zélée en De
Standvast ighe id.
literatuur: artike l door B. Croiset van Uche len in de Encyclopedie van Suriname.

87. GEMEENTE-ARCHIEF HARDERW IJK

1.

2.

Havendam 56. 3841 AA Harderwijk; 034 10-1 1208.
ma Urn vr 9.00-17.00 uu r.

3.

Archieven en co ll ecties van de Wesenhagen-Stlc hting. Betreft
leden van de familie Wesenhagen en Palthe Wesen hagen , van
wie sommigen In Su rin ame woonden en werkten gedurende het eind van
de 18e en de 1ge eeu w. De co ll ectie bevat genea logieën en autografen,
prentbriefkaarten, foto 's, tekeni ngen en kaarten , kranten en k ran t enknipse lS. Voorts IS er een bib li otheek waarin zic h werken betreffende
SUriname bevinden en Su r inaamse almanakken (vnl . 1ge en begln-20e
eeuw) .
ingiJng : getypte Inventa ri s en catalogus door J . van Heli.

BB. VAKGROEP OOSTERSE TALEN EN CULTUREN, R.U. UTRECHT

I.
2.

Orolt 15, 35 12 BR Utrecht; 030-392 123.
ma l/m vr 9 .00-17 .00 uur.

3.
Rituele en vo l ks l iede ren van Hmdostanen .
Collectie bestaande Uit 1 1 gelUidsbanden. Opnames gemaakt door
Usharbudh Arya op verschillende plaatsen in SUfl name, tussen 1962 en
1967. Vnl . Noordindiase talen . Geen Inventans aanwezig. Een dee l van
het materiaal is Uitgegeven en becommenta rieerd 111: Usharbudh Arya,
Nitudl Song..;; and Folksongs of the lIinduS ot' Sun'nam . Lelden 1968
(Orlentalla Rheno-I ralectlna , IX).
B9 .

RIJKSPRENTENKABINET
1.

2.

Jan Luykenstraat la, 10070 0 Amsterdam ; 020-732121 .
ma t/m vr 10.00-17.00 uur.

3.

Interessant iJlustratlematerlaal op het geb ied van de
Tekeningen en prenten van (plaatsen In) SU ri name,
111 Co llec ti e Topografie.
ingang : f iches onder trefwoord Topografie Su rlOame, en op
k unstenaars. Te raadplegen in de stud iezaal.
Iilt'Hftuur: Gids I'oo r het Rijksprentcnkabincl . Rijksmuseum
(tot ca . 1936, rest staat op fi ches).

topograf ie.
opgeborgen
naam

van

1\ IIrstcr'dam

90. AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM

1.
2.

Ka l verstraa t 92/postadres: N ieuwezijds Voorburgwa l 359 ,
10 12 RM Amsterdam ; 020-523 1822 .
dage l ijks 11.00- 17.00 uur; bib li otheek di t/m vr 13.00-17 .00 uur.
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3. 1

Prentenkabinet
Paskaart van de rivieren Cornmewijne, Suriname, Saramaca en
Courantijn, vertonende etc., ca. 1680; kopergravure van Gerard
van Keulen.
Algemene kaart van de colonie of provintie van Suriname etc.,
ca . 1750; kopergravure naar A. de Lavaux.
Landkaart van de volksplantingen Suriname en Berbice en plan
van de stad Paramaribo, ca . 1760; door Isaac Tirion .

Schilderijencollectie
3.2
Een der plantages van Jonas Witsen (1667-1715) aan de Surinamerivier,
ca . 1707; olieverf door Dirck Valkenburg.

3.3

Voorwerpen
Kelkglas met het wapen van de Sociëteit van Suriname en monogram
van twee dooreengeslingerde letters E. geslepen glas, 18e eeuw .

91. CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK (CBS)
1.

2.

Prinses Beatrixlaan 428/Postbus 959, 2270 AZ Voorburg;
070-694341 .
ma t /m vr 9.00-17.00 uur (bibliotheek), 9.00-16.00 uur (magazijn) .

Er zIjn diverse statistische uitgaven met betrekking tot Suriname, met name uitgaven van het Algemeen Bureau voor de
Statistiek (ABS). Ze beslaan uiteenlopende terreinen zoals (alfabetisch
geordend):
3.

Algemeen

A statistic survey of Surinam, 1975
Jaarcijfers voor Suriname, 1956- 1965
Statistisch jaarboek van Suriname, 1986
Suriname in cijfers, 1954Suriname in voge lvlucht , 1977-1982
Surinaams verslag, 1932- 1950
Demog rafie
Bevolking van Suriname, 1959-1962
Doodsoor zaken , 1958-1966
Volkstelling Suriname, 1950, 1964, 1971
Economie/handel
Bedrijfs- en beroepstelling Suriname 1961/1973/1974
Bouwaktiviteiten in Paramaribo en omgeving , 1962-1982 (niet
alle jaren)
Ekonomische kwartaalstatistieken: ontwikkeling van de omzetten,
loonsom per werknemer en de werkgelegenheid. 1972- 1984
Handelsstatistiek , 1927-1952; staat houdende overzicht van de
in- en uitvoer van goederen
Jaarstatistiek van de 10- en uitvoer per goederensoort en per
land, 1962
Kwartaalstatistiek van de in- en uitvoer per goeder:ensoort en
per land, 1968- 1977
Nationale rekeningen van Suriname, 1972-1979
Prijsindexcijfers van de gez.insconsumptie, 1970- 1976/1978-1979
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Statistiek van de industriële produktie, 1965-1979
Statistiek van de produktie, 1977/8 t
{Jaar)verslagen van Instellingen
Jaarverslag Kamer van Koophandel en fabrieken te Paramaribo ,
1921- 1937 (n iet alle Jaren)
Jaarverslag van den Openbaren gezondheidsdienst, 1930-1937 (niet
alle Jaren)
Orgaan der Economische Stichting West-Indië-Nederland (ESWIN),
1946-1956
Statistische berichten van het Algemeen Bureau voor Statistiek
Suriname , 1956-1971
Verslag Centrale Bank van Suriname, 1957-1981
Verslag Surinaamsche Bank, 1890-1956
Landbouw/visser ij
Landbouwtelling Surlnarne. 1953/1954, 1959, 1969
L. V. V. in 1959-1968, samengesteld door H. del
nummer van De Surinaamse Landbouw

Prado; speciaal

Onderwijs
Statistiek van het onderwijs. 1957-1963
Transport
Jaarstatistiek
rel z Igersverkeer.
scheepvaart,
motorr IJ tUigen,
1978-1986
Statistiek der motorrijtuigen , 1954-1978
Statistiek van het reizigersverkeer , jaarCijfers \971 - 1977
Statistiek van de scheepvaa r t, jaarcijfers 1071 1076
N .B. In sommige gevallen zijn niet alle jaren aanwezig .
ingang ! alfabetische

hoofdwoordencatalogus,
systematische
geografische catalogus buitenland (publicaties van na 1975).

92. SIBLlOTHEEK
NATUURWETENSCHAPPELlJKE
SURINAME EN DE NEDERLANDSE ANTILLEN
1.

2.

cata logus,

STUDIEKRING

VOOR

Plantage iVliddenlaan 45/Postbus 20125 , 1000 HC Amsterdam;
020-5255926/5256614.
thans gesloten; na heropening medio april 1990 bezoek (na afspraak) van di t/m vr 10.00-16 .00 uur .

De Bibliotheek bevat literatuur op het gebied van de natuurwetenschappen , met name met betrekking tot de neotropeo
(Amerikaanse tropen) . Wat betreft Suriname wordt ook alle niet-natuurwetenschappelijke literatuur opgenomen waarop de hand kan worden
gelegd.
De co llectie is thans in bruikleen bij de Universiteit van Amsterdam .
Het is de bedoeling dat ze binnen enkele jaren wordt overgedragen .
Naar ve r wachting zal de collectie dan beter geordend en op efficiëntere
wijze ontsloten kunnen worden .
De collectie Surinamica omvat:
3.
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3. \
Boeken , tijdschriften e .d.
herkomst : verkregen in ruil voor pub l icaties van de Natuurwetenschappelijke Studiekring .

datering : sedert 1945.
omvang: ca . 8 meter boeken en 12 meter tijdschriften .
ingang : a ll een de tijdschriften staan op kaart.
belang : waarschijnlijk de gr ootste collectie natuurwetenschappe li jke literatuur over het Car a"i"bisch gebied en Zuid-Amerika in Nederland. Er
is tevens een gr ote collec ti e overdrukken.
3. 2

Arch iefmateriaal

3.2.1
Archief Geijskes, O. C. (1907 - 1985)
inhoud: stukken betreffende natuurwetenschappelijke
omvang : 2,5 meter.
3.2.2

Archief T r eub Maatschappij (Maatschappij
Onderzoek in de Tropen)
datering en omvang : vanaf 1890; ca . 4 mete r.

expeditie

voor

in

' 948.

Wetenschappelijk

3.2.3

Archie f Natuurwetenschappelijke Studiekring voor Suriname en
de Nederlandse Antillen
datering en omvang : vanaf 1945; 7 meter.
inhoud : een niet onbe langrij k onde r deel is het Brokopondo(stuwmee r }archief .

93. NATIONAAL NATUURHISTORISCH MUSEUM

1.

2.

postadres: Postbus 9517 , 2300 RA Leiden; 07 1- 143844.
bezoeke r sad r essen : (o .a.) Raamsteeg 2, Garenmarkt lB en Hooglandse Kerkgracht ' 7 (op het laatste adres is tevens het tentoonstel I ingsgebouw).
ma t/m vr 8.00-17 .00 uur; ten t oonste ll ing: ma t/m vr 10.0017.00 uur, zo 14 .00-17 .00 uu r.

3.

Het Museum is een wetenschappelijke inst e l ling. De vaste tentoonstelling omvat alleen de geologie. Er ziln 23 afde l ingen ,
elk met een eigen conservator .

3. 1
Zoö logische co llectie
Het Surinaams zoölogische materiaal , toebehorend aan het voormalige
Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, is over verschillende afdelingen
verspreid. De conservatoren die de laatste jaren het meest bij onderzoek van de fauna van Suriname betrokken waren , zijn dr . M .S. Hoogmoed (amfibieën en reptielen) en dr. G. Mees (vogels en bepaalde vissen) . Veel materiaal is afkomstig van de bekende bioloog en etno loog
dr . O.C . Geijskes, die vele jaren aan het museum verbonden is geweest.
inhoud: het materiaal is zeer divers en omvat voge ls, zoogdier en , amfibieën , vi inde r s, reptielen , vissen , weekdieren, kreeftachtigen, insect en .
datering en herkomst : het grootste dee l van de co ll ectie is van recente
datum en tijdens expedities van museum-medewerkers bijeengebracht .
Een k lein deel is zeer oud en dateert van voor de oprichting van het
museum in 1820 . Onder de v li nders bijvoor bee ld bevindt zich materiaa l
waarover reeds in 1775 gepub l iceerd werd. Vermeldenswaard is ook de
collectie vlinde r s verzame ld door E. H. Jonkers.
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omva ng : moei li jk te schatten omdat het materiaa l niet op geb ied maar
op diergr oep is opgeborgen.
be lang : het museum bezit zonder twijfel de grootste conectie zoölogisch
materiaa l uit Suriname.
i ngang : een dee l van het materiaal is via kaa rtsysteem (met als ingang
de soortnaam) toegankelijk.
Naast dit zoö logische mat eriaa l is er ook litera tu ur die h ie r betrekking
op heeft, bestaande uit algemene boeken , expeditieverslagen e.d. (totaal
± 1,70 meter) , Vermeldenswaard is het boek van J.C . Sepp (1829-1852)
OVe f Surinaamse vlinders en het bekende boek van Me r ian (1719) .
Er is ve r spreid in tijdschriften en boeken ook het een en ander over
de fauna van Sur iname te vinden, maar de omvang hiervan is moeilij k
te schatten om'dat er geen kaa rt systeem van wordt bijgehouden . Daa r naast is er een beperkte col lectie kaarten, veelal voor e xpeditiegebr uik
en voor het gr ootste deel afkomst ig van he t Centraa l Bureau voor
Luc htkarte ri ng (C .B. L .).

3 .2

Geolog ische col lectie

inho ud : Dit materiaa l, dat afkomstig is van het voo r ma l ige Rijksmuseum
van Geologie en M inera l ogie , bestaat met name uit gesteente monsters
en fossielmateriaa l . Het is in diverse co llec ties t e vinden , waar van de
voornaamste hie r onder worden genoemd .
i nga ng : De collecties zijn (voor een groot gedeelte) toeganke l ijk door
middel van met een computer vervaardigde catalogi, waarbij naast de
uitvoenge catalogi op nummer ook beknopte catalogie op onderwerp
(bijv . gesteentenaam , vindplaats, geologische oude r dom) mogelijk zijn .
belang va n de collecae : De gesteentemonsters z i jn ten dele om hun
economisc h belang (goud, bauxiet) verzame ld, waarbij het we l om wetensc happe l ijke studies (proefsc hriften: Brinck , 1955; Van Kersen, 1955;
IJzerman, 1931) ging. Het foss iel materiaal werd vee la l verzameld om
lagen te dateren en is nog steeds van wetenschappe l ijk be l ang . Het
oudere materiaa l is ook uit histo risch oogpunt (eerste geolog isc he onderzoek van Su r iname) interessant.
litera tuur o ver de ins Le llin g : "Rijksmuseum van Geo logie en Minera logie

1878- 1978", Sclip t a Gco logi ca , 48: 1-96 .
3.2.1

Billiton

i nh o ud e n o m va ng: gesteentemonsters, 40 stuks .
3 .2 .2

Brinc k , J .W.

d aLeri ng . in /JO ud e n 0 m va ng: 1950- 1954,
liWra Luu r: J. W. Br inc k , "Goudafzettingen
Ncdedclinge n. 21 , 1955: 1-246 .
3.2.3

gesteente monsters,
55
stuks.
Suriname ", Leidse Geol ogisc he

In

Coppename expeditie (L . A . Bakhuis)

daten'ng . jnho ud e n o m va ng : 1901; gesteente monsters , 80 stuks .
l i tera LtJur : W. Bergt, "Z ur Geol o gie des Coppename- und Ni c kerie- Tales

in Su ri (1am", Sa m mlungen GeologisclJE'fl Reichsmuscu ms Leiden , ", 11, 1902:

93- 168.
3 .2.4

Kersen, J .F . van

d atering , inho ud en o m vang : 195 1/ 1952;
gesteentemonsters,
50
stuks.
li t eratuu r : J.F . van Kersen , " Bauxite deposits in Suriname and Demerara "
Leidse Geol ogisc he Ne d edcJ.ingen. 21 , 1955: 248-37 2.
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3.2.5
Martin, K.
dacering. inhoud en omvang : 1884/1885; gesteenten en fossIelen; 120 stuks.
Lit eraluur: K. Martin, "Ber ich t über elne Reise nach Niederlandisch
West-Ind ien und daruf gegründete Studlen", 11 Geologie, Lelden 1888; 1-238;
K. Martin, "Aantekeningen bij eene geognostlsche overz ichtskaart van
Suriname", Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijksk undig
Genootschap. ser . 11, 5, 1888: 444-453.
3.2. 6

Voltz, F.

gesteenten en
stuks.
literatuur: M .M . Schepman, " Bi jdrage tot de kenniS der
van de sche lpritsen van Suriname, naar de door den heer
te vezameling bewerkt", Sam mlungen Geol. Reichs mllsclIms

datering. ·inhoud en omvang: 1853-1855;

fossielen ;

650

MoHuskenfauna
Voltz gemaakLeiden . 11, I,

l BB7: 150- 16B.
Daarnaast is er nog materiaal geschonken door R. Lagaaij (130 stuks
bryozoën) en C.O . van Regteren Altena (molluSken), dat door hen bewerkt was maar niet verzameld .
In de bibliotheek kan men naast de hierbOven genoemde literatuur die
direct op de collecties betrekking heeft, ook veel andere boeken en
tijdSChriftartikelen op geologisch terrein vinden . Bovendien lijn er (geologische) kaarten .

94 . UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK AMSTERDAM
1.

2.

Singel 425, 1012 WP Amsterdam; 020-5259111.
ma t/m 'Ir 9 .30-17.00 uur.

3.

Oe US bezit zelf meer dan 2000 , en samen met de instituutsbibliotheken meer dan 3500 boeken en tijdschriften op het gebied van de Su ri namistiek; aardrijkskunde, land - en vo l kenkunde , biologie, rechten , sociaal-economische geschiedenis, slave r nij en emancipatie,
taal- en letterkunde, zending, pol itiek etc.
Er zijn ongeveer 200 tijdschriften.
Bij het uitleenbureau zijn gidsjes voor bezoekers verkrijgbaar .
ingang: alfabetische en systematische catalogi (deels geautomatiseerd:
de Online Publieks Catalogus, deels op fiches). De Online-catalogus bevat; alle werken in de UB opgenomen na 1981; alle werken op de instItuutsbibliotheken opgenomen na 1978; een groeiend aantal werken
opgenomen vóór bovengenoemde jaren; bijna alle periodiek verSChijnende
publikaties als tijdschriften en kranten, alsmede genummerde reeksen
en seriewerken. Voor het overige raadplege men de oude flchescatalo-

9'·

Raadpleging van zowel het oude als het nIeuwe systeem IS dus altijd
aan te raden.
In de On l ine-catalogus kan men zoeken op de auteursnaam, op het
eer ste woord van de titel (behalve lidwoorden), of op Nederlandse, Duitse en Enge l se trefwoorden (persoon of onderwerp). Men kan verder
zoeken op de naam van een organisatie of instelling die publJkaties
verzorgt , op een combinatie van woorden 01 woorddelen uit de titel
en op de Oewey-code (de code voor de Guyanats is 988, voor Suriname

988.30).
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In hel BiblIOgrafIsch Informatiecentrum staat de oude Systematische
ca talogus (op fi ches) die in 1978 afges lo ten werd . Op deze afde l ing bevlOden zich b ib l iogr afieën en andere naslagwerken betr. Suriname (numeriek gep laatst vo l gens Dewey-code: 310, 421, 808.80, 988, 988.30) en
een be langrijke ' voorlopige Inventaris van het Surmamica-bezlt vsn de
UB en van de instituutsbIblIotheken' door K. van Doorne en Tl . van
Tijen (ruim 2000 tite ls).

collecties van enIge omvang te Vinden :
Jnst. voor Neerlandistiek, SpuIstraat 134
Inst. voor Muziekwetenschap. Spuistraat 134
Historisc h Seminarium , Spuistraat 134

BIJ de volgende instituten zIJn

113
131
138
174

176
177
184
242
25 1
310

Centrum

Studie

en

Documentatie

Latijns

Amerika

(CEDLA),

Keizersgracht 395-397
Antropologisch Socio logisch Centrum, Oudezijds Achterburgwal
185
Inst. voor de Wetenschap der Po liti ek , OudezIjds Achterburgwal 237
Juridisch Instituut , Oudemanhuis Poort 4
Arlis Bibliotheek , Plantage MIddenlaan 45A
FysIsche Geografie en Bodemkunde, Dapperstraat "5
Bibliotheek Economie en Econometrie, Jodenbreestraat 23 (4e
verd.)

3.1
Afdeltng Zeldzame en Kostbare Werken (ZKW) (tel. 020-5252473)
De 16e- t fm l Be-eeuwse werken (zoals die van Raletgh , Warren, Van
Berke l , Herlem, Maur icius, PIstorIUs, FermIn, Hartsinck , Banck r oft,
Stedman, Roos e.a.) zijn op deze afdeling te raadpl egen.
Op ZKW beVinden zich ook microfiches van de pamfletten In de KoninkliJke Bibliotheek Den Haag tot 1140.
3.2
Afdeling Handschriften (tel. 020-5252284)
Dne verhandelingen In handschrift door J.J. Halfhide:
a. l ets over de Yaws, framboesia amencana, en VolksbehandelIngsmethoden . Paramaribo 1833 , 64 pg.
b. Over de behande ling van vergiftigde slangenbeten met het oog op
de negerinentingen. Paramaribo 1833, 1 dl .
c . Wetten en bepalingen betreffende Uitoefening dec geneeskundige
WetenSChappen in de kolonie Suriname. Suriname 1833, 1 dl.
In de handboekenj van de Afdeling Handsch nften zIJn enkele publikaties
opgenomen die niet allemaal te 'lInden zIJn 10 de alfabetische cata logus
van de Us. Ze gaan over het Afaka-schrtft In Suriname; er zijn overdrukken van tiJdschriftartikelen door Dubelaar en GonggrIJp.
3.3

Kaartenverzameling (tel. 020-5252354; openingsti jden
ma-do
10.00-17.00 uur)
Grootste Nederlandse kaartencollectie, met veel historisch materi aal.
Afkomstig Uit aankopen, legaten en brUikleen (Kon . Ned. Aardrljksk .
Genootschap; co llectie Muller; collectie Vaandrager).
Zowel gedrUkte als handschrlttelijke kaarten van Su riname, de Guyana 's
en West-Indië. De oudste afzonderlijke o ver Zichtskaar t van Guyana, Uitgegeven door Joducus Hondius, dateert van 1599.
ingang: op de co llecties van de UB, het KNAG en Vaandrager bestaat
een geannoteerde fichescatalogus; op de co llectie Muller bestaat een
aparte cata logus.
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Naslagwerken, bibliografieën en facsimilewerken zijn op de Kaartenzaal
aanwezig, waaronder C. Koeman: Bibliography of printed maps of Suriname 1671-1971 . Amsterdam 1973; en C. Koeman: Schakels meL het ~'er
leden . De geschiedenis van de kartografie van Suriname. J 500-197] .
Amsterdam 1973.
De co llectie is als volgt in te delen:
3.3 .1

Suriname algemeen: topografische kaartwerken (5 stuks) en overzichtskaarten (53 stuks) .
daLedng: 168B-heden en z.j.
3.3.2

Grotere delen van Suriname: kusten , savannen, rivieren met plantages (22 stuks).
datering : 1716-heden en z . j.
3.3.3
Stadsplatteg ronden Paramaribo (23 stuks).
datering: 1726-heden en z.J.
3.3.4

Thematische
kaarten:
natuurkunde,
geologie,
grensgeschil len,
zending, plantages, wegenaanleg, goudwinning, defensie (17 stuks) .
datering : 1724-heden en z . j.
3.4

Documentatie
Sociale
Bewegingen (tel.
020-5252339/5252407;
openingstijden: wo en do 14.00-17.00 uur)
N.B. Deze Documentatie za l mogelijk in de nabije toekomst overgebracht worden naar het Internationale Instituut voor Socia le Geschiedenis, Kabelweg 51 , 1014 BA Amste rdam (Overzicht van Suriname-collecties no. 31).
De documentatie bevat boeken, brochures, rapporten , pamfletten, affi ches, buttons , kranten, tijdschriften, scripties, dia 's, foto 's en geluidsdragers: uH en over Suriname. Ook materiaa l over Surinamers in Nederland (de Bij l mer). Accenten op de feb ru ari-revolutie (1980) , de bauxietwinning en aluminium industrie, de ta l enstudie. Moderne dichtbundels
die in geringe oplage verschenen zijn, kinderboeken en fotoromans.
Merendeels ze ld zaam , 2elfs obscuur materiaal. Opgeborgen in dossiermappen. Niet al het materiaal is vrijelijk toegankelijk.
ingang : inventaris op het materiaal betreffende Indianen.
Affiches:
Een honderdtal affiches in Suriname en Nederland uitgegeven uit de
periode 1969 tot heden. Van de Surinaamse affiches zijn die van kort
voor , tijdens en na de staatsgreep van 25 februari 1980 vermeldenswaard : "Fri den tri brada now ", "E is uitlevering van Kasantaroeno", of
een revolutionai r pastiche van het Surinaamse wapen en een handgeschilderd plakaat meegedragen in een demonstratie in Parama ri bo : "De
Koning is een prater/Chin-a-Sen val niet in zijn krater" .
De Nederlandse affiches over Suriname zijn vooral uit het begin van
de zeventiger jaren en betreffen de onafhankelijkheid.
Brochures:
Een tachtigtal brochu res (ni et opgenomen in de On l ine-catalogus).
Enkele voorbeelden: een map "U itbuiting van Suriname ", samengesteld
door het 'Al uminium-Comité ' in 1970, een vouwblad ove r de "ellendige
omsta ndigheden" van de kleine rijstboeren door het Suriname-Kommietee-Delft in 1971 , en een map met beeldend materiaal over " de grote
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uitverkoop van Surinaamse bodemschatten" gemaakt doo r het Su r iname
Comité in samenwerking met de K ritische Ler aren Amst er dam uit 1973 .

Ge l uidsbanden:
Enkele opnamen uit voorjaar 19BG van anti-Nede rl andse demonstraties
In Paramaribo , en van een indiaanse conferentie over de in te nemen
houding ten opzichte van de ' 25 februari revo l utie ' . Interviews gemaakt
in Washabo over de lee f omstandigheden van de indianen en de gevolgen
van het ontwikke l ingsp roject West Suriname voor hen. Ve rder opnamen
van de in Neder land optredende Cararbische indianengroep Yamore, gemaakt door de etnomusico logische groep 'Soundreporte r ' (Amsterdam/
Milaan). Bij dez;e opnamen hoort een diaserie met detai lS van kleding
en muziekinst r umenten.
Gram mofoonplaten:
Een de r tigtal grammofoonplaten met o .a. conferences, tonee lst ukken,
l iederen bet r effende de onafhankelijkheid en de feb r uari-revolutie, een
plaat n.a.v . de lerarenstaking in 1973, een redevoe r ing ovef de toekomst
van Su r iname door Penge l .
Pamfletten:
Zowe l in Suriname a ls Nederland uitgegeven , voora l rond de onafhankelijkheidsbeweging, de februar i-revolutie (1980), de december-executies
( 1982) . Uit 1969 dateert het " Communiqué" van de Surinaamse Or ganisatie van Studenten (SOS) uit Leiden oveT "het optreden van Nede r landse mariniers tegen het Anti ll iaanse vo l kil. Dit is het vroegste mode r ne
pamflet Uit de verzameling. Er zijn verder bijvoorbeeld pamfletten over
de suikerp lantage Mariënburg, de dichter Dobru, de onderwijsstaking,
Bruynzeel , ontwikkelingshu lp, de Tucayana Amazones (sic !).
3.4. 1

Collectie Hans Oerks: rapporten en publikaties van de CONS
en van de Stichting Planbureau Suriname Uit de jaren 1978- 198 1.
Dee l van he t Kersten-archief (over in Suriname gelnterneerde
Duitse rs) .
Derks was van 1979-1981 werkzaam bij de Stichting Planbu r eau Su r iname. Na de staatsgreep van februari 1980 we r den stape lS archiefmate r iaal Uit de kelders van het Pl anbureau op de binnenplaats van het
gebouw aan de Dr . Sophie Redmonstraat in brand gestoken. Oerks wist
een deel van het mate r iaa l te redden . Vooral rapporten in verband met
onwlkkelingsprojecten 1950-1980, statistisch ma t eriaa l e.d . Het betreft
o .a . het Bureau Landelijke OpbOUW (BLO), Imeconsult (Maast r ich t ) en
het Nederlands Economisch Instituut (NEl) , Rotte r dam . Ook een deel
van zijn persoonlijke ver zameling Surinamica heeft Derks aan de US
overgedragen .
ing ang : gedetail leerde inventaris.
Publikaties van het Summer Instltute of Lingulstics (West lndlan
Mission).
Eerste uitgaaf jes in het Trio , Arawaks en Djuka (gestencild) . Verder
woo r denboeken, grammatica ' s, spelli ngsboekjes e.d. betreffende Sranan,
Sar nam i, Surinaams Javaans, Djuka, Saramakkaans, Arawaks, Trio,
Caraib , Wajana, Akurio.

3.4 .2

3.4.3
Archief van het Vierde RusseJi tribunaa l
Vol ledig archief van dit internationale tribunaal over de rechten van
de indianen, in november 1980 te Rotte r dam gehouden. Eén van de
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Icases l was die van de grondrechten van de Surinaamse indianen, die
echter niet op de rechtzitting verschenen i.v.m . de binnenlandse situatie
van dat moment. Het archief is in zjjn geheel op microfiche uitgegeven
door Inter Documentation Company te Leiden. Er is een gedetailleerde
inventaris.
Col lectie Hans Hamers
3.4.4
Verzameling documenten rond een filmproject over hero'înegebruik en
de Zeedijk. Interviews met en fotomateriaal over Surinaamse junkies.
Bibliotheca
Rosenthaliana
(tel .
020-5252366;
openingstijden:
ma t/m do 9.30-17.00 uur , vr 9.30- 13.00 uur; gesloten op Joodse
feestdagen)
Gespecialiseerd in Joodse geschiedenis.
3.5

Collectie Ph . A . Samson (1902-1966)
20 mappen met allerlei documenten betreffende de Joden in
Suriname.
N.B. Een ander deel van deze co llectie bevindt zich in het Kon. Inst.voor de Tropen te Amsterdam (Overzicht Suriname-Co llecties no. 43).

3.5. 1

Bevat artike len, teksten , radiopraat jes, cor respondentie over het leven
van de Joden in Suriname. Vermeldenswaard is verder Teroengo . maandblad ten behoeve van de leden der Israe1itische Gemeente in Suriname.
dat onde r leiding van Samson stond en tussen 1939 en 1964 in Paramaribo uitkwam. Met handgeschreven index.
datering en omvang : begin 1ge eeuw tot 1960, maar voornamelijk 20eeeuws; ca . 1 meter.
ingang : niet geYnventariseerd, wel op rub r ieken geordend.
3.5.2

FotoiS: enkele foto ls van Joden Savanne en
van de Hoogduitse synagoge in Paramaribo.

3.5.3

Manuscript J .J. Rudelsom: "Poem for the installation of Jan
Gerhard Wichers as governor of Surinam" (1785), \n het Nederlands, met Hebreeuwse citaten.
./

3.6

van

Bibliotheek van de Vereeniging ter Bevordering van
des Boekhandels (ma t/m do 9.30-13 .00 uur; " te l.
Collectie op het gebied van boek- en bibliotheekwezen,
werken over drukkers, uitgevers en boekhandelaren .
Documentatiemapjes over Kersten & Co., Radhakishun en
Varekamp en Co. Zie verder gegevens in het Adresboek voor
handel .

het

interieur

de Belangen
020-5252056)
met naslagCo., Select,
de boek-

95. GEMEENTELIJKE ARCH IEFD IENST AMSTERDAM
1.
2.

Amste ldijk 67 , 1074 HZ Amster dam ; 020-6469 16.
ma t/m vr 8.45-16.45 uur; za 9.00-12. 15 uur.

Uitgebreide co llect ie Surinamica, zowel uit overheids- als uit
particuliere archieven.
ingang : R. van Ge lder, Gids voor de in A msterdaro aanwezige bronnen
voor de geschiedenis van Suriname. 's-G ravenhage, A l gemeen Rijksa rchief ,
3.

1985.
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H et volgende overz icht IS aan Van Gelders (,' -i ds ontleend .
Inventaris- en portefeuillenummers vindt men al daar .

3. 1

Burgemeestersarchief
N otulen van het Comitté tot de zaken der Viest - Indisc he koloniën, 1 nov. 1795 - 3 1 dec. 1796. Afschriften. 3 d in.
M inuulnolu len van het Comitté tot de zaken der West - Indische
ko loniën, 1795- 1800. Afschriften . 6 d in.
Minuulnotulen van de Raad der Amerikaanse koloniën en bezittin gen , 180 1. Afschriften . I dl.
Ged ru kte stukken betr . de wie (oct r ooien, or de r s, reg lementen,
concep t -p lakk aten der Staten-Gene ra al), 1621-1687.

Memoires,

wie

remonst ra nties en

missieven

van

bewindhebbers der

aan de Staten-Generaal , de Stalen van Holland, etc., 1634 -

1758.
Ged rukte stu kken betr . de Sociëteit van Su ri name, 1713 .
Oct rooi voor de Geoct rooieerde Su ri naamse Mineraa l Compagn ie,

1743.
E xtrac t en uit de resoluties van de Staten- Gene r aa l en de Staten
van Holland betr. de handel op West- In dië, 1672- 1789.
Stukken bet r. de WIC, 1636-1758.
Stukken betr. de opheffing van de WIC, 179 1.
Onderri cfJUn gc

van

Il' egc/J

de

be vo/c k i ngc

ende

be bouw _inge

van

d e Ne de rli3nd A mcricaense P_la(n}La g ie n . z.p. , z.j .
Rekesten van inwoners van Suri name aan burgemeesters en stukken betr . het wegen van in Amsterdam uit Suriname ingevoerde
produkten, 1753-1763.
Stukken bet r. pogingen tot herstel van de WIC , 1667-1675.
Verdrag va n ove r gave van Suriname door de Enge lsen aan Abraham Crynssen , 6 mrt. 1667 (v ertaling uit het Engels).
Stuk ken betr. de te ru ggave van Suriname door de Engelsen aan
de Staten van Zee land , 1669.
Ext ra cten Uit de resoluties van de Staten-Generaa l} de Staten
van Holland en de Vroedschap van Amsterdam bet r. Suriname,

1669- 1672.
Br ief van J. Bo ll e aan Gysbe r t de Wit uit Su r iname, 28 apr .
1671. Gedrukt.
Diverse st ukken betr . Suriname , 1671 - \ 700 .
Accoord tussen de Staten van Zeeland en de WIC over de over name van Suri nam e, 6 juni 1682, met de nadere Conventie van
6 jan. 1683.
Het Octrooi van 1682 volgens we lke de wie Suriname bestuurt.
Stukken betr. C . van Aerssen van Somme l sdij c k en zijn erfgenamen , 1683-1708.
Voorwaa.rden waarop de WIC, Amsterdam en C. van Aerssen
van Somme lsdijck eigenaars werden van Suriname, 2 \ mei 1683.
A fsch ri ft.
Resoluties van de bewindhebbers van de WIe , \ 2 okt. 1682.
Af r eken in g van de bewindhebbers van de WIC, 1683.
Rapport van Jan van SCherphuysen, oud-gouverneu r van Suriname
over zijn bestuur en de toestand in de ko lonie, 11 mei 1697 .
Gedrukt.
Co nventie over het maken en onde r houden van forten, 8 dec.

1733.
Inventaris van de plantage La Liberté , 8 en 9 dec. 1755 .
Stukk en bet r. extra troepen , in 1774 naar Suriname gezonden,
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1774, 1775. Gedrukt.
Stukken betr. een plan van negotiatie of geldverstrekking aan
de kolonie Su ri name door de stad Amsterdam, 1778, 1779. 1
1 pak . (Hierin: Korte verhandeling over de Colonie S urinam e .

1778).
Gedrukte stukken betr . het Fonds van Negotiatie doo r W.G. Deutz
in 1753 opgericht, 7 jul i 1779.
Stukken betr. de koop en overname door Amsterdam van
1/3 dee l van Su r iname, 1770-1773.
Stukken over de afbeta l ing aan de familie Van Aerssen van
Sommelsdijck, 1799- 1803.
Stukken betr. het behoud van een bepaald aantal blanken in
Suriname, 22 okt. 1765 .
Afrekeningen van de stad Amsterdam met Suriname , 1684-1786.
Stukken van gecommitteerden der stad Amsterdam in de dIrectie van de kolonie Su r iname, 1777-1795 (afkomstig van mr. J.E.
Huydecooper van Maersseveen).
Stukken betr . de financiën van de stad Amsterdam met betrek king tot Suriname, 1858.
Verschillende stukken betr. Suriname, 1684- 1801:
Stukken over het bevorderen van de immigratie.
Missiven van en aan de Raden van Po l itie en Criminele Justitie,

1774. 1775.
Missiven van en aan C . van Aerssen van Sommelsdijck.
Extracten uit de r eso l uties van J .J. Mauricius, 13 mei 1749.
Stukken betr. de k lachten van de Raden van Politie over de
staat der fortificaties.
Extracten uit de resoluties van de Staten van Holland en de
Staten-Generaal betr. Suriname.
Stukken van be langhebbenden in Suriname, van directeuren van
de Sociëteit, van de Raden van Po l itie en Criminele Justitie
aan de Staten - Generaa l.
(Deze stukken in Handel. Port. 7 betr . de defensie van Surinam e
en het gewenst e aanta l blanken daar, 1753- 1786. Merendeels
gedrukL)
Brief van C. van Aerssen van Spyck, 21 mei 1700.
Brieven van C . van Aerssen van SommelsdiJck uit en over Suri name, 16 jan . 1684 - 28 mei 1688.
Stukken van Q.a. bewindhebbers der WIC over de schade door
de Engelsen toegebracht aan de Hollandse handel, 1782.
Brieven van de gouverneur en Raden van Politie van Suriname,
19 sept. 1694, 1 apr . 1704, 12 jan. 1775,4 okt. 1780.
Brieven van de Rep resentant van Z. D. H. en bewindhebbers van
de WIC ter Presidiale Kamer Zeeland, 25 mei 1770, 25 nov.
1771 , 13 nov. 1772.
3.2

Archief Desolate Boede lskamer

i.nga ng: index op namen.
Op Suriname hebben bet rekki ng de nr s. 870, nr. 3 en 6:
West-Indische boedel; negotiatie van de plantages Osembo en
Welgelegen ten laste van Ch r. Beudeker gedaan door Hendrik
Clerk te Amsterdam , 1775.
Negotiatie op de helft van de p lantages V laardingen en Cat herinaburg in Suriname, behorende aan Nanette Sampson. Gedaan
door Chome l & Jordan . kooplieden in Amsterdam, 1776.
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3.3

Particuliere Archieven

inga ng : diverse inventarissen aanwezig op de studiezaal.
inhoud: familie-archieven,
huizen , bedrijven etc .

kerkelijke

archieven ,

verenigingen,

handels-

Archief Bur lamachi. Getypte inventaris.
Zakelijke brieven betr. Nede rl and en koloniën, 2e helft 17e eeuw.
Archief J . D . Croese . Getypte inventaris.

Notarieel afschrift van een ar r est van het Hof van Holl and
d.d. 30 m rt. 1792 , waa rbij E. 't Hoen, J . van Bruggen en A . van
Ketwich worden aan geste ld tot genera le gequa l ificeerden van
alle geYnteressee r den en houders \lan obligatiën in de negotiatie
ten

behoeve

van

diverse

p lanters

in

Su ri name ,

opgericht

door

W. C. Deutz . AfsChrift van 1805 inzake het beheer van het kassageld van genoemde negotiatie. 1 omslag .
Fami li earchief Backer. Gedrukte inventaris doo r I. H . van Eeghen,
Amster dam 1954 .
Aantekeningen van Johannes van der Hagen, schoonvader van
Corne l is Backer (1693-1775) , met namen van o.a. bewindhebbe r s
van de WI C kamer te Amste r dam (tot 1729).
Verzoek van bewindhebbers der wie aan de Staten-Generaa l,
17e eeuw . 1 stuk .
Memorie over de r echten van burgemeesters op benoeming van
bewindhebbers de r Wie, 18e eeuw . I stuk.
Ar c hief Van de Poll Wolters Ouina . Voorlopige getypte inventaris.
Brieven van F. van de Po ll, in dienst van de mari ne, o .a. uit
Para maribO, 1B44-1848.
Archief Siga la.
Brievenregiste r van lsaac Sigala , boekhoude r te Amsterdam, voornamelijk ge r icht aan zijn broer, Sahetay Siga la in Suri name,
1737 - 1793. Grotendee ls i n het Portugees. 1 portefeu i lIe.
Familiearch ief Bicker. Gedrukte inventaris door I.H. van Eeghen ,
Amsterdam 1956.
Opgaven van de bezittingen van Jan Bernd Bieker, waaronder
Surinaamse ob l igaties, z.j . 1 pak .
Aantekeningen van Jan Bernd Bieker over uiteenlopende zaken,
o.a. over de troepen te Suriname in 1774. 1 pak .
Opgaaf van 's lands nava le macht en van de ste rk te de r ga rn izoenen in de wi e ko loniën met aant. hieromtr ent door Jan
Ber nd Bi c ker, z.j . 4 stukken .
Stukken betr . Suriname , 17e en lBe eeuw . 1 pak .
O.a. over handel, wegge lopen slaven , bekering der heidenen, extrac te!1 uit de resoluties der Staten-Generaal , p lannen tot opvoer i ng der bevo lk ing, verslag van de inva l der Fransen in 17 12;
registers op de plakkaten, ordonnanties , waarsc huwingen etc.
van overheidsinstanties in Suriname, 1683-1741 . 2 dIn.
Brief van F. van Aerssen van Sommelsdijck , 22 dec. 1737;
Me m arie over d e bi n nen e n buitenla ndse Sec uri t eyt ""Bllde Ca fonie van Surina m e .
Annotaties van J. Nepveu op het we rk van J.D. Herlein. BC'5chryvi nge va n de volkplantinge Zurina mc tLeeuwarden 17 18) , z.j .4 27pg.
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Concepten voor een geschiedenis van Suriname met daa r op betrekking hebbende stukken :
lIislorisch Verhaal van de opkom~t & Voortgang der Vo]kp]anting
Suriname voornamenUijek onder de bestiering van de tegenwoordige Crondheercn 'en Eygenaeren bekend onder de naam van
De SociàteiL van Swinamc.
l3eschryvinge van de Volkplanlinge Surina mem itsgaders f( istorisc/l verhac1 van D 'opko mt>L & Voortgang dier VolkpJantinge .
Akte van aanstel l ing door de Staten-Generaa l en door de Directeuren van de Sociëteit van Suriname van Jean Raye tot gouverneur van Suriname, 1735. 2 stukken.
Fami l iepapieren Den Tex en Bandt. Inventaris door I.H. van Eeghen
in Jaarverslag Gemeente l ijke Archiefdienst Amste rdam 1956, 1959.
Dagvaa r ding door Sa l omon en Lion Her manus Keyzer van de
bewindhebber s de r wie ter kamer Amsterdam , 1785. 1 stuk .
Archief Evange l isch-Lutherse Gemeente te Amsterdam .
Stukken betr. de opr ichting en kerke l ijke zaken van de Gemeente
te Suriname, Berbice en Curacao , 18 16- 1820.
Archief van de Commissie voor kerkelijke zaken in West-Indië .
GetYPte inventaris.
Familiearchief Heshuysen , Gedrukte inventaris door I.H . van Eeghen,
Amster dam 1960.
BewijS van aandee l van directeuren en gequalificeerden van de
geldschieters op 20 pJanters in Suriname, interest te betalen
o.a. ten kantore van Adolt Jan Heshuysen te Haar lem , 1767.
1 stuk . Met aantekeningen over aflossing, 1787-1794.
Aandeel In een negotiatie van 1. 72 .000 ,- op de Plantagie Welbedagt van Pieter Voge laar aan de rivier de Commewijne in
Suriname, Interest te betalen ten kantore van Martin en JonQuiere te Amsterdam , mt coupons, 1771 , 2 stukken,
Aandee l in een preferente negotiatie van f. 300.000, - ten behoeve van een negotiatie ten laste van enige p lante r s in Suriname van 1 mei 1770 van Gerrit de Vries Abrahamsz en Gerrit
de Vries, later van Sebastiaan van Nooten Jansz . , met coupons,
1776. 2 stukken.
Brief van J.N . Gilquin te Paramaribo aan Gerrit Heshuysen,
1773. 1 stuk .
Brief van F loris Visscher Heshuysen te Paramaribo aan Anthony
Bruyningh , 1795. 2 exempl .
Familiearchief Hooft. Gedrukte inventaris door I. H. van Eeghen , Am~
sterdam 1960.
Overzicht betr . de negetiatie ten kantore van Clifford en Chevalier van 1769 op plantages in Suriname van f. 2.505.000, -,
later onder directie van De Neufvi ll e en De Wolff , van Pieter
de WOlff , Van Steenbergen en Portielje en tenslotte van R. Ie
Chevalier en P. Portle lje Abz., ca . 1825. 1 stuk . (Afkomstig
uit de papieren van Danie l Hooft Jacobsz .)
Familiearchief Hooft-Woudenberg, Gedrukte inventaris door I.H . van
Eeghen, Amster dam 1960.
Genealogie van de fami li e Hartsinek, samengesteld door J.J. Hartsinck , 1776. 1 d l. (met gegra veerde portretten van Ca re I en Jan

2 14

Jacob HartsInek).
Brie1 aan een onbekende
1 stuk . Op microfilm.

van

A.

Kuvel

te

Paramaribo,

1787.

Archief MarQuette. Getypte inventaris.
Stukken ingekomen bij Joachim Rendorp als commissariS \lan
de negotiatie van G. de Vries Azn . en G. de Vries in hypotheken
gevestigd op de plantages Waterrijk, Hazard en Man Plalsir te
Suriname , 1772-1776.
Brieven ingekomen bij Joachim Rendorp, bet r. Westindische
aangelegenheden, 1769-1792.
pak . Met bijlagen en conceptantwoorden . (Brieven van: Joh. Brouwer, J . C. van der Hoop,
J.J . van Beaumont, F .J. Callé , C . Hartslnck , H . Hope, Went worth , P. van Bleiswijk, Dedel, Duc de Levanqulon(?), A . Westmans, C. Hoyer, Van Griethuysen , Thulemeye r, Prinses WilheI mina en P.J. de Kempenaer .)
Aantekeningen van Joachim Rendorp betr . Westindische aangelegenheden, z. j. 1 pak .
Dossiers aangelegd door Joachim Rendorp:
Stukken betr. de limietscheiding tussen Suriname en Frans bezit, 1768-1779. 1 pak.
Correspondentie met Jan Nepveu, 1770-1771. 1 pak .
Stukken over acties gevoerd door de erven Ctifford wegens vermeend recht op enige goederen in Suriname, 1770-1775. 1 pak .
Stukken over de moeiJitkheden tussen de Sociëteit van Suriname
en de Staten van Utrecht, 1772. 1 pak . Met retroacta .
Memorie over de aankoop door de Republiek van een stuk van
Frans Guyana , 1772. 1 omslag .
Stukken over het dispuut tussen de bewindhebbers en hoofdparticipanten der WIC wegens hel overnemen van 1/6 in de kolonie
van Suriname. 1772. 1 pak .
Stukken betr. het geschil tussen Amsterdam en de Staten~Gene
raai naar aanleiding van de zending van 250 man troepen naar
Surmame, 1774-1775. 1 pak .
Stukken betr . de zending van troepen naar Suriname, 1774-1778.
1 pak. Met retroacta .
Stuk ove r de defensie van Suriname, 178 1. Met enkele bijlagen .
Stukken bet r. de eisen van de Sociëteit van Suriname in verband
met de verplichte ge ldelijke bijstand der provincies voor de verdediging, 1762- 1763. 1 pak.
Stukken betr . West-Indië , o .a. over slavenhandel en over het
accoord van 16B3 tussen de Wie, C. van Aerssen van Sommelsdijck en de stad Amsterdam, 1765-1768. 1 pak.
Pro memorie n.a.v. het boek I,e Cam merce de la lIoUandc . 1769.
51 pag. folio.
Verzoek van P. Wentworth tot het begeven van landen in Suriname, 1771. 1 stuk . (Met twee getekende plattegronden van het
gebied rond de splitsing van de Commewi}ne en de Su r inamerivi er .)
Journaal van de kapitein-luitenant ingenieur J .F . F . Wollant, van
diens reis naar Cayenne , 1781 - 1782. 1 pak.
A nnolaLie.s op de SurÎnaa mschc Beschryvinge v8n A 0 /7/8.
Annotaties van J . Nepveu op het boek van J.D. Herleln 7lcschryvingE' van de volkplantinge Luriname . Met register. z. j. 287 Pg.
Remarques over de kleine Engelse vaart uil Noord-Amerika , z. j.
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1 stuk.
Projet de populaLion pour la Colonie de Suriname door C. Roepel,

z.j. 1 stuk.
RetJexiën over de Gom merce van de Ii'estindien en kust van
Atrica , door Wesselman , 1787. 1 stuk.
Extracten uit de resoluties van de Staten-Generaal, de Staten
van Holland, de Staten van Zeeland en het Hof van Pol itie en
Criminele Justitie te Suriname, 1776-1792. 1 pak .
Plakkaat van J.F. Frederici van 17 jan. 1791 .
Project van insch rijving in een generaal fonds van belening op
Surinaamse plantages, 1779.
Archief van het Deutzenhofje. Gedrukte inventaris door I.H. van
Eeghen, Amsterdam 1962.
Contract van overlevering ten l aste van planters in Suriname
genegotieerd ten kantore van Willem Gideon Oeutz, ten li jve
van Andries Adolph Deutz yan Assendelft. Met stukken betr.
de uitdelingen , 1765-1833. 3 stukken.
Archieven der Portugees- Israëlitische Gemeente te Amsterdam. Gedrukte inventaris door W. Chr . Pieterse, Amsterdam 1964.
Stukken betr. gemeenten te Amsterdam , Curacao, Suriname en
Constantinopel, 1650- 1798. 3 pakken . Met inventaris over 17281825 (nr. 136 van de gedrukte inventaris uit (964).
Reglement van de Portugees-Israëlitische Gemeente Berahave
Salom te Suriname. Afschrift in het Portugees, 1755. 1 dl.
Obligaties wegens planters in Suriname, 1765.
Archief van de Classis van Amsterdam van de Nederlands Hervormde
Kerk. Getypte inventaris.
N.B. De Classis Amsterdam behartigde de kerk.elijke zaken van de overzeese gebieden.

Acta Classis, 1582-1816.
Acta Deputatorum ad res transmarinas, 1639-1804.
Copieën van brieven aan buitenlandse kerken, O.a. aan die van
Suriname, 1648-1804.
Extracten uit de handelingen der Classis betreffende uitheemse
zaken , 1655-1706.
Extracten uit brieven van buiten ontvangen, 1759- 1792 .
Alfabetisch reg ister der kerkelijke zaken van Oost-Indië, West Indië, Guinea enz. , 17e eeuw (verwijst naar de Acta Classis,
de Acta Deputatorum ad res transmarinas en de Ontvangen
brieven).
Brieven uit Suriname, 1695- 1785.
Acta Conventus Deputatorum in Suriname, 1719-1792.
Handelingen der Noordhollandse synode, 1600-1794 .
Repertorium der handelingen van de Noordhol löndse synode,
1572 - ca . 1794. Met index op onderwerpen , plaatsnamen en
persoonsnamen.
Handelingen der Noordhollandse synode, 1728-1810.
Familiearchief Graafl and . Getypte inventaris.
3 brieven over plantages in Suriname (afkomstig uit de boedel
van het archief Dupeyrou).
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Familiearchief
ventariseerd.

Van

Eeghen ,

18e-20e eeuw.

16

meter .

Nog

niet ge"(n-

Stukken over Suriname.
Archief Wertheim en Gompertz {bankiers en commissionairs), ca . 18851925. Getypte inventaris.
StuKken over syndicaten betr . Suriname , waarin We r tnelm en
Gompertz dee ln amen .

Archief

van het administratiekantoor Ketwi ch &
W. Borski, 1722-19 16. 40 mete r. Getypte inventaris.

Voomberg

en

Wed.

Surinamica, voora l over de periode 1780-1850.
Archief

Surinaamsche

Bosch

Exploitatie

MaatschappIJ,

1903- 1905.

0,25

meter . Geen Inventar is.
Archief Fa. H.G .Th . Crone . Getypte inventa r is.

Brl€vencopieboek belr . geadresseerden in Nederlands Oost-Indië
en Sur in ame, 1886-1900. 12 dIn.
Stukken betr . H .A. Bukh & H .E. Bukh , C . R. Be r ner , E. Beye r,
J.A. Keizer, fami li e Noordbergh, F.J.
al len in Suriname, 1794-1884. 1 oms lag.

Verschuur

en

anderen ,

Archief LOUIS Bienfait en Soon , 18e en 1ge eeuw. Getypte inventarissen,
algemeen en van Surinamica (beide gebruIkenen).
Stukken bet r. Suriname .
Familiearchief Dedel . Getypte inventaris.
Stukken betr . Suriname .
Archief Hope & Co. , 1770-1940, ca . 100 meter . Geen inventariS.
Vele Surinamica , in ieder geval In de boekhouding .

3. 4
Collectie KoopmanSboeken
Hierin zijn opgenomen : kasboeken , grootboeken, journa len, rekeningregisters e.d. van kooplieden , handwerkslieden , commiss iehuIzen enz.
Inventaris In bewerking. 186 nummers .
Grootboek van ThiJs Dirks, koopman op Suriname te Amsterdam,
1768, 1769. 1 dl . Met alfabetische index .
Idem, 1770, 1771. I dl . Met alfabetische index.
Grootboek van Hermanus Christoffel Frederik PÖllkow, meester
op het schip De V r ouwe E l isabeth Jacoba van kapitein Plete(
Steen man. Betr. de zaken die hij in Suriname deed , 1769, '770.
I d l.
Register houdende opgaven van inkomsten en uitgaven van het
schip De Vier Geb r oeders, varende op Suriname en Cu racao,
1780-1 783. 1 d l.
3. 5

Archie f van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amster-

dam , l BI1 - 1921.
Gulde to the Sourees in the
Netherland:; [or the f1jstory of Latin A merica . Den Haag 1968 , pag . \58

Voor de inhoud zie men : M . P.H. Roessingh
e .v.
3.6

Notariële archieven .

ingang : hand leiding voor gebruik. Over Suriname zijn er ca . 5000 uit217

gewerkte getypte fiches. Van niet-uitgewerkte acten die op West- Indië
betrekking hebben staan data en nrs. op l ijsten in handschr ift.
Ingangen op persoonsnamen , geografische namen en t refwoorden.
3.7

Diversen
Veilingbiljetten van de ve r koop van effecten , ob l igat ies enz . ten
laste van de WIC en van pl ante rs in Su r iname. 4 pakken , aanw ,
in ar cr-defbib liotheek ( 1734- 1787; 1788- 1805; 1805-1810; 1812-1837) .
Journaal van het schip St. Barbara van Cadix naar West- Indië
1658- 1659. 41 pagina /s.
Stukken betr. cont racten tot levering van slaven aan Suriname,
17 10, 17 13. 2 stukken .
Stukk.en bet r . negotiatiën op Su r inaamse plantages, 1753-1790.
Akte van op r ichting van een sociëteit van de suikerplantage
Boxe! in Su r iname onder directie van Di rk Luden, koopman te
Amsterdam, 1778. Gedr ukt. 1 stuk .
Stukken (op micro fil m) uit het Rijksarchief te Midde lburg, namel ijk ui t het Archief van de Staten van Zeeland en hunne gecommitteerde Raden , 1574- 1795; stukken uit Suriname en om l iggende
kwa r tieren ingekomen, 1667-1683. Met een dossier betr . de ver .koop van Suriname in 1683 en de afrekening door de Heer van
Odiik ove r deze verkoop en andere zaken gedaan. 1 pak .
{N .B. Dit pak bevat 504 stukken , a Jl e geficheerd ten behoeve
van het Iv'est Indisc h Plakaatboek (onder red . van J. A . Schiltkamp
en J.Th . de Smidt, dl. 1, Amste rdam 1973.)

3.8

Histor isch-topografische afbee ldingen.

A rchief Marquette.
Pentekening van de plantage Hegt en Sterk aan de Commewijne.
Pen en pensee l in zwa rt, 18e eeuw .
Tekening van een aldaar gebruikte mo len , " waa r meede de buitenste roode schi lI e van de gep luckte Coffy a ff gehaald en te
gelyck van de witte Boonen gesepa reerd word" . Pen in bruin
en zwa r t, 18e ee uw.

96.

DOCUMENTAT IE NEDERLANDSE LETTERKUNDE (DNL)
Instituut voor Neer landistiek , Universiteit van Amste rdam

1.
2.

Spuistraat 134, 10 12 V8 Amsterdam; 020-5254762/5254717.
ma t/m vr 10.00-15.00 uur; in de vakantiepe r ioden ge lden andere
openingsti jden.

Documentatie bet r. leven en werk van Nederlandse/Nederl andstalige letter kundigen (van de M i ddeleeuwen tot heden). De ver zame l ing bevat brieven en documenten (a rchivalia , handschr iften, rappo r ten e.d.), soms in or iginee l, soms in kopie. Er is een pr entenco l(eet ie en een gel uidsarchie f, een knipselve r zame li ng en een grote co llectie scripties en wer kgroepsve rslage n. De knipse ls betre ffen niet alleen auteu rs, maa r ook vakge leerden, tijdschriften en onder werpen op
het gebjed van de Neerl an di stiek . Op sc r ipties en wer kgroepve rsl agen
r ust copy r ight; gebr ui k van gegevens is all een moge li jk na toestemming van de auteur en de docent-begeleider. Tens lotte houdt DNL een
pseudoniemenapparaat bij (waa r in duizenden pse uç!onÎemen, anoniemen ,
Initialen. gehuwdennamen e.d.). Men Kan gebr uik ma ken van de Klapper
3.
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op het !)ezit van de Afdeling Doc umentatie Nederlands e Letterkunde.
2e , zeer verm . dr. Amsterdam 1981. Een documentatie op het gebied
van kolonia le en post-koloniale literatuur is in voorbereiding . Bevat
vnl . knipsels, werkgroepsverslagen en scripties betreffende de Nederlandsta lige Surinaamse literatuur: o.a. Cairo, Helman, De Kom, Roemer,
Roos, Shrinivasi .

97 .

NEDERLANDS
CENTRUM

1.
2.

LETTERKUNDIG

MUSEUM

EN

DOCUMENTAT IE-

Prinses Irenepad 10/Postbus 905 15, 2509 LM Den Haag;
070-471 114.
ma t/m vr 9.00-17 .00 uur .

Documentatie betreffende leven en werk van Nederlandse/Nederlandstalige letterkundigen (wier geboortejaar na 1750 ligt, met
nadruk op de periode 1880 tot heden).
3.

3. 1
Documenten
Afschriften, vertalingen, brieven , drukproeven, handschriften ,
en persoon l ijke documenten, reclamedrukwerk e .d .
Onder andere betr . Albert Helman en Anton de Kom .

offiCië le

3.2
Knipsels
Knipsels uit dag- en weekbladen, zowel biografische artike len en beri c hten a ls besprekingen van het werk . Vanaf 1965 volledig , voor de
periode daarvoor onvo ll edig .
Onder andere betr . Astrid Roemer en Edgar Cairo.
3.3
Portretten , beeld en geluid
Foto ' s, tekeningen , schilderijen , borstbeelden, affiches , rijmprenten,
geluidsopnamen en curiosa .
Foto 's en affiches onder andere betr . Albert Helman, Astr id
Roeme r en Edgar Cairo .

98.

BIBL IOTHEEK CENTRUM UITHOF (BeU)
Ri jkSuniversiteit te Utrecht

1.
2.

Heldelberglaan 2/Postbus 80124 , 3508 TC Utrecht ; 030-532099 .
ma t/m do 9.00-19 .00 uur; vr 9.00-17 .00 uur ; In de vakantieperiOde gelden gewijzigde openingstijden.

3. 1
Culturele Anthropologle/ethnografie (BCU - CA)
inh o lld : monografieën .
datering e n o mva ng : vanaf ca . 1890; ca. 150 tite ls.
ingang : systematische co l Jec tieplaatsing. Kaartcata logus tot 1980. Collec tie nl) vrijwel opgenomen in de Computercatalogl)s van de Bib li otheek de r Rijksuniversiteit Utrecht. Toegankelijk d. m.v. ti t el , auteurs ,
trefwoo r d uit de titel- en onderwerpsingang .
belan g : De meeste werken zijn op het terrein van de cu ltu r ele anthropologle en ethnogra fie. Incidenteel komen verslagen van cu ltur ee lanthropologisch veldwerk voor en expeditiever slagen .
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3.2

Geografie (BeU-GE; opgenomen in de collectie Ruimtelijke
Wetenschappen van het BCU)
datering: uit de 1ge maar vooral begin 20e eeuw .
inhoud en om vang: ca. 200 monografiën en 20 titels van statistische
series. Statistisch materiaal is voorhanden op de volgende terreinen
en over de volgende periodes:
Verslag van de hoofddirecteur van de Surinaamse Bank, 19231970 (onvolledig);
Volkstelling Suriname 1950 en Woningtelling 1950 ( 12 de len);
Landbouwtelling 2, 1959 ;
Meteorologische waarnemingen, 1906-1972;
Verslagen en bu ll etin van Departement van Landbouw van Suriname, 1904-1925;
Verslagen Departement van Landbouw, Veeteelt en Visserij,
1956- 1963 (39 titels);
Landbouwcijfers, 1963-1972;
Ove r drukken Landbouwproefstation, 1933-1959;
Westindisch Landbouwkundig Tijdsch rift , 1933-1959;
Malaria onderzoek binnenland Suriname, 19 12.
ingang : zie onder 3.1; als aanvulling dient vermeld te worden dat de
catalogus een regionale ingang heeft. Volgens systematische klappers,
De collectie vóór 1960 is nog vrijwel niet opgenomen in de Computercatalogus.
belang : De literatuur is vooral gericht op de fysische , economische
en socia le geografie. Daarnaast zijn de expeditievers lagen van het
Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap aanwezig . E r is statistisch materiaal over de 2e Volkstelling van 1950 en de woningtelling .
Van belang zijn ook de 15 publikaties over de Luchtkartering tussen
1949 en 1954. Diverse at l assen .

99.

UN IVERSITEITSMUSEUM
Rijksuniversiteit te Utrecht

1.
2.

BiJtstraat 16B/Postbus 13021 , 3507 LA Utrec ht; 030-731305 .
ma t/m vr 10.00-17.00 uur; zo 13.00-17.00 uur.

3.
"Collectie Van Hasselt ll
Va.n Hasselt was militair arts in de 2e helft van de 1ge eeuwen ve r zamelde diverse vergiften, zowel plantaardig als dierlijk, en voorwerpen uit versch iffende tropische gebieden, loals Afrika, Oost- Indië
en ook wat uit Suriname. Dit materiaal is niet op één plaats ondergebracht, maar verspreid over tenminste drie collecties te vinden:
a.
Universiteitsmuseum;
b.
Zoölogisch Museum (ressorteert ook onder het Universiteitsmuseum)j
c.
Col lect ie farmacologie

100 . HERBARIUM
Rijksuniversiteit te Utrecht
1.
2.

Heide/berglaan 2, Transitorium
bezoek na afsp raak .

2. 3584 CS Utrecht; 030-532643.

3. 1
Houtcollectie
In 1946 begonnen met een collectie van 500 houtmonsters uit Suriname
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(v erzame l d door Slahet). omvat de houtco ll ectie nu ongeveer 40 .000
hou t monsters, voorname l ijk afkomstig uit tropisch Amerika . lij schaa r t
zich daar mee onde r de grote re co ll ecties op dit gebied in de were ld.
Be ha lve door haar omvang is de co ll ectie bijzonde r vanwege het feit
dat va n een zeer groot pe rcen t age (95%) van de houtmonsters de erbij
horende b loemen , v r uchten, b laderen e.d. zijn verzame ld , welke (voor
he t grootste dee r) in het He r barium te vinden zi jn (zie p lantencol leetje) .
De hou t co l Ject ie af komstig ui t Suriname :
dat e ri ng en omvang : ± 1948 tot 198 1 (laatste expeditie) ; ± 6000 hout-

monst ers (waa r van ± 2000 versch ill ende soo r ten) .
gr oot aan t al ve r zame laars heeft in de loop der ja r en
de Suriname co ll ectie verder aangevu ld .
inga ng : De verzame l ing st aat alfabetisch op familienaam , daarbinnen
op ges lac htsnaam en daar binnen weer op soortnaam . Een geografische
index wacht op de laatste rev isie .
N .B. A ls curiosi t eit wordt een set van 50 à 60 houtmonst ers bewaard ,
in het midden van de vorige eeuw ve r zameld door C .A. van Sypesteyn
(van 1873- 1882 gouve r neu r van Suriname) .
he rk o ms t : Een

P lantenco ll ectie
3.2
De co llectie p l anten uit Su r iname, aanwezig in he t U t rechtse he r barium , is de groots t e ter we r eld (meer dan 100 .000 verzamelingen) . Voor
een dee l is het mate r iaa l dat (met name sinds de vo r ige eeuw) doo r
medewerkers van het Herbar i um verzame ld is, voor een ande r deel
IS het dup l icaatmate r iaa l van wat elders in de were ld bewaard wordt.
inh o ud e n da t e rin g : Het aanta l co ll ecties is zo groot da t hier a ll een
enke le van de voornaamste genoemd kunnen worden. Chronologisch
zij n dit:
18e eeuw : AJleen het k leine herbar ium van Hermann 'IS aanwezig ,
dat vooral cur iositeitswaa r de heeft. A ndere co ll ecties van leer l ingen
van Linnaeus zUn in Scandinavië te v inden .
1ge eeuw : Een gr oot dee l van de ve r zamel ingen die - met name
In het midden . van deze eeuw - zij n aangelegd , is aanwezig . Zo z ijn
er eerste sets van A . Kappi e r ( 1841- 1863) , R. Hostmann ( 184 1- 1863) ,
H .C . Foc ke \ 1835- 1850) en dupl icaatsets van andere verzame laars.
20e eeuw: Ve le expedities zijn in deze eeuw vanuit Utr echt geo r ganisee r d; de eerste sets van hetgeen daarbij verzame ld we r d zijn
dan ook in het He r barium ter echt gekomen . Be langrijke verzamelaars
zijn , met tussen haakjes g lobaa l de jaren waarin ze in Suriname actief
wa r en : F .A .F .C. Went { 1900) , A . A . Pulle (1902 , 1920) , J. Lanjouw
( 1933, 1948/49) , J .C. Lindeman ( 1948/49 , 1953-55 en periodiek tussen
1967 en 1981) , P. Schultz (1955-1957) , P.A. Florschütz en J . F lo r sc hüt zde Waard ( 1950/5 1, 1975/76 , 1978) , V.F . P. Jonker en A . M. E. JonkerVerhoef ( 1955/56) , J. van Donselaa r en W.A .F . van Donselaar-ten Bokkef H uinink ( 1958/59 , de eerste ook 1964-66, 1969) , P. J. M. Maas ( 1965 ,
197 1. 1974).
Van de e xploraties georganiseerd doo r de New Vork Bo tani c a! Garden
(door B. Maguire in 1944 en daarna) is de eerst e duplicaatset aanwezig. Zodoence is het Herbarium een rijke bron voor typemateriaal van
ui t Su r iname afkomstige soorten die voor het ee r ste besc hreven ZIJn .
Van groot belang is ook de c ollec tie van de voor malige dienst Base\' wezen in Suriname , daterend van 1904 tot 1927 , die Ko r t na de
Tweede We r eldoorlog naar he t Herbarium in Utrec ht werd overgeb r acht.
Verder is er een dup l icaatset van de be langrijke verzame l ing die door
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M.C. M. Werkhoven werd aangelegd en in het Nationale Herbarium in
Suriname bewaard wordt .
N.B. Van vele verzame l ingen zijn de originele veldboekjes bewaard.
Verder zijn er foto/s en kaarten.
ingang : Het materiaal is alfabetisch ingedee ld, en daarbinnen geografisch onderve rdeeld in gebieden. Hierbij valt Sur iname met de ande re
twee Guiana 's, BraziJië en Paraquay onde r gebied 16.
lite ratuur: I1 Mededeli ngen van het Botanisch Museum en Herbarium van
de Rijksuniversiteit te Utrecht " (van 1932 tot 1984 zijn hieri n 543
ar ti kelen over Su r inaamse planten verschenen) ; J .C. Lindeman en
A . M .W. Mennega, Bom e nboe k voor Surinam e . He rke nnjng van Surinaa mse h o utsoor t en aan hout en v eg e t a b e ve ken m e rken . IS Lands Bos Beheer
Su r iname, 1968; A .A . Pu ll e (ed .), Flora o f Surinam e 1 932-1986 (veel
overdrukken zijn opgenomen in de I1 Medede l ingen van het Bo t anisch
Museum en Herbarium l1 . )

101 . BIBLIOTHEE K SOC IAAL CULTURELE WETENSCHAPPEN
Katho l ieke Universiteit N ijmegen

1.
2.

Thomas van Aquinostraat 4, 6500 H K Nijmegen; 080-5 12027.
ma tlm vr 9.00-17 .00 uur.

Aanwezig zijn ca . 70 boeken over Su r iname, gerangschikt op
onderwe rp. Raadp leging op auteu rsnaam via de cata logus van
de universitei tsbib l iotheek .
3.

102. MIN ISTER IE VAN BINNENLANDSE ZA KEN

1.
2.

Postbus 2001 1, 2500 EA 's-Gravenhage ; 070-71791 1; bezoekad res
bib l iotheek : Schedeldoekshaven 200 , 's-Gravenhage; 070-7 16643/
7 16644 .
bere ikbaar tijdens kantooruren .

Bibliotheek
3. 1
In de bibliotheek van de hoofdafdeling Doc umentatie en Bibliotheek
is een beperkt aantal pub l icaties over Suriname en (met name) Surinamers in Nederland te vinden .

3.2
Di rec tie Hoofdlijnen Minderhedenbeleid
Het archief van deze di rec tie , dat voor een deel betrekking hee f t op
Sur inamers, is niet algemeen toegankelijk . Raadpleging is slechts mogel ijk na toestemming voo raf. Voor verdere inlichting wende men zich
tot de afdeling Voorlichting van het Ministerie.
103. VERENIG ING VOOR DE EFFECTENHANDEL

222

1.
2.

Beu rsp lein 5, 10 12 J W Amsterdam; 020-5234479/5234475.
niet toegankelijk voor pa r ticu l ieren .

3.

Historisch Archief
k lein aanta l (4 à 5) waardepapieren met betrekking tot Surinaamse plantages;
po r tefeui ll es van een vijftal Surinaamse fondsen die bij de beu r s
genoteerd zijn geweest.

INOEX SURINAME COLLECT IES
OE COLLECT IES IN NEOERLANO

De nummers 1 t/m 47 zijn opgenomen in OSO 7/2 (december 19S8), p. 189241; 48 t/m 76 in OSO 8/1 (mei 1989), p. 77-95; 77 t/m 95 in OSO 8/2
(het onderhavige nummer).
Sommige instellingen zijn in deze index meer dan eenmaal vermeld, omdat
de verkorte namen vaak meer bekend zijn dan de officiële namen . Museum
Bronbeek is bijvoorbeeld ook te vinden onder " Bronbeek ", het Centraa l Archief van de Tweede Kamer ook onder "Tweede Kamer".
AardwetensChappen, Instituut voor - , R.U . Utrecht
Algemeen Rijksarchief
Amsterdams Historisch Museum
Antiquariaat Batavia
Antiquariaat Besteb reurtje
Antiquariaat Emmering
Archief van de Nederlandse ProvinCie der Jezu"leten
Archiefdienst Westfriese Gemeenten
Artis-blb l iotheek
Bib l iotheek en Archief van het Groot Oosten de r
Nederlanden (Vrijmetselaren)
Bibliotheek Centrum Uithof (BeU) , R.U. Utrecht
Bibliotheek Natuurwetenschappelijke Studiekring voor
Suriname en de Nederlandse Antillen
Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Leiden
Bibliotheek Sociaal Culturele Wetenschappen K . U. Nijmegen
Bibliotheek van de Technische Universiteit Delft
Bibliotheek van de Vereeniging ... Boekhandels
Bisdom Haarlem
Bodemkunde en Geologie, vakgroep Landbouwuniversiteit
Wageningen
Bodemkundig Museum , Internationaal
Bronbeek, Museum
BIJbelgenootschap, Nederlands CBS
CEOLA
Centraal Archief van de Tweede Kamer
Centraal Bureau voor Genealogie
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS}
Centrum voor Studie en Documentatie Latijns Amerika (CEDLA)
CNO
Cultuurgeschiedenis van de Nederlanders, Stichting - (CND)
Derde Wereld Centrum , Den Haag
Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine
Documentatie Nederlandse Letterkunde UvA
Documentatie Sociale Bewegingen Amsterdam
Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen
Economisch-Historische Bibliotheek (EHB)
Etnomusicologisch Centrum Jaap Kunst
Farmaceutisch Laboratorium R. U. Utrecht
Film- en Beeldbandarchief N .O.B.
Filmmuseum, Nederlands Fraters van Tilburg. Generaa l Archief van de Gemeentearchief 's-Gravenhage

47
46
90
61

65
8
14

44
26

86
98
92

75
101

83

94
27
34
35
82
48
91

79
76

20
91

79
74
74
80
36
96

94
41

32
55

72
38
7

9
81
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Gemeentearchief Harderwijk
Gemeentearchief Leiden
Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam
Gemeentemuseum, Haags Genealogie, Centraal Bureau voor Generaal Archief van de Fraters van Tilburg
Haags Gemeentemuseum
Helders Marinemuseum
Herbarium R.U . Utrecht
Herbarium Vadense
herbarium, RijksHistorisch Documentatiecentrum van het Nederlands

Protestantisme
Historisch Museum Rotterdam
Hydrografie, Dienst der - van de Koninklijke Marine
Iconografisch Bureau
Icotrust B.V .
IIA V
In stituut voor Aardwetenschappen, R . U . Utrecht
Instituut VOOf Ontwikkelfngsvraagstukken (IVO)
Internationaal Bodemkundig Museum
Internationaa l Informatiecentrum en Archief van de
Vrouwenbeweging (IIAV)
Internationaa l Instituut voor Sociale Geschiedenis
In ternational Soi l Reference and Information Centre (ISRIC)
IVO
Jezu1eten, ArChief van de Nederlandse provincie der Joods Historisch Museum
Katholiek Documentatiecentrum

KB
Keramiekmuseum, Nederlands - "Het Princessehof"
K IT
KITlV

K .N.S.M.
K.N.M.I.
Koninklijk Huisarchief
Koninklijk Instituut voor Taal- , Land- en Vo lkenkunde (K ITLV)
Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT)
Koninklijk Nederlands Leger- en Wapenmuseum "Generaal
Hoefer"
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (K.N . M. I. )
Koninklijke Bibliotheek (KB)
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij (K.N .S.M .)
Koninklijke Nedloyd Groep N.V.
Leger- en Wapenmuseum, Koninklijk Nederlands - "Generaal
Hoefer"
Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Nederlands Marinemuseum, Helders Maritiem Museum "Pr ins Hendrik"
Menno van Coehoorn. Stichting Mineralogisch-Geologisch Museum Technische Universiteit
Delft
Ministerie van Binnen landse Zaken
Ministerie van Buiten landse Zaken
Militaire Geschiedenis van de Landmachtstaf , Sectie Musean
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87
66
95
64
20
9
64
52
100
1
2

22
30
36
13

25
51

47
59
35
51
31

35
59
14

50
29
69
53
43

42
45
60
18

42
43

70
60
69
45
45

70
97
5?

85
58
102
3

62
56

Museum Bronbeek
Museum IIHet Princessehof " Nederlands Karamiekmuseum
Museum van ' s Rijks Munt
Museum voor Volkenkunde, Rotterdam
Nationaal Natuurhistorisch Museum
Natuurhistorisch Museum , Nationaal Natuurwetenschappe li jke Studiekring voor Suriname
en de Nederlandse Antillen, Bib l iotheek Nederlands Bijbelgenootschap
Nederlands Filmmuseum
Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum
Nederlands Onderzoekscentrum voor het Recht in Z.O. Azië
en het Caraibisch j:!ebied (NORZOAC)
Nederlandsche Vereenlging van Belangstel lenden in het
Spoor- en Tramwegwezen

82
53
12

23
93
93
92

48
7
97
10

63

NORZOAC

10

Nijmeegs Vo l kenkundig Museum, K .U . Nijmegen
Oor logsdocumentatie , Rijksinsti t uut voor Oosterse Ta len en Cu l turen, Vakg r oep - R.U . Utrecht
Penningkabinet, Rijksmuseum het Koninklijk Persmuseum, Stichting Nederlands Politieke Partilen , Documentatiecentrum Nederlandse
Princessehof , Museum IIHet - 11 Neder lands Keramiekmuseum
Protestantisme, Historisch Documentatiecentru m voor
het Nederlands Raad voor de Zending der Nederlandse Hervormde Kerk
Rijksarchief, A lgemeen
Rijksarchief In de provincie Gelder land
Rijksarchief in de prOVincie Gr oningen
Rijksarchief In de provincie Noord-Brabant
Rijksarchief in de prOVincie Noord-Holland
Rijksarchief in de prOVincie Utrecht
Rijksarchief In de provl(lcle Zeeland
Rijksherbarium
Rijksinsituut voor Oor logsdocumentatie
' s Rijks Munt. Museum van Rijksmuseum Amsterdam
Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkab inet
Rijksmuseum Nederlands Scheepvaa r t Museum
Rijksmuseum voor Vo lkenkunde (Leiden)
Rijksmuseum voor Vo l kenkunde " Justinus van Nassau ll (Breda)
Rij ksprentenkab i net
Rijksvoo rl ichtingsdienst (RVD)
SCheepvaart Museum , Rijksmuseum Nederlands Sociale GeschiedeniS, Internationaal Instituut voor
Sectie Militaire Geschiedenis van de Landmachtstaf
Spoor - en Tramwegwezen, Neder landsche Vereenlging van
Belangstellenden in Stichting Menno van Coehoorn
Stichting Nederlands Persmuseum
Stichting voor Cu l turele Samenwerking (Sticusa)
Sticusa
Topografische Dienst
Tweede Kamer, Centraal Archief der
Universiteitsbibl iotheek Amsterdam
Universiteitsbibl iotheek De l ft

67
4

88

78

15
41

53
22
5

46
54
40

49
21
39
17
2
4

12

73
78
33
71
57

89
37
33
31

62
63
77
15

6
6

28
76
94
83
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Universiteitsbibliotheek Leiden
Universi teitsbib l iotheek Rijksuniversiteit Li mburg
UniverSiteitsbibliotheek Utrecht, Bibliotheek Centrum Uithof
Universiteitsmuseum R . U . Utrecht
Vereniging voor Effectenhandel
Volkenkunde, Museum voor - Rotterdam
Volkenkunde, Rijksmuseum voor - (Leiden)
Volkenkunde, Rijksmuseum voor - "Justinus van Nassau"
Volkenkundig Museum ffGerardus van Leeuw tl
Volkenkundig Museum , Nijmeegs - K.U. Nijmegen
Vrijmetselaren
Westfriese Gemeenten, Archiefdienst
Zeeuwse Bibliotheek
Zusters Franciscanessen Oudenbosch

75
84
98
99
103

23
71

57
24
67
86
44
16
11

/
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RECENSIE-ARTIKEL

DE GELEIDELIJKE ONTWIKKELING
VAN HET SRANAN
GAT KOEFOED
JACQUES ARENDS, SYNTACTIC DEVELOPMENTS IN SRANANICREOLIZATION
AS A GRADUAL PROCESS.
Met het proe f schrift waarop Jacques Arends op 16 ma.art 1989 in Nijmegen
is gep r omoveerd, levert de auteur een be langrijke bijdrage aan de creo l istiek,
dat is de tak van taalkunde die zich bezighoudt met hel ontstaan, de ontwikke l ing en de specifieke aar d van c r eol enla len .
De hoofdtite l : SyIJtéJcLÎc dovelopments in Sranan , geeft aan we lke ver schijnse len Arends heeft onderzocht: de historische ontwikke l ing van een
aanta l sy ntactische constructies binnen één c r eo lentaa l, het Sr anan ; de onder tite l, CreolizatÎon as a gradual process , geeft te kennen dat Arends in zijn
studie to t een bepaa lde opvattmg over de ontwikke l ing van c r eo lenta len
komt, name li jk dat zo 'n taa l niet binnen één generatie tot stand kom t, maar
pas door een pr oces dat verscheidene gene r aties in beslag neemt. Hiermee
neemt hij stelling tégen een opvatting over creo lentalen die vanaf ongeveer
1974 met kracht en verve verkondigd is door Derek Bickerton (onder ande r e
in Bickerton 198 1 en 1984).
Bickertons visie op het ontstaan van een creo lentaa l is a ls vo lgt: er
IS een situatie waarin vo l wassen spreke r s van een groot aanta l verschil lende
moedertalen met elkaar moeten communiceren . De verschillende taalgroepen
kennen elkaars talen niet of nauwe l ijks; voor hun onder linge communicatie
zijn ze aangewezen op improvisaties en " handen-en-voeten-werk ". Dikwij ls
is er één taa l In sociaa l opzicht dominant : deze zogena.amde Itsupe r straatlt
taa l
levert het merendeel van de noemeode woorden (we r kwoorden , ze l fstandiçe naamwoorden enz .). De contacttaa l die ontstaat, mag eigen l ijk geer
taa l genoemd worden want er is nauwelij ks syst ematiek in te ontdekken .
,v; en zet eenvoudig noemende woo r den achter elkaa r; functiewoorden (zoa ls
koppelwerkwoorden , l idwoorden en voegwoor den) ont::Jreken; de volço r de var.
de woorden in de zin varieert . afhanke l ijk van de situatie maar ook van de
taa l achtergrond van de spreker (wie in zijn eigen taal het werkwoord achte r In de zin p laatst, behoudt deze Ugewoonte" in de cont8cttaa l). \'.:at getleu r t
er nu met de kinderen die in zo ' n chaotische taalomgevinç opgroeien? Tot
de superstraat-taa l hebben ze, vanwege socia le ba rr ières geen toegang. De
andere moedertalen van de vo lwassenen, de zogenaamde "substraat-talen ",
hebben te weinig ~rulkbaé r heid om te over l even . De contacttaa l die ze var.
de volwassenen horen en die wel br uikbaar is, is geen volwaardige taal en
kan niet als doeltaa l voor hun taa l ve r werv Ing funger en . In zo ' n situatie nu,
veronderste l t Bickerton , scheppen kinderen ze l f een taal , waarbij ze kunnen
putten uit een biO lOgiSCh (genetisch) bepaald " Language Biopr ogram ". De
kinderen nemen we l de woorden van hun omgeving over , möar de grammatica
"maken" ze zelf , of beter : die wordt door het zogenaamde Languaçe 8ioprogram aan het contactjargon toegevoegd . Di t zou moeten ve r k lar en wea r om creolenta len Uit verschillende de len van de wereld , waar bij sprekers v an
totaal verschi ll ende ta len ';)etr okken lijn geweest, toch opmerke l ijke ç r ammatica le overeenkomsten vertonen .
Bicke r tons idee is dus da t e r binnen één gene r atie in feite twee of
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drie processen tegelijk plaatsvinden: een chaotisch allegaartje wordt een
stabiel, gegrammatica liseerd systeem en daarmee een "echte taal"; de onderl iggende ta len verdwijnen en maken als moeder taal plaats voor deze nieuwe
taal . Het moedertaa l worden van het contact jargon is vo l gens Bickerton Juist
de oor zaak van de grammaticalisering en stab ilisering. Deze opvatting wordt
de Lan guage Bioprogram Hypothese (afgekort: LBH) genoemd.
Ovengens houdt Bickerton er wel reken ing mee dal niet alle creo lenta len zo abrupt zijn ontstaan. Er zijn er die uit een veel geleidelijker ontwi kke l ing zijn voortgekomen . Maar bij de c reo lentalen van Suriname zouden ,
vo l gens BiCkerton, de ontstaansvoorwaarden juist wél zOdanig zijn geweest
dat de c reo li salie zich binnen één generatie voltrokken heeft. Tezamen met
het Hawaiaans Creoo ls (aan het e i nd van de 1ge eeuw ontstaan uit het contact lussen o.m . Hawaiaans- , Engels-, Japans- en Philippijns-sprekenden) vormen de Sur inaamse c reolentalen in Bickertons ogen het idea le onderzoekste rr ein om meer over het aangebo ren Language Bioprogr am te weten te komen.
Om het be lang van Arends' werk te begrijpen is hel nodig twee concurrerende opvattingen over het ontstaan van creo lenta len te noemen.
De eerste van deze is dat creo lentalen gezien kunnen worden als het
prOdukt van een proces van tweede-taa l verwerv i ng, dat echter niet geleid
heeft tot een (ongeveer) vo ll edige beheersing van de superstraat -taaf , maar
als het ware halverwege gestopt is. De " t ussentaaltI is gestabi l iseerd en nadat de oorspronkel ijke moedertalen verdwenen wa ren omdat ze niet algemeen
bruikbaar waren, de eerste taal van vo l gende gener aties geworden. Deze opvatting noem ik in het ver vo lg de tweede-taalverwervingshypothese. Aangezien ook tweede-taa l verwerving universele kenmerken vertoon t, kunnen over eenkomsten tussen creolen talen ook langs deze weg verk laard worden .
Het tweede al ternatief is dat de substraattalen (in het geval van de
Su r inaamse cr eolen t alen Westafrikaanse ta len) niet zo sne l en ook niet zo
abr upt verdwenen zÎÎn als in het kader van de lBH wordt verondersteld.
Naa.st de zich vormende creolentaal zouden de moedertalen lang in Gebruik
zijn geb leven en daar door de kans gehad hebben de creo lentaa l diepga.and
te beYnv loeden, ook of juist in grammaticaal opzicht. Of misschien moet
men ze lfs zeggen dat de creolentaa l de voortzetting is van de substraattalen.
Deze opvatting is onde r ande re ve r woord door Suzanne Sylvain die haar
moedertaal, het Ha'îtiaans, kar ak teri seerde als " Ewe (een Af r ikaanse taal)
met een Franse woordenschat ti (zie Halm 1988: 37). Ik noem deze visie de
continu"fteitshypothese , omdat er in tegenstelling tot de LBH en de tweedetaa i taa iverwervingshypothese geen breuk in de taa loverdracht tussen elkaar
opvolgende gener aties wor dt verondersteld . Vanaf 197 1 is hij in een groo t
aantal pub l ikaties naar voren gebr acht door Alleyne (o.a. 1971, 1980 , 1986).
Wat Jacques Arends nu heeft gedaan is profiteren van het f eit dat er
van het Sranan vanaf het begin van de lBe eeuw geschreven documenten
best aan. Het oudst is het zg. Herlein- fragment uit 1718, een korte dialoog
die voorkomt in een reisbesch rijving. In de achttiende eeuw verschijnen er
voorts een paar leerboek jes I Neger,..Engels" (Van Dyk :t 1770 en Weygandt
1798). In 1783 vo l tooit Schumann zijn magist rale Neger-f,nglisches Wörterbuch
(uitgegeven door Kramp, 1983). In de negentiende eeuw worden er delen van
de bijbel in het Sranan vertaa ld, er verschijnen t wee belangrijke woo rde nboeken (Focke 1855 en Wu ll schlägel 1856) en een KurzgefBsste Neger-Engbsche
Gram matik (1854) . Vanaf 1862 schrijft de Ma tawai evangelist Johannes King
zijn "bekenti -boekoe lt en dagboeken. We kunnen dus de ontwikke l ing van de
taa l vanaf een vroeg stadium enigszins volgen, zij het met het voorbehoud
dat de betrouwbaarheid van de doc umenten niet vaststaat en ook moeilijk
vast te ste ll en is. Immers, tot 1855 js all es wat er Over en in het Sranan
~eschreven is, afkomstig van Europeanen (Focke is de eerste moedertaal-
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spreker die over het Sranan heeft geschreven) en het is de vraag hoe goed
zij de taal kenden . i\len kan nat uurlijk om deze reden de bronnen te onbetrouwbaar achten en daarmee het Sranan van voor 1850 als niet meer te
reconstrueren beschouwen; of men kan de gegevens toch maar wel gebruiken
en zo goed als deze het mogelijk maken de ontw ikkelin g van het Sranan
in de 18e eeuw proberen te achterhalen . Arends heeft ge lukkig voor da J~
l aatste gekoze n en daarmee aan de internationale c reolistiek de eerste uitvoerige en gedeta illeerde historische studie toegevoegd.
Uit de bronnen heeft Arends een corpus samengeste ld en daarin onderzocht hoe drie syntactische ve r schijnselen zich vanaf het begin van de 18e
eeuw hebben ontv/ikkeld. De drie verschijnselen zijn : het systeem van de
koppelwerkVv'oorden, de compa ratief en de zogenaamde ge kl oofde zinnen .
Lezers van 050 hebben van dit werk al een voorproefje gehad in een artikel
van Arends in 050 6.2 (1887) over de comparatief .
De uitkomsten van Arends ' onderzoek zijn per verschijnsel nogal verschillend. Ik begin met de gek loofde zinnen (in het boek behandeld in hoofdstuk IV). Hiertoe behoren constructies als:
(1)
na sa yu du ala ten
(llis zo je doet altiJd H )
(2)
da no pikin gudu a. habi
("is geen kleine luxe hij heeft")
en (typerend voor alle Afro-Amerikaanse creolenta len):
(3)
na kon mi de kon
(lijs komen ik kom")
waarin het werkwoord vooropgepla.atst is maar herhaald wordt op de oor spronkelijke plazts in de zin . ivlen spreekt In geva llen als (3) van prcdicatc
clefting . in geva llen als (1) en (2) van non-predicate c1efting. Arends constateert dat "the system of predicate end non-predicate c leftin g was by and
lar ge established around the middle o f the 18th century " . Ondanks deze
vroege stabilisering ligt een verklaring uit het Language Bioprogram niet
voor de hand; daarvoor is de constructie, over de tGilen van de wereld bekeken, te zeldzaam . Non-predicate clefting komt echter zowel in het Enge ls
als in de Afrikaanse talen voor, zodat een wederzIjdse versterking van superstraat- en substraat invloeden verondersteld mag worden . Voor predicatec lefting moeten substraattalen als het Yoruba en het Twi de voorbeelden
hebben verschaftEen volkomen tegengesteld beeld vinden wij bij de ontvJlk kelin g van
het copula-systeem (in de dissertatie hoofdstuk 11). In het Sranan vinden we
een ingewikke ld systeem, dat meer gedifferentieerd is dan dat van het
Engels en het Nederlands. \vaar Engels en Nederlands steeds het werkwoord
Lo be/zijn gebruiken, heeft het Sranan drie "k oppelwerkwoorden!! : na. (d)é en
o (zero) ; syntactische en semantische condities bepalen het afwisse lend gebruik ervan .
Het zou te ver voeren de diverse stadia die Arends beschrijft, hier
weer te geven. De be lang ri jkste conc lusie is dat dit systeem opmerke l ijke
verschuiVingen heeft ondergaan en pas in de tweede helft van de negentiende
eeuw gestabi l iseerd is. Dit is een heel ande r beeld dat Bickerton 's LBH zou
doen verwG:chten . Het is vooral op grond van deze ruim ande rhalve eeUH
in beslag nemende ontwikkeling tot een stabie l copu la-systeem dat Arends
conc lu deert dat creo lisering niet een abrupt , binnen één seneratie plaé.ltsvindend proces is. Zeer opmerkelijk is natuurlijk dat het Sranan in dit opZicht ingewikkelder is dan het Engels en het Nederlands; dit mzakt dat we,
althans wat het copula-systeem betreft, ook geen verklaring kunnen vindell
uit het proces van tweede-taalverwervlnç . "Afrikaans" is het systeem in het
Sranan in zoverre dat een differentiatie van de diverse functies van het
koppelwerkwoord in veel Bantu-ta len voorkomt .

229

De comparatief (besproken In hoofdstuk 111) laat weer een ander beeld zien,
Verge l ijkende taalstudies hebben opge leverd dat ta len voor de uitdrukking
van de notie "meer dan tl kunnen putten uit een zestal constructies, onder
andere:
" exceed-construc tl es" waubij er een werkwoord met de betekenis
"overtreffen" wor dt gebru ikt;
"partlcle-constructles" waarbij er een voorzetsel of voe!;Vloord wordt
gebru i kt ;
" mixed-constructies" die bestaan uit een comblnz ti e van "exceed" +
"part Iele".
Het beeld dat Arends' materiaal laat zien , is er een van variatie in a lle
periodes, maar we l met en i ge verschuivingen binnen deze var iatie. De drie
genoemde constructies komen in hedendaags Sranz.n all e dr ie voor:
"exceed" : .9 big1 p'sa mi / a bigi mom mi ("tliJ is groot over treft mi Jn);
"partic le": a moro bigi leid mi (l'hij is meer groot als ik");
" mlxed": 8 moro bigi mom mi (lthij is meer groot over t reft mij ").
In het oudere materiaa l zijn er ook voorbeelden met het par ti ke l na (Adam
moro 1anga na miJ, maar deze mogelijkheid is uit de taa l verdwenen. De
miXed-constructie treedt pas in het 20e-eeuwse mater iaal op . Echter, zowel
de ("Afrikaanse" ) "exceed-" als de (meer Europees aandoende) "partic le-constructle" met leid komen In atl e periodes van het Sranan naast elkaar voor .
Een nadeer van de comparat ief is dat deze const r uctie niet zeer f reQuent gebr uikt wordt. A f wezighe id van een bepaald type in het mater iaa l
betekent nog niet dat het type in de betre ffende peri ode ook niet bestond.
Zo ontbreekt in Arends' materi aa l tot 1900 p lsa a ls " exceed"-werkwoord;
in all e aanget roffen "exceed-constructles" tot dan toe wordt moro gebru ikt.
Maar gez ien de verbreIding van p lsa of eqUI va lenten er van In Afro-Amerikaanse creolenta len moet het to t de oudste laag van de taal behoren. Het
Gullah-dia lect bijvoorbee ld, gesproken op e ll ~ nden voo r de kust van F lori da,
heeft ZlOnen als: i tol p.9S mi ("hij IS langer dan Ik"). De comparatief behoort ook niet tot de kern van een grammaticaal systeem , zoals Arends zelf
aangeeft (p. 89 , noot 16). Het is daarom niet waar schijnlijk dat een taal
10 een vroeg stadium
van ontwikke li ng ê. 1 zo uitgekristalliseerd is dat er
reeds één vaste, gegr ammat ica lisee rde comparatief-uitd rukk ing gekozen is.
De door Arends in all e per iOden aanget roffen variatie vor mt daarom op
zichzelf geen ar gumen t vóór of tegen c reo li sefln g binnen één generatie.
i\'jaar Arends heeft ook geen verdere J jngui~t l sche arGumenten voor de
geleide lijkheid van c reoliser ing nodig. \Jant afgeZien van de ontWikke l ingen
In het copu lc:-systeem zijn er de historisch-demografische gegevens. Arends
meakt hiervoor vooral gebruik van het we rk van Pnce ( 1976, 1983). Uit diens
berekeningen valt af te leiden dat tot over de helft van de lBe eeuw het
aantal in Sur i name geborenen onder de zwa rte bevolking (de "creolen" in
de oorspronke l ijke betekenis van het v{oord) in de m i nder heid was. Door de
hoge mor tali t eit en het lage geboortec ijfer was er een voor tdu rende aanvoer van slaven uit Af rika nodig: de " zoutwaternegers" vormden zeker to t
1750/60 de meerderheid (zie ook de getall en die Oosllnd ie 1988: 138 verme ldt over de plantage Roosenbuq; : in 1768 is 49% In Su ri name ze lf ge-boren , In 18 11 nog steeds niet meer dan 60%) . TereCht l uid t Arends ' conclusie dat tweede-taë:lverwervingsprocessen de he le 18e eeuw een grote rol
moeten hebben gespeeld en dat in de periode 1650 - / 730/40 het aantal
Jonge k inderen gewoon te k lein is geweest voor de spon t ane taalcreatie
waa r Bickerton in ge looft. Voor de toekomst van de creo l istiek verwacht
Arends daarom veel van enerzijds meer gedetai ll ee rd histor isch onde rzoek ,
zowe l li nguistisch als sociograf isch; en ande r Zijds van aans lu iting bij onde rzoek naar spontane tweede-taa l verwerving (p.90). Dit laatste idee vindt men
ook terug in Vvek kers inaugurele rede (Wekker 1989, besproken door Eerse l
in OSO 8. 1: 116- 11 8 .
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Arends heeft met dit onderzoek uitstekend werk verricht . De presentatie
van het materiaa l is voorbee ldig; zijn stij l is he lder , zqn argumentat'le overtuigend . Het lijkt me voor Bicke r ton en zijn aanhangers onmogelijk om althans voor het Sranan vol te houden dat hier sp r ake is geweest van een creolisering die al binnen één generatie een betrekkelijk stabiel systeem opgeleverd zou hebben.
Ik heb op twee, met elkaar samenhangende , punten enige kritiek op
de studie van Arends. Dat in een situatie waarin steeds weer nieuwe slaven
Uit Afrika worden aangevoerd , tweede-taalverwervingsprocessen een grote
ro l hebben gespee ld, is duidelijk ; wat Arends echter ni et dUidelijk aan de
or de ste l t is de vraag welke taal de doeltaal van deze t aa lverwerving moet
zijn geweest. Ik kom hier straks op terug . Mijn tweede kritische aanmerking
is dat Arends niet iet s dieper ingaat op de moge li jke consequenties van het
feit dat de slavenbevo lking, aan het eind van de 18e eeuw , niet één , maa r
twee soorten IINege r -Enge lsl! kende . Schumanns informanten maken name l ijk
onderscheid tussen IIN ingre-tongo" en " Bakkra-tongo ll (en daa r naast de " DJutongo", waaruit het Saramakkaans is ontstaan). " Bakkra-tongo is niet Engels
of Nederlands, maar Neger-engels zoa ls de Europeanen het spreken (in hun
omgang met de sla ven, maar getuige Stedman 1792 : 36 1 ook onderling) .
Zo vindt men in Schumann bij het woo r d adjossi:
A Dieu , de r Abschiedsgruss.- : ll adjossi " , da BakK r atongo : N ing re takki
"kroboi lt ; ma, pikin mor r o, a ll a Ningre njusu "adjossi tu :/ (Kramp 1983:
46)
Dit teit wor dt door Arends aangehaald. Maar wat voor consequenties heeft
het voor de reconstructie van de wordingsgeschiedenis van het Sranan? Over
welke van deze twee ta len gaan de leerboekjes van Van Dyk (van :t 1770)
e:l Weygandt (1798)? En van welke van deze twee talen is het Sr anan van
nu de voortzetting? Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de 18eeeuwse leerboekjes de Bakra-tongo laten zien . Het citaat Uit Schumann wijst
er op dat de twee varianten omstreeks 1780 al enigszins naar elkaar toegroeien. In 1856 sch rijft Wullsch \ägel, na ee r st vermeld te hebben dat " Djoetongoll , het Neger-por tugees dat op de joodse p lantages is ontstaan , alleen
nog door de Saramakkaners wo r dt gesproken, over de \\Negereng l ische
Sprache":
"Diese, von den Negern se l bst gewöhn l ich "Ningre-tongo", "Negersprache" genannt; oder auch schlechtweg "Nirigre" "Negerisch ", häuf g
aber auch "Bakra", " Europäisch" (WO l im Gegensatz zu ihren ursprünglichen, afrikanischen Sprachen) , ist ( ... ) Negersprache gebJieben, und
ist nun ( . .. ) dIe allgemeine Umgangssprache de r Neger unter einander
und zuglelch die, in weJcher Europäer mit ihnen verkehren." ( Wu llschläge l 1856: VI)
De twee va r ianten lijken dan te zijn samengevloeid, althans in het publieke
register van de dagel iJkse omgangstaa l (creoolse gemeenschappen hebben
daarnaast altijd hun verborgen registers gehad, in het bijzonder de religieuze
talen) .
Merk op dat Bak r a~tongo , zo lang het een onde r scheiden variant was,
stnkt genomen nooit een c reolen taal is geweest, maar slechts tweede of
derrie taa l in het verkeer tussen Europeanen en negers, naast aan Eu r opese
kant Engels, Portugees en Nederlands en aan de kant van de negers Afri kaanse ta len en Nengre-tongo. Arends ana lyseert het Her lein-fragment en
toont aan dat het nauwe li jks c reolentaalkenmerken heeft en des te meer
kenmerken van een pidgin (contacttaal) of ze lf s pre-pidgin . Dit hoeft niet
te verwonderen als we het z ien als het eerste document van een zich In
het verkeer tussen Europeanen en sl aven ontwikkelend pidgin , de Bakra-tongo,
die pas in tweede instantie is toegegroeid naa r de inmidde ls ook gevormde
creo lentaal Nengre-tongo .
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Hoe moeten we ons de Nengre-tongo voorstellen? We bevinden ons hier
helaas - weer op het terrein van de veronderstellingen , aangezien nu juist
de taal voor de interne communicatie van de slavengemeenschap niet gedocumenteerd is: tot 1850 is immers al les via Europeanen tot ons gekomen.
De volgende veronderstellingen lijken echter niet te gewaagd:
gezien de voortdurende toestroom van volwassen sprekers van Afrikaanse talen zal de taal niet zeer homogeen zijn geweest;
gezien de bewustheid van het verschif tussen Bakra- en Nengretonga zal Nengre-tongo een belangrijke functie hebben gehad voor de
vorming en beleving van de etnische identiteit (de zelf-definiëring) van
de slavengemeenschap als niet-Europe es ;
Om deze reden .zal Nengre-tongo bewust !tAfrikaanser!t zijn geweest
dan Bakra-tongo;
de ontwikkeling van de Nengre-tongo lal desondanks niet onafhankel ijk van de Bakra-tongo zijn geweest; men verwacht eerder lexicale
dan grammaticale verschillen tussen Nengre-tongo en Bakra-tongo.
Welke taal is nu de primaire doe ltaal geweest van de tweede-taa lverwervingsprocessen gedurende de 18e eeuw? De eerste nieuwe taal die de ge"fmporteerde slaven moeten leren, za l niet de Eu ropese taa l geweest zijn, maar
de lich vormende Nengre-tongo. Focke geeft hiervan het vo lgende beeld:
!tOe Afrikanen, die, van verscheidene volken afkomstig, ook verschillende
talen spraken, werden bij hun aankomst alhier , waar zu lks doenlijk was,
aan hunnen onderscheidene landslieden onder de slaven ter verzorging
en ontbo lstering aanvertrouwd. Een voornaam gedeelte der taak van
deze bestond dan ook daarin, om aan deze groene zwarten de taal des
lands, dat was het ( ... ) Neger-Engelsch, te leeren. n (Focke 1855: VII)
In het beeld van het ontstaan van Su r inames belangrijkste creo lentaal, het
Sranan, is nu ook duidelijk ruimte voor Alleyne's continui"teits-gedachte.
De cultuuroverdracht is in el k geva l ononderbroken geweest. De communicatie tussen de generaties Afrikanen kán daarom geen breuk hebben vertoond .
De taal die voor het onder l ing verkeer, en dûs voor het doorgeven van de
cu l tuur , werd geb ruikt, was Nengre-tongo. Juist het bestaan van een Nengreton go naas t een Bakra-tongo toont aan dat de slavengemeenschap een eigen,
Afrikaanse identiteit wilde behouden, of beter: wilde maken uit de diverse
volken die bij elkaar gebracht waren en werden . De vorming van de Nengretonga was daar een onderdeel van.
Het is daarom vreemd dat Arends de subst r aatinvloeden, dat zijn dus
de bijdragen van Afrikaanse talen aan het Sranan , een externe factor noemt,
omdat het daarbij zou gaan om "the incorporation into a language of features and rules from outside" (po 90) . Dat kan men alleen maar .zo zeggen
als men de Bak r a-tongo als de enige voorouder van het Sranan beschouwt,
en de Bak ra-tongo op zijn beurt als een afge leide van het Engels. Maar in
het Sranan zijn de twee tongo 's samengevloeid , en zeker in de minder pub li eke register s is Sranan in mijn ogen eerder de voortzetting van de Nengreton go dan van de Bakra-tongo. (Voor het Saramakkaans ge ldt volgens Price
dat als men áll e registers van de taal, dus inc lu sief de re l igieuze talen , in
JeSchouwing neemt, het lexicon voor 50% uit Afrikaanse woorden bestaat;
voor het Sranan is een derge l ijke telling nog niet verricht . )
Zoals de lezer gemerkt za l hebben, gaan mijn kritische opmerkingen niet
zozeer over wat Arends gedaan heeft, maar meer over wat hij niet gedaan
heeft. Het komt erop neer dat ik het jammer vind dat hij niet n6g iets
mee r gehaa ld heeft uit zijn materiaa l. Dit soort kritiek kan makkelijk de
aandacht afleiden van wat er wel verricht is. Ik herhaa l daarom met nadruk
dat Arends een voortreffel ijke studie heeft afge leverd. Het is te hopen dat
er binnenko r t een hande lseditie van dit be lang ri jke boek ve r schijnt. Dankzij
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Arends zijn we weer een stuk verder met de reconstructie van de ontwikkeImg van Sunnames c reol entalen. Van Arends ' boek zal ongetwijfeld een stimulans uitgaan om de gedocumenteerde oudere stadia van creolentalen te
onderzoeken . Het romantische, maar in wezen etnocentrische idee dat creolentalen het menselijk taalvermogen "i n ongerepte staat" laten zien, kan
dan voorgoed plaatsmaken voor een benadering waarin de ontwikkeling van
deze talen gezien wordt in hun sociaal-culturele context, als onderdeel van
het uitermate complexe proces van cultuu rbehoud, -adaptatie en -c reatie
dat tot vorming van creoolse gemeenschappen in de Nieuwe Wereld heeft
geleld.
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J.

van Donsclaar, k'oordenboek
CouLinIJo . /989, 482 pg . f 59. 50 .

van

het

Surinaam s- Nederlands.

Nuiderbe rg:

De tweede. herziene en uitgebreide druk van Van Donselaa r s Woordenboek van
aan interessante informatie. Het
boek is gebasee r d op de geli jknamige ee r ste druk, die in 1977 verscheen,

het Surinaa ms- Nederlands biedt een schat

maar de verschillen tussen de twee edities zijn enorm. De nieuwe uitgave
kenmerkt zich door een zeer degelijke uitvoering (stevige oms lag , goed gebonden , mooi papier), en een grotere omvang (het aantal trefwoorden is gestegen van 1400 naar 6600) , Ik verwacht dat deze nieuwe uitgave het in
het gebruIk langer za l uithouden en minder sne l zal verslijten dan de vorige; mijn eer ste editie lag er na een paa r weken al gebroken en beduimeld
bij . De inleidende hoofdstukken van het boek zijn ook ingrijpend verbeterd
en aantrekkelijker gemaakt. Het boek is in allerlei Opzichten gebruiksvriendeliJker geworden.
Het SUrinaams-Nederlands (SN) is een variant van het Neder lands, zoa ls
ook het Gr on ings o f het limburgs dat is. Maar aangezien het SN zÎch ver
van het Europese moederland heeft ontwikke ld, en andere inv loeden heeft
onder gaan dan de dialecten in Nederland, bevat het noga l veel "afwijkende"
(en unieke) kenmerken op gràmmaticaal. fonetisch en lexicaal gebied. Over
de structuur en de uitspraak van het SN gaat Van Donse laars we r k niet,
maar wel over woorden en uitdr ukkingen in het Nederlands van Surinamer s.
Ze lf had ik onmidde l lijk de neiging na te gaan of al le Su rinamlsmen die mij
te binnen schoten , in het woordenboek voorkomen, en ik ben niet teleurgesteld . Bijvoorbeeld : afgedonderd voor "fli nk, enorm ll , zoals in een afgedonderd
pak r a m m el ; bOuL voor " dij!!; doks voor "eend"; doordien voor "doordat"; de
mars breken voor " een pak slaag geven" ; poentje voor "vr ouwelijk schaamdee l";
toli voor " penis"; topper voor "top f unctionaris"; voetére n voor "l open ", en zelfs
het nieuwe woord Jdek voor " iets prettigs of leuks ", ze staan er allemaal
in.
J. van Donselaar is een amateur-Iexi cograat, een bioloog van huiS uit,
en een groot kenner voor al van de Su r inaamse flora en fauna . Dit laatste
verk l aart zijn voorl iefde voo r de namen van Su r inaamse planten en dieren,
waa r aan ver houdingsgewijs in het woordenboek veel aindacht is geschonken
(met de o ffi c ië le Latijnse benamingen er ook nog bij). Achter in het boek
treft de geYnteresseerde gebru i ker enkele zgn . contr a registers aan met de
wetenschappe l ijke namen van Surinaamse p lante- en dier soor ten; v ia deze
handige l ijsten kan men de Suri naa ms-Nederl andse volksnamen van p lanten
en dieren opsporen .
Van Donse laa r s beroepsachtergrond verkl aa r t OOk ziln verm ogen om
nauwgezet datgene te inventariseren en te catal ogiseren wat hij op Iingu'Îstisch gebied in de loop van ve le jaren verzame ld heeft. Bovendien kan hij
er zeer boeiend over schrijven , getu ige ook zijn imiddels gestaakte taa lk undige rubriek in de Iv eekkrant Suriname . Bio logen en lexicografen hebben met
elkaar een streven naar vo ll edighe id en zorgvu ldigheid gemeen .
Bij de tweede druk is meer nog dan voorheen rekening gehouden met
de n iet-vakmensen die het boek zouden willen geb ru iken. Aan de inri c hting
en formuleri ng van de artike len is gr ote zorg besteed ; de definities zijn
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verduidelijkt, het redactionele commentaar is uitgebreid, en de 'Ioorbeelden
In de artikelen spelen een sterke ondersteunende rol . De etymologieën die
gegeven worden, voorzover ze bekend zijn, maken het doorsnuffe len van het
boek extra I nteressanl.
De samenste l ler heeft ernaar gestreefd al le typisch Su ri naams- Nederlandse woorden en uitdrukkingen op te nemen die in Suriname in de spreekof schrijftaal gangbaa r zIJn of dat OO it geweest zijn . In dat streven is hij
mijns Inziens goed ges laagd . A lgemeen-Neder l andse woorden die voorkomen
in woordenboeken als de Grote Van Dale of de Grote Koenen, zijn niet opgenomen. Woorden die wel in Neder landse dictionaires staan, maar in Suriname
op een ande r e manier geb r uikt worden, zijn echter ook te Vinden in Van
Donselaar . Voorbeelden van deze laatste catagorie zijn woo r den als gevaarlijk
In de betekenis van " vrese llJ k , verschrikke l ijk", of schure n in de betekenis van
"zich crukken tegen enz, vrijen met de kleren aan". Het boek biedt ons dus
een vrijwel vol ledige l ijst van Surinaams-'Jederl andse woorden en uitdrukkingen uit het heden en verleden, gerllustreerd met authentieke voorbeelden .
Grote omiss ies in de inventarisatie van de hedendaagse algemene SN-woordenschat heb ik niet kunnen ontdekken; de enige mln of meer specialistische
termen die in ruime mate z i jn opgenomen, zijn de genoemde namen van
plante- en diersoorten In Suriname .
Uiteraard is een woordenboek een momentopname , oftewel het regist r eren van een toestand waa rin het lexicon van een taal Zich op een bepaald
moment bevindl. Niets verandert zo snel en ver r assend a ls het vocabu l aire
van ee" } taa l, zeker a ls het gaat om een l ingu'istisch zo dynamische situatie
als die van Suriname . Van Donselaar w i jst e r ze lf op dat in die zin zijn
woordenboek niet "af" genoemd kan wo r den: er komen voortdurend nieuwe
woorden bi j. woordbetekenissen veranderen, en bestaande woorden raken in
o nbruik .
Over deze ed iti e van het woordenboek zegt Van Donse laar te hopen dat zij
op de eerste plaats bruikbaar za l zijn voor het onderwijs In Suriname (voor
onde rW ijsgevenden , schol ieren en studenten), maar ook in Nederland wanneer
er communicatieproblemen voor Suri namers on t staan . Hij verwacht dat het
woordenboek gebruikt kan worden wanneer er , vooral in het onde rW ijs, taa lkundige kwesties moeten worden opgelost. Het boek zou dan als gezaghebbende informatiebron diens t kunnen doen.
Ik kan niet beoo r delen of dit voor de onderwijspraktijk in Suriname of
in Neder l and een real istische doelstel l ing is. Eerlijk gezegd kan ik mij niet
goed voorstellen hoe het woordenboek - of we lk woordenboek dan ook - echte
communicatieproblemen kan helpen oplossen . Natuurlijk zal een Nederlandse
ler aar ::'11J zijn als hij in het woordenboek I(an opzoeken wat z IJn Surinaamse
leer l ing In hemelsnaam bedoelt als hij het bijvoorbeeld over de vo orzaa.l heeft.
Maar dit zijn taa lprob lemen op het niveau van individue le woorden .
Van Donse laar is bescheiden in wat h ij tracht te bereiken: "Met grote
nad r uk moet gesteld worden, dat d it woordenboek niet normatief is" (p. 8) .
Dat wil zeggen : het is puu r beschrijvend, het geeft geen oo r de len over de
Julstheij of onjuistheid van I"let gebruik va n woorden , het doet niets anders
da n observeren en r egis tr e r en . Overigens roopt hij we l dat de verschijning
van d it woordenboek za l bijd r agen tot de standaardisering van het SN : "Mocht
men IJl Suriname ooit besluiten het Su ri naams-Nederlands te standaardiseren,
s:::n kan d it woordenboek daarbij wel een hu lpmi ddel zijn " (p. 8).
Een belangrijk doel van het boek IS lezers van Surinaamse literatuur
te helpen biJ het lezen en interpreteren van teksten in het SN . Dit doel
is niet te hoog gegrepen , maar het is wel datgene waarvoor zgn . decodeer woordenboeken - en dal IS dit woordenboek - gebruikt worden : ze dienen
als hulpmiddel bij het lezen en verstaan van teksten.
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Mijn belangrijkste kritiek op dit woordenboek is dat het te sterk gebaseerd
is op Qeschreven materiaal, en dan nog wel de literatuur. Er worden taJloze
citaten gegeven uit het werk van Edgar Cairo, Rappa, Bea Vianen , A lbert
Helman en anderen. Vooral het SN van Cairo is nogal bijzonder, en wordt
door veel Surinamers a ls "vreemd" ervaren. Het is zeker niet het standaardSN . In het algemeen geldt dat literaire bronnen een bepaalde , hoge variant
van de taCt I vertegenwoordigen, en dus niet echt representatief zijn voor
de taal zoals die in het dagelijks leven gebruikt wordt. Het is goed te begrijpen dat de samensteller geneigd is geweest zijn voorbeelden voornamelijk uit de literatuur te putten; toch is dat een ernstige beperking . Een taal,
ook het SN, f loreert het meest , en is het meest natuur l ijk, in de gesproken . /
vorm. Het is jammer dat Van Donselaar niet meer voorbeelden geeft van
gewone spreektaal .
Afgezien van deze kanttekening, heb ik voor dit woordenboek niets dan
Van de historische ontwikkeling, de structuur en de woordenschat van
SN is nog steeds heel weinig bekend . Van Donselaars woordenboek is
be langrijke bijdrage aan onze kennis van deze boeiende va riant van het
derlands.

lof.
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Ne-

Herman Wekker

M. van Kempen. De Knuppel in het Doksenhok. Leven in de Surinaamse letteren . Paramaribo : De Volksboekhandel . ]987 .
M. van Kempen (sa menst.). Nieuwe Surinaamse Verh a len. Paramaribo : [Je
;rolksboek winkel. 1986.
Deus ex Machina . Tijdschrift voor Hedendaagse Kunst . Nr. 4:: (Suriname/lum mer). April/mei/.iuni 11J87 .
Het is inmidde ls, zowel in Neder land als ook in Suriname (zoals Ik tijdens
mijn bezoek in het voorjaar van 1988 heb ervaren), nauwelijks mogelijk een
gesprek over Surinaamse literatuur te voeren zonder dat vroeg of laat de
naam Mi chie l van Kempen va lt. Dat de man door zijn niet aflatende kritische activiteit een controve rsieel acteur op het podium van de Surinaamse
letteren is, wordt dan al snel duidelijk, met name wanneer Je gesprekspartner
een Surinaams auteur is.

In {Je Knuppel in het Doksenhok gaat Michlel van Kempen in op hetgeen
hij ziet als de taakomschrijving van de l iteratuurcriticus in het algemeen
en in het bijzonder van een die de Surinaamse literatuur als werkterrein
gekozen heeft. Hij beschrijft door middel van anekdotes en situatieschetsen
het Surinaams literaire wereldje , zoals hij het heeft leren kennen van binnen
uit. Voorts neemt hij , als een strenge heel meester die stinkende wonden
tracht te genezen èn te voorkomen, zijn on{vrij}wlllige patiënt srêvig onderhanden en deelt recepten uit die tot een gezonde ontwikkel ing van het
"couveusekindje " (p. 50), de Surinaamse cu ltuur c.Q . literatuur, zouden moeten
leiden.
Met zo l n houding riskeert de criticus natuurlijk de verdachtrnaking, uit
paternalisme te handelen. Van Kempen realiseeert zich dit ogenschi j nlijk ter
dege, kan zich echter niet van bovenbedoelde verdenking vrijpleiten door
zIJn herhaalde verzekering dat hij handelt "uit liefde voor de Surinaamse
literatuur die niet aan conservatisme, verstarring, opportunisme en achterklap
ten onder mag gaan" (p. 5) of woorden van gelijke strekking .
Dat (het bevorderen van) de Surinaamse literatuur Van Kempen werkeliJk Leer ter harte gaat, staat hier overigens - dit voor a\le dUldellJk-
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heid - niet ter discussie: er is nauwelijkS iemand anders te noemen die zich
met zoveel overgave voor deze I iteratuur inzet.
De schoen wringt echter daar, waar de "v r ijheid van alle schrijvers ( ... )
om het eigen kunnen te laten zien" (p . 5) in het geding IS en vragen met
betrekking tot de autoriteit van de criticus aan de orde zijn . De crux hierbij
is dat "vrijheid" en "het eigenelI twee begrippen Uit onze vocabulaire zijn,
waarvan de inhoud op de meest uiteenlopende, de meest IIpersoonlljkell (zeg
maar: ideologische) wijze ingevu ld wordt. Wanneer je gaat definiëren (hetgeen
hier op voorschrijven neerkomt) wat vrijheid en eIgenheid voor een ander
- in diens eigen bestwil - moet dan wel mag (of nfet mag) betekenen, zonder
daarbij tegelijkertijd je eigen argumenten en met name Je eigen autoriteit
ter discussie te stellen, dan maak je je gewild of ongewild schuldig aan een
var m van bevoogding .
Van Kempen doet dat, wanneer hij eenvoudig bepaalt dat schrijvers zich aan
gen enkele norm hebben te houden " behalve aan die van hoge literaire k waLjLeit" (po 24) en voorts dat een debuut voor de Surinaamse literatuur alleen
maar zin heeft lIa ts de debutant probeert een eigen Loon te vinden, op eigen
wijze vorm te geven aan wat zijn generatie bezielt en als het kan: uit te srügen boven de voorgangers" (p . 24). Daarnaast haast hij zich weliswaar (wat
paradoxaal) te verzekerp.n dat hij niet zegt "waarover er geschreven moet
worden en { ... ) in welke vorm er geschreven moet worden ll doch hij voegt
er dan wel weer aan toe dat je a ls "schrijver die zijn vak kent!! nu eenmaal
dient te IIweten waar je staat en weten dat je bepaalde dingen niet meer kunL
doen op straffe van het aangetast worden van het meest wezenlijke van elke
schrijver : de originaliteit van het werk rr (p o 25; de cursiveringen zijn van
mij).
Ik constateer dat het hier enerzijds schijnbaar uitsluitend gaat om de
norm van IIhoge literaire kw~ l lteit " zonder dat aangegeven wordt wat dan
wel die "literaire kwaliteit" mag wezen en dat anderzijds steeds op normatieve wijze geargumenteerd wordt met de termen eigen(he'ld) C.q. original iteit. Daarover wordt dan gezegd dat men die verliest door "bepaalde dingen ll
te doen die niet meer gedaan kunnen worden , bijvoorbeeld het schrijven over
" Mama Sranan, mi lobi yu te na dede" (p . 25) .
Het op deze wijze schermen met schemerige normen en c riteria door
de criticus komt neer op het hanteren van het typische autoriteitsargument:
Van Kempen gebruikt eenvoudig een normatieve term als c riterium zonder
die term uitvoerig toe te lichten en daarmee de" erachter schuilgaande norm
ter discussie te stetten. Zo maakt hij zichzelf tot een onaantastbare autoflteit, die in feite in z in eentje kan bepalen welk werk al dan niet aan de
dOOI Ilenlzelf vastgestelde norm voldoet. Natuurlijk wordt daarbij dan de
indruk gewekt, als zou de term (en de daa r mee verbonden norm) onder zijn
vakbroeders - mede-Jiteratuurcritici - een op volledige consensus berustend
begrip zijn, een boven elke discussie verheven, onaanvechtbare grootheid.
Juist die suggestie maakt dit tot een autoriteitsargument.
De literatuurwetenschap is geen discipline die de pretentie heeft auteurs
iets te kunnen voorschrijven of normen te kunnen bepalen voor de kwaliteit
van literatuur. Veeleer vormen waardeoordelen over literatuur zelf een onderzoekobject van deze wetenSChap . De c riticus die zich niet achter de veilige
brede rug van wetenschappelijkheid tracht te verschuilen , kan natuurlijk wel
op grond van eigen normen criteria vaststellen . Het is zijn goed recht dat
te doen. Het is dan echter ook het recht van de lez.ers en van de auteurs
wier werk besproken wordt, tekst en uitleg te krijgen over de no rmen (waarden) achter de criteria die de c rit icus verkiest te hanterel~ . Criteria die zich
door hun ijle nevelachtigheid aan elke discussie en cont roleerbaarheid onttrekken, hebben het verdachte geurtje van een smoggordijn. Daar dient de
lucht geklaard te worden opdat we weer zicht krijgen op hetgeen waar we
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het el gen l rjk over hebben en nret In drchte mtst volledIg langs elkaar reen
redeneren.
In de bunde l Nieuwe Surinaamse Verhalen en het Surinamenummer van het tiJdsch ri ft Deus ex MachiIla maken we kenniS met een ander aspect van Mlchiel
van Kempens werk ten dIenst van de Surinaamse literatuur. A ls recensent/crit ic us is hIJ onvermoeibaar bezIg de geestesprodukten van Su ri naamse
auteurs op kri tIsche wijze onder de aandacht te brengen van het grote
(kranten lezende) publiek; in De Knuppel in het Doksenhok t reedt hIJ in de rol
van verteller, polemist en leermeester om vanuit zijn perspectief de puntjes
op de i te zetten wat betreft de relatie tussen Sur i naamse I iteratuur en
literatuurk ritiek . Maar ook als samensteller spee l t hij een be langrijke rol
in de Su rinaamse letteren. In het nummer van Deus ex Nachina (dat in samenwerking met Leo Geerts, een van de hoofdredacteuren van he t blad, is
samengesteld), zi jn naast verhalen van o.a. Rappa, Sapoti ll e, Marlee,
R. Mun goo, Emanue ls en Wong Loi Sing ook gedichten opgenomen In verschillende in SurInam e gesproken talen met in de rege l een vertaling in het
Nederlands. Nieuwe Surinaamse Verha.l en bevat, zoals de titel reeds aanduidt ,
all een proza . Ook hierin is werk te Vinden van auteurs als Rappa, Sapoti lle,
Mar/ee, R. Mun groo , Emanuels, Wang loi 51ng en voorts o.a. Pinas, Rijsdijk
en Frasa.
Interessant is het te vernemen welke criteria door Van Kempen zijn
gehanteerd bIJ het se lecteren van de verhalen . In het nawoord van Nieul,'e Surinaa mS!' Vcrha/l'n zegt hij daar aanvanke l lJk alleen over dat de bundel het
result aat IS "van een steeds st rengere se lectie" en vervolgt dan: IIAli e verhalen In deze collectie zi jn produkten van Su rinaamse bodem en geen van hen
werd eerder gepJbllceerd" (p. 194). Verderop In dIt nawoord gaat hi j nader
In op de selectieCriteria en verme ldt: "He t sa menstellen van deze bundel
is een enerverende confrontatie geworden tussen de bedoelIng van schrijvers
en de in levende Visie van één lezer die dienstbaar wilde zijn én aan de eigenheid van de schrijver, én aan de lezer die een boeiend verhaal verwach t.
Basisv oo rwaarde is alti jd, ongeacht de taal of taalvariant die men kiest, dat
er aan de taa l niets mankeert ( ... ). Vervolgens moet elk verhaal stilistisch
gehee l ove r tuigen : geen verzwakkingen of verstoringen die niet door de inhoud gemotiveerd worden ( ... ). Wat dan rest om het vage begrip "k wal i teit"
te bereiken, is zo veelvormig als elke l iteratuur vee lvormig is { ... )." (po 195).
Het IS jammer dat Van Kempen hier weer het Inderdaad zeer vage begtlp "kwa lltelt ll gebruikt zonder aan te geven welke c riteria hij daarvoor
heeft aange legd bij het samenste fJ en van de bundel . Het tweede se lectiec riterium , de eis dat een verhaal " st ili stisch gehee l moet o vertuigen " munt
nu ook niet bepaald Ui t in klaarheid en laat ver moeden dat sublect iv iteit
hierin een relat ief grote rol speelt. De vraag, bijVOorbee ld, of een "verzwakkIn gIl o f " verstoting" In de st ijl "door de inhoud gemotiveerd" wordt, is immers Ui te i nde l ijk afhankel ij k van de wijze waarop het verhaa l door deze of
gene lezer wordt ge·interpreteerd.
Zo krij gt Van Kempens enige duidelijke c r i ter ium, dat van de taalzuÎ'lerheid, een oneven red ig zwaar accent. En dat ge ldt niet al leen voor het nawoord In Nieuwe Surinaamse Verhalen .
DaarbIJ heeft hij overigens een nogal schoo lse opvatting van taalbeheersing c.q. taal zuiverheid . Hi j stelt de norm van grammaticaboeken en Van
Dale 's en andere woordenboeken boven de praktijk van het levende taalgebrUik, dat niet all een van (sub-)groep tot (sub- )groep , maar ook van spreker
tot spre ker verschlilen vertoont. Een schrijver staat dit héle scala van variëteiten , variëteit jes en variaties ter beschikking om er naar willekeur uit
te putten, met de versch illende vormen te spe len, er nieuwe bij te creëren
of zich te bepalen tot die ene vor m die hij :elf in het dage l ijks leven han 238

teerL Het is niet zijn opgave door confo r matie aan de heersende norm , de
taal die hij " gebruikt " (dat wil zeggen: literair verwerkt) "zuiver" te houden,
evenmin als het de opgave van een componist IS bepaalde tona le tradities
in e r e te houden. Ja, ze l 1s een kinde r boekensch r ijver heeft niet de t aak /let
werk van sc hoolmeest ers te onderst eunen, noch In pedagogische z i n, noch
In taa ldidactische zin .
Waar Van Kempen de samenstelling van de bundel karakteriseert a ls
een " co nf r ontatie" t ussen " de bedoeling van schrijvers en de inlevende visie
van één lezer" (p o 195) , definieer t hij mijns inziens ook het werk van de
literattJurcriticus. Die "conf r ontatie" v indt natu urlijk p laats door middel van
de concrete tekst . Als leze r interpreteert de criticus een bepaa lde tèkst
(die doo r de sch rijv er met een bepaa l de bedoeling - waarachte r een waa r denpatroon verscholen ligt - gesch r even is) en beoo r deelt die a l interpreterend
op gr ond van zijn eigen nor men/waa r den . De criticus produceert dan op zijn
beurt een bepaa lde tekst (de recensie) die - niet op de l aatste plaats - ook
voor de auteu r va n het gerecenseerde werk bestemd is. Wil nu de critiCUS
de "conf r ontatie" tussen "de bedoe l ing van de sch ri jve r H en zijn eigen " inlevende visie" met open vizier aangaan en zo de voorwaarde scheppen voor
een eerlijke communica tie, dan gaa t dat niet zonder openheid van zaken
me t betrekking tot het no r men-waar denka der dat hi j min of mee r bewust
a ls uitr usting gekozen heeft en waarmee hij het strijdpe r k van de conf r o:-:latie betreedt. Dit is helaas in de literatuurkritiek nog een grote uitzonderi ng:
het vergt name li jk heel wat zè l fref lectie, zèlfkritiek van de c rit icus.
Zonde r iets te wil len afdoen aan het a l leszins belangrijke werk dat
Mi c hiel van Kempen verricht, zijn de kanttekeningen die ik p laats bij dat
werk dus samen te vatten in : ener zijds een geb r ek aan beZinning op de eigen
normen die Van Kempen a ls criticus hanteert, ande r zIjds - daarmee samenhangend - een sto r ende afwezigheid van exp l icietheid bij het formule r en van
die normen en waarden . Een exp li cietheid waar wij als lezers en voora l ook
de auteurs wier werk kritisch onder de loep genomen wordt , toch rech t op
hebben.
Tom Re ll um

Nätäprasäd 'J'ripäLhJ (c;ampädak) ,

.nt

Näräin kI Samällli kavitáelil . Den Jlaag :

SSN , 1988. 3 1 + 16 3 pp.

Deze in India gedrukte en doo r een Indiase redacteur bezorgde uitgave van
poëzie van Jit Narain is de eerste In z ijn soort , al is het ze ker niet voor
het eerst dat Hindostaans Su r inaamse l iteratuu r In India wordt Uitgebracht.
Soms \s werk van Hmdostaanse SUrinamers rechts treeks in India in het Devanagari schrift gedrukt , zoa ls in de jaren vijftig dat van Rahmän Khän, de
" nestor " van de Hindostaanse letterkunde, en in 1984 een poëziebunde l van
Amarslmh Ramaf) . In andere geva ll en werden enke le gedichten van verschi l lende auteurs opgenomen in een in India uitgebrachte verzamelbundel, zoals
die welke In 1981 in Oèthi werd gepublicee r d onder r edactie van B. Naubat
Sirnh uit MauritiUS, of de bundel ge r edigeerd door de Indiër Umasamkar Satï s'.
(1985) . In dit ge va l gaa t het echter om een expliciet op Indiase lezers gerichte heruitgave In het Devanagari schrift van (bijna) alle Sarnami poëZie
van één auteur , die zijn vijf bunde ls eers t in eigen behee r in Nederland uitbracht ( 1978- 1987) in het Romaans schrift . De redacteur van deze heruitgave, Tripätnï, die de bunde l ook van twee in leidende stukken in het Hindi
heeft voo~zien , is in hel distr ict Basti gebo r en en is nu docent aan de universiteit van Gorakhpur, beide gelegen in het gebied van Noord India waar
de meeste Hindostaanse Surinamers hun oorsp r ong hebben. Gez.ien de recente
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aandacht In dit gebied voor de eigen regionale talen als BhoJPuri en de
daarin geschreven moderne literatuur, is het geen toeval dat Juist iemand
Uit deze streek belangstelling heeft voor Sarnami literatuur.
Deze aandacht voor regionale ta len, die staat tegenover het streven
van andere kringen In India om deze ta len ondergeschikt te houden aan het
Hindi , wordt weerspiege ld in de opmerking van de redacteur dat het Sarnami
terecht geen Hindi genoemd wordt (p. 19) en lil zijn veronderstelling
(p. 22'1) dat het (door hem betreurde) ontbreken van serieuze literaire kritiek
van Indiase zijde voor de literatuur in het Sarnami en verwante talen deels
een gevolg IS van de onbekendheid van deze literatuur in India, maar deels
ook wordt veroorzaakt door de neiging het Hindi centraa l te ste l len en het
Sarnaml enz . te beschouwen als dialecten van het Hindi, die (zo is impliciet)
als "s lechts" dialect geen serieuze aandacht waard zijn . Ook in in Suriname
en Nederland bestaat we l de neiging om het Sarnam i als dia lect van het
Hindi te zien; TripätnT' s opmerking laat zien we lke gevo lgen dit kan hebben.
Dat Tripäthï zelf het Sarnami als taa l op één l ijn stelt met het Hindi, blijkt
ook uit zijn uitspraak (p . 17'1) dat NaraÎns strijd voor het Sarnami ge l ijkwaardig is aan de strijd die Bhäratendu Hari:::candra in de tweede helft van
de vorige eeuw in India geleverd heeft voor de erkenning van het Hindi als
literatuurtaal . Het is een niet geringe lof. gezien de roem die Bharatendu
in Noord India geniet. Afgezien van Narains str ijd voor zijn eigen taal, acht·
TrlpäthT zijn poëzie ook inhoudelijk van hoge klasse (po 17). Dat blijkt ook
uit zi'jn besprek JOg van de inhoud (pp . 25'1'1), waarb ij hij Narain in de eerste
p laats kenschetst als "Sur i naamse dichter van leed en verzet".
Bovenstaande opmerkingen staan in het tweede in leidende stuk van de
redacteur (pp. 16-30, waa r in hij ook het Sarnami en zijn literatuur bij de
Indiase lezers introduceert. De eerste in leiding (pp. 7-15) handelt over de
persoon van de dichte r en zijn publlkaties, en over de wijze waarop deze
heruitgave tot stand is gekomen. Tripathi verme ldt (P. 11) dat de bundel
een keuze omvat uit het oeuvre van de dichter die door Narain zelf gemaakt
is en dat de spelling van het Sarnami in het Devanagari schrift door de
dichter zelf gecorrigeerd is. In feite echter staat vrijwel alle door Narain
gepub l iceerde Sarnami poëzie in de bundel (en is er van een keuze dus nauwe l ijks sprake), en is niet all een de spe l ling maar ook de tekst ze l f kennelijk
door de auteur her zien . Bij vergelijking van de nu gepub l iceerde tekst met
de oorspronke l ijke teksten bl ijken er ta l van verschil len te zijn, die grote r
in aanta l zijn naarmate de oorspronke l ijke tekst vroeger gepubliceerd is,
maar toch ook nog de jongste bundel (1987) betreffen. Hieronder ga ik op
een paar van die verschillen in.
Het eerste dat opvalt, is dat de regel inde l ing gewijzigd is. Vooral Narains vroegste bundel, Dal bhat chatni (1978), wordt gekenmerkt door korte
rege ls. In de herziene tekst zijn vaak drie van zulke regels achter eJkaar
als één lange regel afgedruk t. Daarmee gaat soms iets van de spanning die
bij de oorspronkelijke korte regels werd opgeroepen door het al lezend van
regel tot rege l te moeten "springen", ver /or en. Ook va l t de nummering op.
De Sarnami poëzie in Dal bhat chatni is verdee ld in acht secties, die elk
een eigen titel dragen; binnen deze secties geven ex t ra rege ls wit apar t e
strofen aan. /n de heru i tgave zijn steeds een aantal van deze strofen (met
regels wit ertussen) op één b ladz ijde afgedrukt onder één nummer per bladzijde, waarmee de mdruk gewekt wordt dat die strofen samen een apart
gedicht vormen , dat eventueel los van de andere gedichten in dezelfde sectie
te lezen zou zijn. De gedichten uit de vier volgende bundels zijn doorgenummerd, tot een totaa l aantal gedichten van 163. Deze indeling is in het
algemeen niet storend bij het lezen; we l valt nog op dat nu als één gedicht
gepresenteerd is (no 100), wat i n Geweld loont!Jlinsa-parsad ( 1980: 49) uitdrukkelijk door een st reep in twee gedich t en gescheiden wac.
.
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Andere Wijzig ingen betreften Inhoud. woordkeus en vorm leer. Bijvoorbee ld
IS de vorm ba " js" vervangen door het synoniem hai (dat ook In het Hindi ge~
bru l keJijk IS, anders dan ba) . En waar oorspronkelijk hoihe rn " zij zul len zijn 11
st ond , is dit veranderd In hel mee r gebruike l ijke !Joiyc /il , en evenzo g ain " l i j
gingen" In gail c lfl . N iet veranderd IS echter een vorm die mij grammati c aa l
onjuist lijkt, name l ijk hoi in aisc na ho i k e c áhi " zo mag het niet zijn ll ( ge~
dicht na 4 in de herziene uitgave), dat h a v e zou moeten l uiden. We l is een
ha l ve Hindi vorm als l a rneváJ " st r ijde r" terecht verbe t erd In la reväl (no 2) ,
Ook IS de subjunctl vus
beter dan de t oekomende tijd l eb in ' de voo r waarde l ijke bijzin dui-e k dälill lJava n k a rä lei (no 37) " a ls ik een keer of wat havan ver r ichten laat".
Leenwoorden zijn soms \Iervangen door Sarnami woorden , bij voorbeeld
mo menl door g ha ri (no 15), palang a " plank " door Ja kri (no 5) en mo rs u " vuil"
door ga ndhat (no '38). Anderzijds is ca fti " mac ht " ve~vangen doo r de Neder landse ve r ta l ing ervan In versurInamiseerde uitspraak : mäkh (no 4 1). In een noot
onderaan de b ladZijde wordt d it leen woord ve r vo lgens uitge legd a ls: ca ltI.
De noten die de leenwoorden voo r de Indiase lezer verk laren zijn in het alge meen goed , a l 1$ ma rs in de zin van " verdwijn !" geen leenwoord uit het Sr anan (p . 73) en Holl and niet de naam van de Neder landse taal (p. 118) . Eén
Sranan zin (p. 37) is onvR r taa ld geb leven .
iVlet andere wijzigingen In woorden komen we a l deels op het gebied
van Inhoudel i jke veranderingen . Zo zijn ontkende Zinnen , met nä " niet ", soms
vervangen door vraagzinnen . Bijvoorbee ld is (in verta l ing) " de t r anen van
'(zljn) moeder/konden hem niet weerhouden" vervangen door " hoe konden de
t r anen van (zqn) moede r hem weerhouden? (no 6) . De tekst IS hierdoor vaak
wat subtie ler geworden . Een evaluatie van de vele grote en k leine Inhoudel iJke wiJzigi~gen kan echter alleen p laats vinden In een integraal onderzoek
van Narains poëzie; daarom hier a l leen nog een enkel voorbee ld. In de sec tie
IIApan des ke pyär men'! van {Ja) blJ at c ha Lni komt een strofe voor die de
gedachten weergeeft van een Jongen die zijn ouderlijk huis verlaat , in verta l ing: " I K ga weg, moede r, bi} u vandaan/ k om Ik , dan za l Ik lachen vol l ie f de.'
kom ik niet, ge loof dan/dat mijn trots mij vernietigd heeft ". De herziene
tekst l uid t vertaald: l\ kom ik niet, geloof dan/dat ik wegges t roomd ben In
die stroom van t r anen " (no 6) , waarmee teruggegrepen wo r dt op de enke le
regels eerder genoemde t r anen van moede r én zoon . E lders zijn rege l s of
ze lfs he le st r ofen uit de oorsp r onke l ijke tekst wegge laten, bijvoo r beeld (in
Dal Mat clWI.ni in de sect ie " Ro va t dil gave " een he le pagina (pp . 53, 54
\Jan de uitgave van 1978) , evena ls in de sectie " Ham au r hamar samskirti "
(pp . 7 1, 72 van die uitgave(.
Hel Lél i duiuelijk Lijn dat toekomstig onderzoek naar Naralns poëzie
deze heruitgave niet buiten beschouwing za l kunnen la t en . In het bovenslaande is ook voo r a l ingegaan op de wijzigingen ten opzi c hte van de oorspronkel ij ke tekst , en niet zozeer op de inhoude l ijke kanten van Naralils t otale Sar naml poëzie. De vraag doet zich daarbij trouwens voor of het we l juist is
de Sarnam I tekst en los te zien van de Nederlandse teks t en van Narain die
in de eerste drie bunde ls ook zijn opgenomen . Wanneer we deze laatste
even bUi t en beschouwing laten, is In Narains Sarnaml werk dUide l ijk een ontw ikke l ing te zien , van de heel directe poëzie In Dal bh at c h /lL ni, waarin de
fel le emoties van de dichter vrijwe l zonder omwegen op de leze r worden
overgebr ach t (waarmee overigens niet gezegd is dat deze poëzie ook steeds
makkelijk toeganke l ijk is), tot de subtie le, technisch sterkere en voor verschil lende interpretaties va t ba r e poëzie uit 1987 . Toch hebben de teksten In Da l
ba t c haLni , " jeugd werk " van de auteur, i n de afgelopen tien jaa r niets vall
hun oorspronkelijke k r acht ve rl oren . Ge lukkig dus dàt deze bundel het volledige Sarnami w erk van N araln biedt , en niet een keuze daaruit.
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RECENTE PUBLlI<ATIES
IRENE ROLFES*

Me d ede ling e n van d e sa men ste l ste r
Sinds OSO 7/1(1988) , toen ik de rubriek "recente publikatles" van Ingr id
Loeffen overnam , is er hel een en ander veranderd wat betreft de criteria
voor opname van publlkaties In deze rubriek. Opgenomen worden alle recente
pub l lkaties met betrekking tot Suriname ; voor 1989 houdt dal in : publlkaties
verschenen in 1988 en 1989. voor 1990 zal dat inhouden publikatles versc henen in 1989 en 1990.
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De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen heeft een van de
drie Jaarlijkse "De la Court-prijzen" toegekend aan Dr . J. van Donselaar
voor ZIjfl 11' oortfenboek. van het Surinaa ms-N ederlanrJs.
De "De la Court-priJzen" worden toegekend aan amateur-wetenscl1appers,
die - buiten hun werkkring, zonder begeleiding door een wetenschappelijk
instituut en zonder geldelijk voordeel - wetenschappelijk onderzoek doen en
de resultaten daarvan publiceren. Er zIJn drie prijzen: voor de geesteswetenschappen, voor de exacte wetenschappen en voor de sociale wetenschappen ,
elk 1. 25.000 groot. Aan dr. Van Oanse/aar is de prijs voor de geesteswetenschappen toegekend .
De uitreiking van de prijs en de bijbehorende medaille heeft plaatsgevo nden op 11 december 1989.

OUDE FOTO'S VAN SURINAME GEZOCHT VOOR TENTOONSTELLING OVER
DE FOTOGRAFIE IN SURINAiviE
Het museum voor Volkenkunde In Rotterdam IS van plan in het najaar van
1990 een tentoonstelling te organiseren over de geschieden is van de fotografie In SUriname . De tentoonstelling gaat ove r de periOde 1839 tot ca .
1950 en zal voornamelijk foto's van beroepsfotografen laten zien (portretfotografie, stadsgezichten van Paramaribo en opnamen Uit het binnenland).
Het museum is op zoek naar oude foto's , als aanvulling op Zijn co Jlectie . Het museum wil ook graag In contac t komen met nabestaanden van
beroepsfotografen die in Surillame werkzaam zijn geweest. Wie denkt het
museum van dienst te kunnen zijn, kan contact opnemen met:
1V'levrouw A . Groeneveld ,
Museum voor Volkenkunde Rotterdam
Postbus 361
3000 AJ Rotterdam
telefoon: 010-4111055 , tijdens werkuren

I.B's.-COLLOOUIUM 1990
Ter herdenking van het feit dat in 1890 de eerste groep Javaanse Immigranten In Suriname arriveerde, zal het I.B.S.-co ll oqulum 1990 geWIJd zijn
aan een onderwerp dat betrekking heeft op de Surinaams-Javaanse bevoJkingsgroep. Het co Jloqulum wordt een gezamenlijke activiteit van het I.B.S. en
het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde . Het COlloquium
zal plaatsvinden te Leiden, op een nader te bepalen datum In de eerste
helft van juni. Donateurs van het I.B.S. en abonnés van OSO krijgen per
post nadere Informatie over het co Jloqujum.
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COMITé 12 OKTOBER
EN NIEUWE WERELD

1992:

HERDENKING

500

JAAR

CONTACT

OUDE

Het COMITé 12 OKTOBER 1992 is opgericht te Paramaribo op 12 oktober
198B, op initiatief van de indiaanse stichting MOHSIRO. Het comité stelt
zich ten doel een waardige herdenking rond 12 oktober 1992 voor te bereiden . Op die dag zal het 500 jaar geleden zijn dat een Europese zeevaarder voet aan wal zette op een van de tegenw oord ige Bahama-eilanden.
Het comité werkt vanuit de volgende uitgangspunten :
bij deze herdenking zullen de indiaanse mens en de indiaanse cultuur
cent raal staan;
het comité verwerpt de eenzijdige visie dat in 1492 Amerika "ontdekt"
zou zijn; de werkelijke ontdekking heeft tienduizenden jaren geleden
plaatsgevonden, door de voorouders van de huidige "ind ianen";
van een puur feestelijke viering van de historische gebeurtenis in 1492
kan geen sprake zijn, gezien de tragedies waartoe deze gebeurtenis geleid heeft, zowel voor de autochtone bevolking als voor later ge\mporteerde bevolkingsgroepen; evenmin is er een reden om Columbus als
held te vereren;
het zou niet juist zijn zich volledig te distanciëren van iedere vorm
van herdenking van deze gebeurtenis, die het begin is geweest van een
historische ontwikkeling, die allereerst voor de Indianen ingrijpende gevolgen heeft gehad en die tenslotte heeft geleid tot een multiraciale
samenleving in de beide Amerika ' s, met ons land als uniek voorbeeld.
Dit alles in overweg ing genomen stelt het comité zich ten doel een waardige
herdenking voor te bereiden . Er zal gestreefd worden naar participatie van
de totale indiaanse bevolKing van Suriname en in een later stadium ook van
de overige bevolkingsgroepen, waardoor de herdenking op een nationaal niveau kan worden gebracht. Het activiteitenprogramma zal zich ove r de
komende jaren uitstrekken en een hoogtepunt vinden rondom de genoemde
datum. Het zal gericht zjjn op :
informar:ie over de Indianen in het algemeen en die van Su rinam e in
het bijzonder, zowel vóór als na 1492;
herdenking van de slachtoffers van 500 jaar contact tussen Oude en
Nieuwe V/ereld;
betuiging van solidarir.:eit met de Indianen in de beide Amerika's die
nog steeds op een of andere manier hebben te lijden van dat conta.ct;
bevordering van de erkenning van de rec hten van de Indianen en andere
bewoners van ons binnenland, hetgeen kan leiden tot lotsverbetering
van dIt deel van onze natie;
bevordering van de Su rinaam s-indiaanse cultuur in de ruimste zin .
De leden van het COMITé 12 OKTOBER 1992 zijn :
Nardo Aloema (voortitter), Haraid Blanca (penningmeester), Lygia Blanca,
Winston van der Bol, Andrê Cl rino, Hele Cronie , Sa t cha Jabbar, Arthur Kotzebue , Robert La Asioe, Laddy van Putten, Magda Sabajo, Ren Spoelstra
(secretaris), Haraid Taweroe, Joop Vernooij . Postadres :
COMITé 12 OKTOBER 1992
P. O.B. 2116
Paramaribo-Zuid
Suriname
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RICHTLIJNEN VOOR AUTEURS

Bijdragen voor dit tijdschrift zende men in tweevoud getypt aan de hoofdredacteur . Een omvang van niet meer dan ca . 650 regels (gemiddeld 70 aanslagen per regel) verdient de voorkeur. Bijdragen mogen niet elders gepuQliceerd lijn of worden, ot intussen elders voor publikatie worden aangeboden.
Auteurs wordt verzocht de kopij éénziJdig te typen met anderhalve regelaistand en bij voorkeur de tekst te voorzien van tussenkopjes. De taal van publikatie is in de regel het Nederlands, maar uitzonderingen zijn in ove rleg
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 ti tel
voorzien , en in de tekst aangeven waar zjj ongeveer geplaatst dienen te
worden~ Geef In de literatuurlijst aan het eind van het artikel een alfabetisch overzi cht van alle in de tekst vermelde publikaties .
literatuurverwijzingen in de tekst bestaan uit de achternaam
van de
auteur(s) gevolgd door het jaa r van pub lika tie tussen haakjes, bijv ..•. waarover Voo rhoeve (1953) reeds •.. , of uit achternaam en jaartal beide tussen
haakjes, bijv. •.. (Voorhoeve, 1953) . Verwijzing naar pagina 's geschiedt na
vermelding van het jaar, aldus : ... Lichtveld en Voorhoeve {1958 : 166- 168) .•.
De l iteratuurlijst 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 geldt echter de normale volgorde .) Voorbeelden:
Hancock, loF . e .a. (red .) 1979.
Readings in Creole Studies . Gent, StoryScientia.
Lichtveld, U.M . en J. Voorhoeve 195B. Suriname : Spiegel der vaderlandse
kooplieden . Een historisch leesboek. Zwo lle, Tjeenk Wil/ink.
Si wpersad, 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, Routledge and Kegan Paul .
Voor hoeve, J. 1971. "The art of reading Creole poetry", in D. Hymes (red. )
Pidginization and Creolization of LanguBges. London, Camb ri dge University Press.
Winter, J . M. van 1953. " Ujst van bronnen betreffende de afschaffing van
de slavernij i n Nederlands West-Indië" . De West-Indische Gids , 34: 91-102 .
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Doel van de Stichti ng I . B.S .
De Stichting I. B.S. stelt zich ten doe l:
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