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Afbeelding omslag
De af beelding op de omslag ste lt een maluana voor . Dit is een ronde houten
schijf van bijna een met er midde ll i j n, die door de Wayana- Indianen in Suriname wor dt gebruikt om in ronde huizen de nok van binnen af te sluiten.
Gezien het feit dat he t Surinaamse woord OSO " huis" betekent, hee f t de
maluana voo r ons een be langr ijke symbo l ische betekenis.
Op deze maluana, waa r van het originee l in het Academiegebouw te Leiden
te zien 'is. zijn aan wee r szijden van het midde lpunt figuren afgebeeld die
een zogenaamde Kuluwayak voo r ste l len, een dier (geest) met twee koppen
en kuifveren .
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Dit eerste nummer van de negende jaar van OSO toont een gewijzigde
opmaak, als gevolg van een verandering in de produktiewijze. We hopen dat
onze lezers er een verbetering in zien. Voor commentaar en suggesties
houden we ons aanbevolen.
De inhoud van dit nummer is, zoals bij het eerste nummer van een jaargang
inmiddels traditie is, gevarieerd. Drie artikelen gaan echter over nauw
verwante onderwerpen, namelijk Surinaamse namen: Just Wekker schrijft
over de aardrijkskundige namen van indiaanse oorsprong, Alex van
Stipriaan over plantagenamen en creoolse familienamen en Man A Hing
over Chinese familienamen. Hiermee is dit nummer zoiets als een "halfthemanummer" geworden. We hebben de indruk dat veel mensen in naamkundige kwesties geïnteresseerd zijn. We hopen daarom in het eerste
nummer van de volgende jaargang opnieuw een aantal artikelen over namen
te kunnen plaatsen. Naamkundige bijdragen, in het bijzonder over de
bevolkingsgroepen die nu nog niet besproken zijn, zijn dus welkom.
Naast deze drie naamkundige artikelen bevat dit nummer een bijdrage van
Adriaan van Putten over de aanleg van de Lawa-spoorlijn en met name over
de rol van gouverneur Lely hierbij; een korte bijdrage van Jan van Donselaar
over een manuscript dat vermoedelijk aan de gebroeders Penard moet
worden toegeschreven; een recensie-artikel van Pieter Muysken over recent
onderzoek op het gebied van Surinames creolentalen; en een bijdrage van
Renata de Bies die enkele kwesties m.b.t. het vorig jaar verschenen Woordenboek van het Surinaams-Nederlands (van Van Donse\aar) ter discussie
stelt. In de rubriek Recensies wordt aandacht besteed aan het recentverschenen Trefossa-nummer van het nieuwe tijdschrift Mutyama. Er is
opnieuw een zeer uitgebreide lijst Recente publikaties . De rubriek Berichten
sluit dit nummer af.
Het overzicht van Suriname-collecties, voorzover in Nederland aanwezig, is
in OSO 8!2 (voorlopig) afgerond. Het was nog niet mogelijk reeds in dit
nummer van OSO door te gaan met het overzicht van de in Suriname
aanwezige collecties. Hiermee zal nu een begin worden gemaakt in OSO 9(2.
9(2 zal voorts, als thema-nummer, gewijd zijn aan het IBS-colloquium van 9
juni 1990 over de Surinaams-Javaanse cultuur in Suriname en in Nederland.

De redactie

INDIAANSE GEOGRAFISCHE NAMEN IN
SURINAME EN DE OVERIGE GUYANA'S
JustWekker
Het is bekend dat de mens bij het zoeken en inrichten van zijn woonplaats
zaken en voorvallen die indruk op hem gemaakt hebben, in de geografische
naamgeving verwerkt. Hierdoor vormt zo'n naam een schakel tussen de
mens en zijn woongebied, de geografische naam wordt deel van de geschiedenis van de mens.
In dit artikel wil ik ingaan op het aandeel dat de verschillende Indiaanse
volken hebben gehad in de geografische naamgeving van ons land en de
overige Guyana's. Onder de Guyana's wordt begrepen de landstreek tussen
de Orinoco en de Amazone. Dit gebied werd ook aangeduid als de Wilde
Kust en Caribana. Volgens De Goeje (1934) is "Guyana" vrij zeker de naam
van een Indianenstam aan de Beneden-Orinoco. Geografische namen worden verdeeld in toponiemen (plaatsnamen), hydroniemen (namen voor
waterlopen) en oroniemen voor terreinreliëf; de algemene aanduiding voor
alle soorten geografische namen luidt: choroniemen . In het onderstaande
bespreek ik eerst de migratie- en vestigingsgeschiedenis van de Indianen in
de Guyana's. In sectie 2. ga ik in op de ouderdom en authenticiteit van de
indiaanse choroniemen. Vervolgens bespreek ik achtereenvolgens indiaanse
bydroniemen, oroniemen en toponiemen.

1. Indianen
Migraties
Een van de meest recente opvattingen, die voor het gehele gebied der
indiaanse migraties naar de Guyana's het meest aanvaardbaar lijkt, wordt
door JJJanssen (1974) als volgt geschetst:
De jagerstammen, die omstreeks 12.000 jaar geleden in Alaska hun trek
begonnen, bereikten reeds 1000 jaar later Vuurland. De migratieroute ging
naar het zuiden over de landengte van Panama en splitste zich daar in
verschillende richtingen. Omstreeks 9 of 10.000 jaar geleden verschenen de
eerste palaeolitische jagers in Zuid-Suriname. Hun stenen pijlpunten en
andere werktuigen werden in grote getale gevonden op de Sipaliwinisavanne. Omstreeks 3000 voor Christus waren Indiaanse stammen in het
centrale Amazone bekken erin geslaagd zich door middel van landbouw een
bestaan te verschaffen. De periode van de grote jachtpartijen was voorbij
terwijl het succes in de landbouw zo groot was, dat de stammen talrijk
werden en er behoefte ontstond aan nieuwe landbouwgronden. Een steeds
durende migratie langs de rivieren met de jonge alluviale afzettingen nam
een aanvang. Zo trokken groepen Arowak-sprekende Indianen via de Rio
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Negro naar de Orinoco en de kusten der Caraibische Zee.
Behalve archeologische vondsten (potscherven, petroglyphen, slijpgroeven
en dergelijke) is ook de studie der indiaanse talen en taalfamilies van groot
belang gebleken voor de reconstructie van de gebeurtenissen in dit deel van
het Zuidamerikaanse continent, sinds de uitvinding van de landbouw. Zo
was het mogelijk de migratie van zo'n groep Arowakken te reconstrueren,
die omstreeks 500 na Christus vanuit het westen het laagland der Guyana's
binnenkwam. Tenslotte bewoonde deze groep het kustgebied van Guyana
(voorheen Demerara, Essequibo en Berbice), Suriname en Frans-Guyana.
Waarschijnlijk omstreeks het jaar 1100 is de invasie van Karaiben er de
oorzaak van geweest, dat de Arowakken hun bloeiende landbouwtechnieken
(kleiterpen, kanaaltjes, landbouwakkers, raised fields) en hun woonplaatsen
moesten opgeven. De migratie c.q. veroveringstochten van de Karaiben
volgden weer de grote rivieren. Langs de Orinoco kwamen zij aan de kusten
der Caraibische zee, terwijl zij via de benedenloop van de Amazone ook de
kust van de Atlantische Oceaan bereikten.
Stammen, taalfamilies en aantallen Indianen
Door Joho Gillen (1948) wordt een uitgehreid overzicht gegeven van de
stammen, stamnamen en onderverdelingen van de Arowakken en Karaiben.
Paul Kirchoff beschrijft in dezelfde uitgave Van het Handbook of SoU/hAmerieon Indians de Warrau-stam. Deze stam komt in Suriname niet meer
voor, wel in Guyana; in Venezuela vormt hij de grootste minderheidsgroep.
Voor ons onderwerp spelen de talen der Arowakken en Karaiben een rol.
De Goeje (Encyclopedie van Nederlandseh West-Indië 1914-'17: 380) geeft
het volgende overzicht van de indiaanse taalfamilies in de Guyana's:
"de Karaibische taalfamilie (Kalienja, Ojana, Aparai, Trio, Saloema,
Pianakoto),
de Arowakasche of Maipoersche taalfamilie (Arowaksch),
de Tupi-Guarani taalfamilie (Emerillion) en
de Warau of Guarauno taalfamilie."
en voegt hieraan toe:" Als gevolg van het ontbreken van een letterschrift bezit
geen dezer talen een eigen litteratuur, waardoor wij voor studie aangewezen
zijn op hetgeen Europeanen met behulp hunner kennis van de taal te boek
stelden of uit den mond der Indianen opteekenden." Deze opmerking geldt,
zoals in het vervolg van dit artikel zal blijken, in het bijzonder met de
betrekking tot de indiaanse geografische naamgeving. Daarbij zijn - onder
andere vanwege de transcriptie volgens Nederlandse spellingsgewoonten nogal wat steken gevallen. Had de toegepaste transscriptie, met allerlei
misspellingen en inconsequenties, ons geen parten gespeeld, dan hadden de
oorspronkelijke geografische namen ons meer over de geschiedenis der
Indianen kunnen vertellen. Groot is ook de onzekerheid omtrent de aantallen Indianen in de Guyana's op enig tijdstip in de geschiedenis. Nog in deze
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eeuw verzuchtte de Gouverneur-Generaal van Suriname Van Panhuys
(1921-'22: 95): 'In Suriname zegt het Bestuur: 'Wij hebben zoveel inwoners',
maar daar zijn de Bosnegers en Indianen niet bijgerekend.' Tot dan toe
vonden er slechts schattingen plaats, waarbij veelal gebruik gemaakt werd
van gegevens van missie en zending. Het is daarom niet wel doenlijk een
aannemelijke opgave te doen van het aantal Indianen in Suriname ten tijde
van de komst der Europeanen in onze regio.
Hoewel het hem ongelooflijk voorkwam, vermeldt Abbenhuis (1943: 93)
hetgeen de Engelse geograaf Majoor Seott in 1668 hieromtrent doorga! (en
wat door De Goeje werd onderschreven); het getal der indiaanse bevolking
in Suriname ten tijde van de ontdekkingen wordt hierin op 100.000 zielen
gesteld. Seott schrijft: 'De grootste stammen van Indianen in Guyana zijn de
Kara;OOn. Zij wonen aan de Oyapok, op het eiland Mecaunia nabij Cayenne
en aan de Aprouaque met 11.000 families. Aan de Marowijne met ruim 800
families. Daar wonen ook evenals aan de Sinnamary in Gayene (FransGuyana, J.W.) 1400 paracutto-Indianen (waarsch.ijnlijk bedoeld: Paragotoindianen, J.W.). Aan de Suriname, Commewijne, Saramacca, Coppename
en Corantijn wonen ruim 5000 KaraiOOn-families. Ten westen van de Corantijn tot Wina! wonen ruim 8.000 Arawakken-families. Verder wonen daar
400 Warrau-families, in kleine dorpen aan de zee, terwijl er aan de Orinoeomonding nog 5000 families van Warauws wonen.' Deze getallen zijn natuurlijk niet nauwkeurig, maar geven toch een indicatie dat er vroeger in de
kustvlakten veel Indianen woonden.
Hoe het ook zij, ten aanzien van Suriname weten wij uit diverse reisverslagen
en journalen uit de eerste helft van de zeventiende eeuw, zoals die van
R.Harcourt (1609), Jesse de Forest (1625) en David Pietersz de Vries
(1634), dat er in het gebied van de Marowijnerivier Indianen waren. Kaarten
uit de tweede helft van de zeventiende eeuw geven Indiaanse dorpen langs
de Cottica aan, terwijl de dagboeken van de Moravische zendelingen vana!
1735 de aanwezigheid van Indianen aan de Para-, Coppename-, Saramacca-,
Nickerie-, Maratakka en Corantijnrivier vermelden.

Onjuiste naam voor mensensoort
A1bert Helman (1982: 27) formuleert het kort en bondig, waar hij stelt dat
men nog altijd) bijna vijf eeuwen na de "ontdekJcing" van Amerika, zonder
enig onderscheid te maken van 'Indianen' spreekt en de onbekende mensensoort van toen blijft aanduiden met de meest foutieve naam die te
bedenken valt. Zij werden namelijk gezien als 'primitieve' inwoners van het
Indië, waarnaar zo naarstig vanuit het oosten werd gezocht. Ook wij zullen
nog lang moeten blijven spreken van 'Indianen' en zodoende een groot
aantal zeer van elkaar verschillende volken op één hoop gooien.
De namen waarmee zij zichzelf aanduidden, werden door de blanken, die
ze wereldkundig maakten, gewoonlijk misverstaan en door elkaar gehaald,
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waardoor veel verwarring ontstond. Nog moeilijker wordt het, als men
bemerkt dat de namen van de voornaamste groepen in Suriname niet
oorspronkelijk of eigen zijn. De Karaiben zijn door een Fransman aldus
genoemd (Abbenhuis 1943: 83). Zelf noemen zij zich Ka/Ulo, hetgeen 'mens'
betekent. Volgens De Goeje (1914-'17: 101) bestaan de volgende
synoniemen voor Karaib: Carinya, Kalina, Galibis, Carribees, Caribes,
Cariben en Caribisi. De Arowakken hebben deze naam van de Karaiben
gekregen (Abbenhnis 1943: 83). Zelf noemen zij zich in Suriname Lokono,
dat is: "mens".

2. Ouderdom en authenticiteit der opgetekende geografische namen
Archeologie en radio-carbon-meting (het C-l4-onderzoek) hebben ons een
beeld verschaft van de migratie, de leefgewoonten en de aardewerkcultuurfase der oorspronkelijke bewoners lang voordat de Europeanen naar de
Guyana's kwamen. Over de verdere geschiedenis van de autochtone bevolking tasten wij in het duister tot het tijdstip der 'ontdekking' van Amerika.
Ook lang vóór de Europeanen de ' wilde kust' beschreven, hadden zeker de
grotere rivieren een eigen naam, doch deze namen leerden wij pas kennen
nadat zij in reisverslagen en op kaarten verschenen, getranscribeerd naar

hoofdzakelijk de Nederlandse schrijfwijze.
De eerste beschrijving van de rivieren tussen de Orinoco en de Amazone is
van de Engelse zeeman Captain Lawrence Keymis, stuurman onder Walter
Raleigh tussen 1594 en 15%, in zijn reisverslag getiteld 'A Relation of the
Second Voyage to Guianan Performed and Written in the year 15%'. Van
de rivieren van Suriname noemt hij Marowini, Shurinama, Cupanamma en

Curitini.
De eerste bekende Nederlandse kaart waarop de riviermondingen der
Guayna's zijn aangegeven, is die van J. Hondius, Nieuwe Caerte van het
wonderboer ende goudtrijke landt Guiana (1599), vervaardigd naar de bevindingen van de bovengenoemde Lawrence Keymis. De hierop herkenbare
Surinaamse riviernamen zijn: Cuarawini, Comojowini, Saranano, Saramo,
Copanamo, Mickhery (Nickerie) en Coreteny. Gaandeweg verschijnen
meer reisbeschrijvingen en kaarten van expedities en kolonisatoren en
neemt ook het aantal opgetekende geografISche namen toe. Met de Engelse
kolonisatie verschenen de eerste herkenbare plaatsnamen in Suriname
(anonieme kaart uit 1667 in de Blathwayt atlas), terwijl vanaf 1671 (de eerste
gedrnkte kaart van de hand van Willem Mogge) een serie Nederlandse
kaarten verscheen met steeds meer IndiaarlSe choroniemen.
In volgorde van tijd zijn dit de kaarten van respectievelijk A. de Lavaux (1737
en 1770), I.Moseberg (1801), J.FA.Cateau van Rosevelt en J.FA.E. van
Lansberge (1882), LA.Bakhuis en W. de Quant (1930) (zie Koeman 1973).
De kaarten van Lavaux en Moseberg hebben betrekking op NoordSuriname; Van Rosevelt en Van Lansberge nemen grote delen der boven-
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rlVleren op, terwijl Bakhuis en De Quant alle voorgaande opmetingen
alsmede de resultaten van de wetenschapppelijke expedities van 1900 tot
1911 in kaart brachten. Naarmate de onderzoekers het binnenland der
Guyana's verder exploreerden, verschenen er meer geografische namen,
ook van de zogenaamde bovenlandse Indianen, op de kaarten.
Vergelijking van opeenvolgende kaarten geeft vaak aanleiding' tot twijfelen
aan de authenticiteit van geografische namen, een en ander vanwege het
transcriptieprobleem, miss peilingen of onnauwkeurigheid der kartografen.
In het kielzog van deze twijfel verschijnt het etymologische probleem,
waaraan zeer terecht slechts weinigen zich wagen. Slechts wanneer er
zekerheid bestaat ten aanzien van de korrekte spelling van een geografIsche
naam, kan getracht worden de eventuele betekenis of geschiedenis van die
naam te achterhalen, vooropgesteld dat men voldoende bekend is met de
gebezigde indiaanse talen2.
3. Hydroniemen
De eerste Europese zeelieden die de Wilde Kust bezochten, waren Spanjaarden. Als kartografische documentatie van deze expedities van goudzoekers is bekend de oudste manuscriptkaart van rond 1560, die de
kuststreek tussen Orinoco en de Amazone in beeld brengt, vergezeld van
instructieve verhalen (zie de bijdrage van Schilder in Koeman 1973). In deze
kaart staat over de hele kust van de Guyana's vermeld: 'Aruaca's' en
daarachter: 'Caribes'. Op de eerder genoemde kaart van Hondius van 1599,
naar de bevindingen van Sir Walter Raleigh en zijn stuurman Lawrence
Keymis, treffen wij een overeenkomstig beeld van de bevolking aan. Tussen
de "Orenoque" en "Esekebell of "Devorina" staat: 11 Arwackas" met de aan~
tekening: 'dese sijn vrienden van de Spangjaerden'. Meer naar het binnenland zijn er 'Canibales' (Caraiben). Langs de Esekebe (Essequibo)
11 Arwachen" eo "J aos"; aan weersijden van de Corantijn wederom Arawaccas
tot aan de 'Cumarawini' (Marowijne) rivier. Tussen de Marowijne en

Cauroara "Arwacca's, "laos", "Charibes" en "Paracuttas", vervolgens langs de
kust tot de ' Wiapago Rivier' (Oyapock) 'Arwaccas en ' Piroas' en tenslotte
ten oosten van de Oyapock 'Charibes'.
In 1613 verscheen het reisverslag van Robert Harcourt, A Relation of a
Voyoge 10 Guyana, waarin een tabel met de namen van de rivieren die tussen
de Amazone en 'Dessequebo' in zee uitkomen en van de verschillende
volken, die langs de rivier wonen. Voor Suriname ziet de tabel er als volgt
uit:
Rivieren
Marowini
Comawin
Selinama

Volken
Par.goto Yaios Charibs Arwac
Charibs

--
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Rivieren
Suramno
Coopannomy

Volken

---

Ennecare

--

Coretine

Arwaccas en Charibs

Vergelijkt men de beide kaarten (van 1560 en 1599) en de tabel van Harcourt
met de kaart van Pierre du Val, La Guiane, uit 1654, dan blijken er rond het
begin van de zeventiende eeuw belangrijke migraties te hebben plaatsgevonden, waarbij de Karaiben de Arowakken verdreven schijnen te hebben.
Tussen de 'OFenoque' en 'd'Essekebe' zijn er nog steeds Arowakken, tussen
deze rivier en de Marowijne uitsluitend 'Caribes' en ten oosten van de
Marowijne ' Paragotes' tot aan de Kourourivier, waarlangs ook Arowakken
WOnen. Bij dit woongebied staat de aantekening: 'Les sauvages de ces
quarliers changent souvent de demeure'.
Het is daarom vrijwel zeker dat de namen der grote rivieren langs de kust
van Guyana van Arowakse oorsprong zijn. Ook Focke (1854: 42) is die
mening toegedaan, waar hij stelt dat de uitgangen wini, nama, ibo, ika en
oeroe Arowaks zijn. Ahlbrinck (1931), sprekende over hydronymisache
suffixen, merkt op dat de Karaib de uitgang ini of wini niet kent en voor
"water, rivier" oni of uni gebruikt.
Van Arowakse oorsprong zouden dan, hlijkens de zestiende- en zeventiende-eeuwse kaarten, de volgende hydroniemen langs de Surinaamse kust
zijn:
Coreteny of Curetine (Corantijn)
Marateka (Maratakka)
Copanomo of Copanima (Coppename)
Saramo of Soramine (Saramacca)
Sarname of Saranamo (Suriname»)
Camauwini of Comojowini (Commewijne)4
Cumarawini of Marauwiny (Marowijne)
TusSen de Orinoco en de Corantijn werden in die lijd de volgende Arowakse
hydroniemen langs de kust aangegeven welke in onbruik zijn geraakt, althans
niet meer herkenbaar zijn in huidige namen: Cojony, Macawini, Rucabowini,
Cojawiny en Maworony. Langs dit traject zijn thans de volgende
hydroniemen van Arowakse oorsprong te vinden: Wa-ini, Akawinni,
Iturihisi en Mahaicony.
Ten oosten van de Marowijne langs de tegenwoordige Frans-Guyanese kust,
vinden wij op de kaart van Hondius (1599) slechts één Arowakse hydroniem:
Comenama (Counamama). Op de kaart van N. Sanson, Part of the map of
Guyana (1656) is er een zijtak van de Marowijne dichtbij de kust toegevoegd:
Cussewini. Langs de Frans-Guyanese kust zijn op deze kaart wel Indiaanse
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hydroniemen aangegeven, maar deze zijn van Karaibische oorsprong, te
weten vanaf de Marowijne: Maroni (Marowijne), Organabo, lracoubo,
Karouiabo (de laatste hebben betrtekking op kleinere waterlopen) . De
latere Indiaanse hydroniemen (die vanaf de achttiende eeuw op de kaarten
verschijnen) worden op een aantal uitzonderingen na geacht aan de
Karaibische taalgroep te zijn ontleend. Tot de uitzonderingen (alle
Arowaks) kunnen worden gerekend: (in Suriname) Sipaliwini, Gonini, Cottica, Perica, Mataplka, Casewinika, Peninika; (in Frans Guyana) Siparouini,
lnini, Marowini, Sikini; (in Guyana) Kuyuwini, Imataka; (in Brazilië) U nini,
Pan-ini en Cafuini. De meeste kleinere waterlopen, riviertjes (kreken) en
zijtakken ofbronrivieren der grote stromen, hebben de uitgangen oni of ulli,
hetgeen 'water' betekent in het Karaibiseh. Ook het plaatsbepalend suffix
00 is afkomstig uit die taalgroep; het wordt zowel voor waterlopen,
plaatsnamen als voor terreinreliëf gebruikt. Hieronder volgen enkele voorbee ld eo van K araib'ISC he hnycdr oruemen
.
. en 0o.
op Uni.om

Guyana
--on;
Caroni (Venezuele)
Mahaicony

Frans-Guyana
-ani/-uni
Maroni
Grand Yaoni
Caloni
Matarony

Suriname
-ani/-uni
Kuruni
Ta~anahoni

Mapa-oni
Arakoni

-uni

-bo

Mazaruni
Cuyuni
Siparuni
Puruni
Rupunumi
Kartuni

Essequibo
Itabo
Mutanambo

-bo

OrRanabo (rivier, plaats savanne)
Iracoubo (rivier, plaats savanne)
Karouabo (kreek rots)
Corocibi (kreek)
Alaparoubo (kreek)
CorcaiboJheek)
Nancibo (kreek)
Annontabo (kreek)

-bo

Wasiabo
Kabalebo
Wavambo
Kurmotibo
Siparipabo (vroeRer Appewakkakr.)
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Nog een aantal andere waterlopen in Suriname die van indiaanse origine zijn
docb een ander acbtervoegsel bebben, verdienen vermelding:
- Noord-Suriname (tussen de zeekust en 4' N.Br.): Tibiti, Sipari, Maupuri,
Kaburi, Onibisi, Tapuripa, Coropina, Arawara, Kwam,!, Para, Mapane;
-Zuid-Suriname: Kamani, Kutari, Ulemari, Palumeu , Waremapan (ook
wel Wabmapan).
Ook in Guyana komen dergelijke bydroniemen voor, bijvoorbeeld Anabisi
River, Waiamu River. Voorbeelden uit Venezuela zijn: Rio Paraqua, Rio
Apure.
Nog een groep bydroniemen in Suriname van indiaanse oorsprong kan
vermeld worden, die welke betrekking beeft op riviereilandjes, rotsen,
stroomversnellingen (sula) en watervallen:
- Wonotobo (inde Corantijn); deze naam verschijnt voor bet eerst in kaart
bij R.Scbomburgb (1843). Vóór die tijd werd deze val slechts aangegeven
op de kaart van Sanders uit 1720 en wel onder de naam: Carune (Caruni,
Caroni?);
- een tweetal rotsen in de Corantijn met indiaans beeldschrift, respectievelijk bij het Sakora eiland (4'53'N, 57'53'W) en in de Wonotobovallen
onder de naam Tenliri (moet zijn: timèrè, Karaibs voor 'met tekens voorzien,)6;
- Maipuri-tabiki (4'5S'N, 57'4S'W) in de Corantijn (maipuri is Karaibs voor
"tapir");
In het Wajana- en Trio-gebied (respectieve~f de Lawarivier en de
Palomeu) werden de volgende sula geregistreerd:
-Karapabatpeu sula (Ojana /peu: 'er was'; karapa: boomsoort Carapa
guianensis);
-A1amapatatpeu sula (Ojanapatare/pata: 'plaats', alama: wesp; vroegere
wespenplaats);
- A1eje patare sula;
- Pelelu patare sula (pelelu: 'kikvors');
- Konopopata sula (konopo: 'regen');
-Panakiri-icholi (icholi: 'sula',panakin': de blanke, de hollander).8
Op de Carte de la Guyane 1 : SOO.OOO van het Institut Géographique National
treffen we nog de volgende indiaanse sula-namen aan in de Litani: Conotopat icholi, Malipapane icholi, Paloulou icholi, Icholi Hapo pata, Icholi
Pakira eméni, Icholi Wataou Tiliti, Yalou pata pteu, Goupi pata pteu,
Loeitoeloe (toeloe: 'sula'), Awaratoeloe, Pakatatoeloe.
Van deze categorie kunnen in Guyana onder andere de volgende genoemd
worden; Kanaimafall en Maipuri Island (vergelijk met Maipuri-tabiki hierboven). In Frans Guyana: Saut Nacibo, Saut Taparoubo (beide inde /
Sinamary) en ook een Saut Maipuri in de Manarivier.

Indiaanse geografische namen in de Guyana's
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4. Oroniemen
De Indiaan heeft altijd de savanne of een rivierdal opgezocht als woonplaats.
Het is dus oiel verwonderlijk dat hij er weinig belang in stelde heuvels en
bergen als oriënteringspunten van een naam te voorzien. Vandaar dat er
relatief weinig indiaaose orooiemen te vermelden zijn. De Goeje (1908:
1122) merkt hierover op: 'De Indianen geven trouwens alleen aao enkele
hoge toppen een naam; een gebergte is voor hen eenvoudig 'bergen' of 'veel
bergen'.' Ook is er geen specifiek woord, voor- of achtervoegsel om dergelijke entiteiten aao Ie geven; wel komen onder andere de suffIXen -(i)kIl
en -bo in een aantal indiaanse oroniemen voor.
Enkele voorbeelden uit de regio Venezuela/Guyana zijn: lmataka mountains, Haiamtepu mountains, Roraima en Pakaraima mountains (pakara =
' rieten doos', ima = 'groot' in het Karaibs; de naam heeft volgens De Goeje
(1909: 291) te maken met de eigenaardige vorm van het gebergte). In
Fraos-Guyana treffen we aao: Organabo, Paraicabo en Montabo. In
Suriname zijn bekend:
- Maäbo, aao deSaramaccarivier; bekend sinds 1860, voor het eerst in kaart
bij Cateau van Rosevelt in 1882.
- Tebu aan de Boven-Tapanahooi; volgens De Goeje betekent Trio tebu of
lepu 'steen, rots'. Het grote Trio-dorp aan de rotsige oever van de BovenTapanahoni heet Pclelutepu (pe/elu = ' kikvors').
- Kasikasima of Kasikasimin aao de Palomeu. De bosnegers in deze regio
noemen deze berg 'twalfu hede tebu', naar het aaotal toppen van deze kale
rols.
- Tumuk-Humak-gebergle. Bovenlandse Indianen zeggen Tjimi-Tjimak
(Schmidt 1942, Geyskes 1957, Findlay 1%7l
Knopaiamoi: aan de Noordzijde vao de Lilani met uitzicht op het TumukHumak-gebergte.
- A1imimuni, in het Grensgebergte. De Goeje (1909: 1049) vermeldt dat dit
in het Trio betekent: 'verblijfplaats van de kwata-aap.

5. Toponiemen
Indiaanse toponiemen in Suriname
Terwijl de namen van de grote waterlopen in Suriname en nabuur landen
over het algemeen vao Arowakse oorsprong zijn, danken de oudere
plaatsnamen in de kustvlakte vao de Guyana's hun ontstaan aan de Karaiben.
Dit blijkt onder meer uit het Karaibisch achtervoergsel -(i)bo, dat in vele
toponiemen voorkomt. Naast dit sufflX-bo zijn ook de achtervoegsels -mbo
en -(i)ka kenmerkend voor Karaibische namen lO .

Oudste vemle/dingen
De ons bekende kaarten uit de eerste helft vao de zeventiende eeuw bevatten
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geen toponiemen. De oudste op schrift gestelde plaatsnamen in Suriname
treffen we aan inA re/ation ofthe habitations and observations of the River of
Marvin and tlJe adioyning Regions (purchas his Pi/grimes, London 1625). Dit
verslag handelt over de tocht die zekere Anton Fisher in gezelschap van twee
blanken en negentien indianen in 1609-'10 ondernam naar de BovenMarowijne. De toponiemen die hij, naast vele namen voor zijtakken van de
Marowijne, opgaf zijn: Tauouramune en Moreshego.
Het toponiem Parmurbo (paramaribo) aan de "Surrenant' (Suriname)
verschijnt voor het eerst in het protocol van de notaris Frederick van
Banchem d.d. 31 januari 1617 (Schilder 1973, noot 48).
Op de eerste kaart van Suriname, de manuscriptkaart uit 1667,
voorkomende in de William Blathwayt-atJas, treft men naast Paramaribo
nog een tiental plaatsnamen, waarvan de meeste reeds van de kaart
verdwenen zijn. Enkele voorbeelden: Weshimbo, Toorarica l1 , Wiampibo,
Mawaribo en Indians Yambo.
Plantagenamen
Tot het begin van de achttiende eeuw hadden de plantages in Suriname geen
eigennaam en werden aangeduid met de naam van de eigenaar (Wekker
1989: 41). Uit een plakaat, uitgegeven te Paramaribo in 1706 (West-Indisch
Plakaatboek dIl), blijkt dat bij het keuren van suiker de keurders 'de namen
der plantages en derselve eigenaars' dienden te vermelden. De
plantagenamen die in die tijd tot stand kwamen, zijn met name in de eerste
kaart van Alexander de Lavaux (1737) terug te vinden alsmede in diverse
notariële akten. De kaart van Lavaux omvat de zogenaamde oude kolonie,
dat wil zeggen het gebied tussen de Marowijnerivier tot aan de Saramaccarivier, vanaf de Atlantische oceaan tot de parallel 5'10'N. Men treft er
talloze indiaanse namen op aan.
Het gebruik van -ba- en -ka-toponiemen als plantagenamen schijnt zich tot
de eerste helft van de achttiende eeuw beperkt te hebben. Bij de aanleg van
nieuwe plantages langs de Beneden-Commewijne en afOuenten (na de
ingebruikname van het fort Nieuw·Amsterdam in 1749) kregen deze gronden Europese namen. Dit geldt ook VOOr de plantages langs de BenedenSuriname vanaf de Para tot aan zee. Ook aan de Cottica zijn dan de
-ba-toponiemen verdwenen. Indiaanse toponiemen treft men later ook niet
aan voor de plantages en nederzettingen die na 1790 in Saramacca, Coronie
en Nickerie werden aangelegd.

-ba-toooniemen naar Lavaux 1737
Commewiine
Cannewaooebo
Crawasibo

Perica
Nw. Timotibo
Soribo

Para
Ambraribo
Copimawabo

Fragment van de kaart van Ottens uit 1688. Veel plantages
worden met de namen van de eigenaars aangeduid.

/

Fragment van de kaart van Alexander de Lavaux van 1737.
Veel plantages hebben indiaanse namen (PaJmeneribo, Pomibo,
Copinawabo, Topibo, Osembo, Onoribo, Acaribo enz.).
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Commewiine
Cucracabo
Jukemombo
Knooomobo
Macreabo
Mawaribo
Nw. Acaribo
Oranibo
Penoribo

Potribo
Siparipabo
Simirintibo
Sinabo
Wayambo

Pericaca
Mótkreek
Macracabo

Suriname
Acaribo
M",,-entibo
Palmeneribo
Pomibo
Quamaho
Surimombo

19

Para
Mawacabo
Majacabo
Matawaribo
Onoribo
Osembo
Sawacuba
T<>Qibo

-ka-toponiemen naar Moseberx 1801
Perica

Suriname

Para

Caoourika

Auka
Abroka/Abroea
Urapanika

Te~oucarrempoea

W~innika

Met uitwndering van een enkele hebben deze plantagenamen geen enkele
functie meer, anders dan een historische. Zij kunnen zelfs niet dienen als
oriëntatiepunt langs de rivieren, omdat het oerwoud elk teken van bewoning
heeft weggewist.
Het fenomeen van -bo-toponiemen voor plantages vindt men niet terug in
de buurlanden. Daar werden uitsluitend Europese namen gebezigd. Wel zijn
er indiaanse namen gegeven aan nederzettingen en bestuursposten. In
Frans-Guyana: Organabo, Iracouba en Pariacubo; in Guyana: Koriaba
(vooral bekend bij archeologen), Amotopo, Arakaka, Bartika, Orealla,
Epira, Apoteri, Kwaimata, Pirara eD Anai; in Venezuela: Cumarebo,

Guayabo, Maracaibo, Sinamaica, Guanani en Guayana.

De naamgeving van indiaanse dorpen en nederzeuingen ;n Sunoname
Er dient duide~jk onderscheid gemaakt te worden tussen de Benedenlandse
Indianen (Karaiben en Arowakken) en de Bovenlandse Indianen (Trio en
Wajana). De eerste groep heeft permanente woonplaatsen, waarvan sommmige reeds 200 jaar en ouder zijn, bijvoorbeeld A1bina (Karaiben) en
Apura (Arowakken). De Bovenlandse Indianen verlieten hun woonplaatsen, zodra het dorpshoofd was gestorven en om diverse andere redenen. Een
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vergelijking van de namen der Trio- en Wajana-dorpen die zijn verzameld
tijdens wetenscbappelijke expedities, toont dit overtuigend aan. Geen van
de toponiemen die in 1905 tijdens de Tapanaboni-expeditie werden opgetekend (vermeld op de kaart van F.Spirlet uit 1913), blijkt in 1940-'41 nog
te bestaan (Schrnidt 1942).12
Door toedoen van kerkgenootschappen als Surinam Interior Fellowship en
Missionary Aviation Fellowship, die vanaf 1960 in Suriname opereren, is
hierin veandering gekomen. De Trio's en Ojana's verblijven tbans in vier
wooncentraP
Sommige Karaibse en Arowakse dorpen bebben autbentieke indiaanse
namen, wals Mata, Poika, Wasbabo; andere dorpen beten naar de
boofdman, wals Christiaanlcondre, Corneliskondre en er zijn er ook die uit
een Sranantongo omschrijving bestaan, wals Bigiston, Weti Santi, Rediston.
De Trio en Wajana badden bet gebruik bun dorpen van twee namen te
voorzien, een ecbte dorpsnaam en als pars pro toto de naam van de
boofdman. Deze laatste naam werd in het dagelijks gebruik gebezigd
(Schrnidt 1942: 50).

Overzicht indiaanse dorpen
Karaiben
KonomerumelDonderkamo)
Comeliskondre
Kalebaskreek
Sabana
Jospedorp
Columbia
Mabo
Akalani(BiJ(Ï Poika}
Bembarddorp

Pierrekondre
Redidoti
Calbo
Lanl(amankondre
Cbristiaankondre
Erowarte
Taouku
BiJ(Ïston

Arowakken
Wasiabo
Apura
Post Utrecbt
Cuoido
TapurÎJ:>a
Korooa (Mata)

Pikin Saron
Weti Santi
Powaka
Cooi
Casipora
Aniumarakondre

Trio

Waiana

Pelelutepu
Kwamalasamutu

Kawembakan (Anapaike)
Puleowini (Aoetina)

Indiaanse geografische namen in de Guyana's

21

Noten
1. De bij de beschrijving van Majoor Scolt behorende kaart is helaas
verloren gegaan, waardoor de exacte ligging van met name "Wina", ergens
ten westen van de Corantijn, niet te achterhalen is.

2. Een enkel voorbeeld ter illustratie: De volledige naam van het watervallen-complex Wonotobo in de Corantijn zou volgens de ontdekkingsreiziger
R.Schomburgk moeten zijn: Mawari-wono-topo, hetgeen volgens AhIbrinck
(Encyclopedie der Karaiben) betekent: 'woon- of slaapplaats van de bosgeest'. Zelf is AhIbrinck van mening dat Mawari een afkorting is van
Kumawari, dat is een soort kraanvogel (Blue Crane); de naam betekent dan:
' woonplaats van de kraanvogel'. (De Guyanezen duiden dit vallencomplex
trouwens aan als 'Blue Crane FalIs'.)
De gebroeders Penard (1907) geven de volgende etymologie van Guyana (of
Kaijana): kai = 'moord', jana een samentrekking van jamu en nando:
"lichamen tezamen", bij elkaar "moord op vele mensen"; het zou dus een
schandnaam zijn. Pater Tatevin interpreteerde Guiana echter als 'stromenland' (Anthropos - internationaal tijdschrift voor volken- en taalkunde, deel
3, Wenen 1908). Zie voorts RevJames Williams, "Thc name Guiana" in
Joumal de la Société <Us Americanistes de Paris (Nouvelle série XV, 1923).
Over de etymologie van de naam Paramaribo heeft R.D.Simons geschreven
(1923).
3. Het is interessant op te merken dat ook een op de Imataka Mountains
in Venezuele ontspringende bronkreek op de rechterover van de Orinoco,
volgens deMapof Brilish-Guiana (1910), uitgegeven door Edward Stanford,
Geographer to the King, als 'Surinama R.' is aangegeven.
4 Behalve de inconsistenties in de spelling der geografische namen, zijn er
ook gevallen van taalaanpassing. Marowini, Commowini, Corantini en
andere zijn in de zeventiende onderworpen aan de Nederlandse diftongering: Marowijne, Commewijne, Corantij. enz. Deze diftongering is niet
toegepast op geografische namen in het binnenland, wals Sipaliwini,
Gonini, Malawini; deze namen werden veel later in kaart gebracht.
5. Sommige Karaibische stammen gebruiken, naast para, paru/palu en/of
/Una voor de aanduiding van water: Parima, Plumeu, Barima, Paruma; de
achtervoegsels -ima, -ime of -imeu betekenen 'groot' (De Goeje 1909: 290).
6. Een dergelijke rots bevindt zich ook in de Marowijne bij het Indianendorp Bigiston; deze is echter niet van een naam voorzien.
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7. De belangstellende lezer wordt aanbevolen de verslagen van de
Tapanahoni-expeditie door A. Franssen Herderschee en de Toemoekhoemak-expeditie door LA.Bakhuis met bijbehorende kaarten en afbeeldingen te raadplegen, in het Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap,
resp. 1905 (no.6) en 1908 (no.5).
8. De betekenissen zijn ontleend aan De Goeje (1909, 1934, 1981) en
AhIbrinck (1931).
9. Een Frans geograaf, G. Marcel, wijdt in Joumal de la Société des
Américanistes, IJ (1898) een artikel, 'L'apparition Cartographique des
Monts Tumuc-Humac', aan dit gebergte, waarin hij uitgebreid de
etymologie van dit oroniem behandelt. Hij komt tot de bevinding dat de
naam niet aI1c:omstig is van Indianen uit de Guiana's, maar in 1887 door Henri
Coudreau werd geïntroduceerd. Dit is onjuist! Want reeds in 1862 verscheen
het dagboek Van August KappIer over de Nederlandse-Franse grens-expeditie langs de Marowijne en haar bronrivieren, waarin van het TumukHumak-gebergte gewag gemaakt wordt ('Holländisch-Fransösische
Expedition ins Innere Von Guiana, sept. bis nov. 1861', in Petermann's
Geographische Mitteilungen, Heft V).
10. AhIbrinck stelt dat -bo in feite -po hoort te zijn; als suffix gebruikt duidt
het met het voorafgaande woord de plaats aan waar iemand of iets zich
bevindt. -ka betekent volgens Ahlbrinck 'er is'.
11. Een typisch voorbeeld van verschillende spellingvormen van
toponiemen: tussen 1667 en 1686 treffen we drie onderling verschillende
schrijfwijzen voor deze plaatsnaam, te weten; Toorarica, Torarica, Torrarica.
12. Interessant is het op te merken dat het dorp Majoli aan de Palomeu, in
1905 geregistreerd, in 1940 reeds verdwenen, in 1987 nog genoemd wordt in
De grote Winkier Prins Wereld-atlas (p. 121). De Bos Schoolatlas der gehele
wereld en The Nalional GeographicAtias ofthe World maakten er Magali van.

13. Verschillende Trio-dorpen in Zuid Suriname werden door de zendelingen in het dorp Alalaparu samengebracht. Wegens uitputting van het
onmiddellijk jachtterrein en de visgronden werden de ca. 500 inwoners in
1976m overgebracht naar het nieuwe dorp Kwamalasamutu aan de
Sipaliwini (Versteeg 1980; zie ook Koelewijn 1987: 3-4).
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WHAT'S IN A NAME?
SLAVERNU EN NAAMGEVING IN SURINAME
TUDENS DE 18e EN 1ge EEUW
Alex van Stipriaan
Namen vormen een spiegel van de samenleving en gunnen ons een blik op
ontwikkelingen in die samenleving. Alleen al een vergelijking van telefoonboeken van een Nederlandse stad tussen 1960 en 1990 zou interessante
sociaal-economische informatie opleveren over patronen van immigratie. In
winkelnamen komen veranderingen in koopgedrag tot uitdrukking. Daarnaast zijn namen in belangrijke mate bepalend voor de identiteit van de
dragers. Getrouwde vrouwen nemen niet meer automatisch de naam van
hun man over, aanstaande ouders raadplegen hele stapels namenboekjes,

designers brainstormen maandenlang over een nieuwe produktnaam die
past in de buisstijl van de fIrma. Identiteit en naamgeving zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden.
In dit artikel' wil ik een poging ondernemen om via de spiegel van de
naamgeving een beeld te krijgen van sociale verhoudingen en identiteitsvorming in de achttiende en negentiende eeuwse Surinaamse slavenmaatschappij.

De plantages
In bet huidige Suriname verwijzen veel plaatsnamen naar voormalige
plantages en vertellen een deel van bet verhaal der mensen die het land in
de loop der tijd zijn komen bevolken. De oudste plantagenamen eindigen
vaak op -bo, of -ibo (Indiaanse plaatsaanduiding: Ornamibo, Osembo) en
vormen een aanwijzing voor de toen nog sterke aanwezigheid van de Indianen (zie de bijdrage van Just Wekker in dit nummer). Namen als
EplJraims Zegen en La Providenee vertellen het verhaal van Portugese Joden
en Franse Hugenoten, die zich als religieuze vluchtelingen in Suriname
bebben gevestigd. Wij zien de boog gespannen verwachtingen waarmee veel
Europese kolonisten aan een nieuw leven begonnen (De Hoop, De Herstelling, Fortuin), het heimwee naar het land van herkomst (Alkmaar, Hamburg,
Livomo), de tegenvallers (Meerzorg, Nieuwzorg), de calvinistische achtergrond van sommige planters (Rust En Werk, De Zwarigheid) en het frivole
leven van anderen (Klaverblad, Vide Bouteille). Sommige van de achterliggende verhalen zijn bekend gebleven \ naar andere valt alleen maar te raden.
In het geval van plantage Vrouwenvlijt aan de Hoer Helena Kreek (nu:
Orleanakreek) is daarvoor misschien niet zoveel fantasie nodig, maar wat
zich bijvoorbeeld heeft afgespeeld op plantage Mislukt Bedrog blijft in de
schoot der geschiedenis verborgen.
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Natuurlijk vertellen deze namen slechts een klein deel van het verhaal.
Bovendien komt het grootste deel van de plantagebewoners, de slaven, er
niet in voor . Voorzover de plantagenamen hen al wat zeiden, stonden deze
meestal loodrecht op hun eigen werkelijkheid. Ook zij schreven echter hun
geschiedenis, door de plantages van 'Surinaamse' namen te voorzien. Vaak
was daarin de naam of een eigenschap van de (eerste) eigenaar verwerkt en
getuigden zij van een groot gevoel voor humor (zie o.a. Oudschans Dentz
1944). ZIJ heette bij de slaven plantage Elk 't Zijn, van de heer Trévache,
Trafasi(anders); en dat plantage Klaverblad wellicht met vals spelen was
gewonnen blijkt uit de naam Di Foeroe (van diefstal). De tegengestelde
werkelijkheid van kolouisten en slaven blijkt misschien het duidelijkst bij
plantage Merveille (het wonder), welke door de slaven werd afgedaan met
de krachtterm.;4djakka.
Het is precies deze dubbele werkelijkheid, die zo typerend was voor de
gespletenheid van de Surinaamse 'samen'-leving en die de verschillen in
leefwereld weerspiegelt. ZIJaIs wij zullen zien, loopt deze dubbele
werkelijkheid als een rode draad door de geschiedeuis van de achttiende en
negentiende eeuwse naamgeving in deze kolonie.

De slaven
Op alle mogelijke manieren heeft de plaotersklasse getracht haar werkelijkheid aan de slaven op te leggen, uit angst de greep op de eigen
werkelijkheid te verliezen. Het opdringen van een nieuwe identiteit aan de
slaven was daar een onderdeel van. Tussen 1667 en 1830 hebben circa
200.000 Afrikaanse slaven hun gedwongen entree in Suriname gemaakt. 2
Voor zover zij niet op bestelling werden geleverd, werden de nieuw aangekomenen door Paramaribo rondgeleid, om door potentiële kopers te
worden bezichtigd. 'Hierna loot men, en diegene welke hen dan gekocht
heeft, geeft hun namen en zendt ze naar zijne plaotaadje' (Van Lennep
Coster 1836: 113). Voor het zo ver was werden zij overigens nog
gebrandmerkt met de signatuur van de plantage waar zij voortaan toe
behoorden, zodat zij daaraan altijd te herkennen zouden zijn. Mocht dit
merkteken in de loop der jaren onherkenbaar worden, dan moest het 'de
novo' ingebrand worden, aldus een notificatie van de gouverneur uit 1761
(Schiltkamp & De Smidt 1973 Il: 741). Het brandmerken is in de loop der
negentiende eeuw meer en meer verdwenen, het namen geven niet. Zo staat
in de verantwoord rekening van plantage Waterwijk uit 1757 te lezen:
'by looting voor de 1/32portie uyt 't schip de JongeIsaac, Capt. God.f Beekman
op No. 11 hebbe getrokken als seeven mans [en Jvierwyven die genaamt bennen
October, Quaszie, Cadet, Quamina, Sander, Fortuyn, Matthijs, Dora, Sara,
Nestor, Sybille en een meysie Caatie. '
en bij de aankoop van zes jonge mannen voor plantage Vossenburg, driekwart eeuw later, wordt nog steeds vermeld:
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'aOJ1 hun de naam gegeven VOJ1 Jacob, Martijn, Goliad, Frederik en Care/' 3
Natuurlijk waren de slaven niet naamloos naar Suriname gekomen, maar zij
dienden te beseffen, dat zij niet meer over zichzelf konden beschikken; dat
zij onderworpen werktuigen waren afhankelijk van de luimen van een
'superieure' blanke meester. De slaaf moest daarom afstand doen van zijn
verleden en kreeg een nieuwe identiteit opgelegd. Deze bestond alleen uit
een voornaam. Hiervoor werd al even duidelijk om wat voor soort namen
het ging. Op basis van een steekproef van zes plantages met een kleine 1.000
slaven rond 1770 en bijna 800 rond 1855, heb ik de soorten namen die werden
gegeven gecategoriseerd en onderzocht of er in de loop der tijd veranderingen optraden.
tabel1

NAAMCATEGORIEËN PER SEKSE CA. 1770 EN CA. 1855

soort naam

Hollands
FranslLatijn
Engels
Bijbels/chr.

samen:
Afrikaans
DagfMaand
samen:
Historisch
Bizar
samen:
Overige

mannen
ca. 1770
ca. 1855
(n =463/
(n =4051
22%
12
1
11
46%
7
6
13%
11
28
39%
2

37%
12
4
14
67%
3
5
8%
7
17
24%
1

vrouwen
ca. 1770
ca. 1855
(n = 4671
(n =3721
28%
39
1
8
76%
11
0
11%

4
6
10%
3

40%
37
2
8
87%
2
0
2%
5
6

11%

Bron: Steekproef plantages Alsimo, Bleycndaal, Duuringen, Groot Marseille, Somerszorg
en Vos.senburg.4

In deze tabel blijken zich tussen de seksen opmerkelijke verschillen voor te
doen. Ook treden er in de loop der tijd verschuivingen op. Deze gegevens
maken een nadere beschouwing de moeite waard. Voor het gemak kunnen
een aantal categorieën worden samen genomen, waarbij als een van de
onderscheidende critera geldt, in hoeverre de namen in principe ook door
de kolonisten gedragen werden$ Dit laatste was zonder twijfel het geval met
alle Hollandse, Franse, Latijnse (of liever: gelatiniseerde), Engelse en bijbelse of christelijke namen. De meest gebruikte namen uit deze groep waren
in de steekproef bij de mannen: Jan, Frederik, Louis, François, Fransisco,
James, William, Adam en Johannus; en bij de vrouwen: Anna(tje), Marietje,:
Madeion, Henriette, Dorolhea, Carolina, Pamela, Mary, Eva en Christina.
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Allemaal normale Europese namen. In de achttiende eeuw blijken deze aan
een minderheid van de mannen en een overgrote meerderheid van de
vrouwen te zijn uitgedeeld. Van deze categorie, werden vooral de sierlijke
Franse en gelatiniseerde namen aan vrouwen gegeven. Hierbij dient te
worden bedacht, dat het louter mannen waren die de namen uitdeelden.
Kennelijk hadden zij er behoefte aan om de leden van het andere geslacht
min of meer op te sieren met een mooie naam. Dat is ook niet zo verwonderlijk, gezien de praktijk dat slavinnen, naast hun functie als arbeidskracht, ook
gebruikt werden als (potentiële) lustobjecten. Een mooie naam maakte hen
wellicht nog aantrekkelijker in de ogen van de planters.
Aan het eind van de slavernijperiode blijkt de groep Europese en christelijke
namen zowel bij mannen als bij vrouwen flink te zijn toegenomen, vooral als
gevolg van·het stijgend aantal Hollandse namen. Waarschijnlijk had dit te
maken met de veranderende houding ten opzichte van de slaven. De import
van slaven was eind jaren 1820 defInitief gestopt, er was sprake van een
chronisch arbeidstekort, waardoor de slaven veruit het belangrijkste
"kapitaalgoed' van een plantage gingen nitmaken. De planters begonnen nu
te merken, hoezeer zij van hun slaven afhankelijk waren. Daarnaast was de
koloniale overheid begonnen met een politiek van lotsverbetering voor de
slaven (zie Siwpersad 1979), welke onder meer tot gevolg had dat slaven voor
de wet veranderden van 'roerende goederen" in personen. Door dit aUes
werden slaven in de ogen van planters iets meer IInormale" mensen, aan wie

enige beschaving kon en moest worden bijgebracht. Het uitdelen van meer
Europese en vooral Hollandse namen paste zeer goed in dit beschavingsoffensief.
De tweede groep van namen wordt gevormd door Afrikaanse en dag. of
maandnamen. Niet altijd werd slaven een nieuwe identiteit opgelegd, soms
mochten zij hun Afrikaanse identiteit behouden. Aangezien veel Afrikaanse
namen verwezcn naar de dag waarop iemand was geboren, zijn bij deze
groep ook de Hollandse namen betrokken die de weekdagen en maanden
vertegenwoordigen? Teenstra (1835 11: 202) was dit gebruik ook opgevallen,
want hij schrijft:

(verder) 'moet ik nog van een wnderling geloofspunt der Negers gewagen,
namelijk van den invloed, welke, volgens hunne denkwijze, iedere dilg van de
week op het daarop geboren wordende kind uiloefent, van welken dag het pas
geboren kind ook deszelfs derden naam ontleent; leidende de eigenschappen
el. het karakter hunner kinderen aldus af naar den. dag, waarop hel geboren
wordt, welke begrippen zoowel bij de Boschnegers als bij de slaven bestaan."
Die dagnamen met karaktereigenschappen Waren volgens hem de volgende8:
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dag

man

vrouw

karakterkenmerk

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

Kwasi
Kodjo
Kwamina
Kwakoe
Yaw
Kofi
Kwami

Kwasiba
Adjuba
AbenibaiAbramba
Akuba
Yaba
Afiba
ArnbaiArnimba

pronkerJster
naarstig
dief-, konkelachtig
jaloers/nieuwsgierig
vals
gelukkig
ongelukkig

De meest frequent voorkomende Afrikaanse namen in de steekproef waren:
Kofi, Kodjo en Kwakoe voor mannen en Kwasiba, Akuba en Adjuba voor
vrouwen. Daarnaast kwamen er echter ook veel Afrikaanse namen voor die
niet in Teenstra's rijtje staan, zoals Makaku en Askan bij de mannen en Nanu
en Tutuba bij de vrouwen (zie ook noot 7). Voorts treffen we met enige
regelmaat de Islamitische namen Mustapha, Ali en Mabomet aan.
Het ligt niet erg voor de hand te veronderstellen, dat planters slaven hun
Afrikaanse naam lieten behouden nit respect voor hun identiteit. Veeleer
zal dit gebeurd zijn uit gemakzucht. Als hij het niet meer wist, of als zijn
hoofd er niet naar stond om zelf iets te verzinnen, zal de planter het
waarschijnlijk maar aan de slaven hebben overgelaten met een naam te
komen. Dat deze categorie tegen het eind van de slavernij sterk afnam, was
waarschijnlijk een gevolg van het eerder genoemde beschavingsoffensief in
de negentiende eeuwen wellicht ook van de toegenomen creolisering van
de slaven.9
De laatste groep namen uit de tabel is tevens de meest vreemde. Wij komen
hier namen tegen als Chocolaad, Bedrog, Sultan, Poesje en Pompelmoes.
Omdat geen Europeaan het in zijn hoofd gehaald zou hebben zijn eigen
kinderen historische of mythologische namen te geven als De Ruyter, Nero
of Xantippe, zijn deze eveneens betrokken bij de groep met bizarre namen.
Deze bizarre namen werden merendeels aan mannen gegeven. In de
achttiende eeuw zat maar liefst tweevijfde van hen met een dergelijke naam
opgescheept (zie tabel 1). Het zal niet toevallig zijn, dat zwarte mannen
zoveel minder met mooie namen werden opgesierd dan vrouwen en des te
meer met bizarre namen; per slot was hun functie hoofdzakelijk die van
werkdier. In ieder geval spreekt uit het opleggen van de meest bizarre
slavennamen het opperste superioriteitsgevoel van de planters. Tegelijk was
het wellicht ook een onbewuste poging de angst voor de zwarte seksegenoot
te bezweren, door hem definitief belachelijk te maken. Ondanks alle "beschaving' in de negentiende eeuw zat rond 1855 nog steeds bijna een kwart
van de mannen met zo'n naan opgescheept.
De meest frequent voorkomende namen in deze categorie waren allerlei
rangen uit bet leger (Cadet, Vaandrig, Majoor), de zeevaart (Bootsman,
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Matroos), de kerk (Paus, Kardinaal) en de adel (Prins, Baron). MissclUen
dat dit een symbool was voor de strakke hiërarclUe die door de planters
onder de slaven werd gehandhaafd. Ook frequent aanwezig onder de slavennamen waren allerlei Europese plaatsnamen of Surinaamse plantagenamen.
Dat dit niet alleen gebeurde uit gebrek aan fantasie of heimwee naar het
moederland bleek op plantage Groot Marseille. De eigenaar, De Mey,
woonde in Holland en was heer van Lekkerland, Soeburg en Streefkerken.
In 1758 schreef zijn zaakwaarnemer in Suriname, administrateur Fellman JO :
"In de Maand Abr. laatstleeden is er een jonge op Marseille gebooren die

Lekkerland heb noemen laaIen; als er nog twee koomen sall dese/ven Soeburg
en Slreejkerlren noemen. "
En zo is het ook inderdaad gebeurd. Kennelijk wilde Fellman een wit voetje
halen bij zijn baas.
De grote aanwezigheid van weer een andere groep bizarre namen duidde
op datgene wat veel planters het meeste bezig hield, namelijk geld (Winst,
Profijt, Interest), drank (Champagne, Bourgogne) en vrouwen (Charmantje,
Passie). Ook kan het karakter van de planter hebben doorgeklonken in
namen als Misgunst, Jalousie, Ongeluk en Abuis, of het positievere Geluk,
Geduld, Tevreden en Wonder. Dit zouden echter ook verwijzingen naar de
slavenwerkelijkheid kunnen zijn geweest.
Tenslotte rest een groep namen die de meest bizarre van allemaal omvat.
Tot de vreemdste behoren:
slavennaam
Karbonade
Matras
Wiel
Vierkant
Kerkhof
Etcetera
A Propos
Eclips
Mooi Weer
Loterij
Onkruid

E:!.slachl

e.lanlaE:!.

m
v

De Resolutie
De Jonge Bijenkorf
Spieringshoek
Vreeland
Jagtlust
ZorgEn Hoop
La Singularité
Somerszorg
Vreedenburg
De Nieuwe Grond
Purmerend

m

v
m
m
m&v
m
m
m
m

Ik stel mij voor, dat deze namen ontstonden op het moment dat een groep
nieuwe slaven voor een planter werd geleid, of een pas geboren baby aan
hem werd getoond en de man verdiept was in heel andere zaken, of nog
kampte met de kater van de vorige avond. Het eerste wat hem dan te binnen
wilde schieten, of wat hem onder ogen kwam, werd de nieuwe slavennaam.
Deze voorstelling van zaken lijkt te worden bevestigd door de veelvuldig
voorkomende naam Minosabi. Hierbij valt nauwelijks iets anders te

/
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bedenken dan een situatie waarin een moeder haar kind aan de meester
toont en vraagt hoe het moet heten, waarop hij verveeld of geërgerd
antwoordt: 'mi no sabi" (ik weet het niet); of de omgekeerde situatie, dat de
meester het aan haar vraagt en zij zegt het niet te weten.

In het kader van het eerder genoemde beschavingsoffensief, werd in de
negentiende eeuw een nieuwe aanslag gepleegd op de identiteit van de
slaven, door middel van zending en missie. Tot het begin van die eeuw was
het christelijk geloof vrijwel gemonopoliseerd door de vrije blanken, die dit
niet geschikt achtten voor 'onbeschaafde negers'. Na die tijd werd de
kerstening van slaven echter meer en meer gestimuleerd door de koloniale
overheid, die er een passend middel in zag de slaven op te voeden in
gehoorzaamheid en nederigheid. Deze zaak werd door Hernhutters en
Katholieken zo voortvarend ter hand genomen, dat tegen de tijd van de
Emancipatie een meerderheid van de slaven in ieder geval marginaal was
gekerstend. Als gevolg van de hiermee gepaard gaande doop ontvingen zij
in de vorm van een doopnaam opnieuw een andere identiteit. De werkelijkheid werd hierdoor zeer complex- Nemen wij bijvoorbeeld de basja (opzichter-slaaf) van plantage Molhoop. Deze man was in Afrika geboren en was
dus met een Afrikaanse naam naar Suriname gekomen. Daar kreeg hij de
slavennaam toebedeeld van Constant. Toen hij zich in 1824 liet dopen, kreeg
hij daarnaast de naam Josua. Aan zich zelf dacht hij dus misschien als Koli,
of Kwami, zijn baas riep hem als Constant en de zendeling sprak hem aan
met Josua.1! Kortom, de slavenwerkelijkheid werd steeds schizofrener.
De vraag is nu, of de slaven de hen opgelegde namen ook zelf gebruikten, of
dat zij, net als in het geval van de plantagenamen, hun eigen werkelijkheid
hebben gecreeërd. Het laatste lijkt het meest Voor de hand te liggen.
Wanneer wij even overspringen naar de huidige tijd, dan blijkt, dat onder
de creolen bekenden elkaar vaak eerder aanspreken met bijvoorbeeld Stanga, Kera, of Kaja, dan met hun officiële namen Stanley, Gerrit en Carlos.
Bovendien worden nog al eens uiterlijke kenmerken ter onderscheid als
toevoeging, of op zich zelf staand, gebruikt, in de trant van: 'Welke John?
Oh, Kron Futu (o-benen) Joho, of bedoel je Noso (neus)?' Er is weinig
fantasie voor nodig om je voor te stellen, dat dergelijke gebruiken ook in de
slaventijd in zwang waren. Een bevestiging hiervan treffen wij aan bij Kappier (1854: 104), die over zijn ondergeschikte schreef: ' deze heette Liverpoo~ doch zijn neger- of gewone naam was Brokkodjokko' (gebroken
pul?)Y
Daarnaast waren (en zijn soms nog steeds) de Afrikaanse dagnamen in
gebruik gebleven. Dat blijkt uit de slavenlijsten op de plantages, wanneer er
meerdere slaven met dezelfde naam waren. Ter onderscheid werd dan soms
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de Afrikaanse naam toegevoegd, zoals bijvoorbeeld op plantage Anna
Catharina waar een Wilhelmina Affiba en een Wilhelmina Jaba leefden. 13
Het lijkt dus zeer waarschijnlijk, dat de slaven in het contact met de blanken
hun officiële slaven- of doopnaam gebruikten, maar onder elkaar met een
geheel andere identiteit door het leven gingen. Opnieuw zien wij hier het
verschijnsel van de dubbele werkelijkheid opduiken. De ecbte werkelijkheid
van de slaven, dat wil zeggen de wijze waarop zij zichzelf en elkaar zagen,
werd waarschijnlijk niet of nauwelijks aangetast door de opgelegde blanke
werkelijkheid. Die 'blanke' identiteit schoot geen wortel, zoals blijkt uit de
observatie van Hoogbergen (1985: 48), dat het zeer regelmatig voorkwam,

"dat een weggelopen slaaf bij zijn aanhouding verklaarde, dat hij zijn "echte"
naam niet wist, m.a.w. niet wist onder welke naam hij in het slavenregister was
opgenomen.'
Met het slavenjuk werd ook de blanke identiteit direct afgeworpen.

De ex_slaven l4
In 1828 werd in Suriname de Burgelijke Stand opgericbt, waarin alle vrije
burgers, met naam en voornamen, geregistreerd dienden te staan, terwijl alle
slaven werden opgenomen - dus alleen met een voornaam - in de
zogenaamde slavenregisters. Voor vrijgekocbte slaven werd vanaf 1832 een
speciaal manumissieregister bijgehouden, waarin zij met een nieuwe
familienaam werden opgetekend. Voor die tijd behielden gemanumitteerde
slaven hun slavennaam en werd daar 'de vrije' voor geplaatst, bijvoorbeeld
"de vrije Carolina". Ook werd de afstamming entof de vroegere eigenaar wel
vermeld, zoals twee bekende zwarte vroedvrouwen in het Paramaribo van
de jaren 1820: de vrije Marietje van Baak en de vrije Constantia van Daphina
van RocheteauY Vanaf 1832 moesten gemanumitteerde slaven ecbter, net
als de Europeanen, voorzien zijn van een echte familienaam. Opnieuw was
bet niet de slaaf die zelf zijn naam kon kiezen, maar werd hem een naam
opgelegd door degene die hem vrijkocht entof onder wiens voogdij hij kwam
te staan. Weer mocht de (ex-)slaaf zijn eigen identiteit niet bepalen en
bovendien Iaeeghij officieel geen toegang tot de werkelijkheid van de blanke
kolonisten. In het Reglement op de Manurnissie (1832) werd namelijk
16
bepaald , dat aan deze vrijgemaakten liefst

'geen familienamen van eenig in de respeclive Koloniën woonachtig geslacht
of individu, ook niel de familienaam van den vorigen meeSIer worde gegeven '.
De acbtergrond van deze bepaling was van morele zowel als juridische aard.
De blanke naantbouder zou anders belasting-technische verantwoordelijkheid voor de zwarte naamgenoten kunnen dragen en na zijn dood
zouden zij eventueel rechten kunnen doen gelden op zijn bezittingen. In een
samenleving gekenmerkt door apartheid zou dit een ernstige bedreiging
kunnen gaan vormen voor het vrijwel blanke economische monopolie. Daarnaast zal de wetgever het niet gepast hebben gevonden wanneer in zo'n
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samenleving zwarten en blanken met dezelfde familienaam zouden
rondlopen, met name omdat het bij een belangrijk deel van de gemanumitteerden ging om concubines en buitenechtelijk verwekte kinderen.
Toch is uit de nieuw gemaakte naam meestal vrij gemakkelijk een bestaande
plantersnaam te reconstrueren. Kennelijk hadden de kolonisten minder last
van valse scbaamte dan de wetgever. Vaak is de herkenbaarheid zelfs zo
groot, dat bet er alle schijn van beeft dat het zeer bewust zo werd gedaan,
wellicbt als een soort macho-bewijs van sexuele potentie. Een bekende
constructie was namelijk om voor de bestaande familienaam het voorvoegsel
'van' te plaatsen (bijvoorbeeld Van Samson); dat gaf dan tevens iets weer
van de voormalige bezitsverhouding.
Er werden echter ook andere constructies bedacht, zoals bijvoorbeeld de
plantagedirecteur Uhlenkamp deed, die bijna een kwart eeuw de scepter
zwaaide op plantage Vossenburg. In 1850 werd hij voor zijn trouwe dienst
door de eigenaars beloond met de toestemming om zijn zwarte levensgezellin Elisabetb en hun kinderen Louisa, Clorijntje, Martinus, Richard en Allert
vrij te mogen kopen in ruil voor enkele "Dinke mannegers". Toen hem dat
was gelukt verzon hij een naam voor zijn gezin die bestond uit een samentrekking van zijn eigen naam met die van zijn werkplek, namelijk Uhlenburg. t7
Kennelijk ging het hem toch te ver om hen helemaal deelgenoot aan zijn
werkelijkheid te maken, door hen gewoon zijn eigen naam te geven. Dit zou
dan wel tegen de wet zijn geweest, maar velen van zijn stand- en kleurgenoten
bleken zich daar niets van aan te trekken.
Zo iemand was bijvoorbeeld de eenvoudige directeur van plantage De
Nieuwe Grond Coenders, maar ook bekende planters als Sanches, Claver,
Wolff en Mac DonaId schonken hun eigen naam aan hun gekleurde
nakomelingen. Zo hebben op verschillende wijzen tussen 1832 en 1863 ruim
6.300 vrijgemaakte slaven een familienaam gekregen.IB
Veel ingewikkelder werd het echter in 1863 toen in één keer ·zo'n 40.000
vrijgemaakte slaven van een familienaam moesten worden voorzien. Hierbij
diende met verschillende zaken rekening te worden gehouden:
a) er mochten, zoals gezegd, in principe geen bestaande kolonistennamen
worden;

b) er diende rekening te worden gehouden met de namen van de
gemanumilleerden van voor 1863, ook in verband met hun verwanten op de
plantages;
c) er diende rekening mee te worden gehouden dat verwanten zich op
verschillende plantages konden bevinden;
d) er diende vermeden te worden dat niet-verwante slaven op al die
verschillende plantages dezelfde namen zouden krijgen.
Vandaar dat een centraal register werd aangelegd, waarin per plantage en
per persoon werd opgetekend: de oude slaven(voor)naam, de eventuele
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doopnaam, verwantschap met andere slaven en de nieuwe familienaam van
zo'n groep verwanten. Om dit in goede banen te leiden bezochten hoge
koloniale ambtenaren ten tijde van de Emancipatie alle plantages. De
toenmalige opzichter op plantage POlribo, Bartelink, schreef hierover (1914;

59);
'Groo/ was de vreugde en opgewondenheid der slaven, toen in de maand Juni
1863 de Distriets Commissaris van Beneden- en Boven Commewijne, de heer
van Son, op de plantage aankwam om de slaven mede te deelen, dot den eersten
Juli zij vrije menschen zouden zijn. Hij was vergezeld van zijn Secretaris, den
heer C. Faverey, die de slaven voor vrijdom inschrt!ef en hun familienamen
toekende.'
Ook al werd geprobeerd om zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan, onder
andere op basis van de oude slavenregisters en informatie van de slaven zelf,
toch gebeurde het nog al eens dat verwante personen verschillende
familienamen kregen, of niet-verwanten dezelfde naam. Dit laatste was
overigens vaak een gevolg van de praktijk dat weeskinderen als 'kweekjes'
door een pleegmoeder werden opgevoed en dan ook de familienaam van de
pleegmoeder kregen.
Op basis van verschillende archieven heb ik de verwantschapsrelaties 08 een
plantage, Groot Marseille aan de Cottica, kunnen recoostruereo. De
meerderheid van aan elkaar verwante personen bleek hier inderdaad ook
dezelfde familienamen gekregen te hebben, maar toch springen er enkele
vreemde uitzonderingen uit. Zo waren er twee weeskinderen van dezelfde
moeder, Leentje en Isaac. De een was na het overlijden van de moeder
opgevoed door een lid van de verwantengroep die Alburg kwam te heten,
de ander door iemand uit de groep Goedhart. Ondanks dat zij dus broer en
zus waren, ging de een na 1863 Alburg en de ander Goedhart heten. De
verklaring zou kunnen zijn, dat zij verschilJende vaders hadden, die uit deze
twee families afkomstig waren, maar daarover wordt in het register met geen
woord gerept.
Daarnaast was op deze plantage een groep verwanten, bestaande uit twee
broers en twee zusters, samen met acht kinderen en kleinkinderen. Kort voor
de Emancipatie overleed een van de zusters. Haar twee kinderen, Hercules
en Victoria, kregen (als enigen) de familienaam Harke~ terwijl de overige
broers en zuster met hun (klein)kinderen de familienaam Kesser kregen.
Het waarom daarvan blijft duister. Hetzelfde geldt voor misschien het meest
saillante geval, namelijk van de volwassen tweelingbroers David en Koos,
waarvan de een werd ingedeeld bij de familie Goedhart en de ander bij
Trouwhecht. Kortom, ook op het gebied van de verwantschap werden soms
hele nieuwe werkelijkheden aan de slaven opgelegd.
In een zeer kort tijdsbestek zijn in 1863 een kleine 10.000 nieuwe
familienamen geconstrueerd. D at was bepaald geen gemakkelijke opgaaf en
het is dan ook niet verwonderlijk dat een groot deel van de namen uit niet
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meer bestaat dan een vreemde samenvoeging van letters, zonder duidelijke
betekenis of structuur. Zo werden bijvoorbeeld aan de 82 slaven van
plantage Concordia de volgende namen uitgedeeld: Acron, Agrius, Tobero,
Goedborst, Cinna, Stena, Remus, Marica, Calor, Rijnsberg, Nijgaarde,
Doricus, Mus, Butos, Albergen, Tros, Betis, Naarden, Ungard, Barak, Tidal,
Aroma, Tavo, Legio en Lero. Een aantal zijn bestaande woorden,
plaatsnamen of persoonsnamen (Remus, Marica, calor [portugees:
warmte], RijnsbergIRijnsburg, mus, Albergen, tros, Naarden, barak, aroma
en legio), een is een verwijzing naar het karakter van de vrijgemaakte
(Goedborst), een verwijst waarschijnlijk naar de bekende plantersnaam
Tyndall (TidaI), maar van de rest - en dat is bijna de helft - valt niets zinnigs
te maken.
Toch is het mogelijk, om in een groot deel van de toen uitgedeelde namen
enige structuur aan te brengen. Daartoe heb ik tien categorieën
geconstrueerd, die hieronder een voor een de revue zullen passeren.
I

Naamverwijzingen

De meest bekende categorie namen is die waarbij men met de letters of
lettergrepen van bestaande namen is gaan stoeien. Vrijwel iedereen is
bekend met de befaamde omkeringen: Kramer .. Remark; Dessé .. Essed;
Amsterdam .. Madretsma; Bergen" Negreb; Berg" Greb/Grep; Gerholdt
.. Tdlohreg; Muller .. Rellum; Olsen" Neslo; Nader .. Redan; Gieter ..
Reteig; Millar .. Rallim; Carbin .. Nibrac; Werlé .. Erlew; Brakke ..
Ekkarb; German .. Namreg; Berkhoff .. Ffohkreb enz.
Daarnaast zijn er de namen waarbij letters werden omgezet, oflettergrepen
verwisseld: O'Niel .. Nielo; De Vries .. Served en Vriesde; Salmijn ..
Mijnals; Leurs .. Sleur; Steenbok .. Baksteen; Keizer" Serkei; Fortuin ..
Tuinfort enz.
Ook kwam het veel voor, dat van bestaande namen letters werden afgehaald
of juist toegevoegd: Lionarons .. Lionaar; Van der Veld .. Derveld; Labadie
.. Labad; Da Fonseca .. Vonsee en Fonca; Monsanto .. Montosanta enz.
Het is typerend, dat op de namen van de meest machtige planters uit die tijd
eindeloos werd gevarieerd. Een daarvan was Alexander Cameron, die
verschillende plantages in Coronie en Nickerie bezat. Het is dan ook in die
districten dat de volgende variaties werden uitgedeeld: Camero, Kamrneron,
Kamrin, Camiron en Camron. Een collega van hem was de planter U nico
Wilkens, waarvan op plantage Osembo werd gevormd: Kenswil, Kensmil,
Densmil en Kensie, op plantage Guadeloupe: Eenswil en op plantage
V riendsbeleid En Oudersorg: Kenswiel. Met sommige plantersnamen werd
ook heel efficiënt omgesprongen, zoals gebeurde met de Wolters op
plantage Slootwijk: Walter, Wulter en Welter. Het meest bizarre voorbeeld
trof ik aan bij plantage Meerzorg, waar de naam Humphreys in tweeën was
gekapt, zodat er een familie werd opgescheept met de naam Hum en een
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andere met Phreys. Overigens betekenden al deze verwIJzmgen naar
plantersnamen niet, dat de slaven die deze namen ontvingen op enigerlei
wijze in relaûe stonden tot deze man. Vóór 1863 was dat meestal wel bet
geval geweest, nu was het meer een middel om namen te verzinnen.

n Woordconstructies
De namen in deze categorie getuigen van meer fantasie en zijn tamelijk
typerend geworden voor het Creoolse namenbestand. Dit zijn de namen,
samengesteld uit twee op zichzelf staande woorden. Sommige daarvan zijn
wonderlijke combinaties, maar andere zijn kleine poëtische juweeltjes. De
meeste van deze namen werden aangetroffen op plantages aan de Cotûca,
Perica en Boven Commewijne. Wellicht zijn deze dus te danken aan
Secretaris Faverey, die ook op Potribo was geweest (zie boven). Zo treffen
wij onder meer de volgende namen aan: Loofstam, Boomdijk, Tasloon,
Holband, Stoomvliet (alle Plantage Zeldenrust En Welgelegen), Hokstam
(plantage A1yda), Havertong (plantage Munnickendam), Dijksteel
(plantage Kocqswoud), Kogeldans (plantage Kleinhoop), Wasberg, Voelwoord, Smidhoef, Brikstaal (alle plantage Lunenburg) en in Coronie
Wijntuin.

m Bestaande Woorden
Deze categorie is de grootste van allemaal en komt sterk overeen met de
bizarre voornamen uit de slaventijd. Dit duidt erop, dat het met het respect
van de plantersklasse voor de slavenbevolking ook bij de Emancipatie nog
zeer droef gesteld was. De slaven dienden wel te weten wie, ondanks alles,
de baas Was en voorlopig ook wilde blijven. Het opleggen van ridicule namen
was daarom opnieuw een uiting van de zelfgenoegzame arrogantie - en
wellicht ook angst voor de ex-slaven - van de planters.
Naast alle kleuren van de regenboog treffen wij in deze categorie namen aan
als Platina, Portaal, Bal (alle plantage Schoonoord), Schimmel (plantage
Susannasdaal), Wimpel (plantage Ornamibo) of Steengroeve (plantage
Kleinhoop). Andere voorbeelden van de:re categorie namen die ik in de loop
van het onderzoek tegenkwam, zijn:

familienaam

plantage

Vermicel
Braadpan
Taart
Piano
Gaslicht
Kantoor
Flesje
Scbaduw

BergEn Dal
Hazard (Boven Commewijne)
Ornamibo
Schoonoord
Guadeloupe
Groot Chatillon
Houttuin
Osembo
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famielienaam

plantage

Crisis
Draak
Kolenschop

Onverwacht
Susannasdáal
't IJIant
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Overigens is deze categorie in feite veel groter dan het hier lijkt, omdat onder
de hierna volgende categorieën ook veel bizarre familienamen voorkomen.

IV Plaatsnamen
Een van de grootste categorieën namen was die van Europese en dan vooral
Nederlandse plaatsnamen. Deze namen getuigen opnieuw van een totaal
vervreemdende, aan de slaven opgelegde werkelijkheid. Bij elkaar vormen
deze namen een gedetailleerde atlas van Nederland, van Wassenaar tot
Leeuwarden en van Venlo tot Harderwijk. En ook in het overige buitenland
wist men aardig de weg, getuige namen als Londen, Parijs, Cairo en Rusland.
Een enkele keer ging men zelfs zo ver om Nederlandse straatnamen uit te
delen, zoals op de vrijwel naast elkaar gelegen plantages De Resolutie,
Pieterszorg en Rust En Werk, waar ik de Amsterdamse Runstraat en De
Nes en de Utrechtse Maliebaan en De Neude tegenkwam.
V Plan/agenamen
Veel meer gerelateerd aan de werkelijkheid van de slaven waren de
plantagenamen of verbasteringen daarvan. AI moet het tamelijk frustrerend
zijn geweest, tot in lengte van dagen te worden herinnerd aan de plaatsen
waar eeuwenlang bloed, zweet en tranen zijn vergoten in dienst van de
naamgever. Overigens werd lang niet altijd de naam van de 'eigen' plantage
opgelegd. Dit was wel het geval op, onder andere, Brouwerslust,
Frederikslust, Pieterszorg en Hazard, maar bijvoorbeeld op Goudmijn werden de namen van Rustenburg, Fortuin, Alliance en Clyde uitgedeeld, terwijl
een familie op Johan En Margaretha juist de naam Goudmijn kreeg.
Ook met plantagenamen werden letterspelletjes gespeeld. Zo kwam op
plantage Fortuin de lettergreepwisseling Tuinfort voor en werd op Beekhuizen de eerste letter weggelaten bij de namen Eldenrust (plantage Zeldenrust) en Arbara (plantage Santa Barbara). Op Nieuw Weergevonden vond
ik Nieuwweer, op Osembo de omkering Obmeso, op Breukelerwaard een
familie BreukeI en een familie Waard en op Munnickendam een familie
Munnick en een familie Ekendam. Enig gevoel voor humor was te vinden
op Meerzorg, waar naast een familie Meerzorg ook een familie Minderzorg
werd gevormd.
VI Plan/agewereld
Deze categorie namen vormt eveneens een verwijzing naar de plantages,
maar heeft meer te maken met de leef- en arbeidswereld op en rond deze
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ondernemingen. Zo kwamen op plantage Hamburg in Saramacca de namen
voor van Hamer, Beitel, Trommel, Sluis, Koker en Stroop; op plantage
Sardam: Zandweg, Zandrits, Kloofmes en Kuiperbak; op De Drie
Gebroeders: Debrug en Schuit, op Johan En Margaretha: Boschbrand en
op plantage Jagtlust, waar een telegraaftoestel stond: Seinpaal.

VU Flora en fauna
Een verwante categorie is die welke verwijst naar de natuur, zoals de namen
Parwa (plantage Lust En Rust), Muskiet, Vogel, Dolfijn en Haan (alle
pantage Groot Chatillon). Het wordt al vreemder, wanneer op Ornamibo
een deel van de Nederlandse tuinbouw wordt aangetroffen in namen als
Aardbei, Kers, Pruim, Meydoorn, Angelier en Lelie. Op de plantages
Tourtonne en Rainville kwam de naam Bush voor.
VIl! Naampatronen
Deze categorie behelst de patronen die soms zijn aan te wijzen in de
naamgeving op een plantage. Er is dan een duidelijk gemeenschappelijk
element in de namen aanwezig.
Zo is het opvallend, dat het aantal namen per plantage in het Para district
veel kleiner is dan elders in Suriname, terwijl bet gemiddeld aantal slaven
op deze plantages zeker niet lager lag dan in de rest van het land. Dit
betexent, dat de verwantengroepen in Para veel groter waren dan elders.
Het gemiddeld aantal personen per uitgedeelde familienaam kwam voor
heel Suriname op iets meer dan vier, in Para lag het echter op ruim twaalf.
Dit Was een gevolg van de omstandigheid, dat het hier hoofdzakelijk om
houtgronden ging, waar het arbeidsregime een stuk milder was dan op
suiker-, koffie- en katoenplantages. Daardoor was het sterftecijfer op deze
gronden altijd veel lager geweest, zodat er veel minder nieuwe slaven bij
gekocht hoefden te worden. Het gevolg was, dat het aantal aan elkaar
verwante personen hier veel groter was dan elders. Sommige verwantengroepen waren zelfs uitzonderlijk groot, zoals de Pengels op plantage La
Prosperité (54 leden), de Lingers op Berlijn (52) en de familie Klas op
Hanover (63). Overigens zou het moeite kosten Om niet te begrijpen dat het
in Para Om houtgronden ging, want bijna 10 % van de namen waren
boomsoorten: Lokus, Ceder, Purperhart (alle plantage Overtoom), Bijlhout,
Groenhart en Letterboom (alle plantage Berlijn).
Een ander patroon in de naamgeving treffen wij aan op plantage La
Prosperité, waar alle namen met een P begonnen: Pieter, Posma, Plater, Plet,
Pocornie, Pries, pengel, Parun, Pierau, Peroti en Prossel. Op plantage
Dordrecht begon ruim een derde van de namen met Sij- : Sijpenhof, Sijlman,
Sijmeling, Sijtberg, Sijblom etc.; en op Poelwijk begon een derde van de
namen met een B: Bakerdal, Bakstag, Babrak, Balgen, Bergtop, Boomknop,
Bladheuvel etc.
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Opvallend was ook de naamgeving op plantage Kleinhoop, waar degene die
de namen uitdeelde een praktisch ingesteld mens moet zijn geweest. Zo
kwamen daar allerlei beroepsnamen voor als: Touwslager, Knoopmaker,
Pannenbakker, Glasslijper, Beeldhouwer en Orgelbaas, maar ook natuurkundige en technische namen als: Grondtoon, Tijdmeter, Hefboom, Koolstof, Zwaartekracht, Prespomp en Patent. Opnieuw hadden deze namen
weinig te maken met de slavenwerkelijkheid, maar zoveel te meer met de
werkelijkheid van de Europeanen.
IX Emancipatie
Deze en de volgende categorie namen staan in feite het dichtst bij de
werkelijkheid van de slaven zelf. Zo was er een grote groep namen, die
betrekking had op de Emancipatie. Een aantal daarvan verwijst naar het feit
dat de Emancipatie werd afgekondigd uit naam van koning Willem III, wat
overigens velen het idee heeft gegeven dat deze man in zijn eentje de
vrijmaking heeft bewerkstelligd. Zulke namen zijn onder meer: Koningsgift
(plantage De Hoop), Koningferander (plantage Roosenburg), Koningswet
(plantage Man Souci), Koningverdraag en Koningvri (beide plantage Berg
En Dal).
Uit andere namen spreekt het ongeloof dat het inderdaad zo ver was
gekomen: Verassing (plantage 't Vertrouwen), Wonder, Nooit Verwacht
(beide plantage Livorno) en Nietgelooven (plantage Alkmaar), al kan de
laatste ook cynisch worden geïnterpreteerd.
De emotionele sfeer van die dagen is terug te vinden in namen als:
Dankhemel (plantage Petersburg), Dankbaar (plantage Mon Souei), Victorie (plantage Ornamibo), Nooitmeer (plantage Cannawapibo) en ook
Vreugde (plantage Groot Chatillon), Blijtschap (plantage Picardie) en
Geluk (plantage 't Vertrouwen). Verder voor zichzelf sprekende namen als:
Vrij (plantage Houttuin), Vrijman (plantage De Hoop), Vrijland (plantage
Pieterszorg), Borgerregt (Coronie) en Burger (plantage Alliance).
Tenslotte een naam, die in vele variaties op vele plantages werd uitgedeeld
en waar iedereen gelukkig mee kon zijn: Vrede.
X Persoonskenmerken
De laatste categorie wordt gevormd door namen die iets vertellen over de
persoon van de vrijgemaakte slaaf. AI werden deze namen door anderen
opgelegd, toch stonden deze waarschijnlijk het meest in relatie tot de
slavenwerkelijkheid. Er waren bijvoorbeeld veel namen die iets vertelden
over fysieke kenmerken van de dragers daarvan, zoals Baard en Kreupel (pI.
Houttuin), Gesond (pI. Overtoom), Langtoon (pI. Sardam), of Wittevrouw
(pI. 't Vertrouwen). Ook kon de naam een verwijzing zijn naar het beroep
dat een slaaf op de plantage uitoefende, zoals Tinunermans (pI. Maagden-
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burg), Metzelaar (pI. De Hoop), Priester (wellicht een bonuman op pl.
Houttuin), of Machinist (pI. Rust En Werk).
De meest frequent voorkomende soort namen in deze categorie, was die
welke iets zei over het karakter of gedrag van de ex-slaaf. Hiervan heb ik er
ver over de honderd aangetroffen. Wij dienen er echter wel bij te bedenken
dat het om karaktertyperingen gaat vanuit de optiek van de planter. Buiten
het oog van de meester kon de slaaf natuurlijk een geheel ander karakter of
gedrag vertonen, maar daarom was het niet minder een deel van zijn
werkelijkheid. Ook wordt uit een aantal namen duidelijk wat de belangen
van de planters waren, getuige vele variaties op typeringen als braaf en vlijtig.
Verder behoren hiertoe namen als: Tevreden (plantage De Drie
Gebroeders), Trouwen Werkzaam (plantage Ma Retraite), Getrouw
(plantage Zoelen), Oorzaam (van gehoorzaam; plantage Wolffs Capoerica),
Willig (plantage Johan En Margaretha), Gedwee (plantage Catharina
Sophia) en Onderwerping (plantage Roosenburg).
Daarnaast waren er namen die weinig vleiend waren voor de dragers ervan
en wederom iets laten zien van de botte arrogantie van sommige planters,
zoals: Pummel (plantage Rust En Werk), Sukkel (plantage Sardam), Bijderhand (plantage Voorburg), Bluf (plantage Concordia), of Argwan
(plantage Accaribo) . En wat te denken van Spanning, Zorgvol, Eenzaam en
Tobber, die in verschillende variaties voorkwamen?
Gelukkig waren er ook positievere namen, zoals Goedbart (plantage Groot
Marseille), Held (plantage Maagdenburg), Strijdhaftig (plantage Overtoom), Opregt (plantage Margarethenburg), Zuiver (plantage
Brouwerslust) en Deugd (plantage Geyersvlijt). Kortom, het hele scala aan
menselijk gedrag en karakter kenmerken was ruimschoots in de naamgeving
vertegenwoordigd en daarmee is waarschijnlijk de realiteit zoals die ook
door de ex-slaven werd beleefd, nog het meest benaderd.
Om een beeld te krijgen van de frequentie waarmee de beschreven
naamcategoriën voorkwamen, heb ik een steekproef gehouden onder tien
plantages, waar 2.049 slaven 562 namen kregen opgelegd.
tabel2 FAMILIENAAM CATEGORIEËN 1863

categorie

aandeel ;" hel
namenbesland

naamverwijzingen
woordconstructies
bestaande woorden
plaatsnamen

10%

5
12
9

/
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ca/ogerie
plantagenamen
plantagewereld
flora & fauna
naampatronen
emancipatie
persoonskennoerken
niet te duiden namen
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(JQJIdeel in het
namen bestand
2
1

6
4
1

8
42

Bron: CBBS, steekproef plantages Berg En Dal, Goudmijn, Guadeloupe, Hazard (Niekerie ).
Kleinhoop, Omamibo. Overtoom, Poclwijk, Schoonoord en Susannasdaal.

De schizofrenie van een dubbele werkelijkheid, die zo kennoerkend was voor
de hele slaventijd, lijkt met de defInitieve vastlegging van de Creoolse
familienamen in 1863 een enkele werkelijkheid te zijn geworden, waarop de
machthebbers voor het laatst hun stempel hebben kunnen drukken. Toch
hebben de afstammelingen van de slaven ook met die vervreemde identiteit
weer een eigen werkelijkheid gecreeërd, want wie vandaag de dag nog zit
opgescheept met een familienaam als Wassenaar, Hasselnook, Blokland,
Sigman, of Linger, blijkt in praktijk gekend te worden als Wassie, Nokie,
Blokkie, Seke, of Linka. En daarmee heeft de zwarte identiteit uiteindelijk
toch het laatste woord.

Noten
Gebruikte afkortingen:
ARA
: Algemeen Rijks Archief (Den Haag)
CBBS
: Centraal Bureau Bevolkingsregister Suriname (Paramaribo)
EHB-KA
: Economisch Historische Bibliotheek, Kleine Aanwinsten
(Amsterdam)
GAR,Hu. : Gemeente Archief Rotterdam, Collectie Hudig (Rotterdam)
Ins. & Co. : Archief Insinger & Co, Icotrust b.v. (Amsterdam)
JFB Lib.
: James Ford Bell Library (Minneapolis)
RAU
: Rijks Archief van de provincie Utrecht (Utrecht)
SAS
: Staats Archief Suriname (Paramaribo)
SONA
: Suriname Oud Notarieel Archief
• Dit artikel is een bewerking van twee lezingen die ik in 1989 heb
gehouden, georganiseerd door de StichtiDg Educatief Werk Surinamers te
Amsterdam eD de Sranan Akademya te Paramaribo. Voor het oDderzoek,
het verleDeD van velerlei faciliteiten eD grote gastvrijheid, beD ik veel dank
verschuldigd aan de directie en medewerkers van het Centraal Bureau

42

Alex van Stipriaan

Bevolkingsregister te Paramaribo, het hoofd en de medewerkers van het
Surinaams Staatsarchief te Paramaribo en directie en medewerkers van het
Surinaams Museum te Paramaribo. Het onderzoek werd mede mogelijk
gemaakt door de fmanciële steun van de Faculteit der Historische en Kunst
Wetenschappen van de Erasmus Universiteit te Rotterdam en de morele
steun van de sectie agrarisch-metropolitaire geschiedenis van deze faculteit.
Speciale dank geldt de families Sjak-Shie en Hasselnook in Suriname voor
hun altijd weer onovertroffen vriendschap en gastvrijheid. Peter & EUy, Pa
Stan & Ma Annie, Ramon en aUe anderen: bedankt!

N.B. In veroandmet de leesbaarheid, wordt de term 'slaaf in dit artikel gebruikt
voor zowel mannen als vrouwen, tenzij anders vermeld. De term 'planter' geldt
hier niet al/een de plantage-eigenaar, maar de gehele dominante klasse die zich
met het plantagebedrijf bezig hield1. Zo heette bijvoorbeeld plantage Nijd En Spijt oorspronkelijk Grand
Plaisir en was in bezit van de beruchte en eeuwig ruziënde Maria Susanna
Duplessis. Toen een van haar politieke tegenstanders een plantage
tegenover de hare kocht, doopte zij, om hem te treiteren, Grand Plaisir om
in Nijd Ten Spijt.
Verder wordt van plantage Klaverblad gezegd, dat de eigenaar die het deze
naam gaf, de plantage gewonnen had met een avond kaart spelen.

2. Meestal wordt een getal genoemd van 300 - 350.000. In mijn komende
dissertatie (hoofdstuk 14) wordt het getal van ca. 200.000 onderbouwd.
3. GAR: Hu., 111; SUr. Mus.: CoU. Brantsen, verantw. rek. 1823.
4. Circa 1770:
Alsimo (17%): ARA: SONA, 287; Bleyendaal (1768): ARA: SONA, 227;
Duuringen (1770): ARA: SONA, 697; Groot Marseille (1770): JFB Lib., B
1482; Somerszorg (1769): GAR: Hu., 301; Vossenburg (1760): EHB: KA-87,
17.
Circa 1855:
Somerszorg en Duuringen (1850-1855): GAR: Hu., 329 en 331; de overige
plantages: SAS en CBBS, slavenregisters 1848-1863.
5. Dit betekent niet, dat de scheiding tussen de categorieën absloluut is.
Natuurlijk zijn er altijd namen, die in meerdere categorieën zijn onder te
brengen.
6. Meest frequent voorkomende namen in de steekproef:
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mannen
ca. 1770
ca. 1855
Holl.

Jan
Allert
Hendrik

FrlLat.

Louis

Eng.
Bijb/chr.
Hist.
Bizar

alle Afrik.
namen

Bienvenu
Sanssouçis
James
Adam
Abraham
Apollo
Caesar
Cadet
Prins
Lakei
Champagne
Kofi
Kojo
Kwami(na)
Kwaku
Makaku
Kwauw
Kwasi
Boita
Kabena
Samin

Ali
Mustafa
Jaauw
Musinga
Akra

Jan
Frederik
Willem
George
Charles
François
William
Johannus
Adam
Alexander
Napoleon
Cadet
Prins
Winst
Trobbel
Kwaku
Sela
Kofi
Kojo
Kwamina
Kwasi
Askan
Mingo

ca. 1770
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vrouwen
ca. 1855

Aona(tje)
Cato
Truy
MadeIon
L'Espérance
Dorolhea
Pamela
Eva
Johanna
Diana
Minerva
Prinses
Charmantje
Monkie
Passie
Kwasiba
Adjuba
Aku(ba)
AbaAbena
Amimba
Afiba
Amba
Abramba
Seba
Jaba
Nanu
Abeniba
Tutuba
Kula
Auna
Coco

Aona(tje)
Marietje
Truy
Henriette
Jeannette
Carolina
Mary
Christi( a)na
Johanna
Venus
Lucretia
Prinses
Charmantje
Monkie
Duchesse
Adjuba
Nanu
Amba
Abeniba

7. Deze namen hadden natuurlijk ook onder de categorie 'bizar' kunnen
worden gerangschikt, aangezien het valt te betwijfelen of de planters met
namen als Donderdag, of April, wilden aansluiten op de Afrikaanse traditie.
Desondanks hebben zij hier voor het gemak het voordeel van de twijfel
gekregen.
8. Wat Teenstra precies bedoeld heeft met die derde naam is niet duidelijk.
Of hij bedoelde dat de slaven naast de opgelegde slavennaam en de naam
van de plantage waartoe zij behoorden en welks brandmerk zij droegen, als
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derde naam een dagnaam droegen; of hij bedoelde de dagnaam naast
slavennaam en doopnaam; of hij duidde op het bestaan van nog een andere,
geheime naam, waarover noch hij, noch andere bronnen over de slaven
verder enige informatie verschaffen, maar die bijvoorbeeld bij de Bosnegers
wel in zwang zijn (zie Benjamin & Snelleman 1981: 501).
Over de naam Koli schrijft Teenstra nog in een noot (1835 II: Wl): 'Koffy
is een Arabisch woord, hetwelk ook in die taal gelukkig beteekent. Hoe
wnderling is deze overeenkomst.'
Het idee dat de dag waarop men is geboren van grote invloed is op het
verdere leven, schijnt tot op heden onder Creolen voort te bestaan. 'Bij
voorbeeld de op zaterdag geborenen ondervinden veel tegenslag in hun
leven, een idee dat thans nog voortleeft bij de tot het christendom bekeerde
Creolen.' (C.FA. Bruijning & J. Voorhoeve [red.], Encyclopedie van
Suriname. Amsterdam/Brussel, Elsevier, In?: 142.)
9. Onder creolisering wordt in het algemeen het proces verstaan, waarin
de Afro-Caraibische bevolking op haar eigen wijze wortel schoot in de
nieuwe samenleving, onder meer door de creatie van een nieuwe cultuur
waarin wwel Afrikaanse, als Indiaanse, Europese en Joodse elementen
verweven waren.
10. JFB Lib., B 1482.
11. RAU: EBG-archief, 311.
12.

Ins. & Co., inventaris Anna Catharina 1844.

13. Over het gebruik van bijnamen schreef de Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië (Benjamin & Snelleman 1981: 500): 'Vaneen in
Suriname zeer verspreide gewoonte, n.l. het geven van bijnamen, worde hier
nog melding gemaakt. Niet zelden geven deze bijnamen blijk van veel zin
voor humor. Soms werden die bijnamen reeds gegeven, wanneer de
'nieuwkomers' bij aankomst van schepen door de op een verzetje beluste
negerbevolking werden opgewacht. Nu is het merkwaardig, dat van de
negers van een gedeelte van Afrika, waarvan de creolen-bevolking voor een
groot deel afstamt, een zeUde gewoonte wordt vermeld .. .'

14. Tenzij anders vermeld, is alle verdere informatie afkomstig uit CBBS:
manurnissieregisters 1863.

15. JFB Lib., B 1482.
16.

Gouvernementsblad 1832, no. 2, art. 22.
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17. Sur. Mus.: Col!. Brantsen, verslagboekjes.
18. CBBS: manumissieregisters 1832-1863.
19. JFB Lib., B 1482; CBBS en SAS: slaven- en manumissieregisters.
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SURINAAMS-CHINESE FAMILIENAMEN

William Man A Hing
De Chinezen die in 1853 in Suriname arriveerden, vormden de eerste groep
van contractarbeiders bestemd voor de landbouw. Zij bezaten reeds een
systeem van persoonsnamen; hun traditie op dit gebied wordt geacht ongeveer dertig eeuwen oud te zijn. In Suriname is dit oude systeem van
persoonsnamen door allerlei oorzaken en omstandigheden drastisch gewij·
zigd. Zowel ten aanzien van de normen van de Chinese tradities als ten
aanzien van de officiële, wettelijke regeling is er sprake van belangrijke
afwijkingen. Het doel van deze bijdrage is het hoe en waarom van deze
veranderingen aan te geven.
1. De structruur van Chinese namen
Anders dan men geneigd is te denken, hebben Chinese namen eenzelfde
structuur als westerse namen: ze bestaan allebei uit twee componenten. De
ene component is het vaste en constante deel dat volgens de regels van het
afstammingsbeginsel wordt overgedragen en verkregen, terwijl de andere
component het variabele deel vormt dat individueel en persoonsgebonden
is. Chinese namen worden met twee, drie of vier karakters geschreven. In de
traditionele volgorde gaat de familienaam (de xing) voorop en wordt de
eigen- of persoonlijke naam (de ming) daarachter geplaatst. Het moge
duidelijk zijn dat de begrippen 'voornaam' en 'achternaam', die onder deze
omstandigheden slechts verwarrend zouden werken, hier niet zullen worden
gebezigd. In het verre verleden bestonden er afzonderlijke clan- of ge·
slachtsnamen (shi) en familienamen (xing). Dit systeem bestaat niet meer en
tegenwoordig kent men alleen familienamen in de vorm van xing. In het
vervolg zullen de termen geslachtsnaam en familienaam naast elkaar worden
gehanteerd zonder voorkeur of verschil in betekenis.

Dexing
De xing bestaat doorgaans uit een of twee karakters; familienamen die met
meer karakters worden geschreven, komen uitsluitend voor bij de
zogenaamde (etnische) minderheden. De overdracht vindt plaats langs de
mannelijke lijn: wettige, erkende en geadopteerde kinderen verkrijgen de
naam van de vader, buiten-huwelijkse en niet·erkende kinderen krijgen de
naam van de moeder. In hun studie zijn Chen Mingyuan en Wang Conghu
tot de slotsom gekomen dat er actueel ongeveer 3.000 enkelvoudige en 100
dubbel xing's in gebruik zijn (1987: 463).
Volgens een oude traditie is het verboden dat personen met dezelfde xing
met elkaar huwen, ook ai behoren zij niet tot dezelfde clan. De indruk bestaat
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evenwel dat men zich steeds minder dan vroeger aan deze opvatting houdt.

De ming
De eigennaam kan enkelvoudig of tweeledig zijn, naargelang de wens van
de ouder(s). Sommige xing's leunnen als ming fungeren. Naar oud gebruik
dient bij een enkelvoudige naam een deel van het karakter en bij een
tweeledige naam een van de karakters een zogenaamde generatienaam te
zijn. Op deze wijze lcunnen generatiegenoten hun plaats ten opzichte van
elkaar en ten opzichte van de gemeenschappelijke stamvader bepalen. Door
de clans worden de generatienamen, in dichtvorm, met tientallen karakters
vastgelegd, zodat de leden van te voren kunnen weten onder welke naam de
volgende generatie bekend zal zijn. Door dit systeem is het niet mogelijk dat
een eigennaam voor een tweede keer in een latere generatie kan worden
gegeven.
In de praktijk is niet altijd direkt te zien wat de generatienaam is, aangezien
Chinezen in de regel met meerdere afzonderlijkeming's door het leven gaan.
De indruk bestaat dat het consequente gebruik van generatienamen zowel
in als buiten China een allopende zaak is. Het systeem van generatienamen
dient verder niet verward te worden met een wijze van naamgeving waarbij
de eigennaam van de kinderen wordt gevormd met een zelfde karakter voor
de jongens en een voor de meisjes. Het gaat daarbij immers om het
benadrukken van de verwantschap binnen een gezin.
Het gebruik van '0' of'ah'

Het woord a of ah is van oorsprong geen naamsdeel. Het is bedoeld om in
combinatie met een xing of het tweede deel van een samengestelde persoonsnaam aan die naam een bepaalde mate van familiariteit of affectie toe
tekennen. Het wordt overigens ook gebruikt in combinatie met verwantschapsbenamingen, zoals: vader, moeder, broer, zus, oom etc. De
weergave van dit woord kan plaatsvinden met twee verschillende karakters:
in de noordelijke dialecten, dus ook in hel Mandarijns/Pulonghua, met een
karakter dal in hel zuiden als 0 of oh wordt uitgesproken en in de zuidelijke
dialecten, waaronder het Hakka en Kantonees, met een karakter dat in het
noorden als ya wordt gelezen.
2.

/fel namenrechtelijk kader in Suriname

Aanvankelijk was de aandacht van de autoriteiten uitsluitend gericht op
naamsveranderingen. Er hadden zich diverse gevallen voorgedaan van een
erflater die onder een andere naam schulden bleek te hebben achtergelaten.
Om de hieruit voortspruitende problemen te voorkomen werd in 1124 een
plakaat uitgevaardigd (Plakaatboek, deel r, no.308, p. 363-4). Hierin werd
bepaald dal een ieder die een andere naam had aangenomen, bij notariële
akte diende te verklaren dat hij schulden aangegaan onder de vorige naam
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erkende en zou vereffenen.
Bij het Besluit van 1828, waarbij op 1 juli 1828 de Burgerlijke Stand werd
ingesteld, werd een einde gemaakt aan de tot dusver onbeperkte vrijheid om
geslachtsnamen en voornamen te wijzigen. Het werd aan de vrije burger niet
meer toegestaan om een andere geslachtsnaam of voornaam aan te nelllen
dan die welke reeds bekend waren in de registers. Wijziging van geslachtsnaam of voornaam kon voortaan slechts plaatsvinden door tussenkomst van de gouverneur.
In 1869 maakte de invoering van het Burgerlijk Recht een defmitief eind aan
de geldigheid van het Rooms-Hollandse recht. Het hoofdstuk over perSoonsnamen heette "Van naams~ en voornaamsveranderingen In navolging
van de Franse wet kwam er een gescheiden regeling voor de wijzigingen van
namen: geslachtsnamen door de gouverneur (dat wil zeggen de administratie) en voornamen door de burgerlijke rechter.
De bepaling die de verkrijging van een geslachtsnaam vastlegde, werd op 1
januari 1946 ingevoerd in het Surinaams Burgerlijk Wetboek als artikel56a:
"Wettige en door den vader erkende onwettige kinderen dragen den geslachtsnaam van den vader; onwettige, niet door den vader erkende
kinderen, dien van de moeder."
Het Keizerlijk Decreet van 11 Germinal An XI (dat is: 1 april 1803), dat in
1811 in Nederland van kracht was geworden, is nimmer in Suriname ingevoerd. Bij deze wet werd de verplichting aan de burgers opgelegd tot het
aannemen en voeren van een vaste geslachtsnaam en werd tevens een
beperking in de keuze van toelaatbare voornamen voorgeschreven. Als
voornamen werden slechts die uit de heiligenkalenders en de oude geschiedenis, met name de Griekse, Romeinse en bijbelse geschiedenis, geaccepteerd. De Nederlandse regel die bepaalt dat als voornaam niet mag
dienen een geslachtsnaam tenzij deze geslachtsnaam reeds eerder als voornaam is gehanteerd, is in Suriname volledig onbekend. Deze vrijbeid heeft
niet geleid tot de vorming van veel dubbele namen, waarvoor in Nederland
zo wordt gevreesd.
De afschaffing van de slavernij bracht de verplichting met zich mee dat de
vrijgelatenen een vaste geslachtsnaam en voornaam kozen (zie het artikel
van Van Stipriaan in dit nummer). Voor enkele andere bevolkingsgroepen
werd op 1 januari 1919 het artikel 63bis in het Surinaams Burgerlijk Wetboek
ingevoerd. In dit artikel kwam er een verplichting voor de Brits- en Nederlands-Indische immigranten om een vaste geslachtsnaam en voornaam te
kiezen, terwijl aan de Indianen en Bosnegers slechts de bevoegdheid werd
gegeven om zulks eveneens te doen.! Het verschil in benadering dient te
worden toegeschreven aan de mate waarin door deze onderscheidene
groepen werd deelgenomen aan het maatschappelijk verkeer. Bij al deze
groepen was het gebruik van een vaste geslachtsnaam en eigennaam oiet
bekend. Dit in tegenstelling tot de Chinese immigranten, die dan ook in dit
ll
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wetsartikel niet worden genoemd. Onder deze regeling is het mogelijk dat
meerderjarige kinderen een andere zelf gekozen geslachtsnaam voeren dan
hun later kiezende ouder_Immers de geslachtsnaam van de ouder zal slechts
gelden voor zijn minderjarige kinderen ten tijde van zijn keuze. Overigens
bestaat deze regeling, met zijn verplichting VOOr de Aziatische immigranten
tegenover de bevoegdheid voor de Indianen en Bosnegers, nog steeds.

3. De ontwikkeling van Surinaams-Chinese namen
Romanisatie
Uit een eigen onderzoek dat eind 1983 is afgesloten, blijkt dat het aantal
enkelvoudige xing's in Suriname minder dan 100 bedraagt. Dubbele geslachtsnamen in Chinese zin (fuxing's) komen er niet voor. De namen zijn
grotendeels geromaniseerd (in latijns alfabet overgezet) vanuit het Halla
en het Kantonees. Vroeger waren de weinige namen uit het Mandarijns in
het Wade-Giles- systeem overgezet, maar door de komst van nieuwe migranten uit de Volksrepubliek China worden in toenemende mate romanisaties
volgens bet Hanyu Pinyin systeem aangetroffen. Het Pinyin-systeem is de
officiële romanisatie van het Mandarijns/Putonghua van de Volksrepubliek
China. Voor de romanisatie uit dialecten als het Halla bestaat geen standaard systeem. Tot de vanuit het Halla, op zijn Nederlands
geromaniseerde, xing's behoren de volgende voorbeelden (met de bijbehorende Pinyin romanisatie tussen haakjes erachter): Chin (Chen); Jap
(Ye);Jie (Yu);Jong (Yang); Liauw (Liu); Man of Wan (Wan); Siem (Shen);
Sjauw (Xiao); Tjeeuw (Zou); Tjin (Zhen); Tjoe (Zhou/Zbu); Tjoen
(Zhong); Tjon (Zhang); Tsai (Cai) en Woei (Wei).

Nieuwe vormen van geslachtsnamen
De Chinese namen hebben in Suriname een opvallende ontwikkeling doorgemaakt in die zin dat zowel volledige, onvolledige en oneigenlijke namen
als fantasie-namen de functie van geslachtsnaam zijn gaan aannemen.

Volledige namen: Deze bestaan uit een xing en een ming. Voorbeelden zijn:
Chan Pin Yin; Chin A Sen; Chiu Hang; Fong Poen; Lie Pauw Sam; Lijkwan;
Tjoen Ma Joen; Wan Soe Moy; Wong Kon Loi; Wong Lun Hing; Wong
Tsang Soi. De delen van deze namen worden als regel los van elkaar
geschreven, met als uitzondering Lijkwan. Het fenomeen dat een combinatie
van een xing en een ming als geslachtsnaam gaat fungeren, is niet uniek want
het komt ook voor in Indonesië, zij het in mindere mate. Maar daar worden
de delen (xing en ming) juist als een geheel geschreven: Ongkiehong,
Panglaykim.
Onvolledige nQJ7len: in dit geval bestaan de namen slechts uit een eigennaam
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(ming). Voorbeelden zijn: Asin; Atjak; Cheu Choi; Samsin. Hier worden de
namen wel als een geheel geschreven, met als uitzondering Cheu Choi.

Oneigenlijke namen: Deze kunnen in geen enkele zin worden beschouwd als
een naam. Voorbeelden zijn: Sjak Shie, wat betekent: 'mevrouw Sjak' (Sjak
is een xing); Tjon Shie: 'mevrouw Tjon'. Shie, ook gespeld als Shi of Shee,
hierboven vermeld in de betekenis van c1an- of geslachtsnaam, duidt ook de
meisjesnaam aan van een vrouw, dus mevrouw Chang Tsai Shee is de
weergave van: mevrouw Chang geboren (née) Tsai.

Fantasienamen: deze hebben alleen de vorm en de klank gemeen met
Chinese namen. Een voorbeeld is: Fa Sie Oen. De oorsprong van deze naam
is niet bekend. De personen die deze naam voeren, hebben in het Chinees
een heel andere xing.

Ontstaansgeschiedenis
Van de oorzaken die tot het ontstaan en de ontwikkeling van dit soort namen
hebben geleid, kunnen de volgende worden genoemd:
(i)De Chinese contractarbeiders dienden bij aankomst opnieuw te worden
geregistreerd, aangezien hun namen op de scheepsmanifesten op zijn Engels
waren geromaniseerd. Er kwamen vrij veel onregelmatigheden voor in de
vorm van persoons- en naamsverwisselingen. Sommige personen bleken
onder een andere naam te hebben gereisd, bijvoorbeeld in geval de plaats
van een 'uitvaller' was ingenomen. Weer anderen hadden er behoefte aan
om onder een andere naam verder door het leven te gaan. Hieronder zijn
ook de gevallen van 'contractsovername' begrepen, waarbij het contract van
iemand anders was overgenomen. Aangezien de betrokkenen niet beschikten over een identiteitspapier, was zo'n wisseling makkelijk te realiseren. De
werkgever, aan de andere kant, was het om het even wie onder welke naam
het contract ging uitdienen. De controle begon pas nadat een begin van
uitvoering van het contract had plaatsgevonden. Bij de registratie werden
de geslachtsnaam (xing) en de eigennaam (ming) niet duidelijk aangegeven
en niet gescheiden door een komma, zoals dat voor Nederland is bepaald
door de Rechtbank Rotterdam op 2 december 1946, NJ. 1947 no. 669. De
ambtenaren van de registratie hebben overigens voortreffelijk werk verricht,
zeker als men bedenkt dat zij al die vreemde namen op het eerste gezicht
moesten opschrijven. De opvatting die men hier en daar tegenkomt, als
zouden de namen toen zijn verbasterd, raakt kant noch wal en is niet
gebaseerd op kennis van zaken,z Voorzover kan worden nagegaan zijn de
namen vanuit drie dialecten: Foekinees, Hakka en Kantonees opgetekend.
(ii)Verschillende immigranten kregen een niet-Chinese voornaam door een

/
Chinese straatventer. Pentekening door A.HA.H.M.Borret, 1880.
(foto Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde)
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christelijke doop of door bewoners uil hun buurt. Door dit proces vond er
een verdringing en opschuiving van de namen plaats. Als voornaam werd
slechts de niet-Chinese naam erkenu, terwijl de volledige Chinese naam als

een familienaam werd beschouwd. Bekend is hel geval van Lijkwan (ook:
Lay-Koon), die in 1872, aan de vooravond van zijn overigens tot tweemaal
toe mislukte execulie, ter gelegenheid van zijn doop door een pretlikant van
de Moravische Broedergemeente de voornaam 'Paulus' kreeg, welke hij tot
het eind van zij leven heeft behouden. Als gevolg daarvan was zijn officiële
naam sindsdien Paulus Lijkwan.
4. De situatie in Nederland
De ervaring heefl geleerd dat de Surinaams-Chinese namen in Suriname in
de praktijk geen problemen hebben opgeleverd of opleveren. Ze hebben een
bekende klank en een zekere bekendheid verworven in die samenleving; zij
zijn volledig geaccepteerd. In Nederland is de situatie anders. Hier wordt,
vanuit een andere achtergrond, argwanend legen deze namen aangekeken.
Aanvankelijk werden zij wnder problemen toegelaten, maar vanaf de
uitspraak van de Rechtbank te Rotterdam in 1946 is men er meer aandacht
aan gaan besteden. Zo werden bij de naluralisatie tol Nederlander van
Chinezen uit Suriname op grond van het Statuut voor hel Koninkrijk de
namen zoveel mogelijk gescheiden in een xing en een ming. Slechts bij
ingewikkelde en langere namen mei al of niet westerse eigennamen liet men
de komma achterwege. Vermoedelijk ging men daarbij uit van een soort
verkregen recht voor de tweede of latere generaties, die in Suriname waren
geboren. Opvallend is evenwel dat men in Suriname deze 'correcties'
negeerde en voorwver nodig ging procederen voor een herslel van de 'oude
of oorspronkelijke' naam.
Luiking (1967), die deze namen als Nederlands-Chinees beschouwt, stelt
voor ze als één geheel te schrijven, dus wals in Indonesië hel geval is en in
Suriname bij uitwndering bij een naam als Lijkwan. Borsboom (1982) wil
bij de invulling van de persoonskaarten van het bevolkingsregister de nanlen
uitsplitsen en verder van een komma voorzien, zich daarbij beroepend op
wettelijke voorschriften. Zie hierover mijn commentaar in BZ (Burgerzakett)
van 1985 en 1986.
Hoe het verder over het algemeen met de kennis van Chinese en in casu
Surinaams-Chinese namen gesteld is, kan men afleiden uit de volgende
voorbeelden:
Nagelkerke (1980) heeft het nodig gevonden om in voorkomende gevallen
twee ingangen te laten opnemen voor iedere naam. Voor Chin A Foeng
onder de C van Chin en de onder de F van Foeng; voor Fung Kon Sang onder
deFvan Fung en onder deS van Sangenga w maar door. Een nogal absurd
systeem, dat geen recht doet aan de structuur en de wijze van functioneren
van deze namen en ook een onderschatting van de lezers/gebruikers van zijn
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bibliografie inhoudt.
Het CIP-bureau van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag heeft het ook
bont gemaakt: het wist de jurist P.V. Sjiem Fat, notabene in diens eigen werk
(dissertatie, 1986) te lexicologiseren als "Fat, P.V. Sjiem".
Het terugvertalen van geromaniseerde namen in Chinese karakters levert
nagenoeg altijd problemen op, vooral wanneer de naam uit een dialect komt.
Men dient eerst het dialect te identificeren alvorens een poging kan worden
gedaan tot terugvertalen. In Suriname zijn in de loop der tijden praktisch
alle uit het verleden stammende namen, zoals die van de contractarbeiders,
terugvertaald. Maar aangezien deze terugvertaalde namen slechts in
Chinese publikaties werden vastgelegd, heeft het grote publiek hiervan geen
kennis kunnen nemen. Tegenwoordig worden dezelfde namen zonder enige
kennis van zaken opnieuw terugvertaald, met alle gevolgen vandien. In dit
verband kan gewezen worden op de Chinese Teleloon- en Bedrijvengids
1988-1989, waarin verschillende namen "vrij" worden terugvertaald? Deze
gang van zaken is ten zeerste te betreuren, daar Chinezen op het punt van
namen bijzonder gevoelig en zeer precies zijn en zeker niet kunnen accepteren dat de naam die zij in het Chinees officieel voeren, door anderen
anders wordt geschreven.
Op p. 123 van zijn boek De Surinaamse Literatuur: 1970- 1985 heeft Van
Kempen een twaalftal namen opnieuw laten romaniseren in het Pinyin-systeem, de officiële romanisatie van het MandarijnslPutonghua van de
Volksrepubliek China. Deze methode heeft geresulteerd in een schrijfwijze
van de namen zoals die door de betrokkenen niet werd of wordt gehanteerd.
In deze vorm komen de namen dus ook niet voor in de registers en de
officiële stukken. De schrijver heeft hiermee slechts bereikt dat de door hem
bedoelde personen zo goed als onherkenbaar zijn gemaakt. In elk geval is
het usance om in publikaties duidelijk te vermelden dat het om terugvertaalde namen gaat, zulks om te voorkomen dat er misverstanden ontstaan
en de betrokkenen en de lezers aanstoot nemen aan een eventueel verkeerde
weergave.

5. Slot
De omstandigheden waaronder de zogenaamde Surinaams-Chinese namen
konden ontstaan, zijn inmiddels gewijzigd. De identiteitspapieren en reisdocumenten van migranten zijn explicieter en duidelijker geworden en ook
het plaatselijk toezicht bij de registratie lijkt te zijn verbeterd. Hierdoor is
de mogelijkheid van het ontstaan van dit soort namen miniem geworden. De
vraag die vaak wordt gesteld is hoe dit soort namen dient te worden
begrepen. Er is veel voor te zeggen om deze namen als echte geslachtsnamen
te beschouwen. Immers, door deze namen kunnen later probleemloos alle
nakomelingen teruggevoerd worden tot de stichter van het nieuwe geslacht.
Ecn - niet onbelangrijke - bijkomstigheid is dat voor het opsporen van en
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bet contacten leggen met familieleden in China bet gebruik van deze namen,
in het bijzonder de geslacbtsnamen die uit volledige namen (xing + ming)
zijn ontstaan, Doodzakelijk is, aangezien over het algemeen slechts de stam~
vader daar nog bekend zal zijn. En: het dragen van diens naam beeft een
legîtimerende functie.

Noten
1. Van de Bosnegers is bekend dat zij bij het kiezen van eengeslacbtsnaam
en voornaam in bepaalde gevallen gebruik maakten van namen van andere
bevolkingsgroepen. Zo komt de naam Man A Hing (geschreven als Manahing) bij ben voor als voornaam; zie de volgende niet gepubliceerde vonnissen
van de Kantonrecbter in bet Eerste Kanton inzake aanvulling en verbetering
van de registers van geboorten: 18 oktober 1978 (A.R. no. 784984); 2 april
1982 (A.R. no. 821921) en 21 april 1982 (A.R. no. 823083).

2. De naam Lijkwan wordt herhaaldelijk geïnterpreteerd als Lijk-wan
(Spong 1984, Dierick 1985) in plaats van als Lij-Kwan. Wie deze naam zo
wenst te blijven lezen, schuift in feite zijn eigen onkundigheid af op anderen.

3. Een voorbeeld van een foutieve terugvertaling is ook te vinden in een
advertentie in de Volkskrant van zaterdag 10 augustus 1985; bet gaat bierbij
om de Surinaams-Chinese naam Wong Lun Hing (waarover overigens ook
de genoemde Chinese Telefoon- en Bedrijvengids is gestruikeld). De correct
geschreven Chinese naam van Wong Lun Hing staat vermeld in het
Gedenkboek van de Chinese Vereniging Kong Ngie Tong Sang ter gelegenheid
van haar lOO-jarigbestaan 1880-1980, p.53.
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DE LAWA-SPOORWEG: EEN VOORTIJDIGE
POGING TOT INDUSTRIALISATIE
Adriaan van Putten
1. Goud, de oude droom
In de loop van de 1ge eeuw werden tal van plantages vanwege gebrek aan
kapitaal en werkkrachten verlaten. De regering in het moederland was wel
tot overleg met de planters bereid, maar met die heren was tot vele jaren na
de afschaffing van de slavernij moeilijk tot overeenstemming te geraken,
daar zij er zowel tcn aanzien van de arbeidsvoorwaarden als tcn aanzien van
de behandeling der vrije landarbeiders denkbeelden op nahielden, die
alleen in een slavenland konden worden toegepast. De financiering van de
immigratie had geleid tot een tekort op de Surinaamse begroting. Het
immigratiefonds had tot 1895 uitsluitend het doel om de landbouwondernemingen tegemoet te komen in de kosten van aanvoer van arbeidskrachten.
Dit leidde evenwel niet tot een verbeterd rendement van de ondernemingen,
zodat deze overheidsinvestering moest worden beschouwd als een verliespost.
Na afloop van hun contract wensten de contractarbeiders doorgaans hun
werk op de plantages niet voort te zetten. Zij wilden voor zichzelf het
boerenbedrijf voortzetten; hun contr.ct voorzag in de mogelijkheid deze
wens te realiseren. Het gouvernement stelde gronden ter beschikking,
alsmede subsidies ter investering in bet bedrijf. De kleine landbouwers op
de zogenaamde vestigingsplaatsen konden zich redelijk bedruipen. Gezien
het kleinschalige karakter heeft dit betrekkelijke succes echter nauwelijks
een rol gespeeld bij de beleidsoverwegingen van de overheid. Men zag dit
letterlijk over het hoofd. Toen bleek dat de grote pl.ntages, ondanks de
immigratie, de economie niet meer voldoende konden stimuleren, werden
rond de eeuwwisseling serieuze pogingen ondernomen om de plantagesamenleving door middel van een beginnende industrialisatie te moderniseren. In eerste instantie werd hierbij gedacbt aan de goudindustrie.
Er werd in Suriname reeds aan goudwinning gedaan. De Duitse geoloog
Voltz had op een expeditie in 1855 geconcludeerd dat er goud 'Poest zijn in
hel Marowijne-gebied, tegenover deSipaliwini (Encyclopedie VQn Sun"name:
112). Tussen 1877 en 1882 ontstond als gevolg van de rijke vondsten aan de
Boven-Marowijne en de Boven-Saramacca een ware goudkoorts. Ook
buitenlandse maatschappijen storllen zich op het avontuur, zoals "The
Goldfields of Suriname' en de 'Maatschappij Mines d'Or'. Veel resultaten
werden echter niet behaald en voor de Surinaamse economie heeft deze
goudkoorts-periode weinig betekend (Willemsen 1980: 219-220). Niettemin
was aangetoond dat goudexploitatie tot de mogelijkheden behoorde, zeker
toen in 1885 door twee Fransen, Rufin en Le Blond, in het Lawa-gebied rijke
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goudvelden werden gevonden (Encyclopedie van Suriname: 166). Een
grensgeschil met Frankrijk werd in 1891 door de tsaar van Rusland, die als
arbiter optrad, ten gunste van Suriname beslist, zodat het gebied tussen de
Lawa en de Tapanahony definitief tot Suriname ging behoren.
De goudindustrie leek dus perspectieven te bieden voor de ontwikkeling van
de Surinaamse economie. Maar dan moest er wel geïnvesteerd worden.

2. Infrastructurele problemen
Suriname bezat nauwelijks andere transportmogelijkheden dan de rivieren.
Om het industriële vermogen te vergroten moest het verbeteren van de
communicatie-middelen een hoge prioriteit hebben, anders zouden de
revenuen van de bodemexploitatie acbterbijven bij de mogelijkheden. Dit
argument gold in het begin van deze eeuw des te sterker omdat toen de
aanwezigheid van diamanten en ijzererts waarschijnlijk werd geacht, naast
die van goud (Archiefstuk Gouvernement, 14 juni 1907). Wilde het industrialisatieproces de noodzakelijke voortgang behouden, dan moest er
niet alleen aandacht besteed worden aan het transporten de infrastructurele
maatregelen die dat met zich mede zou brengen, maar ook aan de produktietechnieken. Rond de eeuwwisseling werd er in het Lawa-gebied lukraak
naar goud gedolven met uiterst primitieve middelen (Koloniaal Verslag
1904: 143). Ervaringen opgedaan bij de exploitatie van bodemschatten op
het Nederlands-Indische eiland Banka leidden ertoe dat de concessiehouders in Suriname ertoe overgingen dezelfde boorapparatuur te gaan
gebruiken. De Banka-boor werd in 1904 in Suriname geïntroduceerd, waardoor er een eind kwam aan het tijdrovend graven van prospectie-kuilen
(Bubberman 1980: 133).
Zo goed als de produktiemiddelen te wensen overlieten, zo was ook de
werkwijze weinig doelmatig. Het was heel gebruikelijk dat eenzelfde terrein
in de loop der jaren drie- tot viermaal werd bewerkt, betgeen nog steeds tot
goudvonsten leidde. Zorgvuldiger wassen en bewerken van de grond om al
het goud in één keer te verkrijgen, zou minder kostbaar zijn (Koloniaal
Verslag 1904: 143). Ook de arbeidsdeling was volstrekt onvoldoende
geregeld. In het Lawa-gebied was er geen sprake van een organisatiestructuur met behulp waarvan allerlei ondersteunende werkzaamheden konden
worden verricht. Daardoor werden de mijnarbeiders voor een belangrijk
deel onttrokken aan de eigenlijke mijnarbeid, hetgeen op de goudproduktie
een zeer nadelige invloed bad. Als bouw- en onderhoudswerkzaamheden
door anderen zouden worden gedaan, dan zou dit zowel voor de
werkgelegenheid als voor de produktie van grote betekenis zijn (Koloniaal
Verslag 1904: 144). Het land was echter te dun bevolkt om dit in korte tijd
te kunnen realiseren.
Suriname kon lering trekken uit de successen die behaald werden bij de
exploitatie van de Omai Mine in Brits-Guyana. Alvorens deze mijn in
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gebruik werd genomen, was er een uitgebreid en kostbaar onderzoek aan
voorafgegaan. Daarna was er op royale wijze geïnvesteerd in modern
gereedschap en geschoold personeel. De resulaten waren ernaar: in het
eerste kwartaal van 1905 had de mijn een opbrengst van 370.000 gulden,
tegen een uitgave-post van 82.500 gulden. Het was zonneklaar dat kleine
ontginners, die zich behielpen met een primitieve ontginningswijze, onverantwoord geringe resultaten boekten.
Tot dan toe was er voor de mechanisering van de Surinaamse gouddelviog
nauwelijks geld beschikbaar. De mechanisering van het grondverzet mocht
geen naam hebben: er werd met hydraulische werktuigen niet meer grond
verzet dan voordien met gewone handenarbeid! In Suriname werden te
weinig gelden beschikbaar gesteld om behoorlijk vooronderzoek te verrichten, om hoogwaardige technieken te kunnen toepassen en om bekwaam
personeel in dienst te kunnen nemen (Indische Merr:uur 1905, 6 juni). Het
particulier initiatief had het steeds ontbroken aan interesse, slagvaardigheid
en doorzettingsvermogen met betrekking tot de goudindustrie. Wilde de
Surinaamse goudindustrie zich gaan meten met internationale normen, dan
was het aaode overheid kennis en kapitaal te verschaffen (Koloniaal Verslag
1904: 153, IlJdische Mercuur 1905, 9 mei). Het was Lely die deze taak, met
de voortvarendheid die hem eigen was, ter hand nam.
De onmisbare schakel in het creëren van een goudindustrie van enige
omvang was in de ogen van Lely de ontsluiting van die gebieden die met
enige zekerheid behoorlijke revenuen zouden afwerpen. Wanneer er succes
geboekt werd, zouden particuliere investeerders zeker belangstelling krijgen. Daarom projecteerde Lely een spoorlijn van Paramaribo naar het
Lawa-gebied. Personee~ levensmiddelen en gereedschappen zouden op die
manier snel en doeltreffend vervoerd kunnen worden.
Om een begin te maken met de exploratie van het Lawa-gebied werd in
eerste instantie een driejarenplan voorgesteld door Prof. C.J. van Loon, als
deskundige belast met onderzoek naar de delfstofhoudende terreinen van
het Lawa-gebied. In de maanden februari, maart en april 1903 had hij
onderzoek verricht. Hij bad zijn voorstel van bet volgende tijd-pad voorzien:
het eerste jaar moest besteed worden aan voorbereidende werkzaamheden,
in het tweede jaar diende bepaald te worden waar welke bodemschatten
verwacht konden worden, terwijl het derde jaar moest worden besteed aan
een sluitende bewijsvoering van welke bodemschatten, op welke locaties, in
welke hoeveelheden gevonden moesten kunnen worden (Koloniaal Verslag
1904: 155). De kosten van een dergelijke exploratie werden door Van Loon
geraamd op f 1.000.000. Gouverneur Lely was ecbter intussen al gestart met
de realisering van zijn plan voor de aanleg van een spoorweg.

3. De spoorwegaallleg: voorgeschiedenis
Op het gebied van weg- en waterbouw had Cornelis Lely ruime ervaring
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opgedaan. Als Minister van Waterstaat had hij al in 1896 een verzoek
ingediend tot geologisch onderwek in een gebied van 500.000 ha. tussen de
Surinameen de Marowijne, alsmede een voorstel tot exploitatie van een
'tramweg' tussen Paramaribo en de goudvelden van de Lawa. Toen hem in
juli 1902 door de Minister van Koloniën (en oud-gouverneur van Suriname),
Jhr. Mr. T.AJ. van Asch van Wijd" het verzoek werd gedaan om gouverneur
van Suriname te worden, wilde hij dit verzoek slechts serieus overwegen als
onvoorwaardelijk aan een eis zijnerzijds werd voldaan: de onmiddellijke
aanleg van een spoorweg van Paramaribo naar hel Lawagebied. Er bestond
aleen een kant en klaar uitgewerkt plan, ontworpen door Ir. P. Grinwis Plaat.
De uitvoering was door de staat in handen gegeven aan de Maatschappij
Suriname, die er echter niet in geslaagd was de nodige fondsen te verwerven.
Lely eiste nu dat de staat de recbten en plannen van deze maatschappij zou
overnemen om vervolgens, met inachtneming van de goedkeuring der
Staten-Generaal, de aanleg van de spoorweg onmiddellijk ter hand te
nemen.

Teneinde de troonrede te kunnen aanboren vertrok Lely een dag later dan
gepland naar Suriname. De rede bevalte een passage die voor Lely's plannen
van gewicht was: 'Zoodra door het Koloniaal bestuur van Suriname de
noodige stappen zijn gedaan om den spoorwegaanleg naar het Lawagebied
en het nader onderzoek van dat gebied van bestuurswege ter hand te te
nemen, zal ik U voorstellen om dit werk, dat Ik noodzakelijk acht, van
Rijkswege te bevorderen.' (Jansma 1948: 114). Na op 16 september 1902 te
zijn vertrokken werd Lely op 4 oktober in Paramaribo verwelkomd als een
"aardse messias". In zijn inaugurele sprak Lely er zijn verLrouwen over uil
dat hij door de regering in het moederland en door de Koloniale Staten
gesteund zou worden bij het nemen van 'gewichtige maatregelen door mij
in het belang der Kolonie nodig geacht' (Jansma 1948: 116-116).
De Koloniale Staten in Suriname hadden al enige tijd op spoorwegaanleg
aangedrongen. Op een tijdstip dat Lely's benoeming nog onbekend was, laat
staan diens daaraan verbonden voorwaarde, bracht het Statenlid Muller
deze wens onder woorden. Op de zitting van 14 juli 1902 betoogde hij dat
de goud- en balata-industrie, alsmede de ijzerertsexploitatie slechts wuden
kunnen gaan floreren wanneer er een spoorweg zou worden aangelegd. En
aangezien de particuliere Maatschappij Suriname, die met deze taak was
belast, niet in staat bleek de nodige fondsen te verwerven, moest Nederland
zijn kolonie de middelen verschaffen waarmee zij zichzelf uiteindelijk wu
kunnen gaan bedruipen. In de plaatselijke kranten Onze West en De
Surinamer werd deze rede met grote instemming geciteerd en van enthousiast commentaar voorzien. Er werd een bijeenkomst voorbereid,
waarop de bevolking haar adhesie kon betuigen. De voortvarendheid van
Lelyen de geestdrift van de bevolking sloten naadloos aan elkaar.
Zo'n spoorwegplan stond overigens niet op zichzelf. In Frans-Guyana was

Gouverneur Lely zet voet op Surinaamse grond, oktober 1902.
({oto Koninklijk Instituut voor TaaJ-, Land- en Volkenkunde)
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er een spoorlijn aangelegd tussen wat genoemd werd de "boevendepots" van
Saint-Laurent en Saint-Jean. Daarnaast had een particulier een spoorweg
gepland ter stimulering van de economie. Dit was Jr. D. Levat, ingenieur van
de Ecóle des Mines, aan wie een concessie was verleend, die evenwel in 1902
nog lang niet aan uitvoering toe was. Levat had op 13 en 14 juni 1901 te
Amsterdam en 's-Gravenhage lezingen gehouden met als onderwerp
"Spoorwegaanleg en goudontginning in Frans- en Nederlands-Guiana". Hij
betoogde dat voor de ontwikkeling van de Guyana's (het hele gebied tussen
de Orinoeo en de Amazone) de aanleg van een spoorwegnet van
levensbelang was. Om de natuurlijke rijkdommen, zoals hout en rubber, en
de bodemschatten, zoals goud, te kunnen exploiteren, waren spoorverbindingen onontbeerlijk, volgens Levat (Indische Mereuur 1901: 24-449). Opmerkelijk was dat hij meende dat zo'n onderneming door particulieren ter
hand moest worden genomen en dat de kolonie zich zoveel mogelijk zélf
deze inspanning moest getroosten. Staatsaanleg zou de afhankelijkheid van
het moederland alleen maar vergroten en de betrokkenheid van de plaat- ./
selijke bevolking nauwelijks stimuleren (Indische Mereuur, a.p.).
Dit was ook het uitgangspunt van de Maatschappij Suriname, die tussen 1897
en 1902 opereerde. Het bleek een theoretisch model uitgaande, van een
idealistische opvatting. De investeringen vereisten kapitaalverschaffers,
maar deze hadden geen boodschap aan idealistische ethiek en waren
uitsluitend geïnteresseerd in een kosten-baten-analyse. Zowel in FransGuyana als in Suriuname konden de particuliere maatschappijen geen
kapitaalverschaffers vinden op de vrije markt. Met een door het moederland
verschaft aanvangskapitaal van f 500.000.- had de Maatschappij Suriname
geprobeerd bankiers te lokken, doch vooral de onzekere vooruitzichten
omtrent de aanwezigheid van bodemschatten die de geologische onderzoekingen hadden opgeleverd, maakten dat bun belangstelling afnam. Het
moederland bleek ook niet bereid de hoge rentegarantie te waarborgen.
Op dat moment werd de impasse doorbroken doordat gouverneur Lely de
Maatschappij Suriname wist te overreden al haar rechten en eigendommen
over te doen aan de staat. De drijvende kracht achter de aanleg van de
spoorweg werd het driemanschap Julius Muller, lid van de Koloniale Staten,
Jhr. Van Asch van Wijek, Minister van Koloniën en gouverneur Lely. In de
overwegingen van het driemanschap bleken de doelstellingen inmiddels
verruimd. De spoorweg moest niet alleen dienen ter bevordering van de
bodemexploitatie, met name de ontwikkeling van de goudindustrie, maar
ook in dienst worden gezet van de afzetmogelijkheden van de kleine
landbouw alsmede voor de bosexploitatie. Zelfs werd er aan de mogelijkheid
gedacht om woeste gronden te herscheppen in bloeiende land- en tuinbouwgebieden.
Tijdens de behandeling van de ontwerp-verordening 'Tot het aanleggen en
exploiteren van een spoorweg van Paramaribo naar het Lawagebied en hel
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verrichten eener exploratie van het Lawagebied', ingediend op 16 oktober
1902 door gouverneur Lely bij de Koloniale Staten, werd in de Tweede
Kamer uiting gegeven aan verwondering en bezorgdheid. Verwondering
over de voortvarendbeid waarmee Lely zijn ontwerp bad ingediend; er
bevond zich zelfs geen schetskaart van het tracé van de spoorweg bij zijn
ontwerp. Op verzoek werd deze later toegezonden aan de leden van de
Tweede Kamer. Bezorgdheid was er over het feit dat Lely weer eens royaal
met overheidsgelden omsprong. Lely had al een reputatie op dat gebied. Er
was ook argwaan over de gebezigde terminologie. Had de Maatschappij
Suriname steeds gesproken over een 'tramweg', in het ontwerp-Lely werd
de omschrijving 'spoorwegaanleg' gebruikt. Dit veronderstelde een
grootschaliger aanpak en zou, gezien Lely's reputatie, ook wel weer veel
duurder uitpakken. R.A. van Sandick betoogde in het weekblad De Ingenieur
dat er tussen 'tramweg' en 'spoorweg met beperkte snelheid' geen enkel
verschil bestond zodat er geen enkele reden was te veronderstellen dat er
nu ineens grootschaliger en duurder gewerkt zou gaan worden. Integendeel,
uit het ontwerp bleek bij nadere beschouwing dat gestreefd werd naar een
zo groot mogelijke zuinigheid bij de uitvoering. De bedenkingen van de
Tweede Kamer kwamen vooral voort uil onwetendheid; men was niet op de
hoogte van de geografie en geologie van het binnenland van Suriname (Van
Sandick 19(3). Het wetsontwerp werd uiteindelijk toch door de Tweede
Kamer goedgekeurd, met als doorslaggevend argument dat de spoorwegaanleg voor de ontwikkeling van de Surinaamse economie van het
grootste belang moest worden geacht. Lely zelf drukte zich in een schrijven
aan Van Sandick d.d. 8 maart 1903 als volgt uit: 'Hoe meer ik hier den
toestand leer kennen, hoe sterker bij mij de overtuiging wordt, dat in den
spoorwegaanleg het eenige middel gelegen is om de kolonie er boven op te
kunnen krijgen.'

4. De uitvoering van de spoorwegaanleg
Met de uitvoering van de spoorwegaanleg werd daadwerkelijk een begin
gemaakt toen er op grond van de Wet van 23 juli 1903 (Staatsblad 216) een
Directeur der Koloniale Spoorwegen werd benoemd, te weten Jbr. J.C. van
Reigersberg Versluys (Polak 1908: 227). Er werd een traject uitgezet van
Paramaribo naar Dam aan de Sarakreek, een afstand van 175 kilometer. In
maart 1904 kwam het allereerste stukje spoorlijn gereed, van Paramaribo
naar het 2,5 km. zuidwaarts gelegen Beekhuizen. Op 1 januari 1906 was een
traject van 93 km. gereed voor gebruik, het baanvak ParamariboKwakoegron. Kwakoegron functioneerde als douanepost voor de goudvelden, waar men in verband met de goudbelasting werd gecontroleerd op het
in bezit hebben van goud.
Van overheidswege waren er ten bate van de kleine landbouw terreinen
langs de spoorweg uitgegeven, die zich bevonden tussen kilometerpaal 5 en
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30. Dit waren vanouds woeste en beboste gebieden; sinds 1904 werden deze
door zo'n duizend kleine landbouwers in cultuur gebracht. Voor deze groep
agrarirs was, vanaf km. 12, de spoorweg de enige verbinding (Van
Reigersberg Versluys 1908: 134).

Personeelsproblemen
De eerste 70 kilometer spoor werd aangelegd door Curaçaose zeelieden, die
als gastarbeiders waren geworven. Zij hadden meer ervaring met het werken
in teamverband dan de plaatselijke bevolking. Zij vorderden met een snelheid van gemiddeld 800 meter per dag. Ze waren in speciale wagens gehuisvest. Voor het verdere traject moesten werkkrachten uit de plaatselijke
bevolking, aangevuld met gastarbeiders uit Demerara, worden gerecruteerd, omdat deze bestand waren tegen de in die streek heersende
malaria (Van Reigersberg Versluys 1908: 136). In het jaar 1905 bereikte het
aantal arbeiders dat bij de sporwegaanleg betrokken was het hoogtepunt; er
werkten toen 1800 man.
De klimatologische omstandigheden pleegden regelmatig aanslagen op de
gezondheidstoestand van het personeel. Zo waren er tussen 1903 en eind
1907 twaalf ingenieurs en 3 technische ambtenaren in dienst, echter nooit
meer dan zes tegelijk.
Als pikant detail mag niet onvermeld blijven dat er bij gebrek aan werkkrachten ook gebruik gemaakt werd van enige gevluchte Franse déportés. Jaarlijks
namen enige honderden ballingen de benen uit de strafkolonie FransGuyana, richting Suriname. Er is gepoogd enkelen van hen als arbeidskrachten in te schakelen, doorgaans zonder het gewenste resultaat: hun prestaties
waren gering en zij maakten voortdurend ruzie. Slechts een enkeling bleek
over voldoende doorzettingsvermogen te beschikken om het nodige geld te
sparen voor de overtocht naar Amerika.
Een aantal duidelijke oorzaken beïnvloedde de werving van het personeel
in negatief opzicht. Er bestond geen enkele ervaring met de uitvoering van
grote openbare werken of andere bouwkundig werken van enige omvang.
Daarom was er nauwelijks geschoold personeel voorhanden. Naast een
behoorlijk aantal vaardige timmerlieden en een kleiner aantal smeden bezat
de kolonie nauwelijks ambachtelijk geschoolde mensen. De directe
levensbehoeften van de inwoners waren zo minimaal, dat ongeschoold
personeel zich in onvoldoende mate aanbood. Voor een industriële produktiviteit in een geregeld arbeidsritme bestond geen enkele noodzaak.
Gebruiksvoorwerpen werden geruild of geleend en gewerkt werd er alleen
wanneer daartoe tijd en lust was. De Directeur van de Koloniale Spoorwegen, Van Reigersberg, had over dit ongemak, waarmee ondernemers te
kampen kregen, een opmerkelijk ruimhartig en wijs standpunt:

'Deze menschen (hij bedoelde vooral bosnegers en indianen) hebbenjeitelijk
geen behoeften. Zij behooren tot de weinige gelukkigen ter wereld van wie dat
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gezegd kan worden. Logisch gedacht kan men ze niet anders dali gelijk geven...
Men zou wenschen, dat deze menschen verschoond mogen blijven van verdere
aanraking met de beschaving. Immers, wanneer zij andere dan direct nood-

zakelijke materiële behoeften leren kennen, dan zullen deze vrije, gelukkige
na/uurmenschen heel hun leven moeten werken met het stembusldezerschap
als ideaal.' (Van Reigersberg Versluys 1908: 144).
Degenen die a! wel enigszins in het arbeidsproces waren opgenomen, verdienden in de goudvelden f 1,25 per dag met kost en daarbuiten f 1,50 per
dag wnder kost. Ook zij kenden zeer geringe behoeften en zouden voor hun
eerste behoefte toekunnen met f 0,25 per dag. Daarom werkten zij slechts
enkele maanden per jaar. De zorg voor hun gezin lieten zij over aan hun
vrouwen en aan lI lantilI . Deze zaken maakten van de arbeidsmarkt een
arbeidersvraagstuk. Uiteindelijk werden daarom ook geïmmigreerde BritsIndiërs en Javanen ingezet bij de bouw van de spoorweg.

Overschrijding van de begroting
De begroting voor bet project bedroeg in 1903 f 817.644,71, waaronder een
bedrag van f 542.432 voor de overname der activa van de Maatschappij
Suriname (Polak 1908: 228). Reeds een jaar later moest Lely de Minister van
Koloniën meedelen dat de beraamde begroting aanzienlijk zou worden
overschreden. De tegenvaller werd veroorzaakt door een verkeerd
gemaakte raming ten behoeve van bet graven van een kanaal, dat moest
dienen als hoofdlozing. Een commissie van advies inzake de uitgifte van
terreinen langs de spoorweg had de aanleg van dit kanaa! geraamd op
f 69.700,-; de uitvoering bleek uiteindelijk te moeten worden begroot op
f 137.400,- zodat de raming maar liefst met eenzelfde bedrag werd overscbreden. Dit kanaal was aangelegd langs de plantage Tout-Iui-faut en
diende ter afwatering van bet Pad van Wanica, waarover de spoorbaan was
geprojecteerd. Lely werd hiermee geconfronteerd door de chef van het
Bouwdepartement, de heer Havelaar (Arcbiefstuk Gouvernement 1904, 17
sept.). Lely moest bet project dus direkt a! met een forse tegenslag beginnen.
Dit was des te pijnlijker, daar de Tweede kamer van dit Tout-Iui-faut-kanaal
een heuse affaire dreigde te maken. Lely was immers de man van de grote
uitgaven, voor wie een begroting allerminst heilig was (Jansma 1948: 143).
Voor deze fmanciële tegenslag kon hij slecbts formeel verantwoordelijk
worden gesteld. Er bleef bem niet veel anders over dan de Minister van
Koloniën te verweken om aanzuivering van het ontstane tekort. Dat men
ten departemente met dit verzoek allerminst ingenomen was, blijkt uit een
handgeschreven commentaar in de marge bij het verslag van Lely. Daar staat
te lezen: 'Getuigt niet van een goed beheer in het werk door den accountant.
Hij had de vermoedelijke verschrijving tijdig kunnen constateren en moeten
rapporteren. Op die manier wordt men voor een fait accompli gesteld.'
(Archiefstuk Gouvernement 1904, 17 sept.).
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Personenvervoer succesvol
In de loop van 1905 wilde de Minister van Koloniën toch wel eens van Lely
weten, welke revenuen van de spoorweg hij raamde. Lely stelde in zijn
antwoord dat er reden was voor optimistische perspectieven. Hij baseerde
dit op de inkomsten die het eerst in gebruik gestelde gedeelte van de
spoorweg gedurende het eerste kwartaal had opgeleverd. Deze inkomsten
waren afkomstig van reizigers- en vrachtvervoer. De periode eind maart eind juni 1905 bracht f 15.491,455 op. De prognose was dat het reizigersvervoer zou toenemen, aangezien er zich langs dit traject (ParamariboRepubliek) verscheidene landbouwers hadden gevestigd. Daarenboven
waren er langs het Pad van Wanica in de maand juni 711 percelen
toegewezen (Archiefstuk Gouvernement 1905, 10 juli). Lely hoopte dat de
spoorweg de mobiliteit van de bewoners zou vergroten. Per spoor verplaatst
men zich gemakkelijker en sneller dan per korjaal.
Het was aanvaukelijk onzeker of het spoor het reizigersgedrag ook daadwerkelijk zou beïnvloeden. Onderzoek had uitgewezen, dat er langs of in de
nabijheid van het eerst in gebruik genomen traject een kleine 400 gezinnen
woonden, verspreid over acht woonkernen (tezamen ongeveer 1500 personen). Bekend Was dat ieder gezinshoofd vier maal per iaar naar
Paramaribo ging: eenmaal ten behoeve van kerst- en nieuwjaarsinkopen,
eenmaal tegen koninginnedag en nog tweemaal verspreid in het jaar voor de
noodzakelijke proviandering. Er werd op gehoopt dat dankzij het spoor deze
viermaal zouden worden uitgebreid tot zesmaal (Koloniaal Verslag 1904105:
21).
Nu de eerste resultaten bekend waren meende Lely te mogen zeggen dat het
aanvaukelijke succes van de spoorweg Paramaribo-Republiek zelfs de meest
optimistische verwachtingen had overtroffen. Daarbij vroeg de gouverneur
aandacht voor het feit dat deze spoorweg nog helemaal niet had
gefunctioneerd als ontginningsspoorweg. De altijd optimistische Lely
meende dat op grond van de voorlopige resultaten de mogelijkheid dat het
gehele werk tot een succes zou worden wanneer de spoorweg het
Lawagebied zou hebben bereikt, ongetwijfeld aanwezig was (Archiefstuk
Gouvernement 1905, 10 juli).
Dit grenzeloze optimisme getuigt van een grote naïveteit, doch typeert Lely.
Het is duidelijk dat de man hartstochtelijk geloofde in zijn project en dit met
grote inzet verdedigde. Was hij dan helemaal blind voor het feit dat de
prognoses waarop hij zich baseerde, op twijfelachtige veronderstellingen
berustten? Hij schijnt voorbij te zijn gegaan aan het feit dat er in het land
zelf twee essentiële randvoorwaarden ontbraken, die noodzakelijk bleken te
zijn om tot industriële ontwikkeling te komen, namelijk technologische
kennis en kapitaal. Overwegingen in die richting waren er wel. Een voorbeeld daarvan is de opvatting van de heer Sydney JA Churchill, consulgeneraal van Groot-Brittannië in Suriname, die aan zijn regering
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rapporteerde: 'To arrive at a practical determination of their nature and
value will require much capita!, and above all great patience; two primary
and important factors not to be found in sufficient quantity in tbis colony.
The proposition, therefore, can only be approached by powerful corporalions from outside the colony, by men who fuUy understand the detail~ of the
enterprise they are to undertake and who are competent to tackle them.'
(Archiefstuk Gouvernement 1904, 19 januari). Desondanks kende Lely geen
twijfel en wist zich in zijn streven gesteund door de leden van de Koloniale
Staten en de plaatselijke bevolking. Hij ging dan ook met onverminderd
enthousiasme op de ingeslagen "spoorweg' voort en moest daarbij hier en
daar nog technische prestaties van formaat verrichten.

Technische problemen en oplossingen
Van mei tot augustus 1903 moesten bij de verdere aanleg van het traject
enige natuurlijke obstakels overwonnen worden (Polak 1908: 235). Even ten
zuiden van Kwakoegron stuitte men op de loodrecht uit de rivier opstijgende
Maäbo-heuvel. Deze was geheel met bos begroeid. Met niet meer dan 50
man waren de voorbereidende werkzaamheden al begin 1905 begonnen.
Voordat dit stuk van het tracé geschikt gemaakt kon worden voor het
aanleggen van een baanvak, moest er gerooid en geëgaliseerd worden. Deze
werkzaamheden werden aanvankelijk geheel met de hand verricht. De
heuvel was opgebouwd uit wwel vaste gesteenten als korrelige gedeelten,
waardoor het grondverzet zeer traag vorderde. Daar kwam nog bij dat na
enige tijd de meeste arbeiders door malaria uitgeschakeld werden. Deze uit
Curaçao afkomstige arbeiders waren tegen de klimatologische omstanmgheden me hier heersten, niet opgewassen. Er dreigde oponthoud van
lange duur te ontstaan, maar een civiel ingenieur uit Demerara bracht
uitkomst. Deze stelde op grond van zijn eigen ervaringen voor het egaliseren
met mechanische middelen te verrichten. Zijn voorstel was om door middel
van een perspomp een gedeelte van de heuvel onder hoge druk te laten
wegspuiten. Met een voor dit doel geschikte pomp is men inderdaad met
succes aan de slag gegaan. Met slechts acht man in continu·arbeid was het
karwei na 63 dagen en nachten geklaard (Van Reigersberg Versluys 1908:
148-150).
Direct daarop volgde het tracé het overstromingsgebied van de Mindrinetikreek. Er moest rekening mee worden gehouden dat deze vallei van april tot
juli overstroomd wu zijn, mogelijk zelfs al vanaf januari. Naast het probleem
van het gebrek aan geschoolde werkkrachten was tijdgebrek een extra
probleem bij de uitvoering. Om de periode van de regentijd niet verloren te
laten gaan namen de ingenieurs hun toevlucht tot een ingenieuze construc-

tie, die het mogelijk moest maken om hel gehele jaar door Ie blijven werken.
Er werd een wgenaamde "trestle-brug" gebouwd. Deze schraagbrug,
gebouwd van houlen jukken, maakte het duurdere grondverzel tijdens de

/

Aanleg van de spoorweg bij Krillenberg, 1905.
(foto Koninklijk Instituut voor TaaJ-, Land- en Volkenkunde)
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regentijd overbodig. De ingenieurs hadden berekend dat op deze wijze een
baanvak van een kilometer lengte moest worden overbrugd. Door de
gunstige weersomstandigheden kon worden volstaan met een brug van 800
meter. Zowel het spuitwerk als de trestle-brug waren voorbeelden van de
vindingrijke wijze waarop het hoofd werd geboden aan natuurlijke hindernissen.

Exploitatie
De eerste jaren vorderde de aanleg van de spoorweg gestaag. Eind maart
1905 kwam het eerste traject van 42 km. in exploitatie, in januari 1906 80 km.
en in januari 1908 110 km. Op het baanvak Paramaribo-Onverwacht reden
per dag twee treinen heen en terug, een morgentrein en een middagtrein, en
op zaterdag zelfs drie. De bevolking langs de eerste 30 km., voor wie het ten
dele hun enige vervoersweg was, bracht haar produkten - houtskool, mais,
cassave en groenten ~ met de trein naar de markt in Paramaribo. Er waren
om de 800 meter stopplaatsen. De morgen trein stopte om en om bij een
stopplaats, de middagtrein hield halt bij de overige. Voorbij de eerste 30 km.
gingen de treinen slechts tweemaal per week door naar Kwakoegron, waarvan er een het hele traject uitreed. Het eerste stuk was verdeeld in drie zones,
van ZO, 30 en 42 km. met tarieven van respectrievelijk f 0,15, f 0,30 en f 0,50.
Er waren twee klassen, voor de eerste klasse beaalde men het dubbele van
de tweede. Retour- en reductiekaartjes waren niet bekend. De inkomsten
vertoonden aanvankelijk wel een opgaande lijn. Sinds de opening van de lijn
eind maart 1905 waren de resultaten van de exploitatie over de eerste jaren
als volgt:
in 1905, over 42 km., per maand: f 5000,in 1906, over 80 km., per maand: f 5600,in 1907, over 100 km., per maand: f 7300,(Van Reigersberg Versluys 1908: 154).
Vooruitlopend op de veronderstelde mogelijkheden om de bedrijvigheden
te stimuleren stelde Lely in een verantwoording aan de Minister van
Koloniën, mr. D. Fock: 'Ik wil daarop (nl. op het aanvankelijke succes in het
personenvervoer) echter geen gunstige voorsellingen voor de toekomst
bouwen; doch alleen Uwe Excellentie de verzekering geven dat er voor
ollgunstige voorspellingen en gevolgtrekkingen ten aanzien van den spoorweg of de vestigingsplaats op her ogenblik niet de minste grond bestaat.'
(Archiefstuk Gouvernement 1905, 10 juli).
Hierbij moet wel worden bedacht dat de gunstige resultaten geheel voor
rekening kwamen van het vervoer in de landbouwstreek en dat het vervoer
naar de goudvelden beneden de verwachting bleef. Dat het spoor een
stimulerende functie zou kunnen hebben bij de ontginning van de
bodemschatten, werd steeds meer in twijfel getrokken (Van Reigersberg
Versluys 1908: 154).
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5. Verloren verwachtingen
'De Lawa?-spoorweg'
Toen op 1 januari 1912 het 173 km. lange traject Paramaribo-Dam werd
geopend, gebeurde dit zonder enig vertoon. Dit in tegenstelling tot de
officiële opening van het eerste gedeelte van de spoorweg, het traject
Paramaribo-Republiek op 28 maart 1905 (Panorama 1913-14, no. 15). Op
die dag werd de opening verricht door gouverneur Lely; erepoorten, vlaggen
en saluutschoten begeleidden de feestelijke eerste rit. Het plaatsje
Republiek werd een rijke toekomst voorspeld nu de trein in twee uur de
afstand overbrugde die tevoren per korjaal of te voet langs het Pad van
Waniea (Parapasi) een of twee dagreizen kostte. De toeristische functie die
het Gooi en Zandvoort hadden voor Amsterdam, werd Republiek geacht te
gaan vervullen voor Paramaribo (Eigen Haard 1905-22: 340). De 17 km. van
Paramaribogelegen nederzetting Kofidjompo -genoemd naar de ontvluchte
slaaf Kofi die zijn achtervolgers ontkwam door een sprong over het moeras
- werd omgedoopt in Lelydorp. De komst van de kleine landbouw en de
bedrijvigheid die de spoorweg met zich meebracht maakten van het onaanzienlijk Kofidjompo een redelijk welvarend Lelydorp.
Het werd gaandeweg duidelijk dat de spoorweg uitsluitend een functie
vervulde voor de kleine landbouw. Algauw had de trein die '5 morgens vanuit
het binnenland naar Paramaribo reeel, de naam van 'markttrein' of
'melktrein' (Panorama 1913-14, no. 15). De oorspronkelijke opzet om de
spoorweg te laten functioneren als een middel ter exploitatie van de
bodemschatten in de binnenlanden, geraakte allengs op de achtergrond.
Reeds twee jaar na de opening, op 21 maart 1907, verscheen er in hel
Koloniaal Weekblad een artikel onder de kop; 'De Lawa?-spoorweg'. De
krant baseerde haar twijfel op een aantal zorgwekkende ontwikkelingen.
H et spoorwegpersoneel werd steeds verminderd, de directeur van de
Koloniale Spoorwegen ging voor verlof naar Nederland, terwijl de leider van
de Lawa-exploratie de kolonie voorgoed zou verlaten. Het blad concludeerde dat de spoorweg, die was bedoeld als een 'chemin de fer de
pénétration', niet verder zou reiken dan de eerste en gemakkelijkst bereikhare goudzöne. Het binnenland zou dus niet ontsloten en vervolgens tot
ontwikkeling gebracht worden. De Koloniale Staten hadden nog wel hun
goedkeuring gegeven aan de bouw van een volgend traject, maar in het
moederland groeide de oppositie tegen parlementaire goedkeuring
(Koloniaal Weekblad 1907, 21 maart).
Toch ging de aanleg door. In 1909 werd de Suriname-rivier bereikt. Het plan
VOOr een brug over de Suriname, ter plekke 300 meter breed, bleek onuitvoerbaar. Daarvoor in de plaats werd een kabelbaan geconstrueerd, die in
1909 in gebruik werd genomen. Het station heette sindsdien Kabel. Aan de
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overkant van de rivier ging de aanleg verder tot Dam, de zuidelijkste grote
stroomversnelling in de Sarakreek (Fontaine 1980: 155). Dit werd eind 1911
bereikt, waarmee het hele traject was voltooid.

Einde van een droom
Maar het gehoopte effect op de exploitatie van de bodemschatten was
uitgebleven. Er bestond nog slechts een principe-besluit over de noodzaak
om te komen tot ontginning van het binnenland. Na het topjaar 1908, waarin
er 1209 kg. goud werd geproduceerd, daalde de produktie snel.
Nog lang waren er gevoelens van spijt te lezen over de teloorgang van de
grote verwachtingen. Beschouwingen daarover kwamen nog geruime tijd
aan de orde. Een typisch voorbeeld verscheen in 1914 in Eigen Haard van
de hand van J. van Zanten. Hij betoogde daarin dat een spoorweg die
doodloopt in de rimboe, onmogelijk rendabel te maken is. Investering in een
lange-termijnplanning moest het uitgangspunt van het overheidsbeleid zijn.
De spoorweg diende niet als een particuliere onderneming die winst moest
makem, te worden beoordeeld, maar als een gouvernementsonderneming,
die met overheidsgelden de goud-, balata- en houtindustrie tot ontwikkeling
moest brengen. Van Zanten sprak de hoop uit dat deze spoorweg ooit met
recht de 'Lawa-spoorweg' zou mogen worden genoemd.
Van tijd tijd werd de gedachte aan een internationaal spoorwegnet overwogen. Zo zijn er plannen geweest om Cayenne in Frans-Guyana alsook
Georgetown in Brits-Guyana te verbinden met Manáus in Brazilië. Vanzelfsprekend kwam daarbij ook de gedachte de Lawaspoorweg door te
trekken naar Manáus, zodat Paramaribo dienst zou kunnen doen als transitohaven VOOr het Brazi1iaanse achterland. In de Demerara Argosy, een in
Brits-Guyana verschijnende krant, pleitte de president van de Demerara
railway Company, RA.Robertson, in 1913 zelfs voor een verbinding
Paramaribo-Georgetown, met een veerverbinding over de Corantijn tussen
Nickerie en Sheldon (De West-Indische Gids 1913: 1113). Hoe illusoir deze
plannen waren, blijkt, achteraf bezien, alleen al uit het feit dat de beoogde
Lawa-spoorweg nooit beter heeft gefunctioneerd dan als 'melktrein'.
Het debat kabbelde nog jaren voort totdat in de Memorie van Toelichting
op de begroting van het jaar 1915 met betrekking tot het verrichten van
mijnbouwkundig onderzoek een pro memorie-post werd geschrapt. Hoewel
een dergelijk onderzoek van groot economisch belang werd geacht, meende
de minister als doorslaggevend argument te moeten hanteren dat 'zoolang
er geen mijnbouwkuoidge dienst en een behoorlijk werkplan bestaat, op
uitgaven daarvoor niet behoeft te worden gerekend' (Plante Fébure 1918:
82). De noodzaak om tot aanstelling van een mijnbouwkundig ingenieur te
komen, was al in 1903 ingezien en dus werd er een post op de begroting voor
ingeruimd. Maar verder dan een programmapunt in het Voorlopig Verslag
heeft dit voornemen het niet gebracht. De eigenaren van de plantages, nog
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steeds het invloedrijkste deel van de Surinaamse samenleving, zag in een
mogelijke ontwikkeling van de goudindustrie geen commercieel alternatief
voor de stagnerende landbouw. De mijnbouwkunigen die de mogelijkheden
van bodemexploitatie onderzochten, beklaagden zich over het gebrek aan
interesse van de planters voor andere dan hun eigen zaken (Verloop 1917:
55-56).
Helman heeft deze gang van zaken kort maar krachtig als volgt gekenschetst:
"Het was een trieste zaak, maar een treffend 'Kenaima' van de Gouden Man:
(Helman 1983: 312; Gouden man = EI Dorado, de Goudkoning).
6. Samenvatting en conclusie
Rond de eeuwwisseling verwachtte men dat de mijnbouwnijverheid, en in
het bijzonder de goudindustrie, de stagnerende economie van Suriname
weer op gang zou kunnen brengen. Het doel was dat Suriname als grondstoffenproducent een concurrerende positie op de wereldmarkt zou krijgen.
Deze taak nam gouverneur Lely met volle overtuiging op zich, daarin
gesteund door de Koloniale Staten. Het parlement in het moederland had
enige bedenkingen, maar over het geheel genomen werd het gouverneurschap van Lely begroet als het begin van een nieuw, hoopvol tijdperk.
Maar op veel meer dan goede wil was dit niet gebaseerd. Immers, het
geologisch onderzoek was oppervlakkig, het daarop gebaseerde rapport vol
onzekerheden. Het gebied waar de rijkste bodemvondsten waren gedaan,
lag ver van de bewoonde wereld. En waar moest de dunbevolkte kolonie
geschoolde werkkrachten vandaan halen? Lely zag als meest urgente
probleem de gebrekkige toegankelijkheid van het binnenland. Vandaar dat
de aanleg van een spoorweg bij hem de hoogste prioriteit had. De spoorweg
werd geacht letterlijk de functie te kunnen krijgen van de locomotief die de
modernisering van de samenleving zou kunnen trekken. Het bleef bij een
idee, dat stokte bij een begin van verwezenlijking. De specifieke omstandigbeden waaronder de bodemexploitatie van het binnenland gestalte moest
krijgen, waren niet voldoende overwogen. De mogelijkheden van een dunbevolkte plantagemaatschappij waren verkeerd ingeschat. Dit roept de
vraag op of het stimuleren van de zich geleidelijk ontwikkelende kleine
landbouw, niet zinvoller zou zijn geweest.

Archivalia
ARA Den Haag
Archieven Ministerie van Koloniën, Gouvernement van Suriname 1902-1908
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EEN ONGEPUBLICEERD WERKSTUK VAN DE
PENARDS
J_ van Donselaar
Een 'studie over de wogdieren van Guiana'J
De gebroeders Penard (Frederic Paul, Arthur Philip en Thomas E.) hoef ik
bij de lezers van 050 niet uitvoerig te introduceren. Wie zijn geheugen wil
opfrissen, kan voor een kort, zakelijk artikel over hun betekenis voor de
wetenschapsbeoeferung in Suriname terecht in de Encyclopedie van
Suriname (1977: 472-473) en voor meer details over hun persoonlijke
omstandigheden bovendien in Geen geraas ofgetier van Thea Doelwijt (1974:
57-58).

De Encyc/opaedie van Neder/ontisch West-Indië (1916: 555) behandelt
Frederic en noemt Arthur, maar komt aan Thomas uiteraard niet toe
doordat deze pas na de dood van Frederic, vanaf 1917, alleen of samen met
Arthur, met wetenschappelijke publikaties voor het voetlicht trad. In deze
encyclopedie eindigt het betreffende artikel, naar mij pas onlangs opviel,
aldus: 'Volgens verkregen inlichtingen bestaan van hen [Frederic en Arthur
dus] in manuscript een studie over de zoogdieren van Guiana, een woordenboek van de Indiaansche talen in de kolonie en een groot werk over de
Karaiben, welke op uitgaaf wachten.' Ik meen een manuscript op het spoor
te zijn, dat wel eens bedoeld zou kunnen worden met die 'studie over de
zoogdieren van Guiana".
Een onbekend manuscript
In 1985 leende ik van Or. P. Wagenaar Hummelinck, toendertijd werkzaam
bij het Zoölogisch Laboratorium van de Rijksuniversiteit te Utrecht, twee
bij elkaar behorende kopieën van 'getypte manuscripten', getiteld: 'I. Inleiding en Zoogdieren' (103 pp.) en '11. Reptielen' (72 pp.). Ze hebben
duidelijk betrekking op Suriname. De inleiding gaat over de geografische
relaties van de Surinaamse fauna in wereldwijd verband en over de
Surinaamse landschappen met hun karakteristieke dieren. De delen over de
wogdieren behandelen Surinaamse vertegenwoordigers van deze groepen
in algemeen dierkundige zin, rijkelijk aangevuld met anekootische bijwnderheden.
Deze manuscripten zijn niet voorzien van een auteursnaam, een datum of

enig ander gegeven over hun inhoud, herkomst, doel of wat dan ook. Wel
blijken ze gekopieerd te zijn van stukken uit het archief van de voormalige
Middelbare Landbouwschool (1953-1956) te Paramaribo. Verder zit er een
anonieme aantekening bij, dat deze stukken vergezeld geweest zijn van een
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zoek geraakte brief. In die brief zou gestaan hebben, dat de teksten vermoedelijk afkomstig zijn van een of twee Penards en dat indertijd publikatie
was afgeraoen. Veroere gegevens ontbreken.

De auteur(s)
Ik heb dit werk vergeleken met De vogels van Guyana (deel I 1908, deel U
1910) van F.P. en A.P. Penard, dat betrekking heeft op de toenmalige
kolonies Frans Guiana, Suriname en Brits Guiana. Mijn conclusie is, dat het
hierboven aangehaalde vermoeden omtrent het auteurschap van de
manuscripten juist moet zijn, en wel op grond van de volgende argumenten:
-In beide werken (de manuscripten en hetvogelboek) wordt de naam van
een dier, nadat deze eenmaal voluit is genoemd, verder vrijwel steeds
aangeduid met een afkorting bestaande uit één hoofdletter. Dit was en is
ongebruikelijk in de zoölogische literatuur.
- Beide werken beginnen met een algemene inleiding, waarin onder meer
het betroffen gebied als woonplaats van dieren wordt geschetst. De lagere,
nattere, weelderiger begroeide delen van de savannen worden in beide
werken 'oasen' genoemd, een suggestieve benaming die ik nooit in enige
andere publikatie over de Guiana's ben tegengekomen. Ook overigens
vertonen de twee passages een gelijkenis die niet toevallig kan zijn.
- Er is überhaupt grote overeenkomst in woordkeus, schrijfstijl en dergelijke tussen de twee werken, in het bijzonder in de inleidingen.
Een argument dat niet aan deze vergelijking ontleend is, betreft het feit dat
bij herhaling in de manuscripten jagers als informanten genoemd worden.
Dat klopt met de werkwijze van Frederic en Arthur Penard, zoals ook door
Doelwijt wordt aangehaald.

Authenticiteit
Het lijkt in theorie mogelijk dat hier sprake is van 'afkijken'. Wanneer de
manuscripten van iemand anders zijn en de Penards ze onder ogen zouden
hebben gehad, zou er in hun dagen al iemand in Suriname moeten zijn
geweest met minstens evenveel kennis van het dierenleven als zij en bovendien even schrijfvaardig. Zo iemand is ons niet bekend. In het omgekeerde
geval zou een onbekende profiteur in spe pas na 1908 (toen het eerste deel
van het vogelboek, met inleiding, uitkwam) aan het werk hebben kunen gaan.
Manuscript I is echter ouder, zoals ik hieronder zal aantonen.

Daten'ng
In manuscript I staat in de inleiding: 'Het bergland van Suriname dat zich
uitstrekt van de Savannes tot aan het grensgebergte is door wetenschappelijke expedities van de laatste jaren voor een deel geografisch en
geologisch meer bekend geworden. Het onderzoek heeft zich echter niet
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kUDllen uitstrekken tot de planten- en dierenwereld van dit gebied, zoodat
bij gebrek aan gegevens en verzameld materiaal ook weinig hieromtrent
bekend is.'
De eerste expeditie waarop planten en dieren verzameld werden, was die
van 1901, de zg. Coppename-expeditie. Dat gebeurde vervolgens op alle
expedities sindsdien: Saramaka (1902-1903), Gonini (1903-1904) enzovoort.
Voorafgaande aan die van 1901 waren er een aantal kleinere expedities
geweest (Nickerie, Marataka en omgeving, 1896-1898, 1900), die zich hadden beperkt tot geograftsche en geologische exploratie (Encyclopedie van
Suriname: 191-197). Als aangenomen mag worden dat dit alles aan de
auteur(s) van de manuscripten bekend was, moet het jaartal van de
manuscripten dus op 1900 gesteld worden.

Sl%pmerkingen
In het voorgaande is steeds gesproken over 'de Penards' of over Frederic
en Arthur. Thomas kan, gezien het jaartal, geen rol gespeeld hebben. De
manuscripten wuden evenwel van Frederic Of van Arthur kunnen zijn. Dit
lijkt mij zeer onwaarschijnlijk. Alle publikaties, zeUs nog een van 1912, dat
is drie jaar na Frederics dood, staan op naam van de twee broers gezamenlijk.
Er is twijfel mogelijk over mijn veronderstelling, dat de in de Encyclopaedie
van Nederlandsch West-Indië genoemde ongepubliceerde 'studie over de
wogdieren van Guiana' oiets anders wu zijn geweest dan het deel 'Zoogdieren' uit manuscript I. Mocht dit oiet w zijn, dan hebben we met de hier
beschreven manuscripten toch een verrassende vondst te pakken. Eigenlijk
maken ze de indruk bedoeld te zijn geweest als hoofdstukken van een
wellicht onvoltooid boek, dat als titel wu hebben kunnen dragen 'De
dierenwereld van Suriname' . De inleiding suggereert, dat hierin op z'n minst
alle gewervelde dieren van Suriname aan de orde wuden zijn gekomen, dus
ook de vogels, de arnftbieën en de vissen.
Tenslotte een opmerking over de kwaliteit. Als de aantekening over de
verloren brief - 'publikatie afgeraden' - juist is, wu dat een reden kunnen
zijn geweest het project verder maar te laten schieten. Die raad kan ik
overigens best begrijpen. Hoeveel interessants de manuscripten ook mogen
bevatten, jagerslatijn en andere sterke (en onjuiste) verhalen verminderen
de wetenschappelijke kwaliteit en betrouwbaarheid op tal van plaatsen. Wat
dat aangaat blijken de Penards in hun latere grote vogelboek een heel wat
kritischer attitude te hebben ontwikkeld.
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ONDERZOEK OP HET GEBIED VAN DE
SURINAAMSE CREOLENTALEN: RECENTE
RESULTATEN EN TOEKOMSTPERSPECTIEF
Recensie-artikel

Pieter Muysken

Het Sranan en de talon van de Surinaamse bosnegers, vooral het Saramakkaans, hebben altijd al binnen de tak van de taalwetenscbap die zich met
creolen talen bezighoudt, de creolistiek, bijzondere aandacht genoten. Dit
blijkt eens te meer uit een vijftal publikaties van de laatste jaren - vier
dissertaties en één bundel -, die ik hier proberen zal kort samen te vatten.
Van creolentalen bestaat het stereotiep dat ze makkelijk te leren en daarom
eenvoudig zijn. Op het eerste gezicht wordt dit stereotiep bevestigd, voornamelijk omdat de werkwoorden niet vervoegd worden. Maar bij nader
onderzoek blijkt het onjuist. Creolentalen, inclusief die van Suriname, zijn
uiterst complex.
De studie van Byrne, Grammatical relations in a Radical Creole. Verl> Complemenla/ion in Saramaccall (1987), gebaseerd op een proefschrift van de
Universiteit van Arizona, beschrijft een moderne variant van het Saramakhans, maar neemt eigenlijk voetstoots aan dat die voldoende lijkt op het
Saramakkaans van de 18e eeuw om daar conclusies over te kunnen trekken.
Daarbij gaat Byrne ervan uit dat bet Saramakkaans zeer snel ontstaan is; hij
baseert zich hierbij op de ideeën van Bickerton (1981) . Volgens deze
opvatting worden "echte" creolentalen (radical creoles) binnen één generatie
door de opgroeiende slavenkinderen tot volledige moedertaal geformeerd,
op basis van het weinig uitgebouwde en chaotische kontakttaaltje dat hun
ouders noodzakelijkerwijs met elkaar spraken. Om dit te doen kunnen
kinderen, in de opvatting van Bickerton, teruggrijpen op het taalbioprogramma, een aantal aangeboren principes van taalbouw. Byrne maakt
gebruil< van dit idee om te argumenteren dat de eerste generatie Saramakkaanse kinderen geen constructies uit Afrikaanse of Europese talen hebben
overgenomen, maar op eigen kracht constructies deden ontstaan waarmee
werkwoorden met elkaar verbonden kunnen worden tot zogenaamde seriële
constructies. Op deze wijze bouwden zij een taal uit, waarin allerlei grammaticale betekenissen kunnen worden uitgedrukt.
Het reccnte proefschrift van Arends, Syntactic Deve/opments in Sranan.
Creolization as a Gradua/ Process (1989), gaat in alle opzicbten uit van een
tegengesteld perspectief. De ontwikkeling van een aantal constructies in het
Sranan wordt onderzocbt: koppelwerkwoorden, comparatieven en vooropplaatsingen om nadruk aan te geven. Het blijkt dat bijvoorbeeld koppelwerkwoord-constructies in de loop der tijd allerlei veranderingen bebben
ondergaan. Arends knoopt daaraan de conclusie dat het ontstaan van een
creolentaal bepaald niet in één generatie plaats vindt, zoals veel onder-
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zoekers denken, maar een veel geleidelijker proces is dat soms eeuwen
duurt. Arends verbindt dat idee aan het gegeven dat generaties lang er erg
weinig slavenkinderen in Suriname geboren werden. Het gros van de bevolking bestond uit nieuw uit Afrika geïmporteerde slaven, die dus het Sranan
hooguit later als tweede taal hebben kunnen leren, en er slechts geleidelijk
aan iets aan bebben kunnen toevoegen. Arends' proefschrift bevat aan bet
einde een rijke verzameling voorbeeldzinnen uit de verschillende rasen van
bet Sranan. Zie verder de recensie van Arends' werk door Geert Koefoed
in Oso 8.2 (1989).
Het boek van Mark Sebba, The Synlax of Serial VeriJs. An investigation in/o
Serialisation in Sranan and O/her Languages (1987), gebaseerd op een
proefschrift van de Universiteit van York (Engeland), heeft niet direct
duidelijke implicaties voor de theorie over het ontstaan van bet Sranan. Het
is vooral waardevol omdat er in detail allerlei aspecten van de seriële
werkwoordscoostructies, die behalve in het Saramakkaans ook in het Sranan
bestaan, in worden beschreven en geanalyseerd. Sebba laat zien dat deze
coostructies op allerlei punten andere eigenscbappen bebben dan de constructies van de Westeuropese talen, en juist lijken op coostructÎes in andere
creolentalen zoals bet Papiamentu, talen in West-Afrika, en bet Chinees.
De bundel van AlIeyne, Studies in Saramaccan Language StfUcture (1987),
bevat zeven kleine studies over bet Saramakkaans, verricht door Amsterdarose studenten en medewerkers onder leiding van Mervyn AlIeyne, een
creolist uit Jamaica. In de bundel komen een aantal specifieke kenmerken
van de OOsnegertaal aan bod: de vorm van de voornaamwoorden,
reduplicaties (dwz. verdubbelingen van werkwoorden of naamwoorden),
het partikeljU, statieven en passieven, voorzetsels, en werkwoordherbaJing.
Het beeld dat naar boven komt is dat Van een uitermate ingewikkelde,
fascinerende taal, tegengesteld aan bet genoemde stereotiep dat creolentalen ZO eenvoudig zouden zijn.
Het omvangrijke boek van Stnith The genesis of /he Creole Languages of
Surinam (1987), verdedigd als proefschrift aan de Universiteit van Amsterdam, bestaat uit twee delen: een algemeen eerste deel waarin een scenario
VOOr de oorsprong van de Surinaarose creolentalen wordt geschetst, en een
tweede deel waarin de ontwikkeling Van de klanken van de vier Surinaamse
creolentalen: bet Sranan, het Saramakkaaos (inbegrepen het Matuwari), bet
Ndjuka (inbegrepen het Paramakkaans en het Aluku), en het Kwinti wordt
geanalyseerd. Hierbij maakt Stnith een onderscbeid tussen de oorspronkelijk Portugese en de oorspronkelijk Engelse woordeoscbat. De
gedetailleerde bestudering van de ontwikkeling van de klanken geeft Stnitb
de mogelijkheid vrij precies te onderzoeken hoe de talen van Suriname aan
elkaar verwant zijn, en boe ze zijn ontstaan. Het basisidee van Smith is dat
er een Portugees creool via Brazilië uit de Golf van Guinea naar Suriname
gebracht is en een Engels creool via Barbados uit Sierra Leone. Uit de
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vermenging van de Iwee creolen talen op de planlages aan de Surinamerivier
is bet Saramakkaans ontstaan, de andere creolentalen stammen af van bet
Engelse creool Volgens de reconstructie van Smitb is binnen bet Saramakkaans bet Portugees over bet Engels - de oudste laag - been gescboven, en
niet, zoals Jan Voorboeve in verschillende publikaties beeft willen betogen,
bet Engels over bet Portugees.
Als ik probeer na te gaan tot welk nieuw onderzoek deze studies aanleiding
geven, en welke vragen nog belemaal niet voldoende aan de orde gekomen
zijn, dan komen voor mij onder meer de volgende tbema's Voor verder
onderzoek naar voren:
(a) Hoe uitgebreid was de (op Engels gebaseerde) slaventaal waarvan
Smitb aannemelijk maakt dat deze uit Afrika in Suriname aankwam? Was
bet een zeer primitieve contacttaal of bezat bet al een duidelijk ontwikkelde
grammatika, die later in belangrijke mate de basis is gaan vormen voor de
Surinaamse creolentalen? In bet laatste geval moeten de opvattingen van
zowel Byrne als Arends, die allebei uiigaan van creolisering in Suriname zelf,
berzien worden.
(b) Wat waren de bistoriscbe omstandigheden van de vroege plantagesamenlevingen? Dit betreft zowel bet taalgebruik op de plaDtages als de
conlaclen tussen plantages. Hoe kOD er binnen de kuststrook in de kolonie
één algemene slaveDtaal oDtstaan (voor zover die inderdaad uniform was,
eD niet al bestond)? Voor dit onderzoek is samenwerking met etnomslorici
gewenst, om meer Ie weten Ie komen over bet dagelijks leven op de
plantages.
(c) Hiermee samenhangend de vraag in welke male er verschillende Soorlen Sranan bestonden. Verschillende bronnen vemelden bet bestaan van
nengre /ongo naast bakra /ongo. Hoe vermelden deze zich tot elkaar? Hingen
de verscbillen samen met de verschillende bevolkingsgroepen? Met het
contrast stad/platteland? Met sociale stratificatie?
(d) Welke verschillen zijn er tussen bet Sranan (en de andere bosnegertalen) en bet Saramakkaans? Enerzijds laat een vergelijking tussen de
beschrijvingen van bet Sranan en bet Saramakkaans door respectievelijk
Sebba en Byrne zien dat er aanzienlijke grammatikale verschillen zijn tussen
bet Sranan en bet Saramakkaans: in de laalste taal kunnen bijvoorbeeld
verschillende werkwoorden in een seriële constructie voor verleden tijd
worden gemarkeerd, en dat kan in bet Sranan niet. Verder komen adjectieven, gevormd uit verdubbelde werkwoorden, wel voor in bet Saramakkaans, en niet in bel Sranan, wals blijkt uit de bundel van A1leyne.
Anderszijds voorspelt Smith alleen kleine verschillen tussen Saramakkaans
en bet Sranan (altbans in de beginfase). De bosnegertaal is in zijn visie
immers grotendeels een soort Sranan met ingebracble Porlugese woorden.
Het kan ecbter niet uitgesloten worden dat bet Saramakkaans, ná de formatieperiode, autonome grammaticale ontwikkelingen beeft ondergaan,
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Het ontstaan van Surinames creolentaJen volgens Smith (1987). Het Sranan gaat, via het
West Afncan Pidgin English, terug op het Kno van SierraLeone; in het Saramaccaans is
daar een Portugese laag overheen geschoven, die teruggaat op een Portugees Creole van
de golf van Guinea.
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waardoor dit soort verschillen met bet Sranan zijn ontstaan (zie (e)). Voor
een kompleet beeld van de ontwikkeling van Surinames creolentalen moeten
uiteraard ook de grammatica's van het Ndjuka en het Kwinti erbij worden
betrokken.
(e) Arends laat zien dat bet Sranan sinds de 18e eeuw sterk aan verandering onderhevig is geweest. Is er een vergelijkbare evolutie binnen het
Saramakkaans opgetreden, en zo ja, welke vorm nam deze aan? Is het
inderdaad zo dat er met de tijd steeds meer Afrikaanse elementen in het
Saramakkaans zijn gekomen, zoals sommigen aannemen? Hiervoor is het

belangrijk dat de vele in het Rijksarchief in Utrecht en in Suriname aanwezige manuscripten in bet vroege Saramakkaaos worden onderzocht.
(f) Meer algemeen gesproken, wat was de bijdrage van de verschillende
Afrikaanse talen aan de Surinaamse creolentalen? Dit was tot voor kort
voornamelijk een theoretische vraag, met sterke opinies aan beide kanten:
degenen die geloofden dat creolentalen eigenlijk verkapte Afrikaanse talen
zijn en degenen die de rol van Afrika zeer klein inschatten. Voor beide
standpunten was iets te zeggen. Nu wordt echter zowel uit etnohistorisch en
uit taalkundig onderzoek, het laatste vooral verricht door Jan Daeleman en
Norval Smith, steeds duidelijker welke talen bijgedragen hebben: het Kikongo en bet Fon. Dat levert de mogelijkheid deze oude kwestie veel preciezer
te onderzoeken, en daar apart woordenschat, uitspraak, morfologie, en
zinsbouw bij te betrekken.
(g) Welke bijdrage beeft het Sranan aan de ontwikkeling van het
Surinaams-Nederlands geleverd? Over de woordenschat van bet SurinaarnsNederlands is nu veel bekend, maar over de uitspraak en de zinsbouw erg
weinig. Het is een gemeenplaats te zeggen dat het Sranan het SurinaarnsNederlands ingrijpend zou bebben beïnvloed. Is dat inderdaad bet geval?
Wat weten we over de historische ontwikkeling van deze variant van het
Nederlands?
Hoe meer over de taalsituatie in Suriname bekend wordt, hoe meer creolisten zullen wiJlen weten. Nieuwe, meer precieze, vragen kunnen worden

gesteld. Hierbij is nauwe samenwerking tussen etnohistorische en linguistische onderzoekers onontbeerlijk.
Het is duidelijk geworden dat de taalsituatie in Suriname over de gehele
wereld de aandacht trekt, vooral bij creolisten, wat dan leidt tot boeken zoals
de werken die hier besproken zijn. De vraag is nu of de Surinaamse
gemeenschap, zowel in Nederland als in Suriname, iets heeft aan al deze
geschriften. Het antwoord lijkt me tweeledig: ten eerste groeit door dit werk
de kennis van Surinames creolentalen. En er is veel meer gedetailleerde
kennis nodig van de verschillende talen van Suriname, willen deze talen in
het onderwijs en de rest van de maatschappij ook als geschreven talen een
rol kunnen spelen. Het is tijd voor bruikbare maar ook uitgebreide
grammatica's van deze talen. Ten tweede lijkt het me belangrijk dat die
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kennis over het ontstaan van de talen van Suriname waarover enige zekerbeid bestaat, tot de Surinaamse gemeenscbap als gebeel gaat beboren, en
niet alleen opgeslagen b~jft in deze bundel en vier dissertaties.

Uteratuur
Alleyne, M.e. (red.) 1987.
Studies in Saramaccan Language Structure. Caribbean Culture Studies 2.
Amsterdam, Kingston, Universiteit van Amsterdam & University of tbe
West Indies.
Arends, J. 1989.

Syntactic Deve/opments in Sranan. Creolization as a Gradua/ Process. Dissertatie' Katbolieke Universiteit Nijmegen.
Bickerton, D. 1981.

Roots of LIJnguage. Ann ArOOr, Mich., Karoma.
Byrne, F. 1987.

Grammatica/ Re/ations in a Radical Creo/e. VeriJ Comp/ementation in
Saramaccan. Creole Language Library 3. Amsterdam, Benjamins.
Koefoed, GA.T. 1989.
"Recensie-artikel: de geleidelijke ontwikkeling van bet Sranan". aso 8.2, pp.
227-232.
Sebba, M. 1987.
The Syntax of Seria/ VeriJs. An Investigation into Seria/isation in Sranan and
Other Languages. Creole Language Library 2. Amsterdam, Benjamins.
Smitb, N.S.H. 1987.
The Genesis of the Creole Lallguages of Surinam. Dissertatie, Universiteit
van Amsterdam.

Piete, Muysken is hoogleraar in de a/gemene taalwetenschap, in het bijzonder
de sociolinguistiek en de creo/istiek, aan de Universiteit van Amsterdam en
tevens bijzonder hoogleraar in de vergelijkende caraibistiek aan de Rijksuniversiteit Leiden.

./

WOORDENBOEK VAN HET SURINAAMSNEDERLANDS: WOORDENBOEK OF INVENTARIS?
Discussie

Renata de Bies

Als Gerrit Barron in een van zijn kinderboekjes het woord óekomstheid
gebruikt, dan wil dat nog niet zeggen dat het een Surinaams-Nederlands
woord is. De structuur van het Surinaams-Nederlands mag het dan wel
toelaten, maar hoe zit het met de norm? Dit is nu juist het probleem: er is
nog geen formele norm, het Surinaams-Nederlands is nog niet gestandaardiseerd. Ik zeg opzettelijk: 'formele norm', omdat er volgens mij wel een
informele norm bestaat. De formele norm zal er een moeten zijn die op
empirisch onderzoek gebaseerd is. Deze norm zal de grenzen van toelaatbaarheid moeten aangeven, met andere woorden, voor wat betreft het
lexicon, hoe ver we kunnen gaan met nieuwvormingen, leenwoorden, leenvertalingen en dergelijke.
Degene die het dan op zich neemt een woordenboek van het SurinaamsNederlands te publiceren, neemt een zeer verantwoordelijke taak op zich,
omdat in zo'n fase van de taal elk woordenboek opgevat zou kunnen worden
als een stap op weg naar standaardisatie. Ik ben ervan overtuigd dal Van
Donselaar zich hiervan terdege bewust is en juist hierom zijn 'woordenboek" ZO uitputtend mogelijk heeft willen maken. Pagina 8: 'Er is slechts
sprake van een zo voUedig mogelijke registratie en beschrijving van de in
Suriname vroeger en thans bestaande Surinaams-Nederlandse woordenschat.' Hij zegt voorts dat zijn woordenboek niet normatief is. Hij heeft
dus de verantwoordelijkheid van de taak die hij op zich genomen heeft, ten
voUe begrepen.
Elk woordenboek van het Surinaams-Nederlands zal descriptief moeten zijn
in deze fase van de taal. Maar elk woordenboek heeft voor de gebruiker iets
normatiefs, vooral als het het enige in zijn soort is en als de schrijver zelf het
aanbeveelt voor het onderwijs, niet aUeen in Nederland, maar zelfs ook in
Suriname (zie de tekst op de omslag: 'Het woordenboek is een naslagwerk,
met name bestemd voor iedere Surinamer in Suriname en in Nederland ...
Het kan goede diensten bewijzen bij het onderwijs in Suriname en in
Nederland, vooral waar het Surinaams-Nederlandse taalgebruik vragen of
problemen oproept.').
Als we dit in aanmerking nemen, dan mogen we iets meer verwachten dan
een inventaris van woorden ooit in Suriname of door Surinamers gebruikt.
We mogen dan verwachten dat het frequentiecriterium iets hoger zou liggen;
p. 29: 'In het algemeen is een woord opgenomen, wanneer het gebruik op
grond van minstens twee geheel verschillende bronnen kon worden vastgesteld. Vaktermen die werden aangereikt door een desbetreffende
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vakspecialist, zijn echter zonder meer aanvaard. Ook is van de regel afgeweken bij eenmalige vondsten van historische en verouderde woorden,
wanneer de context of andere omstandigheden uitwijzen of sterk doen
vermoeden, dat het betreffende woord meer algemeen gebruikt werd of
wanneer het gevonden werd in een beleend boek of in een belangrijke
publikatie. In deze gevaIIen wordt wel vermeld, dat het een eenmalige vondst
is."
We mogen dan eveneens verwachten dat de lexicograaf die geen native
speaker is en zich dus niet op intuïtie kan beroepen, zijn inventaris van
woorden heeft verkregen door documentatie-onderzoek (hetgeen zeker is
gebeurd) en door systematisch empirisch onderzoek. Ook dit laatste is
gebeurd, maar ik vraag me af hoe? P. 28: 'Een zeer groot deel van de
opgenomen woorden is toen terloops opgenomen en genoteerd.'
'Gedurende die perioden werden ongeveer 130 informanten mondeling
geraadpleegd.' 'Zeer vele woorden, tenslotte, zijn ontvangen van belangstellenden, de meesten uit Suriname, sommigen uit Nederland.'
We mogen ook weer verwachten dat de lexicograaf geen afwijkingen bij
personen (om de terminologie van de auteur zelf te gebruiken) in zijn
woordenboek heeft opgenomen. P. 15: 'Het gaat hier om woorden die tot
het vaste taalgebruik behoren van aIIen of van een grotere of kleinere groep.'
Ik moet onmiddellijk toegeven dat het de lexicograaf aardig gelukt is
lexemen die tot het vaste taalgebruik van de Surinamer behoren te noteren.
Echter, ik moet ook constateren dat er daarnaast tal van gelegenheidswoorden, idiosyncratieën en spookwoorden in dit woordenboek zijn opgenomen.
Een kritische analyse van dit woordenboek doet mij sterk vermoeden dat de
lexicograaf alles op aIIes heeft gezet om de macrostructuur van zijn woordenboek (het aantal woorden) te vergroten. Hierin schuilt, volgens mij, het
'gevaar' van dit woordenboek, dat als een taalpolitiek instrument gezien zou
kunnen worden door diegenen die niet beter weten. Dan zou men geloven
dat modewoorden en idiosyncratieën zoals blem voor 'zwanger', viooljongen, neusboter, bakramuskielenlauJrs en de vele Cairojaanse woorden tot het
vaste taalgebruik van de Surinamer zouden behoren. Als neusboler 'snot'
betekent in het idiolect van Rappa, dan is dit woord nog niet representatief
voor het taalgebruik van de Surinamer. (In Suriname zegt men wel dat
iemand een boterneus heeft als er snot uit zijn neus loopt.) Men zou dan
vermoedelijk ook geneigd zijn te geloven of te denken dat schrijvers de
taalpolitici van Suriname zijn. Dit vanwege de vele citaten van schrijvers, in
bet bijzonder die van Edgar Cairo. Schrijvers zijn zeer zeker niet de taalpolitici van Suriname, iedereen in Suriname weet dat nieuwvormingen van
schrijvers het niet maken. Niet van de schrijvers die in Suriname wonen en
publiceren, nog minder van de groep Surinaamse schrijvers die in Nederland
woont en schrijft. Zo is een samenstelling als viooljongen uit een roman van
Lco Ferrier gehaald. Voor de Surinamer is het adjectief viool niet vreemd,
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maar vioo/jongen kennen we niet en zeggen we niet.
De lexicograaf beeft misschien alles gedaan om bet aantal lemmata te
verhogen, maar hij heeft waarschijnlijk minder zorg aan de microstructuur
(de inrichting van de artikelen) besteed. Als hij daar meer zorg aan besteed
had, dan zou er niet in het woordenboek gestaan hebben dat bakrarnusIdetenkaars (lees Vape) een samenstelling is van bakra en musldetenkaars en
dat bakra vermoedelijk uitdrukt dat alleen welgestelden zich dit apparaat
kunnen permitteren. Van Donselaar zou dan ook niet bij het lemma huisje
spe/en hebben vermeld dat vele Surinaamse kinderen geen echtpaar als
voorbeeld hebben, waardoor de A.N. vertaling van huisje spe/en, 'vadertje
en moedertje spelen', niet geheel juist zou zijn.
Dit alles neemt niet weg dat Van Donselaar zich zeer verdienstelijk heeft
gemaakt met dit woordenboek, dat slechts een ZO volledig mogelijke
registratie en beschrijving van het lexicon van het Surinaams-Nederlands is.
Door de grote moeite die hij zich getroost heeft om als niet-taalwetenschapper zoveel lexicaal-historisch onderzoek te verrichten, beeft hij het
Surinaams-Nederlands grotere bekendheid gegeven, en heeft hij volgens mij
met dit woordenboek bewezen dat standaardisatie van het SurinaamsNederlands een 'must' is. Hij heeft, zoals hij zelf suggereert, een inventaris
gemaakt voor diegenen die het lexicon van deze variant van het Nederlands
zouden willen onderzoeken.

• J. van Donselaar, Woordenboek van het Surinaams-Nederlands, tweede,
herziene en uitgebreide druk. Muiderberg, Coutinho, 1983.
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Mutyama. Surinaams tijdschrift voor cultuur en geschiedenis. ]aa/gang 1,
nummer 1, februari 1990. Amsterdam, Sranan Buku. 128 pagina's, 125,(inclusief verzendkosten).

Er is een nieuw Surinaams tijdschrift, Mutyama, Surinaams tijdschrift voor
culn,ur en geschiedenis. De naam betekent "regenboog". Het eerste nummer
is verschenen op 3 februari 1990, de sterfdag van Henny de Ziel (Trefossa)
vijftien jaar geleden, en is geheel gewijd aan deze dichter. Trefossa na wan
njoen kari is de ondertitel van dit eerste nummer.
Mutyama 1/1 bevat een herdruk van Trotji uit 1957, de eerste bundel Sranan
poëzie, en van de '"Tra poewema", verspreide gedichten die ook in Alo
poewema foe Trefossa (1977) waren gepubliceerd; dagboekfragmenten, verhalen en beschouwingen van de dichter. Dankzij de medewerking van
mevrouw Hulda de Ziel-Wasser kon er tot nu toe niet gepubliceerd
materiaal worden opgenomen; de redactie heeft voorts gebruik mogen
maken van foto's uit de persoonlijke collectie van Henny de Ziel. Behalve
teksten van de dichter zelf, bevat bet nummer herinneringen van mensen die
Henny de Ziel van nabij gekend hebben, en beschouwingen over bet werk
van de dichter.
Hiermee is dit eerste nummer van Mutyama een prachtige herdeukingsuitgave geworden. Daar staan ze weer, al die vertrouwde en telkens weer
verrassende gedichten, al die regels die al zo vaak geciteerd zijn en maar niet
versleten raken.
De gedichten krijgen een extra dimensie door de dagboekfragmenten.
Eukele hiervan stonden ook al te lezen in Alo poewema (in bet door
R.K1imsop geschreven levensbericht). Het is een jongen van 16-19 jaar, die
deze gedachten aan het papier heeft toevertrouwd: "In de laatste tijd begin
ik in te zien dat alles wat met mij gebeurt, slechts opvoedingsmiddelen zijn
om te verhoeden dat ik een zijweg zou inslaan. Alles wordt hoe langer, hoe
duidelijker en 'k voel diep in mijn zie~ dat ik een roepin,g heb, maar durf 't
nog niet met zekerheid zeggen, vooral wanneer ik aan mijn eigen zwakheid
deuk. 'k Heb zoo'n gevoel alsof een groot werk op mij wacht." (15 juli 1933).
"Plotseling en machtig duikt de dr ang naar boven om van het alledaagse weg
te vluchten naar een verre vreemde wijdopen plaats .. .Ver, kilometers ver
van de stad wil ik zijn" (3 januari 1935). "Buiten de werkelijkheid staande
weet je 't wel dat de toestanden slecht zijn, maar je hebt nog altijd een
stiekume boop, en daarom is 't des te pijnlijker plotseling zelf in de ruwe
realiteit van teleurstelling te staan. En dan pas ga je - als je van goeie wil
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bent - doordringen tot de kern van 'I banaal gezegde: zoo lang er leven is,
is er hoop. Hoop in de gelegenheid gesleid te worden, om als mensch tol
volle ontplooiïng te komen. Niet bekneld te worden, door de tijdsomstandigheden.' (14 juni 1935). 'Niet alleen verstandelijke kennis maakt den
onderwijzer. Ziehzelf vormen tot mensch!' (27 juli 1935) .•... wij zijn
geroepen te leven!. .. Ik weet 't zal ontzettend moeilijk gaan in de wereld om
dit standpunt te handhaven en er zullen misschien tijden komen van
neerslachtigheid, maar dan zal 't in mij naar boven bruisen, ik ben geroepen
te leven!. .. wij verstaan nu en begrijpen: Geen gezucht van och en ach, want
voor 'de ziel' zijn och en ach kiemen van een gevaarlijkste ziekte.' (25
augustus 1935). 'De groenhartboom aan de Kraskreek, die gisteren zag, zal
ik nooit vergeten. Het plotselinge prachtige geel temidden van 't eentonige
groen en daarboven uitstekend met als achtergrond de hemel, blij-blauwen
helderwit.' (31 october 1935).
De verhalen van Trefossa die in Mutyama zijn herdrukt zijn: 'Maanavonden'
en de verlaling daarvan in het Sranan, 'Owroekoekoe ben kari' ; en
'Maharadji', een teder vertelde herinnering aan een gebeurtenis in de eerste
klas. Voor het eerst gepubliceerd is ' Papa Willem Vyent vertelt', waarin De
Ziel een stukje ' oral history" heeft vastgelegd, en 'Winner', een dialoog in
het Sranan op het motief van het bekende gedicht 'Boerke Naas' van Guido
GezelIe. Ik heb enige twijfel of dit laatste stuk wel een gelukkige keus is.
Dan zijn er De Ziel's beschouwingen. Deze laten het meest expliciet Henny
de Ziel's visie op taal, cultuur, identiteit en emancipatie zien. De opname
ervan in Mutyama is buitengewoon waardevol, want voorzover deze beschouwingen al gepubliceerd waren, dan toch niet in makkelijk
toegankelijke publikaties. Dit geldt bijvoorbeeld voor zijn belangrijke (destijds geruchtmakende) rede op het Congres van Taalleraren in december
1963, 'Over de normering van de Surinaams-Nederlandse idiotismen'; het
behoorl tot de helderste stukken over taal en cultuur die ik ken. Ook bet
beleidsstuk dat hij als direkteur van het Cultureel Centrum Suriname in 1957
schreef over de specifieke opgave van een bibliotheek in een ontwikkelingsland als Suriname (' De funktie van het boek ten opzichte van de
lezer'), getuigt van inzicht in cultuur en de specifieke culturele situatie van
Suriname: 'Niet het deuken en doen als anderen bezorgt ons een eigen
cultuur. Hierdoor kunnen we ons hoogstens een tamelijk goed gelijkende
vorm verwerven, zonder werkelijk levende inhoud. De import kan bevruchtend werken, het is echter de creatie of uitbouw van iets eigens, dat cultuur
maakt tot eigen cultuur. We mogen, en moeten zelfs, ons openstellen voor
wat de ingevoerde literatuur ons te zeggen heeft; wij kunnen er informatie,
inspiratie en recreatie uit putten; maar willen wij een eigen cultuur, dan
moeten wij ons nooit laten verleiden tot klakkeloze imitatie.' Niet eerder
gepubliceerd was de scriptie die De Ziel schreef voor zijn akle Nederlands
L.O., 'Van Neger-Engels tot Srananlongo'.
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Tre[oSS8. Foto op het omslag van het eerste nummer van
Mutyama (collectie H.F. de Ziel).
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En dan bevat dit nummer, naast al dit werk van Trefossa zelf, de getuigenissen van mensen die hem hebben meegemaakt. De rede die prof. Jan Voorhoeve bij de begrafenis van Henny de Ziel heeft uitgesproken: "Het zal u
misschien vreemd in de oren ldinken, vrienden van Henny de Zie~ van zo'n
vredelievend man als Henny was, dat ik hem toch in de eerste plaats zie als
een vrijheidsstrijder." Alleen al vanwege deze rede, die van de cassetteband
is afgeschreven, is dit nummer van Mutyama een uniek document. Maar ook
om de herinneringen aan Trefossa's persoonlijkheid van Thea Doelwijt,
Noor Nelom ("Toen mijn zoon geboren werd kreeg ik een kaart van Henny
waarop hij schreef: 'Voed hem op als een vrij mens.' Dat was Henny."),
Jacques Grando, Adelia Belfor. En om het prachtige "In gesprek met Huida
de Ziel-Walser" van Ida Maria Chin.
Tenslotte zijn er de beschouwingen over het werk van Trefossa. Van Albert
Helman is de analyse van een van Trefossa's latere gedichten, "Humor in
Excelsis", herdrukt. In een mooi geschreven opstel laat Hein Eersel zien wat
VOOr hem de kern van Trefossa's dichterschap is: "Wie Trefossa wil lezen (en
verstaan) moet bij het gedicht Bro beginnen en telkens tot dit gedicht
terugkeren." Het opstel van Theo Para, "Waarom Trefossa, juist nu?" vind
ik, tot mijn spijt, een minder geslaagde bijdrage. Het bevat veel weinigzeggende uitspraken en laat verder zien hoe Para erin slaagt in Trefossa te lezen
wat hij erin wil lezen (bijvoorbeeld een "fundamenteel materialistische
gedachte"). Interessant is weer wel het stuk "Suriname, zing!" van Ida Maria
Chin, over Henny de Zie!'s inspanningen met betrekking tot het Surinaamse
volkslied, waaruit onder andere blijkt dat hij voorstander was van een andere
melodie, gecomponeerd door de Surinaamse componist Johannes Helstone.
Er is een nalatenschap van Henny de Ziel. In Ala poewema foe Trefossa
mochten we daar al iets van zien. Dankzij de medewerking van mevrouw
Huida de Ziel-Walser krijgen we er in dit nummer van Mutyama weer iets
meer van te zien. Voldoende om te beseffen dat het hier om een kostbaar
cultuurgoed gaat, dat met de grootste zorg bewaard moet worden en wellicht
tezijnertijd - na zorgvuldig beraad over de wijze waarop - geheel of voor een
groot deel uitgegeven kan worden.
Hopelijk is deze herdenkingsuitgave een inspiratie voor nieuwe analyses van
Trefossa's poëzie. Een bundel beschouwingen over zijn werk, oude (zoals
Voorhoeve's prachtige "Tweeluik van de tijd", dat inAla poewema staat) en
nieuwe, zou een verrijking van Surinames cultuur betekenen. Ondertussen
hebben we, nu ~ dit nummer van Mutyama, als uniek, indrukwekkend en
hoopgevend document.
[Het is te bestellen door overmaking van f.25,- op postgiro 3602603 tgv
SAWO, postbus 5008, 3502 JA Utrecht, onder vermelding van Mu(yama. De
prijs is inclusief porto.)
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Uteratuur:
Jan Voorhoeve (samenst.)
Ala poewema foe Trefossa. Bureau Volkslectuur, Paramaribo, 1977.

Geert Koefoed

BERICHTEN
De gemengde commissie voor Surinaamse archieven.
Presentatie en voortgangsverslag
Het archiefmateriaal betreffende de Surinaamse geschiedenis berust
hoofdzakeliik in Nederlandse en Surinaamse archieven. Over deze archivalia is in de afgelopen jaren veel en soms verhit gesproken. Enerzijds is
van Surinaamse zijde regelmatig betoogd dat een belangrijk deel van de in
de Nederland berustende archieven eigenlijk in Suriname thuishoort.
Anderzijds is het reeds jaren een publiek geheim dat de situatie van het
archiefwezen in Suriname deplorabel is.
Zowel op de eerste (Paramaribo, 1980) als de tweede (Rijswijk, 1980)
overlegronde ter uitvoering van de Culturele Overeenkomst tussen
Suriname en Nederland . daterend van februari 1976 . is dit probleem
onderkend: 'Partijen erkennen het belang van de samenwerking tussen de
archiefdiensten van beide landen. Zij zullen onderzoeken welke problemen
op dit gebied bestaan en daarbij de vraag beantwoorden welke archiefstuk.
ken al dan niet in originali zullen worden overgedragen.' (Verslag 1980, sub
11.3). Aan een gelijkluidende formulering werd het volgende jaar een zin
toegevoegd: 'Partijen komen overeen te dien einde delegaties van deskundigen zo spoedig mogelijk bijeen te laten komen.' (Verslag 1981, sub !.la).
Hiervan is echter, mede door de politieke problemen tussen beide landen,
nooit iets terecht gekomen.
Op 4 juni wijdde de Stichting Instituut ter Bevordering van de Surinamistiek
(verder IBS) baar jaarlijkse colloquium aan het thema 'Bronnen voor de
Surinamistiek'. Dit, in samenwerking met het Algemeen Rijksarchief te Den
Haag (verder ARA) georganiseerde, colloquium werd door 150-200 per·
sonen bijgewoond. Tijdens de op het ARA gehouden studiedag kwam de
zorgwekkende situatie van het Surinaamse archiefwezen regelmatig ter
sprake. Vanuit de zaal werd gepleit voor het zoeken naar een oplossing VOOr
de archiefproblematiek. Het bestuur van het IBS besloot hierop te dien
einde in samenwerking met het ARA een werkgroep in te stellen.
Bedoelde werkgroep heeft, in wisselende samenstelling en de facto onder
leiding van de Rijksarchivaris van de Tweede Afdeling, drs. E. van Laar,
gedurende anderhalf jaar op informele basis gefunctioneerd. In deze
periode zijn wel verschillende contacten gelegd en plannen besproken, maar
zijn geen concrete resultaten gehoekt of voorstellen aan de Nederlandse of
Surinaamse overheid gedaan.
Op haar vergadering van 5 oktober 1989 heeft genoemde werkgroep zichzelf
opgeheven. In plaats hiervan is gelijktijdig een Gemengde Commissie voor
Surinaamse Archieven ingesteld. Met de term 'Gemengde Commissie'
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wordt aangeduid dat in de commissie, die haar basis en secretariaat op het
Algemeen Rijksarchief te Den Haag heeft, tevens vertegenwoordigers van
andere instellingen zitting hebben. De Gemengde Commissie telt Nederlandse en Surinaamse leden, en heeft als doelstelling voorstellen te doen ter
verbetering van de bestaande situatie met betreldcing tot Surinaamse archieven, alsmede middelen te vinden om deze voorstellen te doen effectueren. Leden van de commissie zijn: drs. I. de Bye (Stichting Surinaams
Museum), drs. E. Essed-Fruin (Stichting Surinaams Museum), dr. S.W. de
Groot (IBS), drs. E. van Laar (ARA; secretaris), drs. H.L.Ph. Leeuwenberg
(Rijksarchief in Utrecht), mr. W.L. Man A Hing (IBS), dr. G.w. van der
Meiden (ARA), dr. GJ. Oostindie (Koninklijk Instituut voor Taal-, Landen Volkenkunde; voorzitter), dr. I.P. Siwpersad (IBS) en H.A. Telgt (Staatsarchief Suriname).
De Gemengde Commissie heeft in haar eerste vergadering vastgesteld dat
het conserveren en vervolgens beschikbaar doen maken van de zich in
Suriname bevindende archieven thans de eerste prioriteit dient te hebben.
De huidige situatie in Suriname is zeer zorgelijk. Er bestaat geen centraal,
goed geoutilleerd arcbiefgebouw. De diverse archiefcollecties worden
verspreid door het land, voornamelijk op diverse locaties in Paramaribo,
bewaard. De conditie van de als archiefruimte dienstdoende gebouwen
voldoet niet meer aan de eisen van behoorlijk archiefbeheer. Daarnaast is
er geen sprake van een deugdelijke conservering, inventarisering en beschikbaarstelling aan het publiek.
Dit probleem is niet alleen in Surinaamse vakkringen onderkend. Ook van
overheidswege, in het bijzonder vanuit het Surinaamse Ministerie van Binnenlandse Zaken, dat het archiefwezen onder zijn beheer heeft, wordt deze
problematiek met bezorgdheid onder ogen gezien. Er zijn echter geen
gelden beschikbaar om daadwerkelijk verbeteringen door te voeren. Zo
liggen reeds jaren plannen gereed om tot de bouw van een algemeen archief
te komen; met de uitvoering is nimmer een begin gemaakt.
De Gemengde Commissie heeft daarom besloten te pleiten voor een fasegewijze aanpak van de problematiek:
- op de lange tennijn dient in Paramaribo een goed geoutilleerd archiefgebouw in gebruik te worden genomen. Naar schatting is met de bouwen
inrichting van een dergelijk gebouw een bedrag van tenminste NO 10 miljoen
gemoeid. Het is duidelijk dat dit voorlopig niet de eerste prioriteit kan
hebben.
- op de midlk//ange tennijn (in de komende jaren) kan een begin worden
gemaakt met de herordening, conservering en microverfllming van de in
Suriname berustende archiefcollecties. Hiertoe is het noodzakelijk dat in
Paramaribo een restauratie-atelier en een ruimte geschikt voor microverfIlming worden ingericht. De gemaakte microfilms zullen uiteindelijk niet
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alleen in Suriname, maar ook in Nederland beschikbaar moeten komen.
Uiteraard is een en ander slechts mogelijk indien de Surinaamse regering
hieraan alle medewerking verleent, zowel t.a.v. de openstelling van de
archiefcollecties als op het personele vlak. Gezien de onduidelijkheid over
omvang en conditie van het in Suriname bewaarde archiefmateriaal is het
thans niet mogelijk een veantwoorde schatting van de hiermee gemoeide
kosten en tijd te maken, evenmin om reeds prioriteiten te stellen. Om deze
reden is het geboden
- op korte tennijn (in 1990) een archiefdeskundige naar Suriname uit te
zenden, die in samenwerking met de archiefbeheerders aldaar een eerste
inventarisatie van de problemen en mogelijkheden kan maken. Uit deze
pilot-study zou een rapport moeten voortvloeien waarin bovengenoemd
project wordt geconcretiseerd en van een fInanciële en tijdsrarning wordt

voorzien.
Betrekkelijk kort na haar aantreden kan de Gemengde Commissie thans
melding maken van goede vorderingen. Regelmatige contacten met vertegenwoordigers van de Nederlandse en Surinaamse overheid, alsmede
tussen de commissieleden in Nederland en Suriname, lijken thans vruchten
af te werpen. De Nederlandse Minister voor Ontwikkelingssamenwerking
drs. J.P.Pronk heeft in januari 1990 positief gereageerd op een subsidieaanvrage van de Gemengde Commissie ten behoeve van bedoelde pilotstudy. De Surinaamse overheid, i.c. de Stichting Planbureau Suriname, heeft
via de Nederlandse ambassade in Paramaribo een verzoek ingediend om
daadwerkelijke uitvoering van deze pilot-study; dit verzoek impliceert de
officiële medewerking van Surinaamse kant.
Tot zover deze (droge) opsomming van de activiteiten van de Gemengde
Commissie voor Surinaamse Archieven. Vastgesteld mag worden dat, niet
in de laatste plaats dankzij initiatieven van de zijde van het IBS, nu tenminste
een begin kan worden gemaakt met de verbetering van de situatie in het
Surinaamse Archiefwezen. Over de vorderingen zal de commissie de lezers
van OSO graag op de hoogte houden.

april 1990
Dr.GJ. Ooslindie
voorzitter Gemengde Commissie
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Schoolloopbaan van Surinaamse kinderen in de aandacht
Twee kort na elkaar verschenen publikaties schenken aandacht aan de
schooUoopbaan van Surinaamse kinderen in het Nederlandse onderwijs. Er
is reden tot bezorgdheid hierover. De prestaties van Surinaamse leerlingen
in het Nederlandse onderwijs zijn verhoudingsgeijs laag; zij stromen voornamelijk door naar de lagere vormen van het voortgezet onderwijs en zij zijn
oververtegenwoordigd in het speciaal onderwijs.
Begin maart 1990 verscheen School/oopbaanverbetering van Surinaamse
leerlingen, onder redactie van Varina Tjon-A-Ten en Krishna Autar. Het
boek bevat de inleidingen die zijn gehouden op de conferentie 'Verbetering
SchooUoopbaan van Surinaamse leerlingen', die in oktober 1988 door de
S.SA. (Stichting Steunfunctie-organisatie voor Surinamers in Amsterdam)
is gehouden. Tot de contribuanten behoren onder anderen de beide redacteurs, Henry Dors, Hele Burleson-Esjas, Adjiedj Bakas, Mildred de
Baas,Hein Eersel en Krish Sietaram. De staatssecretaris van onderwijs, drs.
J. WaUage, heeft het voorwoord geschreven. Het boek is uitgegeven door
uitgeverij Swets & Zeitlinger te Amsterdam en Lisse (ISBN 90 2651087 X).
Bij het verschijnen zijn exemplaren aangeboden aan staatssecretaris Wallage en de Amsterdamse wethouder van onderwijs, mevrouw A. Wildekamp.
Op 4 april is door de L.I.S. (Limburgse Immigratie Stichting) het verslag
gepresenteerd van een onderzoek naar de schooUoopbaan van aUochtone
kinderen in het basisonderwijs in de Oostelijke Mijnstreek. Het onderzoek
is uitgevoerd door M.G.M. Janssen. Het betreft oiet aUeen Surinaamse
kinderen, maar ook kinderen van Antilliaanse, Marokkaanse, Tunesische en
Turkse afkomst. Ook in dit verslag komt de verhoudingsgewijs te frequente
doorverwijzing naar het speciaal onderwijs ter sprake. Het verslag is te
besteUen bij de genoemde Limburgse Immigratie Stichting, Akerstraat 41,
6411 GW Heerlen (ISBN: 90 800 4681 7).

1990 staat in het teken van de herdenking van het feit dat honderd
jaar geleden de eerste Javaanse immigranten in Suriname
arriveerden. Tot de herdenkingsfestiviteJten in Suriname behoort
onder meer een tentoonstelling in het Surinaams Museum (vanaf
eind augustus). In Nederland zal o.a. in september in het
Congresgebouw te Den Haag een symposium worden gehouden.
De foto (oorspronkelijk gepubliceerd in Tropisch Nederland van 8
februari 1932) toont Javaanse immigranten op het moment dat zij
voor het eerst Surinaamse grond betreden.
(foto Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde)
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Bijdragen voor aso zende men in tweevoud getypt aan de hoofdredacteur.
Een omvang van niet meer dan 45000 tekens (ongeveer 700 regels van 64
tekens) verdient de voorkeur. De taal van publikatie is in de regel het
Nederlands, maar een enkele maal worden ook artikelen in het Engels
opgenomen. Bijdragen mogen niet reeds elders zijn gepubliceerd of aangeboden.
Voor literatuurverwijzingen en bronvermeldingen gebruike mengeetllloten;
deze moeten in de tekst worden opgenomen en wel als volgt: de achternaam
van de auteur(s), gevolgd door tussen haakjes het jaar van publikatie,
bijvoorbeeld: ' hierover meldt Van Lier (1977) .. . ; of achternaam + jaar van
publikatie beide tussen haakjes: ' .. . (Van Lier 1977) .. .". Indien mogelijk,
dient men niet slechts naar het boek of artikel, maar ook naar de pagina's
waarop de bedoelde informatie is te vinden, te verwijzen, en wel als volgt:
' hierover meldt Van Lier (1977: 231) .. ." of' ... (Van Lier 1977: 231).
De literatuurlijst aan het eind van het artikel wordt alfabetisch gerangschikt.
Voorbeelden van de wijze waarop de publikaties omschreven dienen te
worden, vindt men in de rubriek Recente Pub/ikaties.
Het wordt op prijs gesteld als auteurs bij hun artikelen een of twee illustraties
voegen of suggesties over mogelijke illustraties doen. Het adres van de
auteurs wordt in aso opgenomen. Indien een auteur dat op prijs stelt,
worden na haartzijn bijdrage enkele biografische gegevens over de auteur
vermeld.
Het is ook mogelijk een artikel op schijf in te leveren (3.5 of 5.25 inch), bij
voorkeur in Word Perfect 4.2 of 5.0, echter wel vergezeld van een afdruk.
Men wordt in dat geval verzocht geen afbrekingen te gebruiken en w weinig
moge/ijk codes met betrekking tot de opmaak in het bestand op te nemen;
alleen de alinea-markering en de indeling in paragrafen met behulp van
tusseukopjes moeten worden aangegeven. Eventuele andere aanwijzingl'n
kan men op de afdruk aangeven.
Ingekomen bijdragen worden door de redactie beoordeeld. Over kleine
(slilislische) wijzigingen wordt in de regel geen overleg gevoerd met de
auteur. Grotere, inhoudelijke wijzigingen worden steeds aan de auteur(s)
voorgelegd. In geval van afwijzing van een artikel, ontvangt de auteur steeds
een toelichting op de afwijzing.
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De redactie is niet verantwoordelijk voor de in de bijdragen tot uitdrukking
gebrachte ideeën en meningen. Plaatsing in aso houdt niet in dat de
redactie het noodzakelijkerwijs eens is met de inhoud van de bijdragen.

Afbeelding omslag

De afbeelding op de omslag stelt een ma/Ilana voor. Dit is een ronde houten
schijf van bijna een meter middellijn, die door de Wayana-Indianen in
Suriname wordt gebruikt om in ronde huizen de nok van binnen af te sluiten.
Gezien het feit dat het Surinaamse woord aso "huis" betekent, heeft de
ma/Ilana voor ons een belangrijke symbolische betekenis.

op deze ma/Ilana, waarvan het origineel in het Academiegebouw te Leiden
te zien is, zijn aan weerszijden van het middelpunt figuren afgebeeld die een
zogenaamde KlI/uwayak voorstellen, een dier (geest) met twee koppen en
kuifveren.

Foto Prentenkabinet Rijksuniversiteit Leiden.
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100 JAAR SURINAAMS-JAVAANSE CULTUUR

In 1990 is in Suriname en in Nederland herdacht dat honderd jaar geleden,
op

9 augustus 1990,

de eerste Javaanse immigranten in Suriname arriveer-

den. Het I.B.S. heeft aan deze herdenking bijgedragen door het jaarlijkse
I.B.S.-symposium te wijden aan 100 jaar SlIrillaams-Javaallse cllltllllr. Traditiegetrouw is het themanummer van OSO aan hetzelfde onderwerp a ls hel
symposium gewijd. Twee van de lezingen van het symposium, van Rosemarijn Hoeftc cn mevrouw Palma, zijn in dit nummer als artikelen opgenomen.
De bijdragen aan het symposium van Fons Grasveld en Herman Dijo, over
respectievelijk jarafJ képang in Nederland en Surinaams-Javaanse muziek,
leenden zich nict voor publikatie in de vorm van ccn artikel omdat video-

opnamen en gelu idsbanden er zo'n grote rol in speelden.
Het nummer opent met cen overzichtsartikel van Rosemarijn Hocfte over

de wijze waarop over de Surinaamse Javanen werd en wordt gedacht en
geschreven. Vervolgens komen aan de orde: de Javaanse religie (in het
artikel van Sylvia Gooswit over jarall képallg), de vertelkunst (in het verhaal
Pak Soenarjo) en de kookkunst (in het artikel van mevrouw Patmo). Er is
voorts een interview met de Javaans-Surinaamse schilder Soeki Irodikromo
die in zijn werk elementen van de Javaanse cultuur tracht te int regeren met
invloeden uit de moderne westerse schilderkunst. Een interessant document
is de brief van cen Javaanse remigrant aan zijn vroegere werkgevers in

Suriname. Het artikel van Ellen Wiearl over de grote aanhang voor Anton
de Kom onder de Javaanse bevolking verschaft inzicht in de levensomstandigheden van de Surinaamse Javanen omstreeks 1930.
In 1986 is cr een officiële spelling van hct Surinaams-Javaans vastgesteld.
Het lijkt ons van belang bij alle publikaties de regels van deze spelling aan
te houden, en dat is ook wat we in dit nummer in alle artikelen hebben
nagestreefd. De regels worden uitgelegd in een kort artikel van Hein Vruggink, dat aan de vertelling in het Surinaams-Javaans voorafgaat.
De vaste rubrieken Recensies en Recellle pub/ikaties besluiten dit numrner

van OSO. Wij maken ons op voor OSO's eigen jubile um, de tiende jaargang.

De redactie

BESTUURSWIJZIGING I.B.S.

Uit het bestuur van de Stichting Instituut ter Bevordering van de Surinamistiek zijn de volgende leden getreden: Ellen Kensmil, Ingrid Koulen en
Herman Wekker. Onder de toegenomen druk van hun eigen werkzaamheden zagen zij zich helaas genoodzaakt hun activiteiten in dit kader te
beëindigen.
Van hen heeft Herman Wekker, mede-oprichter van I.B.S. en grote stuw-

kracht in de surinamistiek, vanaf het begin cen centrale functie in hel bestuur
bekleed. Daarnaast heeft hij gedurende de eerste vier jaar de redactie van
OSO doeltreffend aangevoerd. Op beide plaatsen heeft hij zich doen kennen
als een voortreffelijk surinamist met een groot organisatievermogen. Het is
dan ook voor een groot deel aan zijn onvermoeibare inspanningen te danken
dat Stichting en OSO tot bloei konden komen.
Ingrid Koulen heeft zowel in het bestuur als in de redactie van OSO zitting
gehad. Voor de Stichting heeft zij zich verdienstelijk gemaakt door onder
meer het organiseren van twee colloquia op zich te nemen. Daarnaast heeft
zij voor ons tijdschrift nauwgezet de recensie-rubriek verzorgd.
Ellen Kensmil heeft vier jaar lang, van 1985 tot 1988, de administratie van
LB.S en OSO op zeer zorgvuldige wijze weten te voeren.
Aan hen allen willen wij bij dit afscheid onze bijzonder hartelijke dank
uitbrengen voor hun belangrijke bijdragen.
Als nieuwe leden van het bestuur kunnen worden welkom geheten: Rotine
Redmond, Frank Dragtenstein, Gert Oostindie en Hans Ramsoedh. Als
auteurs van divcrse belangwekkende publikaties over Suriname hebben zij
recds de aandacht op zich weten te vestigen. Wij zijn zeer vcrheugd met hun
toetreding tot onze gelederen.

Namens het bestuur van de Stichting I.B.S.
W.L. Man A Hing, voorzitter

BEELDVORMING JAVAANSE CULTUUR

Rosemarijll Hoefte
Deze inleidinglover de koloniale eDwelenschappelijke beeldvorming omtrent Javaanse cultuur in Suriname is in twee delen gescheiden: vóór en na
de contractarbeid, de scheidslijn is ongeveer 1940. Voor de periode van de
contraclmigratie baseer ik mij op eigen onderzoek. De meeste contemporaine bronnen over Javaanse contractarbeiders concentreren zich op het
(vermeende) Javaanse volkskarakter eD de bruikbaarheid van Javanen op
de planlagcs. Slechts zelden wordt er aandacht besteed aan de cultuur van
deze immigranlen. De basis voor wetenschappelijk onderzoek Daar de
Javaanse bevolkingsgroep is gelegd door Joseph Ismael. In zijn proefschrifl
(1949) bespreekl hij de immigratie van de Javanen, hun demografische
ontwikkeling en hun sociaal-economische positie in Suriname. Gedegen
antropologisch onderzoek Daar de Javaanse cultuur wordl pas sinds het eind
van de jaren vijftig gedaan. Pionier is wijlen Annemarie de Waal Malefijt,
die in 1958-59 in Suriname verbleef. Daarna volgden Gcr van Wengen
(1962), Parsudi Suparlan (1973-74) en Rik Derveld (1976-79). Verder zijn
cr een disscrtalie vaD de Duitse Gabriele Grodd (1%7) en interessante
bijdragen van Hein Vruggink, Johan Sarmo en Sylvia Gooswil.

COlllraetmigratie en hel/even op de plantages

Cultuurschok en oJltwn"chling
Immigranten die voor het eerst in Suriname arriveerden kregen ecn cultuur-

schok te verwerken. Na een bootreis die voor de meesten toch een afschrikwekkende ervaring moel zijn geweest, moesten de Javanen wennen aan de
discipline op de plantages die de arbeiders verplichtte aUe dagen, behalve
zondag, 7 of 10 uur te werken. Bovendien kon vermeende luiheid of onwil
strafrechtelijk worden vervolgd. Een andere nieuwigheid was de aanwezigheid van Creolen en, misschien in mindere mate, Hindostanen in Suriname.
De meeste Javanen identificeerden de Creolen en Hindostanen met wayangfiguren. De Creolen werden gezien als bu/a (monster), een personage dat
niel alleen lelijk is, maar ook ruw, kwaad, gretig en geneigd tot dronkenschap. De Hindostanen werden beschouwd als sluw, ge meen en onbetrouwbaar en vergeleken met anuman (zie Suparlan 1976:88).
De contract migratie en -arbeid waren naluurlijk niel zonder gevolgen voor
de Javaanse cultuur. Belangrijk was dat er in de eerste decennia veel meer
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mannen dan vrouwen immigreerden, waardoor het evenwicht tussen de

sexen wegviel en er weiniggezinnen konden worden gevormd. Deze factoren
veroorzaakten instabiliteit en leidden tol prostitutie, alsmede excessief dob·
beien e n drankmisbruik. Doordat vooral jonge(re) mannen op de plantages
woonden, ontstond er een soort machtsvacuüm in de Javaanse bevolkingsgroep. Een gezaghebbende oudere, en dus per definitie wijzere, generatie
ontbrak en sociale status was nu vaak afhankelijk van lichamelijke kracht.
Wie niet oud was, moest sterk zijn. De krachtige jongelingen, de zogenaamdeballdo/s, eisten de mooiste vrouwen op en zaten op de eerste rij bij feesten
en ceremonieën (Suparlan 1976:120-123). De invloed van de balldo/s nam
af toen de Javaanse bevolkingsgroep langzamerhand meer "normale' demografische kenmerken begon te krijgen door de groei van het aantal vrouwen
en ouderen. Ook de komst van op Java religieus opgeleide personen die de
Javaanse gewoonteregels beheersten, leidde tot de normalisering van de
verhoudingen binnen de Javaanse gemeenschap.
De Javaanse culturele traditie is, ondanks de ontwrichtingen veroorzaakt
door migratie cn contractarbeid, sterk gebleken. Daarvoor zijn mijns inziens
drie belangrijke oorzaken aan te wijzen. Ten eerste, de influx van nieuwe
immigrantcn (tot 1939) hield de al eerder gearriveerden in contact met de
Javaanse cultuur en op de hoogte van de situatie en eventuele veranderingen
op Java. Ten tweede, de saamhorigheid van de Javaanse gemeenschap ten
opzichte van andere etnische groepen maakte het mogelijk de eigen cultuur
te handhaven. Tenslotte, sommige grote plantages en soms ook de overheid
stimuleerden het instandhouden van de Javaanse cultuur.

Annoede
Hoc leefden de Javanen op de plantages? Hierover bestaan eigenlijk niet
zoveel bronnen met informatie. Maar de Nederlands-Indische bestuursambtenaar Herman van Vleuten heeft het huiselijk leven van de Javanen op de
plantages beschreven. Van Vleuten kreeg in 1908 de opdracht om een
onderzoek in te steUen naar "den toestand der Javanen in Suriname". Het
volgend citaat komt uit zijn, één jaar later verschenen, rapport:
"Het huiselijk leven der Javaansehe immigranten schijnt mij, over het geheel
genomen, vrij treurig toe. De meeste der door mij bezichtigde kamers
maakten op mij den indruk van groote armoedigheid der bewoners ervan.
Huisraad was dikwijls in het geheel niet aanwezig en de slaapplaats (brits)
niet van een gordijn (muskietenklamboe) voorzien; van eet- en kookgerei
bezat men veelal alleen het allernoodzakelijkste. Slechts bij uitzondering
getuigden hier en daar sommige vertrekken van meerderen welstand der
erin huizende gezinnen. Deze bleken dan bij informatie gewoonlijk die te
zijn der beter betaalde contractanten, mandoers en dergelijken, die een vast
dag- of weekloon genoten of - hoewel zeldzamer - van vrije arbeiders, die
zelf, of wier vrouwen, een nevenbedrijf uitoefenden dan wel bijverdiensten

Bee/dvonnillg Javaanse cu/tuur

Heip/alllen vall n)"sl door Javallell in Suriname, omstreeks 1914.
(uit: H. Weiss, Vier maal/del/ il/ SI/ril/ame, Nijkerk: Cal/el/bacil, 19J5.)
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hadden. Aan hun behoefte om het zich in de woning wat gezelliger te maken,
hadde n deze Javanen dan ook direct zoo goed en zoo kwaad als dit ging door
wandversiering (portretten, uitknipsels uit illustraties) als anderszins voldaan, zoomede aan hun verlangen naar cenige comfort, als dit woord hier
gebruikt mag worden, toegegeven door zich eenig huisraad, cen lamp, wat

glas- e n aardewerk, een koffer of trommel ter opberging van kleeren, enz.
aan te schaffen. Maar ook hadden eenige dezer lieden natuurlijk aan hun
spilzucht toegegeven door allerlei onnutte zaken te koopen." (Hoefte

1990:90).
Naast het paternalisme dat uit dit citaat spreekt, komen ook de armoede en
troosteloosheid duidelijk naar voren. De plantagebewoners worden afgeschilde rd als ontheemden, zo zonder hun dessagemeenschap en vaak zonder
gezin. Nu deze traditionele banden niet of nauwelijks meer bestonden
werden de relaties tussen dejaji, mensen die op dezelfde boot naar Suriname
waren gekomen, belangrijk. Eenmaal jn Suriname aangekomen verJoren de

jaji elkaar niet meer uit het oog.
Religie op de plaillages
De gemeenschapszin van de Javanen heeft een belangrijke rol gespeeld bij
het instandhouden van het Javaanse culturele erfgoed. De Javaanse cultuur
is in hoge mate beïnvloed door de Islam. In Suriname vervult slechts een
kleine minderheid, de zogenaamde sanlri, getrouw de religieuze plichten.
De meerderheid wordt gevormd door deabangalJ, de meelopers? Voor hen
zij n trad itionele waarden van vóór de komst van de Islam het belangrijkste.
De mi gratie naar Suriname heeft de religieuze en traditionele gewoonten
niet wezenlijk aangetast. De zendelingen en missionarissen mochten dan
vinden dat de Jovanen 'slechte moslims' waren, maar zij hielden wel Javaanse tradities in ere (Hoefte 1987:371). Missie en ze nding hadden niet veel
succes onder de Javanen. Naar verhalen uit het Oude Testament werd nog
wel geluisterd, maar zelden volgde een bekering. Gedoopte Javanen werden
meestal uit de gemeenschap gestoten. De begrafenis van een gedoopte
Javaan werd niet door moslims bijgewoond en in 1927 kwamen twee Javanen
na hun doop thuis om hun huis verlaten te vinden. V rouwen en kinderen
hadde n de mannen per ezelwagen in de steek gelaten, omdat ze niet met een. /
christen wensten te leven (Hoefte 1987:371).
Ten tijde van het onderzoek van Van Vleuten was er op één plantage een
moskee, waarschijnlijk op Alliance; later volgden er meer (Hoefte 1990: 93).
Ook werden er op de plantages slamelalls, offermaaltijden ter ere van de
geestenwereld, gehouden. Deze vonden vooral plaats ter gelegenheid van
ingrijpende gebeurtenissen zoals geboortes, besnijdenissen, begrafenissen,
huwelijken of de aankomst van nieuwe immigranten. Mariënburg was een

van de plantages waar veel slametans werden gehouden, omdat de plantage
redelijk goed bereikbaar was en er veel Javanen woonden. Nadat ze op

Bee/dvon1ling Javaanse cultuur
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zaterdagmiddag hun loon hadden ontvangen, maakten vele Javanen zich op
om, gekleed in kleurige sarongs, aan een slametan deel te nemen. Volgens
een zendeling van de EBG ontaardden de meeste slametans al gauw in
dobbelpartijen (Bielke 1940:11). Populair waren de layl/b feesten, waar
lédéks, dans meiden, zongen en met de mannelijke gasten dansten. De gasten
leverden een financiële bijdrage met de bedoeling dat de gastheer quitte zou
spelen.
Sociaal leven
(Religieuze) feesten vormden een belangrijke vrijetijdsbesteding, maar de
uren na het werk werden meestal gevuld met praten (omollg-omollg), het
drinken van rum en het roken van tabak, ganja en opium. Volgens verkoopcijfers uit 1909 schoot het verbruik van opium onder Hindostanen en Javanen omhoog. Hoewel sommige nieuwkomers bij aankomst in Suriname al
verslaafd waren, lijkt het erop dat de meeste immigranten pas op de plantages opium zijn gaan gebruiken (Hoefte 1987:380-381). Het meest geliefde
en ook het beruchtste tijdverdrijf was het dobbelen. Hoewel deze activiteit
in 1914 officieel werd verboden, slaagde men cr nooit in dit spel geheel uit
te bannen. Vooral op de grote(re) plantages bleek het onmogelijk om het
dobbelen echt te bestrijden. Dobbelen kon leiden tot zulke problemen als
diefstal, chantage, mishandeling, oververmoeidheid en ondervoeding. Niet
alleen geld, maar ook gereedschap, kleding en juwelen werden vergokt.
Deskundigen meenden dat het gokprobleem in Suriname veel groter was
dan op Java.
De directie van de plantage Mariënburg (die in bezit van de NHM was)
probeerde door het op touw zetten van andere activiteiten een alternatief
voor het gokken te bieden. Hier profiteerde de NHM van de ervaring die zij
in Nederlands Oost-Indië had opgedaan. Daar kochten de plantagehouders
game/alls en bouwden ruimtes voor feesten en voorstellingen en later ook
eenvoudige bioscopen. In 1903 kocht de NHM in Semarang een gamelan
voor Mariënburg. Ook werd er een slametan-Ienl gebouwd voor slametans,
wayallg kl/lil (poppenspel) en wayallg wOlIg (gedanst drama) voorstellingen.
Bovendien werd cr jaarlijks een bedrag gereserveerd voor "koeliefeesten".
In de jaren dertig werden er op Mariënhurg ecn voclbalcluh, de "Vlaamsche
Leeuw", en een toneelvereniging, "Bangsawan" (Adel), die in het weekeinde
in de slamelan-tent optrad, opgericht. Er kwamen ook drie bioscopen, waar
in 1936 films gemaakt in de periode 1915-1920 werden vertoond.

De laatste fase \Jan de immigratie
In de loop der jaren werden de Javanen steeds nationalistischer. In 1918
werd de eerste Javaanse vereniging "Tjintoko Muljo" opgericht. Deze vereniging zette zich in om de sociaal-economische situatie van de Javanen te
verbeteren. De leider van "Tjintoko Muljo" op Mariënburg richtte ook een
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vereniging op om de sociale solidariteit tussen Javanen te bevorderen door
het verlenen van onderlinge hulp. Ieder lid stortte wekelijks een bijdrage en
bij een ingrijpende gebeurtenis zoals ziekte, huwelijk, begrafenis of besnijdenis konden de leden een beroep doen op dit fonds. Met dergelijke
activiteiten bad den de Nederlanders geen moeite, men stimuleerde ze zelfs
om de spaarzin van de Javanen te bevorderen, hoewel men bezorgd opmerkte dat cr te veel van het geld aan "onnodige festiviteitcn opging.
Wél bad den de autoriteiten grote bezwaren tegen de meer politiek gerichte
activiteiten van de Javaanse immigranten in de jaren dertig. Nieuwaangekomen Javanen berichtten over de veranderende stemming in Nederlands-Indië. Om deze anti-koloniale gevoelens tegen te gaan achtte de directie van
Mariënburg het bijvoorbeeld noodzakelijk om abonnementen te nemen op
"positieve" tijdschriften uit de Oost, die de Javanen "in de juiste richting
zouden dwingen"] Veel effect schijnt dit tegenoffensief niet te bebben
gehad; de tijden waren al duidelijk veranderd. De plantages hadden aan
economische macht ingeboet en de Javanen die nu nog naar Suriname
kwamen, vestigden zich daar als kleine landbouwers.
Het oprichten van Javaanse nederzettingen ontving een extra impuls door
het beleid van Gouverneur J.C.Kielstra. Zijn immigratieproject, het zogenaamde Welter-Kielstra-plan, luidde de laatste fase van de Javaanse migralic in. Het project had tot doel de bevolking van Suriname te vergroten, een
arbeidsreserve te creëren en Suriname te laten ~vcrindischcn" door duizenden Javanen binnen tien jaar te laten immigreren. Deze nieuwe kolonisten
zouden zich vooral op de verbouw van rijst moeten toeleggen. Het was de
bcdocling om complete dessa's, inclusicf hoofdlieden, naar Suriname te
latcn verhuizen. In 1939 arriveerden de laatste 990 Javanen onder dit programma in Suriname. Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was de
oorzaak dat het Welter-Kielstra-plan niet verder is uitgevoerd.
Het gouverneurschap van Kielstra (1933-44) is niet alleen vanwege dit
immigratieproject van groot belang geweest voor de Javaanse gemeenschap
in Suriname. Door bijvoorbeeld voor te stellen om huwelijken gesloten
volgens de rechtsregels van de hindoes en moslims te erkennen, doorbrak
hij de tot dan toe gevoerde assimilatiepolitiek, die erop gericht was om tot
een ongedeelde Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap te komen. In
1936 stelde Kielstra voor om dorps- of dessa-gemeenten in te stellen. Het
was de bedoeling om door het verlenen van een beperkte mate van zelfbestuur de saamhorigheid en zelfstandigheid van de Javanen te vergroten. [n
1939 vond het experiment met de dessa-scholen plaats, die tot doel hadden
de Javaanse gewoontes en cultuur te handhaven; de voertaal op deze scholen
was Javaans.
ll
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Na de eonlrae/arbeid

VestigilJg
Op de plantages woonden de Javaocn noodgedwongen bij elkaar, maar ook
in de periode na de contractarbcid heeft men elkaar altijd opgezocht en bij
elkaar gewoond. Het district Commewijne geldt als het Javanendistrict bij
uitstck. Ook in de stad wonen de Javanen vaak bij elkaar in de buurt. Bij de
huizen van de Javanen kunnen drie types onderscheiden worden. De eerste
woningen die werden gebouwd in Javaansc nederzettingen waren pina-hut-

ten. In 1958 constateerde Annemarie de Waal Malelijt dat het meest voorkomende type de zogenaamde Javaanse huizen (oma" jawa) waren, gemaakt van hout met golfplaten daken. Het wonen in een pina-hut werd toen
als iets beschamends gezien. Ambivalentie bestond er jegens de bewoners
van "moderne huizen", gebouwd op neuten en voorzien van ramen. Aan de

ene kant wezen dergelijke huizen op voorspoed en rijkdom, maar aan de
andere kant werdcn deze huizen als een verraad aan de Javaanse cultuur

gezien (De Waal Malelijt 1%3:38-41). Toen Rik Derveld aan het eind van
de jaren zeventig Suriname bezocht, was deze ambivalentie volgens hem
verdwenen. Men is cr trots op om in een oma" modem te wonen en de omah
jawa wordt een zeldzaamheid.
Taal elJ ollderwijs
De voertaal tussen de Javanen onderling is het Surinaams-Javaans. De

Duitse antropologe Gabriele Gold constateerde in 1%7 dat de Javaanse taal
verloren ging, omdat cr geen les in werd gegeven (1%7:122-125). Andere
onderzoekers zagen het niet zo duister in. De Waal Malelijt merkte in de
jaren vijftig op dat de beleefdheidsvorm van het Javaans, het krama of basa,
door de jeugd niet meer werd gebruikt of verstaan (1963:140). Twintig jaar
later echter constateerde zij een opleving; toen beheersten meer jongeren
dan vroeger de beleefdheidstaal (zie ook Derveld 1981 :73;118). De autoriteit
op dit gebied Hein Vruggink constateerde in 1984 dat het Surinaams-Javaans zich als omgangstaal redelijk heeft kunnen handhaven, hoewel jongeren steeds meer Sranantonga en vooral Nederlands spreken. Als schrijftaal
wordt het Surinaams-Javaans nog maar zelden gebruikt. Pas in het laatste
decennium is de notie dat de nationale talen van Suriname een grote

cult urele waarde hebben iets algemener geworden. Een taalproject van het
Ministerie van Onderwijs stelde de bestudering van de Surinaamse talen,
waaronder het Surinaams-Javaans, centraal (Vruggink 1984:61).
Onderwijs vormt de basis van sociale mobiliteit. Ofschoon het schoolverzuim onder Javaanse leerlingen, zeker in de districten, nog hoog is en de
meeste vormen van voortgezet onderwijs alleen in de steden worden gegeven, volgen st ces meer Javanen allerlei vormen van onderwijs nadat zij de
lagere school hebben verlaten. Dit komt tot uiting in de beroepsdifferentia-
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tie; hoewel de meeste Javanen nog steeds werkzaam zijn in de laod- en
mijnbouw, zijn zij steeds meer vertegenwoordigd in de dienstverlenende en
administratieve sector.

VelWall/schapsrela/ies
Verwantschapsrelaties zijn een belangrijk element in het Javaaose socio-culturele systeem. In de tijd van de contractarbeid was de jaji-relatie tussen
scheepsgenoten van groot belang. Deze banden bleven ook daarna bestaan,
ondanks toenemende gezinsvorming. De Waal Malefijt komt tot de conclusie dat hetjaji-systeem niet overleeft, simpelweg omdat het aantal ex-contractanten steeds minder wordt. Er mag echter niet uit het oog worden
verloren dat kinderen van jaji elkaar ook vaak als vrienden beschouwen. In
het Javaanse verwantschapssysteem neemt het gezin een centrale positie in.
Josef Ismael heeft een onderscheid gemaakt tussen 'archaïsche' en ' moderne" gezinnen. Andere onderzoekers hebben deze typering overgenomen.
Het archaïsche gezinstype is patriarchaal; de vader is superieur. Zijn vrouw
spreekt hem aan in het krama , terwijl hij met haar in gewone omgaogstaal
spreekt. In het midden van de jaren zeventig schreef Suparlan dat de meeste
Javaanse gezinnen in Paramaribo en de districten modern kunnen worden
genoemd (Suparlan 1976:151). Derveld is het hier echter niet mee eens; in
het Javaanse dorp Tamanredjo waar hij onderzoek deed, rekende hij 45%
van de gezinnen tot het archaïsache type (Derveld 1981:72).
Van helang zijn ook de relaties onderling, vrijwel alle Javanen zijn lid van
ecn of meer verenigingen. Men verwacht onderlinge hulpverlening (g%ngroyollg), vooral van de buren, bij overlijden, geboorte, huwelijk of besnijdenis.Samba/all (hulpverlening bij grote klussen zoals oogsten en de bouw van
een huis) is een typiSch Javaans fenomeen . Ger van Wengen concludeerde
na zijn veldwerk in 1%2 dat samba/an bij de landbouw aan het afnemen is.
Er zijn gebieden waar het nauwelijks meer voorkomt en andere waar samba/on is vervangen door een zakelijke manier van samenwerken. In die tijd
kwam samba/all bij de constructie van huizen nog wel voor. Dit is te
verklaren door het feit dat het bouwen vao een huis minder vaak voorkomt
dan de elk seizoen terugkerende laodbouwactiviteiten.

Religie
Godsdienstige waarden zijn erg belangrijk voor de instandhouding van de
Javaanse cultuur. Religieuze opvattingen, mystiek en rukwl zijn nauw met
elkaar verweven in de traditionele Javaanse cultuur. Rukun is het belangrijkste begrip in het Javaanse waardensysteem. Rukun houdt in: onderlinge
harmonie en een blijvende religieuze relatie met de geestenwereld. Door het
regelmatig houden van slametans onderstreept men rukun. De slametao is
de belangrijkste religieuze oefening in Suriname. De sl.metan is van belang
vOOr contacten met de geestenwereld, maar de aanwezigheid van san/ri,
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onder andere voor het spreken van gewijde Arabische teksten, is essentieel.
Deze sanlri zijn meeslal oudere mannen, die hun religieuze kennis op Java
hebben opgedaan. Zij bezillen tamelijk veel prestige, maar in 1960 was hun
aantal erg gedaald, terwijl er geen nieuwe instroom plaatsvond. Dit had ook
zijn weerslag op de traditionele santri-kunst zoals lemang en menorail-toneel
(Van Wengen 1973: 88).
Ook delayub-feesten komen nog veelvuldig voor in Suriname. Grodd (1971)
wijst op de wijzigingen die de dansstijl ondergaat; zo zouden jonge Javanen
op creoolse wijze dansen. Belangrijker lijkt het verschil van mening tussen
De Waal Malefijt en Van Wengen over de redenen om een tayub te geven.
De Waal Malefijt legt de nadruk op het financiële gewin dat de gastheer
hoopt te verkrijgen door veel gasten uitte nodigen die allen een geldbedrag
geven. Van Wengen meent dat een layub vooral een sociaal gebeuren is
(1%3:106-121), hoewel hij niet ontkent dat er "nogal eens tajoebs worden
gehouden die een tamelijk speculatieve inslag hebben".
Tayubs en slametans worden echter niet door alle Javanen bijgewoond of
gegeven. Godsdienstige menigsverschillen hebben de harmonie tussen de
Javanen verstoord. De eerste immigranten hadden een marginale kennis van
de Islam. Als ze al baden, deden ze dat met hun gezicht naar het westen,
zoals ze in Java gewend waren. In de jaren 1930-40 vormde zich echter een
groep reformisten die vond dat men naar het oosten moest bidden, omdat
vanuit Suriname gezien Mekka immers in het oosten lag. Deze reformisten
streefden cn streven naar een zuivering van de leer cn wonen geen slamctans
of tayubs bij. Volgens Derveld was in Tamanredjo 95% van de huishoudens
traditionalistisch en baden dus naar het westen (1981:129).
Politieke menigsverschillen (wel of niet terug naar Java, wel of geen onafhankelijkheid) bedreigden rukun verder. Volgens Sylvia Gooswit is de harmonie de laatste jaren teruggekeerd. Zij leidt dit af uit de heropleving van
de jarang képang (paardendans), een volgens Van Wengen verdwijnend
fenomeen. De kennis over de paardendans, gehouden ter gelegenheid van
overgangsrituelen en inlossing van schulden of als begeleiding bij belangrijke
gebeurtenissen, wordt meestal overgedragen van vader op ZOOn. In de jaren
tachtig zijn er vecl jarang képang groepen ontstaan, die vaak overheidssubsidies ontvangen. In 1984 waren er in Paramaribo, Commcwijne en
Saramacca negen groepen die regelmatig optraden. Het maken van de
bamboe of leren paarden is volgens Grodd een kunst die maar een paar
mensen machtig zijn. Gooswit vermeldt helaas niet of met de heropleving
van jarang képang ook het vervaardigen van paarden een nieuwe bloei
beleeft.
Uit alle onderzoeken komt een duidelijk verschil in levenshouding tussen de
generaties naar voren. De Javanen die in Java zijn geboren, houden veelal
vast aan uit Java meegenomen tradities. Daarbij worden ze gesteund door
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de Indonesische ambassade, die de beoefening van de Javaanse taal en
kunsten stimuleert. De jongeren schijnen zich minder aan het Javaanse
culturele erfgoed te hechten. Over de mate waarin dit gebeurt verschillen
de menigen echer. Annemarie de Waal Malefijt dacht in 1959 dat er een
slalus quo in de Javaanse cultuur was opgetreden, alleen een paar jongeren
in de stad zouden zich van de Javaanse cultuur afwenden (1%3:]91). Na haar
onderzoek zijn er echter essentiële veranderingen opgetreden. Grodd zag
in 1967 iets heel anders: zij constateerde een toenemende individ ualisering,
leidend tot een verlies van de Javaanse taal, cultuur en sociale waarden.
Vooral de jongeren raakten volgens Grodd steed verder verwijderd van de
Jvaanse cultuur, terwijl de ouderen de tradities wel in stand hielden, maar
de origine en de symbolische betekenis ervan niet meer kenden. Van Wengen en Derveld nemen een soort middenpositie in en wijzen op de verschillen
tussen de stadsbewoners en de traditioneler ingestelde districtsbewoners.
Beiden wijzen er wel op dat de jongeren meer westers zijn georiënteerd. Zij
schenken meer aandacht aan veranderingsprocessen, terwijl zowel Grodd
als De Waal Malefijt een momentopname hebben gemaakt en weinig aandacht hebben geschonken aan processen zoals surinamisering van de Javaanse cultuur, die nieuwe, interessante spruiten oplevert.
Het is duidelijk dat zij die niet op Java zijn geboren en de contracttijd niet
hebben meegemaakt de toekomst van de Javaanse cultuur in Suriname
bepalen. Aangezien de laatste groots opgezette veldonderzoeken al meer
dan tien jaar geleden plaatshadden, lijkt het goed om opnieuw onderzoek te
doen, want de jongeren van toen hebben nu zelf gezinnen gevormd. Welke
waarden dragen zij over op hun kinderen? De veranderingen in de Javaanse
cultuur in Suriname duiden niet alleen op verval, maar ook op heropleving.

Noten
1. Bij deze dank ik Rik Derveld voor zijn commentaar op een eerdere versie

van deze lezing.
2. Sylvia Gooswit (]988:2) prefereert de term Wong Agama Jawi (mensen
met Javaanse geloofsopvattingen) boven de term abangan; aangezien de
meerderheid van de hier besproken auteurs echter het woord abangan
gebruikt, is deze term in dit artikel, dat een overzicht van de bestaande
literatuur biedt, gehandhaafd.
3. De tijdschriften in kwestie waren Pandika Pustoko en Kedjawan, uitgegeven door Balai Pustaka (Hoefte 1987:391;407).
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BERICHT VAN EEN JAVAANSE REMIGRANT

William Man A Hing
Van de contractarbeiders en vrije emigranten uil Java naar Suriname is na
verloop van lijd in lolaal 26,3% geremigreerd naar heIland van herkomsl
(Encyclopedie van Suriname: 310) . Van de remigranlen is niel veel meer

vernomen, cr is over hen ook nauwelijks literatuur voorhanden . Voor Surinamisten lijkt hel nauwelijks interessant om de repatrianten, die na een kort
of langer verblijf in Suriname naar bet eigen land zijn teruggekeerd, te
betrekken bij een verdere studie. In bet kader van het eeuwfeest van de
Javaanse emigratie naar Suriname wordt hier een brief uit 1929 van de
remigrant Martoredjo weergegeven . *)

In de brief, die door de schrijver is gericht aan zijn vroegere werkgever en
diens echtgenote, wordt een chronologisch verslag gegeven van de terugreis

en de aankomst in het thuisland. Na ccn reis van ruim negen weken die via
de Middellandse Zee en het Suez-kanaal had gevoerd, kwamen de schrijver
en zij n reisgezellen te Batavia aan. Vanuit het treinstation Depok (door de
schrijver Depo genoemd) vertrok toen een ieder naar zijn of haar eigen
geboorteplaats.
Voor Martoredjo bleek de terugkeer toch niet ideaal. Niet langer dan twee
maanden heeft hij het in zijn geboorteplaats kunnen uithouden. Hij vond er,

zoals hij zelf schreef, alles "veranderd" en "vreemd" terug.
Andermaal besloot hij weg te trekken. Zijn eerste gedachte was om naar
Suriname terug te keren. Maar omdat hij van wervers had gehoord dat de
emigratie naar Suriname was stopgezet, besloot hij zijn geluk op Sumatra te
gaan beproeven. Daar trad hij in dienst van de Bataafsche Petroleum
Maatschappij (B.P.M.) te Serang Djaja.
Buiten deze brief hebben wij geen gegevens over Martoredjo kunnen achterhalen. Het is jammer dat dit geschrift ons over vele zaken in het ongewisse
laat.
Martoredjo, die vrijwel zeker op Java moet zijn geboren, moet op jeugdige
leeftijd zijn geboorteplaats, waarvan de naam niet ter sprake wordt gebracht,
hebben verlaten. In Suriname zou hij dan een Nederlandstalige schoolopleiding hebben genoten, getuige deze brief.

Hij lrofbij terugkeer een volstrekt andere, moderne wereld aan. Het is dan
niet te verbazen dat voor hem Suriname en Oost-Indië le vergelijken waren
met respectievelijk Boekoe (plantage Leonsberg) en de stad Paramaribo.

Zo groot moet toen al het verschil zijn geweest tussen die twee koloniale
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gebieden. Opvallend is tenslotte dat betrokkene geen gebruik heeft gemaakt
van de mogelijkheid om een vaste geslachtsnaam en voornaam( en) te kiezcn,
want hij bleef zich nog steeds noemen: "Martoredjo no. 1%48".

*) De brief behoort tot het archief van Ir. WJ.Relyvcld.

Serang Djaja 25-12-'29
Den WelEdelen Heer en mevrouw Riefeld.
Bij dezen deel ik u beleefd mede, dat ik nu op petroleum maatschappij
Serang Djaja ben. Onze toestand laat 't niet veel te wenschen over. En hoe
gaat 't met u en mevrouw? Ik hoop van harte dat u 't ook zoo bent.
Behalve wat u boven staan heb ik nog wat nieuws voor u allen. Toen we van
Suriname gingen, ging 't schip Noord Oostwaarts tot 't vaste land Afrika. 't
Schip had gedurende 2 weken gevaard en eindelijk bereikte 't schip de haven
van Gibraltar. 't Schip moest steenkool inladen. Toen 't klaar was ging 't
schip weer Noord Oostwaarts en gedurende 3 weken lang bereikte 't schip
de haven van Port Said. Tusschen Gibraltar en Port Saïd hadden we verschillende mooie dingen gezien. Te Port Saïd moest het schip ook steenkool
inladen. Eindelijk stoomde 't schip de Zuest kanaal in. De reis in de Zuest
kanaal duurde maar 18 uren. Toen 't schip de Zuest kanaal uit ging, vaarde
't schip oostwaarts en gedurende drie weken bereikte 't schip de haven van
Sumatra (Sabang Atjeh). Hier had 't schip maar 6 uren gerust en toen ging
't schip weer verder 1 dag doorvaren bereikte 't schip de haven van oostkust
Sumatra (Belawan). Hier had 't schip zoowat 2 dagen aan anker gelegen.
Zoodra 't schip kant en klaar was, ging 't weer verder en 3 dagen en 2 nachten
door gevaard had kwam 't schip bij Tandjoeng Prioek aan, dat is de voornaamste haven van West Java. Wij gingen toen te land, stapten de spoorwagons in en kwamen zoowat 10 u n/m te Depo. De menschen werden één voor
één geroepen en wie naar huis gaan, krijgen de reisgeld. Den volgende
morgen ging ik naar huis. Toen ik thuis gekomen was vond ik alles vreemd,
aUes was veranderd. Thuis had ik maar 2 maanden gebleven, langer kon ik
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niet houden. Eigenlijk wil ik naar Suriname terug gaan, maar ik verneem,
volgens wat de werfers zeggen (Immigranten naar Suriname is gestopt, naar
Sumatra is geopend), daarom ging ik naar Sumatra, maar niet als contractand als vrij arbeiders.
De petroleum maatschappij heet (B.P.M.) Bataafsche Petroleum Maatschappij. Ik krijg goed werk en ook goed geld, waarmee ik dingens kan
koopen (namelijk als tankmeter). 0, Mijnheer en mevrouw Suriname is
niets. Hier Oost Indië als u met Suriname vergelijkt, net als Boekoe met de
stad Paramaribo. Hier in Oost Indië kan u verschillende dingen zien (vliegmachines, oorlogsschepen, onderzeeër,) groote handelsschepen, electri-

sche trammen, groote gebouwen met hoge verdiepingen, deftige heren en
mooie dames, autos, motorfLcts, autobus, alles alles wat men in Holland
vindt, vindt men op Java wel.

Nou tot zoover, alleen op uw antwoord wachtend.

Hoogachtend,
Uw dw. dienaar.
Martoredjo.
'1 Adres

Martoredjo no. 1%48.
Tankmeter bij afd. c.P.S.
B.P.M. Serang Ojaja.
Sumatra O.K. Nederl.
Oost-Indië
Mijnheer, zegt aan mandoer Karma, dat hij mijn groeten aan de menschen
moet doen.

KEMBANGAN EN MABUK
Orde en chaos als twee-eenheid in jaran képang

Sy/via M. Gooswit
Man can adapt himself ta Glly/hing his imagillatiotl con cape witIJ; but he

deal with Chaos. Because his choracteristic fimctiolJ Gild highest
asset is conception, his grea/est frig/Jl is lo meet whot he comtOl cO/Jslnlethe 'wrCQllny', as it is popularly cal/ed.

CQ11Iwi

S. Langer, Philosophy ill a New Key
In elke cultuur wordt op deeen of andere manier naar een verklaringgezocht
voor verschijnselen en gebeurtenissen in de naluur en in de samenleving.
Wanneer cr geen verklaring gegeven kan worden voor een verschijnsel of

gebeurtenis dreigt de mens zichzelf te verliezen. Religie is van meet af aan
het instituut geweest dat zorg droeg voor het verklaren van onbegrijpelijke
toestanden. In het Javaans religieus systeem is zowel het leven op aarde als
in de kosmos een voortdurende strijd lussen orde cn chaos, tussen goed en
kwaad.
De bedoeling van dit artikel is na te gaan op welke manier de opvatting over
orde en chaos, die een belangrijke plaats inneemt in het Javaanse wereldbeeld, in eenjarall képallg opvoering tot uitdrukking wordt gebracht.
Jara/! képallg is een Javaanse paarddans van WOlIgAgamaJawa (mensen met
een Javaanse religie). Het is een culturele opvoering met rituele kenmerken,
gewoonlijk door mannen opgevoerd op gevlochten bamboe of leren paarden. Een culturele opvoering behoort tot een van de elementaire bestanddelen van ecn cultuur en is essentieel voor hel doen van observaties.

Kenmerken van een dergelijke opvoering zijn: er is een tijdslimiet, dat wil
zeggen er is in elk geval een begin en een eind; de handelingen die plaats
vinden zij n georganiseerd; er zijn een aantal opvoerenden en er is publiek
aanwezig dat op een bepaalde plaats en naar aanleiding van een bepaalde
gebeurtenis de opvoering bijwoont (M.Singer in Turner 1986:23).
Een jaran képang opvoering beantwoordt aan elk van de hierboven genoemde criteria. Vooral door laatstgenoemd kenmerk kan deze dans elementen
bevatten die verwijzen naar belangrijke aspecten van het wereldbeeld van
die groep Javanen van wier cultuur deze dans traditioneel een onderdeel is.
Orde ell Chaos ill het Javaalls wereldbeeld

Opvattingen die een wereldbeeld schragen, zijn over het algemeen te vinden
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in oorsprongsverhalen van een volk. Javanen die de Agama Jawa aanhangen,
kennen diverse oorsprongsverhalen. Deze worden onderverdeeld in categorieën overeenkomend met hun syncretistisch geloof waarin elementen uit de
Javaanse voorouderverering, de Hindoe-Boeddhistische religie en de Islam
tcrug tc vinden zijn. Een belangrijke overeenkomst tussen de categorieën is
de opvatting dat de Schepper problemen ondervond bij het scheppen van
de mCns. Ter illustratie volgt een scheppingsverhaal van HindoeBoeddhistische originel, dat een onderdeel is van veel semi-historische
Babad boeken van Javaanse vorstendommen. Deze verhalen schrijven over
het algemeen de schepping van de wereld toe aan de Hindoe god Brahma
en het scheppen van de mens aan god Vishnu. Niet dat god Brahma een deel
van de scheppingsactiviteit zo graag 'uit handen' gaf. Drie eerdere pogingen
van hem om menselijke wezens te creëren, resulteerden in het ontstaan van

vormloze astrale wezens zonder geest, die of te groot en lelijk of te klein en
onbeduidend waren. Teleurgesteld riep Brahma de hulp van Vishnu in en
gaf hem de opdracht de wereld te bevolken. Vishnu toog aan het werk en
maakte van klei een beeld naar zijn gelijkenis, dat hij met energie laadde.
Deze energie bestond uit een ziel (jiwa) en een geest (sI/kma) . Hij vergat
echter een essentieel aspect van de energie, de ademhaling (pralla ), eraan
toe te voegen. Het gevolg was dat na enkele wilde bewegingen het schepsel
in elkaar zakte en in duizend stukken uiteen vicl- stukken die reeds beschikten over een ziel en geest. Zij verdwenen in hel duister en veranderden in
kwaadwillende geesten die continu het godenrijk aanvallen. De tweede
poging van Vishnu was succesvol, omdat hij van zijn mislukking geleerd had.
Het wezen dat hij nu gemaakt had was nog beter dan het vorige (Koentjaraningrat1985:333).
Het bovenstaande verhaal leert ons dat in de Javaanse visie het kwaad van
goddelijke oorsprong is, evenals het goede. Aangezien alles wat is, geschapen is, zijn zowel goede als kwade elementen aanwezig in het zichtbare en
onzichtbare.
Het Javaanse wereldbeeld is doordrenkt met deze opvatting en zij vormt de
basis van diverse handelingen. Als eerste voorbeeld hiervan kan worden
aangevoerd de gewoonte om bij ieder formele bijeenkomst vergeving te
vragen aan de aanwezigen, zichtbaar en onzichtbaar, voor eventuele tekortkomingen van het gebodene (Gooswit 1988:149; Swart 1983:87).lmke Swart
is Van mening dat het doel van het vragen om vergiffenis te maken heeft met
hel symbolisch vernieuwen, herstellen of handhaven van de kosmische orde
(Swart 1983:88). Ik ben van mening dat de basis van dit verzoek eerder ligt
in de gedachte dat de elementen die chaos kunnen veroorzaken in principe
allijd aanwezig zijn en dat je als mens hiermee rekening dient te houden. Ik

baseer dit op de religieuze opvattingen van WOlIg Agama Jawa. Volgens de
Javaanse kosmologie is de Schepper bron en bestuurder van de vijf krachten
die de goede en slechte elementen van het universum beziclen. 2 Alle wezens
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in het universum worden bezield door deze vijf krachten: puiuIIg (edele
kracht), waltyu (goddelijke kracht om te kunnen regeren), olldaru (kracht
die medeleven opwekt voor anderen), /eluh braja (kwade kracht, kracht om
hekserij te plegen) en guntur (agressie opwekkende kracht). Elk element
wordt slechts door één kracht gedomineerd (Suparlan 1976:2891291).
Aangezien God in elk mens aanwezig is, geldt hetzelfde voor de mens. De
mens herbergt ook goede en kwade krachten in zich, en zijn ziel is ook de
bron en bestuurder van deze krachten. Door meditatie die gepaard gaat met
vasten, is de mens in staat de krachten die aanzellen tot kwaad tijdelijk te
neutraliseren.

Een ander voorbeeld draagt Elisabeth Lind (1974) aan. In haar analyse van
twee wayang verhalen gebaseerd op Javaanse mythen, de een over Dewi Sri
(godin van de rijst) en de andere over Batara Kala (god van de Vernietiging)
ondersteunt zij de gedachte dat orde en chaos een twecëenheid zij n in het
Javaanse wereldbeeld. Zij toont in haar studie aan dat Kala (god van de
Vernietiging en tevens het demonische aspect van Shiva) en Durga (het
demonische aspect van godin Uma, tevens vrouw van Shiva) samen de
onbeheerste en daardoor vernietigende negatieve krachten vertegenwoordigen, terwijl Sri (godin van de rijst, vruchtbaarheid, geluk en tevens
echtgenoot van Vishnu) en Vishnu (god die de wereld in stand houdt) de
positieve, orde nastrevende krachten voorstellen, die in elk individu aanwe-

zig zijn.
Andere st udies over wayang literatuur vertellen hetzelfde verhaal. Moerdowo (1982:59) deelt mee dat bij een wayang opvoering de rijen opgestelde
poppen links en rechts van de dolallg (de verteller/poppenspeler), die in een
bepaalde rangorde zijn gerangschikt, suggereren dat in de geest van elk mens
elke minuut van zijn leven een strijd aan de gang is tussen goed en kwaad.
Over de wayang opvoering ze!f zegt Swart (1983:15) dat het voortdurende
eonmct in het innerlijk van ieder mens in een wayang voorstelling tot
uitdrukking wordt gebracht in de strijd van de ksa/riya's (nobele ridders)
tegen de demonen en reuzen. Een strijd zonder eind, die in elke takoll
(verhaal) verwerkt moet worden ongeacht of ze in het verhaal past of nict.
Tijdens mijn eigen onderzoek in 1984, tensloUe, werd mij de visie over orde
en chaos, goed en kwaad duidelijk gemaakt aan de hand van een voorbeeld.
Er was sprake van iemand die veel goeds gedaan had VOor de gemeenschap
en nu beschuldigd werd van fraude. Mijn informant zei toen: "Men moet
goede en slechte daden tegen elkaar afwegen. Het is niet juist om iemand te
veroordelen op die ene slechte daad. Ieder mens heeft het kwade in zich,
daarom zijn vooral de goede daden van iemand belangrijk."
Ik heb meI deze voorbeelden willen aangeven dat de opvauing over orde en
chaos (goed en kwaad) als een tweeëenheid ten grondslag liggen aan mythe n, wayang literaluur en aan de dagelijkse werkelijkheid. Kortom: in het
Javaanse wereldbeeld herbergt elk individu goede en kwade krachten in zich
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en hel leven is een voortdurende strijd om een evenwicht te bewaren tussen

deze krachten. Cultuuruitingen gebaseerd op het wereldbeeld van WOllg
Agal1la Jawa hebben naar alle waarschijnlijkheid beide krachten in zich.
Jarall képallg
IlIleidillg

In het hiernavolgende zal ik een jaran képang opvoering nader bekijken aan
de hand van de opvatting dat orde en chaos een tweeëenheid vormen in het
wereldbeeld van Wong Agama Jawa.
In Suriname wordt jaran képang opgevoerd door een groep die bestaat uit
paarddansers, maskerdansers3, muzikanten en ccn of meer gambuh (trance
begeleiders), waarvan een de leiding heeft. Daarnaast kunnen er nog assistenten zjjn die voor administratieve en financiele kwesties wrgdragen. Hel
aantal groepsleden kan tot dertig oplopen. Enkele groepen zijn ondergebracht in verenigingen met rechtspersoonlijkheid.
Een jaran képang opvoering in Suriname onder leiding van een gambuh
bestaat uit twee delen. Het eerste deel heet kemballgan (versiering). Hierin
worden ingestudeerde dansfiguren opgevoerd. Het tweede deel is het mabuk (trance) deel. De dansers voeren in trance ieder op zich een dans uit.
Er wordt geen rekening met de anderen gehouden.
Traditioneel wordt jaran képang opgevoerd ter ondersteuning van een./
4
overgangsritueel , een besnijdenis of huwelijk. Het vormt ook onderdeel van
bersi" désa (zuivering van het dorp), een intensiveringsritueel5 . Verder
wordt deze dans opgevoerd als onderdeel van een mwo/all (verlossingsritueel)6, als diagnostisch middel voor de gambuh om achter de oorzaak van een
ziekte te komen of als inlossing van een gedane belofte aan de goden,
wanneer zij een verzoek hebben ingewilligd. In de loop van de tijd heeft het
werkterrein zich uitgestrekt naar verjaardagen, voetbalcompetities en kermissen.
Een groep wordt ingehuurd door de feestgever, die voor vervoer en voeding
zorgt, naast de overeengekomen geldelijke beloning. De beloning varieert
naar geografische-, afstammings- en amicale afstand.

Voorbereidillg va/J een opvoen'ng
Handelingen die plaatsvinden v66r de eigenlijke opvoering impliceren het
riluele karakter van jaran képang. Voordat cr sprake kan zijn van een
opvoering moet met goede en kwade geesten rekening gehouden worden.
Aan de goede wordt bescherming gevraagd, de kwade worden geweerd en
als dat nict lukt "zoet gehouden".
Een optreden builen de eigen gemeenschap bezorgt de gambuh extra werk.
In zijn eigen omgeving kan hij de te verwachten problemen inschatten,
immers "hij kent zijn pappenheimers". Hij weet welke buurtgenoten hern
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goed of kwaad gezind zijn, op welke manier hij de geesten die waken over
het wel en wee van de buurt of het dorp tevreden moct stclIen.
Anders is het wanneer er buiten de eigen gemeenschap wordt opgetreden.

Vooraf moet de plaats van optreden onderzoeht worden op kwaadaardige
bedoelingen van mensen en geesten. Er moet toestemming voor hel optre-

den gevraagd worden aan de dallyallg (bewaker) van de plaats waar de jaran
képang groep thuishoort en aan de danyang van de plaats waar de opvoering
zal plaatsvinden. Een extra probleem vormt de vreemde gemeenschap van
zowel geesten als mensen. De gambuh moet alle voelhorens uitsteken (zijn
magische kwaliteiten benutten) om kwade bedoelingen zo sncl mogelijk op
te sporen om maatregelen te kunnen treffen. Daarbij is vooral belangrijk om
te weten vanuit welke richting de plaats van optreden benaderd en betreden
moet worden, om niet tegen de naga dilla (slang van de dag) 7 in te gaan.
Deze kan je anders treffen met een of andere onaangenaamheid.
Vóór de opvoering wordt ook aan de geesten van de vier windrichtingenS
om bescherming gevraagd, en wel om "de kwade invloeden die willen
neerdalen" te weren, en "de kwade invloeden die cr al zijn te ontkrachten.
De gambuh vraagt aan de goede geesten de kracht om letterlijk alle kwaad
te vertrappen dat zich bevindt op en in de grond waar hij staat, in elk geval
gedurende zijn aanwezigheid.
Tot de voorbereiding van een opvoering hoort ook het prepareren van sajèll.
Sajèll zijn offers die bij elke Javaanse plechtigheid horen. Maar offers
worden ook zonder veel ceremonieel klaargezet. Vooral op donderdagavond worden sajèn geplaatst op allerlei plaatsen rondom hel huis, in de
luin, op kruisingen van wegen, in de belangrijkste kamer van het huis. Een
ll

sajèn wordt beschouwd als een geschenk, maar wel één waar men iets voor

lerugverwachl. Dit kan zijn bescherming, vergiffenis, ofloestemming, maar
sajèn dienen ook ter ondersteuning van een verzoek of als dank- en eerbetuiging.
De meest eenvoudige sajèn bestaat uil een glas water verrijkt met bloemknoppen van demelatj (soort jasmijn) en het branden vanmellyall (wierook).
Deze ingrediënten gelden als de meest fundamentele, want water, melati en
menyan komen er altijd aan te pas als er geofferd wordt.
Het branden van menyan is voor het welslagen van een jaran képang
opvoering onontbeerIjk. Terwijl de gambuh de menyan aansteekt, vraagt hij
aan Sillg Ilggawé Urip (Hij die leven maakt):
- dat iedereen die bij het feest op enigerlei wijze betrokken is een goed leven
mag hebben en dat hem niets overkomt; tegelijkertijd wordt dank betuigd
voor alle goede dingen van de afgelopen periode;
-te zorgen dat de opvoering doorgang vindt en alles een goed verloop mag
hebben.
- dat de opvoering niet verstoord wordt door kwaadwillende geesten en
mensen;
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- dat de muzikanten een goede presentatie van hun vaardigheid geven.
Tijdens een opvoering wordt er in de buurt van de grote gong van het
gamelan orkest menyan gebrand voor Kyai GalIgsa, die het orkest beschermt. Degene die de menyan aansteekt voor de grote gong moet weten
welke spreuken hij zegt. Door verkeerde spreuken te zeggen kan een van de
muzikanten in trance raken tijdens het optreden.
Een opvoering vereist uitgebreide sajèn. Behalve water met melati knoppen
worden nog diverse andere offers aangeboden, die op een tafel gerangschikt
worden. De samenstelling van deze offers is niet uniform.9 De kennis oVCr
de functie van de verschillende onderdelen van de sajèn is niet volledig. Ik
volsta hier met het noemen van enkele voorbeelden die duidelijk een tweeledig doel dienen. Dawe! (kokosdrank met siroop) en melatiknoppen behoren tot de offergaven. De dawet dient om dansers en toeschouwers te eren,
maar dient ook om de onzichtbare wezens bij elkaar Ie brengen. Bovendien
kan dawet als voorzorgsmaatregel gezien worden, want zij wordt gebruikt
door de geesten die op bezoek komen en misschien iets willen drinken. En
stel je voor dat cr niets te drinken is. Wanneer een gambuh een sajèn heeft
samengesteld die niet volledig is, kunnen de melatiknoppen een middel zijn
om aan de geesten te vragen de offers te aanvaarden zoals zij zijn. Daarom
zijn deze bloemknoppen onontbeerlijk. Maar melatiknoppen dienen ook als
afweermiddel tegen het kwaad.
Een van de taken van de gambuh vóór het eigenlijke optreden is het bereiden
van alal (gele pasta) waarmee de dansers zicb insmeren. Alal heeft als basis
kllllyit (geelwortel), waarvan de kleur enigszins overeen komt met de huidskleur van Javanen. Ze beeft verschillende functies: afweermiddel tegen
geesten, bescherming tegen "plankenkoorts" en betoveringsmiddel om tijdens de opvoering mooi over te komen ook al is de werkelijkheid anders.
Wanneer deze voorzorgsmaatregelen genomen zijn, worden alle materialen
bij elkaar gezel waarna de gambuh ze besprenkell mellenga wallgi (reukwater). De dansers ondergaan dezelfde behandeling. Hel gebruik berusl op het
idee dat dil type vloeistof hel vermogen bezit om geesten rustig te maken als
ze baldadig dreigen Ie worden. Ook dient de lenga wangi ter onderSleuning
van het uitnodigen en terugzenden van de geeslen.
Nadal de ceremoniemeesier verteld heefl door wie en waarom een jaran
képang zal worden opgevoerd, begint het orkest de openingsmelodie Ie
spelen. Ook de muziek heeft een tweeledig doel: aan de ene kant bet
begeleiden van de dansfiguren lijdens de kembangan, aan de andere kanl
hel manipuleren, zowel rustig maken als opzwepen, van de dansers die in
trance verkeren.

KemboJJgan

De opvoering beginl met de melodie élillg-élülg. Deze wordl aangehouden
lotdal de dansers de sembah (eerbiedige groet) hebben beëindigd. Alle

Hel kembangon-gedee/le van jaran képang.
(Jala: Sylvia Gaaswil )

Hel mabuk-gedeelle van jarall képallg.
(Jala: Sylvia Gaaswil )
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groepen beginnen met deze groet. Na de begroeting begint de kembangan
(versiering), de dansdemonstratie. Elke groep heeft wat de kembangan
betreft cen eigen structuur. De danspassen komen echter wel overeen. Er
worden diverse dansfiguren uitgevoerd. Eén figuur geeft bijvoorbeeld aan
dal de ruilers en bun paarden "op weg zijn", een ander symboliseert bet

gedrang van paarden om een drink- of voederplaats en ook het zich verwijderen van deze plaats. Elke dansfiguur wordt door een erbij horende
melodie gedragen.
Een danser hoeft niet over bijzondere kwaliteiten te beschikken. Een beetje
maatgevoel is een van de weinige vereisten. De meest geschikte personen
zijn jonge mensen rond de twintigjaar, vooral als ze ook in trance raken. Er
zijn uitschieters zowel naar boven als naar beneden. De jongste danser die
ik in 1984 geregistreerd heb was negen jaar oud, de oudste een veertiger.
Het leerplan en de leerperiode om danser te worden verschillen per groep.
Sommige groepen eisen van de danser een periode van vasten, terwijl andere
geen restriclies hebben. Maar ook het vasten wordt in deze moderne tijd een
probleem: "Vroeger werd voor het vasten het wakker blijven tot na middernacht als minimum vereiste gesteld. Nu is deze eis een maximum prestatie

geworden", zegt Pak gal1lbuh veelbetekenend. Waar geen enkele danser
onder uitkomt is het aanleren en in formatie uitvoeren van de dansfiguren

die lijdens de kembangan moeten worden uitgebeeld. Aan het eind van de
leerperiode wordt in een middernachtelijke sessie nagegaan welke dansers
in trance gebracht kunnen worden en welke niet. Degenen die niet in trance
raken, doen alleen mee met de kembangan en fungeren daarna als helpers
en lof als bewakers van de in trance verkerende dansers.
Mabuk

Na de meer of minder uitgebreide kembangan begint het trance gedeelte,
dat moeilijk te ordenen is. De kelldallg (trom) is het enige instrument
waarmee de gambuh vat heeft op de dansers die in trance verkeren. Er
mogen alleen bepaalde grenzen niet overschreden worden. Vooral de veiligheid van het publiek mag niet in gevaar komen. Op haar beurt moet het
publiek zich aan de vooraf bekend gemaakte regels houden. 1O Diverse
helpers staan in een kring om de dansers in trance en fungeren als beschermers van publiek en dansers. In trance gedragen de dansers zich als
paarden en eten gras en rijsthalmen, geëigend voedsel voor een paard. Ze
pakken het "voer" met de mond op. Wanneer ze drinken verdwijnt hun hoofd
in de teil en slurpen ze hoorbaar het water op. Daarna schudden ze met
rukkende bewegingen het water uit hun haar.
De meeste groepen voeren na de paarddans de laisall op. Deze bestaat
alleen uit ecn trance-gedeelte, waarin apen, bosvarkens, sJangen en tijgers
voorkomen. Hel einde van de trance wordt ingezet wanneer de danser op

de kendang springt. Nadat hij is opgevangen, haalt de gambuh hem uit de
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trance.

Het trance gedeelte is een chaos vergeleken met de kcmbangan, maar dat
hoort erbij want een jaran képang zonder trance is niet spannend. Niet altijd

lukt het de gambuh de dansers in trance te krijgen. Soms hebben ze cr geen
zin in en nemen hun voorzorgsmaatregelen. Als ecn danser om de een of

andere reden die dag niet in trance wil raken, terwij l hij dat normaal wel
doet, heeft hij een aantal afweermiddelen ter beschikking. Een van de
bekendste is de op een bepaalde manier gevlochtenjallur (jong kokosblad).
De streng gevlochten janur moet heimelijk om het middel of om de arm
vastgemaakt of in de broekzak gestopt worden. Daarmee wordt de geest die
tijdens de trance in de danser komt, weggehouden.
Ook bet aanwezige publiek kan moeilijkheden veroorzaken. Er kunnen
lastposten zijn, die willen uitdagen, bijvoorbeeld andere gambuh die hun
krachten willen meten. Dit kan al door de uitvoerende gambuh ervaren
worden bij de njan/ur (het uitspreken van spreuken om de dansers in trance
te brengen). De dansers kunnen dan door de geestelijke krachtmeting tussen
personen onder het publiek niet in trance raken.
Chaos moet er zijn bij jaran képang, maar wel een beheersbare chaos. De
beheersbaarheid kan verder geboycot worden door onreinheid of door
inmenging van kwade geesten. De plaats kan tijdelijk onrein zijn door
menstruerende vrouwen of door mensen die in het dorp of in de buurt op

het moment van optreden overlijden of begraven worden. Als gevolg hiervan
kunnen de dansers niet uit de trance gehaald worden (zie later onder éndallg
wirattg).

Het aller beroerdst vindt de gambuh het wanneer cr geesten komen die het
optreden verstoren. De komst van deze ongenode gasten is het gevolg van
het uittesten van de geestelijke kwaliteiten van de gambuh of van tekortkomingen in de sajèn (offers): een verzuim van de gambuh zelf. Hun storende
aanwezigheid wordt manifest wanneer de dansers zich buiten proportie
chaotisch gedragen tijdens de trance. Het is daarom zaak dat de gambuh
zich uitermate goed concentreert om de verstoringen het hoofd te kunnen
bieden .
EI/dal/g

De gambuh die tijdens zijn leerperiode door meditatie en vasten (door
mystiek beoefenen) in de gelegenheid geweest is om geesten te 'kopen", is
in staat ze aan de dansers te geven, die zich dan mabuk gedragen. Deze
geesten die gekocht worden heten élldang. De (ocstand van mabuk zijn, de
(rance van de jaran képang danser, houdt in dat de éndang 'op bezoek' is
(ngendattgi betekent: op bezoek komen). De éndang heeft tijdelijk bezit
genomen van de danser. Hierdoor is de danser zelf niet meer verantwoor-

delijk voor zijn daden, het is de geest die zijn gedrag bepaalt. Een éndang
komt even op bezoek en wordt verondersteld het lichaam weer te verlaten.
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Wat is een éndang? Eeo éodang is iets dat onzichtbaar is en door de lucht
zweeft. Het is hoger dan mensen, want bet bevindt zich in het luchtruim. Een
éndang wordt opgevat als een sukmo ngrambyang (sukma: ziel; IIgrambyallg:
ronddolen) of ook wel als een /elembut (geest, onzichlbaar wezen). Degenen
die in reïncarnatie geloven omschrijven een sukma ngrambyang als een ziel
die wacht op het moment dat hij weer mag terugkeren in een lichaam. Tot
dat moment verblijft de sukma ngrambyang op grote stenen, in bomen of
waar dan ook. Andere Wong Agama lawn omschrijven een sukma ngrambyang als een ziel die verwaarloosd is door zijn nabestaanden - omdat hij in
onmin met ze leefde of omdat de overledene geen familie meer heeft - en
zijn uiteindelijke bestemming daardoor niel bereikt beeft. Het is een dolende ziel geworden U
Deze rusleloos dolende zielen kunnen door mensen "gekocht" (door magische krachten aan zich onderworpen) en gebruikl worden, omdat zij nog
steeds aan de aarde gebonden zijn . Door dit fenomeen is het mogelijk om
een zicltijdelijk in iemand te brengen. Wanneer de sukma ngrambyangdoor
de gambuh geroepen wordt en in de danser gebracht wordt, heet hij éndang.
De ziel van een overleden persoon kan ook tot éndang gemaakt worden
ronder dat hij daar zelf aanleiding toc gegeven heeft. Dit kan gebeuren
wanneer de gambuh de ziel van een persoon gaat "halen" die omgekomen is
bij een ongeluk. Deze ziel moel echter binnen drie dagen na overlijden door
de gambuh ge haald zijn, anders lukt hel niel meer om die speciale éndang
te krijgen. Na de derde dag heeft de ziel namelijk de plaats van overlijden
verlaten. Een gambuh hoeft niet veelte vasten of te mediteren om deze ziel
te manipuleren. Aan de andere kant geeft deze élldang grote problemen/
tijdens de trance.
De geesten, de éodang, die in de dansers komen, worden mel uitzondering
van de ét.dallg wirang (wirallg: openbaar te schande gemaakt) allen door de
gambuh opgeroepen. De éndang wirang is een indringer.
Ellda"g wirallg

De chaos tijdens het lranee-gedeelte van een jaran képang is een beheersbare chaos. Mel behulp van de kendang (trom) is de gambub in staat in te
grijpen als naar zijn mening de dansers te wild worden. Maar een opvoering
wordt pas echt chaotisch zodra er een b.dallg wirallg zich ingedrongen heeft.
Deze éndang kan zich manifesteren door toedoen van jaloerse gambuh, of
wanneer de offers niet volledig zij n, ook wanneer de plaats van opvoering
onrein is bijvoorbeeld door de aanwezigheid van menstruerende vrouwen of
als er iemand in de buurt van de plaals van optreden begraven wordt.
Elldallg wira"g zijn de schrik van elke gambuh. Allerlei voorzorgsmaalregelen worden genomen om deze éndang weg te houden. Bepaalde spreuken worden gezegd bij hel branden van de menyan vóór de opvoe-
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ring. Er wordt vccllcnga wangi (reukwater) gebruikt en veel geurige bloemen. Dit alles omdat de éndang wirang, anders dan de opgeroepen éndang,
afkomt op vreemde, niet-welriekende geuren.

De aanwezigheid van een éndang wirang is niet moeilijk vastte stellen. Is er
cen neergestreken, dan wordt de danser waarin deze geest gekomen is,

plotseling erg wild. Schopt de sajèn tafel om. Botst wild tegen de andere
dansers, die ook chaotisch worden en niet meer op de kendang reageren.
Naar aanleiding van een opvoering waarin sprake was van de komst van ecn
dergelijke éndang had ik een gesprek met de gambuh die de leiding had. De
verklaring die hij VOor de komst van de énd.ng wirang gaf, kwam erop neer
dat cr geen padi lag bij de offers. Hij heeft vergeefs geprobeerd eraan te
komen:
"Er was eenvoudig geen padi. Maar als gambuh moet je iets doen. Ik weet
dat de barongarl zorg draagt voor de opvoering. Daarom verzamelde ik
aUe paarden om de barongan. Ik heb aan de barongan gevraagd om aan
aUe paarden te zeggen dat ze tevreden moeten zijn want ze waren gasten
in een vreemde omgeving en ze moeten geen herrie schoppen. Dit moest
de barongan doorgeven. De indringer moest beloven dat hij geen rotzooi
meer zou schoppen. De danser die de éndang wirang had, heeft toen een
vlag gepakt en bij de erepoort geplaatst. Dat was het teken dat de éndang
wirang de barongan gehoorzaamde. De vlag bij de erepoort is het teken
van de éndang dat hij geen rotzooi wil. Dat is een teken van vergiffenis
vragen aan de gastheer en de gambuh. Want bij het oproepen is het
eigenlijk de gastheer die oproept, de gambuh is slechts de persoon die
het moe l doen."

Wanneer cr een éndang wirang komt omdat jaloerse gambuh de opvoering
willen verstoren, is de éndang niet tevreden te stellen. Het kan gebeuren dat
de danser met de éndang wirang in trance naar zijn huis 'galoppeert" en daar
uit de trance gehaald wordt. Dergelijke verstoringen zijn funest voor de
groep. Als zoiets te vaak voorkomt, worden ze niet meer gevraagd. Het
voorgaande in gedachten houdend mag het niemand verbazen dat de gambuh zich moet concentreren opdat de zaak niet uit de hand loop!. Een door
de gambuh beheerste opvoering is een sterke aanbeveling voor toekomstige
optredens.

Commentaar ell conc/usie
larall képallg kan opgevat worden als een culturele opvoering met religieus

rituele kenmerken (zie Gooswitl990).
In een religieus ritueel komen wereldbeeld en ethos van een volk samen, met
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andere woorden een ritueel gunt ons een blik in de denk- en leefwereld van
de deelnemers (Geertz 1973:127). Uitgaande van deze stelling heb ik proberen vast te stellen of de Javaanse opvatting over orde en chaos als een
complementaire oppositie, ook terug te vinden is in eenjoTon képang opvoenng.
Bij de voorbereidingen van een jaran képang opvoering wordt duidelijk dat
de gambuh terdege rekening noudt met het bestaan van een symbiose tussen
goed en kwaad. Handelingen en materialen dienen daarom een tweeledig
doel: verzoek en afweer.
De opvoering zelf bestaat uit een ordelijk (kembal1goll) en een wanordelijk
(mabuk) deel. In het ordelijk deel worden de ingestudeerde dansen uitgevoerd. De dansers gedragen zich als ruiters. Over het trance-deel kan
opgemerkt worden dat de dansers zich nu als paarden gedragen. Maar de
chaos die ontstaat, is een voorspelbare en beheersbare chaos.
Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen die de beheersbaarheid
van de trance in gevaar brengen. Deze situatie doet zich voor wanneer

andere gambuh hun krachten willen meten met de opererende collega,
wanneer de omgeving onrein is door menstruerende vrouwen, de sajèn
onvolledig is of wanneer iemand is gestorven in de buurt van de plaats van
optreden. De dansers in trance worden dan onhandelbaar. Zij reageren niet
meer op de aanwijzingen die de gambuh geeft met behulp van het ritme van
de kel/dang. De gambuh is echter niet voor één gat te vangen en heeft andere
middelen ter beschikking om de trance weer beheersbaar te maken. De
meeste moeite heeft hij wanneer collega's hun macht willen tonen.
Uit de verklaring die de gambuh geeft over het onbeheerste gedrag van de
dansers in trance, blijkt dat deze onbeheerstheid wordt uitgelegd in termen
van de context waarin jaran képang zich afspeelt. In het verlengde van het
vermogen tot het kunnen verklaren van chaos ligt ook het vermogen tot het
ontwikkelen van middelen of technieken om haar te beheersen.
Het idee dat orde en chaos, goed en kwaad, als complementaire oppositie
aanwezig is in de mens en in alles wat geschapen is, maar ook in het godenrijk
zelf, heb ik gei1lustreerd met voorbeelden uit oorsprongsverhalen, wayang
literatuur en het dagelijks leven en aan de hand van een jaran képang
opvoering.
Het Javaanse wereldbeeld is doordrenkt van de opvatting dat goed en kwaad
samengaan. Het kwade wordt alleen als negatief ervaren als het leidt tot
excessen, gebrek aan beheersing, gebrek aan ingetogenheid. Op het moment
dat zij tot beheersbare proportie is teruggebracht, houdt zij op bedreigend
..

te zIJn.
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Noten
1 Voorbeelden van scheppingsverhalen van andere origine in Koentjaraningrat 1985:333.
2 Koentjaraningrat (1985:337) zegl dal de koning van het godenrijk Batara
Guru is, de Grote Leraar, wiens naam in de Hindoe mythologie ook de
naam is van Shiwa, de Schepper en Vernietiger.
Op pagina 439 noot 164 staat dal in de Hindoe mythologie de god Kala
het vernietigende aspecl van Shiwa is, die ook de Scheppcr is. Maar in
de Javaanse mythologie en in wayang literatuur is Shiwa of Batara Guru
een totaal andere figuur.
Op pagina 463 noot 5 schrijft Koentjaraningrat dat Sang Hyang Balara
Guru de Javaanse opvatting is van de god Shiwa uit de Hindu mythologie.
3 Maskerdansers die meedoen aan een jaran képang opvoering zijn: Tembern en PentuI, die een wit en een zwart masker dragen en de symbolische
bewakers van de paarden zijn; Barongan of Jepaplok, een masker dat
een mythische tijger voorstelt. De geest van de Barongan of Jepaplok kan
hel kwade weren en andere geesten manipuleren. Soms dansen er nog
andere maskerdansers mee. Ik zag zelfs een keer een masker voorstellende Michacl Jackson de gelederen versterken.
4 Overgangsrituecl of rite de passage is een plechlige handcling, meestal
verlopend volgens een vast palroon, die de overgang van hel ene naar het
andere levensladium van de mens begeleidt.
5 Intensiveringsritueel is een plechlige handeling die, verlopend volgens
een vast patroon, op gezette tijden door een groep wordt uitgevoerd en
waarin gemeenschappelijke normen en waarden benadrukt worden.
6 Verlossingsritueel of ruwatan is een geformaliseerde plechtige handeling
(ritueel), door Javanen uitgevoerd om bepaalde kinderen te beschermen
tegen Batara Kala (God van de Vernietiging). Bepaalde combinalies van
kinderen in een gezin zijn kwetsbaar en moeten door middel van een
ritueel verlost worden uit de ontstane crisissituatie. Voorbeelden: een
gezin met één kind, een gezin met een jongen als oudste kind gevolgd
door een Slei meisjes, een gezin met twee jongens en twee meisjes. Er
zijn een stuk of veertien combinaties die kritisch zijn (Koentjaraningrat
1985: 377).
7 Naga dina of slang van de dag is een speciale geest, waar rekening mee
gehouden moet worden wanneer men op reis wil en wanneer men zich
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in eigen omgeving wil bewegen. Elke dag neemt de slang een andere
positie in. Iemand die zich in de verkeerde richting beweegt zal door de
slang gebeten of zelfs opgegeten worden, dat wil zeggen of ziek worden
of dood gaan.
8 Het universum heeft vier windrichtingen en Sang Hyang Batara Guru als
haar centrum. De vier windrichtingen geven de grenzen van hel universum aan, waar de goden wonen die de grenzen beschermen.

9 Voor een uitgebreide opgave van offergaven voor een jaran k6pang
opvoering zie Gooswit 1988:82-83.
10 De regels worden aangegeven in de vorm van een verbod:
niet op een verhoging of in een boom zitten; niet met gekruiste armen

staan; geen kinderen op de schouder dragen; niet ergens tegen aangeleund staan; niet met de armen boven het hoofd ergens tegen aangeleund
staan; geen rode kleren, schoenen of slippers aan hebben.
11 Voor meer informatie over éndang zie Gooswit 1990.
12 Zie Lind 1974:133. Ik ben het eens met haar visie.
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DE OFFICIËLE SPELLING VAN HET SURI.
NAAMS JAVAANS

Hein Vruggink
Sinds 26 augustus 1986 bestaat cr een ofliciële spelling van het Surinaams
Javaans. Op die datum verscheen namelijk in het Staatsblad van de Republiek Suriname resolutie no. 5239 "inzake vaststelling ofliciële spelling van
het Surinaams Javaans". Als we naar de voorgeschiedenis kijken blijkt dit
besluit in zeer korte tijd zijn beslag te hebben gekregen: nog geen half jaar
daarvoor, op 7 maart van dat jaar, had de minister een spellingscommissie
geïnstalleerd. Deze commissie kwam reeds drie maanden later met haar
eindverslag en twee weken later reeds had de minister zijn goedkeuring
hieraan gehecht. Ovcr voortvarendheid gesproken ...
Door de snelle totstandkoming van deze spelling is, en dat kan men betreuren, een discussie in brede kring achterwege gebleven. Tegelijkertijd mogen
wc blij zijn dàt er nu een gestandaardiseerde spelling tot stand gekomen is,
want daar was grote behoefte aan. Ik hanteerde zelf een spelling "van eigen
fabrikaat", het Instituut vOOr Taalwetenschap (Summer lnstitute of Linguisti cs) had weer een andere schrijfwijze, en allerlei individuen daarbuiten
spelden op weer andere wijze. Maar wie zou denken dat aan deze chaotische
situatie nu een eind gekomen is, komt bedrogen uit: nog steeds treft men
publikatics aan, zowel in Suriname als in Nederland, waarin niet de officiële
spelling gehanteerd wordt. Voor een deel is dat toc te schrijven aan onbekendheid - hoewel dat na zoveel jaren niet meer zou mogen - voor een deel
ook uit 'eigenwijsheid" in de zin dat men de eigen schrijfwijze beter vindt.
Dit laatste is goed voor te stellen - op de nieuwe spelling is best het een en
ander af te dingen - maar natuurlijk niet de manier om aan de genoemde
chaos definitief een einde te maken.
Als we ons beperken tot de hoofdpunten, dan zijn de belangrijkste kenmerken van de officiële spelling:

Kli"kers:
de a staat voor de a/aa-klank (als in Nederlands hak/haak), bijvoorbeeld
inpopol = vier; en voor de o-klank (als in Nederlands hok), bijvoorbeeld!
in té/a = cassave;
er worden diacritische tekens gebruikt op de e, te weten: é voor een klank
die ongeveer klinkt als ee (als in Nederlands bee,,), bijvoorbeeld in édall
= gek; è (als in Nederlands hek), bijvoorbeeld in goréllg ~ bakken; de e
zonder diacritisch teken staat voor de 7.g. stomme e, bijvoorbeeld in
senctlg = houden van;
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de u slaal voor Nederlands oe, bijvoorbeeld in lurah = dorpshoofd.
Medeklillkers:

- j slaal voor Nederlands dj, bijvoorbeeld in Jawa = Java(ans);
- "Y staat voor Nederlands nj, bijvoorbeeld in bUllY" = water;
- Iy slaat voor Nederlands tj, bijvoorbeeld in pelyel = piljel;
- y slaat vOor Nederlands j, bijvoorbeeld in wayang = wajang;
k staat voor Nederlands k, bijvoorbeeld in kawill, en aan het eind van
woorden voor de zg. gloltal stop of glollisslag, bijvoorbeeld in bapak =

vader, meneer;
de relroflexe t en d worden niet onderscheiden van de met-retroflexe t
en d, dus; dawet, désa, {onlong, Irasi.

Als men het bovenstaande overziet, valt op dat er duidelijk niet is gekozen
voor aansluiting bij de Nederlandse spelling. De commissie heef! dit welbewust gedaan want een van haar uitgangspunten luidl: "De aansluiting bij de
spelling van hel Nederlands welke weleens op didactische gronden wordt
aanbevolen heeft de Commissie niet primair gesteld." Wat dan wel primair
was wordl niet helemaal duidelijk, wanl het volgende uilgangspuntluidt: "Er
is naar gestreefd waar mogelijk aansluiling te zoeken bij de reeds ontworpen
spelling van het Sarnami, Sranan, het Nederlands en de ons omringende
inlernationale talen Spaans, Portugees en Engels." En alsof dal nog niet
genoeg was: "J n enkele gevallen is gelet op de officiële spelling van het
Indonesische Javaans." Men kan raden dat het niet meevalt om een spelling
te laten aansluiten bij zovele lalen, en dat men dan ook een keuze zal moeten
maken. De commissie heeft die keuze nu eens op de cne laai dan weer op
de andere taal laten vallen, zoals blijkt uit onderstaand overzichtje van een
aantal problemalische gevallen:
SUf. Jav.
Jnd. Jav.
(officiële socllin.)

Sranan

Sarnami

J
Y
ny
ty
d (retronex)
I retronex)

dy

J
Y

I

i

J
Y
ny
c
dh
th

Y
ny
Iy

c
d
t

Opvallend zijn de j en de Iy, waar in hel eerste geval is aangesloten bij hel
Indonesisch Javaans en hel Sarnami (en /liel bij hel Sranan), in het tweede
geval bij hel Sranan (en /liet bij het Indonesisch Javaans en hel Sarnami).
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Een beetje merkwaardige oplossing, die waarschijnlijk vooral door taalpolitieke overwegingen zal zijn ingegeven. Dat de retroflexen niet apart worden
aangegeven is te verdedigen: het onderscbeid lussen retroOex en niet -retroOex is aan hel vervagen en er zijn weinig woorden waarbij verwarring
mogelijk is aks men dit onderscheid niet tot uitdrukking brengt.
Hoezeer men ook kritische kanttekeningen kan plaatsen bij deze spelling bij welke niet? - we mogen blij zijn dat hij er is. Met deze spelling valt, zo
heb ik gemerkt, zeer goed te werken en het is te hopen dat steeds meer
mensen hun privé-schrijfwijze ervoor zullen verruilen.

PAK SOENARJO

dongengané pak Kardi Katrowidjojo
Pak Soenarjo dèsané nang Karangpèrèng duwé anak papal, lanang kabèh .
Sing Olbarcp jcnengé Soenarmin, sing nomer loro Socnarman, sing namer

lclu Soenarlo, sing nam er papal Soenardi. Anak papal iku wis pad a gedé
mbanjur Dra lau mulih, pada ngeboli kcrjanané. Awil anak papal iku kabèh
pada nglakoni kcrja wisan. Lah bapak nang omah wus I molai lara. Simboké
wus mali ndisik. Sak-durungé anak papal iku gedé mboké wis mali. Dadi
bolyah papal iku wis Dra ngerli mboké, mung kari ngerti karo bapaké.
Gludag-gludag.
"Piyé pak?"
"Lo kok kaya anakku Soenarmin mulih."
"Va pak."
"Apa wis rampung olèh2 nyambul-gawé?"
"Ya urung rampung pak. Mengko aku budal menèh, merga aku kerja awan
mbengi pak."
110 olèh kcrja iki awan mbengi?1I
"Ya pak. Lah kepiyé pak awaké?"
"Nang Soenarmin, bapak iki wis lara mbangel. Bésuk nèk kira-kira bapak
mali aku ora njaluk dipcndcm nang ngendÎ-cndi.'\
"Njaluk dipendem nang ngendi pak?"
"Aku njaluk dipendem nang duwur gunung," bapaké muni kaya ngono,
slamelané ya sepisan waé. Nèk kowé arepé nycIameti bapaké mbésuk nèk
bapaké mali Dra susah pirang-pirang, sepisan waé. Angger ak u bar mali ya
lerus slamelan scbulané nyurtanah. Iku sepisan wis apik."
"0 ya pak,"
"Aja lali ya nggèr."
"ara. Ya sak-iki aku lok 3 budal kcrja menèh ya pak."
"Ya,"

Terus anaké sing nomer loro jenengé Soenarman teka.
Gludag-gludag mulih kerja.
IlLo sapa iku?"
"Aku pak."
IIKok kaé Socnarman mulih."
"lya."
"Lah olèh kerja wis rampung?"
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"Ya wis rampung tapi mengko aku bali menèh mergané aku lèh kerja /
terusan."
"O.'t

"Ya .11

"Tapi wang bapak WilS molèi lara mbanget bésuk nèk bapak mati aja dipendem naog ngendi-endi ya nggèr."

"Njaluk dipendem nang ngendi pak?"
"Bapaké nèk mati jaluk dipendem nang dalan prapatan. Naming slametané
soso sepisan waé. Nèk kawé arepé nyelameti bapaké mbésuk nèk dongé
wantyiné wis teka patang puluh dina iku dislameti. Sepisan waé, ara menèhmenèh ya wis apik."
"Ya pak."
Banjur anaké pamitan menèh.
"Sak-iki wis ayawénë aku tok budal kerja ya pak."
nYa."
Terus ésuké anaké sing nomer telu teka.
"Pak, pak.1!
"Sapat'

"Aku anakmu.'t
"0 Soenarto?'1
"Ya pak."

"Lah kok agèk mulih sampèk pirang-pirang dina. Bapak wus lara mbanget
jeré."

"Olara mbanget kowé pak?"
"Ya. Ya mbésuk nèk ba pak mati aja dipendem nang ngendi-endi ya nggèr."
"Njaluk dipendem nang ngendi pak?"
"Aku njaluk dipendem nang sumur."
"Ya pak, ara lali aku."
'Slametané sepisan waé. Angger wus wayahé teka satus dina ya kowé nganakné slametan."

"Ya. Engko soré aku tok budal kerja pak. Wang nggalèk pangan."
nYa."
Terus sésuké menèh sing nomer papalleka. Gludag-g1udag.
"Sapa sing gludagan nèng njaba iku?'
"Aku pak. Socnardi.11
"0 anakku?"
"Yaya."
"Lah kok sampèi ayahéné agèk mulih olèb kerja?"
"Sawisé wang basé ngongkon nèk mulih soré. Mengko aku ya kongkon budal
menèh.!1
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"Ba pak iki wis lara mbanget mangkakné Soenardi.'
"Lara mbangel kepiyé pak? Apa kira-kira wis ora kuwat apa ijik kuwal apa
kepiyé pak?'
'Ya nèk tok rasa-rasakné sak-ikiné ya ijik rada kuwat titik, lapi sésuk-sésuk
ya embuh aku ora ngerli. Nanging bésuk waé nèk bapaké mati aja dipendem
naog ngendi-cndi."
'Lah njaluk dipendem nang ngendi pak?"
"Nang njcron om ah waé."
Dadi anak papal iku olèh ngekèhi pameslj5 iku déwé-déwé, ora pada. Enèng
siog nang duwur gunung, ènèng sing nang dalan prapalan, ènèng sing nang
sumur, ènèng sing naog njeron omah.

Sing anak ragil budal kerja, mbanjur sing anak mbarep leka menèh.
"Piyé pak olèh lara? Apa wis rada kepènak?"
'Lah kepènak apa Soenarmio? Nyelot suwé nyelot rasané kaya wis ora kuwal
aku. Lah kepiyé?'
'Ya dilahan-tahanké disik pak, ngenlèni anaké mulih kabèh. Kowé arepé
rnulih nang kasutyèn ya angger anaké wis ngumpu!.'
'Rasané ora kuwal aku wisan, Soenarmin. Ya kéné aku njaluk ngombé

sak-itik,"
Banyu urung leka, wongé wus ningga!. Dadi ora bisa ngombé wisan. Wah
anak mbarep iku:
"Aduh bapak iki kcpiyé? Njaluk ngombé urung kelurulan wus mali lenan.
Ya wis kari ngentènî duluré."
(Anak sing nomer loro Soenarman mulih.)

"La, 10 kowé wis mulih kaog?'
"Iya bapaké mati wisan kok, Man.'
"Lo, kapan sing mati?"
"Ya iki mau."
"Wah wis Qra sabar ngcntèni anaké."
"Lah tok kongkoo ngentèni wis ora kuwal kok."
Ndilalah ésuké anaké sing nomer tel u teka mcnèh.
'Lo, kok pada nèng omah kang?"
"Iya lah bapaké wis mali ngono kok.'
'Bapaké wis mati?
"Iya."
"Hé ééh."

Terus awané anaké sing ragilleka.
"Kok wis pada nèng om ah kaog? Kok gelis mulih.'
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"Lab èntuk pré titik-titik ta. Basé kongkon mulih ya mulih. Lah ara ngerti
paké wis mati."
"Lo paké wis mati?"
"Iya."
'Lab kepiyé iki? Awaké déwé wis ara nduwé tangga, paké mati sisan.
Kepiyé? Wekasané mbiyèn ijik urip kepiyé kang? Kowé sing anak mbarep."
"Nèk karo aku wekasané ngéné Soenarman. Ora gelem dipendem nang
ngendi-endi jaluké dipendem nang duwur gunung."
"Lah karo aku ara kaya ngono. Nèk karo aku njaluk dipendem nang dalan
prapatan. Slametané ya sepisan waé. Angger wis teka patang puluh dina aku
kon slametan.'
'Karo aku ya scpisan, tapi angger soso nyurtanah kaé. Anggcr wongé budal
nang kramatan dipendem, kéné kongkon olab-olah gawé nyurtanah. Iku ya
wi s."
Sing nam er telu:
"Karo kowé kepiyé?'
"Karo aku ara kaya ngono kang. Nèk karo aku agi uripé wekasé jaluké
dipendcm nang sumur, kongkon gawé blumbangan sing jero. Slametané
scpisan waé. Anggcré wis teka salus dina aku ya kon slametan."
Terus sing nomer papat ngomong:
"Nèk karo aku ara kaya ngono kang. Sejatiné wang agi uripé ngomong karo
aku ara gelem dipendem nang ngendi-endi. "
"Lah karo kowé kepiyé di?"
"Omongé karo aku njaluk dipendem nang njcron omah."
"0 alah susah awaké déwé iki."
"Ora susah kang. Kowé sing luwa, kowé kudu repot nang distrikaé yèn
ba pakt wis mati. Dadi awaké déwé ara kesalahan kang."
'0 ya pantyèné ya kaya ngono. Ya wis tok tinggal, pada ditunggoni bapaké
nang kéné. Aku 10k repot nang distrikan."
'Ya kang."
Ditinggal repot nang distrikan, sing ragil ngomong:
"Lah kepiyé? Wang siji kok njaluk dipendem nang werna-werna panggonan.
Karo aku wekasé ya olèh nyelameti sepisan waé. Angger wis teka sèwu dina
aku kudu slametan," kaya ngono.
"Lo lèh mcndcm kepiyé bakalé? Énaké bapak iki bakal digraji digawé papa!.
Dadi kabèh-kabèh ara mèri."
Anak sing mbarep repot nang dislrikan, dilèken mali bapaké.
'Dadi bapakmu Soenarjo wis mali?"
tlNggih ."
'Ya sak-iki ,,;s tok patèni, bukuné wis ara nènèngjenengé Soenarjo."
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"Nggih ndaTa.,,7
Mulih .
(Anak sing mbarep mulih terus tékon:)
' Lah kepiyé iki?'
"Aku ya njaluk, kowé njaluk, kowé njaluk, kowé njaluk. Énaké digraji waé
sak-iki:
"Wah, 10 wong wis mati kok digraji sisan, kepiyé? Sak-iki ngéné, kudu
ngomong karo kaumé ndisik."
"Q ya ya."
"Kaumé jenengé pak Noerjadi kudu diomongi, mergané wus kaum mcstiné
ngerti, supayané Dra digraji wongé.'
Anak sing mbarep terus repot nang nggoné kaumé.
(Soenarmin tekan nggoné kaumé.)
"Kula nuwun pak."
"La lah kowé Min?"

'Nggih pak:
'Enèng perluné apa piyé?'
"Nggih kula niki ajengé sanjang kalih pak kaum, niku wau pak kula mpun
ninggal pak. Taksih uripé omongé anak sekawan niku mboten dados setunggil sanjangané. Sanjangané kok kiyambak-kiyambak. Kalih kula njaluk dipcndem nang duwur gunung, kalih adik kula niku Soenarman njaluk dipcndem nang dalan prapatan. Kalih adik kula sing nomer telu njaluk dipendem
nang sumur. Lab sing nomer sekawan jaluk dipendem nang njeron omah,
niku kepripun pak? Niku mpun ajeng digraji wongé, ajeng didamc\ sekawan."

' 0 alah iku ya susah, botyah-botyah ikijané kepiyé? Ya wis konD mulih disik.
Aku mengko nututi."
Soenarmin mulih. Nèk kaumé ora ndang teka wis digraji bapaké kuwi! Wong
mat i kuwi dadi papat bakalé wisan.
Pak kaum tekan nggoné, bapaké wis arep digraji iku mau. Dilalahé wongé
wis dunung, tcrus ngomong:

'Hé alon ndisik! Aja digraji! La wis batang jeré arep ditètèli kaya ngono
kepiyé? Alon ndisik, grajiné didèlèh. Kowé Dra dunung kabèh nèk kaya
ngono. Delok, kowé diomongi njaluk dipendem nang duwur gunung?"
"Nggih pak:
"Lah karo kowé jaluké dipendem nang dalan prapatan?'
"Nggih pak."
'Lah kowé sing nomer telu jaluk dipendem nang sumur?'
"Nggih teng blumbangan pak."
'Lah kowé sing anak ragil?'
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' Kalih kula sanjangé nggih kèngkèn mendem nang njeron omab pak.'
' Lah slamelané?'
"Slametané nggih sepindab-sepindab mawon. Kalih kula sanjangé angger
teka palang pul uh dina nggib slametan. Tapi nggih sepindah niku.'
' 0 ya bener, ora k1èru wongé sing ngomong. Tapi soso kowé sing ora dunung.
Sak-iki gunung duwur iki digempur supayané rata. Mengko nèk wis rata
digawé ... diéntra dalan, dièntra dam lanti. Digawé prapatan, ènèng sing
mrana ènèng sing mrana ènèng sing mréné ènèng sing mrono. Lah iku wis
dalan prapatan. Bapakmu dipendem nang kono wis apik. Sing nomer telu
jaluk dipendcm nang sumur ya lumrah wong mati perlu digawèkné luwangan. Sing anak ragil jaluk dipendem nang jeTOn omah. Lah nèk wis digawèkné sumur terus digawèkné tyungkup, digawèkné omah nang konD iku. Lab
iku kabèh wis ketyekel. Sing nang duwur gunung ya wis keturutan, sing nang
dalan prapatan ya wis keturutan, sing nang njeron sumu! ya wis keturutan.

Dadi bapakmu ora rusak.'
' 0 ya kok bener kok,' jeré, 'bener pak kaum.'
BOlyahé agi ngerti. Jané bapak iku sasat mejang èlmu karo anaké tapi anaké
ora dunung. Jané surasa iki. (Kaumé ngomong:)
' Dadi slametané kabèb diwènèhi sepisan sepisan. Sing anak ragil nèk wis
wantyiné sèwu dina perlu slamelan. Ya soso sepisan kuwi. Lah nèk anak
papat nyclameti sepisan sepisan dadiné ping pat ta? Iku wis lyukup. Wah
jané wis mèh-mèb waé bapaké digraji. Nèk digraji ya susah. Wus dadi batang
malah dilèlèli digraji. Kabèb-kabèh kepéngin mendem. Apa kowé isa mènèk
nang duwur gunung kaé? Nèk gunung ora digempur ya ora isa mendem.
M ulakné kudu ngerli. Bapakmu duwé kalimah kaya mangkono jané arep
dikèkna kowé tapi kowé ora "duwé lémpo. Kowé rina wengi mung kcrja waé.
Dadi bapak iku sampèi dilakoni lara-Iara sarnpèi lcmckaning pati ora kelurutan olèh arep nurunké kalimab karo anak.lku mung kaya mengkono nggèr.
o alah nèk ora ènèng aku ya wis rusak jcré bapakmu.'
BOlyahé agi ngerti. Jané bapak iku sasat mejang èlmu karo auaké tapi anaké
ora dunung. Jané surasa iki.
'Dadi slamelané kabèh diwènèhi sepisan sepisan. Sing anak ragil nèk wis
wanlyiné sèwu dina perlu slarnetan. Ya soso sepisan kuwi. Lah sepisan
sepisan dadiné ping pat ta? Iku wis tyukup. Wah jané wis mèb-mèb waé
bapaké digraji. Nèk digraji ya susah. Wus dadi batang malah ditètèli digraji.
Kabèh-kabèh kepéngin mendem. Apa kowé isa mènèk nang duwur gunung
kaé? Nèk gunung ara digempur ya ara isa mendem. Mulakné kudu ngerti.
Bapakmu duwé kalimah kaya mangkono jané arep dikèkna kowé lapi kowé
ora nduwé témpo. Kowé ala dé ala néti mung kerja waé,' kaumé mum.
'Dadi bapak iku sampèi dilakoni lara-Iara sampèi lcmekaning .pati ora
keturulan olèh arep nurunké kalimah karo anak. Iku mung kaya mengkono
nggèr. 0 al ah nèk ora ènèng aku ya wis rusak jeré bapakmu.'

Pak Soel/arja

Aantekeningen:
1. wus = wis.
olèh = olèhmu.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

tok = tak.
ayaw~né = yaméné.
pamcsti = wekasan.
distrikan = kantor (disIrik).
ndara = luwan.

Pak Kanowidjojo vene/I, Moel/go december 1983
(foto ClIlllIlIrsllldies)
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verteld door pak Kardi Katrowidjojo
Meneer Soenarjo woonde in het dorp Karangpèrèng. Hij had vier kinderen,
allemaal jongens. De oudste heette Soenarmin, de tweede Soenarman, de
derde Soenarlo en de vierde Soenardi. Toen zij eenmaal volwassenen waren,
kwamen zij nooit thuis. Altijd waren ze aan het werk, dat was belangrijker
voor hen dan hun vader. Ook toen hij ziekelijk begon te worden, kwamen ze
hem nooit opzoeken. Hun moeder was overleden toen ze nog klein waren.
Er klonk gestommel en toen een stem:
"Hoe gaat het ermee vader."
"0 ben jij het Soenarmin?11
"Ja vader."

"Bcn je klaar met werken?"
"Nee, maar ik heb nu even tijd om u op te zoeken. Maar ik ga zo weer weg
hoor, want ik werk dag en nacht. tI

liMeen je hel?"
"Ja vader. En hoe gaat het met uw gezondheid?"
"Niet goed Soenarmin, ik ben erg ziek. Wat ik je nog wil zeggen is dat ik
straks op een bepaalde plaats begraven wil worden."
"Waar dan vader?"
"Ik wil bovenop een berg begraven worden," zei de vader. "En cr hoeft slechts
één slametan J gehouden te worden, alleen vlak na mijn begrafenis. Die ene
slamct3n is voldoende,"
"Dat is goed vader."

"N iet vergeten hoor!"
"Nee boor. Wel dan ga ik nu weer naar mijn werk."
"Goed."
Soenarmin vertrok. Niet lang daarna kwam de tweede zoon, Soenarman.
Vader Soenarjo hoorde gestommel en vroeg:

"Wie is daarT'
"Ik ben het vader."
"0 ben jij het Soenarman?"
"Ja."
"Ben je klaar met je werk?"
"Ja ik ben klaar met waarmee ik bezig was, maar ik moet dadelijk weer weg
want er is nog veel ander werk."

./
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"0 ."
"Ja."
"Ik ben ernstig ziek, mijn zoon, cn daarom hcb ik ccn verzoe k. Ik wil je vragen
om mij sIraks op een bepaalde plek Ie begrave n."

"Waar wilt u dan begraven worden vader?"
"Als ik d ood ben wil ik op een viersp rong begrave n worden. E n ik wil d al er

maar één slamelan gehouden wordt, alleen veertig dagen na mijn overlijden.
Één kee r is vo ldoend e."

"Ja vader," zei Soenarman en nam vervolgens afscheid: "Het is tijd om weer
naar mijn werk te gaan vader."
"Ja, dat is goed."

De volgende oehlend kwam de derde zoon.
"V ader, vadcr!1I

"Wie is daar?"
"Ik ben het, je zoon."
"0 Socnarto?"
"j a vader,"

"Wal heb ik je lang niet gezien, en dat terwijl ik zo ernstig zick ben."
"Bent u erg zick vader?"

"J a. Daarom heb ik een verzoek, mijn zoon. Als ik dood ben wil ik o p een
bepaalde plaa ts begrave n worden."

"Waar dan vader?"
"I k wil dan in ccn put begraven worden."
"Goed vade r, ik zaJ het niet vergeten."
"En je hoefl slechts één keer een slametan VOor me te ho uden. Als je op de
hond erdste d ag een slamelan houdl is hel voldoende."

"Ja vader. Ik ga zo meteen weer naar mijn werk hooT, wanl ik moet mij n
brood verdienen."
"Ja."
De volgende d ag kwam de vierd e zoo n. De vader hoorde geslommel eo riep:
"Wal is dat voor gcstommeI? Wie is daar?"
' Ik ben hel vader, Soenardi.'
"0 be n jij hel mijn zoon?'
~ Ja."

' W at heb ik j e reeds lang niel gezien.'
"Ja, ik mocht nu van mijn baas weg. Maar ik kan nicllang blijven hoor."
"Dat is jammer want ik ben erg 7jek .'~
"0 ja? Kunt u zich nog op de been houden?"
"Ja dal gaat, maar ik weel niet voor hoe lang nog. Daa rom wil ik je vragen
om me op een bepaalde plaals Ie begraven als ik sIraks dood ben.'
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"Waar dan vaderT'
"Ik wil in een huisje begraven worden.'
Dus de vader vroeg aan elk van zijn zonen iets anders. Aan de oudste vroeg
hij om op een berg begraven te worden, aan de tweede op een viersprong,
aan de derde in een put en aan de vierde in een huis.
De jongste zoon vertrok naar zijn werk. Enige tijd later kwam de oudste weer
thuis.
"Hoc gaat het met u vader? Iets beter?"
"Wat je beter noemt. Tk word alsmaar zwakker, Soenarmin."
"Ik hoop dat uw kraebten u niet begeven vader, want uw kinderen zijn er nog
niet. Wacht u alstublieft tot uw kinderen cr allemaal zijn.'
"'Ik kan nict meer, Soenarmin. Haal wal1e drinken voor me,"
De zoon was nog niet terug met het drinken of vader Soenarjo blies de laatste
adem uit. Toen hij zijn vader zag riep hij uit:
'Ach vader! Zoeven vroeg u nog om drinken en nu bent u reeds dood!
Waarom hebt u niet op mijn broers gewacht?'
(De tweede zoon, Soenarman, kwam thuis.)
"Ben jij hier ook broer?"

ttJa, vader is dood."
"Wanneer is hij doodgegaan?"
"NeL"

"Had hij niet op zijn kinderen kunnen wachten?"
"J a ik hoopte dat hij dat zou doen, maar daar had hij de kracht niet meer
voor.~

De volgende morgen kwam de derde zoon thuis.
IIHé Soenarmin en Soenarman, zijn jullie hier?"

"Ja, want vader is dood."
"Is hij reeds dood?'
liJa."
"Ach ach,"

's Middags kwam de vierde zoon, Soenardi, thuis.
'Wat doen jullie hier?'
"Wc hebben even vrijaf gekregen van onze baas. Weet je nog niet dat vader
dood is?"
"Is vader dood?"
"Ja,"
"Wal nu," zei Soenarman, "vader plotseling dood en geen buren om ons te
helpen. Wat was zijn laatste wil? Dat zul jij Soenarmin als oudste toch wel
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welen?"

"Ja, hij heeft tegen mij gezegd dat hij bovenop een be rg begraven wil
worde n."

"Tegen mij beeft bij iets anders gezegd. Hij vroeg mij om hem op een kruising
te begraven. En hij wilde dat er maar één slamelan gehouden zou worden,
alleen op de veertigste dag, "zei Socnarman.
"Hij heeft tegen mij ook gezegd dat er maar één slametan gehouden moest
worden, alleen meteen na zijn begrafenis. Zodra de mensen naar de de
begraafplaats waren vertrokken, zou men moeten beginnen met hel klaarmaken van de gerechten voor de sIametan."

"En jij Soenarto, wat beeft hij jou gezegd?"
"Aan mij beeft hij iets anders gezegd. Hij zei dal hij in een pUl begraven wilde
worden, in een diep gat. En cr zou alleen op de honderdste dag een slametan
gehouden hoeven te worden."
"Aan mij heeft hij weer iets anders gevraagd," zei de jongste.
"Wat dan?"
~'Hij vroeg mij om hem in cen huisje te begraven."
"Wat moeten wc nu'?"zei de oudste.
liGa jij als oudste nu maar aan het districtskantoor melden dal vader overleden ls. Dan valt ons tenminste niets te verwijten."
"Ja dat zal ik doen. Blijven jullie hier bij vader, dan ga ik naar het districtskantoor."
IIJa dat is goed."

Toen Soenarmin vertrokken was, zei de jongste:
!!Hoe moeten we dit oplossen? Wal moelen we mel vader? Hij wil op
verschillende plaatsen begraven worden en dan zegt hij ook nog dat cr maar
één keer een slametan gehouden moet worden. Bij mij zou het op de
duizendste dag moeten.!!
"Ja, hoe kun je nu één persoon op verschillende plaatsen begraven? Misschien is het maar het beste als we vader in vier stukken zagen. Dan koml
geen van ons te kort."
De oudstc kwam bij het districtskantoor om het ovcrl ijden van zijn vader aan
te geven.

"Dus uw vader, meneer Soenarjo, is overleden?" vroeg de ambtenaar.
"Ja meneer."
"Goed, dan schrap ik zijn naam uit het register."
"Ja meneer.!!
Vervolgens ging Soenarrnin naar huis. Thuisgekomen Vfocgjij:
"En, hoe staan de zaken?!!
"Vader heeft aan ieder van ons iets anders gezegd. Het lijkt ons daarom het
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beste om zijn lijk maar in vier stukken te zagen.'
"Wat? Jullie willen een lijk in stukken zage n? Dat kan toch niet? Nee, laten
we het liever aan de kaum 2 voorleggen.'
"0 ja, dat is een goed idee.'
"Laten we met kaum Noerjadi gaa n prate n, als kaum za l hij vast we l een
oplossing weten zodat we onze vader nict in stukk en hoeven te zagen."

En zo ging Soenarmin, de oudste van de vier, op weg naar de kaum.
(Soenarmin kwam bij de kaum .)
"M eneer de kaurnt"
"Hé ben jij hel Min?"
"Ja meneer."

"Is cr iets?"
"J a ik wil met u spreken over mijn vader die pas overleden is. Voor zij n dood
heeft hij aa n zijn vier zonen verschillende dingen gevraagd. Aan mij vroeg
hij o m bovenop een berg begraven te worden, tegen mij n eerste broertje
Soenar man had hij het over een kruising, tege n mijn tweede broertje over
ecn pul en legen mijn jo ngste broe rtje o ver cen huisje. Wat moeten wc daar
nu mee? Wc denken erover om onze vader dan maar in vier stukken te

zagen."
"Tja ja dat is me wat. Jullie zijn me wel een stel hoor! Ga jij alvast naar huis,
ik kom zo."
Soenarmin ging naar huis. Als de kaum niet ga uw kwam, zOu het lijk van
vader Soenarj o vast en zeker in stukke n worden gezaagd!
Toen de kaum aankwa m stonden de broers op het punt om hu n vader in
stukken te zagen. Maa r gel ukkig wist de kaum de oplossing:
"H é wacht eens cven. Ga ni el zagen! Je kunt ccn lijk toch nict zo toetakelen?
Wacht eens, leg d ie zaag neer. Jullie begrijpen er ook niels van. Kijk, jullie
vader vroeg toch om bovenop een berg begraven te worden?"
"Ja meneer."

"En tegen jou had bij het over een kruising?'
"Ja meneer."
"En tegen jou over cen put?"
"Ja, in cen gat meneer."

"En wal zei hij legen jou, Socnardi?"
"Tegen mij zei hij dat hij in een huisje begraven wilde worden, meneer.'

!tEn de slametan?11
"Tegen ieder van ons zei dat dat hij slechls één slamelan wilde. Jn mijn geval
zou het op de veertigste dag moeten."
"A ch zo. Wel, jullie vader heefl hel goed gezegd, maar jullie hebben hem
niet begrepen. Wat jullie moeten doen is deze hoge berg met de gro nd gelijk
maken. D aarn a moeten jullie cr wegen overh een maken, in a)Jc richtingen
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zodal cr een viersprong onlslaal. Daar moelen jullie hem begraven. Zijn
verzoek om in een put begraven te worden is nlels bijzonders, want ieder
mens wordIloeh begraven in een gal in de grond? En wal dal huis belrefl,
op een graf hoorlloch een gratbuisje. Dal is hel huisje waar jullie vader hel
over had. Alsje doel wal ik zcg zijn alle wensen van jullie vader in vervulling
gegaan, want dan ligt hij begraven op een berg, op een kruising, in een put
en in een huisje. En dan hoeven jullie je vader ook ni cl in slukken Ie zage n."
"U hebl helemaal gelijk, kaum."
Toen pas begrepen de broers dal hun vader hun eigenlijk had willen inwijden
in mystieke kennis, maar dat zij daar niel voor open hadden gestaan. De
diepere bel eken is van zijn woorden was dan ook niellol hen doorgedrongen.
"Dus ieder van jullie moel één keer een slamelan houden. Jij aisjongsIc dus
na duizend dagen. Dal is voldoende. En de anderen doen hel op de andere
dagen. Dan is hel loch lelkens één keer? Hel had weinig gescheeld of jullie
hadden hel lichaam van jullie vader in slukken gezaagd. Gelukkig is dal niel
doorgegaan. Hel geefl toch geen pas om een lijk in sI ukken Ie zagen. Jullie
wilden hem bovenop die berg begraven maar hoc zou dal kunnen zonder die
berg IC slechlen, wanl jullie kunnen hem niel eens beklimmen. Jullie vader
was best bere id om jullie de verborgen betekenis Ic verlellen, maar jullie
hadden nooillijd. Dag en nacht waren jullie aan hel werk. Daardoor heefl
hij nooit zijn geheime kennis aan jullie kunnen doorgeven, ook niet toen hij
steeds zieker werd en zijn dood voelde naderen. Dal is wal ik wilde zeggen.
Gelukkig ben ik nel op lijd gekomen, wanl anders was cr van jullie vader niet
veel overgebleven.

Aantekeningen:
J. rituele offermaallijd, heilrnaaltijd.
2. isl. geestelijk leider.

Toelichting
Het verhaal van pak Soenarjo hebben wij op 5 october 1983 ten huize van
de verleIIer (in Moengo) op de band opgenomen. Evenals de hoofdpersoon
van dil verhaal was pak Kartowidjojo, meestal kortweg pak Karlo genoemd,
in die tijd oud en ziekelijk. En evenals de Pak Soenarjo van dil verhaal vond
hij hel van belang om zijn kennis aan anderen door Ic geven. In hel geval van
pak Karlo waren dat met name de verhalen, die hij deels op Java deels in
Suriname zelf had gehoord en meI zoveel plezier in zijn eigen woorden
naverlelde. Maar helaas moest hij eonst.aleren dat cr in zijn omgeving, vooral
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bij de jongere generatie, weinig belangstelling voor zijn vertelkunst bestond.
Hij was dan ook blij dat wij naar hem loe kwamen om zijn verhalen op de
band op te nemen en was altijd bereid om te vertellen, zelfs als hij (zoals
meerdere malen gebeurde) ziek op bed lag. Zo hebben wij voor zijn dood
in 1985 in totaal negen verhalen kunnen verzamelen 1 De Pak Soenarjo van
dit verhaal heeft zijn kennis, en we moeten hierbij in de eerste plaats aan
mystieke kennis denken, mee zijn graf in genomen. Zijn zonen hadden het
te druk met materiële zaken en geen interesse voor hetgeen hun vader aan
hen wilde doorgeven.
Waarom deed de vader, zo kan men zich afvragen, zo geheimzinnig, waarom
niet rechtstreeks gezegd: jongens, luister eens goed, ik ga jullie inwijden in
de kennis van, zoals dat in de mystiek heet sangkan-paraning dumadi,
letterlijk de herkomst en het doel van het bestaan? Om dit te begrijpen is
het nodig te weten dat het in de Javaanse cultuur ongebruikelijk is om kennis
"zomaar" aan een ander door te geven. Die ander moet cr eerst zelf om

vragen, sterker nog hij of zij moet er moeite voor doen. Een Javaans gezegde
dat in dit verband vaak gebezigd wordt is "sumur ora marani timba" ofwel
"de put komt niet naar de emmer toe". De achterliggende gedachte is dat
niet een ieder geschikt is om dit soort kennis op het mystieke vlak te
ontvangen, men moet cr rijp voor zijn en geestelijk sterk. De "raadsels" of

"problemen" waarvoor pak Soenarjo zijn zonen stelt kan men dan ook
opvatten als een soort "proeven van bekwaamheid". De zonen hebben dit
niet door cn geraken zo na het overlijden van vader in grote moeilijkheden.
Immers als Javaan moet je een overledene, temeer wanneer het je eigen

vader of moeder betreft, met respect behandelen.
Zcer belangrijk zijn daarbij de slametans, die traditioneel behalve op de dag
van overlijden (en een jaar daarna) geb ouden worden op de zevende, de
veertigste, de honderdste en de duizendste dag.
De kortsluiting tussen de vader en de zonen, waarvan in dit verhaal sprake
is, is in de Surinaams Javaanse gemeenschap geen onbekend verschijnsel.
Men zou zelfs kunnen zeggen dat bet een van de oorzaken is van de door
velen geconstateerde stagnatie en zelfs teruggang binnen de Javaanse cultuur in Suriname. Want wat we in dit verhaal zien gebeuren op hel mystieke /
vlak, gebeurt ook op bijvoorbeeld het gebied van de cultuur en de taal.
Onvoldoende overdracht van kennis (en vaardigheden) is een van de factoren dat allerlei cultuuruitingen inmiddels zo goed als verdwenen zijn (bijv.
ketoprak, wayang wong, kotèkan) en andere (zoals wayang en tayub) in hun
voortbestaan bedreigd worden. De Javaanse taal dreigt eenzelfde lot: een
groot gedeelte van de mensen onder de dertig (of veertig?) heeft van huis
uit niet voldoende kennis van de taal meegekregen om er zich goed in te
kunnen redden. Het ngoko (laag of informeel Javaans) spreekt men soms
nog enigszins, het basa (diep of formeel Javaans) meestal in het geheel niet,
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men verstaat het zelfs niel.
Het verhaal van Pak Socnarjo kan, zo opgevat, eCD pcngéling-éling, een les
en waarschuwing, zijn voor ecn ieder die de Javaanse taal en cultuur in
Suriname tcr harte gaat.

Johall SamlO elJ HeilJ VIJ/ggink (samenstelling en vertaling)
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Aan het veldwerk is ook intensief deelgenomen door Wonny Karijopawiro. De faciliteiten werden verschaft door de afdeling Cultuurstudies
van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling. Meer informatie
over de verteller, zijn stijl van vertellen, zijn taalgebruik e.d. vindt men in
de toelichting bij het verbaal "Kèhèng" dat in 1988 door genoemde
afdeling is uitgegeven.
In de jaren daarvoor zijn de volgende Surinaams Javaanse verhalen in

druk verschenen: Dongèng KancillHet Verhaal van Kantjil (1983, verteld
door pak Saleman Siswowitono), Djoko MiskinJDe arme Jongeling
(1983, verteld door pak Pamin Asmawidjaja). [n OSO 8.2 (1989) is een
algemeen inleidend artikel over Surinaams Javaanse volksverhalen verschenen.

DE JAVAANS-SURINAAMSE KEUKEN EN HAAR
BETEKENIS IN DE VOLKSCULTUUR

Drs. H.KPatmo-Mingoen
Inleiding

Voedsel dient meer dan een fysiologi sch doel. Het speelt bij vele, zo niet bij
alle culturen een belangrijke rol in vormen van sociale en economische
uitwisseling, io de godsdienst, in de poUtiek en in de recreatieve sfeer. Onze
voedingsgewoonten, ons eetpatroon, onze normen over eten zijn cultuurver-

schijnselen die aan verandering onderhevig zijn door de voortdurende
interactie tussen mens, zijn fysieke omgeving en het econornjsch cn sociaal
milieu. Elke bevolkingsgroep of culturele groep heeft haar kenmerkende
gewoonten die haar van andere onderscheiden.
rn deze bijdrage aan het themanummer over Surinaams-Javaanse cultuur
wordt stilgestaan bij de eetcultuur van de Javaa nse Surinamers. Het artikel
is opgebouwd uit drie delen. Ten eerste worden de factoren die van invloed
zijn op de voedingsgewoonten van de Javaanse Surinamers belicht. Ten
tweede wordt aandacht geschonken aan de bijdrage die de Javaanse keuken
heeft geleverd aan het tot stand komen van de Surinaamse eetcultuur. In het
derde deel wordt ingegaan op de volkstradities waarin voedsel een voorname plaats inneemt; met name zal worden besproken in hoeverre verande-

ringen zijn opgetreden in deze tradities. Tevens wordt kort ingegaan op de
ontwikkelingen in Nederland.
Ondanks de heterogene sociaal-maatschappelijke samenstelling van de J avaanse gemeenschap wordt uitgegaan van uniformiteit in voedingsgewoonten.lndividuele variaties zullen er ongetwijfeld zijn, mede onder invloed van
economische en godsdienstige factoren. Deze manifesteren zich veelal in de
keuze uit hel assorttment ingrediënten en gerechten en

in de interpretatie

van de functie en betekenis van de culturele tradities en de daarbij behorende gerechten. Er zullen enkele markante voorbeelden ter illustratie hiervan
worden gegeven.

Veranderingen in de Javaanse voedingsgewoonten
Javaanse voedingsgewoonten in Indonesië en ;11 Suriname: een globale vergelijkillg

Over het eetpatroon van de Javaan in Indonesië schrijft Veth (1907: 368):
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"de mindere Javaan gebruikt gewoonlijk Lwee maaltijden daags, het
middagmaal, mangan (ook wel madang) awo" omstreeks 11 uren in de

voormiddag en heL namiddag maal, mallgall (madallg) sore, omstreeks
half zes of bij zonsondergang. De Javaansche grooten, hoofden en gegoeden nulligen drie malen daags een maaltijd, n.l. het ontbijt, sarappall
of semek tussen 7 en 8 uren 's ochtends, het middagmaal, mongan awan,
lussen 12 en 2 uren en het avondmaal, mangon wellgi, tussen 7 en 10 uren

's avonds ( ... ) Het middagmaal is het boofdmaal en het enige waarbij
door de gewone Javanen warme spijzen worden gegeten die de vrouw
zelve bereid heeft, terwijl de man aan den arbeid was. Water is daar bij
de enige drank. Voor het ontbijt wordt niet geregeld aangezeten. Wie
vroeg uilgaat tot den arbeid, verkwikt zich soms eerst thuis door ecn kop

warm water op koffiebladeren getrokken of een kop thee en een weinig
koude rijst, doch nUlligt gewoonlijk iets onderweg in de waroeng."
Een globale vergelijking van hel voedingspatroon van de Javaan in de rurale
gemeenschappen opJava cn dat van delavanen in de dist ricten in Suriname,
levert het volgende op.
Op Java vormt rijst het hoofdvoedsel, waaraan grote emotionele waarde
wordt toegekend. Bij offermaaltijden wordl uitsluitend rijst gebruikt, waarmee de ceremoniële waarde is aangetoond. Het vermogen om rijst te
consumeren geeft bovendien de sociale status aan van een individu, met

name in die gebieden waar het eten van rijst geen vanzelfsprekendheid is.
Mais en knollen volgen de rijst in volgorde van belangrijkheid; deze worden
als hoofdvoedsel genulligd in sIreken waar klimatologische en bodemfysische factoren of ongunstige grondoceupalie-mogelijkheden een toereikende rijslproduktie niet mogelijk maken.
Het dagelijks menu bestaat verder uit groenten, tempé, zoute vis, sambel en
kroepoek. Afhankelijk van de economische draagkracht wordt variatie in
hel menu aangebracht met

O.J..

eieren, vis of vlees. Eveneens wordt een

variatie in bereidingswijzen toegepast (Mocrtjipto c.a. 1985). Mclkprodukten komen in het dieet nagenoeg niet voor; dierlijke eiwitten worden voor-

namelijk in verband met feest- en offermaaltijden genulligd (Koenljaraningrat 1985).
MeI betrekking tol de eetgewoonlen van de Javanen in Suriname vermeldt
de Encyclopedie van Suriname:
"het merendeel van de Indonesiërs woont in het landelijk kustgebied en
legt zich op de tuinbouw en de pluimveeleelt lOC. Men eet drie maal per
d"g rijst, in de stad 's morgens brood en verder twee maal rijst ( ... ) Vlees
(kip, doks, rund), vis (ook bakkcljauw) en ei worden in grote hoeveelheden genulligd. Melk en kaas worden weinig gebruikt ( .. . ) Peulgewassen
zijn zeer geliefd: gekiemde soja of ocrdi 2, luinerWl en Surinaamse capu-
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cijner. Pinda wordt in allerlei vormen gebruikt: gebakken, gezouten, in
spijzen en lekkernijen. Groente komt ook rijkelijk in het menu voor,
eveneens de toppen van allerlei planten. Ook paddestoel is in trek J .
Vruchten worden in voldoende mate geconsumeerd ... Het Indonesische
voedsel wordt sterk gekruid met peper, knoflook, ui, zwarte peper,
gember, ketjap (bereid uit soja) en pindasaus. Er wordt weinig boter en
margarine gebruikt, wel veel spijsolie (kokos en sojaolie). De Indonesiër
drinkt veel thee, wat cacao, veel gazeuse frisdranken (coladrank, limonade), kokosmelk, kokossap, maar weinig koffie en weinig alcohol ( ... )"
(Encyclopedie 1977: 649).

De kennismaking meI de Surinaamse keuken: hel koelierantsoen
De kennismaking met de voedingsgewoonten in het land van bestemming
begon voor de Javanen met het rantsoen dat hun werd verstrekt tijdens de
bootreis naar West-Indië en bij aankomst op de plantages (lsmaëI1950: 33
e.v.; Verhey & Van Westerloo 1985).
Uit het rantsoen zijn met name de bakkeljauw en het zoute vlees nieuwe
elementen. Inmiddels is het gebruik van bakkeljauw volledig ingeburgerd,
waarschijnlijk doordat de smaak enigszins verwant is aan de zoute vis.
BaHeljauw wordt door de Javanen gebruikt als ingrediënt voor een sambel
gorèng gerecht dat met rijst wordt gegeten. In combinatie met (élo (gefrituurde cassave) vertegenwoordigt dil sambelgerecht een hoge marktwaarde,
daar hel uiterst geliefd is onder de andere bevolkingsgroepen; het vormt
daarom ecn veel voorkomend item in hel menu-aanbod van Javaanse waroengs (eetstalletjes).4
lets minder voor de hand liggend is het gebruik van zout vlees onder de
Javanen. De reserves zijn hier voornamelijk ingegeven door religieuze motieven. De smaak wordt bovendien niet door iedereen geapprecieerd en
sommigen willen er per definitie niets van hebben omdat hel iets "creools"
is. Voor de Javaan die wel van zoutvlees houdt, is het een niet weg te denken
ingrediënt voor stoofschotels in combinatie met groenten en wordt het
gebruikt als smaakversterker in soepen.

Aanpassing aan het ecologisch milieu van Suriname
De kuststrook waar grote stukken grond als plantages in cultuur werden
gebracht, maakte deel uit van de vruchtbare jonge kustvlakte. De vegetatie
bestond uit mangrove- en parwabossen afgewisseld met vruchtbare za nd- en
schelp ritsen, zwampcm en vispannen.
De cOnt raclanten die na bun contract periode hadden gekozen voor vestiging
in Suriname, kregen grond toegewezen op de zogenaamde vestigingsplaatsen die werden opgezet op verlaten plantages in de nabijheid van nog in
bedrijf zijnde plantages. De contractanten hebben nuttig gebruik weten te
maken van de verscheidenheid in ecosystemen. Bamboc- en palmsoorlen uit
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de bossen werden gebruikt voor hel vervaardigen van gebruiksvoorwerpen
(manden, bezems, zeven, matten etc.). De jonge spruiten zijn gewild als

groente. Opmerkelijk is het inmiddels ingeburgerd gebruik van vermoedelijk in eerste instantie in het wild groeiende planten die later werden gecultiveerd op de percelen. Het bctreft hier bladsoorten die zeer gewilde
groentesoorten zijn geworden. De meest aansprekende voorbeelden zijn de
gomawiri en de bi/awiri. Bovendien hebben de Javanen het gebruik van de
gewassen die hun al bekend waren, in de Surinaamse samenleving verder
gestimuleerd$
Er zijn ook vissoorten onder de Javanen geliefd geworden. Teri (kleine
gezouten visjes), iwah asin (zoute vis) en ébi (gedroogde gezouten garnalen)
zijn produkten die een constante aanvoer kennen op de markten in Paramaribo en omstreken, dankzij de Javanen die zich in deze sector op de verwerking hebbcn toegelegd.
Het roken of barbakotlen van vis is een tcchniek die vcrmoedelijk pas in
Suriname door de Javanen op grote schaal is toegepast. De tcchniek is in
Indonesië niet onbckend, maar komt in het dieet van de Javaan in Indonesië
nagcnoeg niet voor (wel bij andere etnische groepen). De iwah malem
(gerookte vis) en de iwah garing (gedroogde gerookte vis) zijn normale items
in het dieet van de Javaan in Suriname en kunnen terecht als typisch
Javaans·Surinaams worden gckJassificcerd.
Vermeldenswaard is het gebruik onder Javaanse Surinamers om voornoemde visprodukten, met o"me gerookte vis, samen met groenten te bereiden.

Dit is in contrast met de kookgewoonten in Indonesië, waar het niet gebruikelijk is om vis of vlees meI groenlen samen te bereiden. Deze bereidingswijze hebben de Javanen vermoedelijk bij aankomst op de plantages aangetroffen en om praklische redenen overgenomen (haalbaarheid gegeven het
rantsoen; tijdsbesparing gelet 'Op de strikte discipline van de planlagcs).
Ontwikkelingen in de Suállaamse landbouw

De vestigingspolitiek van de koloniale overheid beoogde meI de vestiging
van de ex-contractanten op vestigingsplaatsen in de nabijheid van nog
bloeiende plantages, deze plantages van de nodige arbeidskrachten Ic voorzien en de produktie op peil te houden middels deels verplichte teelt van
exportgewassen. De lage lonen als gevolg van dalende export werden gecompenseerd door de verbouw van voedselgewassen (Morene 1988).
De contraclanlen die in eerste instantie voedselgewassen voor eigen gebruik
produceerden, gingen geleidelijk over lol het produceren voor de markt.
Historische bronnen hebben inmiddels aangeloond dat de Aziatische immigranten een belangrijke impuls hebben gegeven aan de ontwikkeling van
Suriname lot een rijstelende en rijstexporlercndc samcn1cving.6 Daarnaast
hebben de migranten gezorgd voor een aanwas aan voedselgewassen zoals
peulvruchten, mais, groenten en fruil. Het eenzijdige dieet van de vrije
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negerbevolking en de stadscreolen dat bestond uit bananen (Van Lier 1977:
175), knolgewassen, zoute vis of vlees en pepers, werd omgezet in een
gevarieerder gebruik van groenten en fruit. AI gauw werd rijst voor de
creolen eveneens hoofdvoedsel. De Aziaten introduceerden bovendien het
gebruik van kruiden, dat bijdroeg tot een gevarieerdere smaakontwikkeling.
De introductie van nieuwe gewassen leidde tot de ontwikkeling van nieuwe
gerechten. Men denke aan de fameuze pindasoep, bereid uit de door de
Javanen geïntroduceerde pinda.
De vrij gunstige vestigingsvoorwaarden en de stimulering die van de overheid uitging met betrekking tot de ontwikkeling van de klein landbouw,
hebben voor de Javaan in Suriname, in vergelijking tot de Javaan in de rurale
gemeenschappen op Java, een welvarend bestaan mogelijk gemaakt; dit
komt onder meer tot uiting in de voedingsgewoonten. De Javaanse Surinamer, die in eerste instantie "parflimer" was, was niet alleen verzekerd van

een inkomen door arbeid op de plantages, maar eveneens door het telen van
deels commerciële voedselgewassen (Van Lier 1977; Morene 1988) . Bovendien konden de Javanen zich in Suriname eCn gevarieerder bedrijfsvoering

permitteren door de ruime grondoecupatie-mogelijkheden. Naast het exploiteren van een rijst perceel of tuinareaal is bijvoorbeeld het houden van
vee en pluimvee mogelijk en gebruikelijk.
Het landbouwbeleid na de jaren '50 en parallel daaraan het ontwikkelingsbeleid voor de overige economische sectoren hebben geleid tot bedrijfsdifferentiatie ten gunste van de gemechaniseerde landbouw. Er is eveneens
sprake geweest van differentiatie op de arbeidsmarkt, hetgeen geleid heeft
tot een uittocht uit de landbouw en een trek naar de stad of naar de
economisch aantrekkelijke industriegebieden zoals Marowijne (Moengo),
Brokopondo en Para. Steeds meer landbouwers vonden emplooi als loonarbeider en hun bedrijven kregen het karakter van een woonpereeeJ met een
tuin en een rijstareaal waarop voornamelijk voor de zelfvoorziening werd

verbouwd. De politieke ontwikkelingen voor en na de onafhankelijkheid in
1975 hebben de achteruitgang van de gevarieerde kleinlandbouw alleen
maar verergerd. In 1975 nam de kleinlandbouw 42% van de rijst produktie
voor haar rekening; in 1982 daalde dit cijfer tot 34%. Voor de andere
gewassen is er sprake van een onstabiele produktie- en prijsontwikkeling
(Morenc 1988).
Ter illustratie van de gevolgen van deze achteruitgang voor de voedingsgewoonten dient het volgende voorbeeld. Door de onstabiele produktie en
prijsontwikkeling van sojabonen is het eten van tahu en témpé een luxe
aangelegenheid geworden, evenals het bereiden van saoto, ecn soepgerecht
met taugé als essentieel ingrediënt. Vermoedelijk vindt de produktie momenteel slechts op bescheiden schaal plaats. Hoge produktiekosten en de
schaarste aan expertise en ondernemerschap tcn gevolge van de uittocht uit
Suriname hebben zich eveneens doen gevoclen. Uit observaties is gebleken

./
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dat met name de huidige generatie Javaanse kinderen in mindere male in
aanraking komt met tempé en tahu, in tegenstelling tot hun leeftijdgenoten
in Nederland, waar ironisch genoeg deze produkten tegen zeer redelijke
prijs in ruime mate te verkrijgen zijn. Gevreesd wordt dat de smaakontwikkcling onder de kinderen voor deze zeer specifieke produkten niet wordt
gestimuleerd, waardoor het gebruik ervan op langere termijn kan afnemen.

De bijdrage aaf! de Sun"lloamse eetcultuur
Op de plantages hebben de Javanen een geïsoleerd bestaan geleid. Vestiging
op de gouvernements-vestigingsplaatsen heeft het contact met de andere
bevolkingsgroepen enigszins mogelijk gemaakt, doch heeft niet tot vergaande acculturatie geleid. Kennis over elkaar was beperkt tot stereotiepe beelden, die stand hielden door onbekendheid met elkaars gebruiken. Van Lier
constateert dat de situatie na de Tweede Wereldoorlog enigszins was veranderd: "het sociale contact tussen de groepcn is door de toenemcnde
urbanisatie van de Hindoestanen en Indonesiërs steeds groter geworden
( ... ) De sociale afstand tussen de groepen is echter gebleven ( ... ) Ook de
vooroordelen van elkaar die in een negatieve beeldvorming tot uitdrukking
komen, handhaafden zich in de periode na de Tweede Wereldoorlog en
blijven een vruchtbare bodem voor mogelijk etnisch conmct vormen" (Van
Lier 1977: 298).
Toegenomen urbanisatie, participatie in het onderwijs cn participatie op de
arbeidsmarkt hebben effect gehad op de levensstijl van de Javaan. Van
Wengen (1973) heeft naar aanleiding van zijn onderzoek in 1%2 de tendens
beschreven van segmenten in de Javaanse gemeenschap die zich een andere,
niet-Javaanse levensstijl aanmeten. De oriëntatie zou creool-gericht zijn.
Parsudi Suparlan heeft in zijn proefschrift (1977) over de Javaanse etniciteit
in de interetnische verhoudingen in Suriname de observaties van Van Wen~
gen voor wat betreft de stads-Javanen uit de lagere sociale strata ondersteuning gegeven. Het stadsleven heeft ongetwijfeld enige aanpassing van de
levensstijl van de Javaan geëist en enige veranderingen teweeggebracht in
de voedselgewoontcn. Echter, dat de stads-J avaan 's morgens brood eet bij
zijn ontbijt in plaats van rijst, is niet zozeer een gevolg van verwestcrsing (of
zo men wil ~vcrcrcolisering" ), maar waarschijnlijk voortgekomen uil praktische overwegingen (de vroege openingstijden van scholen en kantoren).
Mogelijk heeft ook de veranderende rol van de (buitenshuis werkende)
vrouw in de stad een rol gespeeld 8
Met de toegenomen urbanisatie van de Javanen heeft de promotie van de
Javaanse keuken ecn versnelde ontwikkeling doorgemaakt. Dankzij hun
ondernemerschap, het verkopen van hapjes en gerechten, hebben de Javanen een niet te onderschatten bijdrage geleverd aan de bestaande eetcultuur
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in Suriname. De investeringen die daarmee gemoeid zijn variëren van een

bescheiden op de rug gedragen mand met lekkernijen (een helaas verdwenen fcnomeen uit het straatbeeld in de districten), via mobiele karretjes tot
semi-permanente en permanente eetstalletjes of waroengs. Van Wengen
(1973: 58) en De Waal Malefijt (1963: 59) hebben heel kort aandacht besteed
aan deze bestaansbron van de Javanen. In de Surinaamse samenleving werd
Cr door de andere bevolkingsgroepen nogal neergekeken op deze broodwinning. Het werd in de Surinaamse context minderwaardig geacht in vergelijking met een geschoolde kantoorbaan; deze attitude heeft de Javanen
gestigmatiseerd als dom en tot niet meer in staat dan het verkopen van
schaafijs, pitjel en telo.
Opmerkelijk is de verschuiving die zich de afgelopen tien jaar heeft voorgedaan. De mobiele straathandel in met name schaafijs en dranken is overgenomen door de bosnegers die vanaf de jaren '70 zijn geurbaniseerd, terwijl
de Javanen zich meer hebben toegelegd op de vestiging van permanente
waroengs.

De waroengs hebben niet alleen een bijdrage geleverd aan de bekendheid
van de Javaanse keuken in de Surinaamse samenleving, maar eveneens

bijgedragen tot de diversificatie in recreatiemogelijkheden in Paramaribo.
De waroengvervult niet alleen de functie van een plaats om lekker te kunnen
eten, maar ook van ontmoetingsplaats, hetgeen de contacten tussen de
bevollöngsgroepen heeft bevorderd.
Veth (1907: 369) constateert dat de waroeng voor de Javaan in Indonesië
dezelfde functie heeft, maar bovenal zou het dienen "om voldoening te
verschaffen aan de grote snoepzucht van den Javaan". Dit verklaart maar ten
dele de bestaande eetcultuur in de Indonesische archipel (en in de meeste
Aziatische landen), waar enorm veel aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van culinaire hoogstandjes, die de Europese "haute cuisine' overtreffen in esthetica en smaak. Eten is een onlosmakelijk deel van dezc
culturen en ondergaat me! de maatschappelijke ontwikkelingen een dynamisch veranderingsproces waarin het ondernemerschap van de mensen ecn

belangrijke rol speelt. Ondernemerschap in de voedselsec!or is een geaccepteerd en lucratief fenomeen dat zich aanpast cn inspeelt op de waargenomen marktperspecticven. Nie! zelden zijn het de ondernemers die nieuwe
elementen introduceren.

De Javaanse waroeng in Suriname trekt veel c1iëntèle en appreciatie van alle
bevolkingsgroepen en heeft inmiddels de fase bereikt van volledige institutionalisering in de Surinaamse samenleving. Jn haar aanbod aan gerechten
is er sprake van aanpassing aan de smaak van de c1iëntèle. De Javaanse
keuken kent een grote variatie aan bereidingswijzen en een keur aan gerech-

tcn, maar de waroeng geeft slechts bekendheid aan een beperkt aantal
schotels waarvan de marktwaarde inmiddels is komen vast te slaan . Voor

het overige blijft de Javaanse keuken onbekend tcrrein voor niet-ingewijden.
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Hel is zeer leleurslellend Ie moelen vaslslellen dal ondanks de bovengenoemde onlwikkelingen rond de Javaans-Surinaamse keuken, de appreciatie niCl is terug te vinden in de literatuur, met name nict in de kookboeken
die over de Surinaamse keuken geschreven zijn. De indruk beslaaI dal men
zich omwille van de promOlie van een multi-elnische samenleving genoodzaakl voell receplen op te nemen van de Javanen, maar bij de uitwerking
blijkt hoe weinig men van de Javaans-Surinaamse keuken afweel.
Hel Sloorl mij persoonlijk te moeten constateren dat in het GroOI Surinaams
Kookboek, het eersIc in zijn soort, dat tol sland is gekomen met medewerking
van de Surinaamse Huishoud- en Induslrieschool, receplen zijn opgenomen
die letterlijk uil een Indonesisch kookboek konden zijn overgenomen. Het
vermoeden bestaal dat bij de samenstelling van hel kookboek informanten
zijn geraadpleegd uit kringen met intensieve contaclen met het Indonesisch
consulaal. Hel consulaat (later de ambassade) is op culinair gebied actief
geweest door kooklessen Ie organiseren waarbij Indonesische (Javaanse)
bereidingswijzen en nieuwe gerechten werden geïn troduceerd die in de

javaans-Surinaamse keuken onbekend waren.
De Javaan in Suriname herkent zichzelf niet in het kookboek. Het gaat
volledig voorbij aan de smaakonlwikkeling van de Surinaamse Javaan als
gevolg van in Suriname aanwezige ingrediënlen. Bovendien komen belangstellenden uil de Surinaamse samenleving bedrogen Uil, wanl zij krijgen na
de bereiding van het recept niet het resullaal waarop zij gehoopt hadden.
Een concreet voorbeeld is het recept voor saoto soep. Op zich is het geen
onjuist recept, ware het nict dal het één is uit de tlcnlal1cn soorten
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soep die lndoncsië kent. De Javaan in Suriname bereidt de 53010 soep nict
met kunir (kurkuma of geelworlel) en cel de soep niet met gekookle eieren.
Daarenlegen versterkt de Javaanse Surinamer de bouillon voor de soep meI
bouillonblokjes, hetgeen de invloed van de Surinaamse samenleving weergeeft. Het kookboek vermeldt over de hele linie recepten die terechl als
"Indonesisch' zijn aangemerkt en erkent daarmee de Javaans-Surinaamse
keuken niet.
Overigens vermelden de kookboeken die over de Surinaamse keuken verschenen zijn, slechls enkele populaire gerechten zoals nasi goreng, s.o(o
soep cn pitjel, terwijl cr een keur is aan hoofdgerechten, bijgerechlen en
nagerechten die even goed door de Javanen bekend zijn gemaakt. Een
bescheiden uitzondering vormt een recent in Suriname verschenen kookboek: Tjon Sjoe Sjoe,Sl/ri/laams I/ldo/lesisch kookboek (1988). Dit benadert
de Javaans-Surinaamse realiteit en zou derhalve niet als "Surinaams Indonesisch' moeten worden aangemerkt, hoewel het enkele recepten heeft
opgenomen waar uil Indonesische invloed blijkt (mogelijk van het consulaal
of de ambassade).9
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De ontwikkelillgen in tradities waarin voedsel eell rol speel'
Zoals reeds ecrder vermeld is de bckendheid met de Javaanse keuken
beperkt gebleven tot hetgeen in openbare gelegenheden op feesten en in
waroengs ter tafel wordt gebracht. De variatie in de Javaans-Surinaamse
keuken is echter veel groter maar om velerlei redenen niet toegankelijk voor
de buitcnstaander. Ten eerste maakt de Javaan onderscheid tussen hetgeen
in huiselijke kring wordt gegeten en hetgeen wordt voorgezet aan gasten. ./
Ten tweede dragen de Javaanse feesten die in de beslotenheid van de
gemeenschap of van de familie- en kennissenkring worden gehouden, een
ceremonieel karakter. Hieraan gekoppeld is er het onderscheid tussen
ceremoniële en niet -ceremonjële gerechten.
Laatstgenoemd onderscheid komt het duidelijkst tot uiting bij de siametalIs
of offermaaltijden. De slame/an is in de Javaanse cult uur een bekend
fenomeen, waarop hier niet verder in details wordt ingegaan. Kortheidshalve
wordt verwezen naar Geertz (1976) en Koentjaraningrat (1985) die de
slametan in Indonesië hebben beschreven en voor wat betreft de Javanen in
Suriname naar de fragmentarische informatie in Van Wengen (1975) en De
Waal Malefijt (1%3) en de substantiëlere benadering van Parsuli Suparlan
(1976).
De slametan bestaat doorgaans uit een offergedeelte en een consumptiegedeelte. Wat bereid wordt voor het offergedeelte wordt doorgaans niet
gcconsumeerd door de aanwezige gasten. Bij het offergedeelte, de sesajèn,
behoren ook bloemen, wierook en voorwerpen.
Uit observaties en uit het materiaal van Parsudi Suparlan (1976) blijkt dat
mct betrekking tot de samenstelling van de gerechten in het offergedeelte
de Javanen in Suriname zich aan de tradities houden. De basisgerechten,
waaraan de betekenis van het ritueel is ontleend, zijn aanwezig. Wat in de
praklijk verschilt, zijn de presentatie en de ingrediënten die zijn gebruikt bij
de bereiding. Ter illustratie diene bet volgende voorbeeld. Bij de slame/all
pi/Dil all (of mi/Dil i), welke gehouden wordlom de zevende maand van een
zwangerschap Ie markeren, worden diverse papgerechten klaargemaakt. De
essentiële zijn: jenGl.g abàllg, jenGl.g putih, jenGl.g sum-sum en jellallg proty0/.10 Zij die waarde hechten aan hel getal 7, vinden het belangrijk, hoewel
niet voorgeschreven, om zeven papgerechten te bereiden. Variatie wordt
aangebracht middels de jellanggrelldol en ko/ak waluh. Anderen kiezen voor
het presenteren van de jenangs in zeven borden.
Anders ligt hel bij het consumptiegedeelte. Het voedsel dat bereid is, wordt
tijdens het ritueel opgedragen en gezegend door de voorganger, waarna het
onder de genodigden verdeeld wordt meI de bedoeling dat zij het mee naar
huis nemen (de zogenaamde berka/) of ter plekke door hen genuttigd wordt.
De samenstelling van het maal wordt door de slamelan-gever bepaald. Er
zijn gerechten die uit traditie steeds in het menu terugkomen, omdat ze
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onmisbaar worden geacht. 1l Maar daarnaast is cr sprake van individuele
invulling, afhankelijk van voorkeuren en financiële draagkracht. Eveneens
komt het voor dat gerechteD worden bereid die mogelijk favoriete gerechten
zijn (geweest) van de persoon ter ere van wie de slametan wordt gehouden
cn die niet per se Javaanse gerechten boeven te zijn.

Over de interpretatie van de betekenis van de gerechten in met name het
offergedeelte bestaat geen eenduidigheid. Geertz (1976: 39) constateert dat
eveneens bij zijn onderzoek in Indonesië. Voor de Javaanse Surinamers is
de verwarring mogelijk nog groter door de controverse die gegroeid is tussen
de zogenaamde traditionalisten, de gematigde reformisten en de reformisten, om Suparlan's terminologie (1976: 202) aan te houden. Suparlan vermeldt het verschil in opvattingen over de slametan. De gematigde reformisten kennen de slametan en de daaraan verbonden maaltijd de functie toe
van een liefdemaal (sedekah, "aalmoes" of "gift"), terwijl de traditionalisten
met de offers en de maaltijd respect willen tonen en eer betuigen aan de
(voor-)ouders, de onzichtbare wezens en geesten die over bet welzijn van
het gezin, de familie en de gemeenschap waken, teneinde hun gunsten af te
dwingen voor hun welbevinden (slamet). In essentie is met de opvatting van
de gematigde reformisten de betekenis van de slametan verlegd van het
communale naar het individuele. Bij de slametan volgens de praktijk vaD de
traditionalisten wordt immers eveneens om het welzijn van de slamctan-gangers en de gemeenschap gesmeekt, terwijl bij de sedekah het persoonlijk
welzijn en dat van de direkte familie centraal staat.
Uit informatie van Javaanse Surinamers blijkt dat de COntroverse mogelijk
een verdere afname van de slametan-traditie heeft teweeggebracht. Onder
de Javanen die cr nog waarde aan hechten, wordt omwille van de lieve vrede
binnen de familie- en vriendenkring (behorend tot de verschillende stromingen), gekozen voor het niet houden van een slametan. Het alternatief
waarVOor gekozen wordt is het houden van een eenvoudig ritueel in huiselijke kring.
Suparlan (1976) meldt dit gebruik onder de gematigde reformisten. Hier
gelden echter andere beweegredenen: men vindt dat een slametan sober
gehouden dient te worden in vergelijking tot de volgens de reformisten
extravagante slamclans van de traditionalisten.

De onbekendheid met de juiste betekenis van de tradit;es waaraan slametans
worden verbonden, heeft mogelijk eveneens het gebruik doen afnemen. Van
Wengen (1975) en De Waal Malefijt (1963) dragen materiaal aan waaruit
de discrepantie blijkt in de informatie die ;nformanten gaven over o.a. het
tijdstip waarop een slametan wordt gehoudeD, de betekenis en de benaming
van de slametans. Dit gold onder meer voor de slametans in de periode vanaf
de zwangerschap tot het eind van het eerste levensjaar van het kind. Voor
de Javaanse Surinamers is geconstateerd dat nog slechts enkele van de
slamCli'ms Lijucns deze periode worden nageleefd: de slametatr mitoni (zc-
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vende maand van de zwangerschap), des/ome/on amollg-amollg (op de dag
van de geboorte), de s/ame/an se/apanall (op de 35e dag na de geboorte),
de s/ame/all medun lemail (bij de zevende se/apallan of als het kind zeven
maanden oud is) en tenslotIe op de eerste verjaardag, waarvan de viering
het karakter van een verjaardagsfeest heeft. 12
De waarde die men aan een gebruik becht, wordt bepaald door de emotionele betekenis ervan; deze kan alleen worden ervaren indien men volledig
op de hoogte is van de betekenis van het gebruik en men het zinvolle ervan
kan bepalen binnen een gegeven referentiekader. Wat vermoedelijk onder
de Javanen in Suriname heeft plaatsgevonden, is dat discrepanties in de
uilleg (ouders en ouderen die het eveneens niet goed wisten) en de controversiële benaderingen (van traditionalisten en al dan niet gematigde reformisten) tot gemengde gevoelens ten aanzien van de tradilies hebben geleid.
Bovendien zijn omgevingsfactoren van invloed geweest, zoals het in aanraking komen met andere godsdiensten en de secularisatie in de Surinaamse
samenleving. Economische factoren spelen eveneens een rol. Het houden
van de slamteans die de verschillende fasen in een levenscyclus zouden
moeten markeren, kost geld. In Mayor & Moll (1909) wordt geconstateerd
dat de sedekahs en slametans die zij waargenomen hebben, lang niet alle
door de inlander worden nageleefd. Expliciet geven zij aan dal alleen de
gegoede inlander in de gelegenheid is om meerdere slametans te houden.
Interessant om te vermelden is nog het feit dat de bereiding van een slametan
niet voorbehouden is aan deskundigen of dukullS, zoals het geval is bij de
samenstelling van de sesajèll, waarbij eventueel een dulalll sajèll wordt
geraadpleegd. De bereiding van de maaltijd kan in principe door elke vrouw
worden verzorgd, maar in de praktijk worden als goed en lekker kokend
bekend staande vrouwen uit de familie en kennissen gevraagd om hel
voortouw te nemen, geassisteerd door anderen. Sommige gerechten vereisen expertise vanwege hun complexe bereidingswijze. In dergelijke gcvallen
wordt speciaal iemand gevraagd om de bereiding te verzorgen. Bij sommige
gerechten bestaat er een taboe voor menstruercnde vrouwen: men gelooft
dat het gerecht zal mislukken indien een menstruerende vrouw het zou
klaarmaken. Het meest aansprekende voorbeeld is de apem, ecn ronde koek
gemaakt van rijstmeel, die niet mag ontbreken bij een slametan in verband
mct een sterfgeval (zie noot 11). De basis van deze koek is gefermenteerde
rijst of kleefrijst. Indien de fermentatie niet is gelukt, hctgeen zeker het geval
zou zijn bij een menstruerende vrouw, dan is de koek gedoemd te mislukken.
Daar cr verder geen restrictieve gebruiken zijn, is de expertise voor de
bereiding van gerechten vrij goed intact gebleven. Bereidingswijzen zijn van
generatie op generatie overgedragen en een icder die dat graag zou willen,
zou het kunnen leren.
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de beleving ilJ Nederlalld

Ook in Nederland worden slametans gehouden onder de ruim 22.000 Javanen die hier woonachtig zijn. Oe Javanen wonen gespreid in Nederland met

concentraties in Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Den Bosch (Mustadja & Patmo 1989).13
In Nederland zijn de Javanen in staat hun voedingsgewoonten in stand te
houden, door de enorme aanwezigheid van tropische produkten. Zeker de
laat ste jaren is in het aanbod een geweldige groei te conslaleren, mede
dank zij hel ondernemerschap van Surinamers in de kascultuur in Nederland, waardoor vele groentesoorten en kruiden in Nederland te krijgen zijn.
Van belang voor Javanen is het bestaan van toko's waar met name de
ingrediënten voor de Javaanse keuken te vinden zijn. De Javaanse Surinamers vinden zelf dat er in Nederland meer te krijgen is dan in Suriname en
cr zijn bepaald geen drempels voor het houden van een slametan. Wal ook
als gunslig ervaren wordl is het gemak waarmee in Nederland gerechten
bereid kunnen worden door de vergaande verwerking van de produklen
(bijvoorbeeld rijstmeel dat men niet zelf hoeft te maken, kokos die in
geraspte vorm te koop is).
De aanpassing in Nederland geldt bet gebruik van groentesoorten bij het
bereiden van groenteschotc\s, bijvoorbeeld andijvie bij pitjel cn gudangan.
Wal als gemis wordt ervaren is de afwezigheid van bananenblad (het is wel
te krijgen, maar niet in ruime mate) dat ecn speciaal aroma geeft aan

gerechten en bij slametans wordt gebruikt om de berkat in te pakken.
Eveneens wordt de beperkte verkrijgbaarheid van de melatiblocm (essentieel bij de slametans in verband met sterfte) als een gemis beschouwd.
Gezocht wordt naar alternatieven die de geur enigs7jns benaderen. Voorbeelden die genoemd worden zijn de bruidsbloem (Stephanotus Floribundal en jasmijnsoorten.
Javanen vertellen dat door de geografische spreiding van hun familie en
vrienden de slametan in Nederland een ander karakter gekregen heeft. Het
is niel alleen een gelegenheid waarbij iets wordt gevierd of herdacht, doch
het fungeert tevens als reünie voor familieleden die elkaar een tijd niet
hebben gezien. De grote afstanden die moelen worden afgelegd, brengen
met zich mee dat naast de berkat de slametan-gever zich ook verplicht voelt
om de gasten een maaltijd aan te bieden. Dit heeft ongetwijfeld financiële
consequenties.

Ook in Nederland speelt de controverse tussen traditionalisten en (gematigde) reformisten door. De voorgangers zijn dun gezaaid en dienen ruim
van te voren te worden gereserveerd om een slametan te leiden. Inmiddels
is binnen de Javaanse gemeenschap bekend welke voorgangers in welke stad
woonachtig zijn.
De verwarring rond de interpretatie van de gebruiken wordt in Nederland
mogelijk nog groter door de nieuwe inzichten die verworven worden in
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contacten met islamitische groeperingen in Nederland en de frequentere
directe contacten met de islamitische wereld, die vanuit Nederland gemakkelijker te onderhouden zijn dan vanuit Suriname.
Ruimte om een gedegen slametan te houden is voor vele Javanen een
probleem, met name voor hen die klein bchuisd zijn. In Suriname werd dit
probleem opgelost door het opzetten van een provisorische ruimte in de
open lucht. In Nederland doet men een beroep op beter behuisde familieleden of men gaat naar (welzijns)organisaties om gebruik te maken van hun
ruimIe, voorzover de mogelijkheid daartoe bestaat.

Slotopmerking

Hetgeen is hel voorgaande is besproken is niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, maar vloeit voort uit persoonlijke interesse die zich heeft
gemanifesteerd in observaties uit de praktijk. De behoefte om persoonlijke
ervaringen en verkregen informatie in een kader te plaatsen heeft aanleiding
gcgeven tol het verrichten van literatuuronderzoek. Dit artikel is het resultaat daarvan.
Het onderwerp is interessant en geeft diverse ingangen voor nader onderzoek. Men denke hierbij bijvoorbeeld aan de invloed die de diverse keukens
in Suriname op elkaar hebben gehad, de oorsprong van de voedsehechnologie die door de diverse bevolkingsgroepen wordt gehanteerd en de invloed
die zij daarbij op elkaar hebben uitgeoefend.
Ook zou kunnen worden bestudeerd in welke mate de slametan-traditie aan
verdere erosie onderhevig is en welke betekenis dat zou kunnen hebben voor
de plaats van de voedsehraditie in de Javaans-Surinaamse cuhuur.
Wellicht eveneens interessant om te blijven volgen zijn de ontwikkelingen in
Nederland en met name de impact die Javaanse, op religie gebaseerde
organisaties hebben op de belevingswereld van Javaanse Surinamers in
Nederland. Er zijn interessante tendensen waargenomen, gericht op het
ontwikkelen en onderhouden van betrekkingen met de Islamitische wereld
VOOr materiële en spirituele ondersteuning.
Daarnaast lijkt het mij interessant om te kijken welk effect de intensievere
directe contacten mel Indonesië (door toeristische reizen) en de contacten
met Indische en Indonesische loko's en restaurants in Nederland en met
Indische Nederlanders voor gevolgen zullen hebben voor de ontwikkeling
van de Javaans-Surinaamse keuken in Nederland. Het Javaans-Surinaams
ondernemerschap in deze sector is eveneens een aspecl dat verdere aandacht verdient.
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Noten
1. Tempé is bereid uit gefermenteerde soja en wordt in Suriname geprodu-

ceerd in de vorm van platte koeken gewikkeld in bananenblad. In Nederland is het verkrijgbaar in rechthoekige blokken. Tempé wordt op verschillende manieren bereid. In Indonesië wordt het gebruik ervan gestimuleerd; door voorlichtingsactivitciten wordt het uil de "armelui-sfeer!!

gehaald. Men is daartoe overgegaan nadat is aangetoond dat tempé,
naast de grote voedingswaarde die het heeft, ook een aantal ziekten helpt
voorkomen. Bij de voorlichting wordt ook aandacht besteed aan de
introductie van nieuwe recepten, zoals de "tempéburger".

2. "Ocrdi" is de Hindostaanse benaming. Het Javaanse woord voor sojabonen is de/éll (voor de soort waaruit tempé en tahoe worden gemaakt) en
katyang ijll (idjoe) die gekiemd de tallgé wordl. Gekiemde deléh wordt
tyapar genoemd.
3. Paddestoel is mogelijk in trek geweesl. Persoonlijk ben ik dat in Suriname
niet onder de Javanen tegengekomen, wel bij de Chinezen.

4. In Indonesië volgt de cassave (singkong of IIbi kayll) als hoofdvoedsel,
samen met mais, de rijst in orde van belangrijkheid. Het wordt als
"armelui's" voedsel beschouwd en zal niel aan gasten worden voorgezet

In de vorm van zoete en zoute hapjes wordt het presentabel geacht. De
Javaaanse Surinamers kennen een keur aan zoete en zoutc hapjes die
overeenkomen met die welke men aantreft in Indonesië. In Suriname is
er een nieuwe bereidingswijze bijgekomen, de bojo (cassavecake), die is

overgenomen van de creolen.
S. Kallg/alllg (Surinaams-Nederlandsdagoeblad) is een kruipende plant die
als onkruid groeit op wateroppervlakten, Het gebruik ervan is bekend in
Indonesië. In Suriname heeft bet bekendheid gekregen door de pitje/,
een enigszins op gado-gado lijkend gerecht maar pittiger en heter van
smaak. Kangkung is in Suriname een algemeen aanvaarde groentesoorl

geworden.
6. Rijst was reeds voor de komst van de Aziatische migranten bekend, maar
onder een beperkte groep. Het werd in kleine hoeveelheden geproduceerd. Tot aan 1919 moest rijst worden geïmporteerd. Daarna nam de
overheid maatregelen om de produktie te stumuleren die verder heeft
geleid tot export (Wang Lun Hing 1975).
7. 'Vercreolisering" acht ik niet het juiste woord, daar brood in eerste
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instanlie niet door de creolen is geïntroduceerd.

8. Een uitzondering vormen de arbeidersgezinnen waar de vrouwen reeds
met het ochtendgloren een rijstrnaallijd bereiden voor hun echtgenoten
die elke dag pendelen van Paramaribo naar de bauxietbedrijven in
Paranam. Deze maaltijden worden meegenomen voor het ontbijt en de
lunch op de werkplaats.
9. Het gaat hier o.a. om hapjes gemaakt van cassave, de "satelliet" en de
"tjombroh".
10. De symbolische betekenis van deze papgerechten wordt door Parsudi
Suparlan (1976) uitgelegd. Deze jenangs zijn essentiële componenten
van de diverse slametans tijdens de zwangerschap en bij de geboorte,
maar komen niet bij elke slametan terug. De jC/wlig protyol komt bijvoorbeeld pas bij de s{am.lall milOlli aan de orde, omdat deze een gemakkelijke bevalling symboliseert. De informatie over de praktijk van de slametans verschilt nogal. Mayer & Moll (1909) en Geertz (1976) geven
totaal verschillende beschrijvingen van des{amelall mi/olli. Bij Mayer & /
Moll wordt vermeld hoe belangrijk het getal 7 is, terwijl dat bij Geertz
niet over de gehele linie van de gepresenteerde slametan-onderdelen
blijkt. Dit laatste komt eveneens naar voren uit Moertjipto c.a. (1985),
een onderzoek in de provincie (Daérah Istimcwa) Yogyakarta.
11. Naast de steeds terugkerende gerechten zijn er de "verplichte" gerechten
die een symbolische betekenis hebben. Voorbeelden zijn de apem, lIasi
pllllgkllr en de illgkullgpilik (of illgkullg ayam) bij de slametan in verband
met een sterfgeval. De apem (een ronde koek van rijstmeel) symboliseert
de paraplu die de ziel van de dode zal beschermen. De nasi pllllgkllr (rijst
in de vorm van een puntige toren gepresenteerd; deze wordt vervolgens

door midden gesneden waarna de twee helften met de ruggen tegen
elkaar worden geplaatst) symboliseert de scheiding tussen de doden en
de levenden. De illgkullgpilik (een kip die in haar geheel in kruiden wordt
gekookt) symboliseert de volledige overgave aan de wil van God. Het
woord di-illgkullg (in het Javaans dibolldo) betekent "geboeid zijn'.
12. Mayer & Moll (1909) bevat een overzicht van de diverse slametans
gedurende deze periode.
13. In opdracht van het Surinaams Inspraak Orgaan en de Stichting Stuurgroep Javanen in Nederland is een verkennend onderzoek gedaan naar
de positie van Javaanse Surinamers in Nederland. De in het kader van

dit onderzoek verrichte becijferingen wijzen op een totaal van 22.306
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Javanen in Nederland. De gegevens uit het onderzoek, dat is uilgevoerd
met subsidie van het Ministerie voor Welzijn, Volksgezindheid en Cultuur, zijn overigens niet vrijgegeven voor publikatie.
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SOEKI IRODlKROMO
Surinaams penseel en tyanting schilder

Sylvia M.GooswÎt
Naar aanleiding van de herdenking van 100 jaar Javaanse Immigratie werd
in het gemeenschapscentrum Sana Budaya in Paramaribo· Noord ruimte

gecreëerd vOor het tentoonstellen van werk van Javaanse kunstenaars. Onder de vele onderwerpen die de schilderijen toonden, vielen de portretten
van Javaanse mannen en vrouwen op. Portretten die tegelijkertijd een beeld
bedoelen te zijn van de geschiedenis van de Javaanse mens in Suriname: een
ex-contractant, een visser, een straalkappcr, plantage-arbeiders, een gambu h (leider) van een Jarang Képang groep, een dalang (poppenspeler). De
portretten zijn gemaakt door Soeki I rodikromo.
Voor de meeste portretten is gekozen voor een centrale compositie. De
perso nen kijken soms wcg uit het schilderij, aangevend dat cr een andere
wercld bestaat; soms is hun blik binnenwaarts gekeerd: de buitenwereld
buitengesloten.
Het is anno 1990 moeilijk om in Suriname schilderslinnen te kopen. De
meeste schilders ruilen daarom enkele van hun kunstwerken in tegen schilderslinnen. Sommigen gebruike n triplex als drager. Dit materiaal is echtcr
in kwaliteit dermate achteruitgegaan, dat Soeki liever op linnen schildert.
Behalve het penseel hanteert Soeki ook de tyanting, de waspen, voor het
maken van batikschilderijen. Deze combinatie van penseel en tyanting
intrigeert me en daarom probeer ik te weten te komen op welke manier zij

tot stand gekomen is. Soeki en ik zullen elkaar in Sana Budaya ontmoeten.
Socki is enerzijds ccn van de nakomelingen van de Javaanse pioniers die
geholpen hebben het land Suriname open te leggen . Anderzijds is hij zelf
pionier: de eersle Javaanse Surinamer die als kunstschilder zijn sporen
verdi end hecft. Een kunstenaar die tracht een synthese te vimlcn tussen de
twee werelden waarvan hij deel uitmaakt: de westerse en de oosterse.

Wayallg en kokosmelk
Soekidjan Irodikromo - 'zeg maar Soeki, dat is gemakkelijker en door
iedereen uit te spreken' - werd op 20 juni 1945 geboren op polder Pieterszorg, op de rechteroever van de Commcwijnc. Soek i kreeg nog negen broers
en vijf zussen. Kort na zijn geboorte verhuisde het prille gezin Irodikromo
naar plantage Johannesburg, die naast plantage Rust en Werk ligt. In die
tijd woonden cr op plantagejohannesburg ongeveer vijftig, op Rust cn Werk
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vijf. lot zevenhonderd cn op plantage Maasstroom ongeveer honderd men·
scn.

Vader Irodikromo werkte op de plantage. Hij verzorgde de planlen en
zaailingen, verrichue onderhoudswerkzaamheden aan lozingen en hielp bij
het oogsten van koffie en cacao. Hel werk op de planlage verschafte hel
gezin conlanl geld waarmee huishoudelijke benodigdheden werden aangeschaft die niet zelf geproduceerd werden. Moeder Irodikromo vulde de
geldtrommel en de voorraadkast aan door Ihuis rijsl en groenlen te verbouwen, kippen cn koeien te houden en te vissen. De kippen en koeien waren

voor de verkoop beslemd, ter aanvulling van vaders inkomen dal slerk
Ouelueerde.
Als oudste kind hielp Soek.i vanzelfsprekend zijn moeder een handje. De
werkzaamheden op het veld en Ihuis hielden hem een groot gedeelte van het
jaar uit de schoolbanken. Vooral de arbeidsuren die de rijst verbouw vergde,
waren funesl voor regeImalig schoolbezoek. Builen de spils van het rijslgebeuren moest hij elke dag Vóór school de koeien melken en verzorgen en na
school gras snijden en helpen bij hel bewerken en beplanten van de grond.
Vlees werd cr in het gezin alleen op bijzondere dagen gegelen, bijvoorbeeld
Ier gelegenheid van een besnijdenis of een huwelijk. Wel werd er veel
zwampvis gegeten.
De gebeurlenissen waar de kinderen van Johannesburg naar Uil keken,
waren de festivileilen rondom de jaarlijksebersiIJ desa (schoonmaak van het
dorp) en Bokda (einde van de vaslenmaand). Daarnaasl vonden cr rituelen
pla3ts lcr gelegenheid van mi/oIJi (wanneer cen vrOuw zeven maanden in

verwachting is). Er werd ook mwalan (verlossingsrituecl) gehouden, wanneer cr maar één kind in ecn gezin geboren was.

Deze gebeurtenissen werden begeleid door slomelallS (riluele groepsmaallijden) en wayang kulil en wayaJlg wOllg opvoeringen l . De do/ang (poppenspeler) die de wayollg opvoerde, kwam van planlage Rusl en Werk. 'Hij was
mijn oom", vertelt Socki. "Wanneer er een wayang-opvoering was, k-wamen
de mensen van heinde en vcr naar onze plantage. Het was een drukte van
belang. Vecl vcrlier was cr niel op de planlage, daarom keek iedereen uit
naar de wayang voorslelling, die de hele nacht duurde. Wij kinderen keken
verlangend uit naar hel kokoswaIer dal wij kregen als de voorstelling afgelopen was. Gewoonlijk zaten wc achter de kelir (het scherm dat als achtergrond dient VOor het poppenspel). Daar vielen wc in slaap, werden weer
wakker en dat ging zo door tot hel ochtendgloren. De dalang kreeg kokoswaler aangeboden om zijn keellesmeren. Natuurlijk bleef er voldoende over
voor ons kinderen. Ik heb daar goede herinneringen aan overgehouden. In
die periode was wayang gedurende lange tijd mijn inspiraliebron.'
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"Tekenen, mijnheer, lekenelI "
Soeki's school stond op Rust en Werk, een kilometer of drie lopen van zijn
huis. 's Morgens liepen de kinderen zwaaiend met een rookpot (smoko patu)
naar school. De smoko patu diende om stekende muskieten en mam pieren
van het lijf te houden. Tekenles was favoriet onder de lessen die Soeiki
volgde:
"Ik hield van tekenen. Op school begon ik met houtskool wayangpoppen te
tekenen op papier. Mijn grote voorbeeld toen was mijn oom, de dalang van
Rust en Werk. Hij maakte wayangpoppen van karton of leer. Op school
bootste ik die na op schriftvelletjes, maar ook gebruikte ik mijn griffel om
op een lei wayangpoppen te tekenen; ander materiaal was niet voorhanden.
Later, in mijn tienertijd, bereikte het ' popgebeuren' onze plantage: Elvis
Presleyen Braak Benton. Je weet wel, de tijd van de 'bubblegum cultuur".
Ik ging bubblegum-plaatjes natekenen. Op een dag vroeg mijn heer Rozenblad, toen hoofd van de school, aan mij: Soelci, wat wil je later doen. Je bent
ZO klein en tenger. Hij bedoelde: niet zo geschikt om het zware landbouwwerk te doen. Ik antwoordde: tekenen, mijnheer, tekenen. En zo gebeurde
het dat ik op het bord met krijt mocht tekenen en mijn schoolkameraden
moesten mijn bord tekening natekenen. Niet zo'n goed systeem, maar ik vond
het prima. Ik was zo klein dat ik op een tafel moest staan om op het bord te
kunnen tekenen."

No/a Hallennall ell vo/wassellwordillg
Wanneer Soeki een jaar of zestien oud is, komt cr op een dag een oom uit
Paramaribo, de tegenwaardiger dicher Surianto, op bezoek. Jn de loop van
de gesprekken die gedurende me dagen gevoerd worden, vraagt oom Surianto of Soeki in de stad wil komen wonen. "Nou graag", is bet antwoord en
hij gaat mee met oom en wordt bij een oma aan de Louiselaan ondergebracht. Oom Surianto gaat zeer voortvarend te werk: Soelci wordt als leerling
op het kunstopleidingsinstituut van Nola Hatterman ingeschreven. Het is
dan ongeveer 1961. Gedurende de volgende vijf jaren blijft Soeki zich onder . /
de hoede van Nola Hatterman bekwamen in teken- en schildertechnieken
en het omgaan met allerlei materialen.
Zijn grote voorbeeld in die dagen is Erwin de Vries. Soeki kan zich echter
nog nict uitleven, omdat hij leeropdrachten moet uitvoeren: anatomische
studies, stillevens, landschappen, portretten, met gebruikmaking van materialen als krijt, plakkaatverf en olieverf. In deze periode leert hij naar model
tekenen en schilderen en schetsen en voorstudies maken voordat aan het
echte werk begonnen kan worden. De eerste vier jaar worden alleen papier
cn karton als drager gebruikt. Pas in het laatste jaar wordt er op linnen
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geschilderd. Tijdens deze periode heeft Soeki het "volwassen worden" geschilderd. Het inzicht hoc het met hem en zijn schilderkunst verder moest,
komt veel later.

Bewustwording ell Cobra

Door een gelukkig toeval neemt Soeki's leven een andere wending. De
toenmalige president van de Verenigde Staten van Amerika, Lyndon B.
J ohnson, maakt een tussenlanding op Zanderij. Als gastvrij gebaar wordt er
een expositie georganiseerd waaraan in Suriname wonende schilders deelnemen. Daar zijn onder anderen bij: Stuart Robles de Medina, Rudi Getrouw, Nie Loning en ook Soeki met een klein olieverfschilderijtje. Bij het
vertrek van president Johnson uit Suriname maakt Soeki's schilderij deel uit
van zijn bagage. Niet lang na het vertrek van de president biedt de Stieusa
Socki een beurs aan om zich verder te bekwamen in Nederland. De vrije
opleiding aan de kunstacademie van Rotterdam opent gedurende vijf jaren
haar poorten voor hem.
De opleiding in Rotterdam voor teke nen en schilderen duurt vier jaar. Soeki
mag het eerste jaar overslaan. In deze periode maakt SocIO kennis met
andere teken- en schildertechnieken: lithografie, etsen, linosnede. Na het
beëindigen van de opleiding aan de Rotterdamse academie verdiept hij zich
gedurende eenjaar in keramische technieken.: "Ik dacht, ik moet iets extra's
mee naar buis nemen. Ik ben toen met klei gaan werken. Want, dacht ik,
Suriname heeft veel kleisoorten en ik moet daarmee kunnen werken."
De kennismaking met exponenten van de Cobra-groep (Copenhagen,
Bl1lXelles, Amsterdam) maakt grote indruk op hem. Hij bezoekt musea en
neemt alles gretig in zich op: ' Ik vind Rembrandt en Van Gogh erg goed,
maar de meeste indruk hebben Karel Appel en Lucebcrt op me gemaakt.
Vooral de laatstgenoemde spreekt me erg aan. De vrijheid van kleurgebruik.
Een zekere inhoud en de filosofie achter hun schilderstukken, dat boeit me.
Ik koos als motief en filosofie de wayang. Maar ik schilder anders dan een
Javaan traditioneel zou doen. Wat ik probeer te doen is de westerse cn
oosterse cultuur te combineren.
Ik probeer de cultuur en tradities van mijn voorouders in te passen in de
westerse maatschappij waarin ik geboren ben. In de lijd van Nola Hatterman
had ik dat nog niel. De bewustwording is in Rotterdam tot stand gekomen.
Ik vroeg me af: Soeki, wie ben je? Ik voelde me vreemd in de Nederlandse
samenleving en ik werd ook als vreemdeling behandeld, buiten mijn eigen
kennissenkring. Ik voelde toen dat ik in Suriname hoorde, dat Suriname mijn
thuis was. Het gezicht van Suriname dal ik wilde presenteren, moest ik uit
Suriname zelf halen. Suriname was in mijn opinie de plaats waar ik me moest
waarmaken als schilder. Intussen was ik al vijf jaar in Rotterdam. Op een
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goede dag heb ik de produkten van vijf jaar kunstzinnige arbeid op dc grond
gelegd, geselecteerd en geordend. Ik vroeg me tocn af: is dit Suriname? Is
dit Soek i? Herken ik mezelf in deze produkten? Ik heb ze wel allemaal zelf
gemaakt, maar toch zijn ze me vreemd.
Ook in Rotterdam had ik weer leeropdrachten moeten uitwerken. Toen de
studie beëindigd was, besefte ik dat ik zelfstandig moest worden. Ik moest
naar het volk toe, naar mijn mensen terug. In Nederland vervaagt je verleden
ongemerkt. Ik heb me in Nederland altijd als een tweederangsburger gevoeld door nare ervaringen. Die ervaringen hebben me diep getroffen.
In 1971 vertrok ik met mijn gezin - ik was intussen getrouwd en we hadden
een kind - naar Suriname,"

Suriname 1971-1979

De beginjaren zijn moeilijk. Na een verblijf van vijf jaar in het buitenland
valt het niet mee als zelfstandig kunstenaar brood op de plank te krijgen. In
die periode schildert Soeki nog beïnvloed door Cobra en expressionistisch.
De vrijheid waarmee die groep werkt, ligt hem als schilder bijznder goed en
het expressionisme eveneens: "Dat is iets heel anders dan portret schilderen."

De eerste expositie loopt niet goed. Suriname is nog niet rijp voor dit soort
schilderijen. Het gevolg is dat Soeki een baan moet zoeken om zijn gezin te
onderhouden. Hij wordt leraar tekenen op de Kweekschool, het Vrije
Atheneum cn aan de Opleiding voor Onderwijzeressen-A. Gedurende drie
jaar probeert hij leerlingen de beginselen van het tekenen bij te brengen.
Daarnaast blijft hij thuis schilderen en exposeert elk jaar een of twee keer
"om Suriname te laten weten wie Soeki is",
Soeki Irodikromo schildert niet graag in opdracht, vanwege de eisen die de
opdrachtgever stelt: 'Wanneer mijn gevoel zegt: schilder de haren blauw,
zegt de opdrachtgever: ik wil ze bruin. Dat gaat tegen mijn esthetisch gevoel
in. Een opdrachtgever die mij de vrije hand laat en zegt: zoek het zelf maar
uit, daar heb ik geen problemen mee.'
Gedurende de jaren zeventig bouwt Soeki een klantenkring op. In 1979 is hij
geen onbekende meer in Suriname.

Batik

In 1978 exposeert in de Indonesische ambassade een Javaanse batikschilder:
Bagong Kusudihardjo. Soeki maakt kennis met batik-schilderijen en raakt
geboeid. Hij kent batik alleen maar als stof voor kledingstukken, van schilderijen heeft hij tot dat jaar niet gehoord. De know-how om batikken te leren
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was in Suriname niet aanwezig.

In hetzelfde jaar trekt hij de stoute schoenen aan en vraagt ecn beurs aan
om ook die vaardigheid onder de knie te krijgen. In april 1979 vertrekt hij
voor een jaar naar Indonesië. Helaas is het hem niet mogelijk het jaar vol te
maken; wegens familieomstandigheden keert hij vroegtijdig naar Suriname
terug. Toch is het hem gelukt aan de ASRI (Akademi Sen i Rupa Indonesia)
te Yogyakarta de batikkunst te leren.
"Door het feit dat er Javaans gesproken werd, had ik goed contact met de
guru (leraren). Ik mocht zelfs lessen verzorgen. Ik voelde me thuis onder de
Javanen. Was een van hen. Uiterlijk leek ik op hen, alleen was ik in Suriname
geboren en sprak een raar soort Javaans volgens de mensen daar. Ik merkte
het zelf niet, maar de mensen daar merkten dat ik soms rare woorden
gebruikte. Dat waren de Sranantango woorden die ongemerkt in mijn
taalgebruik waren geslopen. Dan zeiden ze: Soek i, sorry, stop even. Wat
betekent dat nou weer? Oh, zei ik dan, dat is is een stukje Sranan en dan
verbeterde ik hel.'
Kennismaking met de commerciële kant van batik, de batik-industrie, was
gepland voor de laatste drie maandsen van zijn verblijf op Java. Ook het
verdiepen van de kennis van de betekenis van symbolen op traditionele batik
stond op het programma. Helaas heeft Soeki alleen de techniek grondig
kunnen leren. Maar bij elkaar is zijn verblijf in Indonesië een zeer interessante ervaring geweest.
'Ik ben goed opgevangen in Indonesië. OpJava heb ik veel tijd doorgebracht
in het Prambanan complex en bij de Borobudur. Verder legde ik veel
bezoekjes af bij vrienden die wayangpoppen maakten en was ik vaak te
vinden bij batik-kunstenaars. Overal waar ik naartoe ging, was iemand
bereid mij te vergezellen. Vooral op Bali was dat nodig vanwege het taalprobleem. Ik spreek geen Bahasa, moet je weten. Als ik in Bali Engels sprak
tegen de mensen keken ze me aan alsof ik een gek WaS. Ik lijk op een Javaan
en ik spreek geen Bahasa. Ook de mensen van de buurt waar ik woonde
hadden daar problemen mee in bet begin. Ze wisten niet van het bestaan van
Suriname en van Javanen in Suriname nog minder. Elke avond vertelde ik
mijn buurtgenoten over Suriname en Javanen in Suriname.'
Terug in Suriname wacht hem een grote teleurstelling. Door onwetendheid
van de familie blijkt het werk dat door hem in de voorafgaande periode
geproduceerd was, bijna geheel verloren te zijn gegaan. Verregend. Alleen
schilderijen die door particulieren gekocht zijn, kunnen DOg een beeld
verschaffen van Soeki's werk vóór 1979.

Olieverf ell batik

Terug in Suriname heeft Socki een welomlijnd idee over de overdracht van
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zijn kennis. Met medewerking van de Indonesische ambassade verzorgt hij
gedurende twee jaar batiklessen in de aula van ambassade. De cursisten zijn
vooral niet -J avanen: veel Europeanen, die na een kort verblijf Suriname
weer verlaten; ook de belangstelling van onderwijzeressen is groot. Het
resultaat van zijn cursussen voldoet echter niet aan zijn verwachtingen. "Mijn
bedoeling was om de batiklechniek in Suriname zodanig door le geven dat
er misschien op commerciële basis aan batik gedaan zou kunnen worden.
Maar niemand heeft tol nu loe deze techniek op deze manier geëxploiteerd.
De meeste mensen die een cursus bij mij of mijn vrouw gevolgd hebben,
blijven voor eigen gebruik produceren."

Batikschilderij van Soek; lrodikromo, waarill gebnûk gemaakt is van traditionele opvulmotiefjes (isèll-isèll) .
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Er is dus geen enkele cursist geweest die batik commercieel verwerkt in
tafelkleden, gordijnen, zakdoeken of kleding, gebruiksartikelen waarvoor
batik uitstekend geschikt is. Gezegd moel worden dat de situatie in Suriname
vanaf 1982 ook niet meewerkt om commercieel te denken. Er is een chronisch tekort aan materialen, want de grondstoffen komen uit het buitenland
en die moeten met vreemde valuta betaald worden. Een groot probleem in
Suriname.
Socki ziet geen verschil tussen batik als kunst en batik vOor dagelijks gebruik.
De techniek is dezelfde. Wanneer batik wordt toegepast op kleding is het
enige waar je rekening mee moet houden, het design.
Het grootste probleem bij batik is de houdbaarheid, vooral in het tropisch
klimaaLln een koud klimaat blijft batik langer goed. Katoen vergaat vrij snel,
hel wordt door insecten en stof aangelast en de koudwater-vervcn die bij
batik gebruikt worden, verschieten tamelijk snel onder invloed van zonlicht.
Ook de vochtigheid spreekt een woordje mee. ' Een batikschilderij haalt de
vijfligjaar nieL Olieverfschilderijen gaan eeuwen lang mee.'
Hoewel hij veel batikt, gaat zijn hart uit naar schilderen met olieverf: "Toch
ligt schilderen met olieverf mij, als expressionistisch schilder, beter. Nu ik
zowel olieverf- als batik-schilderijen maak, merk ik de grote verschillen die
cr tussen deze twee technieken bestaan . Het ontwerpen is bij beide dezelfde
geestelijke vonk die overspringt. Maar daarna komen de verschillen.
De werkwijze is heel anders. Bij batik ben je gebonden aan de tyanting, de
waspen. De schets op het doek trekje met de tyanting na. Alsje iets verkeerd
doet, kan je je fout moeilijk herstellen. Het enige dat je nog kan doen is ccn
andere vorm maken. In olieverf kan je je fout herstellen, je kan cr overheen
schilderen. Schilderen is spontaner dan batikken. De kleuren zijn direct
zichtbaar. Bij batikken moet je de lijnen met was bedekken en telkens het
doek oplichten en tegen het licht houden om te controleren of alle lijnen
goed met was afgedekt zijn. Bovendien kun je niet doorwerken want je moet
de kleuren een voor een opbrengen. Je moet na elk verfbad, wanneer het
doek droog is, opnieuw het werk bekijken en met was bedekken. Het
vertraagt je werktempo en het wachten breekt je concentratie. Bevalt een
kleur je niet, dan kan je dat bij batik niet herstellen. Bij olieverf is dat anders.'
De kleuren die Soeki bij het batikken en bij het schilderen met oLieverf
gebruikt, hangen af van zijn gemoedstoestand. En tegenwoordig van wat er

te koop is in Suriname.
In zijn batikschilderijen maakt Soeki weinig gebruik van traditionele opvulmotiefjes (isèll-isèll), waar de klassieke Javaanse batik zo bekend om is. Af
en toe wil hij een krulletje gebruiken, maar over het algemeen volgt hij de
penseclmethode van zijn olieverfschilderijen. De thema's van de batikschilderijen komen overeen met die van de olieverfschilderijen. Aanvankelijk
waren Soeki's batikschilderijen geïnspireerd door de verhalen van wayang,
daarna speelden steeds meer motieven uil de wijdere Surinaamse samenle-
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ving een rol. De laatste vier, vijf jaar zijn vooral dieren en planten onderwerpen van zijn batikschilderijen. "Jammergenoeg zijn de portretten in batik
niet zoals ik ze wil hebben. Ik ben gebonden aan lijnen, waardoor de
overgangen van licht naar donker hard zijn bij batik. Ik maak geen portretten
meer. In batik maak ik decoratieve Vormen zonder perspectief. Langzamerhand ben ik zowel in batik als in olieverf overgegaan tot decoratief schilderen. Zo vlak mogelijk. Zo voel ik dat, en zo voel ik me prettig. Je kan nog
steeds de Cobra-invloed terugvinden in mijn schilderijen. Ik deformeer
vormen. U

Toekomst
Nog steeds verzorgt Soeki samen met vrouwen dochter batik lessen. Sri, de
oudste dochter, helpt graag mee bij het maken van batik als souvenirartikel.
Soeki zelf besteedt de laatste tijd meer aandacht aan olieverfschilderijen,
hoewel batik goed verkoopt. Maar het souvenirwerk wordt eentonig.
Over de toekomst heeft Soeki zijn eigen ideeën: "Ik hoop het batikken over
te dragen aan mijn dochter Sri. Zij wij kunstenares worden. Hopelijk Jukt
het me haar in Indonesië een opleiding te laten volgen. Wie weet neemt zij
de batikindustrie op zich. Er ligt een markt in het Caralbisch gebied. Op St.
Lucia zijn ze al aardig bezig met deze techniek, maar ik vind het werk te
robuust; ze werken er met penselen. Wij in Suriname werken met de fijnere
tyanting.
Wat mijzelf betreft is mijn blik ook gericht op het Caraibisch gebied. In
Suriname ben ik nu bekend. het wordt tijd om mezelf buiten onze grenzen
te presenteren, te beginnen op Curaçao en Aruba.
Eind 1990 hoop ik workshops batikschilderen te verzorgen in Hasselt (België). Verder zijn wij als Surinaamse kunstenaars bezig onze voelhoorns uit
te steken, de mogelijkheid af te tasten om in het Tropenmuseum als Surinaamse kunstenaars te exposeren. Wie weet wat de toekomst brengt."

Noot
1. In de wayang /ruW worden verhalen uit twee Indiase epen, de Mahabárata
en de Ramayana, uitgebeeld met behulp van platte leren poppen; in de
wayang wong worden dezelfde verhalen uitgebeeld als toneelspel met
acteurs.

,

WANHOOP EN HEILSVERWACHTING
Oorzaken van het succes van AnIon de Kom onder de Javaanse bevolking

Ellen Wicart
MeI de opleving van de polilieke organisalie van de arbeiders en de groei
van hel nalionalisme in Suriname in de jaren '70 kreeg de naam AnIon de
Kom sIccds meer bekendheid. Ontevreden meI de Iradilionele beschrijving
van de geschiedenis van Suriname probeerden progressieve onderzoekers
"door hel rookgordijn van lonnen goud en kilo's suiker heen Ie prikken om
nieuwe inspiraliebronnen in de Slrijd legen hel builenlands ka pil aal aan Ie
boren" (Hira 1983: VII). Een belangrijke inspiraliebron werd hel na bijna
veertig jaren voor het eerst herdrukte bock van Anlon de Kom, Wij slaven
vall Surillame. Dil bock, een felle aanklachl legen hel kolonialisme, beschrijfl behalve de gruwelen van de slavernij VOOr hel eersl hel verzeI van de
weggelopen slaven legen de kolonisten.
Maar niel alleen voor De Kom's boek onlslond hernieuwde belangslelling,
ook voor de gebeurtenissen rond zijn persoon in het door armoede geteisterde Suriname van 1933, toen De Kom het middelpunt van cen ware
volksoploop werd. Deze eindigde in cen gewelddadig lreffen met de politie;
dertig personen werden gewond, van wie er twee overleden. Sandcw Hira
zlet, in zijn marxistische analyse van de geschiedenis van het verzet in
Suriname, deze "Februari-opstand als ecn belangrijke stap vooruit in de
klassenSlrijd. Anders dan vorige leiders van de Surinaamse arbeidersbeweging drong De Kom aan op een organisatie waarin alle bevolkingsgroepen
verenigd zouden zijn. Door zijn anli-kolonialistische propaganda wilde De
Kom "in de harten de beginselen der solidarileil planlen, hel eersle zaadje
waaruil ( ... ) eenmaal de slerke, goedgefundeerde organisatie zal groeien
die wij nodig hebben" (Hira 1983: 298-299).
Toch is de belangslelling voor De Kom niel onder aUe bevolkingsgroepen
even grool geweest. Onder de Creolen, waartoe De Kom zelf behoorde, was
deze zelfs opvallend gering. De aanhang van De Kom werd voornamelijk
gevormd door de immigrantcnbevolking van Suriname, de Hindostancn en
vooral de Javanen. In dil artikel wil ik proberen een verklaring te geven voor
hel succes van De Kom onder deze groepen. De oorzaak moel mijns inziens
gezocht worden in de materiële, sociale en emotionele problemen waaronder de immigrantcn gebukl gingen. De komsl van De Kom braehl hun noden
meer dan OOil levoren aan hel licht, echter niel uitsluilend len gevolge van
De Kom's eigen handelen. Niellemin verdienen de persoon van De Kom l
en de ideeën die hij trachlle Ie verspreiden in dil verband de nodige
aandacht. Niel alleen omdal hij, misschien ondanks zichzelf, loch hooCdpertl
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sooo in deze geschiedenis is, maar ook om te kunnen verklaren waarom hij
relatief weinig aanhang had onder het creoolse deel van de bevolking 2

Anton de Kom: voorgeschiedenis en terugkeer naar Sunoname
In 1920 vertrekt de 22 jaar oude Cornelis Gerard Anton de Kom uit
Paramaribo naar Nederland. In Suriname had hij de MULO doorlopen en
een diploma boekhouden behaald, in die tijd heel wat, zeker voor een won
van een kleine landbouwer. Zijn sociale bewogenheid was al gebleken toen
hij enige tijd op kantoor bij een balatabedrijf was: hij zette zich toen in VOOr
de zeer slecht betaalde en onder harde omstandigheden werkende "bleeders" (De Kom 1981:6). In Nederland treedt De Kom voor korte tijd in dienst
bij de huzaren te Den Haag, daarna is hij voor langere tijd werkzaam bij een
handelsfirma in koffie en tabak, waar hij echter, vanwege politieke activiteiten, wordt ontslagen.
De Kom's politieke ideeën, met name zijn anti-kolonialisme, krijgen in deze
jaren steeds duidelijker gestalte, mede door zijn contacten met Indonesische
studenten in Nederland. In 1926 ondersteunt hij een manifest tegen het
Nederlands kolonialisme. De Kom ontwikkelt zich tot een goed spreker en
schrijver. Hij houdt spreekbeurten over de situatie in Suriname en tegen het
kolonialisme; hij publiceert onder andere in de Communistische Gids en
Links Richten . De politieke kringen waarin De Kom zich beweegt, zijn vooral
die van de Communistische Partij Holland en de aan deze partij verwante
organisaties als de Internationale Roode Hulp, de llIlernationale Arbeiders
Hulp en de Liga tegen Impen·alisme en voor Koloniale Onafhankelijkheid. Lid
van de CPH of een andere communistische partij is hij echter nooit geworden. In die tijd echter was de CPH vrijwel de enige partij in Nederland met
belangstelling voor de koloniale problematiek en zeker het meest consequent in de afwijzing van het kolonialisme als systeem (Scholtens 1986: 75
en 1%). Vanaf 1926 werkt De Kom tevens in de Koninklijke Bibliotheek aan
zijn boek over het s]avenverzet in Suriname.
Eind 1932 vertrekt De Kom naar Suriname, vergezeld van zijn vrouwen
kinderen. In eerste instantie om een bezoek te brengen aan zijn ernstig zieke
moeder, maar zeker met de bedoeling zich permanent in zijn vaderland te
vestigen.

Suriname 1931-1933: armoede, sociale ollius/ell en organisatie
Voor het arbeidende volk van Suriname was de crisis van 1929 hard aangekomen. In alle sectoren van de landbouw en de grondstoffenindustrie daalden de lonen en vielen er massale ontslagen; des te schrijnender door het
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ontbreken van enige vorm van sociale verzckering. Er werd honger geleden,
de huisvesting was erbarmelijk en de gezondheidszorg onvoldoende 3
Wel had een groot aantal Surinamers in deze jaren reeds kennisgemaakt met
de eerste pogingen tot organisatie in de strijd om een beter bestaan. In 1931
was een groep Surinamers, die werkzaam was geweest in de olie-industrie
op Curaçao, werkloos naar het vaderland teruggekeerd. Uit Curaçao, dat
onder andere dankzij deze industrie vrij internationaal georiënteerd was,
brachten zij ideeën mee over de organisatie van arbeiders. Deze ideeën
sloegen snel aan bij het leger van verarmde werklozen en arbeiders in
Paramaribo. Er werd een werklozencomité opgericht, dal ondermeer vroeg
om werkverschaffing en kosteloze voedselverstrekking aan ondervoede kinderen. Toen de door het koloniaal bestuur genomen crisismaatregelen, zoals
de instelling van een arbeidsbeurs en cen steuncomité en de uitvoering van
openbare werken, niet veel opleverden, organiseerde de inlussen opgerichte
Surinaamsclle Volksbolld een grote vergadering van werkelozen, waarbij de
gemoederen zo hoog opliepen dat Paramarobo hettonec1 werd van een waar
hongeroproer (28 en 29 oktober 1931). Winkels werden geplunderd en er
vonden hevige gevechten plaats met de politie, waarbij er één dodelijk
slachtoffer viel.
In 1932 richllen enkele personen, die ook in 1931 een belangrijke rol hadden
gespeeld, een vakverbond op, de Surillaamsche AlgemeelIe Werkers Orgallisatie (SA WO) . De voornaamste doelstelling van zowel het werklozencomité
als de Volksbond was de bestrijding van de werkloosheid, met name onder
de Creolen in Paramaribo. Hoewel cr op vergaderingen en in brochures
werd gesproken over het socialisme en de klassenstrijd waren deze organisaties beslist niet anti-koloniaal; gouverneur en koningin werden zelfs gehuldigd. De doelstellingen van de SAWa waren meer uitgesproken politiek;
haar leiders wilden een IIrood fron(1I vormen cn ecn onderdeel zijn van de
internationale arbeidersbeweging (Scholtens 1986:68). Veel aandacht werd
besteed aan een goede organisatie en aan propaganda, waardoor de vergaderingen steeds drukker bezocht werden. De overheid, beducht voor dit
succes van de SAWa, besloot op 15 juli, vijf maanden na de oprichting,
Surinames eerste politiek georganiseerde vakorganisatie te verbieden op
grond van het feit dat zij anti-godsdienstige propaganda zou voeren 4
In deze tijd beginnen er in Paramaribo berichten binnen te komen over een
mogelijke terugkeer van Anton De Kom in Suriname. Bij het koloniaal
bestuur is hij inmiddels een bekende. De minister van koloniën had de
gouverneur al op de boogte gesteld van een mogelijk terugkeer van deze
"communistische agitator van de Anti-Koloniale Liga". In de Surinaamse
kranten en in pamOetlen verschijnen regelmatig waarschuwingen voor de
gevaarlijke De Kom, echter met een averechts effecl. De - volgens Putcher
- "praktisch onbekende, onbeduidende creool" (Putcher 1933: 6) krijgt in
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korte tijd nationale bekendheid en wordt bij aankomst op 4 januari 1933
door een enthousiaste menigte op de kade verwelkomd.
De Kom, zeer onder de indruk van de armoede die hij in Suriname aantreft,
besluit al snel zich in te gaan zetten voor zijn arme landgenoten. Aangezien
het hem verboden wordt vergaderingen te beleggen, opent hij een adviesen informatiecentrum in de toenmalige Pontewerfstraat (thans Anton de
Komstraat). En met succes. AI snel melden zich dagelijks honderden mensen aan De Kom's tafeltje: "Onder de boom ( ... ) langs mijn tafeltje, passeert
de parade der ellende. Paria's met diepe holle wangen. Hongerlijders.
Mensen zonder voldoende weerstand. Open boeken om in te lezen het
moeizaam vertelde verhaal van onderdrukking en ontbering" (De Kom 1981:
165). Maar De Kom luistert niet alleen. Hij spreekt ook, over zijn politieke
idealen: de economische, politieke en culturele verheffing van alle onderdrukte klassen en rassen door de vorming van vakorganisaties, verbetering
van de arbeidsomstandigheden, afschaffing van de contractarbeid, kosteloos
onderwijs voor iedereen en vooral door de nationale bevrijding van Surina- /
me.

De immigranten: annoede, isolement en verlangen naar het land VO/1 herkomst
Het waren vooral de bewoners van de landbouwdistricten, de Hindostaanse
Cn Javaanse immigranten, die naar Paramaribo trokken om Antoo de Kom
te zien en te horen spreken. Volgens Van Lier (1977: 280) had De Kom
succes onder de immigranten, omdat hij inspeelde op het onder deze
mensen levende verlangen terug te keren naar het land van herkomst. De
Kom zou het gerucht verspreid hebben dat door zijn toedoen een spoedige
repatriëring mogelijk zou zijn.
Uit de contemporaine verslagen van de gebeurtenissen rond De Kom blijkt
dat een dergelijk verhaal inderdaad de ronde deed. Een oude Javaan weet
het zich veertig jaar later nog te herinneren: 'Er was verteld, er is een man
uit Holland gekomen, hij heet Anton de Kom, en hij gaat jullie terugbrengen
naar Indonesië. Wie mee wil moet zich bij hem laten inschrijven' (Verhey &
Van Westerloo 1984: 13). In een paar weken tijd groeide De Kom's populariteit enorm. Rond zijn persoon vormden zich allerlei mythische verhalen.
De Javanen zagen in hem de incarnatie van Gust; Amat, een legendarische
vorst uiL de negentiende eeuw die van Java was verbannen en nu naar
Suriname was gekomen om zijn volk te redden. Voor de Hindostanen was
hij een afgevaardigde van Gandhi die hen naar India zou terugbrengen
(Scholtens 1896: 78).
Dat De Kom zelf dergelijke beloften zou hebben gedaan en dus een - zoals
het CPH-kamerlid David Wijnkoop het destijds uitdrukte - "een politieke
flcsschentrekker, een charlatan' zou 7Jjn geweest (Handelingen der Staten-

Wanhoop en heilsverwachting

87

Generaal, bijlage 1710, 1932-1933: 11) wordt echter nergens aangetoond.
Volgens Verhey en Van Westerloo is er ' aanleiding om te veronderstellen
dat deze boodschap minder door De Kom zelf, als wel door provocateurs
verspreid werd, die De Kom met een onwerkbare aanhang en met een
onmogelijk in te lossen belofte wilden opzadelen" (Verhey & Van Westerloo
1984: 35).
Wel is het een feit dat De Kom zijn politieke activiteiten met name op zijn
Aziatische landgenoten richtte. Hij trok zelf naar de districten om de
immigranten toe te spreken. Waar6m hij zich juist tot hen richtte, is onduidelijk. Als reden is wel geopperd dat hij onder de creoolse arbeiders en
werklozen weinig weerklank vond. Dit laatste wordt door Van Lier in
verband gebracht met de teleurstelling die de Creolen zouden hebben
overgehouden aan de gebeurtenissen van 1931 en 1932. De Groot daarentegen stelde ual de creolen juist al georganiseerd waren of in ieder geval al
tol organisatie in staat waren; zij hadden hun "rode oktober" van 1931 en
daarvan werkte het effect nog steeds door (Scholtens 1986: 110). De Ellcyc10pedie vall Surillame (1977: 352) vermeldt dat 'het in de lijn van De Kom's
idealen (lag) om het gehele Surinaamse volk bewust te maken van de kracht
van saamhorigheid. Hij richtte zich daarom op groepen die zich tot nu toe
aan de organisatorische aandacht van zijn geestverwanten hadden onttrokken, de arbeiders in de districten ( ... )".
Of álle immigranten hun hoop op De Kom hadden gericht omdat hij hen
naar hun vaderland terug zou leiden, of dat cr wel degelijk ook een groep
was die van hem verwachtte dat hij verbetering zou brengen in hun bestaan
in Suriname, is moeilijk na te gaan. Het blijft echter interessant na te gaan
hoc enkele, al dan niet met opzet verspreide geruchten, een voor hen totaal
onbekende man konden doen uitgroeien tot een ware messias-figuur. Volgens Van Lier (1977: 279-280) stelden de geruchten "de vervulling van een
diep collectief verlangen in de Javaanse massa in het vooruitzicht'. Met name
onder de Javanen zou nog steeds heimwee naar het land van herkomst
hebben geleefd. Het Tweede-Kamerlid voor de SDAP, !Jzerman, wees er
echter op dat de meeste immigranten al lange tijd in Suriname woonden of
er zelfs geboren waren. Van buitensporige heimwee kon dus geen sprake
z.ijn. De wens naar Java terug te keren wees volgens hem dan ook eerder op
een onbevredigend bestaan van deze mensen in Suriname.
Anno 1933 waren de Javanen vooral te vinden op de plantages, waar zij
werkten als contractarbeider of in vrije loondienst. 1n het laatste geval waren
zij bijna altijd tevens in het bezit van een eigen lapje grond, waarop zij
landbouw bedreven (Handelingen der Staten-Generaal, bijlage 1712, 19321933). Deze grondjes waren te vinden op de plantages - hier werd de grond
in bruikleen gegeven in ruil voor bepaalde werkzaamheden - of op de
gouvernements-vestigingsplaatsen. Dit waren voormalige plantages, verka-
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veld en aan de ex-contractanten verhuurd voor de beoefening van de kleine
landbouw, maar wél in de buurt van nog in werking zijnde plantagcs, zodat
de grote landbouwondernemers deze vestigingsplaatsen als arbeidsreservoir konden benutten 5
Was het leven op de plantages en deze kleine landbouwbedrijfjes toch al
nooit rooskleurig geweest, de crisis bracht de arme immigranten in nog
grotere problemen. De toch al minimale daglonen van de Javaanse contractarbciders werden in 1932 met 20% verlaagd. Bovendien lieten de plantageeigenaars, met het teruglopen van de werkgelegenheid, steeds meer op taak
in plaats van op tijd werken, waardoor het beloofde loon vaak niet eens
verdiend kon worden. "Die tachtig cent per dag, dat klopte helemaal niet.
Dat krcegje voor taakwerk, maar dat was er nooit", aldus een in 1929 op een
suikerplantage werkzame contractarbeider (Verhey & Van Westerloo 1984:
10). De vrije, niet meer onder contract staande, plantage-arbeiders waren
er niet veel beter aan toe. In het Surinaamse"e Vers/ag van 1932 lezen we dat
de plantage-eigenaren de hoge produktiekosten omlaag brengen door ruim
gebruik te maken van de gelegenheid "den Javaan een of meer dagen per
weck toestemming te geven hun land te bewerken ( ... )' (Surinaamse"
Vers/ag /932: 15). Dit klinkt als een gunst; in werkelijkheid werden de
Javanen beroofd van een broodnodige bron van extra inkomsten. De stukjes
grond op de plantages waren vaak te klein om een regelmatige bijverdienste
op de plantage overbodig te maken. Hetzelfde gold VOOr de landbouwbedrijfjes op de gouvernementsvestigingsplaatsen. Hier kon door het teruglopen van de werkgelegenheid op de plantages een toenemend aan(al immigranten zijn verplichtingen aan het gouvernement, zoals de belasting op het
grondgebruik of de huurwaardebelasting op de veelal zelfgebouwde woning,
niet meer nakomen (De Kom 1981: 165).
Ook voor diegenen die erin geslaagd waren op de vestigingsplaatsen of
daarbuiten een min of meer winstgevend boerenbedrijf te voeren - dit waren
vooral H indostanen - braken er met de crisis moeilijke tijden aan. Door het
teruglopen van de binnen- en buitenlandse handel konden zij niet of nauwelijks afzet vinden voor hun produkt en. Voorzover hun dat wel lukte, moesten
zij soms genoegen nemen met prijzen die onder de kostprijs lagen (Onze
Stem 1933: 11). Gouverneur Rutgers was echter van oordeel dat de kleinlandbouwers het met 'hunne verdiensten van 15 cent per dag naar Aziatischen maatstaf zeer goed hadden en dat was mooi genoeg voor die gekleurde
menschen, al leefden zij ook in een land met een westerschen maatschappelijken sfeer' (Putcher 1933: 15). Van het Surinaams bestuur hadden de
kleinlandbouwers in deze crisistijd dan ook niet veel te verwachten; de
winstgevendheid van het plantagebedrijf stond nog steeds voorop. De belastingen op het grondgebruik, evenals de huurwaarde van de kotjes waarin de
mensen woonden, bleven stijgen. Een belastingverhoging op auto's, rijwielen
en karren joeg de transportkoslen over land omhoog (Hira 1983: 275).
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De mogelijkheden voor al die verarmde immigranten om wat bijverdiensten
te vinden buiten de landbouw waren zeer beperkt. In de overige sectoren
was de werkloosheid even groot, zo niet groter. Bovendien werden de
Aziatische immigranten door de overheid bewust uit de economische sectorcn buiten de landbouw geweerd. Zij kwamen niet in aanmerking voor
inschrijving bij de arbeidsbeurs, die in 1931 ter bestrijding van de werkloosheid was ingesteld; ook werden zij uitgesloten van deelname aan de openbare werken zoals de aanleg van wegen en een waterleiding voor Paramaribo
(Ol/ze Slem 1933: 11)_

Assimilatie ell achterste/UIIg

Terwijl voor de Javanen en Hindostanen, als het om materiële zaken ging,
een" Aziatischen maatstar gehanteerd werd, ten aanzien van de sociale
behoeften gold dit beslist niel!
Toen in 1863 enkele tienduizenden slaven de vrijheid kregen, was de Nederlandse regering van mening dat de vrijgelatenen zo snel mogelijk dienden te
worden vernederlandst, voornamelijk door middel van onderwijs en bekering tot het Christendom. Alles wat er nog aan Afrikaanse gebruiken onder
de gewezen slaven was overgebleven diende geheel te verdwijnen. De Afrikaanse religieuze gebruiken werden als argoderij aangemerkt en vielen
onder de strafwet (Van Lier 1977: 142).
De immigratie van Hindostanen en Javanen versterkte in hoge mate het
meervoudig karakter van de Surinaamse samenleving. Dit bracht echter
geen verandering in het sociaal-culturele beleid, de Itassimilatiepolitiek
zoals het genoemd werd. Gouverneur RUIgers slelde vasl dal nog tijdens zijn
bewind 'al het mogelijke werd gedaan om de gehele bevolking, blank en
bruin, zwart en geel, onverschillig of het Europeanen, Amerikanen, Afrikanen of Aziaten zijn, om te smelten tot één ongedeelde taal- en cultuurgemeenschap' (Van Lier 1977: 142).
Een strengheid zoals ten opzichte van de Afrikaanse religieuze gebruiken
van de Creo1cn, is er ten opzichte van de Hindostanen en Javanen nooit
toegepast. Zij werden betrekkelijk vrij gelaten in het uitoefenen van hun
cultuur. Het handhaven van de eigen culturen werd tevens bevorderd door
het economisch en sociaal isolement waarin deze groepen leefden, zowel op
de plantages als op de vestigingsplaatsen, maar ook in de daarbuiten gelegen
centra van kleine landbouw. De Aziatische immigranten hadden immers
praktisch een monopolie-positie in de kleine landbouw. Maar al werden de
culturen en niet-christelijke religies, de Islam en het Hindoeïsme, getolereerd, van erkenning was geen sprake. Dit zou in strijd geweest zijn met de
assimilatiepolitiek. Hierdoor konden islamitische en hindoeïstische organisaties geen aanspraak maken op subsidies en kregen de immigranten geen
lt
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eigen, op deze religies gebaseerde instellingen zoals scholen, weeshuizen en
ziekenhuizen. Dit leidde tot grote verontwaardiging binnen de gelederen der
immigranten, een verontwaardiging die voor een groot deel voortkwam uit
een diepgewortelde angst voor de wervingskracht van de christelijke kerken,
met name de Rooms-Katholieke kerk en de Evangelische Broedergemeente. Ecn illustratie is te vinden in het relaas van een zekere H.M.Bielkc, die

in 1929 als zendeling actief was onder de Javanen in Suriname:

"Ecn kring van nieuwsgierigen omringde mij, als men vernam, dat ik nog
niet lang geleden uit Java teruggekeerd was. "Hebt u mijn vader ook
ontmoet? Kent u ook de dessah waar ik vandaan kom?" Maar tenslalte
kwam de vraag: "Waarom bent u naar Suriname gekomen? Welke prach-

tige betrekking in de West heeft u doen besluiten Tallah Djawah, het land
van Java, te verlaten?" Hoe koelde de stemming dan af, ja hoe spoedig
bleef er nauwelijks één belangstellende, wanneer ik antwoordde: 'Als
Pandit ah, zendeling, ben ik tot u gekomen met een boodschap van den
Djoeroe Kawiloedjengan, de Zaligmaker' . Spoedig wist het Commewijne-district, en gansch de kolonie het: "De panditah van Leliëndaal heeft
het ongelooflijke plan, ons, Javanen, tot Christenen te maken. Neem je
vaar hem in acht!" Toen kwam de tegenstand, het voortdurende ontwijken, vreesachtige vluchten, waarvan ik reeds menigmaal verhaald heb.
Geen mogelijkheid met de menschen in aanraking te komen. Waar de
zendeling komt, "bevriest' een plantage, loopt een groep menschen
uiteen, gaan de deuren dicht. Kinderen worden van school thuis gehouden: "De panditah geeft de kinderen godsdienstonderwijs". De zieken en
gevangenen weigeren in hospitaal en gevangeniszaal naar hem te luisteren. Pogingen om op de plantages enkelingen of de massa bijeen te
krijgen om de "piwoelang", de prediking, aan te horen, mislukken geheel
en al. Tenslalte zijn zelfs boodschappenloopers of bedienden niet te
bewegen brieven en dergelijke te bezorgen aan de woning van dien
vreeselijken man: den zendeling voor de Javanen.' (lsmaëI1949: 119).
Het assimilaliebeleid bracht de immigranten nog op een andere manier in
problemen. Volgens het assimilatie-principe was in Suriname het Europese
recht van toepassing op ál\e inwoners, dus ook op de bevolkingsgroepen uit
Brits-Indië en Nederlands Oost-Indië. Hierdoor werden hindoeïstische en
islamitische huwelijken niet erkend en hadden deze dus niet dezelfde rechtsgevolgen als huwelijken volgens het Burgerlijk Wetboek. Degelijke huwelijken werden als onwettig beschouwd en dat gold ook de uit dat huwelijk
geboren kinderen. Als in een gezin de man, de kostwinner, kwam te overlijden, konden noch de vrouw, noch de kinderen aanspraak maken op de
nalatenschap (Ismaël 1949: 140). Men ging ervan uit dat de Aziatische
inwoners van Suriname zjch wel zouden aanpassen t;;n op den duur hel
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bestaande recht als ook voor hen geschikt zouden ervaren. Dit bleek echter
ecn illu~ic. Volgens Tsma ël waren de immigranten tot na de tweede wereld-

oorlog niet of nauwelijks geneigd voor de burgerlijke stand te trouwen
(lsmaël 1949: 139). In 1937 diende de opvolger van Rutgers, gouverneur
Kielstra, een wetsontwerp in met de strekking de eenheid van recht op te
heffen; in de Memorie van Toelichting op dit wetsontwerp werd gesteld dat
"ene afwijking tusschen het geldende recht en hetgeen zulke sterke groepen
als hierbedoeld als recht voelen, een toestand van rechtsonze kerheid, een
gevoel van achteruitzetting" veroorzaakte. 6 Maar in de tijd van Rutgers
werd, ondanks de groeiende ontevredenheid onder de immigranten, het idee
om met de bestaande eenheid van recht te breken, nog krachtig verworpen.
In de Memorie van Antwoord op het voorlopig verslag van de Tweede
Kamer van de Surinaamse begroting voor 1929 werd gesteld: "Afwijkingen
van dat beginsel ten behoeve van een of andere volksgroep, de strekking
hebbende om bij die groep het volkseigen ook bij het nageslacht in stand te
doen blijven, behoorcn principeel te worden verworpen. Het reeds bestaande vooruitzicht, dat de Surinaamsche bevolking in haar geheel blijvend bij
het cultuurgebied van den Nederlanschen stam zal worden ingelijfd, zou
daardoor in ongunstigen zin worden beïnvloed."
De belangrijkste pijler van de assimilatiepolitiek was het onderwijs. Sinds
1878 waren ook alle Hindostaanse en Javaanse kinderen aan de leerplicht
onderworpen. Om het spontane schoolbezoek onder de Britsindische kinderen te bevorderen waren er in 1890 een aantal zoge naamde "koelie-scholen" opgericht, waar deze kinderen les kregen in hun eigen taal. Maar deze
scholen waren in 1907 al weer opgeheven. Regering en bestuur hielden zich
voortaan wat betreft hel onderwijs consequent aan het assimilatieprincipe,
hetgeen inhield dat de Aziatische immigranten geheel waren aangewezen
op Nederlandstalige scholen (De Klerk 1953: 129-130; Van Lier 1977: 143)7
Met name de Javanen echter zagen het nut van dat Nederlandse, westers
georiënteerde onderwijs, dat op geen enkele manier aansloot bij hun belevingswereld, niet in en waren er zelfs afkerig van. Hiervoor is reeds gebleken
hoe groot de angst was voor christelijk onderwijs. Met name deze angst deed
vele immigranten hun kinderen thuishouden, vooral toen in 1929 het bijzondere onderwijs met het openbare gelijkgesteld werd, waardoor het aantal
confessionele scholen in de districten snel toenam. Door de gelijkschakeling
ontstond er een machtsstrijd tussen de openbare en de confessionele scholen
om zoveel mogelijk leerlingen in hun lokalen te krijgen. Van deze strijd
voelden de immigranten zich de dupe (Onze Stem 1933/3,10,11). Zij beklaagden zich erover dat hun kinderen werden "meegelokt" door onderwijzers van
confessionele scholen. De angst voor deze blijkbaar zeer agressieve praktijken werd vooral groot toen in 1933 de bepaling werd ingetrokken dat een
leerling pas dan op een andere school ongeschreven kon worden indien één
van de ouders uitdrukkelijk de wens daartoe te kennen had gegeven. De

92

EI/eli Wical1

immigranten stelden dat zij hiermee de zeggenschap over hun kinderen
hadden verloren en waren overgelaten aan de 'roofzucht der heren onderwijzers' (Ollze Slem 1933/10).
Daarbij kwam dat de districtsscholen het meeste te lijden hadden onder de
bezuinigingsmaatregelen die nu werden doorgevoerd in verband met de
door de gelijkstelling snel stijgende kosten van de overheid. Op de districtsscholen werden steeds meer onbevoegde en dus goedkope leerkrachten
aangesteld, die de zorg hadden over klassen van vaak negentig of meer
leerlingen. Daarnaast ging men ertoe over in de districten scholen vOOr
bijzonder lager onderwijs op te richten. Van Traa motiveert deze maatregel
als volgt: "De regeling van het lager onderwijs bleek in de praktijk wat
hooggegrepen voor de districtsscholen, welke in hoofdzaak bezocht werden
door de kinderen van landbouwers en immigranten. In het algemeen had het
districtskind geen behoefte aan het volledig programma van de I.o.-verordening" (Van Traa 1946: 26).
In een artikel in het zevende nummer van de eerste jaargang van Dllze Slem
werd als één van de belangrijkste oorzaken van de ontevredenheid onder de
immigranten aangewezen: de slechte behandeling die zij ontvingen van de
Surinaamse bestuursambtenaren. Het optreden van de ambtenaren belast
met de inning van de belastingen in de districten werd ruwen willekeurig
genoemd. De immigranten beklaagden zich over de minachting, 'de pesterijtjes, 't sarren, 't bitter plagen" van deze ambtenaren. De arme boeren
waren, teneinde hun schulden aan het gouvernement te voldoen, vaak

gedwongen hun voorraden aan opkopers te verkopen. Dit gebeurde op een
7.cer hardhandige wijze, soms zelfs met de inschakeling van militairen (Ollze
Stem 1933/8). Indien de immigranten klachten hadden over hun behandeling
of over andere zaken, konden zij aankloppen bij de districtscommissarissen,
die belast waren met het bestuur in de districten en met het toezicht op en
de zorg voor de immigranten aldaar. Maar van deze hoge ambtenaren
ontvingen de immigranten al even weinig begrip als van hun ondergeschikten. Volgens de Hindostanen behandelde de districtscommissaris hen als
"honden". Bij het aanhoren van hun klachten lachte hij hen uit, 'zij moesten
maar wachten op Gandhi, die hen zou helpen" (Onze Slem 1933/2). De
Hindostaanse immigranten schreven de slechte behandeling toe aan het
vertrek van de Britse consul uit Paramaribo en de opheffing van het [mroigratiedepartement, de bestuursafdeling die zorg moest dragen voor het
welzijn van de immigrantenbevolkingvan Suriname. Door de invloed van de ./
Britse consul op het Surinaamse bestuur werden de Britsindiërs op de
plantages en daarbuiten nogal eens ontzien. Met het oog op de het geleidelijk
wegvallen van het staatsrechtelijk verschil tussen immigranten en niet-immigranten en de volgens het Surinaams bestuur vergevorderde integratie van
de immigranten in de Surinaamse maatschappij, werd in 1931, tocn de laatste
Britsindische arbeidscontracten ten einde liepen, de aanwezigheid van de
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consul niet langer noodzakelijk geacht ((Kololliaal Verslag 1932: 22). De
opheffing van hetlmmigratie-departemcnt werd in het Kolo/liaal Verslag van
1933 als volgt beargumenteerd:
' De plaats, welke hetimmigratiedepartement in het belangengehecl van
dcze (Hindostaanse) bevolkingsgroep innam, is, ook onder den invloed
van hel hier opgegroeide geslacht, dat bet Surinaamsche onderwijs heeft
genoten en zich geheel aangepast heeft aan de plaatselijke toestanden
en levensomstandigheden, niet meer de oude ( ... ) De hicr bedoelde
bevolkingsgroep heeft geleerd zelf voor hare belangen te zorgen door
zich hiertoe rechtslreeks en zelfstandig te wenden tol de overheidsorgancn, waarop de andere groepen der bevolking zijn aangewezen. De
tweede groep van immigranten, de Javanen, heeft van den aanvang af

niet die nauwe belrekkingen met hetlmmigraliedepartement onderhouden als de Britsch-indiërs. Zij vindt hare belangen voldoende behartigd
op de districtskantoren en door de bestuursorganen, waarop de bevolking in het algemeen is aangewezen' (Kolo/liaal Verslag 1933:22) .

Deze argumenlen strookten ecbter allerminst met de werkelijkheid. Inderdaad waren de Hindostanen méér dan de Javanen opgegaan in hel maalschappelijke leven van Suriname. Sommigen hadden zich ontwikkeld lot
welvarende landbouwers, producerend voor de nationale markt en zelfs
voor de expor\. Zij waren meer dan de Javanen geneigd van het onderwijs
tc proliteren, waardoor zij in deze periode reeds Ie vinden waren in ambtenaarsbelrekkingen en in de vrije beroepen. Dil betrof echter slechts een
klein percentage; als groep in zijn geheel kon men van de Hindostanen
beslist niel zeggen dal zij lot aal waren aangepast aan de plaalselijke levensomstandigheden. Door gebrek aan onderwijs waren de meesten van hen
onvoldoende in staat hun grieven mondeling of schriftelijk bij de overheidsinstanties naar voren te brengen . De immigranten die wél tot intellecluele
cn economische ontwikkeling waren gekomen, hadden dikwijls andere belangcn dan de massa van de arme immigranlen. Zeker gold dat voor Blrarat
Oeday; de leden van deze veren.iging van in Suriname geslaagde Hindostanen stelde zich tcn aanzien van sociale en economische kwesties vaak zeer

conservatief op. Zij waarschuwden de arme landarbeiders en kleine boeren
voor ' volksmisleiders' als De Kom. Zij moesten vertrouwen op hel koloniaal
bestuur, "dat voor hen wil zorgen als een moeder voor hare kinderen" (OlJze
Stem 1933/2).

De waarschuwingen van de leden van Blwrat Oeday bleken overigens, gezien
de populariteit van De Kom onder de Hindostanen, zeker niet afdoend.
Niettemin maakte de aanwezigheid van mensen die economisch geslaagd
waren cn in velerlei posities aan de Surinaamse maatschappij deelnamen,

binnen de eigen bevolkingsgroep de Hindostaanse bevolkingsgroep wellicht
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als geheel toch iets minder ontvankelijk VOOr De Kom dan de Javaanse
groep. De Javanen namen omstreek 1930 de meest geïsoleerde positie in,
mede ten gevolge van het feit dat er tot 1931 groepen Javaanse contractarbeiders het land binnenkwamen (nadien kwamen cr - tot 1939 - nog groepen
zgn. vrije immigranten). Binnen de Javaanse groep was er nog nauwelijks
sprake van sociale stratificatie. Soeiaal-economisch stond de groep, als
laatste immigrantengroep, op de onderste tree van de ladder. Er was niet,
zoals bij de Hindostaanse groep, een (weliswaar kleine) reeds redelijk
geïntegreerde bovenlaag die de grote massa van de arme, geïsoleerde districtsbewoners kon "waarschuwen" tegen de IIgcvaarlijke communist" De

Kom.

Wallhoop el/ heilsverwachtillg
De moeilijke positie waarin de immigrantenbevolking van Suriname zich
bevond, betrof dus niet alleen de materiële omstandigheden waarin zij
gedwongen waren te leven, maar ook het soeiaal-culturele beleid van de
overheid. Voor de immigranten betekende de assimilatie-politiek in feite dat
de overheid het naliet ten behoeve van hen speciale, op hûn behoeften
afgestemde faciliteiten te creëren, bijvoorbeeld op het gebied van godsdient,
rechtspraak en onderwijs. Hierdoor voelden zij zich achtergesteld bij andere
bevolkingsgroepen en vooral bedreigd door de in Suriname zo sterke invloed
van het Christendom. Aan de andere kant werd de mislukking van de
assirnilatiepolitiek door de overheid zelf in de hand gewerkt, doordat zij de
economische en maatschappelijke ontwikkeling der immigranten en hierdoor hun integratie tegenwerkte. In vergelijking tot de 1ge-eeuwse politiek
ten opzichte van de godsdient en cultuur der creoolse bevolking was de
overheid relatief tolerant, waardoor de immigranten in hoge mate aan hun
eigen cultuur konden vasthouden. De tolerantie hield echter geen erkenning
in~ cr was zelfs, met een beroep op het assimilatieprincipe, duidelijk sprake
van achterstelling. Door dit alles werden de consequenties van de assimilatiepolitiek als zeer schrijnend ervaren.
De economisch-materiële, sociale en emotionele toestand van de Hindostanen en Javanen maakt begrijpelijk dat hun ontevredenheid over hun situatie
en hun perspectieven in Suriname zich uitte in de wens Suriname te verlaten
en naar het land van herkomst terug te keren. Ondanks het reit dat de
contractarbeid geen welstand maar slechts armoede en teleurstelling had
gebracht, hadden maar weinig gebruik gemaakt van het recht op en gratis
retourreis naar het land van herkomst na anoop van hun contract. Armoede
was geen reden geweest om terug te keren, maar juist om te blijven, in
afwachting van de in hel vooruitzicht gestelde 'gouden bergen". Bovendien
waren zij overgehaald in Suriname te blijven dOOf de voor hen zeer aantrek-
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kelijke premie van honderd gulden indien zij van het recht op de retourreis
afzagen. Dit betekende echter niet dat zij hiermee bewust kozen voor
Suriname als een nieuw vaderland. Het idee van de thuisreis bleef bestaan,
mede doordat door het sociale en culturele isolement van de immigrantengroepen hun band met het land van herkomst sterk bleef. Dit alles gold voor
de Javanen, de laatst gearriveerde groep immigranten, in nog sterkere mate
dan voor de Hindostanen, van welke groep enkelen reeds economisch
succesvol waren of langs de weg van scholing een geïntegreerde plaats in de
Surinaamse samenleving hadden bereikt. Bij de Javanen moest was deze
ontwikkeling nog nauwelijks begonnen.
De Kom arriveerde in Suriname op een tijdstip dat bij de districtsbewoners
het verlangen naar het land van herkomst sterker was dan ooit. De armoede
had hard toegeslagen en mede hierdoor was de relatie met de Surinaamse
bestuursambtenaren slechter dan ooit. Door het vanaf 1929 toegenomen
overwicht van christelijke scholen in de districten was de angst voor het
Christendom enorm versterkt. Door het vertrek van de Britse consul voelden
de Hindostanen zich 'losgescheurd van hun vaderhuis" (Ollze Slem 1933/2) .
De ophcfling van het Immigraliedepartement leverde de Javaanse immigranten over aan onverschillige ambtenaren.
Met betrekking tot de Creolen kan men zich afvragen ofhun relatief geringe
belangstelling voor De Kom wellicht verklaard kan worden uit het feit dat
zij hun slechte economische situatie niet in verband brachten met de koloniale status van Suriname. De arbeiders- en werklozenorganisaties die in de
jaren vóór 1933 tot stand waren gekomen, hadden zich beziggehouden met
concrete ?.aken als de bestrijding van de werkloosheid, de slechte huisvesting
en de ondervoeding of zelfs honger. Misschien was voor de arbeiders die bij
deze organisaties betrokken waren, het anti-koloniale programma van De
Kom te radikaal en te well'ig concreet. Misschien ook was De Kom voor
deze groep te vroeg met zijn nadruk op de samenwerking tussen alle rassen;
zelfs de vooruitstrevende SA WO, die toetreding van mensen uit alle rassen
toegejuicht had, had toch vastgesteld dat 'de norm' de creoolse moest zijn
(Scholtens 1986: 69).

A"estatie, gevangenschap en uitzetting
Voor al die duizenden immigranten, de 'arme misleiden" (Ollze Slem
1933/2), die naar Paramaribo trokken omdat zij in de veronderstelling
verkeerden dat nu eindelijk de thuisreis aangevangen kon worden en dat zij
door inschrijving bij De Korn's adviesbureau een plaatsje reserveerden, kon
De Kom weinig doen.
Op 31 januari besluit het gouvernement dat het erf van De Kom ontruimd
diende te worden. Als De Kom vervolgens naar de gouverneur tijgt om zijn
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beklag te doen, wordt hij gearresteerd; de menigte die hem op de voet volgt,
wordt hardhandig uiteengeslagen. Er ontstaat nu een beweging voor de
vrijlating van De Kom. Op 7 februari heeft zich een grote mensenmassa
verzameld op het gouvernementsplein. Als de menigte weigert zich te /
verwijderen, lost de politie een schot. Er breekt paniek uit en het geweld
escaleert. Er vallen twee doden en vele gewonden. Onder dwang van de
politie trekken de arme landarbeiders en kleine boeren zich teleurgesteld
terug naar de districten. Volgens S.W. de Groot (aangehaald door Scholtens) was "de golfslag van verwachting weer even plotseling gedempt als deze
was opgekomen" (Scholtens 1986: 168) en volgens G .A.Lockard "maakte de
verlossingsgedachte weer plaats voor heimwee" (Scholtens 1986: 169). Van
De Kom vernamen de immigranten niets meer. Die werd meer dan drie
maanden op Fort Zeelandia vastgehouden en vervolgens, bij gebrek aan
bewijzen die tot een veroordeling konden leiden èn omdat men geen martelaar van hem wijde maken, zonder vorm van protest op een boot Daar

Nederland gezet (Scholtens 1986: 86).
Het is De Kom niet vergund geweest een begin te maken met de door hem
beoogde muit i-raciale arbeidersorganisatie, gebaseerd op de solidariteit van
alle Surinamers in bet verzet tegen hel kolonialisme. We kunnen ons afvragen of De Kom met zijn politieke programma wel succes gehad zou hebben,
indien het bestuur minder repressief was opgetreden. Het valt te betwijfelen
of hij met zijn felle nationalisme en anti-kolonialisme succes gehad zou
hebben bij de totaal van de Surinaamse maatschappij afgezonderde immigranten, die zich als ballingen in een vijandig land voelden. En ook voor de
creoolse bevolking kwam De Kom met zijn programma waarschijnlijk nog
te vroeg.

Slot

De Kom zelf heeft zich door zijn uitzetting niet laten ontmoedigen, ondanks
de moeilijke omstandigheden waarin hij in Nederland, door werkloosheid
en ziekte (Scholtens 1986: 86-88), kwam te verkeren. Hij houdt lezingen over
zijn ervaringen in Surinal,Dc, wordt mede-redacteur van Links Richten en
bereidt de publikatie van Wij slaven van Suriname voor, waarin hij overigens
door de centrale inlichtingendienst wordt tegengewerkt. De uitgave die in
1934 verschijnt is blijkens het voorwoord door de uitgevers, in overleg met
de schrijver, preventief gecensureerd ("ten einde de ongestoorde verspreiding van het werk te verzekeren"). Bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog sluit De Kom zich direct bij het verzet aan, onder andere door
medewerking aan het Haagse verzetsblad De VOllk (Nico Wijnen in A.de
Kom, zijll strijd ell ideeëll:18-'23). Op 7 augustus 1944 wordt De Kom door
de S.O. opgepakt wegens "deelname aan politieke activiteiten". Op 25 april
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1945 overlijdt in het concentratiekamp Neuengamme (A .de Kom, zijll strijd
ell ideeëll :27).

Noten
1. Veel interessante, voorheen ongepubliceerde gegevens over De Kom
zijn te vinden in Scholtens 1986. Scholtens ontleende zijn informatie aan
het Archief De Kom (Paramaribo) en raporten van de Centrale Inlichtingendienst te vinden in het Algemeen Rijksarchief te Den Haag. Herinneringen aan Anton de Kom van mensen die hem van nabij hebben
gekend, zijn verzameld inA .de Kom, zijll strijd ell ideeëll (1989) .
2. Voor mijn onderzoek heb ik, afgezien van de bestaande beschrijvingen
e n analyses van de gebeurtenissen (onder andere Putcher 1933, Hira
1983, Van Lier 1977 en Scholtens 1986) en De Kom's eigen weergave in
zij n Wij sla ven van Suriname, onder meer gebruik gemaakt van de
volgende bronnen: de Verslagen van Bestuur en Staat over Suriname
1932- 1934 (Kololliale VerslagelI), d e Halldelillgell der Statell-Gelleraal
1931-/933 en het verslag van de gouverneur over de gebeurtenissen. Veel
informatie over de situatie van de immigrantenbevolking in de districten
is te hale n uit Ollze Stem, maalldblad voor Hilldoestaallse beialIgeIl
(eerste jaarga ng 1933). Ongepubliceerd bronnenmateriaal is te vinden
in het Algemeen Rijksarchief te Den Haag in de Verbalen en Kabinet
Geheim van het Ministerie van Koloniën na 1900 en in het Archief
Kabin et Geheim van de Gouverneur van Suriname 1885-1.951, waarvan
het open gedeelte tot 1940 loopt.
3. Z ie hierover ook Mutyama 2, met name de brieven va n Bok Sark, een
J avaanse vrouw die onder dit pseudoniem van 1932 tot 1935 in de Ballier
van Waarheid en Recht "Brieven ujt Commcwijnc" publiceert, waarin zij
de levensomstandigheden van de cont ractarbeider bekritiseert (Mutyama 2: 5-12).
4. Voor ccn overzicht van de gevolge n van de economische crisis in Suriname en van de arbeidsonrust in Paramaribo in 1931 en 1932, zie De Kom

1981: 154-159, Van Lier 1977: 272-277, Hira 1983: 273-322, Scholtens
1986, Putcher 1933; voorts de Handelingen der Staten-Generaal 19311932 en het Verslag van de Gouverneur over de gebeurtenissen.
5. Zie voor de ontwikkelingen van de bestaansmogelijkheden van de immigranten in Suriname Ismaël (1949) en De Klerk (1953) .
6. De verontwaardiging hierover onder de Javaanse bevolking komt ook
sprekend naar voren in een van de brieven van Bok Sark die in Mutyama

2 zijn gep ubliceerd. Z ie met name de brief van 12-1-1933 (Mlltyoma 2:
8).
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7. Wel werd er tot 1929 gebruik gemaakt van ongegradueerde Hindostaanse onderwijzers die les in het Hindostaans gaven als voorbereiding tot
het onderwijs in het Nederlands (Encyclopedie van Sun'name: 349).
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RECENSIES

V.77J. Tjoll-A-Tell & KAutar, Scltoolloopbaallverbeterillg vall Surillaamse
leerlingen. Amsterdam/ Lisse: Swets & Zeitlillger 1990.
In october 1988 organiseerde de Stichting Steunfunctie-organisatie voor
Surinamers in Amsterdam e.o. (S.S.A.) een conferentie over de ' schooIloopbaanverbetering van Surinaamse leerlingen". Onder redactie van Varina

Tjon-A-Ten en Krishna Autar is nu een bundel met dezelfde titel uitgekomen, waarin 1ezingcn, commentaren en discussieresuJtaten van de conferen-

tie zijn opgenomen aangevuld met een aantal artikelen. Met Surinaamse
kinderen gaat het immers niet goed in het Nederlandse onderwijs: lage
prestaties, relatief vaak doorverwijzing naar speciaal onderwijs en lagere
vormen van voortgezet onderwijs, vroegtijdig schoolverlaten. Het doel van

de samenstellers van het boek is inzicht te bieden in deze onderwijsproblemen voor Surinaamse kinderen.

Henri Dors opent met een pleidooi voor 'intercultureel onderwijs in aotiracistisch perspectier', dat kinderen betere onderwijskansen biedt. Hij signaleert dat veel 'mensen van kleur" worden gezien als "beheerst door cultuur", d.w.z. dat men ervan uit gaat dat ieder lid van en etnische groep
dezelfde cultuur zou hebben, en wel 'dag en nacht, voor 100%'. In het
onderwijs leidt dat perspectief tot de opvatting dat informatie geven over
'hun' cultuur de kinderen vooruit helpt. Dat werkt volgens Dors echter vaak
contra-produktief: vooroordelen bevorderend. Een dergelijk perspectief
leidt ertoe dat het onderwijs "wit' hlijft - 'marginaal en/of folkloristisch
omgaat met etnische vraagstukken' - en zo kansen structureel belemmert.
Dat komt in de onderwijspraktijk o.a. tot uitdrukking in het geringe aantal
leerkrachten uit etnische minderheidsgroepen en in de witte inhoud van
schoolboeken. Ook noemt Dors het OETC in dit verhand ' zoals dat bij ons
is opgezet (een marginale positie, DdH) racistisch '(:13). In zijn visie moet
intercultureel onderwijs zich ten doel stellen 'de vorming van kinderen en
jonge mensen die ongeacht hun etnische afkomst adequaat en effectief
kunnen omgaan met etniciteit, culturen en subculturen in een multi-etnische
samenleving'; van een anti-racistisch perspectief is sprake als dit onderwijs
leerlingen inzicht biedt nin de mechanismen die bel reproductieproces van
maatschappelijke ongelijkheid versterken" en hen "handelingsperspectieven aanreikt. Dors verwacht voor kansenverhogingveel van een uitwerking
van het begrip 'effectieve school' in multi-etnisch perspectief. Daarbij gaat
ll
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het dan om een antwoord op de vraag naar 'de etnische factor" in wat als
kenmerken van effectiviteit worden gezien: hoge verwachtingen van leerkrachten over hun leerlingen, de nadruk op basisvaardigheden, een orderlijk

en plezierig schoolklimaat. Helaas geeft Dors zelf geen indicaties over wat
belangrijk zou kunnen zijn voor Surinaamse kinderen op school.
Intercultureel onderwijs, anti-racisme, effectieve school: het zijn begrippen
die in de bijdragen van Klink, Sietaram, Soutendijk en Teunissen terugkomen.

Pa ui Klink geeft in zijn pleidooi voor kansengelijkheid aan dat "de toekomst
van de grote steden in belangrijke mate afhankelijk is van de kinderen uit
etnischc minderheidsgroepen" (:46), gezien de verwachting dat over 10 jaar
de helft van de kinderen in een stad als Den Haag uit deze groepen komt.
Krish Sietaram stelt in algemene termen dat intercultureel onderwijs een
noodzaak is, evenals het contact van de school met de ouders. Hij noemt een

aantal condities voor schoolloopbaanverbetering zoals een multi-etnisch
samengesteld team op scholen en de beschikbaarheid van Surinaamse
schoolcontactpersonen en tenslotte somt hij de bovengenoemde kenmerken
op van de effectieve school. Sibe Soutendijk plaatst echter kanttekeningen
bij die kenmerken_ In de "Hollandse versie" gaat het volgens hem "uitsluitend
om effectievere aanpassing aan de heersende sclecticmaatstaven en de

bijpassende prestatie-competitie"(:56). Hij pleit voor een verandering van
inhoud en didactiek van de basisvaardigheden en aanpassing van selectiemaatstavan waarin "perspectieven, referentiekaders en betekenissen die

gelden binnen verschillende sociale milieus en etnische groepen" tot hun
recht komen. Ook waarschuwt hij voor een te globale hantering van de leus
"verhogen van verwachtingen". Het gaat niet zozeer om hoge, maar om

realistische verwachtingen én effectieve hulp. Teunissen tenslotte stelt dat
er weinig bekend is over hoc kenmerken van de effectieve school uitgewerkt
moeten worden voor scholen melleerlingen uil etnische minderheidsgroepen. Zo wordt schoolleiderschap vaak gelien als goed managemenl, lerwijl
voor de multi-elnische school pedagogisch en onderwijskundig leiderschap
van minstens zo grool belang is; het goed functioneren van hel leam zou
cenlraler zijn dan alleen een goede leiding. Een nadruk op basisvaardigheden Nederlandse taal leidt snel tot negeren van de meertalige situalie van
leerlingen; leerlingvolgsystemen kunnen verworden tot controlesystemen
met een averechts effect; in het concept van "hoge verwachtingen" is geen

ruimte voor de mogelijk sterke invloed van de peergroup. Teunissen noemt
de veiligheid van de onderwijsleersituatie "hel meesl onderschatte effectivileitskenmerk in Nederland" (:67). De conclusie naar aanleiding van deze
belogen moet luiden, dat we nog aan het begin staan van de discussie over
"schoolloopbaanverhetering van Surinaamse kinderen", We zijn net aange·

land bij vragen over "de etnische factor"; geen van de besproken artikelen
gaat specifiek in op de situatie van de Surinaamse groep. De enige lezing van
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de conferentie waarin dat wel gebeurde, was die over ouderparticipatie.
Varina Tjon-A-Ten en Helen Burlcson-Esajas doen verslag van onderzoek

onder Surinaamse ouders en leerkrachten naar ouderparticipatie. Zij concluderen dat een redelijk aantal Surinaamse ouders contact met de school
onderhoudt, alhoewel de cijfers die ze in tabellen (59% van de Creoolse en
90% van de Hindostaanse ouders) en tekst (84% van de Surinaamse ouders)
presenteren, wat onduidelijkheid opleveren. Het al dan niet bezoeken van
de school blijkt echter niet van invloed te zijn op de schoolresultaten van de
kinderen. Een groot aantal leerkrachten blijkt de contacten met de Surinaamse ouders niet optimaal te vinden; slechts een derde beeft ecbter
beboefte aan meer contacl. De auteurs benadrukken verbetering van het
contact. Er lijkt enige discrepantie te bestaan tussen enerzijds de bevinding
dat Surinaamse ouders redelijk participeren, en anderzijds de nadruk die
de auteurs leggen op verbetering van het contact tussen ouders en scbool
voorzover het de inspanningen van de leerkrachten betreft. Misschien wordt
die tegenstelling veroorzaakt door het verschil tussen kwantiteit (mate van
participatie van ouders) en aard van het contacl. Zo heeft ongeveer de belft
van de leerkrachten contact met de ouders, terwijl de overigen contact
hebben met wisselende gezinsleden of andere familieleden of kennissen. Het
is opmerkelijk dat de auteurs niet ingaan op dit aspect van de ' ouder' -participatie. Tenslotte geven ze suggesties ter optimalisering van de contacten . . /
Evenals Tjon-A-Ten en Burleson gaan de overige auteurs in op specifieke
onderwerpen: leerlingbegeleiding, taal en cultuur, begrijpend lezen en doorverwijzing naar het speciaal onderwijs. Het artikel van Nathan Deen gaat
niet specifiek over Surinaamse kinderen. In zijn inleidend betoog over
leerlingbegeleiding van leerlingen uit etnische minderheidsgroepen noemt
hij vier dimensies: het uiteindelijk handelen veronderstelt inzicht in de
individualiteit van de leerling, maar moet tevens ingebed zijn in kennis van
de culturele achtergrond van de etnische groep en inleving in de specifieke
situatie van die groep in Nederland.
Krishna Autar laat zien hoe op landelijk niveau de doorstroming van Surinaamse kinderen naar bet speciaal onderwijs toeneemt, verhoudingsgewijs
sterk naar de scholen voor het Moeilijk Lerende Kind. Een specifieke
verklaring hiervoor zoekt Autar O.a. in de mogelijkheid dat Surinaamse
kinderen als ' vernederlandst' worden beschouwd, en hun lage prestaties
daarom worden geinterpreteerd in termen van "lager Jeerpotcntieei ll • Inte-

ressant is dat de relatieve oververtegenwoordiging van Surinaamse kinderen
in het speciaal onderwijs op landelijk niveau niet geldt voor de vier grote
steden. Autar wijst ter verklaring o.a. op de inzet van extra personele
middelen in de concentratiegebieden en de mogelijke grotere deskundigheid door meer ervaring met Surinaamse kinderen, maar aan de andere kant
zouden Surinaamse kinderen juist in de grote steden waar veel andere
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allochtone kinderen school gaan, minder opvallen.
De artikelen van Hein Eersel en Mildred de Baas gaan over taal en cultuur.
Eersel geeft aan dat het gemiddelde Surinaamse kind in twee verschillende
culturen parlicipeert. Als Surinaamse kinderen thuis Nederlands spreken
wordl die taal gebruikl "om een niet-Nederlandse cultuur tot uitdrukking te
brengen."(:80). Scholen onderkennen vaak niet dat Surinaamse kinderen
eigen regels hanteren voor communicatief gedrag en voor het Nederlands;
bovendien veronderstellen leerkrachten de Nederlands-westerse cultuur als
vanzelfsprekend aanwezig.
Ook Mildred de Baas spreekt wat de taal betreft over eigen interpretaties,
eigen taalgevoel en een andere lading van betekenissen in het Nederlands.
Wat de cultuur betreft hebben Surinaamse kinderen gedeeltelijk andere
referentiekaders. Ze bevinden zich daarom, als ze werken met de traditionele methoden voor begrijpend-lezen in een 'cultureel isolement'. In het
project 'Begrijpend lezen in de meertalige klas' in Amsterdam wordt de
theorie van Cummins over schoolse taalvaardigheid uitgewerkt, waarin
wordt verondersteld dat het begrijpend lezen aanvankelijk 'contextgebonden' moet zijn. In het project wordt de 'context' van een tekst uitgewerkt
naar enerzijds kennis van de wereld, wat voor Surinaamse kinderen betekent
een bekend referenliekader. Daarnaast biedt auditieve en visuele informatie
(cassette/video) contextuele ondersteuning voor de aangeboden schriftelijke teksten. Het wordt belangrijk gevonden dat de kinderen "vanuit hun
taalgevoel begrepen worden', en daarom wordt ook aandacht besteed aan
de Surinaamse lalen. De ervaring van het werken met het project is dat dil
de motivatie en "de wendbaarheid in het Nederlands' stimuleert.
In de bundel is een verslag van de studiedag opgenomen en er zijn conclusies
en aanbevelingen geformuleerd. Die aanbevelingen zijn gericht tot Surinaamse opganisaties en onderwijskundigen, scholen, opleidingen en onderzoekers. Voor een belangrijk deel gaat het om bekende wensen, en wordt
nog eens benadrukt dat er fundamenteel iels moct gebeuren. Voor een
kennismaking met de problematiek zijn deze bevindingen en die van de
verschillende artikelen waardevol. Zoals eerdergenoemd gaat het de samenstellers van de bundel ook om het inzicht in die problematiek. Maar het is
jammer dat cr in de bundel niet meer ruimte is gegeven voor concrete
initiatieven en ervaringen: inzicht in wat er gebeurt. Het verslag van Mildred
de Baas over het begrijpend lezen project is nu de enige onderwijsactiviteit
waarover we iets te lezen krijgen. Waarom niet meer aandacht voor het
' KOM OP' project waarin met Surinaamse ouders wordt gewerkt? Waarom
zijn Surinaamse leerkrachten en Surinaamse schoolcontactpersonen niet
aan het woord gelaten? Bovendien gaat meer dan de helft van de artikelen
nie t specifiek over Surinaamse kinderen op school. Juist als cr zo weinig
specifiek onderzoek beschikbaar is, zijn ervaringen uit de praktijk zo belang-
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rijk voor het inzicht in hoe "de etnische factor" voor Surinaamse kinderen
werkt. Of is er ook in de praktijk nog weinig inzicht in die specifieke situatie
voor Surinaamse kinderen? Wat dat betreft slaat Henri Dors niet aUeen de
plank mis door het huidige OETC "racistisch" te noemen (de status van een
vak en van leerkrachten op een school wordt bepaald door de attitude van
de school tegenover dat vak en die leerkrachten. Vakspecialisten zijn op een
school alleen ongelijkwaardig aan klasseleerkrachten als klasseleerkrachten
die specialisten en hun vak als zodanig behandelen); als hij stelt dat "Surinaamse kinderen eigenlijk boffen, dat zij aan dit onderwijs mogen ontsnappen" (:13) ziet hij over het hoofd wat het OETC een etnische groep kan
opleveren. In Nederland zijn met het huidigeOETC ruim 600full time banen
gemoeid. Het zijn banen voor leerkrachten die zich geheel kunnen inzetten
voor het ontwikkelen van inzicht in wat er op de terreinen van laai cn cultuur
(referentiekaders) ontbreekt in het reguliere onderwijs, doordat ze zich
richten op specifieke behoeften van kinderen uit de eigen etnische groep.
Surinaamse leerkrachten hebben een bevoegdheid voor de reguliere klas,
zodat ze, net als Molukse OETC-leerkrachten dat soms doen, zowel eigen
lessen kunnen ontwikkelen als werken in die reguliere klas. De voorwaarden
voor implementatie van een project als "Begrijpend lezen in de meertalige
klas" zouden eerder aanwezig zijn als er Surinaamse OETC-Ieerkrachten
waren om dat project mede uit te voeren!
Voor de schoolloopbaan van Surinaamse kinderen zijn aanbevelingen geformuleerd. De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen, J.Wallage, lijkt zich daarvan, blijkens zijn voorwoord in de bundel iets aan te
trekken. Het zou goed zijn wanneer de overige lezers dat ook doen.

Doriall de Haan.

Surillame: A bibliography 1980-1989. Samenst.: Jo Derlo: en lrelle Rolfes.
LeidelI, KOllillklijk Instituut voor Taal-, Lalld- en VolkelIkuIlde (KITL V) /Royallllstitute ofUIIguistics alldAnlhrop%~, Deparlmenl of Caribbean Studies.
297 pg.. Prijs:f1.25,-.
In de vijftien jaar van zijn onafhankelijkheid heeft Suriname tot dusver elke
gelegenheid onbenut gelaten om een eigen bibliografie van zijn literatuurproduktie samen te stellen. Aanwijzingen dat binnen afzienbare tijd een eind
zal worden gemaakt aan deze omstandigheid zijn er niet. Als gevolg hiervan
is er de opmerkelijke situatie blijven bestaan dat onderzoekers en andere
geïnteresseerden ook voor wat betreft in Suriname verschenen publikaties
zijn aangewezen op instellingen in het buitenland. Het uitblijven van maat-
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regelen zijdens de centrale overheid ter beheersing van de informatiestroom
door een volledige registratie en beschrijving van de nationale produktie kan
moeilijk in het belang van het land en van een behoorlijke internationale
uitwisseling van gegevens worden genoemd.
Reeds in de periode voor de onafhankelijkheid hielden STICUSA (Stichting
voor Culturele Samenwerking) en het KITLV zich bezig met het uitgeven
van biblografieën over Suriname. Deze uitgaven hadden een heel verschillend karakter, niellegenstaande het gemeeschappelijk doel dat de instellingen nastreefden: het verza melen, registreren en beschrijven van de literatuur
over Suriname.

Het was deSticusa vooral te doen om een algeheel overzicht van de literatuur
over Suriname samen te stellen in een handzame band. Daarvoor werd de
materie in de Bibliogrofle va/l Suri/lome verdeeld in hoofdklassen en rubrieken met een alfabetische ordening op hoofdwoorden. Ter vergemakkelijking
van de zoekprocedure werden daar drie registers aan toegevoegd . Deze
uitgave, als zesde en tevens laatste druk van een lopende serie verschenen,

was typografisch goed vormgegeven. Zij was op ruime schaal verspreid en
blijkt nog menigmaal goede diensten te bewijzen.
Met de onafhankelijkheid van Suriname in november 1975 kwam er een eind
aan de rol van Stieusa in het culturele verkeer tussen Nederland en Suriname. Als enige instelling is sindsdien overgebleven het KITL V te Leiden, met
een eigen taakvervulling ten aanzien van het kritisch volgen van de literatuur
over Suriname. Hier had zich in 1972 een interne wijziging voltrokken door
het op7.ellen van een Caraibische afdeling (CA RAF), die zich speciaal zou
bezighouden met het Caraibisch gebied, waartoe ook Suriname wordt gerekend. In dit licht dient het vervolgdeel in de serie van overzichten door
Nagelkerke te worden bezien, dat in 1980 verscheen onder de naam: Suri/lame: 0 bibliography 1940-1980. Deze uitgave was in feite een verbeterde en
tot 1980 bijgewerkte editie van het Literatuurovenicht vall 1940 - 1970; gezien
de technische uitvoering was de uitgave van 1980 bedoeld voor een groter
publiek.
Voor ons ligt thans het onlangs verschenen derde deel in de reeks KlTLVbibliografieën: Surillame: a Bibliography 1980- 1999, samengesteld door Jo
Derh en Irene Rolfes.
Dat een dergelijk overzicht op zo korte termijn tot stand kon worden
gebracht, kan alleen worden toegeschreven aan het voortgezeIIe "intensief
gevoerde acquisitiebeleid" met een zorgvuldiger registratie en anderzijds
aan het benullen van de mogelijkheden van de computertechniek I. Het
KlTL V is crin geslaagd om in dit handboek, met inachtneming van zijn
doelslellingen, een praktisch volledige opgave te doen van de produktie in
het afgelopen decennium. Zulks geldt evenwel overwegend ten aanzien van
zelfstandige publikaties?
Dat de informatie over de Surinaamse bijdrage hier minder tot zijn recht
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komt, doet geen afbreuk te doen aan de hier geleverde prestatie. Het zou
apert onjuist zijn om dit overzicht te gaan vergelijken met een nationale
bibliografie. Een nationale bibliografie heeft immers tot doel een beschrijving te geven van de totale literatuurproduktie in het eigen land, terwijl de
gespecialiseerde instituten, zoals het KITLV, zieh naar hun aard voornamelijk interesseren voor literatuur met betrekking tot een bepaald land of
gebied (hetzij in geografische hetzij in wetenschappelijke zin).
Evenals in de vorige uitgaven is hier de index alfabetisch geïndexeerd op
hoofdwoorden met een doorlopende nummering. Daaraan zijn toegevoegd
een lijst van voorkomende afKortingen, een )jjst van pseudoniemen en een
register.
Voor het grootste deel zijn publikaties, zowel zelfstandige aIs onzelfstandige,
opgenomen op het gebied van de aIfa- en gamma-wetenschappen, ongeacht
het land van herkomst. Zodoende heeft het bock een min of meer internationaal karakter gekregen. De beta-wetenschappen zijn nauwelijks vertegenwoordigd. Maar dit kan begrepen worden uit het feit dat dit soort
geschriften uiL Suriname of van Surinaamse auteurs vaak geen betrekking
heeft op een specifiek Surinaams onderwerp.
Wel zou men zich in dit verband de vraag kunnen stellen hoe het is gesteld
met het acquisitie- en selectiebeleid van de bibliotheek. Zo zijn er slechts
weinig vermeldingen te vinden van artikelen uit de talrijke algemene dag- en
weekbladen. Dit is te betreuren want vaak treft men daarin toch belangwekkende bijdragen aan.
Voor het overige kunnen enkele wensen naar voren gebracht worden,
waarvan de vervulling de gebruiksvriendelijkheid en verspreiding van het
boek ten goede zouden kunnen komen:
- een Spaanse versie van de inleiding; gelet op het feit dat de uitgave mede
bedoeld is voor gebruik in het buitenland, zou deze zeker niet mogen
ontbreken;
- de toevoeging van een apart register op onderwerp;
- de toevoeging van een lijst met beschrijvingen van de verwerkte periodieken. Van verschillende tijdschriften zijn, voorzover ze nog worden uitgegeven, de plaats en frequ~ntie van verschijning niet algemeen bekend.
Overigens kan de nieuwe bibliografie uitstekend dienst doen aIs graadmeter
voor de ontwikkeling van de surinarnistiek. Kwam de laatste Sticusa-uitgave
voor de periode tot 1972 op een totaal van 3714 titels, voor de perioden
(vanaf de 17e eeuw) tot 1940 en van 1940 tot 1980 wist Nagelkerke melding
te maken van respectievelijk 2480 en 2596 titels. In de huidige compilatie
voor het zojuist afgesloten tijdvak van 1980 tot eD met 1989 wordt een totaaI
bereikt van niet minder dan 1926 titels. Vergeleken met de onmiddellijk
hieraan voorafgaande periode van 1940 tot 1980 kan derhalve geconcludeerd worden dat de produktie op dit gebied op jaarbasis is gestegen tot
tenminste het drievoudige daarvan.
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Deze uitgave, voor de gelegenheid gestoken in een milieu-vriendelijk groen
jasje, kan worden aanbevolen aan elke geïnteresseerde in de surinamistick.

William Man A Hing

Noten
1. Degenen die de publikatiestroom op dit gebied op de voet wensen te
volgen, kunnen verwezen worden naar de rubriek "Recente Publikaties",

verzorgd door Irene Rolfes, die in elk nummer van OSO verschijnt en
naar een jaarlijkse uitgave van het KlTLV onder de naam Caribbean
S/udies, verzorgd door Jo Derloc.
2_ Ter informatie van de lezers (en dus zeker niet als kritiek op besproken
uitgave) nocm ik hier een aantal interessante en informatieve publikaties

uit de tachtiger jaren die niet in de bibliografie zijn opgenomen:
Brueggeman, G.W.F, "West indisch Crimineel Appel op 's-Gravenhage".
Tijdschnfl voor Rechtsgeschiedenis LV[/I-2 (1988): 135-183. Uitg. Nijhoff/Kluwer.
Carifesla 79 Cuba. Editorial Urbe, Habana (Cuba), 1981.Ano del XX
Aniversario de G iron. Gei1lustreerd.
Calalogus NK 88. Met voorwoord van R.R.Venetiaan, Minister van
Onderwijs en Volksontwikkeling. 35 p. Geillustreerd.
De grole Caraibische familie. Ooggetuigeverslag Carifesta 1981, met
voorwoord van Thea Doelwijt. Ministerie van Cultuur, Jeugd en Sport in
Suriname. Paramaribo 1981. Geillustreerd. 151 p.
Guanyilallg yibai zllOlIlIiall jinian lekan (1880-1980) . Gedenkboek van de
Chinese Vereniging Kong Ngie Tong Sang t.g.v. haar lOO-jarig bestaan.
Chinese tekst. Paramaribo, z.j. 275 p. Geillustreerd.

Hira, Sandew, "The Evolution of the Social, Economie and PoHtical
Position of the East Indians in Suriname, 1873-1977". In: David Dabydeen & Brinsley Samaroo (eds.), 111 dia illihe Caribbeall. London, H ansib
Publ.Ltd., 1987: 189-209.
Jackson, DonaId Dale, "Searching for medical weallh in Amazonia".
Smilhsolliall 19111, february 1989: 95-103. Gei1l ustreerd.
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Khudabux, M.R. & Tj.D.Bruintjes, 'De Kwatta-Indianen. Vroege bewoners van Suriname". Natuur & Techniek 56/2, februari 1989: 110-119.
GeiUustreerd.

Lie, D.S.N., Beroepskeuze Chinese jongeren Paramaribo. Doctoraalscriptie VU Amsterdam. 98 p.

Personalities Caribbean, 7lb ed. 1982-1983. Kingston (Jamaica), Personalilics Ltd. 35 p. GeiUustreerd.
Tseng, Franklin W.F., Van Minderheid tot Minderheid. Emiciteit en verandering onder Surinaamse Chinezen. Doctoraalscriptie culturele antropologie Universiteit van Amsterdam.

Wetboek van Strafvordering/Wet Militaire Strafrechtspleging etc.
Verzorgd en bewerkt door R.Hofwijk en BJ.Lie Kwie. Paramaribo,
1987.
Wijdenbosch, R.Tb.C., Bevlogen Jaren. Een korte schets van de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij in relalie tot Suriname vanafhaaroprichting.
Paramaribo, 1989. 24 p. Geûlustreerd.
Wong A Foe, R.A.M. (alias Skwin/Squin), Hengel Avonturen. Paramaribo, z.j. 42 p. Geilluslreerd.
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