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Differentieel maatschappelijk succes
Creolen en Hindostanen in Suriname

D

e verklaring van c1(flerentieel maatschappelUk succes van elnische groepen beweegt :ich tussen twee uitersten: ener:ijds
analyses die c ulturele karakteristieken van de
betreffende gruepen centraal stellen, en ander:ijds analyses die de verklaring vooral :oeken
in de maatschappelijke omstandigheden. Ook
iJl de sociaal· wetensclwppelijke Iiteral1lur
over Suriname komen we uiteenlopende ver·
klaringen tegen voor verschillen in maatschappelijke positie van de diverse etnische

opvatten als bestaande uil verschillende culture le groepe n. Ook in de populaire bee ldvorming over de bevolkingsgroe pen van Surin ame leiden dergelijke ka rakt eriseringen een
hardnekkig beslaan.
Een andere invalshoek in de analyse van
differentieel maa tsc happelijk succes vormen
de uiteenlopende omstandi ghede n waa rond er
de versc hill ende bevolkingsgroepen z ic h een
positie moesten verwerven in de Surin aamse
samenlevi ng. Auteurs die de politieke en

hevolkingsgroepen in de wmenleving In dil

econom ische omstandigheden in verschillende

artikel' ga ik in up enkele aspecten van de
verklaring van diJlerelllieel maatschappelijk
s/lcces \ '011 de Creoolse en /-findastaanse bevolkingsgroep ..' Ik poog aan te tonen dal de
etnische arbeidsdeling die in Suriname na de
Emancipatie ontstond nuch alleen een gevolg
was \'lm culturele verschillen tussen beide
etnische groeperingen, noch uitsluitend valt af
te leiden uit de maatschappelijke context. De
verklaring moet veeleer ge=ocht worden in een
combinatie van verschillende/actoren.

hi storisc he periodes centraa l stelten hebben
echte r ze lden aa ndac ht voo r kwe sties van cul-

In de soc iaal·wetenschappe lijke literat uur
word t herhaaldelijk gewezen op de snelheid
waa rm ee Hindostanen zich in slechts enkele
ge nerat ies wisten op te we rke n en hun achterstand ten opzichte van de Creolen wisten in te
ha len. Ter verklaring hiervan wo rd en dikwijls
sociaal-culture le kenmerke n van de groep in
kwestie aangevoerd. Zo zo uden Hindostanen
hun succes vooral te danken hebben aan hun
ij ver, sobere leve nsstijl en spaa rzin . Het beeld
over Creolen is vaker negati ef: zij zouden de
jui ste economi sche menta liteit missen om
maa tschappelijk vooruit te komen. Dergelijke
opvattinge n komen we met nam e tegen bij
auteurs die de samenleving in eerste instantie

tuur en et ni citeit. Wellicht komt dat om dat het
vraagstuk van d ifferen ti ee l maat schappelijk
succes va n etni sche groe pen gevoe lige kwes·
ties raakt. De gevoeligheid van de mate ri e is
hierin gelegen dat ve rkl aringe n die refereren
aan cu ltuur al sne l de verdenking op zich
laden de betreffende bevolkingsgroep ze lf
geheel verantwoordelijk te houden voor maatschappelijke achterstand. Dit komt ook omdat
culturele verk laringen vaak eenzijd ig zijn .
voorbijgaan aan soc iaal-economische facto ren
en macillsvcrhoudingen, en soms ze lfs neigen
naar etn ische stereotypering. Anderzijds lijden
meer structurele verkla ringe n aan een ande r
soort eenzijdigheid: ze neigen ertoe voo rb ij tc
gaan aan de specifieke gesch iedenis en cult uur
van etnische groepen.

ETN ISC HE ARB EIDSDE LI NG

Met de kom st van de Aziatische contractarbeiders ontwikkelde zic h in Suriname ee n etnj ·
sehe arbe idsde ling, di e tot op heden zij n sporen heeft nagelaten. Weli swaar is deze ar-
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beidsdeling sinds de Tweede Wereldoorlog
sterk vervaagd, maar op bepaalde terreinen is
zij nog zichtbaar. Zo werken de Creolen nog
steeds betrekkelijk veel in overheidsdienst, als
ambtenaar in het overheidsapparaat of anderszins. De Hindostanen daarentegen werken
vaker in de particuliere sector, en wel in de
landbouw, de handel en het transpon. Met
uitzondering van sommige ambachten zijn
Creolen veel minder werkzaam als zelfstandig
ondernemer. Creo len zijn vaker in loondienst,
niet alleen bij de overheid, maar ook in het
bedrijfsleven (onder meer in de mijnbouw) en
in de dienstverlening. Vanouds zijn de C reolen ook vaker te vinden onder het hogere
administ rati efen technisch personeel, en in de
vrije beroepen. Met de ste rk gegroeide panicipatie van de Hindostanen in het onderwijs is
dit laatste verschil echter verdwenen.
Een probleem bij het vaststellen van sociale
mobiliteit is het beginpunt waar vanaf men de
vooruitgang meet. Bij de Hindostanen ligt dat
eenvoudiger dan bij de C reolen . De Hindostanen kwamen niet alleen in een vrij kort tijdsbestek naar Suriname (in de periode tu ssen
1873 en 1917), maar zij hadden als contractarbeiders op de plantages tevens een min of
meer ge lijke lage soc iale positie. De Creolen
daarentegen vormen per definitie een in econom isch en cultureel opzicht zeer heterogene
groep. Ten tijde van de komst van de eerste
contractarbeiders bevond zich in de stad al
een C reoo lse middenklasse. Niettemin neem
ik als het beginpunt van mijn ana lyse de periode waarin de eerste Brits-Indi sche immigranten naar Suriname kwamen , dat wil zeggen de
periode kon na de afschaffing van de slavernij . Hier ligt immers het begin van de etnisc he arbeidsdeling.
Hoe komt het nu dal een dergelijke arbeidsde lin g ontstond? Waarom keerden de Creo len
zich af van de landbouw, en waarom werd de
landbouw juist de basis voor het succes van
de Hindostanen? Is het zo - zoa ls wel wordt
beweerd - dat de Creolen een afkeer hadden
van de landbouw en daarom naar de stad

trokken? En waarom legden de Hindostanen
zich juist wel toe op de landbouw en hoe is
hun succes hierin te verklaren?
De kleine landbouw vormde voor de Hindostanen de economische basis voor verdere
sociale stijging, aanvanke lijk via handel en
transpon, later ook via het onderwijs in de

stad. In die zin vormden de landbouwactiv iteiten dus een springplank voor volgende gene-

raties. De vraag is waarom de Creolen geen
gebruik hebben gemaakt van de economische
mogelijkheden die de landbouw blijkbaar
bood. Zoals gezegd wordt nogal eens aange-

nomen dat Creolen een afkeer hebben van
landbouw en dat dil de verklaring vormt voor
hun geringe deelname eraan (zie bijvoorbeeld
Speckmann 1965: 46). Het lijkt niet onwaarsc hijnlijk dat er ex-slaven waren die een afkeer hadden ontwikkeld van het veldwerk dat
zij voordien onder slavernij-condities hadden
moeten verrichten. Toch waren het juist Creoolse boeren die aanvankelijk de kleinlandbouw tot ontwikkeling brachten. Hun belang-

rijkste produkt was cacao, en zij leverden eind
vorige eeuw een relatief belangrijke bijdrage
aan de totale cacao-export van Suriname (Van
Lier 1971: 230). Veel van deze boeren, vooral
degenen die voor de ex pon produceerden ,
bereikten een redelijke welstand. Wat boven-

dien vaak vergeten wordt bij het argument
over de vermeende afkeer van de landbouw is
dat veel slaven destijds al niet-agrarisc he
arbeid verrichtten. In hel midden van de vorige eeuw was maar liefst 35% van de produklieve slaven werkzaam als handwerklieden en
hui sbedienden (Van Lier 197 1: 163). Met
andere woorden, degenen die zich verwonderen over de geringe deelname van Creolen aan
de landbouw vragen zich in feite af waarom
huisbedienden en handwerk lieden na de afschaffing van de slavernij geen boeren werd~n . Natuurlijk ontvluchtten ook veel ex-slaven het platteland, vooral in de nabije omgeving van Paramaribo, maar in het buurland
Brits Guyana bleven veel ex-slaven juist wel
in de landbouw (Lowenthal 1960: 793;

Differentieel maa/schappelijk slIcces
Kruijer 1968: 163). Met andere woorden, er
lijkt meer aan de hand dan alleen een vermeende afkeer van de landbouw.

LANDBOUWPOLITIEK

De grootste zorg van de koloniale overheid en
de planters na de afschaffing van de slavernij
(1863) was de arbeidsvoorziening op de plantages. Men vreesde een grote leegloop van de
plantages na afloop van de periode van Staatstoezicht (1863 - 1873), waarin de overheid
erop toezag dat ex-slaven een arbeidscontract
afsloten. Omdat de planters zich bovendien
ge noodzaa kt zage n de arbeidskosten te drukken om het verouderde plantagesysteem nog
draaiende te houden, gingen zij over tot de
import van goedkope contractarbeiders uit
onder andere Brits Indië .3 De kom st van deze
contractarbeiders kon de lonen drukken in ee n

tijd waarin het loo npeil drei gde te stijgen . De
planters konden immers niet meer vrij beschikken over de arbeid van de ex-slaven,

terwijl het voor de ex-slaven niet zo moeilijk
was om buiten de plantages het (minimale)
leve nspeil te behalen dat ze de stijds als slaven
ge wend waren (Kruijer 1968: 48). De immigratie van Aziatische arbeiders was dus niet
alleen bedoe ld om de planters van arbeiders te
voorzien, maar ook om de kosten van arbeid
te drukken. Zo de ex-slaven ze lf niet van de
plantages wegtrokken , werden ze op deze
manier dus afgestoten en vervangen door
Aziatische arbeiders. Waren er aan het eind
van de periode van Staatstoezicht nog ruim
28.000 ex-slaven op de plantages, eind 1876
waren dat er nog gee n 9.000 (Heilbron 1982:
I I I).
Een tweede manier om te voorzien in arbeid voor de plantages was een indirecte manier, namelijk door middel van controle over

de gro nd . Naast loonarbeid op de plantage
was het be zit van een stuk grond voor de exslaven een manier om in eigen levensonderhoud te voorzien. Heilbron ( 1982) laat zien

7

hoe controle over de grond daarom voor de
planters een middel werd om controle over
arbeid te krijgen . In sommige geva llen nam en
zij zelfs braakliggende grond in bezil 0111 Ie
voorkomen dat ex-s laven er zich vestigden als
ze lfstandi g landbouwer. Plantage-eigenaren
ruimden ook grond in voor geëmancipeerd en,
om zodoende tijdens de oogsttijd te kunn en
beschikken over extra arbeidskrachten. Ook
de koloniale overheid zorgde ervoor dat zich
arbeidskrachten in de buurt van plantages
vestigden door hen grond in pacht te geven op
zogeheten vestigingsplaatsen. Dit waren oude
verlaten plantages of door de overheid opgekochte plantages die werd en verkaveld in
perc elen . De grondomvang werd hi er bewu st
beperkt gehouden, zoda t men wel gedwonge n
was een deel van de tijd te werken op de
plantages (zie oo k: De Kl erk 1953: 163; Willemse n 1980: 123 -4). Velen konden aldus ni el
zelfstandig in hun bestaan voorzien en bl even
zo ge bonden aan de plantage. Vo lgens Heil bron (1982) ontwikkelden zich allerlei tu sse nvorm en tu ssen loonarbeiders en kl eine boeren
en was dit ee n gevo lg van de voortdurende
afllankelijkheidsrelatie van de klein e landbouw ten opzichte van de plantage. In sommige districten, zoa ls in Coronie, Boven Suriname en Para, hadden de planters echter geen
controle over de grond. Hier wi sten ex-slaven
plantages in eigendom te verwerven.
Ze lfstandi ge vestiging als kl eine boe ren op
onontgonnen grond was niettemin moge lijk .
Ex-slaven vestigden zich langs de grote rivi eren en legden zich toe op de produktie van
cacao . Dat werd al sinds het !TI idden van de
vorige eeu w verbouwd en men was er dus
mee bekend . Het was gemakkelijk te verbouwen, het vergde geen grote investerin gen en
er was een goede markt voor. De landbouw
ontwikkelde zich hier voorspoed ig, door eigen
initiati ef van de ex-slaven en zonder de steun
van de overheid. Totdat er in 1895 een ernstige ziekte uitbrak in de cacaop lant was dit het
meest belangrijke en karakteri sti eke type van
kl ein landbouw in deze periode (Va n Li er
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1971: 229-230).
Hoewel de spanningsverhouding tussen de
groot- en kleinlandbouw lange tijd bleef bestaan, was het toch de klein landbouw die
ge leidelijk de dom inante sector zou worden.
In de jaren t.achtig van de vorige eeuw raakte
de plantage-sector steeds verder in crisis. De
overheid zag zich genoodzaakt om een actieve
koloni satiepolitiek te gaan voeren. Het tot dan
toe gevoerde vest igingsbeleid was nooit erg
intensief geweest en stond hoofdzakelijk in
het teken van de arbeidsvoorzien ing op de
plantages. Va naf 1895, het jaar dat algemeen
wo rdt gezien als een breuklijn in de agrarische politiek van Suriname, verschuift het
accent echter van groot- naar kleinlandbouw.
Niet alleen stimu leerde de overheid nu de
vestiging van kleine ze lfstandige landbouwers,
maar ook werd het aanta l vestigingsplaatsen
sterk uitgebreid. Zoals hierna za l blijken
kwam dit nieuwe beleid vooral ten gu nste van
de Brits- Indisc he immigranten.

DIFFERENT IËLE MOGELIJKHEDEN
Vo lgens een overheidsmaatregel van 1863 was
het mogelijk een stukje grond in e igendom te
verwerven. Deze maatregel bepaalde dat toewijzing van 'domeingrond' mogelijk was,
waarover gedurende zes jaar geen grondlasten
en persone le belast ing hoefden te wo rd en
be taa ld . Na twee jaar van geregelde bebouwing had men het recht van gratis eigendom.
Kleine grondbezitters konden op basis van dit
decreet ook kleine voorschotten verkr ijgen
(Van Li er 197 1: 226). Aanvankelijk ware n de
ex-slaven echter uitgesloten: zij moesten de
grond huren en bovendien genoemde belastingen beta len. Pa s in 1888 kwam hierin verandering en konden ook de ex-slaven domeingrond in eigendom verkrijgen ( Heilbron 1982:
118). WillenlSen (1980: 122) wijst voorts op
de ondoorzich ti gheid. wi ll ekeur en ongelijke
behandeling in de toepassing van de rege lgeving. Verzoeken tot het verkrijgen van de titel

van eigendom werden vaak afgewezen. Bovendien waren er allerle i voorwaarden verbonden aan deze wijze van gronduitgifte
waaraan kleine boeren moeilijk konden voldoen (Wi ll emsen 1980: 124-5).
Ook Hindostanen die na beëindiging van

hun contract geen gebru ik maakten van de
mogelijkheid terug te keren naar India,' konden gebru ik maken van genoemde regeling uit
1863. In 1878 - toen de eerste cont racte n
afliepen - waren er inderdaad immigranten die
dat deden. Het animo hiervoor was echter

gering, want de ex-contractanten beschikten
vaak niet over de middelen om woeste grond
in cultuur te brengen. Belangrijker was dat ze

hiermee het recht op vrije terugkeer verloren
(De Klerk 1953: 162). De overheid, die zich
ge leide lijk genoodzaakt zag de klein landbouw
te ontwikkelen, had er a lle belang bij de excontractanten blijvend aan het land te binden.
Z ij ste lde z ich daarom tegenover hen welwi llend op. Een bijzondere omstandigheid voor
de Hindostanen was voorts dat zij de besche rming genoten van de Brits-Indi sche autoriteiten. Deze traden op als een soort belangenbehartiger van hun onderdanen in den vreemde.
Ee n en ander resulteerde erin dat de ove rh eid
een voor Hindostanen aantrekkelijker vestig ingsbe leid ging voeren (zie bijvoorbee ld De
Klerk 1953 : 162-163; Speckmann 1965: 3842). De verordening van 1895 was gericht op
de ex-contractanten. Zij zouden het ~ht op
vrije terugkeer niet verliezen wanneer zij zich
als kleine landbouwer zouden vestigen op een
van de vestigingsp laatsen. Wanneer zij wèl
zouden afzien van hun recht op terugkeer
ontvingen zij honderd gulden. De overheid
breidde nu het aantal mogelijkheden tot ze lfstandige vestiging aanzienlijk uit. Er kwamen
meer vestigingsplaatsen, en de overheid nam
hier een groot deel van de infrastructure le
werken voor haar reken ing.
Terwij l de Creoolse landbouwers steeds
meer het platteland verlieten - zeker na de
cacao-crisis omstreeks de eeuww isse ling waren de Hindostanen nog gemakkelijk con-
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troleerbare arbeidskrachten. Dat kwam onder
meer door hun zwakke rechtspositie als

Creoolse kleine boeren (Van Lier 1971 : 235).

vreemdeling. Het was hen bijvoorbeeld verboden in de opkomende goud- en balata-exploi-

De toename van het aantal zelfstandige
boeren viel samen met een groeiende vraag

tatie (waarover straks meer) te gaan werken.
Anders dan voor de Creolen was hun enige
mogelijkheid om vooruit te komen de landbouw. Wie daartoe eni gszins in staat was

vest igde zich buiten de overheidsplaatsen. Het
nadeel van vrije vestiging was dat men hier
ze lf de woeste grond in cultuur moest bren-

gen, terwijl op de vestigingsp laatsen de overheid zorgde voor allerlei infrastructure le voorzieningen, zoal s ontbossing, drainage en wegenaan leg. Het voordeel was dat men hier na

twee jaar ze lf eigenaar van de grond kon
worden. Dit sprak de Hindostanen, die uit
overbevo lkte gebieden in India kwamen ,
enorm aan. Ze beschou\\'den de vestigingsplaatsen al gauw als een doorgangshuis tot

een zelfstandig bestaan (S peckmann 1965:

herkomst twee keer zo groot als het aantal

naar lokale voedselprodukten (Heilbron 1982 :
221). Het waren overwegend Hindostanen die
deze produktie ter hand namen. Rond Paramaribo ri chtten zij zich op de voed se lvoorziening
voor de stad. Hier kwamen zij al sne l tot een

betrekkelijke wel stand, en namen ook de
toevoer naar de consument steeds meer in
eigen hand. Het wa s echter vooral de over-

schake ling op rij stbouw die leidde tot het
succes van de Hindostanen in de landbouw.
Hoewel de Hindostanen niet - zoals vaak
wordt aangenomen - het rijstgew3 s introdu-

ceerden in Suriname (zie Heilbron 1982: 2234), komt de enorme uitbreiding en modemisering van de rijstproduktie wel op het conto
van de Hindostanen . Dit was mede mogelijk
vanwege de zeer geschikte natuurlijke omstan-

41). Vooral ten tijde van de cacao-crisis verlieten veel Hindostanen de vestigingsplaatsen
om zich daarbuiten als ze lfstandige boer te
vestigen . In vee l geva ll en namen ze de grond
over van de Creoolse cacao-boeren die omstreeks de eeuwwisse ling naar de stad trokken.

de buitenlandse markt. Met name ten tijde van
de beide Wereldoorlogen kon de rijstproduktie

Dankzij de bemoeienis van de Brits-Indische

enorm stijgen .

digheden, de goede afzetmogelijkheden en het
stimulerende overheidsbeleid. Begonnen al s
zelfvoorzienende boeren produceerden velen
al sne l voor de binnenlandse en later ook voor

autoriteiten kwam er meer toezicht op de

naleving van de bepalingen van 1863, en wel
in de toekenning van titels van eigendom en
van de financië le voorschotten (De Klerk

1953 : 164).
Het is vooral door deze overheidspol itiek
dat de immigranten na beëindiging van hun
contracten onder veel gunstiger omstandighe-

den een eigen boerenbedrijf konden starten
dan de ex-slaven na de Emancipatie. De Klerk

( 1953: 165) constateert dat het immigratiesysleem in feite een kolonisalie~ysteem was ge-

worden. Het leidde ertoe dat het aandeel van
de Hindostanen in de klein landbouw toenam.
Waren er in 1910 nog bijna evenveel immigranten (Hindostanen en Javanen) betrokken

in de kleine landbouw als Creolen, in 1922
was het aantal kleine boeren van Aziatische

DE AANTREKKINGSKRACHT VAN DE
STAD
Terwijl de Hindostanen hun positie dus geleidelijk verbeterden in de landbouw, volgden de
Creolen een andere weg. Omstreeks de eeuwwisse ling keerden velen van hen de landbouw
de rug toe en trokken naar de stad. Dat had
voor een belangrijk deel te maken met de
eerder genoemde cacao-crisis, maar ook met

de gunstiger bestaansmogelijkheden die zich
juist in deze periode voordeden buiten de
landbouw. Dit wa s met name het geval in de
opkomende goud- en balatawinning. Men trok
naar Paramaribo, op zoek naar een arbeidsplaats in deze bedrijfstakken, om van daaruit
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waar het goud en de ba lata werden gewonnen.
In de bloeitijd van de goudexploitatie (1875 1900) en van de balata (1885 - 1925) vonden
grote aantallen, voornamelijk Creoolse arbeiders emp looi in deze bedrijfstakken. Was de
exploitatie aanvanke lijk vooral in handen van
enke le grote, meest buiten landse bedrijven, na
verloop van tijd ontstond er ook een Creoolse

samenhangend is de belangrijke ro l die het
onderwijs steeds heeft gespeeld als stijgingskanaai voor de Creolen. Het Creoo lse volksdeel is altijd - in navolging van de koloniale
elite - sterk geïnteresseerd geweest in scholing. AI vanaf het begin van de negentiende
eeuw vo lgde de Creoolse elite onderwijs en
stuurde soms zelfs de kinderen naar Nederland voor verdere opleiding. Maar ook de

klasse van grotere en kleinere onderneme rs

slaven en hun nakomelingen kwamen al vroeg

(zie Willem sen 1980). In de periode van ongevee r 1880 tot 1924 leverden beide bedrijfs-

in aanraking met het onderwijs, vooral via de

periodi ek naar de binnenlanden te vertrekken

takken een aanzienlijk aandee l in de export

(Van Lier 1971 : 242).
Periodes van grote bedrijvigheid in de stad
werden echter afgewisse ld met periodes van

terugga ng en massa le werkloosheid. De ve rschillende migratiegolven van en naar de stad
houden hiermee verband (Van Lier 1971: 233;
zie ook: Heilbron & Willemsen 1976: 36).
Een en ander is in hoofd zaak toe te schrijven

Evangelische Broeder Gemeente (Lenders
1994). In vergelijking met de Hindostanen
participeerden de Creolen eerder en op grotere

schaal aan het onderwijs.' Tot na de Tweede
Wereldoorlog waren de hoger geschoolden

voornamelijk te vinden onder het Creoolse
bevolkingsdeel.

ETN ISCHE ID EOLOGIE

aan de economi sche structuur van Suriname,

schommelingen, waarvan vooral het Creoolse

Waar de landbouw destijds voor de Hindostanen de belangrijkste route was naar soc ia le
stijging, was dat voor de Creo len de stede lijke
we rkgelegenhe id en het onderwijs. Zoals we
zagen ging de beleidsombuiging in 1895 ge-

bevolkingsdeel te lijden had. De geografische
mobiliteit van de Creoolse lagere klasse heeft

paard met een verandering in etnische samenstelling van de kleine-boerenstand. Wa s dit nu

ook in belangrijke mate te maken met deze

een onbedoeld effect van het beleid, of wilde

economische instabiliteit (Buschkens 1974).

de overheid bewust de Hindostanen begun stigen om ze te behouden voor de Surinaamse

dat lange tijd een grondstoffenproducent bleef
zonder dat er een industriële ontwikke ling op
gang kwam (Kru ij er 1968; Willemsen 1980).
De werkgelegenheid vertoonde hierdoor grote

Ook los van de econom ische oorzaken van
111 igrat ie had Paramaribo echter een grote
aantrekkingskracht. Dit was niet iets dat pas
ontstond na de Emancipatie. Wie destijds

buiten de stad moest wonen, op de plantages,
deed dat slechts uit noodzaak. Ook veel slaven woonden toen al in de stad. Het is dus op

landbouw? Voor een deel was er sprake van
een toevallig samenvallen van een aanta l

ontwikkelinge n: de noodzaak tot ontwikkeling
van de klein landbouw juist in een periode dat
vee l Creolen wegtrokken uit de landbouw, en
het feit dat de Hindostanen steeds meer be-

zic hzelf niet zo vreemd dat Paramaribo die

schikbaar waren om zich zelfstandig te vesti-

aantrekk ingskracht bleef uitoefenen. Daar
kwam bij dat de levensomstandi gheden in de
stad beter waren dan op het platteland (vergelijk Dusse ldorp 1963: 40; Kruijer 1951).
Voor de Creoo lse bevolking hing deze ge-

ge n. Aan de andere kant is het geen toeval dat
juist de Hindostanen werden begunstigd door

richtheid op de stad sterk samen met een
westers culturele oriëntatie. Nauw hiermee

de nieuwe landbouwpo litiek na 1895. Ver-

sc hillende auteurs laten zien dat er bij planters
en overheid duidelijke opvattingen leefden
over de geschiktheid van de verschillende
etnische groepen voor de landbouw. De Creo-

Differentieel maatschappelijk succes
len werden eenvoudigweg minder gesch ikt

geacht voor de landbouw dan de Hindostanen
(Willemsen 1980: 126-7).
Een dergelijke ideo logie lag mede ten
grondslag aan de differentiële behandeling van
de verschillende bevolkingsgroepen door de
overheid en de planters. Ongetwijfeld waren
de oude sociale verhoudingen tu sse n planters
en ex-slaven met de Emanc ipat ie niet opeens
veranderd. Het antagon isme dat bleef bestaan
ondanks gewijzigde arbeidsverhoudingen,
werd uiteraard verschillend geïnterpreteerd
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de landbouw. Met de verwerping van het idee
van een natuurlijke dispositie bestede n genoemde auteurs verder ook geen aandacht

meer aan mogelijke cullurele verklaringen. In
hoeverre beschikte n de Hindostanen over
bepaalde cu lture le en sociale hulpbronnen die
hen een betere uitgangspositie gaven als kleine landbouwers? Op enke le aspecten daarvan
ga ik nu nader in, met name de familiestructuur en het econom isc h gedrag.

door beide partijen. Wat door de ex-slaven

FAMILIESTRUCTUUR

werd beschouwd als een legitieme manier om
te ontkomen aan ee n slavenbestaan, werd door
de planters gezien als onbetrouwbaar gedrag
van hUil arbeiders. Beide interpretaties waren
echter niet van gelijk gewicht, want de belan-

In het Hindostaanse familiesysteem van weleer vormden de gezinnen van vader en zonen
idea liter een economische eenheid. Dat ste lde
hen in staat de voor de rij stbouw benodi gde

gen van de planters domineerden lange tijd de
po liti ek (zie bijvoorbeeld Van Lier 1971:
23 9).
De gunstiger behandeling die de Hindosta-

arbeid te leveren . Met name waar land 1110el

nen ten deel viel houdt mede verband met
deze etnische beeldvorming en ideologie .
Heilbron (1982: 222-3) wijst op het vóórko-

bare onderneming. Waar kapitaal sc haars is
betekent goedkope familie·arbeid du s ee n
goede investering (vergelijk Despres 1967:
92). 6 De beschikbaarhe id van eigen familiele-

men van de opvatting dat bepaalde etnische
groepen meer geschikt zijn voor de verbouw
van bepaalde gewassen dan andere. In deze
visie zouden de Aziatische immigranten bijvoo rbee ld meer geschikt zijn voor de kleinlandbouw, i.c. de rij stbouw, dan andere bevolkin gsgroe pen in Suriname. Heilbron verwerpt
terecht het idee dat dit te maken heeft met een

worden ingepolderd en een drainagesysteem
moet worden onderhouden is betrekkelijk veel

arbeid vereist. In principe is dil dus een kost-

den als arbeidskrachten bevorderde schaal- en
winstvergroting, waardoor rijst als handel sgewas kon worden geproduceerd (Despres 1967:
89). Bovendien was men niet afhankelijk van
arbe idskracht en van buitenaf, waardoor he t
belang van de familie sa me nvi e l met dat van
de onderneming. Dit bevorderde de loya lit e it

natuurlijke dispositie.

van de individuele leden. Ook voor het ze lf-

Toch blijft het de vraag waarom de Creolen
bijvoorbeeld niet op grotere sc haal overschakelden van cacao-produktie naar voedselpro-

stand ig ondernemerschap buiten de la ndbouw

duktie voor de lokale markt , zoals de Hindostanen deden. En voor zover Creolen hiertoe
we l pog in gen ondernamen, waarom waren de
Hindostanen succesvoller, met name in de

is herhaaldelijk vastgesteld dat hel familiesysteem de Hindostan e n ee n goede uit gangspos itie gaf (zie bijvoorbeeld Benedicl 1979).
Anders dan de rij stbo uw vereiste de verbOllw van cacao weinig kapitaal en was vrij
eenvoudig (Heilbron 1982: 81). Mogelijk

rij stbouw? Dergelijke vragen zijn niet vo lledig

vormde de afwezigheid van goedkope familie-

te beantwoorden met ee n verw ij zing naar
economische e n politieke ontwikkelingen. De
H indostanen wisten kenn e lijk ook adequaat in
te spelen op de kan se n die zich voordeden in

arbeid bij Creolen mede ee n reden waarom de
Creoolse boeren na de cacao-crisis niet over·
gingen op rijstbouw. In Coro ni e bijvoorbee ld,
tot op hede n nog steeds een Creools land-
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bouw-district, legden de boeren zich na de

cacao-crisis toe op cocosnoten als belangrijkste gewas. Ook dit is een vee) minder arbeidsintensieve vorm van landbouw dan rijstbouw.
Vanwege de gunstige perspectieven tijdens de
Eerste Wereldoorlog ging men echter ook hier

rijst verbouwen. Dit leverde evenwel veel
problemen op door slechte organisatie en

coördinatie van het waterbeheer (Van RenseIaar 1963a: 476).
Dit laatste heeft ook te maken met een
ander aspect van het familiesysteem, namelijk
het landbezit en landvererving. Vanwege het
patri Iineaire en patri lokale fam i Iiesysteem was
er bij de Hindostanen minder sprake van land-

Fragmentatie dan bij de Creolen en was de
overerving duidelijker geregeld. Bij de Creolen, met hun bilaterale familiesysteem, hadden
alle kinderen een gelijk recht op de grond,
terwijl bij de Hindostanen slechts de zonen
konden erven. In de praktijk echter vond er
bij Creolen vaak geen boedelscheiding plaats,

voor eigen gebruik of voor de lokale markt,
terwijl mannen met hun loonarbeid de inkom-

sten aanvulden. Het Creoolse familiesysteem
maakte het aldus mogelijk om flexibel in te

spe len op de omstandigheden. Maar er waren
ook nadelen. De claims van elders wonende
verwanten op gebruik van grond of de opbrengsten ervan pleegden een voortdurende
aanslag op de achterblijvers. Hetzelfde gold

voor de geldinkomsten verdiend buiten de
landbouw: een man had velerlei verplichtingen (moeder, vrouw, kinderen , broers en
zusters). Van Renselaar (1963a: 478) is zelfs

van mening dat de onderlinge verplichtingen
van familieleden en plantagegenoten een sterk
nivellerend effect hadden op de welvaartsverschillen binnen de betreffende gemeenschap.'
Anderzijds vormden deze onderlinge verplichtingen juist ook een goed sociaal vangnet. Het
familiesysteem deed bijvoorbeeld de voortdu-

rende migratiebewegingen soepeler verlopen,
omdat men zowel op het platteland als in de

waardoor elders wonende erfgenamen aan-

stad altijd wel op verwanten kon terugvallen

spraak konden blijven maken op het gebruik
van de grond of de opbrengsten ervan. Dit

(Despres 1967: 85 ; vergelijk De Bruijne 1976:
48-9).

had weer een negatieve invloed op het beheer
van het land en de waterbeheersing (Van
Ren selaar 1963a: 476 ; vergelijk Despres 1967:
48).
Het meer diffuse verwantschapssysteem van
de Creolen kende zowe l zijn voor- als nadelen. Omdat de Creoolse landbouw overwegend
op een bestaansniveau bleef opereren, vertrok-

ken velen die elders meer konden verdienen.
Dit waren vooral jonge mannen, met als gevo lg een vergrijzing van de achterblijvende
bevolking en het verlies van een belangrijk
deel van de gezinsarbeid (Heilbron 1982: 273;
vergelijk Van Renselaar 1963a: 477). Despres
( 1967: 88) wijst erop dat de achterb lijvers in
de landbouw de agrarische produktie gemak-

kelijk gaande konden houden, omdat het nictarbeidsintensieve produkten, zoals boom gewassen betrof. Anders dan de produktie van

rijst leverde dit weliswaar veel minder op,
maar niettemin kon men blijven produceren

ECONOMISCH GEDRAG

Een tweede element dat vaak wordt aangevoerd ter verklaring van de maatschappelijke

positie is het economisch gedrag en levensstijl
van de betreffende bevolkingsgroepen. Kort
gezegd zouden Hindostanen hun maatschappelijke stijging te danken hebben aan hun ijver,

sobere levensstijl en spaarzin. Over de Creolen daarentegen wordt gesteld dat zij niet de
juiste instelling hebben om op eigen kracht

vooruit te komen. Hun arbeidsmoraal en consumptieve levensstijl zouden eerder een belemmering zijn voor maatschappelijke vooruitgang. Vooral in de wat oudere literatuur
over Suriname, waarin het concept van de
plurale samenleving nog een prominente
plaats innam, vinden we regelmatig verwijzingen naar verschillen in 'economische mentali-

Differentieel maatschappelijk succes
teit ' van de diverse bevolkingsgroepen van
Suriname (onder andere Van Ren se laar 1963a,
1963b; Speckmann 1963a, 1963b). De vraag
is in hoeverre het toeschrijven van dergelijke
kenmerken aan beide etnische groeperingen
terecht is en, ten tweede, in hoeverre ze een
verklaring vormen voor versc hi llen in maatsc happelijke positi e.
Niet ontkend kan worden dat de levensstijl
van Creolen en Hindostanen op een aantal
punten verschilde. Vooral de uiterst sobere
levensstijl van de immigranten destijd s en hun
vermogen om van het schamele loon toch nog
te sparen vielen op (zie bijvoorbeeld De Klerk
1953: 138). Terwijl de I-Jindostanen van huis
uit een laag bestaansniveau gewend waren ,
hebben de C reolen zich altijd in sterke mate
gemeten aan de levensstijl van de Europeanen.
De I-Jindosta nen hebbe n door hun geïsoleerde
bestaan op he t platteland de ze so bere levensstijl lange tijd kunnen handhaven en hierdoor
kond en zij het zich permitteren de statussymbol cn van de C reo len te negeren (Speckmann
1963a: 463, 465). Onder Creo len vond het
proces van verstedelijking veel eerder plaat s
en dat versterkte hun aspiraties en hun gerichtheid op stedelijke consumptiepatronen.
Met de urbani satie en sociale mobiliteit van
de J-lindostanen veranderde echter ook hun
levensstijl. Speckmann ( 1963a: 466) constateerde al in de jaren zestig dat de behoeften
en bestedingspatronen van jonge Hindostanen
in de stad veranderden . Met hun meer consumptief ingeste lde houdin g verschilde deze
jongere generatie aan zienlijk van hun ouders.
Met andere woord en, het contrast in levensstijl tussen C reolen en I-Jindostanen duidt niet
uitsluitend op een etnisch-cultureel verschil ,
maar ook op een verschil tu ssen stad en district.
Verschillen in economisch gedrag en levensstijl zijn echter niet alleen van invloed op
de maatsc happe lijke positie, maar zijn daar
óók een reflectie van. De economische situatie
van de volk screol en wa s er een van periodieke
werkloosheid, geografi sche mobiliteit, en
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onregelmatige inkom sten. Een levenspatroon
dat zich kenmerkt door een sterke schommeling in inkomsten en uitgaven is dan ook
meer typerend voor Creolen dan voor Hindostanen (ve rge lijk Brana Shute 1979; Pierce
1973).' Interessa nt in dit verband is ook de
bevinding van Despres (1967: 94) over het
spaargedrag van Creolen en Hindostanen in
zijn studi e over het naburi ge Brits Guyana.
Hij laat zien dat Creoolse dorpelingen minder
sparen dan I-lindostaan se dorpelingen. maar
dat Cre oolse bauxietarbeiders vaker sparen
dan Hindostaan se suikerarbeiders. In het eerste geval zijn Creolen armer dan de J-lindostanen, in het tweede geval is de situatie omgekeerd : de I-lindostaanse sllikerarbeiders zijn
armer dan de Creoolse ballxietarbeiders. M et
andere woord en, dit verschil in spaarzin weerspiege lt het verschil in economische positie.
Niette min hebbe n de J-1indostaanse landbouwers hun sociale vooruitgang mede te danken
aan hun so bere levensstijl, hun spaarzin en
ijver. ' The reputation of the group was in
conformity with the fact s: they were generally
regard ed as hard-working peoplc ' , constateert
Speckmann ( 1965: 52). Dat de I-Jindostanen in
het algemeen harde werkers waren zal door
weini gen worden betwijfeld. Toch hebben zij
hun reputati e van harde werkers pa s gevesti gd
toen zij zic h als ze lfstandi g kolonist op eigen
grond hadd en gevesti gd (De Kl erk 1953:
138).QDe Creool se klein e boer daarentegen is
volgens Van Re nse laar (1963a: 479) altijd een
boer met een ' landarbeidersmentaliteit ' gebleven , 'altijd bereid 0111 de landbouw op te
geven, zodra hij in staat is buiten de landbouw een baantje te vinden dat meer profijt
oplevert '. Gegeve n het feit dat de Creool se
landbouw overwegend op een bestaansniveau
is geb leven, is het niet verwonderlijk dal
velen wegtrokken als ze elders meer konden
verdienen. De betrekkelijk grote geografischeen arbeidsmobiliteit van de Creolen kan ook
licht de indruk wekken dat zij niet ge nei gd
waren tot het verrichten van rege lmati ge arbeid. Het kan natuurlijk zij n dat rege lmatig,
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saa i werk door de Creol e n we rd geassocieerd
met slavenarbeid, maar dan is dit in een latere
histori sche periode wel versterkt door de economi sche structuur van Suriname, die totaal
niet berekend was op een grote categorie van
vrije arbeiders (vergelijk Heilbron 1982; Kruijer 1968; WillelllSen 1980). En toen er later
wé l ee n industriële ontwikkeling op ga ng
kwam, met name de hout- en bauxietindustrie,
bleek die in belangrijke mate op Creoo lse
arbeiders te draaien.
Wi e maatschappe lijk succes uitsluitend wil
verklaren met een verw·jjzing naar het econom isc h gedrag e n de attitudes van de betrokkenen ze lf geeft op zijn minst een zeer eenzijdige verklaring. Natuurlijk zijn dit be langrijke
factoren in de verklaring van sociale mobiliteit, maar er zij n ook aanwijzingen voor het
omgekeerde : economisch gedrag en attitudes
vloeien mede voort uit de sociaal-economisc he positie. Er blijkt dus ee n complexe samenhang te bestaan tu ssen gedragskenmcrken
enerzijds en maa tsc happelijke positie anderzijds.

TOT SLOT

1982; Hira 1982; WillenlSen 1980). Dergelijke ana lyses bekritiseren terecht de oudere,

eenzijdig culturele verklaringen, maar neigen
tot een ander soo rt eenzijdigheid door culturele processe n nu ge heel te negeren of weg te
verk laren. In de soc iaal-wetenschappelijke
literatuur over differentieel maatschappelijk

succes van

!TI

igranten- en etn ische groepen

elders is er meer plaats voor uiteenlopende
verk laringen of voor theori eën die de verklarin g zoeken in een combinatie van culturele

factoren enerzijds, en historische omstandigheden and erzijds" Maar eenstemmi ghe id op
dit punt bestaat er allerminst.
In dit artikel heb ik gepoogd enke le aspecten te belichten van het differentiee l maatschappelijk succes van de twee grootste bevo lkingsgroepen van Suriname, de Creolen en

Hindostanen . Centraal stond de vraag waarom
de Hindostanen in de landbouw hun basis

vonden voor soc iale mobiliteit, terwijl de
Creolen zich juist in meerderheid daaru it
terugtrokken en een ander traj ect vo lgde n. In
be langrijke mate bleek de soc iale mobilite it
van beide bevolkingsgroepen en de specifieke

economische plaats die zij in de samenleving
innamen een gevolg van de differentiële moge lijkheden die zic h op een bepaald moment

In de literatuur over Suriname waarin de
plurale samenl ev ing centraal stond als the oreti sch concept we rd veelvuldig verwezen naar
verschillen in culturele waarden en 'economische mentali tei t' lussen de diverse bevolkingsgroepe n. Zo meend e Van Lier ( 197 1: 15) dat
er in de Surinaamse samenleving nog groepen
zij n die een westerse economi sch e mentaliteit
ontberen , de lagere klasse Creolen en de Javanen meer dan de Hindostanen. 1o Vergelijkbare noti es treffen we aan bij andere auteurs
(S peckmann 1963a, 1963 b, 1965; Van Ren selaar 1963a, 1963b). C ulture le assim ilatie is in
deze optie een voorwaard e voor untwikkeling
en moderni serin g. Latere analyses, die dee ls
ontstonden als reactie hierop, werden gegoten
in termen van kl assenverh oudingen en international e aOlankel ijkheidsrelaties (Heilbron

voordeden, en de differenti ële behandeling
door de overheid die hen ten deel vie~. Aan
de andere kant waren er aanmerkelij(e verschillen tussen beide bevo lkingsgroepen in
sociaal-cultureel opzicht, wat maakte dat zij
ook ve rschillend reageerden op de economische moge lij kh eden en kansenstructuur van de
samenleving.
Ter relativering tenslott e een laa tste opmerking. In mijn anal yse ben ik teruggegaan naar
de oorsprong van de etnische arbeidsde ling in
Suriname. Zoals gezegd is deze de laa tste
decennia aanz ienlijk afgezwakt. De ee nzijdi gheid van sommige cu lturele verklaringen
houdt dan ook dee ls verband met de tijd
waarin dergelijke verklari ngen ontstonden.
N iet alleen was het dominante paradigma dat
van de plural e samenleving, maar ook was het
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socia le en geografische isole ment van de Hin-

tu ssen stad en district. We moge n aannemen

dostaanse bevolk ingsgroep groter dan nu het
geva l is. Zoa ls ik eerder aanga f bleek al in de
jaren zesti g dat verschillen in levensstijl van
Creo len en Hindostanen niet uitsluitend duiden op een et nisch-cultureel verschil , maar

dat cultu rele versc hillen tussen beide bevolkin gsgroepen sindsdien verder z ijn afgenomen, en dat er vee leer sprake is van wat

Drummond ( 1980) noemt een cu ltu reel cont inuüm .

ee nvoudigweg ook op ee n culture e l verschil
NOTEN
I.

2.

3.
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5.

6.
7.
8.

9.

10.
11 .

Dit arti kel is ecn gewijz.igde e n bewerkte versie van een congrespaper (Van Nickcrk 1993). De literat uurstudie die
hit.:rvoor werd verricht vond plaats in het kader van een nog lopend promolic-onderl.ock naar etnisch-culturele
verschillen in maatschappe lijke loopbanen van Creoolse en Il indostaansc Surinamers in Nederland, dat wordt
gesubsidieerd door NWO. Ik dank Il ans Venneulen . Humphrcy Lamur en Wîlhclmina van Wetering voor hun
comme ntaar op ee n ee rdere vers ie van deze lekst.
Mijn analyse zou natuurlijk evengoed betrekking kunnen hebbe n op :l11dere etnische bevolkingsgroepe n van
Surinallle. De reden waarom ik he n buiten beschouwing laat is geen andere dan een inperking e n albakening van
mijn ondenverp.
In 1873 werd middels een overee nkomst met de Britse overheid een begin gemaak t met dc import van eontmctar·
beidcrs uit Orits rndi~ . In totaal werden tot 1917 ruim 34.000 Brits- I ndi~ rs naar Su riname verschee pt (Dc Klerk
1953 : 73). Oehalve l3r Îts· l ndi~rs werden sinds 189t ook Javaanse arbeiders aangetrokken uil hel voormalige
Nederlands-lndiC .
De immigran ten gingen een co ntract aan voor een periode van vij f jaar. waarna zij hel rcch l op vrije terugkee r
naar India haddcn . I licrna kon het contract steeds met één jaar worden vcrlengd tot ee n maximulll van tien jaar.
Ilindostaanse ouders waren aanvankelij k niet geïnte resseerd in onder..."ijs voor hun kindercn e n gezien hun
tijdelijkc verblijf in Suriname werd de leerplicht voor hen soepe l gehanteerd. Van 1890 lot 1906 bes tonden e r de
zogenoemde ' koeliescho lcn', upgericht om het schoolbezoek van Il indostaanse kinde re n Ic bevorde ren . Ze kregen
cr onderw ijs iu de eigen taal. Toen echte r duidelijk werd dat de immigranten zich blijvend gingen vestige n
hechlle de overheid Illeerbcian g aan onderwijs in het Nederlands ( De Klerk 1953 : 128 - 130). De dee lname aan het
onderwijs groe ide daarna snel. met name vanaf de Tweede Wereldoorlog.
Ik verwijs hier en elders in deze paragraaf regelmatig naar Despres ( 1967). Iloewel zijn analyse betrekking heen
op I)rits Guyana lij kt me zijn argumentatie evenzeer van toepass ing op Suriname (zie ook Despres 1970).
Pieree (1973) constateert iets dergelijks voor de sociale netwerken van lagere klasse Creolen in Paramaribo 's
volksbuurten.
Dil lij kl sterker te gelden voor mannen dan voor vrouwe n. Vrouwe n zouden noodzakelij ke rwijs een meer
toeko mstgerichte orientatie hebben. omdat zij - anders dan veel volkscreoolse manne n • de permanente zorg
hebben over kinderen (vergelijk Buschkens 1974; Be nedict 1979 : 320-1) .
De Kle rk (1953: 138-9) meldt dat de repu tatie van de contraetarbc iders per transport o f categorie ... an inunigranten kon verschi lle n. Waar de aangevoerde arbe iders van sommige schepen qua arbeidsprestatie zeer goed bekend
stonden , hadden die van andere schepen een minder goede repu tatie, en werde n lesiman Jllhll=, schepen met
luieriken, genoemd.
Overigens gaat Van Lier in zijn historische beschrijving in feile veel mi nder uil van het concept van de plurale
samenleving dan zijn inleiding doet vermoeden .
Vooral in de Verenigde State n bestaal e r op dit punt een lange traditie ; zie bijvoorbee ld Liebcrson 1980,
Stei nbe rg 1989, Sowcll 1981. Pe rllllaJlIl 1988.
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Sukutumulu
Initiatieproeven bij de Wayana 2

H

oe een slecht joger middels het ondergaan van de mieren- of wespenproef de
beschikking krijgt over een zeer waardevol
voorwerp, de ma/ak. Dit instrument, dat dieren aanroept geeji de Wayana man Sukutumu/11 de kracht om in grote hoeveelheden wild te
schieten. Het moet echter verborgen blijven
voor andere Wayana die niet ingewijd zijn. ....
INLEIDING
De Wayana leven in het tropisc he regenwoud
van Suriname, Frans Guyana en Brazilië. Qua
cosl11ologie zijn ze te vergelijken met de andere Indiaanse volkeren van het Amazonegebied. De taal behoort tot de grote Caraibse
taalfamilie.
Waarsc hijnlijk zijn de Wayana oorspronkelijk afkomstig van de noordelijke oever van
de Amazone rivier (Frikel 1958: 180 in Grenand 1982). Vandaaruit zijn ze in de 18e en
1ge eeuw via de Jari en Paru rivieren (noordoost Brazilië) in noordelijke richting getrokken, over het Tumuc Humac gebergte naar het
huidige Suriname en Frans Guyana. Een kleine groep (ongeveer honderdtwintig op een
totaal van ruim duizend) is nog woonachtig in
Brazilië en leeft daar samen met de Apalai,
een volk dat zich alleen nog door taal van de
Wayana onderscheidt zodat in feite van een
samengaan van de twee volkeren kan worden
gesproken (Schoepf 1972: 35). Ook in Suriname en Frans Guyana is er sprake van vermenging met Apalai.
Over het algemeen is er de laatste jaren een
aanpassing aan of overname van de hen omringende nationale, multi-culturele samenleving te z ien . Surinaamse Wayana doen het

meest westers aan, in Brazilië zijn de Waya na

traditioneler. Verschillen

in

cultuurbeleid,

voor zover er van een gestructureerd beleid

sprake is, door de drie nationale overheden
hebben ook gevolgen voor de situatie van de

Wayana . Zo ondervinden de Wayana in Frans
Guyana de meeste waardering voor hun cultuur middels subsidies, stimulering van culturele projekten en steun aan culturele verenigingen. Op het moment wordt er door Franse
Wayana jongeren gewerkt aan de regi stratie
en vertaling van mythen . Deze verhalen wor-

den ook gepubliceerd (CA WA Y 1993).

INITIA TIERITUEEL
De Wayana zijn bekend vanwege een spectaculair ogend initiatieritueel, dat wordt afgesloten met een mieren- of wespenproef. 3 De
proef vindt nog met enige regelmaat plaats bij
de Wayana. Het ritueel heeft de vorm van een
maandenlange uitwisseling van zang, dans en
drank tussen verschillende dorpen (voor een
uitgebreide beschrijving van dit ritueel zie
Hurault 1968: 193-196 en Magana 1992: 7083). In de laatste nacht van het ritueel dan se n
de novieten onafgebroken. Tegen het ochtendgloren vindt de proef plaats: de dansuitrusting
wordt afgenomen, de tepijem (de novieten;
diegenen die de proef ondergaan) worden
ondersteund door hun begeleiders. De matjes
met irak4 mieren of met wespen 5 worden,
vaak door een grootmoeder van de noviet,
opgedrukt. De tepijem moeten de pijn verdragen. Veelal vallen ze flauw. Na de proef
volgt een periode van vasten in een speciaa l
daarvoor gebouwd huis .
Meisjes ondergaan de initiatie na hun eerste
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menstruatie en jongens op gemidde ld zes·
tien/zeventien jarige leeftijd. In hun jeugd
krijgen so mmige kinderen al een behandeling
met ijukÓ mieren. 7

De proef dient om de overgang naar het
stadium van volwassenheid te bewerkstelligen,
waarna de jongeren hun spec ifieke taken in de
samen lev ing kunnen vervullen.
In onderstaand verhaal wordt verteld over
een soortgel ijke proef die wordt ondergaan
door een Wayana man , hier Suk utumulll geheten. Hij wordt tot het ritueel geïntroduceerd
door een sjamaan in kikkergedaante. Sllkutumulu wordt begeleid en ondersteund door een

helper (eveneens een kikker) van de sjamaan.
Na het doorstaan van de proef wordt Sukutu·
mulu e igenaar van een malak . Door het

schudden met deze ratel wordt het wild gelokt. De man blijkt een goed jager te zijn
geworden.
Het verhaal komt in verschillende variaties

voor bij veel van de Amazonevolken , onder
andere bij de Arawak , de Trio, de Carib en de
Warau. [n de bespreking, volgend op de weergave van het verhaal, zal ik de verschillende
versies aan de hand van enkele thema 's Illet
elkaar verge lijken. Het is geenszins een volle-

dige ana lyse van de gehele mythe, zoals gezegd worden er in dit artikel slechts enke le
thema 's besproken.

Uit de verhalen wordt duidelijk dat het
ond ergaan van stekende pijn door het toedie·
nen va n gif (van bijvoorbeeld mieren of wes·
pen) van essentieel belang is voor succes in

de jacht. De kikker/pad figuur speelt in deze
mythen een zeer belangrijke rol vanwege zijn
kunde in de jacht en wegens het bezit van een

medicijn.
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Zo, ik vertel dit SukutulTIu[u verhaal. Sukutumulu kon niet schiete n. Hij ze i tegen zijn
vrouw die cassave aan het raspen was: ' Ik wil
weggaan om vlees of vis te zoeken'. Zijn
vrouw raspt en bakt de cassave. Als z ij klaar
is gaa n ze weg; hij, zijn vrouwen zijn zwa-

ger.
Ze gaan naar het bos, ze maken daar een
hut. Op de tweede dag gaat SlikutuJllulu stingerape n9 sch ieten . Sukutllmlliu schiet ec ht er
hele maal niets, zijn pijl gaat niet eens omhoog. Hij maakt alleen maar lawaai. ' Morgen
ga ik nog een keer' , zegt hij. Maar hij kan
nog steed s niet sc hieten . Weer is hij laat,
tegen de avond komt hij terug. Daarna vraagt
de vrouw haar broer of zijn zwager kan schieten. 'Helemaal niet zus', zegt het broertje.

' Mijn zwagers pijl gaat niet omhoog, hij
sch iet helemaal niet, al is de aap moe, toch
kan hij ' m niet raken'. Dan zegt de vrouw:
' Oké, laten we weggaan. Drie dagen hebben
we al zonde r voedsel ges lapen'. De broer gaa t
met zijn zus mee.
SlIklltllmulu komt in de avond weer terug
/lil hel bos, het is bijna nacht, het is donker
gewo rd en. Hij zegt: ' Maak een vuur, Illaak
een vuur, we zu ll en lang slapen'. Hel is dOHkeI' in hel kompje, hij kan niet ::iell dat er niemand meer is. Maar er is niets , de hangmatten
zijn er niel. 'Më k! , ze hebben me hier gela·
ten '. Hij zoekt cassavebrood, hij zoekt vuur.

Daarna klimt hij op het dak van de hut en hij
huilt. Het is nacht geworden. ' Kalai kalai '
kwaakt de Ka[aika[ai, een kikker. ·Jij. Kalaikalai breng mij cassave', zegt Sukutullllllli.
Lang geleden, in vroeger tijden kon alles
veranderen. Daarom zegt Sukutul11ulu: . Laat
mij veranderen'. De Kalaikalai gaat naar hem
toe : ' Kom met mij mee, kom naar beneden! '.

De Ka[.ika[ai komt als een schijnend [icht lO
HET VERHAAL"
Maa, SukutuJllulu ei toponpë helë wekalëjai.
Suklltllmu lu wëtëla kunehak .... , zo begint
lIiwa Makiloewala, de vertelster.

naar hem toe , ze gaan weg, de kikker neemt
hem mee. 'Waarom hebben zejou hier ac ht er·
gelaten?'. 'O mdat ik geen aap kon sc hi eten',
zegt Sukutulllulu. 'Oh daarom. Laten we
gaan', zegt de ander. Daarginds is een dorp,
een dorp van de Kunuwa 11 kikker. Kunllwa
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zit daar, hij blaast op een fluit. ' Opa, ik ben
gekomen, ik heb hem meegenomen. Iemand
die achtergelaten was. Hij is verdrietig omdat
hij niet kan schieten; slingeraap, brulaap, al
dat vlees, wild, kan hij niet schieten'. 'Më k' ,
kan jij je vlees niet schieten?', vraagt Kunuaan Sukutumulu. Kun""a geeft opdracht:
'Geef hem te eten, geef hem tapirvlees ' . En
weer: 'Geef hem eten, geef hem eten . .'. Tot
de dageraad eet hij, de volgende dag weer, de
gehele dag. Daarna zegt Kunuwa : 'Zo, je
gaat. Jij gaat je wild zoeken om va n te leven.
A ll e soorten vlees. Je vrouw heeft jou verla-

w.

ten , daarom ga je nu met mijn medicijn.
Neem hem mee ', zegt hij tegen de Kalaikalai . Ze gaan niet ver. Ze zien daar het medicijn. 'Als je iets in het gat stopt', zegt de
kikker tegen Sukutumulu ' houdt het dan goed
vast'. Sukutumulu stopt daarna een stok in het
gat. ' Als je het krijgt, moet je het vasthouden,
vasthouden. Als je het niet houdt, dan ben je
niet goed', zegt de Kal.ikalai. SI/kutl/ml/lu

gaat met een stok În de grond porren waarna
er een sJekend beest naar buiten kom!./] Dit
beest moel hij vasthouden en verdragen.
Daarna komt het uit het gat in de grond. Hij
kr ij gt a ll emaa l steken op zijn lichaam , hij
wo rdt ove ral gebeten. Dan gaat hij dood .....
Degene die hem had meegenomen, brengt
hem terug naar de han gmat. Het is een nieuwe
hangmat. Kunuwa 's vrouw heeft een mooie
ge maakt." Sukutumulu slaapt. In de avond
wordt hij wakker. Ze zien elkaar terug. Heel
z ijn lichaam is verscheurd, kapot. Sukutumu lu
staat op, hij komt uit de hangmat. Hij verwijdert zijn huid, hij va lt helemaal af. Sukutumulu wordt in feite herboren. ' We gaan het
meenemen ', zegt de Kalaikalai. ' Ga langzaam als een tepijemitpë' , als iemand die de
l1Iieren- of wespenproef doorlopen heeft· Suklltumulll loopt langzaam. Hij gaat naar het
gat in de grond. Hij brengt zijn huid naar de
tipulull>on , degel1e die Sukutumu/u heeft
gebeten, om te eten. Die neemt het en ee t het.
Zo, kijk nu wat hij doet! Net als de lepijemitpë sc hi et Sukutumulu op katoen. Hij

Ma/ak (IVayana)

maakt een pijl en boog. 'Probeer te schieten',
zegt zijn bege leider. Sukutumu lu sc hiet op
katoen en ook op een nagemaakte aap.14 Daarna gaan ze weg. Sukutumulu krijgt een ma lak. De malak verschijnt vanzelf. " 'Welke
wil je hebben?', vraagt de Kalaik.lai . 'Je
hebt er één voor vlees nodig, voo r aap ', zegt
hij. Daarna komt het. Hij krijgt de malak
voor slingerapen.
Dan gaan ze naar huis. In de avond gaan ze
op pad. 'Ga 'm proberen'. De malak schudt
een beetje 'sa ... , sa ... , salah ... '. ' Ik wil pakira ''', zegt Sukutum ulu . De pakir. komt, hij
schiet raak. In de avond gaat hij nog een keer.
Hij gaat tapir sch ieten. Weer raak' Hij krijgt
een grote hoeveelheid gedroogd vlees, het
vlees wordt geroosterd op een houten stellage
boven het vuur.
Dan stuurt de Kalaikalai hem weg. 'Zo, je
moet weggaan' , zegt hij. ' Weggaan, weggaan,
zonder Ie stoppen'. Ze doen het geroosterde
vlees in een kat ali. '7 N iet teveel v.all a ll es.
'Zo ga weg. Kijk goed uit; je malak mag je
niet aan Wayana laten zien ' . Hij gaat het pad
op, maar hij stopt omdat hij zijn draagmand
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lelij k vindt. Hij kapt een wapu lS palm om
daarvan een bosdraagmand te maken . Daarn a
doet hij het gedroogde vlees in die nieuwe
mand. Het ge roosterd e vlees vermeerdert zic h,
het wordt tevee l voo r de draagmand . Hij kapt
nog een palm. Hij maakt weer een draagmand . Er ontstaat een grote hoeveelheid vlees.
Terwijl hij daarm ee bezig is, komt de Ka laika lai eraan, op zoek naar hem . Ze zien elkaar
weer. ' Ik heb je al lang ge leden gevraagd om
weg te gaa n. Stop dat er wee r in, in de eerste
draagmand. Ga weg, alsmaar door', zegt hij
tegen Sukutul11ulu .
Sukutul11ulu gaat weg. Hij komt aa n op een
pad dic htbij zijn dorp. Op het pad laat hij zijn
mand met geroosterd vlees ac hter. Zijn draagmand is lelijk en de inhoud is ook niet
veel. 19 Hij gaat naar het huis van zij n moeder. Zijn moeder ziet hem weer, ze huilt als
ze hem weerziet. ' Mëk f, je bent hier. Ik dacht
dat een tijger je had opgegeten. Ah .. ik dacht
dat ande re mensen je vermoord hadden', zegt
zijn moeder. ' Nee. ik bell hi er, ni emand kan
mij doden. Ga het kleine beetje geroosterde
vlees halen mam3 . Het is daar op het pad '.
Zij n moeder gaa t. De mand met gedroogd
vlees is ee n hele grote draagmand gewo rden .
Hee l veel vlees zi t erin .
Na een paar dagen gaat hij dan op jacht.
Hij schiet veel slingerapen, hij ziet er veel. De
volgende keer schiet hij weer voedsel. Hij
keert terug. Hij gaa t naar zij n kuluwa 20 terug die hij in zijn huis bewaart . Als hij in het
bos is geweest dan gaat hij altijd eerst naar
: ijn ku/uwa kijken. Zo, door hem te bespieden, is zijn opa het te weten gekolllen .....
Sukutulllulu gaa t naar de kostgrond, hij
gaat naar de grond met zijn moeder en met
zijn vrouw. Zijn zwager gaat zoe ken. ' Hoe is
mijn neef te we ten gekomen hoe hij moet
sc hieten. Hoe kan mij n neef nu schieten?',
zegt hij .21 Zij , de zwager en =lj"n broer, doorzoeken zijn hui s. Zijn koffer, de kuluwa, ze
hebben hem openge maak t. Ze zien de malak.
~ I s het niet va nwege dit ding dat hij , SukutuI11U/II , zo is?' , zegge n ze. Ze gaa n, twee broers
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naar de ach terkant va n de kostgro nd.
'Sahsah', zegt de malak ; hij. de :wager,
schudt het. 'Sa lasa la'. 'Ik wil slingerapen. va n
alles, bosvarkens, brulapen, bosvarkens, slingerapen .. .'. Hij noemt de nam en van allerlei
dieren op. Dan ... ' kunkulu ' er klinkt veel tij gergebrul, ' kohololok ' roept de slingeraap, de
brulaap, allemaa l zijn ze er. Maa r de tijge r,
hij eet alles op. De tijge r ee t hen op, hun
botten en hun bogen.
Dan gaat de malak weg. heel hoog boven
zijn baas. Zijn baas is op de kostgrond . De
rnalak gaat weg' .. sakasakasak ... ·. Suklltlll11l1ltl ziet het en roe pt : 'Wie heeft er aan mijn
spullen gezeten !'. Hij ren t snel om het teru g,
te nemen maar hij kan niet. Het is te hoog.
Sukutumulu keert snel terug naa r het dorp.
Hij ziet zijn ku luwa, maar de malak zit er
niet in . Hij schreeuwt : ' Waarom hebben jullie
dit gedaan met mijn ding? Wie heeft mij n
din g ge nomen? Toen ik niet kon schi eten
hebben geesten mij meegenomen. Toen mijn
vrouw me achtergelaten had hebben zij me
meegenom en', vertelt hij . Zijn familie gaat
het ac hter de kostgro nd zoeken. Ze zien het
terug. De tijgers brullen . Dit is het verhaal
van Sukutul11ulu .
BESPREKING
Iliwa, de verte lster, heeft Apalai bloed en IS
oorspronkelijk afkomsti g uil Brazilië. Het is
opvallend dat het bij de Wayana voo ra l de
mensen afkomstig uit Brazilië (en dus vaak
vermengd met Apa lai) zij n die de meeste
kennis om trent verhale n, vlec httechnieken,
jachttechnieken, enzovoo rts bezitten. De (verhalen)kenn is van Iliwa is enorm , en ze onderscheidt zich daarmee van de rest van de bevo lking. Ze weet evenee ns veel over ' bu sidresi', hemït (magi sche planten) en van ëlcmi
(magische za ng).
Een persoonlijk verteld verhaal moet gezien
wo rden tegen de achte rgrond van de verteller.
lIi wa's ke nnis van de natuur en van de Apalai
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cul tuur vormen een belangrijk e lement in deze
verte lling.
Melisa, dochter van lIi wa, was altijd de

familie krijgt de Trio het medicijn mee in een
rate l:

enige toehoorster tijdens de opnamesessies die
ik met haar moeder hield . In vroegere jaren
werden er regelmatig verha len verteld, in de

'For Ihe medicine he [ KulIlIwllrll] had
made a container like the raule of a sha-

regel door een oudere man , op de middenpiaats van het dorp rond een vuur. Tegenwoordig zijn de dorpen groter, families z itten
bij e lkaar onder en rond de eigen kampjes.
Het dorpsp lein is, op wat spe lende kinderen
na , leeg. De m ensen praten over andere (actu-

ele) zaken met elkaar, niet meer over mythische tijden. Op het moment zijn het met name
de moeders die de oude verhalen nog doorgeve n aan de huidige generati e.
Uit bovenstaand verhaal blijkt het grote
belang van de jacht voor de Wayana man . In
dit verhaal komt verder hel verband aan het
licht tu ssen sja mani sme , epu top, de jacht en
de malak. Ik ga hier later uitgebreid op in.
A ls we de tek st doorlopen zien we de volgende thema 's:

*
*
*
*
*
*
*
*

*

onkunde in de jacht
het ver laten worden door
vrouw/schoonfam ÎIie
de ontmoetÎng met een kikker
kikker en medicijn
het ond ergaa n van ste ken van bepaalde
dieren
het ' herbore n' worden
he t verkrijgen van de malak
waarna toega ng rot wi ld
ontstaan van een conflictsituatie.

A I deze thema 's komen eveneens voor in het
Trio verhaa l Wë pïnïnpë (How to become a
goo d hunt er; Koelewijn 1987 : 193-196). Een
s lecht jager wordt verlaten door zijn vrouwen
haar fami li e. Hij ontmoet vervolgens Kunawaru die de Tr io met z ijn medicijn behandelt.
Ook hij wordt gestoken (door iets dat voelt
als de steke ls van een stekelvarken), gaat
dood e n blijkt na wederopstanding een uit steke nd jager. A ls hij weer terug keert naar z ijn

"'Gl1.. '

(Koelew ijn 1987: 195).

Ook de schoonfami li e van de Trio vindt de
grote hoeveelheid wild verdacht en ze ontrafelen het geheim via z ijn vrouw. Kunawaru
versc hijnt dan en neemt de ratel terug.
Gedeelten (enke le thema's) van het verhaal
vinden we terug bij onder andere Roth
(19 15), Ahlbrinck (1931) en Hurault ( 1968).
Uit de kalau (een enkele uren durend lied
waarin de gesc hiedenis van de Waya na bezongen wordt en dat ook bij de epu top wordt
gezongen) citeer ik het vo lgende gedeelte:"

'11 a pris la chenille alilikale ëlllke (sic)
pour slibir la marake
Sa femme I 'avai f abandonné. !I a renconfré
la chenille alilikale ë/like qui lui a donné
Ie marake
11 a trouvé Ie ma/ak dans /a queue du serpent ëkëyimë
11 agile Ie ",{dak une seule fois, el Ie singe
kwata se mei à l711rler
Si VO IIS êles perdu dans /a forêl, peul-èlre
lrouverez-vous "ne chenille pOli,. VOIIS donnel' Ie marake
11 ne savait pas lirer à ['arc Ie singe kwata
Vous demandez si c 'esl vrai, ce /remït.
C'esl vrai
L 'homme perdu dans la forêt a reçu Ie
marake
11 a Irouvé Ie ma/ak, i! We Ie kwata, Ie
hocco, lous les animaux'
(Hurault 1968 : 125)."
En ook:

'Le crapaud kllllllWtI possède
(Hurault 1968: 130).

Uil

hel1lïl'
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Hier zie n we du s oo k de door zijn vrouw
verlaten man. Na gesto ken te zij n door een
rups, vindt hij de malak in de staart van de
(ratel)s la ng. Vervol ge ns is hij in staat de dieren te sc hieten . Bela ngrijk is dat wordt gesproken over de hcmït, het medicijn (de mag isc he plant) dat bijdraagt tot het verkrijgen
van succes in de jacht. De kikker kunuwa is
in bezit van dit medicijn . Het is waarsc hijnlijk
dat de relatie tu sse n kikker en medicijn/ henfit
het vol ge nd e als basis heeft : kunuwa is een
kikker of pad (door elkaar gebruikt in de
literatuur) met ee n g ifachti g slijm dat bepaa lde effecten teweeg brengt zodra het met de
huid in aanraking komt. Eenze lfde effect heeft
he t inwrijven met bepaa lde (magische) planten ; hcmït. Doo r deze e igenschap neemt deze
pad ee n bijzondere plaa ts in in het wereldbeeld van de Waya na/ 4 hij kan worden gezien als sja m aa n di e beschikking heeft over
een med icij n en over ke nnis van de jacht. De
Goeje (1941: 79) verk laart het verband tusse n
de kikk er en de jacht door te wij ze n op de
kundi ghe id va n de kunuwa in het jage n. Door
ee n behandelin g met zijn g if zo u de mens zijn
kundighe id ove rnemen .
Roth gaat uit geb re id in op de rel atie tu sse n
kikker, steken de pijnen en de jacht :

'The Cuiana fndian volunfarily submi[s [0
various painful ordeals or preparalOry
charms, previOlIS 10 seuing Oul on, and wUh
[he object a/winning success in, Ihe chase'.
The ordeals apparently consisl in [he
'mor[ijica[ion of /Ile jlesh' by scarijica[ion,
etc., and ils irrilotion wUIl various frogs,
toads, caterpillars, al1fS, or by special nosestringing apparOlus'
(Roth 191 5: 277).
En ook hij maakt meldin g van de kunuwa :

... he rubs Ihe back of Ihe kunaua lood
over Ihe wounds; Ihe virus of Ihe rep/ile
burns like jire '
( Rot h 191 5: 278-279).

2J

Roth merkt terzij de op dat hij het moei lij k
vindt om de relatie te begrijpen die e r bestaa t
tu sse n kikker en pad en de jacht. Hij
vermoed t dat het iets te maken heeft met de
' divinit y' van de dieren.
In de encycloped ie van Ah lbrinck ( 193 1)
vi nden we onder het woord kunuwaru ee n
weergave van ee n mythe di e grote gelijkenis
vertoont met
de
Sukutumu lu
myth e.
Ahlbrinck sc hrijft dat deze kikker in vroeger
tijd en werd gebruikt als bezweringsmidde l
voor het succesvol ver lopen van de jacht, en
dat kunuwaru in de oude m ythen ze lf ee n
eerste jager was en ook jagers maakte. Hier
dus ook het ve rband tu ssen deze kikke r. bezwe rin gsmidde l en jacht .
De vooroud ers va n de huidi ge Waya na
zo uden vroeger geen speci fi eke epu top zoa ls
die heden bestaat, hebben gekend ( Roth 191 5:
Veth 1994b: 4). Ze zo ude n zic h voor het
bewerkstelligen van een succesvolle jac ht
alleen behandelen met bepaalde planten door
ze, zoa ls hi e rbove n weergegeven, in Ie wrijven in insnijdin ge n op de huid, zodat het 'gif
in het bloed terecht komt. Dit laatste is een
belangrijk punt ; ook bij de be handeling door
stekend e beesten wordt het g if in het bloed
gebracht, waarmee de e ige nsc happen van di e
beesten worden ove rgebrac ht op diege ne di e
de steke n ond ergaa t. Veth ( 1994b: 4) merkt
op dat de mi ere n- en wespen gemee nsc happen
anal oog zijn aa n de gemee nsc ha p van de
Waya na. 25 Mieren en wespe n worden door
hen a ls goede jagers beschouwd; ze brengen
hun buit terug naar het dorp , waar her a ls
voedse l d ien t voor de kinderen. Deze goede
e ige nsc hap wordt met het toed ie nen va n hun
g if aan de Waya na doorgegeve n.
In gaa nde op mijn bewe rin g dat kunU\va
een sjamaan is begin ik met een citaat afkomsti g uit ee n Wara u mythe :

'Wall-Ula was a 11'oman in IlIose days, indeed she was a piai woman, and she was
jllS! singing wilh Ihe shakshak (raItIe) .
(Rot h 1915: 123).
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Roth geeft als commentaar dat de in het verhaal voorkomende kikker waarschijnlijk de
' kono(bo)-aru ' is, de regenkikker Hyla venulosa Daud. , de kurlUwa van de Wayana. De
kikker-sjamaan in de Warau mythe bezit de
ratel. Met dit gegeven keren we weer terug
naar Sukutumulu en gaan dan kijken naar de

relatie tussen rate l en sjamaan .

mythen handelen over een tijd voordat e r
pïjai (sjamanen) waren. In die tijd heetten de
sjamanen alïlïman, zij hadden nog geen besc hikking over goede geestensigaretten of

over de sjamanenhut. In één van de verhalen
wordt de kwaadaardigheid van de sja maan in
verband gebracht met het gebruik van de
bezweringsratel, de malak.

Traditionee l is de maraka het belangrijkste

instrument van de Carib sjamaan en is dat tot
op de dag van vandaag.
Heden is het gebruik van de ratel echter onbe-

'De allereerste sjamaan was geen pïyui,
maar u/ï1ïmull. Hij rookte een Indiaanse
sigaret, blies de rook over een iyuk-mier,
en op advies van een geest, ook over een
ander insect. De geesten die toen bvamen,
gaven opdracht te sjamaniseren. Dat deed
hij weliswaar, maar met behulp van een
ma/ak, ratelaar. Daardoor kwam hij ertoe
in 'tijger 'gedaante zijn eigen mensen Ie doden'
(van Nie 1993: 228).

Maraka (Carib)

kend bij de Wayana (zie ook Rivière 1994:
58). De Goeje (1941: 94) constateert aan het
eind van de jaren dertig al dat een ratel bij de

Wayana niet in gebruik is. Het is niet duidelijk waarom dit instrument bij de Wayana in
onbruik is geraakt, terwijl het heden nog wel
bij omringende volken voorkomt. Uit een artikel van van Nie (1993: 227-238) komt wel
naar voren dat de malak een negatieve connotatie heeft voor de Wayana. In het artikel
worden twee Wayana mythen besproken. De

Misschien moeten we aannemen dat Itet gebruik van de ratel is verdwenen met bijvoorbeeld de intrede van geestensigaretten en de
sjamanen hut, of andere rituel e handelingen .
Misschien is de ratel gewoon in onbruik geraakt en is er niets voor in de plaats gekomen.
In het Sukutumulu verhaal heeft de malak
geen negatieve connotatie. Het is denkbaar dat
dit verhaal de hi storische weergave is van het
verlies van de malak voor het Wayana volk.
Het kan ook z ijn dat het verhaal z' n oorsprong heeft bij één van de volkeren (die de
malak kenden) waaruit de Wayana later z ijn
sa mengeste ld.
De malak vormt hoe dan ook ee n zee r
belangrijk element in het verhaal en in de
Indiaanse cultuur. Het is een attribuut voor
ingewijden. Het wordt door persoonlijke inzet
verkregen en moet daarna verborgen gehouden worden voor anderen. Het verliest zijn
waarde als het in hand en komt van ni et geïnitieerden. De malak is een attribuut dat verkregen wordt na de inwijding tot sjamaan.

SukutU/1/ulu: Initiatieproeven bij de Wayana

SAMENVOEGING VAN DE GEGEVENS
Naar mijn mening wordt in het verhaal van
Sukutumulu verteld over een initiatie tot sjamaan , waarbij ee n relatie wordt gelegd tussen
een Wayana man en de (geesten van) dieren

van het bos, waardoor het mogelijk wordt om
wild te schielen . Elke jager is in die zin min
of meer een sja maan. De malak was in vroeger tijd ee n spec iaa l attribuut van de sja maan

dat de mogel ijkheid gaf om contact te maken
met de dieren; dus middels het sjamaniseren.
De dieren konden dan tot prooi worden gemaakt door de Wayanajagers.

Het verhaal geef! chronologisch enkele
veranderingen weer die binnen de Wayana
cultuur hebben plaatsgevonden; het gebruik

van hemït, de introductie van stekende beesten en de IlIalak. Alleen de riluele behandelin g met mieren en wespen is gebleve n.

We lopen het verhaal nog eens in het kort
na: Sukutul11ulu wordt verlaten. Hij blijft
alleen in het bos achter. Dit komt overeen met
de periode van afzondering die een leerling
sjamaan moet ondergaan. Daarna vindt er een
verandering plaat s. Middels die (bewustzijns-)
verandering worden geesten en dieren als
mensen gezien. en andersoll1. 26 Tussen hen is
communicatie en kennisoverdracht mogelijk.
Via een hulpgeest (de Kalaikalai) ontmoet de
Wayana man de sjamaan/kikker-geest Kunuwa . Deze sjamaan vangt hem op, verzorgt
hem en wijst hem zijn medicijn: zijn hemït,
dat een onderdeel vormt van de proef. SukutUl11ulu wo rdt vervolgens gebeten over zijn
hele lichaam. Hij gaat dood, maar wordt ' herboren '; zijn huid valt af. Hij heeft de proef
doorslaan en bevindl zich nu in een ander
levensstadium .27 Hij kiest een malak, namelijk die van sli ngerapen en krijgt er beschikking over; hij wordt er de eigenaar (baas) van.
De keuze voor slinge rapen laat zich verk laren
door het feil dat het een dier is dat over het
algemeen moeilijk te schieten is vanwege zijn
beweeglijkheid en verblijf hoog in de bomen.
A Is je in staat bent een slingeraap te schieten
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dan kun je ook ande r wild schieten. Met de
beschikking over de malak voor slingerapen
wordt hij alimi-umït, baas over de slingerapen. Bij de Wayana is elke sjamaan umit
over een specia le afgebakellde groep dieren 28 , waannee di e sjamaan (en zijn familie)
een spec iale relatie onderhoudt. In deze CO Iltext is hel verboden voor SukutuITIulu om zelf
slinge raap te eten. Na het doorstaan van de
proef heeft Sukutumulu dus toegang tot de
dieren van het bos, er is een relatie gelegd en
deze relatie wordt opgeroepen tijdens het
sjamaniseren: het schudden met de malak. Na
afs luiting van de leerperiode mag hij weer
terug naar zijn dorp/familie. Als belangrijke
boodschap krijgt hij mee dat hij zij n kennis
geheim moet houden, overeen komend met het
feit dat sjamanistische kennis niet zomaar
voor een ieder toegankelijk is. In het dorp
valt hij op door zijn succes in de jacht. Zijn
sc hoonfamilie is ac hterdochti g en ontvreemdt
hem de ma lak, waarmee zij de tijgers, de
gevaarl ijkste en meest gev reesde dieren van
het bos, over zic hzelf afroept.
De huidige epu top zoals die bij de Wayana
ge houden wordt , heeft een vergelijkbare betekenis als de initiatie tot sjamaa n, althans voor
de jongens. Door ontbering, afzondering, gif
van stekende beesten en vasten bereiken de
jongeren de staal van vo lwassenheid. En mei
die positie va n volwassen man valt die van
jager samen . Tijdens de initiatie word t een
relatie ge legd l11et het wild in hel bos. waarna
het voor de jongens mogelijk wordt om te
jagen. Ook Jara ( 1990) geeft in haar bock
eenzelfde opvatti ng va n de Tllraekare over de
mierenproef weer. Na de proef. waarin de
relatie lussen de jongere en de dieren tot stand
wordt gebracht , transformeert het wild tot
prooi. De proef is de basisvoorwaarde voor de
activiteiten van de jage r (Jara 1990: 146).
De posities van volwassen man. jager en
sjamaan zijn met elkaar verweven en worden
gekenm erkt door de initiatie die eraan vooraf
gaat. Sukutumllill bereikt een nieU\'1e fase in
zijn leven. Na afs luiting van de proef is hij
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jager en sja maan, een positie echter die in dit
verhaal soc iaal gezien wat omstreden is. De
mensen om hem heen zijn afgunstig, er onstaat een conflictsituatie en de malak dreigt
ver loren te gaan.
Ook nu nog moet een sjamaan altijd met
bedachtzaamheid handelen, hij wordt al snel
als sc huldige aangewezen als er iets plaatsvindt dat ongewenst is, of abnormaal. Vaak
betreft dit een zie kte van een dorpeling.
De sja maan is heden voornamelijk genezer.
Vroeger waren verschillende sjamanen verantwoordelijk voor verschillende aspecten van
het leve n; er was een sja maan voor de kostgronden, één voor de jacht, één voor een bepaalde ziekte, enzovoorts. Nu is dat ondersc he id vervaagd, sjamanen zijn minder speciali st isch. In dit verhaal gaat het om het verband tussen een speciale sjamaan voor de

jacht en de malak.
Naast zijn taak als ge nezer heeft de huidige
Wayana sjamaan nog steeds een belangrijke
ro l (al is dat soms niet zichtbaar) bij de eputop als kenner/leider van het ritue e l. Hij is
degene die de aanwijzingen geeft.
Er zijn momenteel niet veel jongeren meer
die geïnitieerd willen worden tot jager of
sjamaan, al geeft men nog altijd als advies
aan slechte jagers dat ze (weer) een proef
moeten ondergaan. En als je een jonge Wayana vraagt wat hij belangrijk vindt van zijn
cultuur dan noemt hij de mieren- of wespenproef. In deze periode waarin de Wayana
cultuur vele veranderingen ondergaat is de
eputop de gelegenheid waar de Wayana samen komen als één volk, met een gezamenlijke cultuur, waardoor alle oude banden bekrachtigd worden.

NOTEN
1, De vertelster van het verhaal is lliwa Makiloewala. De tekst werd te Kawemhakan (zuidoost Suriname) in de Wayana taal opgenomen (1992). waarna het werd genoteerd en vertaald door Ipornadi Pclcnapin.
2 . VerLamcid en bewerkt door Karin Boven. Met dank aan drs. Laddy van Putten, drs , Mirjam van Nie en de collega's
van de afdeling van Cultuursiudies voor hun correcties op dit artikel.
3. Het ge heel wordt aangeduid met het Wayanawoord eputop. In de volksmond (soms ook door de Wayana zelf), en
door enkele onderzoekers wordt het woord marake (of malakc) gebruikt. Abusievelijk gaal men cr vanuit dat hel
een Wayanawoord is, maar zeer waarschijnlijk is het woord ' ingevoerd' door de bosnegers die de associatie ma/ak,
maraka - marake hebben gemaakt vanwege de rol die de rammelaar speelt in de Indiaanse cu lturen .
4. Paraponera clavata Fabr.
5. Tijdens de eerste proef wordt men mef mieren behandeld . Bij eventuele latere proeven zijn dit steeds verschillende
wespen. Zie onder andere Hurault 1968: 105.
6. Ncoponera commutata Rog.
7. Dit vindt plaats bij de installatie van de ehpa, de dansplank, voorafgaand aan de dans van de repiJem .
8. Dit Sukutumulu verhaal is een ingekorte en bewerkte versie van een Wayana mythe. Noodzakelijke toevoegingen
zijn cu rsief afgedrukt. Hel verhaal is ccnkr in zij n geheel gepubliceerd in de Surinaamse kranl 'de Ware Tijd' (304-94).
9. Atcles paniscus (Cebidae).
10. Het is mogelijk dat de Kalaika/ai een Dendrobates is, een gifkikker. Deze kikkers onderscheiden zich door zeer
lelie lichaamskIcuren. Sommige kleuren zij n iriserend . Het is dus heel best mogelijk dat de Ka/aika/ai een dergelijke kikker is, waardoor hij door Sukutumulu als 'cen lamp ' wordt waargenomen . Een andere verklaring is dat deze
waarneming wordt veroorzaakt door een bewustzijnsverandering van Sukutumulu.
11. De kikker KllnUlI'a is zeer waarschijnlijk de Phyrnohyas venulosa (Hylidae; merki todo in het Sranantongo) . Verge lijk Ahlbrinck 1931: 240, de Goeje 1941: 79, Roth 1915: 125.
12. Het Wayanawoord tïpuhe wordt gebruikt om een pijnlijk, brandend gevoel aan te geven dal veroorzaakt wordt door
steken van een mier, wesp, rups als ook steke lvarken .
13 . Een bekend verschijnsel. De Goeje (1941: 11 0) vermeldt ook de nieuwe hangmat na afronding van de groef. Op
Mata. een Arawak dorp in Suriname kregen de novieten nieuwe zilbankjcs (maart 1994). Caraïbse meisfts moeten
tijdens hun periode van afzondcring, gedurende hun eerste menstruatie, katoen spi nnen om daarna een nieuwe
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hangmat voor zichze lr te kunnen maken.
14 . Na het doorstaan v.to de proef worden er spe len georganiseerd. De geïnitieerdcn mQCtcn oefenen În hct5Çhieten mei
pijl en boog. Zie ook I-Iurau lt 1968: 102-105, de Goeje 1941 : III en Magarla 1992 : 79.
15. In mythische lijden hebben ook voorwerpen menselijke eigenschappen. Vergelijk ook Wuisman 1992: 32 waar de
rnaraka uit zichzelf speelt (schudt) .
16. Hal sband peccarie: Tayassu tajacu (Dicotylidae).
17. Een gevlochten draagll1and .
18. Euterpe oteracea (patmae).
19. Wild wordt vaak op een bosplId dicht bij het dorp lIchtergelaten. vis op de oever of in de bool, waarna hel door de
vrouwen wordt opgeh aald .
20. Een soort gev lochten korter, waarin vaak spu llen van grote waarde worden bewaard .
21. Neef is vaak tege lijkertijd 7.wager vanwegc de traditionele voorkeur van de Wnyana voor het cross-co us in huwelijk .
22. De ka/all is gedeeltelijk lIaar hct Frans vertaald door I-Iurault 1968 : 123-131.
23. Ilurault merkt in een nool op dat het verhaal nog nauwelijks bekend is bij dc Waymm van de Litani . Dit komt
overeel\ met hel gegeven dal de vertelster van dit Sukutumulu verhaal van de Paru rivier (noordoost Ilrazitic)
aikoillStig is.
24 . Opvallend is het bestaan van Kunall'a-liune. De toevoeging liïmi! duidt op een abnormale (mccslal grotere) vèf:Schijning waannee vaak een kwaadaard ig karakter samengaat. In de Wayana coslllologie is kwwlI'allime een grOle (I"èèkoppige) tijger. lIij maakt eenzelfde ge luid als de kikker kll/lllwo: 'wang, wang, wang' . Men moel altijd op Lijn
hoede zijn: een gewone klllll/ll'll kan een kWlOwalîïme blijken (de Gocje 1941). In een Carib mythe is IWI/ o(bo)-arll
de moeder van de tijger.
25 . De analogiè lussen dc gemeenschappen van onder andere mieren en wespen en Wayana vinden we op allerlei
terreinen terug, in bijvoorbeeld liederen, dans en in de vorm van de huizen .
26. Dergelijke veranderingen waren mogelijk in mythische tijden. ze vinden nog plaats in hedendaagse sjamanisl isehc
séances of in dromen .
27. Veel van bovengenoemde thema's tonen gelijkenis met de initiatie lOt sjamaan bij andèfe AmazOll1! [ndiallèll.
Vergelijk Métraux 1967. Chaumeil 1983. Eliade 1972.
28. Er zijn ook 111110 voor bepaalde ziekten of planten .
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Fabiola 1ara

Een mythe om te overleven
De Akuriyo Indianen van Suriname'

D

e Akuriyo maken pas sinds de jaren
zeventig deel uif van het etnografische
landschap van Suriname. Zij behoren lOl de
Trio-tak van de Caraïbisch sprekende groepen, die sinds prehistorische tijden het gebied
van hel TU1Iluc Humac gebergte, ::owe/ aan de
Braziliaanse als aan de Surinaamse kant. 011der hun beheer houden. De Akuriyo ::elf ::ellen
hun eigen geschiedenis ell hUI1 samen/evingsvorm af tegen die van de Trio, de Sa/ullla, de
Wayana en de Apalai. omdat ::ij in Jegenste/ling Jot de::e laatste groepen een nomadisch
bestaan erop nahielden. Aan de hand van de
analyse van de oorsprongmyJhe van de Akuriyo wil ik duidelijk maken hoe de Akuriyo hun
::eer bewogen en veranderlijke geschiedenis
opvallen en hun sociale identiteit daarbinnen
definiëren.

De Akllriyo, die zich zo'n honderd jaar schuil
hadden gehouden in hel hoge bos van hel
Oranjegebergte, kwamen billnen één jaar twee
keer achtereen Wayana vissers en jagers tegen. Na deze ontmoetingen organiseerden de
Franse en Surinaamse autoriteiten expedities
om contact te leggen met deze nomaden groepen . Een aanta l families, ieder tussen de twintig en dertig leden tellend, werd opgespoord
en bezocht.
De zendelingen van de West Indies Mission,
die destijds in het zuiden van Suriname opereerden, legden aan de grens van hel Aku ri yo
geb ied een basi skamp aan 0111 met deze groepen in conIOei Ie blijven en hen ge leidelijk
aan tot een sedentariscll levenspatroon over te
halen. De Akuriyo bleven evenwe l een duidelijke voorkeur tonen voor hun nomadisch
bestaan en gebruikten de post alleen als handeispiaais voor ijzeren gereedschappen. De

zending constateerde na enige tijd dat de
koslen van zo'n afgelegen pOSI veel Ie hoog
waren. Korl daarna (in 197 1) slaagde de zending erin de twee grootste fam ilies naar de
Trio dorpen aan de Tapanahony te laten verhui zen (Kloos I977a).
De contacten met de Akuriyo werden vanaf
hel begin mei behulp van Trio lolken onderhouden . Trio hoofdman Tëmenla spee lde een
belangrijke rol in de opvang van de Akuriyo
groepe n in hun nieuwe sedentaire verblijfplaats. Tëmen13 bood hen een plaats aan 0111
hui ze n Ie bouwen binnen hel dorp, gaf hulp
bij de aan leg van kost gronden en schonk

maniokstokken en andere zaden om te planlen. Tijdens hel eersle jaar onderhield hij de
families met produkten uil zijn e ige n tuin en.
Als dorpshoofd bood hij ook sjaman islische
bescherming aan de Akuriyo, bijvoorbeeld
gedurende het aan leggen van de tuinen en tijdens ziekie. Deze opvang plaalsle de Akuriyo
in een alllankelijke positie ten opzichte van de
Trio. Tëmenla zelf sprak van adoplie: de
Akuriyo 'zijn mijn kinderen geworden'
(Kloos 1977a; Jara 1990: 78-81).
In het dorp van Tëmcnta zijn nu nog twee
uitgebreide Akuriyo families Ie ondersc heiden .
Zij wonen e lk aan een zijde van de landingsbaan die het dorp in tweeën snijdt. De twee
residentiële eenheden zijn genoemd naar hun
respectievelijke gezinshoofden. te weten OnoIe ipata (hel huis van Ono le) en Malayaimë
ipata (hel huis van Malayaimë). In 1985 leiden deze families samen ongeveer veertig
leden. Verder wonen cr een paar alleenstaande
mannen en een paar gezin nen in een kleine
Trio nederzetting in de Peloemeu. in het Wayana dorp Anapaikë aan de Lawa rivier en in
Kwamalasamutll.
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Uit hun eigen vertellingen over de tijd van en
na de verhuizing naar het dorp van Tëmenta,
blijkt dat veel families zijn verdwenen. Een
relatief groot aantal vo lwassenen en oudere
mensen is vlak na de verhuizing gestorven.
Alleen de families van Ono le en die van Malayaimë konden zich als ze lfstand ige huishoude lijke een heden handhaven .

een groep nomadische Indianen. Hij noemde
de groep Wama. De beschrijving van
Ah lbrinck van de taal en de materiële uitrusting van de Wama komt zonder twijfel overeen met de beschrijving die zende lingen en
antropologen dertig jaar later van de ~riyo
gaven. In 1971 bevestigde Kloos dat deze
groep inderdaad tot de Akuriyo behoorde.
Zowel Frikel (1958: 133; 1960: 129) als
Riv ière (1969: 16-24) noemen, onder de Trio

NOTITIES OVER DE GESCHIEDENIS

clans, de Akuri groep. De huidige Akuri yo 2

In historische bronnen uit de zeventiende,
achttiende en negentiende eeuw worden de
Akuriyo een aanta l malen genoemd als bewoners van de hoge wouden in midden Suriname. Zij zouden, net als de Caraïben van de
kuststrook , tuinbouwers zijn en in grote dorpen wonen. De orale traditie van de diverse
inheemse groepen van Suriname - zoals die
van de Ka lifta van de ku st en die van de
Wayana, bewoners van de hoge Marowijne echter, spreekt over de Akuriyo (of Akurijana)
als nomaden. Zij zouden in het hoge woud
rondtrekken, geen tuinen aan leggen en leven
van het verzamelen van wi lde vruchten. Dit
artikel biedt geen ruimte voor een discussie
over de etnologische en historische context
waarin de ze beschrijvingen van de Akuriyo
zijn gemaakt. Op grond van de verwijzingen
in historische bronnen kan niet zonder meer
aangenomen worden dat de vermeldingen over
Indianen in Zuid-Suriname slaan op de groepen waannee in de jaren zestig in het Oranjegebergte contact werd gelegd.
Latere vermeldingen blijken meer aan te
sluiten bij de ora le traditie van de Akuriyo die
nu bij de Trio wonen. In 1938 bezocht Pater
W. Ah lbrinck (1956) tijdens een expeditie op
zoek naar de Wayaricule, een 'legendarische'
Indiaanse groep in het zuiden van Suriname,
een nomadenfal11ili e. Van de Wayar icule vond
hij slechts oude tuin- en dorpsp laatsen. Op de
plaats waar de verste tuinen van de WayaricLile zich bevonden, vond hij een pad. Toen
Ahlbrinck dit volgde, kwam hij in contact met

vertellen dat hun vooroude rs aan de Brazi liaanse kant van het Tumuc Humac gebergte
woonden. Daar werden zij door de (Tupi
sp rekende) Salumas en de (Caraïbisch sprekende) Apalai keer op keer aangevallen,
waarbij vele vrouwen werden ontvoerd. Als

gevolg daarvan vluchtten de Akuriyo naar de
andere kant van de bergen. De Saluma en
Apa lai bleven hen echter achtervolgen. Vele
mensen werden ziek en stierven als gevolg
van de venneende sjaman istische aanva llen
van de Apalai. Naar schatting vond dit zo'n
honderdvijftig à tweehonderd jaar ge leden
plaats.
In die tijd hadden deze nomadisc he groepen
landbouwgronden in het woud en gebruikten

zij ijzeren gereedschappen om deze gronden
open te kappen. Deze ijzeren werktuigen
kregen zij van de Boni's in ruil voor voedse l,

vlechtwerk en hangmatten.
voorouders zich verder in
trekken. De hakmessen en
den duur kapot. Zij legden

Toch besloten de
het bos terug te
bijlen g ingen op
geen tuinen meer

aan en trokken rond op zoek naar palm vruch-

ten en andere bosprodukten. Z ij

hadden

vuurstenen 3, maakten stenen bijlen, en pijlpunten, bij tels en messen van dierlijk bot en
tanden. Met hangmatten van palmvezels, een
aantal kleipotten, vele pijlen en de nogal zware bogen hadden zij een minimale huishouduitrusting. Zij liepen langs min of meer vaste
routes die afgelegd werden al naar gelang de
voorraad wilde vruchten schaarser werd. Zij
verbleven de meeste tijd van het jaar in het
hoge bos en daalden alleen af naar de rivieren
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om voedsel te verzamelen. Hun route was
seizoensgebonden. Het ritme van het rijpen
van de vruchten in de verschillende soorten

Voor de Akuriyo die in Tepoe wonen is de
geschiedenis van hun groep een zeer bewogen
en dynamisch proces waarin hun sociale

bossen markeerde hun looppas (Geijskes
1970; Klaas 1977a en b; Jara 1990: 87-90).
De vers lagen van de ontmoetingen in 1970
roepen legenslrijdige beelden op. Enerzijds
werd hel beeld gescllClsl van een vo lk uil het

identiteit zelden buiten di sc ussie blijft. De
Akuriyo hebben de meest ingrijpende veranderingen in hun ora le traditie opgenomen. De

stenen tijdperk dat zowe l re spect als angst
inboezemde door hun stille en introverte manieren en door de walm van de oertijdse wildernis die zij met zich mee droegen. Deze

vorm van een oorsprongmythe en een nieuwe

impressie komt overeen mei het beeld dat
Ah lbrinck van de Wama kreeg in 1938. Anderzijds worden beelden opgeroepen als zou
men te maken hebben met een groep miezerige outcasts, gedwongen rond te scharrelen in

hel oe rwoud om aan hun minimale basisbehoeften te kunnen voldoen. Het spreekt vanzelf dat beide beelden meer over de verslaggevers zeggen dan over de Akuriyo en hun
leefwijze. Aan de ene kant heeft de zoektocht
naar de oer-mens in de Amazone regenwouden nog geen enkele levende groep opge leverd die met recht tot een paleolitisch tijdperk

ge rekend kan worden. Archeologisch onderzoek heeft tot nu loe bevestigd dat alle Indiaanse sa menlevingen van het Amazone gebied

vlucht Ilaar het bos waarmee de nomadische

periode begon, hebben zij verwerkt in de
ritue le traditie. In dit artikel zal ik bijzondere
aandacht schenken aan de mythische component hiervan.

Bij de eerste gesprekken die ik in september 1985 met Onole voerde. kwam zeer nadrukkelijk naar voren dat hij zich pas Akuriyo
noemt sinds hij in Tepoe woont. Hij bleek een
zogenaamde Turaekare. Zijn zwager Mala-

yaimë, het andere gezinshoofd, noemde zich
Akuriekare. I-Iet woord ekare staat voor 'taal'.
Turaekare betekent: 'degenen die Tura spreken' en Akuriekare 'degenen die Akuri spreken'.
De Akuriyo maken geen onderscheid tussen
verte llingen over het gewone verleden en hun
mythische verte llingen. De vo lgende mythe is
hiervan een uitstekend voorbeeld:

Toen heeft de grootvader iedereen bijeenge-

de landbouwtechnieken al kenden voordat zij

roepen. Hij ze i: ' Degenen die wittig zijn,

het regenwoud betraden. Aan de andere kant
is het een teken van kortzichtigheid de Akuri-

zullen de Turaekare worden ge noemd. Dit
is omdat jullie de kleur hebben van de tura
(de capucijnaap [Cebus apella]). Degenen
die ee n roodac hti ge huid hebben , zu llen de

yo als armoedige zwe rvers af te schilderen .
Hun nomadische levensw ij ze kenmerkte zic h
door een rede lijke mate van organisatie en zij
konden in ruime mate in hun levensbehoenen
voorzien. In hun orale traditie vertellen de
Akuriyo hun visie over hoe en waarom de

groep begon Ie trekken en wat zij gedaan

Akuriekare worden genoemd omdat jullie
kleur is als die van de akuri. een knaagdier .

(de aguti [Dasyprocta leporina, leporina]).
Voortaan zullen jullie ook verschillende
wegen ins laan . Jullie zullen alleen voor het

hebben om z ich aan de nomadische levenswij~
ze aan te pa ssen.

houden van de feesten samen komen. Dan
zullen ju llie samen zingen voor de dieren .'
Hij voegde eraan toe: ' Dit zeg ik niet uil
meze lr, maar het is de wil van Kutkutuli,

MYTHE

groolvader Jabiru ' (Jara 1990: 23-30).

Het za l wel altijd een probleem blijven de
pre-historie van de Akuriyo te reconstrueren.

Geschiedenis en mythe worden hierbij in één
en hetzelfde verhaa l wee rgegeven. Gebeurte-
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nissen die in het (re latief) recente verleden
plaatsvonden , zoa ls de vlucht naar het bos in
he t Oranjegebergte, worden geplaatst in het
mythische verleden. Deze verwijdering in de
tijd wordt duidelijk gemaakt door de inter-

ventie van Kutkuwli (de mythische voorvader). Het geven van een nieuwe naam aan de
groepen gee ft aan de splitsing van de groep in

sen aardewerk en de maniokplanten om te
verbouwen , enz. E lk dier was hierna versc hillend. Ze konden elkaar niet meer verstaa n, g in gen verschillende kanten op en
zoc hten ieder hun eigen voedse l (Jara 1990 :
23).

twéé een extra (rituele) betekenis. Namen

worden imm ers alleen op bijzondere momenten in het leven gegeve n. Zoa ls bij de geboo rte , de puberteit, overgangsrituelen of de inwijding van een sja maan. Deze namen hebben
altijd te make n met een verandering va n de

verhouding tussen de mensen onderling of
met de natuu r. Zo wordt een naam gegeven
aan eCn pasgeboren kind e n daarbij vastgeste ld tot welke arstammingsgroep het behoort.
Ee n nieuwe naam wordt gegeven aan de jonge
jager; dit ste lt hem in staat om de dieren te
benaderen. Een sja maan krijgt ook een e igen
(geheime naam) die hem ve rbindt met z ijn
geeste lijk e he lpe rs. De vraag is dan welke
betekenis deze naa m gevi ngscerc moni e heeft in
de m yth e ovc r het ontstaan van het nomadisc he leve n.
Een a nd ere mythe kan daar in m eer duidelijkh e id sc heppe n. De mythe is homoloog in
stru ctuu r. In de mythische traditie gaat dit
ve rh aa l voo raf aan het bovenstaande verha al.
De tweede mythe hande lt over het ontstaan
va n de verscheidenheid aan diersoorten en het
ontstaan va n de men s."
Toen ri ep Akalantï. g rootvade r koningsaasgie r, a lle wezens bij elkaa r. Hij sprak hen
toe: ' Wij zijn nu te talrijk geworden. Er is
bijna ni ets meer te eten, want iederee n
zoekt hetzelfde soo rt voedsel. Bove ndi en
gaat iedereen met e lkaar om, men weet niet
m ee r wie z ijn zus of broer is, zo kan het
niet lan ge r.' Dus heeft hij alle lijllijke kenmerken, woo npl aatse n en het voedse l ve rdeeld. De voge ls kregen ve ren, kl eur en
geza ng; de capucijnapen de palmvruchten,
de s lingerapen de zoete vruc ht en; de men-

1\
Groo/vader aasgier

Groo/vader koningsaasgier
De eerste mythe moet het ontstaan van het
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nomadische leven uitieggell. De mensen krijgen nieuwe namen en worden verspreid over
de verschillende trekpaden. Het tweed e verhaal gaat over het ontstaan van de verschillende soorten dieren : daarin krijgen de dieren
hun onderscheidend uiterl ij k, voedse l en verblijfplaatse n.
Laten wij deze myth en verder analyseren.

My the I:
I. De oorspronkelijke groep (van luinbolllvers) wordt in tnlce groepen (I'crzulll elaar!:l)
verdeeld,
2. De mensen worden naar hun huidskleur
onderscheiden,
3. Dit geschiedt door de intervenlie van een
cu/tuurheld Kwkululi (de voorouder van de
Akuriyo die hel vllur en andere cu//urele
goederen aan hen heeft gegeven),
-1. De groepen krijgen de naalJl val? een dier
uil hel woud (een knaagdier, de aguli en
een apensoorl, de capucijnaap),
5. Zij worden dan als aparte groepen verschillende trekpaden ingeslllurd, en
6. Zij zuilen elkaar al/een bij jees/en weer
ontmoeIen.
Nu mylhe 2:
I. De oer-lVezens worden in verschil/ende
sOOl·Ien verdeeld.
2. Zij krijgen onderscheide nde kenll1erken
zoals veren, pelzen. klank, kleur, en:ovoorl,
J. Dil geschiedl door inlerventie van Akalanf(
(de koningsaasgier, een cu/tllllrheid die de
riten aan de mensen heeft geleerd),
-1. De dieren krijgen per soort hun voedsel en
verblijjplaals loege wezen,
5. Sindsdien bestaan er diersoorten die onderling in gedrag verschillen, en de mens en
zijn cU/luur,
6. In deze verdeling wordt aan de mensen de
moniokplal1l als voornaamste voed~·el toegell'ezen.
In het beg in was iedcrecn iJ c tLt: lfd c. Dit kidde tot sc haarste en verwarr in g. du s werd ver-
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sc he idenhe id gecreëerd. In de mythen worden
de huidskleur en trekroute van de Akuriy o
groe pen analoog gesteld aan de veren/pe ls, de
habitat en de diëetdifferentiatievan de dierenS00l1en . Deze verha len leggen du s een link
tu ssen het ontstaan van de socia le en de natuurlijke categorieën (diersoorten). In de tw eede mythe is het brengen van verscheidenheid
ee n voorwaarde voor het voortbestaan van de
weze ns. De sa menhang tu sse n deze fenom enen maakt duidelijk dat in de ee rste mythe de
tweedeling va n de oorsprunkelijke gro ep als
voorwaarde gezien werd voor het voortbestaan
van de Akuriyo.
De mythe ove r het ontstaan van de versc heid enheid tu sse n de dieren sc hept orde in
ee n chaotische situatie. De myth e over het
ontstaan van de Akuriekare en de Tura ekare
brengt ee n nieuwe maatsc happelijke orde tot
stand di e de mense n in staat ste lt În hun 0111geving als jagers en ve rza me laa rs te ove rl even. De verdeling va n het territorium ond er
kleinere groepen wordt kenn e lijk a ls een ecologisc he noodzaak gezien. De na amgev ingsr ite
die in de mythe plaat svindt , gee ft ee n betekeni svoll e plaats aan deze ni euw e over lcv ingsstrat egie.

DIEREN EN GEZANG
Het belang dat in de orale traditi e aan de
groeps namen wordt ge hecht duidt op ee n nog
di epere betekenis. De Akuriyo immers legde n
hun onderlin ge verhoudingen aan de hand van
deze namell uit. Vol ge ns de oral e traditi e z ijn
de AkurÎ ekare en de Turaekare niet de e ni ge n
die de laatste twee eeuwen in de bergen van
Zuid-Suriname a ls nomad en leefden . Er waren
er meer. Onole noemd e vierentwintig versc hillende groepen. Z ij krege n a llemaa l. vo lge ns de traditie, net a ls de Akuriek are en
Turaekare een nieuwe naam toen zij a ls nomaden begonnen te trekken . All e namen duidden diersoorten aan .
De groe pen telden vo lgens Onole mees tal
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De dieren van het bos:
a+b: herten, c: tapir, d+e: wilde varkens, g: miereneter, h: neusbeer, i: luiaard, j: reuzegordeldier, k: brulaap, /: capucijnaap, m: tayra (wezel), n: honingbeer, 0: jaguar, p+q: caymans
(tekening Onole /985).

Een mythe

Om

tussen de derti g en veertig volwassenen, maar
er bestonden oo k groepen die honderd mense n
teld en eve na ls klein ere g roepen van niet mee r
dan acht of tien volwassenen. In dit ve rband
gave n de di eren nam en soms ook aan hoe
g root de g roep was, de doodkopsaapgroep
vormde net als hel diertje ee n grore groep, dat
wil zegge n tll sse n de zest ig en de hond erd
lede n. De reuze mierenetergroep was maar
één familie. De groep kreeg de naam na een
sp litsing van de agutigroep.
Deze groepe n spraken, vo lge ns de o ra le
traditie, ni et hetze lfde dial ect. Sommi ge
maakte n waarsc hijnlijk, net als de Akuri ekare
en Turaekare, oorspronkelijk deel uit va n de
Trio-federatie, and ere behoorden tot de Tupispreke nde g roepe n (zie ook Kl aas 1977b; Rivière 1969: 16-29; Frike l 1958: 133). Bij het
toewijzen van de namen go ld : hoe verscl1ille nde r de dieren , hoe groter het lin guïst ische
versc hil tussen de groepen. De groepen die
bijvoorbeeld namen van apensoorten krege n,
konden niet met de groepen cOlllmuniceren
die namen van hertensoorten kregen . Name n
van dieren di e voedsel of ve rbl ij fplaatsen
deelden , werde n a ls naam gebruikt voor groepen die taalkundig gezien dicht bij e lkaar
lagen zoals het geva l was met de aguti- e n de
capuc ijnaapgroep.
Bij de geboorte behoorde een baby tot de
g roep van de vader, idealite r bleve n de broers
in hun e igen groep wonen, terwij I de zusters
na het huwelijk meestal buiten de g roep ginge n wonen. De taal van de toeko mstige ec htge noot was ee n belangrijke overweging voo r
de vrouwen bij het kiezen van een echtgenoot.
Vrouwen wilden zelden verh ui zen naar ee n
g roep waarvan zij de taal niet beheersten. De
geva ren van een huwelijk met ee n groep die
te ver van de e igen groep stond, we rden dan
ook verge leken met hel ten prooi vallen aan
ee n vrouw-gijzeling en werden daarom met
oorlog geassocieerd. Volgens de orale traditi e
vond geen enkel hu welijk plaats met de jaguar
of d.; layragroep. Deze groe pen werdt:1I il ls
vija ndelijk gez ien, de namen van deze groe-
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pen duidden op de hun toegeschreven gewe lddadige natuur. De geva ren van te dichtbij of
binnen de familie trouwen, werden ook minder op de voorgrond gep laatst. Huw e lijken
werden dan oo k bij voorkeur binnen de groe p
van aanverwanten gesloten.
Aan de hand van genea log ieë n heeft O nole
ee n aa ntal van de ond erlin ge huwe lijksre lati es
van de groe pen voor 111 ij u iteengezet. Som m ige groe pen trouwden mee r onderling dan
ande re. Zo waren de Akuriekare en de Turaekare gedurende vijf ei zes ge nt: rati es nauw met
e lkaa r verbo nden .
Groepe n die generaties lan g door middel
van huw e lijken met elkaar wa ren verbonden,
we rd en als vaste rui lpartn ers gez ie n en we rden ipawana ge noemd. Dit betekende dat zij
e lkaar voor de feesten bezochten en ze lfs
nodig hadden. Bij deze feesten werden dansen
en geza ng onder leiding van een rituee l speci a list in een min of mee r vaste volgorde uitgevoerd. Elk e groep bezat een e igen , ten op
z ichte van e lk aar complementa ir, repertoire.
Zo kenden de Turaeka re liederen en dan se n
die verband hi e lden met de apen soorten en
bezate n de Akuriekare een repertoi re gewijd
aan de d ieren va n de gro nd zoa ls wilde va rke ns en de tapir. De da nsen hielden direct
verband met de jac ht. T ijdens deze feesten
we rd door de sjama nen met de gees te n besc hermers van de dieren onderha ndeld om de
jacht voor de re st va n het se izoe n voorspoedig
te laten ver lopen. Vanwe ge de spec ialisatie
van de rituele handelingen waren e r meestal
meerde re groepen nodi g 0111 het feest succesvo l te laten ver lopen.
Het is du idelijk dat door middel van deze
nieuwe namen , aan de groepen een plaat s in
het soc iale verkeer werd gegeven. De huwclijksrelaties, de ruilverhoudin ge n, de ritu e le
sa menwerking en ze lfs de oorlog die de groepen met elkaar verbo nden, werden door 111 idde l van deze namen aange kondigd. De ke uze
van de namen bleek ni et w illeke mi g.
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KNAAGDIEREN EN PRIMATEN

De waarde van de zoö logische referenten in
de context van deze mythe zou onderbelicht
blijven als de noties van de Akuriyo over de
dieren buiten beschouwing werden gelaten. De
Akuriyo hanteren een zeer specifieke en gedetailleerde kennis over de dieren: hun gedrag,

hun onderlinge verhoudingen en de plaats die
elk diersoort inneemt in het bredere ecologi-

sc he systeem. Dit biedt verdere aanknopingspunten bij het zoeken naar de betekenis van

de episode van de naamgeving in de mythe.
Behalve over de beschrijvingen van Onole
over de aguti's en de capucijnapen beschik ik
ge lukkig ook over uitgebreide zoölogische

literatuur. Hieruit blijkt dat er een bijzondere
ecologische verbinding bestaat tussen deze
twee diersoorten . Hieronder volgt een samen-

vatting van de ideeën en kennis die de Akuriyo over deze diersoorten er op na houden. De
meeste gegevens komen overeen met de beschrijvingen zoals die in de zoölogische literatuur staan venneld:

De aguti en de capucijnapen eten beide
voornamelijk palmvruchten en noten. Hun
habitat ligt verspreid over verschillende
soorten bos. Aan het begin van hel regense izoe n wijken zij uit naar de rivi eroevers
om zich te goed te doen aan de overvloed
van palmvruchten. De aguti's hebben vaste
slaapplaatsen, in deze nesten woont één
paar met hun kroost. Als de jonge dieren
volwassen worden, maken z ij een nieuw
nest vlakbij dat van hun ouders. Zo ontstaan grotere groepen van aanverwante
dieren die naburige nesten bezitten en gezamenlijk voedsel zoeken. Deze groepen
teilen dertig of meer dieren. In de loop van
een jaar bestrijkt zo'n groep een groot en
vast territorium om te foerageren. HUil
paden zijn goed gemarkeerd.
De capucijnapen leven in groepen van vijftig tot tachtig dieren, ze hebben verschi lIen-

Jora
de slaapplaatsen binnen een territorium dat
zij in ongeveer vijf à tien dagen rond lopen . Ze wonen in familieverband van elk
één mannetje en plus-minus vijf vrouwtjes
en hun kinderen. De grote groep telt vier á
zes van deze grote 'gezinnen' . Hun soc iale
gedrag is zeer complex. De mannetjes ste llen zich territoriaal op, houden de wacht en
komen in actie als de troep bedreigd wordt.
De vrouwtjes lopen meestal in groepjes en
houden een inventarisatie bij van de vruchten in de omgeving, zij verkennen het territorium op zoek naar de rijpe palmen. Hierbij hoort een, onder de primaten van de
neo-tropen ongeëvenaard, verfijnd systeem
van auditieve signalen, die de troep bij elkaar houdt.
In de woorden van de Akuriyo : de looproutes van beide diersoorten doorkruisen
elkaar. In de literatuur wordt over een symbiotische verhouding geschreven. J>i:t als
andere apen soorten en viervoetigen 111 ZuidAmerika hebben de aguti en de capucijnapen er veel baat bij om elkaar te volgen.
Vruchten hangen hoog aan de bomen en
zouden onbereikbaar blijven voor dieren die
op de grond leven zoals de aguti, de peccaries en de tapir. Volgens de Akuriyo
gooien de apen tijdens het foerageren de
vruchten naar de grond-dieren. De aguti
heeft ook baat bij de alarmsignalen van de
apen. Volgens de Akuriyo volgen de capucijnapen de aguti in het droge seizoen, om
bij verborgen waterputten aan de voet van
sommige palmen te kunnen drinken (Husson 1957: 29; Thorington 1967: 180-183 ;
Smythe 1970: 25-35; van Roosmalen 1980:
I-IV ; Mittermeier & van Roosmalen 1981 :
28; Jara 1990: 116-129).

De analogie werkt trouwens in beide richtingen: van de sociale organisatie naar de noties
over het dierengedrag en terug. De orale traditie geeft ook aan dat de aguti en de capucijnaap als ipawana (rui Ipartners/aanverwan-

Een mylhe om Ie overleven
ten) gezien kunnen worden . Volgens de Akllriyo is de aguti de eigenaar van sommige
palm koloniën , die als de tuinen van de agul i
worden gezien. De aguti's hebben deze reputatie te danken aan hun gewoonte om ondergrondse voorraden aan te leggen waardoor zij
inderdaad onbewust palmcntuinders worden.
Vanuit dit perspectief is het ni et moeilijk te
conc luderen dat de diernamen die de Akuriyo
gebruiken voor hun patrilineaire groepen wellicht als metafoor d ienen voor de manier
waarop de groepen z ich aanpasten aan de
nieuwe ecologische omgeving van het hoge
bos.
Het voedselpatroon van zowel de capucijnaap als van de aguti bestaat voornamelijk uit
pa lm vruch ten en noten . Deze dieren trekken
met het rijp worden van de vruchten van de
hoger gelegen plaatsen naar de vloedgebieden
beneden . De wijze waarop de exploitatie van
de palmvruchten het ritme van het nomadische leven van de groepen aangaf. zagen de
Akuriyo wellicht a ls analoog aan het seizoensgebonden bezoek van de dieren aan de verschi llende habi/clI>. Daarbij zien de Akuriyo
de vruchten van de Oenocarpus, de EUlerpe
en van de A1aximiliwlC/ palmen als hel brood
van hel bos. Het voedsel va n de capucijnaap
en de aguti blijkt voornamelijk uit de vruchten van deze drie palmsoorten te bestaan. De
verbintenis van de Akuriyo met de dieren
wordt door de orale traditie verwoord door
hun keuze voor de naam van de groepen.
Verder wordt hun gebruik van de palmvruchten gez ien als het gebruik maken van de tuinen van de aguti en de capucijnapen.

MYTHE EN IDENTITEIT
Bij dit punt aa ngekomen blijkt duidelijk hoe
belangrijk deze mythen zij n voor het (her)
structureren van het soc iale leven van deze
groepen. In het bijzonder verdient de ep isode
van de naamgeving in onze analyse vee l aandacht. Het is ook duidelijk geworden dat de
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ideeën en kennis over de dieren en hun omgeving op een zee r nauwkeurige waarneming
berusten.
Uitgaande van de stelling dat de Akuriyo
hun nomadenperiode z ien als een intrede in de
wereld van het bos en daarmee een in trede in
de wereld van de dieren, staa t de vraag naar
de identiteit van de groepen centraal. De mythe heeft als ingang de naamgeving van de
groepe n. De manier waarop deze episode z ich
verhoudt met hel leven van de mense n is
slechts zijde lings aangestipt. In dit artikel is
het niet mogelijk 0111 deze vraag volledig, te
beantwoorden. In de volgende paragrafen zal
hierop in het kort worden ingegaan .
De sy mbiotische verhoudingen tussen de
dieren wordt met de term ipawana aa ngeduid.
Deze term wordt binnen het domein van de
soc iale verhoudingen gebruikt 0111 twee belangrijke soorten verhoudingen aan te duiden :
op individueel niveau , tussen vaste ruilpartners en tusse n zwagers (de broer van de echtgenote), en op groepsnivea ll , de groep met
wie men fee sten viert. De Turaekare en Akuriekare zijn -volgens de mythe- a ls twee versc hillende groepen ontstaan. De sp litsing verminderde waarschijnlijk de druk op het habital. Door middel van het geven van deze
specifieke namen in de mythe, zetten de Akuriyo hun patrilineaire groepen in een vaste
ruilverhouding tot elkaar (ipawana). De ruil
lUssen de groepen moet plaatsvinden op het
moment dat zij e lkaar ontmoeten, dal wi l zeggen tijdens de reesten. In de mythe wordt dus
in reite dit bijzondere sa menlevingsverband
tusse n de Akuriekare en de Turaekare vastgelegd .
In de loop van het artike l is al gesproken
over het feit dat er meerdere groepen bestonden. Onole gaf rn ij de namen van meer dan
vierentwintig groepe n! Blijkbaar was de noodzaak z ich terug te trekken in het hoge bos ni et
zo'n moeilijke keuze voor de Indianen in dit
gebied. Nog interessa nter is het feit dat de
Akuriyo a l deze nOllladengroepen in hun
mythe over het ontstaan van het nomadische
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leven geïncorporeerd hebben, en van een tref-

fende naam hebben voorzien. Zo kende Onole
de slingeraapgroep en de witlip pecariegroep,
de brulaapgroep en de tapirgroep, maar ook
de jaguargroep en de tayragroep. Het merendeel van deze groepen werd in paren gerangschikt naar hel model van de Akuriekare en

de Turaekare . Daarbij werd het patroon van
ecologische (symbiotische dan wel prooi/jager) verhoudin gen [li ssen de dieren gevolgd.

Net als bij de Turaekare (capucijnaap groep)
en de Akuriekare (aguti groep), werd verondersteld dat deze groepen een verdeling van
de rituele tak en tijdens de feesten kenden. Een
aantal van deze groepen hee ft, vo lgens de
orale traditi e, na hun intrede als nomaden
deelgenomen aan de feesten ter gelegenheid
van de wi sseling va n de seizoenen die door de
Akuriekarc en de Turaekare georganiseerd
werden. Weer andere groepen werden naar
aanleiding van dezelfde ecologische redenering op een afstand gehouden .
Gaandeweg is de taal aan de orde geweest.
Hi er was sprake van een homologie tu ssen
overeenkomsten op het zoölogische domein
zoals dieet, habitat en anatomische kenmerken, en de taalkundige hetero- homogeniteit
van de groepen van het woud. Op het terrein
van de zoö logie onderkent men een bij zondere
eco logische overeenkomst tussen soonen zoa ls
bijvoorbeeld de aguti en de acuchi (beide zijn
knaagdieren), de cap ucijnaa p en de doodskop-

aap (ape n die in dezelfde habital verblijven
maar een gediffere ntieerd voedse l kennen) , en
de jaguar en de tayra (beide vleeseters). H et
delen van een voedselpatroon of slaa pplaats
bij de diersoorten is meestal gelij k gesteld aan
linguïstische overeenkoms ten va n de patrilineaire groepen. Tegelijkertijd worden metaforen uit het soc iale leven gebruikt om de verhoudingen tu ssen de dieren onderling te be-

sc hrijven, bijvoorbeeld : (aan-)verwantschapstermen, de ene soort is de (k lein)zoon of de

stand, toegeschreven aan groepen die als vijandelijk gezien werden, groter was dan die
toegeschreven aan groepen met wie mcn bijvoorbeeld trouwde of feesten vierde. De mate
van de linguïsti sche afstand bleek zeer subjectief te zijn gehanteerd.
De feesten , die ter gelegenheid van de wisseling van de seizoenen gehouden werden , en
de dansen en liederen die tijdens deze feesten
uitgevoerd werden, waren van essentieel belang voor hel verwezenlijken van de verhou-

ding tussen de groepen. De tijdstippen van de
feesten legden een link met de jaarlijkse nomadische cyclus en daarbij met de overschakeling van het leven in het hoge bos naar het
leven langs de rivieren.

Het feest in april was gewijd aan de jacht
op de slingeraa p; dit ge beurde als een collectieve jachtexpeditie waaraan alle mannen
gezamen lijk deelnamen. Tijdens het feest van
het droge seizoen werden de taken van de
deelnemers verdeeld, zodat de Turaekare op
het wild van de bomen (voornamelijk apensoo rten ) en de Akuriekare op het wild van de
gro nd (voornamelijk wilde varkens en tapirs)
jaagden .
De liederen en dansen werden ook langs
deze lijn verdeeld. Beide groepen jagers werden door een ritueel spec ialist, een oudere
man , begeleid. Tijdens deze feesten onderhandelden de sjamanen van de participerende
groepen met de geesten , de beschermers van
de dieren , over de jacht voor het komende
se izoe n en stelden dus voor alle groepen die
hi eraan deelnamen de jacht veilig. Hierdoor
kregen de ve rhoudin gen tu ssen de groepen
een extra dimensie. nam elijk als een systeem
van beheer va n de dierlijke voedselbronnen.

Gezien het feit dat de Akuri yo niet alleen
afhankelijk waren van het vlees van hel bos,
maar ook va n de in hel wild groeiende vruch(en, werd tijden s deze sjamanistische onder-

handelinge n ook de exploitatie van de palmen
ge regul eerd. Dit was ook ee n noodzake lijke

(groot)va der, de zwage r of de schoonzoon van
de and ere diersoort. Ook is het in deze COIl-

voorwaarde

te.xl beter te verklaren dal de taalkundige af-

binding tussen de Akuriekare en de Turaeka-

voor

het in stan d houden van de
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re.
Ik heb hier maar een enkel aspect van de
re latie tussen de maatschappelijke organisatie
en de wereldbeschouwing van de Akuriyo beschreven. De jacht en de daaraan verbonden
inwijdingsrituel en bieden een ander perspectief op de vraag naar de soc iale veranderingen
en identiteit van de Akuriyo die hun levenswijze, in de laatste tweehonderd jaar, van de
landbouw tot de verzame ling en weer tot de

39

landbouw hebben veranderd.
De Akuriyo zien hun eigen identiteit als
een dynamisch gegeven dat alleen binnen het
kader van de verhoudingen met de anderen
zijn vorm en inhoud kreeg. Culturele en maatschappelijke instituties in deze samenlevingen
kennen geen verstarde tradities, maar vormen
een nexibel begrippenstelsel om het dagelijkse
leven van betekenis te voorzien.

NOTEN
I. Ik wil Kootje Willelllse hartelijk bedanken voor haar editie van het Nederlands van deze tekst.
2. De naam Akuriyo voor de groepen van hel oerwoud is in zekere zin misleidend . I let geeO de indruk dat er een zekere continuïteit beslaat tussen deze groepen en de historische Akuriyo. terwijl deze verre van aantoonbaar is. Toch
wordt in de regio en onder de andere Indiaanse groepen van Su riname deze naam gebruikt. Ik zal haar ook gebruiken
evenwel met de restric\Îe dat hieruit geen enkele historische conclusie getrokken kan worden .
3. Op dit punt bestaat een discre pantie tusse n de clnogralische bronnen : in 1977 beweerde Kloos dat de Akuriyo niet in
staat waren vuur te maken . In 1985 vertelde Onole me hoe hij de vuurs tenen van de oude leider van zijn groep
overnam, hetgeen hem het leidersc hap over de groep gaf. Deze mededeling maakt dllidelijk dat vuur maken wel
degelijk tot de technologie Vall de groep behoorde . Zij het dat vuurstellen geen al gemeen goed waren en alleen door
groeps leiders bewaard werden.
4 . Il ier neem ik de versie V'1n Onole over. Dit verhaal over het ontstaan van de verscheidenheid onder de wezens is
overigens bekend onder andere Indiaan se groepen van Suriname . Ikzelfheb versies van de Kalii'la. de Wayana en de
Trio opgenomcn.
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Okke ten Hove

Surinaamse slavernij
De gescheiden verkoop van moeder en kind(eren)

G

ezult dal alles I/ooil verslaan. hfs/orisch
verslaan. als ge nie/ hel beeld der enkelen ziet.!

Van Lier maakt in Salllenleving in een grensgebied gewag van het verbod moeder en kind
gesche iden te verkopen . Gezinssplitsing. mct
name de gescheiden verkoop van moeder en
kindcren , sc hijnt in de eerste hond erd jaar van
de Surinaamse geschiedenis zo goed als ni et
te zijn voorgekomen (Van Lier 1977: 11 3).
Pas na de crisis van 1773 kwam hierin verandering , doordat vecl plantages snel van eigenaar wi sse lden en de s tavcn van deze plantages SOI11S gescheiden werden verkocili. In
1782 werd het verboden moeders en haar
kinderen gescheiden te verkopen wegens ' diverse klagtcn over di so rdre s ontstaan tcr Saake dat bij het Verkoope n van Slaaven dik·
werff de Moeders van haar kindercn gesepareert en a lsoo aan differente Meesters verkogt
werden' (Van Lier 1977: 114). Dit verbod
werd in 1828 (Van Lier 1977: 114) en 1829
herhaald. Alleen al s s traf en l11et toe stemming
va n het gouvernement kon va n dit verbod
worden afgeweken e n moc ht de band lusse n
moeder en kind d oor gesc heide n verkoop
verbroken worden.
Omdat de SurirHlam se s laaf ni et ge makketijk van zijn eigen plantage losge maakt noch
van zijn naa ste familie gescheiden kon WOl'den. concludeert Van Deurse n ( 1975: 221222) dat de recht spos itie van de Surinaamse
s laaf sterk was. De losse verkoop van slaven
tussen de plantages onderling kwam nagenoeg
niet voor, het wa s bijna onmogelijk een plantages\aaf te verhandelen. In Paramaribo bestond \vel een s lav enmarkt, maar daar moest
men binnen de gre nzen van de publikaties uit

1782. 1828 en 1829 werken . Alleen de overplaatsing van een gehele slavenmacht was,

met instemming van de slaven en met toestemming van het gouvernement, mogelijk
mit s aan bepaalde voorwaarden werd vo ldaan:
op de nieuwe plantage diende voldoende
voedsel en woonruimte beschikbaar te zijn .
Van Stipriaan (1993: 389) is het niet met
Van Dc urse n eens dat partiële verkoop van

slavenmachten nauwelijks voorkwam.

Hij

illustree rt dit aan de hand van een citaat uil

\ 839 van de gouvernclllcntssecretaris J. de
Veer. Deze schreef dal het ' de afkeuring van
het Gouvernement moet opwekke n dat zoo als

in den laatsten tijd veelal het gebruik is geweest, de slavclll11agten vaneen geru kt - verbrokkeld - en van hunne betrekkingen afgescheiden verkocht worden , daarbij zoodanige
sc perate verkoop de man van de vrouw, de
vader van de kinderen etc. gescheiden wordende, dit behalven de verwijdering, van de
plaat s waaraan de s lave n door geboorte of
langdurig verblijf gehecht waren. behalven de
verandering van werkzaamheden welke dikwijl s op de gezondheid der s laven een nadeIige n invloed uitoefent - ecn hoogs t ongunstige
indruk op de gemoedsstemming, dier voonve rpen moct te weeg brengen, welke tot balorigheid. desertie en somS tot ontijdigen dood
aanleiding geeft'. Bovenstaand citaa t en het in
1828 herhaalde verbod de band tllssen moeder
en kind door een gescheiden ve rk oop te verbreken, kan op het tegendeel wijzen: de
sc heiding van moeder en kind kwam vaker
voor dan de literatuur laat blijken.
Het verbod van de se perale verkoop en van
de verplaatsing van s laven(machten) kan worden uitgelegd a ls een maatregel om rust en
orde te bewaren. Dit verbod kon in haar uit-
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werking echter op gespannen voet staan met
de economische bedrijfsvoering. Immers, een
slavenmacht op een niet meer in gebruik zijnde plantage was zinloos. Vooraanstaande
Surinaamse ingezetenen wisten een verrui-

ming van de overplaatsingsmoge lijkheden te
bereiken: bij Koninklijk Bes luit van 29 november 1831 werd toegestaan slave n machten
van onrendabele plantages terug te trekken
zonder andere beletselen, 'dan die welke [... ]
door het algemeen belang werden gevorderd'

(Wolbers 1970: 665; Van Deursen 1975: 221).
Dat de wet op de seperate verkoop geen
dode letter was, blijkt uit de talrijke verzoeken met betrekking tot de gescheiden verkoop. ' In de periode 1832-1863 werden requesten ingediend waarin om toestemming
verzocht werd de band tussen moeder en kind
door verkoop te verbreken. Het laatste ver·
zoek dateerde van II augustus 1862. In augustus 1862 werd de Wet op de Emancipatie
aangenomen. Van Deursen (1975) stelt dat de
moeder-kind relatie in het algemeen consequent werd geëerbiedigd. Als illustratie haalde

hij de zaak van de slavin Mietje aan die in
1823 werd aangehouden, weggelopen van haar
meester James Shaw. Toen bleek dat Shaw

haar zonder toestemming verkocht had, stelde
justitie een nader onderzoek in. Uit dit onderzoek bleek dat Mietjes moeder nog leefde . De
beslissing van het Hof luidde dat Mietje naar
het huishouden waar haar moeder leefde,
diende terug te keren , want de gescheiden
verkoop was strijdig met de publikatie van
1782 en dus niet geldig (Van Deursen 1975:
222).
Een ander voorbee ld. In 1842 kochten E.
van Emden en lH. de Friderici ten bate van
plantage Vaderszorg en Carelsdeel de slaaf
Matador van plantage Bodenburg. In 1847
verzochten zij de terugschrijving van Matador
naar plantage Bodenburg omdat de overschrijving naar plantage Vaderszorg en Carelsdeel
abusievelijk had plaatsgevonden omdat de
moeder van Matador nog leefde en op plantage Bodenburg woonachtig was. De aankoop

van Matador was daardoor 'volgens bestaande
wetten nietig en van onwaarde'.3 Hoe vaak
een band tussen moeder en kind werd verbroken zonder de officië le toestemming van de
gouverneur is natuurlijk niet vast te stellen.
Dat dit soort 'fouten' vaker voorkwam, blijkt
uit het volgende geval. In 1855 verzocht F.L.
Pichot, administrateur van plantage La Jalousie, toestemming de slaaf Klein Karel, die 'bij
herhaling [zich] van eene zeer slechte zijde
heeft doen kennen [en] een jaar geleden in het
belang der orde en rust op die plantagie van
daar verwijderd is moeten worden; [maar] dat
zijn betoond slecht gedrag van dien aard is,
dat zijne terugkomst op plantagie La Jalousie
niet gedoogd kan worden ', op naam van de
plantage-eigenaar te mogen overschrijven om
hem afgezonderd van zijn moeder naar Nickerie te mogen verkopen . Fonneel had PicllOt
deze toestemming niet nodig omdat volgens
de slavenregisters de naam van zijn moeder
onbekend was en derhalve geen band tussen
moeder en kind verbroken kon worden. Maar
Pichot meldde dat de naam van de moeder
Petronella luidde en verlangde dat het register
werd aangevuld. Of de moeder nog leefde?
Vermoedelijk wel omdat anders deze toestemming niet nodig zou zijn. 4
Nadat de Transatlantische slavenhandel'
was afgeschaft, diende de Surinaamse slavenbevolking zich door natuurlijke aanwas in
stand te houden. Verschillende auteurs, waaronder Van Lier (1977: 125), schrijven dat de
Surinaamse slavenbevolking een sterfteoverschot kende en alleen door aanvoer uit Afrika
in stand bleef. Het respecteren van de band
tussen moeder en kind kan dan als een maatregel van bevolkingspolitieke aard gezien
worden en als een aanzet tot gezinsvonning,
met de (groot)moeder aan het hoofd van het
gezin (Van Lier 1977: I 13). De literatuur
spreekt verder nog over 'Iotverbeteripgspolitiek' en de verbetering van de levensomstandigheden waarin ook aandacht werd besteed
aan de zorg voor moeder en kind. Deze verbeteringen werden vastgelegd in het slavenre-
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glernent van 1848 waarin een artike l werd
opgenomen dal het zwangerschapsverlof re-

gelde (Siwpersad 1979: 125-263; Van Stipriaan 1993: 347; Hoogbergen & De Theye
1986: 133; Oomens 1986: 161- 162). In de
emancipatiewetgeving van 1862 kon een geëmancipeerde slaaf vrijstelling van het Staa ts-

toezicht en de daaruit voortv loeiende verplichting tot het aangaan van werkovereenkomsten
verwerven indi en hij/zij een voorbeeldig huwe lijksleven leidde. Andere maatregelen 0/11
het huwelijks- en gezins leven onder de Afrikaanse bevolkingsgroep te bevorderen , waren

respectievelijk de instelling van het slavenhuwelijk , geïnitieerd door de Hernhutters, en het
kosteloos huwen voor de geëmancipeerden

(Klinkers 1994 : 34)6
Van alle auteurs gaat alleen Van Deursen
dieper in op de gescheiden verkoop en het
verbod daarop. In zijn taalgebruik bouwt hij
echter enig voorbehoud in en bezigt hij woor-

-/3

het kind de leeflijd van twaalf jaar al was
gepasseerd en de moederlijke zo rg kon ontbe-

ren. Zo kreeg in 1852 mevrouw M. van Kortlang geen toestemming de slavin Floortje
afgescheiden van haar kinderen Johanna (tien
jaar) en Albert (vijf jaar) te verkopen. Het
verzoek werd afgewezen op grond van de

publikatie van 3 maart 1829, spec iaal gelet op
al1ike l 5 waarin uitdrukkelijk de gescheiden
verkoop van kinderen jonger dan twaalf jaar
werd verbodell. s Maar ook hierop waren uitzonderingen mogelijk : indien de moeder was

weggelopen verviel blijkens de resoluties deze
9

minimull1leeftijdse is. Ook bij het verlenen
van manumissie speelde leeftijd lO geen rol,
waarschijnlijk omdat de band tussen moeder
en kind bij een marllllllissie niet verbroken

hoefde te worden.
Verder betoogt Van Deursen dat de ge-

stellingen: 'de band tussen moeder en kind
gold bl ijkbaar als nagenoeg onverbrekelijk ,

sc heiden verkoop een uitzondering was. Toestemm ing van de koloniale overheid én van
de moeder was vereist. 'No toir wangedrag
kan reden zijn van het voorschrift af te wijken. ' Hier behoert Van Deursen aanvulling~

ook als de kindsheid eigenlijk al lang voorbij

de pub likaties van 1828 en 1829 boden meer

was' en 'kennelijk beschermde de orna zolang
zij leefde de gehe le familie tegen gescheiden

mogelijkheden om tot gescheiden verkoop
over te gaan en uil ons materiaal blijkt dat

verkoop, en mocht men ze lfs haar lang vol-

andere motieven een rol speelden. De moeder

wassen kinderen niet van haar los maken '

diende het eens te zijn 111 et de gescheiden

den als 'blijkbaar' en 'kennelijk' zoa ls bij zijn

(Van Deursen 1975: 222-223).

verkoop, al kan men met Wolbers betwijfelen

Ook wij verwonderden ons hierover omdat
dit onder meer een economische bedrijfsvoering in de weg stond , maar kunnen de stellingen van Van Deursen met voorbeelden uit het
door ons gevonden materiaal staven zonder
het gebruik van woorden als 'ken nelijk' en
'blijkbaar '. Leeftijd wn s geen criterium : de
band tussen moeder en kind was, l11et uitzondering van de in de publikaties van 1828 en
1829 geformuleerde uitzonderingsgevallen,

'o f deze toestemming altijd vrijwi lli g en zonder dwang van buiten werd gegeven ' (Wol-

bers 1970: 816). Afgaande op de resoluties
gingen veel moeders akkoord met de gescheiden verkoop zoa ls in t &50 toen mevrouw

M.M . Thijm toestemming k.reeg de slavin
Philida en haar kind Juliaan afgescheiden van

de moeder en (groot)moeder Marietje te verkopen, 'welke verkoop laatstgenoemde niet
slechts genegen is, maar dezelve vurig ver-

onverbrekelijk. ongeaehl de leeftijd van de

langt, daar zu lks ongetwijFe ld tot het toekom-

moeder of het kind. Alleen bij het krijgen van
toestemming voor eell gescheiden verkoop
hanteerde de overheid een minimumleeftijd
van twaalf jaar zoal s ook bleek uit verschillende resolutie s' waarin werd vastgesteld dat

stig ge luk va n hare dochter en kleinzoon zal
strekken '.11 Daarnaast blijkt uit ons materiaal
dat niet alleen de moeder maar ook het kind
gehoord werd ; in sOlllmige gevallen stelde de
moeder voonvaarden aan , of weigerde zij , de
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gescheiden verkoop en vond deze geen door-

gang. In 1852 verzocht H. van Borcharen
toestemming de slavin Martha en haar kinderen afgescheiden te mogen verkopen van haar
zoon Frans. H el motief waarom deze schei-

ding diende plaats te vinden, werd niet in de
reso lOlie aangehaald. De gouvernementssecrelaris hoorde zowe l Manha als Frans welke
beiden ve rkl aarden 'ongenegen te zijn om
afgescheiden
van
elkander te
worden
verkocht ' . Wegens deze weigering werd het
verzoek afgewezen. 12 In 1850 wilde Abigael

S. de Meza de slaaf Zebulon wegens 'doorgaand slecht gedrag' gesche iden van zijn
moeder Tarie

verkopen.

Tarie

verklaarde

ec hter ' ongenegen te zijn tot de voorgestelden
afzonderlijke verkoop' waarop De Meza het
requ est introk. IJ Of wij waarde moeten hechlen aan deze vorm van ' inspraak ' en in hoeverre er sprake was van vrijwilligheid van de
kant van de slaven is moeilijk vast te stellen.

De reso luties geve n slechts de officiële kant
van het verhaal, waarin de stem van de slaaf

niet gehoord wordt, weer.

maribo plaatsvond." Ook S. Soesman kreeg
in 1850 toestemming de slavin Bebe en haar
dochter Francina wegens ' doorgaand slecht
ged rag' afgescheiden van de (groot)moeder
Adjuba te verkopen. Adjuba verklaarde 'geene
bedenkingen' te hebben maar stelde wel als
voorwaarde dat ' de verkoop niet voor plantagie-dienst geschiedde'."
Toch kon het ook gebeuren dat de koloniale
overheid voorbij ging aan de mening van de
moeder. Mevrouw l .P. Mencke kreeg in 1859
toestemming de slaaf William 'wegens diens
voortdurend slecht gedrag' afgescheiden van
zijn moeder Maria te verkopen. De overheid
hoorde Maria die verklaarde, ' dat zij ofschoon
zij het doorgaa nd s lecht gedrag van haren
genoemden zoon erkent, nagtans niet toe-

stemt, dat hij van haar afgescheiden wordt
verkocht'. Omdat William bij de politie 'als
een slec ht sujet ' bekend stond, werd de afwij-

zing van diens moeder nict gerespecteerd,I 6
Een dee l van deze gescheiden verkopen was
niet als zodanig bedoeld. Vaak vatte de eigenaar het plan op de gehele familie te verko-

In andere geva llen stemde de moeder wel

pen, maar kwam daar, op verzoek van één of

in maar steld e zij enige eisen. Rachel Mozes
Polak was in 1854 eigenares van de slavin

meerdere slaven behorende lOt deze familie,
op terug. In 1861 was W. van Thol jr. eige-

Adjuba en haar zoon Heintje. Polak wilde

naar van de slavin Alida en haar kinderen

Heintje 'wegens diens voortdurend misdadig
gedrag' afgescheiden van zijn moeder ve rkopen.
De adjunct-gouvemementssecretaris

Jacoba, Johannes en Clasina met haar dochter

hoorde Adjuba, die 'zonder te erkennen dat

ter Francina, van hare moeder Alida gescheiden en alzoo niet ve rkocht zouden worden',

haar zoon zich aan misdadig gedrag zoude

sc huldig ge maakt hebben, evenwel heeft verklaard om voortdurende onaangenaam heden
tusschen de requestrante en haren zoon Hein-

tje' te vermijden, toestemde in de afgescheiden verkoop, 'onder voorwaarde dat haar
genoemde zoo n niet voor planlagie-dien st
zoude worden verkocht, maar om te Paramaribo werkzaam blijven'. Uit informatie van de
politie bleek echter dat Heintje 'wegens ongereldheden en weglooperijen' niet zeer gunstig

bekend stond. Polak kreeg toestemm ing
f-kintjt: afgcsdH.: iden Vi111 zij n lIloeder te verkopen , mit s de verkoop van Heintje in Para-

Francina. Van Thol wilde dit gezin verkopen
maar Clasina verzocht 'dat zij met hare doch-

Alida verklaarde 'geheel tot die seperatie
genegen te zijn , vermits het belang van hare

dochter Clasi na zu lks mede brengt'. De inspecteur der Domeinen hoorde hen en ste lde
vast 'dat beide slavinnen Alida en Clasina
omtrent het onderwerpelijke verzoek gehoord
zijnde, hebbende verklaard in den voorgenomen afgescheiden verkoop toe te stemmen,

terwijl de laatstgenoemde daarbij heeft gevoegd dat zij en haar kind anders het vooruitzigt zouden missen, van binnen korten tijd
den vrijdom te bekomen'.17 Het gouvernement willigde dit verzoek in. Francina werd
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in 1862 gcmanumittcerd onder de naam Franei na Antoinelta Frederica Cattela,18 dezelfde
geslachtsnaam die haar vierjarige niclllje Ro~
sa lina, dochter van Jacoba, in 1860 bij haar
manumissie ontving. I'>
Ook kon het gebeuren dat één der slaven de

eigenaar benaderde met het verzoek de familie
te splitsen. Mevrouw A.J. van Amson was
eigenaresse van een familie slaven bestaande
uit Affie of Camelia cn ha ar kinderen, waaronder Josepll. De resolutie verhaalde over
Joseph dat hij zich voortdurend schu ldig
maakte aan wangedrag en 'niettegenstaande

alle minnelijke pogingen om hcm te doen
verbeteren, steeds daarin blijft voortgaan,

zodat de moeder van gemelden slaaf aan de
requestrante het verzoek heeft gedaan, om
hem afgescheiden van haar en hare ove ri ge
kinderen te verkoopell ' .20 Het gouvernement
verleende Van Amsoll deze toestemming.
Een ze lfde situati e deed zich voor bij Judith
Marcus Samson. Samson wilde de slavin
Clasina en haar kinderen afgescheiden van
haar moeder L' Esperance verkopen , omdat
C lasina uitblonk in slecht gedrag. Onderzoek
toonde aan dat bij de politie niets nadeligs ten
aanzien van Clasi na bekend was, rnaar dat bij
nader onderzoek gebleken was, dat Clasina
ze lf bij haar meesteres het verzoek gedaan had
haar afgescheiden van haar moeder te verkopen, omdat zij 'herhaaldelijk ongenoegen
met haar meesteres had' .2 1
Om van het gouvernement toestemming te
krijgen moeder en/of kind gescheiden te verkopen, diende de eigenaar, soms op verzoek
van de slaaf. een met redenen omkleed request in. Na ontvangst van het verzoek, stelde
de koloniale overheid een onderzoek in: de
aangevoerde motieven werden gecontroleerd
en de betreffende slaven door de ambtenaar
belast met het Commissariaat voor de In landsche Bevolking gehoord. 21 Het onderzoek
behelsde niet all een het horen van de betrokken slaven en eigenaar, het controleren van de
slavenregisters en de registers van politi e
wanneer slecht gedrag als reden werd aange-
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voerd, maar ook het horen van getuigen. In
1853 kreeg mevrouw Jael Nahar toestemming
de slavin Gratia 'u ithoofde van haar voortdurend slecht gedrag' afgescheiden van haar
moeder Leentje te verkopen. Bij het request
werden tevens verklaringen van de buren
overlegd die het 'doorgaand slecht gedrag'
van Gratia bevestigden. 2J Eveneens in 1853
kreeg mevrouw C.H. Gallwey toestemming de
slavin Claartje 'uithoofde van haar voortdurend slecht gedrag' gescheiden van haar moeder Susanlla te verkopen. Ook hier werden
verklaringen van buren overlegd die het
'slecht gedrag' van Claartje bevestigden."
Soms gebeurde het dat de requestranten hun
verzoek niet naar waarheid hadden ingevuld.
In 1861 verzochten P.L. en M.a.S. Schotborgh toestemming de slaaf Christiaan afgezonderd van zijn moeder Lucretie te verkopen, omdat Christiaan 'u ithoofde van zijn
slecht gedrag haar alle redenen van ontevredenheid gaf. Men verklaarde tevens dat al
haar pogingen tot verbetering van het gedrag
van haar zoon vruchteloos waren. De inspecteur der Domeinen hoorde Lucretie en stelde
daarna vast dat 'de slavin Lucretie, moeder
van Chri stiaan omtrent het verzoek der requestrante, door hem gehoord, verk laard heeft
daarin niet te kunnen toestemmen dewijl zij
het slecht gedrag van haren zoon niet kan
inzien'. Ook onderzoek bij de politie leverde
niets nadeligs over Christiaan op, omdat daar
n iets over hem bekend was. Het verzoek werd
derhalve afgewezen. 25
Op basis van de rapportages van de ambtenaar belast met het Commissariaat voor de
Inlandsche Bevolking, en indien de slaven
geen bezwaar aantekenden tegen de gescheiden verkoop en de aangevoerde motivatie in
overeenstemming was met de waarheid, verleende het gouvernement de verlangde toestemming. Of inderdaad van deze toestemIlling gebru ik werd gemaakt en er een verkoop plaatsvond, is niet terug te vinden in de
gOl! vernem entsresoluties.
De publikaties van 3 maart 1828 en 5 maart
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1829" bevestigden het verbod uit 1782 om
moeders en kinderen gescheiden van elkaar te
verkopen. Tevens bepaalden deze nieuwe
publikaties onder welke voorwaarden het wel
was toegestaan moeders en kind(eren) door
verkoop van e lkaar te scheiden. Eén van de
belangrijkste voorwaarden was dat de

hebben. Zo kon een eigenaar slaven tijqelijk
verhuren ten einde ze op een andere pldntage
of in Paramaribo een opdracht te laten uitvoeren. Slavenhouders die over een aantal slaven
beschikten, konden als een soort uitzendbu-

sche iding niet werd toegestaan als het kind

op deze wijze in de woning van de eigenaar
of administrateur in Paramaribo te werk ge-

jonger was dan twaalf jaar en de moederlijke
zorg niet kon ontberen. Zoa ls reeds gesteld
kon ook hierop weer een uitzondering worden
gemaakt.
De gescheiden verkoop werd toegestaan
indi en het geschiedde:
I. voor' den vrijdom' ,
2. als straf, en
3. met (niet nader gedefinieerde) dwingende
red ene n.
De gesc heiden verkoop van moeder enlof kind
was dus toegestaan wanneer de koper de bedoeling had de aangekochte slaaf te manumitteren. De koper verplichtte zich binnen
drie jaar deze manumissie te realiseren. De te
malllilnitteren slaaf hoefoe door deze verkoop
niet gescheiden te raken van zijn of haar verwanten. Veelal zorgde deze gemanumitteerde
later voor de vrijwording van de in slavernij
verkerende verwanten.
Vooral punt drie bood de eigenaar een sca la
aan mogelijkheden. Daarnaast kon de eigenaar, zonder tot verkoop over te gaan, de
band tussen moeder en kind verbreken door
ze lf één van beiden te manllmitteren, te verhuren of (tijde lijk) elders te werk stellen zonder dat de eigendomsrechten op een ander
overgingen. Door tot malllltllissie over Ie
gaan , kon een eigenaar een familie uit elkaar
halen: wanneer hij bijvoorbeeld de moeder
van zes kinderen maHum itteerde, had hij zes
personen die hij elk afzonderlijk, eventueel
met hun kinderen , kon verkopen. Door verhuur kon de eigellaarzelfbepalen hoe lang de
scheiding duurde. Het verhuren van slaven
was niet alleen een disciplinaire maatregel ,
maar kon ook een economische grondslag

reau fungeren. Ook konden huisslavinnen en slaven, tot een plantageslavenmacht behorend,

ste ld worden.

GESCHEIDEN VERKOOP ALS STRAFMAATREGEL
In de meeste gevallen werd toestemming
gevraagd de moeder en kind(eren) als strafmaatregel van elkaar te scheiden. Hierin konden wij de volgende verdeling ontdekken:
a. problemen binnen de s lavenfamilie,
b. problemen tussen de eigenaar en een
s laaf/slavin,
c. slecht gedrag in de maatschappij, en
d. een mengv0l1l1 van a, b e n c.
O.

Problemen binnen de slavenfamilie

In verschi llend e requesten voerden eigenaren
problemen binnen een slavenfami lie als motief aan. Men mag niet vergeten dat het verbod op de gescheiden verkoop het 'natuurlijk
uitvliegen' van kinderen ni et toestond. Reeds
vo lwassen kinderen bleven bij hun moeder,
ook al hadden zij de leeftijd bereikt waarop
gewoon lijk een 'eigen' leven werd opgebouwd. Feit is dat gewe ld binnen het gez in
voorkwam , althans a ls argument werd aangevoerd zowel door de slaven meester a ls door
de slaven zelf zoals za l blijken uit de vo lgende voorbeelden.
In 1832 verzocht Baron van Balfour van
Burleigh, eigenaar van een faltlilie slaven,
toestemming de negerin Patientie los van haar
kinderen Affiba (eenentwintig jaar), Fanny of
Cons!ance (achttien) en Abuis of Jaky (veertien), te mogen verkopen. Als motief werd
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aangevoerd dat tussen de moeder en de kinderen de hoogste onenigheid bestond, en wel
zodanig, dat dit tot 'groote disorders ' aanleiding gaf, en voor ongelukken deed vrezen.
Zowel de moeder, die zelf om deze gescheiden verkoop had verzocht, als haar kinderen
gingen akkoord. Ten overvloede werd vermeld dat hel jongste kind de moederlijke zorg
niet meer nodig had. 27
Was bij Patientie de dreiging tot geweld
aanwezig, de slavin Acoeba werd door haar
dochter Santje daadwerkelijk geslagen. 28 In
1832 verzocht Anthony Wildeboer toestemming een familie slaven bestaande uit de
moeder Acoeba en haar kinderen Santje, Koffy en Kwassie alsmede haar kleinkind Harriet,
dochter van Santje, te mogen splitsen. Santje,
die zich herhaaldelijk slecht gedroeg en die
haar moeder telkens mishandelde, mocht samen met haar dochter Harriet, afgescheiden
verkocht worden.
In 1834 verzoc hten S. de Beek en J. Goede
toestemming een familie slaven bestaande uit
Anaatje, haar dochter Jeannette en haar kleinkinderen te mogen splitsen. Anaatje verzocht
afgezonderd van haar dochter en kindskinderen te worden verkocht. omdat zij door haar
dochter regelmatig mish andeld werd. 29 Toestemming werd verleend, de band tu sse n Jeannette en haar kinderen diende echter gerespecteerd te worden.
Als laatste voorbeeld een resolutie uit 1859
waarbij kan worden afgevraagd of de ingebrachte besclmldigingenjuist waren. D. Coronel kreeg toestemming de slaaf Egbert te
verkopen wegens dien s 'voortdurend slecht
gedrag en mishandeling van zijner moeder'.
Ook zijn moeder Hendrin3 verklaarde dat zij
uithoofde van het slechte gedrag van haar
zoon en diens ongehoorzaamheid jegens haar,
toestemde in de verlangde afgescheiden verkoop. De politie meldde echter dat niets ten
nadele van Egbert bekend was, dan dal deze
onlangs op verzoek van zijn meester, ' ter za ke
van brutaliteit is gecustodieerd geweest'. Egbert ging akkoord met de verkoop. la
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b. Problemen lussen de eigenaar en een
slaaf/slavin
Onheus gedrag van de slaaf ten opzichte van
de eigenaar als motief om lot gescheiden
verkoop te mogen overgaan, kwam niet vaak
voor. In 1862 meldde 1.1 .B. de Mesquita over
zijn slaaf Dirk, dat deze 'uithoofde van zijn
verregaand slecht gedrag, bij de policie alhier
bekend, in plaats van zich Ie beteren, slechter
en slechter wordt, zoodanig dat hij thans in
het fort Zeeland ia is gecustodieerd, tengevolge
van eene tegen hem ingebragte klagte wegens
pogingen tot vergiftiging van den directeur en
mede-eigenaar van den plantage Groot ChatilIon; dat ofschoon de bewijzen niet voldoende
waren om hem crimineel te vervolgen. het
vermoeden evenwel bij den requestrant en den
directeur bestaat vall zijn wil tot den misdaad '
en ' dat zij al zoo vreezen dien slaaf weder op
de plantage terug te zenden en het wen sc helijk achten hem zoover Ie verwijderen, dat aan
hem de mogelijkheid warde ontnomen om
zich op de plantage Groot ehanilon te begeven; dat genoemde slaaf in den jare 1861 op
fort Nieuw Amsterdam als strafwerker met
eelle kogelboei werkzaam zijnde, van daar
weggeloopen en zich begeven heeft op genoemde plantage, alwaar hij weder is gevat;
dat de requestram vreest dat indien hij niet
ver van die plantage verwijderd worde. hij
wegloopen zal en zich wederom in de nabijIleid van die plantage zal gaan ophouden,
waardoor het leven van zijnen zoon, de directeur O.B. de Mesquita in gevaar zoude zijn'.
De Mesquita kreeg toestemming Dirk aan een
plantage in Nickerie of Coronie te verkopen
meI de bepaling dat hij niet meer naar de
oude kolonie mocht terugkeren. 3 1
In een ander geval was het 'vergrijp aan
z ijnen meester' , naast diefstal en \vegloperij ,
slechts één van de redenen waarom Elias
Benjamins in 1833 toestemming kreeg de
slaaf François, oud twintig jaar, afgescheiden
van zIJn moeder Sophietje te mogen verkopen. J2
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Ook in 1857 was onheus gedrag één van de
redenen waarom de weduwe J.B. de Mesquita
Anias toestemming kreeg haar slavi n Martina
en haar zoon Johannis van elkander te scheiden. Over Johanni s meldde zij dat deze zich
bij herhaling aan onwilligheid en vooral aan
verregaande brutaliteit schuldig maakte. Ter
voorkom ing van verdere onaangenaamheden,
had de weduwe het besluit genomen deze
slaaf te verkopen, zijn moeder die haar geen
reden tot ontevredenheid gaf, wenste zij te behouden . Daar deze overtuigd was van de
slechtheid van haar zoo n, was zij bereid van
hem te worden gescheiden. De moeder werd
gehoord en stemde toe . De procureur-generaal
schetste Johannis als een persoon die zich liet
kenmerken door dronkenschap en liederlijk
gedrag. Hij verklaarde dat Martina, die van
haar meesteres een goede bebandeling kreeg,
niet graag van meester zo u willen veranderen .J3
c. Slechl gedrag in de maatschappfj

De meest voorkomende reden om tot gescheiden verkoop te mogen overgaan was slecht
gedrag. Het behelste een breed scala zoals
diefstal, brutaliteit, wegloperij , plichtsverzuim
en dronkenschap; in de bronnen veelal met
bloemrijk taal gebruik als volgt omschreven:
'voortdurend slec ht gedrag [dat] vele onaangenaamheden veroorzaakt ' ,3~ 'noch wil oppassen, noch werken, en onderscheidene malen
daarover is gestraft, edoch immer zonder het
gewenscht gevolg van beterschap' ]5 en 'welk
meisje zich doorgaande aan desertie schu ldi g
maakt en geene dienst hoegellaamd aan 11aar
eigena resse wil presteren' .36 1-1 ieronder volgt
een bloemlezing uit de resoluties.
In 1833 kreeg Agatha Wilhelmina Stuger
toestemming haar slaaf Jan, 'welke niet wil
oppassen ', afgescheiden van zijn moeder, de
slavin Martina, te mogen verkopen. Martina
over haar zoon: 'hel aanhoudend slecht en
onverbeterlijk gedrag van hare zoon Jan er-

kennende verzocht heeft, gemelde hare zoon
van haar te separeren en te verkoopen als
wenschendezij bij hare meesteressete verblijven' .31

lBL ten Behm Wentholt kreeg in 1836
toestemming zijn slaaf MarÎus ' welke zich op
eene verregaande wijze aan het misbruik van
sterken drank overgeeft en ten gevolge daarvan zich aan andere misdrijven schuldig
maakt, afzonderlijk van z ijne moeder de slavin Jeannette te mogen verkoopen welke sla-

vin daartoe hare toestemming gegeven
heeft' .38
De weduwe Mozes Bueno de Mesquita was
eigenares van de slaaf Willem. Willem maakte zich herhaaldelijk schuldig aan misdrijven
en werd daarom verbannen naar Fort NieuwAmsterdam. Aangezien alle pogingen om het
gedrag van Willem te verbeteren vergeefs
waren, kreeg zij toestemming hem afgescheiden van zij n moeder te verkopen. 39
Maar ook slavinnen konden het bij hun
meester verbruiden. S.C. Nassy diende in
1857 een request in met het verzoek een slavin afgescheiden van haar moeder en twee
zusters te mogen verkopen. Deze slavin , Mari e) was 28 jaar oud en maakte zich schuldig
aa n 'verregaande luiheid en brutaliteit, alsmede aan herhaalde desertie'. Voor huishoudelijk
werk was Marie ongeschikt en ook verhuur
aa n anderen was geen oplossing omdat zij ' na
slechts weinige dagen, weder werd teruggezo nden '. Ook de verhuur voor plantagewerkzaa mheden was geen succes wegens haar
slecht gedrag. Omdat Nassy de familie wilde
behouden, 'aangezien eene dier slavinnen, een
meisje van 13 jaren, zich in eenen ziekelijken
staat bevindt, en het hem leed zoude doen
haar in dien toestand in andere handen te zie n
overgaan, terwijl eene andere, oud 17 jaren,
den requestrant alle redenen van tevredenheid
geeft', was de verkoop van Marie het en ige
alternatief. Omdat Marie bij de politie inderdaad bekend stond als iemand die zich dikwijls aan desertie schuldig maakte, werd de
verlangde toestemming verleend. 40
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A ls laatste een voorbee ld uit 1841 . Susanna
Sop hi a van C Ulllmin gs kreeg toestemmin g de
slavin Aftie 'uit hoo fde van haa r verregaand
losbandig en s lec ht gedrag, afgesc heid en van
hare moeder ve rkoopen' .4 1

d. Een mengvorm van o. IJ en c.
Een m eng vorm \vaarbij de s laa f zo wel zij n
moede r a ls z ijn e igenares onheus bejegende
vonden wij in na vol~cndc reso luti e uit 1858
waari n Maritt Loui s~l Proefblad verklaarde
eigenares te z ijn van de s lflv in Henriett e
Mari a en haar acht kindl:ren. Eén van deze
kinderen, Louis (geboren in 1835). maakt e
z ich bij herha ling schuldig aan s lec ht ged rag,
vooral aan verreg,aandè b rut a litc it. ni et a ll ee n
jegens z ijn e igenaar, Illaa r ook jegens zijn
e igen moeder. I-I enrieltc Maria, overt ui gd van
het s lec ht gedrag van hartr ZOon, ve rzoc ht o m
va n hem afgesc heiden tc worden verkoc ht.
Louis wa s het daar hc lc l11aalmee eens. 42

DE GESCHEIDEN VERKOOP MET
DW INGENDE REDENEN
Naast l11anumi ss ie en s lr ~,f voerde m en ook
andere rede nen aan om een gesc heiden ve r·
koop te kunn e n mot iveren. Ook hierin kon
ee n onderverdeling aang\!bracht worden:
a. gescheiden verkoop ter correc ti e van de
s lavenreg isters: (groot)moedcr was wegge lo pen,
b. op verzoek van ée.:'u of meerdc re s laaf s laven,
c. redenen van flnancii.!lc aa rd zoals belastin gsc huld ,
d. genegen heid, en
e. economi sc he bedrijfsvoering.

o. Gescheiden \'erk oop Ier corr ec tie van de
sluverwegis fers: \I'egge/opel' (groOl} llIoeder
Een fami li e s laven !l\('l el,! n m oeder aan het
hoofd was een in prin cipe ondeelbare eenh eid.
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Weg/aperij ec hter kon de eigendomsverhoudingen ve rstoren. Wanneer de moeder wegli ep, kon dat de e ige naar problemen oplevere n
indi en hij deze familie had willen verkopen .
In 1832 di enden de adm inistrateurs C. L.
Wei sse nbruch e n JG . Kruge r ee n ve rzoek in
ee n familie s lave n afgezonderd van de stam moeder te m ogen verkopen. Deze stammoeder, C larinda ge naamd , was in 1831 wegge lopeil . We isse nbrucl1 en Kru ger stonden op het
punt deze familie al sm ede andere sla ve n op
ee n publieke veiling te verkopen. Door het
weg,lopen van C larinda kon de verkoop van
haa r e n ha ar familie ni et doorgaan . De sc huil plaats van C la rinda was onvindbaar en vermoed werd dat z ij z ich bij weg lopers had
gevoegd. Bij he l weg lo pen had z ij haar zoontje David (oud zes jaar) bij z ic h. Deze had z ij
na veertien dagen teruggebrac ht bij het waclH hui s van plantage Leverpool. Het gouve rn ement verlee nd e toe stem min g de ove ri g en
zo nd er de moeder te verkopen. 4 ] In dit geva l
week de ove rheid van de rege l af dat een kind
jonger dan twaa lf jaar niet gescheiden mo cht
worden van z ijn moeder. Z ij kon nict anders:
de moeder was imm ers weggelopen.
Al s tweede voorbee ld van een dergelijke
correc ti e va n de s lavenregisters, een reso luli e
uit 1858 waarin Margriet Harri et Mackenz.i e
als e igenares va n de sla ve n Henriette (gebore n
1806) en haar docht e rs Ca tharina (1823). me t
vier kindere n en Jessy (1826), met eve nee ns
vier kinderen, m eedeelde dat deze Hcn riette
zes jaar te vo ren , van de plantage Ellen, was
wegge lo pen. Naar a ll e waarschijnlijkh eid wa s
zij overlede n, daar zij tijdens haar deserti e
reeds op gevorderde leeft ijd was. Macken z ie
wens te de kinderen en kleinkinderen va n
Henri ett e, wege ns hun voortdurend s lec ht
ge drag en zee r laakbare handelin gen te verkopen. Het go uve rnement bepaalde dat de
kinderen afgescheiden van de (groot)llloede r
verkocht moc ht en worden. ma ar wel zoda ni g
dat de band tussen docht er en kl e inkind ge respecteerd werd. Omdat in het archief van de
burgerkapitein va n Beneden Comm ewijne
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geen aangifte werd gevonden van de deserti e
van Henriette, kreeg de procureur-generaal

opdracht een vervolging in te ste llen tegen
Mackenzie wegens dil verzuim.

44

b. Gescheiden verkoop op verzoek van één of
meerdere slaven

Een gescheiden verkoop kon ook plaatsv inden
op verzoek van één of meerde·re slaven . De

reden die daarbij werd aangevoerd, kon dan
weer gedragsproblemen zijn, zoals uit onderstaand voorbeeld zal blijken.
Tot de boedel van wijlen M.J . Zsc husc hen
behoorde in 1856 de slavin Adriana en haar
kind eren waaronder haar zoon Albertus, die
zich herhaalde malen aan mi sdrijven schuldig
had gemaakt. Ondanks all e min za me ve rmaningen en bestraffin gen, gi ng Albertus steeds

voort met zijn mi sdrij vig gedrag. Zeer onlangs
nog maakte hij zich schuldig aan een vrij

ernstige hui se lijke di efsta l, waarvoor hij ' te
zijner verbetering gevangen gezet werd'. A .H .

Vallee, executeur van deze boedel, wilde de ze
familie verkopen. Toen Adriana dat hoorde
verzocht zij om haar niet te verkopen aangezien z ij een goede behandeling genoot, maar
haar zoon afgescheiden van haar te verkopen,
en hem alzo de gevolgen van zijn hoogst
laakbaar gedrag alleen te doen ondervinden.
Het gouvernem ent verleende Vallee toestemming AJbertus afgesche iden te verkopen. 45
Ook in 1857 werd ee n soo rt ge lijk requ est
op verzoek van een sla vin ingediend . E. van
Waardenburg besloot ee n familie slaven te
verkopen, bestaande uit de (groot)moeder
Winsina, haar kinderen Lizette, Grietje en
Christina en haar kleinkinderen Catharina,
Cec ilia en Christoffel. Deze kleinkinderen
waren kinderen van Christi na. Van Waardenburg had de slaven verteld dat zij hen wilde
verkopen waarop de slav in Christina verzocht
haar in de ge legenheid te ste llen een meester
op te zoeken , en haar met haar kinderen,
afgescheiden van haar moeder [Winsina] te
verkopen. Het verzoek tol gescheiden verkoop

werd ingewi lligd ."
Op de laatste dag van 1857 kreeg Susanna
Krieger toestemming de slavin Christina gesc heiden van haar moeder te verkopen . Over
Christin a werd gezegd dat zij vooral de laatste
tijd, ondanks alle minnelijke vermaningen en
terechtwij zingen, ee n onbehoorlijk gedrag en
geest van verzet aan de dag legde, zodat men
beducht was, dat dit een nadelige invloed op
de andere slaven zou uitoefenen . Waarschijnlijk was dit een gezochte reden want Christina
was niet bij de politie bekend. Het was echter
niet vanwege de ze motivatie dat de verlangde
toestemming werd verleend. Het was namelijk
Christina zelf die het verlangen kenbaar
maakte om gescheiden van haar moeder te
worden verkocht en daartoe zelf een koper
had opgedaan."
Een laatste voorbeeld waarbij een slaaf zelf
te kennen gaf afgescheiden van z ijn venvanten verkocht te willen worden, vonden wij in
een resolutie uit 1851 . Mevrouw P. Elder
kreeg toestemmin g de slaaf Louis gescheiden
va n zijn moeder Jeane te verkopen en naar
Nickerie te vervoeren. Jeane verklaarde ten
vo ll e toe te stemmen, aangezien Louis steeds
de wens te kennen gaf, van haar en zijn andere broeders gescheiden te worden. 48
Toch blijft het in alle gevallen moeilijk vast
te stellen in hoeverre sprake was van eigen
initiatief van de kant van de slaaf of dat deze
door de eigenaar 'ge prest' werd.
c. Gescheiden verkoop om redenen vanjinan-

ciële aard, zoals belastingschuld
Financiële problemen konden eveneens als
motief voor gescheiden verkoop aangevoerd
worden. Vaak werd daarnaast nog een tweede
beweegreden aangehaald zoals in 1835 gebeurde door Sander van Kettie van Meyer.
Sander van Kettie van Meyer kreeg toestemmin g de slaaf Koffy, van wie hij 'geen dienst'
had, afgezonderd van zijn moeder Louisa te
mogen verkopen om van de opbrengst de
sinds 1830 verschuldigde belastingen te kun-
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nen voldoen. De gouve rnernentssecrcl3ris
stelde vast dat Koffy o ngesc hikt was werk te
verrichten of enig daggeld op te brenge n.49

Anthonie Wijngaard te verkopen "u ithoofde
van ge he chtheid aa n deze lve familie s laven,
daartoe , benevens de voornoemde slavin Loui-

In 1837 diende Eva Abra ham Me yers een
soortgelijk verzoek in. Zij wilde de slavin

sa, de dringende bede hee ft gedaan' ."

Anna en haar kinderen Affie en Corn elis
afgezonde rd van hun overi ge famili eleden

e. Gescheiden verkoop uit economische bedrijfsvoering

verkopen

0111

mei de opbre ngst de 'verschul-

digde lands en andere laste n te kunnen vo ldoen ' . Toestcn'lnling werd ec ht er formeel
geweigerd omdat later bleek dat Meyers de
gehele familie

wilde

verkopen, waardoor

gescheiden verkoop niet meer nodig was. ~o
H.T. Potl1uys ,vas in 1841 voogdes over
haa r minderjarige zoon Hermanus. Zij wilde
de hem ten laste komende ac hterstalli ge belas-

ting betalen uit de opbrengst van de verkoop
van één van zijn slaven. Daarom wilde zij

Diana los van haar moeder Martin a verkopen.
Diana en Ma rtin a verklaarden beiden in die
afscheiding toe te stemme n. De beoogde koper. F.C. Gallez, koc ht al eens eerder een kind
van Diana voo r de vrijdom .(1 Ofsc hoon ni et
met zoveel woorden gl.! zegd , zou het doe l van
deze ~.erkoop de l1l a numi ssie van Diana kunnen z IJn .

Het verbod moeder en kind, ongeacht de
leeft ijd van het 'kind' , gesc heiden te verkopen
ko n ee n eco no mische bedrijfsvoering in de
weg staa n. Ee n fami li e sla ve n kon ook één of
mee rdere slaven bevatten die voo r de e igenaar
geen economi sc h nut hadden, maa r door de
bestaande wetgeving niet verkocht mochten
worden. Manumiss ie en verhuur konde n een

oploss ing zij n. C.A. Dorwart was zo'n eigenaar. Hij bezat de slaafTandé (oud 3 1 jaar en
kok van beroep), di e ' voor hem van weinig
dienst' was en die hij daarom wilde ve rkope n.
Diens moeder Finett e, ee n oude en gebrek ki ge
vrouw die hem ve le jaren van dien st was ge-

weest, wenste hij te behouden . Omdat beide
slave n gee n bezwaar hadden tegen een gesc he iden verkoop, werd de verlangde toes te m·
min g verleend. 54

d. Gescheiden verk oop uil genegenheid

CONCLUS IE
Verzoeken tot gescheiden verkoop uit genegenhe id kwamen ook voor. In 1845 kreeg
Hugh Wri g ht, eigenaa r en ad ministrateu r van
plantage Nieuw Acconoribo, toestemm ing de
slaa f Pro fit die va n z ijn ' kind sche jaren af in
dienst was van A .H.T.J. Kennedy , aan deze
Kennedy te verkope n. Ke nn edy, voormalig
admini strate ur va n plantage Nie uw Acconoribo, moti vee rd e z ijn verzoek als volgt: dat hij
' uith oofde van zij ne ge hec hth eid aan hcm
gaarne wensc ht Ovc r te ne mcn ' . De moeder
van Profit stemde in de ze gesc he iden verkoop
toe .52
Ook in 185 1 spee lde ge negenhe id een grote
ro l. Salomo n de la Parra kreeg toestemmin g
de sla vin Eli sabeth en haa r vier kinderen
a fgesc he iden van de (groot) moeder Lou isa aan

Bronnenonderzoek toond e aan dat de literatuur ten aanzien va n de gescheid en ve rkoop
va n moede r en kind in esse nti e correct is,
maar teven s wel e ni ge aanvu lling behoefde.
De gescheiden verkoop van moeder e n kind
was niet a ll een toegestaan a ls st rafm aatrege l,
maar ook andere motieve n konden hieraa n ten
gro ndslag liggen.

Ondanks het re it dat de koloniale overheid
in Surina me de gesc he iden verkoop verbood.
sc hiep z ij wel het wette lijk kad er waarin werd
bepaa ld wanneer de band lusse n moeder e n
kind mocht worden verbroken. Door onderzoe k hebben wij kunn e n vaststellen welke
motieven eigenaren aanvoerden 0111 ee n gescheiden verkoop te rec htva ardigen. Hi eruit
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bleek dat deze verkopen niet alleen plaatsvo nden a ls strafmaatregel of 'voo r den vrijdom'
maar ook mei dwinge nde redenen wat een
breed scala aan moge lijkheden bood. Ook
konden w ij vastste ll en dat het initiatief niet
a ltijd van de e igenaar uitging maar dat ook
slaven te kennen konden geven gesc heiden
verkocht Ie w ill en worden. Verder bleek dat
zowe l de moeder a ls het (volwasse n) kind
toestemming voor een voorgenomen gesche iden verkoop di ende te verlenen. De overheid
toet ste de aangevoerde motieven en in sommi-

NOTEN

ge gevallen werd de toestemming geweigerd,
omdat de aangevoerde redenen niet conform
de waarheid waren.
Daarnaast konden wij de motieven in enke le
groepen indelen en, met behulp van de literatuur en de bronnen, bepalen hoe het proces

Om toestemming te verkrijgen verliep. In
hoeverre de motieven conform de waarheid

waren, ofschoon een enkele maal een gescheiden verkoop werd gewe igerd omdat de requestrant het request ni et naar waarheid had
ingevuld, was uit de aard van de bronnen niet
vast te stellen .

/

I. Hel Ci13a1 van lIuizing:. in een recensie uil de Vo lkskrant van 28 november 1994 van Ben Bakker over hel boek
Eell dorp ;11 de polder· Graft in de :eventiende eeuw door A.Th . van Deursen . De voor die artikel geraadpleegde
bronnen waren de gouvernementsresoluties uil de jaren 1832 lOl en met 1863 en de publikaties op de gescheiden
verkoop uil 1828 en 1829. De resoluties bevacten onder meer de gouvernemenlele beslissingen op de door inwoners
van Suriname ingediende requeslen . Hieronder bevonden zich ook de vel'1.oeken rot gescheiden ve rkoop van
moeders en kinderen . In deze reso luties worden vee lal de motieven aangehaald waarom de gescheiden verkoop
noodzakelijk werd geac ht. Met behulp van de publikaties van 1828 en 1829, het artikel van Van Deursen uit 1975
en het door ons gevonden materiaal kunnen wij vaststellen hoc het proces verliep alvorens een verzoek tot
gescheiden verkoop wad geholloreerd.
2. Jaar
lllUlIa l
Jaar
aantal
Jaar
aantal Jaar
aantal
1832
4
1840
1
1848
1
1856
3
1833
2
1841
5
1849
I
1857
4
1834
6
1842
1850
7
1858
5
1859
1835
3
1843
185 1
5
6
1836
4
1844
I
1852
3
1860
2
1837
3
1845
5
1853
9
1861
8
1838
4
1846
8
1854
3
1862
7
1839
3
1847
3
1855
4
3 . Gouvernemclll" Rcsolulic (verder afgekort als GR) 12-02- 1847, no. 273 .
4. GR 05- 10-1855 . no. 1257
5. De slavenhandel tussen k o l o ni ~n in de West bleef bestaan. Zowel in de gouvemementsresoluties van de gouverneur
van Su riname als v,'tn de gouverneur van Curaçao en onderhorigheden is materiaal te vinden om vast te stellen
hoeveel slaven tussen Suriname en de Nederlandse Antillen werden vervoerd . Ook werden slaven van Curaçao naar
andere eilanden in de Caraibisdtc Zee vervoe rd . Van de in Suriname gemanumittecrde slaven kregen verschillenden
toestemming terug IL'. keren naar hun geboon e-eiland.
6. Emancipatieverslag 1863 .
7. GR 08- 12- 1834 , no . 1200. GR 27-02-1837, no. 208, GR 08-02- 1839, no. 2 17, GR 27-10-1852, no. 136 1. GR 3 112- 1857. no. 1734. GR 29-0 1-1861 , no . 123
8. GR 27- 10-1852, no. 136 1
9. GR 06-06-1832, no. 5 19
10. Zie de leeftijd van Ch ristina Rosalina Cate lIa die bij haar mmlUmiss ic in 1860 slechts twee jaar oud was, terwijl
haar moeder nog in slavernij achterbleef; CR 26-07-1860, no. 9 12.
11. GR. 16-11 -1850, no. 141 9
12. GR 27- 10- 1852. no. 1357
13. GR 16-08-1850, ilO. I Q79
14 . GR 01-12- 1854. no . 1629

Surinaamse slavern[j: De gescheiden verkoop van moeder en kind(eren)
15.
16.
17.
IK .
[9 .
20.
21.
22.
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OR [6-08- 1850. nu . 1079
GR 16-08- 1859. no . 1126
GR 02-05-[861, no. 537
GR 24-12-1862. no . 1461
GR 26-07-\860, no. 9 12
GR 26-11-1 855. no. 1447
GR 26-07-[859. no. 986
In veel gevallen blr.:ek deze fun ctie een ncvenfunclie te zij n: in een aantal resol uties wcrd meldin g gemaakt van een
onderzoek ingcsteld door de ambtenaar belast met het Commissariaat voor de Inl andschc Bevolking. Vanaf 1832 tot
en met 1&63 waren achtcreenvolg~ns. blijkens de gO Ll ve rncmentsrcso luties. de navolgende ambtenaren belast met dit
Commissariaat :
18?? - 1835 de gou\'ernements-sccrctaris
1836 - 184 2 de procureur-gene raal
1843 - 1853 de gouverncll1ellts-secrelaris
1854 - 1855 de adjunct go uvcfIle mcntssccrctari s belast met de fun ctie van gouvernclllentssecretaris
1855 - 185 7 de waarnemet1d go uvernemcntssecrctaris
1858 - [862 de inspecteur der Domei nen. de Nijverheid en den Landbouw
!-Iet eerste jaartal is hel j aar wanneer voor hel eers t sprake is van een bepaalde fun ctionaris belast met het
COlllmissariaat. het laatste jaartal is derhalve een schauing omdat niet duidelijk is wanneer de wisseling van
persoon/functi onaris plaatsvo nd .
23. GR 20-06-185 3. no . 8RO
24. GR 24-01-18 53 . no. 52
25. GR 15-04-1861 . no . 429
26 . Gouve rnemelltsbladcll. p. 68 + 114
27. GR 08-02-1 &32. no . 133
28. GR 29-08-1 832. no. 753
29. GR 08- 12- 1834. no . 120U
30. GR 24-01- 1859. no. 11 2
3 1. GR 22-07- 1862. nu. 799
32. GR 30-03- 1833. 110. 474
JJ. GR 11 -05- 1857. no . 632
34. GR 30-03- 1833. no. 474
35. GR 29-05- 1834. no. 533
36. GR 29-05- [834. no . 534
37. GR 3 1-01-1833. no. 110
38. GR 05 -04-1836, no. 452
39. GR 25 -11 - 1835. no. 1131
40. GR 3 1-12-[857. no . 1736
41. GR 04-11-1841. no . 1288
42 . GR 01-05-1858. no. 570
43 . GR 06-06-1832. no . 5 19
44 . GR 11-03- 1858. no . 323
45 . G il. 10-09-1856. no. 1132
46 . OR 30-06- 1857. no. 852
47 _ GR 3 1-1 2-1 857. no. [734
48 . GR 29-1 2-1 85 1. no. 1579
49 . GR I]-U6- 1835. Jl O . 606
50. GR 03 -07- 1837, no. 621
51 . GR 0 1-11 - 1841. no . 1273
52 . GR 10-07- \84 5. 110 11 2 1
53. GR 16-08-185[. no . 1021
54. GR 03-05- 1853. 110 . 607
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Ruud Beeldsnijder

Gouverneur Mauricius in zijn eerste Surinaamse
brieven en journalen

D

och ik acht nodig in 't begin alle omstandigheden/a/ U Edele Groot Ach/bare kennisse te brengen: om dat hel anders 0 11moogelijk te begrijpen of te ge/ooven zou
wesel1, hoe een go uverneur hier geplaagd
is. "
Johan Jacob Mauricius was één van de belangnjkste go uverneurs van Suriname. Hij
werd in 1699 in Amsterdam geboren. Zijn
vader was een Dominicaanse priester die lot
hel Protestantisme was overgegaan en koopman was geworden. Als zesjarig knaapje zou
Johan Jacob - volgens een hardnekkige legende - in de Amsterdamse Gasthuiskerk een
preek hebben gehouden.} Volgens andere
verhalen begon Mauricius, amper dertien
jaar. een s/lldie in de godgeleerdheid. ging
over !Of de rechten. promoveerde en werd op
zestienjarige leeftijd doctor. J
Maur\cins studeerde onder de hoogleraren
Gronov ius, Voet en Boerhave. Hij las en
schreef veel en was uitstekend op de hoo gte
van de literaire voortbrengse len uit zijn tijd.
AI op jonge leeftijd hield hij zich met dichtkunst en toneel bez ig. Hij had contacten met
geleerden en schrijvers, onder andere met
Voltaire en Fénélon.
In 17 19 werd Mauri cius ge kozen tot schepen en pensionaris van Purmerend en gedeputeerde van Holland en West-Friesland . Na zijn
vestigin g als advocaat in Den Haag werd hij
commies van de raadpensionari s lsaac van
Hoornbeek. In 1725 werd Mauricius resident
der Nederlanden te Hamburg, een belangrijke
post vanwege de Nederlandse Oost zee handel,
met een traktement van f 5000.- per jaar. In
Hamburg maakte hij snel carrière. Zijn traktement werd in 1741 verhoogd met f 1200,- per

jaar en voor dienst en, de VOC beweze n,
kreeg hij nog eens f 2500,-.
In 1737, nadat zijn eerste en z ijn tweede
vrouw waren overleden , trouwde Mauricius
met Joanna Wreede, een nicht van Boerhavc.
Begin 1742 deden de directeuren van de Sociëteit van Suriname hem het aanbod als gouvemeur-generaa l naar Suriname te vertrekken .
Dit aanbod aanvaardde hij na aarzeling, zoa ls
hij het deed voorkomen (Van Sijpesteijn
1858: 8-15).
Een echte biografie van Mauricius bestaat
niet. De over hem verschenen publikaties
behandelen hoofd za kelijk zijn laatste jaren in
Suriname, met name zijn conflicten met zijn
opponenten , de zogenaamde Cabale. De beginperiode van zijn gouverneurschap is in de
gesc hiedsc hrijving daardoor enigszins onderbelicht geb leven. Daarom in dit artike l aandacht voor de episode 1742 - 1743, ofwel de
confrontatie van een 'verlicht ' Europees bestuurder met de koloniale maatschappij .
De geschiedschrijvers twijfelen er niet aan
dat Mauricius over een grote e ruditie en grote
capacileiten beschikte . Over zijn andere eigenschappen en ambities lopen de meninge n
uiteen . Van Sijpesteijn ( 1858: 2) - hij behandelde alleen zijn Surinaamse periode - stond
weinig kritisch tegenover Mauricius. Hij gebruikte te weinig bronnen, beperkte zich tol
de gouverneursjournalen en hield deze ook
nog voor particuliere dagboeken (Van der
Meiden 1986: 9 1). Wolbers (1861: 224-225)
achtte Mauricius een bekwaam rechtsge leerde
en staatsman, maar een slecht bewindvoerder,
zonder ridderlijk karakter. Een veelal juiste
visie leidde vaak tot tegen stand door een
onjuiste toon. De Surinamer Tholllson vond
dat Mauricius weinig zelfbeheersing toonde en

56

Ruud Beeldsnijder

Johan Jacob Mauricius in 174/.
(Schilderij Camelis Troost , Rijksllluseum Amsterdam)

GOl/vernel/r Mal/ricil/s il1 =ijl1 eersle SI/rinaamse brieven enjol/rnalen
ni et opgewassen was tegen kleingeestig gev it
en hatelijke plager ijen waardoor hij zic h de
haa t en verac.hting va n de aa nzienlijkste koloni sten op de hals haalde (Thomson 1909: I).
In de laatste decennia is het voora l Van der
Meiden geweest ( 1986) die Mauricius de aandachl heeft gegeve n die hij verdien!.
In de periode van Mauricius werd Suriname
bestuurd door de Soc iëteit van Suriname,
eigenaresse van de kolonie, gevestigd te Amsterdam. Als feile lijke 'grond wet' go ld hel
octrooi dal de Slaten-Generaal in 1682 aan de
West-Indisc he Compagn ie hadden ve rl eend .
Hierin werden de betrekkingen tussen kolonie
en moederland en de beslUu rsorga ni satie ge rege ld. Ve le zaken bleven echter vaag. Het

hoogste gezag in de kolonie berustte bij de
go uve rn eur, benoemd door de Soc iëteit
Naast de gouve rn eur trad een 'Politycque
Raed' op, late r ' Hof van Politie en Crimine le
Justitie' of 'raad va n Politi e' genoemd. Het
Hof bestond uit tien ra ads leden, de 'aensienlijkckste, verstandighste en Ill oderaelste onder
de co loniers'. Het kwam na op roep van de
gouverneur bijeen , di sc ussiëe rde en bes liste
over alle zaken die voor de kolonie van belang waren en door de gouverneur waren
voo rgelegd. Een 'I-lof van Ci viele Justitie '
fungeerde als rechtbank in civiele zaken en
bestond uit zes raadsleden. Alle raadsleden
werden door de gouverneur uit dubbe ltalle n.
opge maakt door de kolonisten, voo r het leven
gekozen.
De ra 3d fi scaa l. de openbare aankl<:lger, had
in beide Hoven een adviserende Slem. Het
tiscaa lsambt werd niet ge honoreerd . Daarom
was de fi scaal tevens deurwaarder, hel gee n
hem behoorlijke inkomsten opleverde. Door
ve rstrenge ling van be lange n ontstonden vaak
grote moe ilijkheden. Mauricius heeft zich
ervoo r ingezet hel fi scaals31Tlbt en het deurwaardersambt te sc heiden , hetgeen hem tenslotte lukte. Een ge wapende burgerwac ht,
waarin bijna all e Europese ing,ezetenen di enden, beschermde dc kol onie tegen buitenlandse en binnen landse vija nden, de weggelopen

57

slaven. Deze werd bijgestaan door een ge regelde - maa r ge ringe - troepenmacht, de rnilitie . In militaire zaken steunde de gouvern eur
op de command eur der militie.

AANKOMST
De dag na zij n aa nkom st in Suriname, 16
oktober 1742, werd Mauricius ontvangen door
de oud -gouverneur en de leden van het Hof
va n Politie . In zij n eerste toespraak tot hel
Hof, twee dagen later, bedankle Mauricius de
leden allereerst voor de vr iendelijkheid en de
harte lijkheid waannee hij ontvangen was.
Daarna benadrukte hij dat 'eendracht in de
harten en zielen' behoorde Ie blijven . Hij
vertelde ook waarom hij naar de post in Suriname had gezoc ht. Van jongs af aa n leed hij
aan een 'cruelle borstziekte en andere toevallen, meest altijd veroorzaakt door koude'. In
een warm klimaat, zo had men hem verte ld,
zo u hij daar va n af komen. Zijn dagen wilde
hij da n ook in Surinam e eindigen .
Mauricius sugge re erde dat hij het gO ll verneursambt ni et had verkozen va nwege
financieel gewin. Dat was slechts gedeelt elijk
waar. lnderdaad was zijn traktement in Suri name (/9000,- pcr jaar). niet zo veel hoger
da n wat hij in Hamburg verdiend had . Hij
vertelde er cchter niet bij dat hij nog andere
inkomsten had. Zo beschikte hij over 'admini stratiën'. hel beheer over plantages van rijke.
in Nederland wo nende planters. Eén va n die
administraties, die van een der rijkste koloni sten. S. L. Nealc. leverde hem meer dan f 10.000.per jaar op (Van der Meiden 1986: 94). Bovendie n was hij van plan ze lf plantages te
starten ..! Kort na zijn aankoms t kocht Maurieius Je planlage Sandpunt (later La Simplicité
genaa md ) ge legen aa n de Boven-Suriname,
mèt de benodigde slaven. Ee n paar jaar later
koc ht hij Berseba aan de Beneden-Suriname .
Bovendien kree g hij van de directeuren van
de Soc iëteit nog vijOlOll derd akkers land kosteloos ter ont ginning, wat later de plantage
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Belwaarde zou worden, bestemd voor zijn
zoon Andreas. Z ijn zoon Pieter werd in staat
geste ld de plantage Purmerend aan te leggen
(Van Sijpesteijn 1858: 107).

Een maand na aankomst schreef Mauricius
naar Nederland dat hij in het Hof leden had
gevonden 'over wiens bekwaamheid, bescheidenheid en rechtmatigheid' hij tevreden kon
zijn. Over zijn woonplek maakte hij zich
echter zorgen. Aan huis en tuin was niets

gerepareerd of onderhouden ; de regenbak was
gebarsten en het dak lekte. In het huis zag hij
niets dan ongedierte en verwi lderde slaven.
Ui t de vensters kijkend zag hij : 'een lelijke
wildernis zoals Noach uit de ark komende ze
gevonden zou hebben'. Mauricius klaagde

verder over het gebrek aan groente in de kolonie. Over de gronden die de Soc iëteit bezat,
schreef hij dat ze niet gesch ikt waren voor
koffie of cacao. Hij begreep niet waarom de
allerslechtste grond in de kolonie voor de
Sociëteit was uitgekozen. Hij zou graag uit
'p licht en liefhebberij ' alle mogelijke opdrachten geven het een eIl ander te verbeteren ,

maar - zo pessimi stisch was hij al na één

maand - hij vreesde dat dat vergeefse moeite
zou zijn. S
BESTUUR EN ECONOM ISCH BELEID

Bij zijn aankomst vond Mauricius de gouvernementssecretarie in wanorde. Hij merkte op
dat raadsleden klaagden dat zij geen inkomsten uit hun ambt trokken, maar alleen' last
en misnoegen '. Oudere raadsleden spraken er
dagelijks over het ambt maar neer te leggen ;
vacatures konden bijna niet worden gevuld.
Dit alles zou hem niet zo verdrieten,
schreef Mauricius, wanneer hij helpers zou
hebben die hem van de details bij de uitvoering konden ontlasten. Maar wanneer hij al
zjjn hersens had ingespannen om na rijp onderzoek orders uit te vaardigen, moest hij nog
ze lf alle ' bagatellen ' verband houdend met
hun uitvoering, verzorgen. In Suriname moest

men alle orders zes maal geven en ze dan nog
zelf uitvoeren. Mauricius toonde wel begrip
voor het gebrek aan efficiëntie in bestuurszaken. Hij noteerde dat het in Suriname onmogelijk was de zaken met ' die promptitude
en exactheid' te verrichten, als in Europa.
Door de hitte werd 'de naarstige mens aanstonds onlustig en geesteloos'. Maar dit alles,
schreef Mauricius, mag toch niemand excuseren zijn p licht te doen.
De gebrekkige uitvoering van de orders van
de gouverneur lag niet aan een te geringe
frequentie van vergaderen.' Op sommige dagen werd de gehele dag vergaderd tot ' s
avonds negen uur, in één geval zelfs tot tien
uur. Een verkoping van slaven gaf wel eens
aanleiding een vergadering uit te stellen. De
lange vergaderingen waren niet aangenaam
voor de raadsleden. Zij genoten geen bezoldiging en deden alles enkel 'uit liefde ten beste
van 't gemeen'. 7
De gronden die werden uitgegeven ten
behoeve van de aanleg van plantages, dienden
door de landmeter te worden opgemeten. De
gouverneur kon dan zijn goedkeuring verlenen
op grond van de kaarten die na meting waren
opgemaakt (Wekker 1983: 39). Met bevreemding moest Mauricius hij het nakijken van
vroegere uitgiften constateren dat veel plant~
ges in gebruik genomen waren zonde1"dat dit
ergens geregistreerd stond, iets wat niet meer
ongedaan gemaakt kon worden. Mauricius
wenste daarom nieuwe, exacte kaarten. Planters die geen kaart konden overleggen, dienden een nieuwe te laten maken. Zijn voorgangers (Raije en De Cheusses) hadden daarover
al plakkaten (wetten) uitgevaardigd, maar de
meeste inwoners wilden niet meewerken.
Vroegere gouverneurs werden afgeschrikt
door de grote omslag en waren bang zich de
haat van voorname famil ies op de hals te
halen.
Volgens het octrooi mochten alleen Nederlandse schepen, op enkele uitzonderingen na,
goederen naar Suriname brengen. Daar werd
slecht op gelet, want de planters hadden baat

Gouverneur Mauricills in =ijn eersle Surinaamse brieven en journalen
bij de komst van schepen uit verschillende
landen. Mauricius wilde aan deze 'slllokkelpraktijken ' een eind maken: ' De planters
zu ll en in 't eerst daarover schreeuwen , dewijl

't veele van hun zeer raakt, doch mettertijd
word men a lles gewoon'.
Het gouvernement kampte met voortdurende ge ldzorgen. Reparaties voor de Sociëteits-

bark, hoge rekeningen voor de magazijnen
voor oorlog, de inkoop van paarden, leningen
en bijdragen voor het nieuwe fort , hadden de

kas uitgeput. Deze bijdragen werden vroeger
uil de contributiekas betaa ld, maar nu moest
de Sociëteit ze voorschieten .8
JUSTITIEBELEID
Mauricius ' aandacht ging dadelijk na zijn

komst uit naar het justitiebeleid. Zijn bevindingen bleken teleurstellend , Volgen s de lij st
van lopende process en waren dat er 368,
waarvan veertig sedert zijn komst. Hij ergerde
zich eraan dat vele eenvoudige kwesties vaak
met een ingewikkeld pleidooi werden afgehandeld, De meeste processen behelsden de-

batten over onbetaalde rekeningen . In mei
1743 moe st Mallficius vaststellen dat het
zonder grote veranderingen niet mogelijk zou

zijn ooit het einde te zien van alle onafgedane
processen . Desondanks was de gehele maand
april doorgewerkt . ' bijn a booven mcn schelijk
vermoogen voor al in dit climaat' ,
Een ander probleem was hel al aangestipte
feit dat de fi scaal te vens al s deurwaarder
fungeerde en daaruit hoge inkomsten ve r-

kreeg. In hel Hof van Politie ontstonden hevige conflicten over d e declaraties van de fi scaal I-Ialewijn van de r Werven . Mauriciu s
kreeg de mee ste raads led e n tegen z ich e n
probeerde het . geschr eeuw te st i ]Jen '. Ineen
brief aan de Sociëteit schreef hij dat hij genegen was de fi scaal in alle s zoveel mogelijk de
hand te bieden . Hij was e r intu ssen van overtuigLl geraakt lhu' he t fi scaal sambt ni e t zo
lucratiefwas al s men op grond van geruchten
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in Holland had ge loofd, De werkzaamheden
van de fi scaal zouden netelig zijn , maar weinig voordelen opbrengen, Uiteindelijk werden
(in 1745) het fiscaalsambt en het deurwaardersambt gescheiden.
Over de bestraffing van s laven ontstond
ook een ' bitter dispuut', Hun ' losbandigheid '
zou dagelijks toenemen. Ingezetenen die hun
slaven wi lden straffen door ze in Paramaribo
op water en brood te laten zetten of een
Spaanse bok te laten geven, hadden zich tot
de gouverneur gericht. 9 In het verleden waren
deze straffen zonder kosten voltrokken , Het
ging e r immers om de di scipline onder de
s laven te handhaven . Maar nu begon de fi scaal te beweren dat dit oude gebruik geen
recht sgronden had. Hij wenste voortaan van
z ulke zaken op de hoogte te worden gebracht
- e n belangrijker - daarvoor een vergoeding te
ontvan gen . Mauriciu s meende de zaak voorlopig maar bij het oude te moeten laten. lo

MILITA IR BELEID
De verdediging van de kolonie was gericht
tegen buitenlandse en binnenlandse vijanden ,
de wegge lopen s laven . In de loop van de
achttiende eeuw werd steeds duidelijker dat
een con sequente strijd tegen de weglopers
onvermijdelijk was.
De mogelijkheden 0111 de kolonie te verdedi gen lieten te wen sen over. Klachten te over:
de garni zoenen in de buitenposten kregen
karige en op onregelmatige tijden uitgedeelde
rant soe nen. Mauricius nlOest constateren dat
op alle forten regenbakken ontbraken en het
water in oude vlee s vaten werd bewaard .
Het bleek kostbaar slaven van planters te
huren voor werkzaamheden aan de fortificaties. met name aan het nieuwe fort: NieuwAmsterdam. De planters vroegen vierentwinti g
stuivers per dag voor de huur van een s laaf.
in plaats van de vroegere twaalf. En zelfs dat
vond e n zij ei genlijk te weinig. Vierentwintig
stuivers le e k veel. Illaar voor dal bedrag
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moesten de slaven ook van kost worden voorzien en daarvoor moesten weer andere slaven

dia kenschetste Mauricius dat fon als een

worden uitgezonden . Bovendien werden al
deze slaven juist in de tijd gevraagd dat ze op

Alles viel er omver. Alle daken waren lek en
de houtluizen ruïneerden alles. De brug was

de plantages het meest nodig waren. Het erg-

ingevallen, hij was van onderen verrot. Reparaties bleven Uil vanwege het gebrek aan

ste was nog dat zij tijdens het werk aan de

plaats 'alwaar niet dan verdriet te sien is' ,

fonificaties elkaar ' alle godloze kunstjes'
leerden.
Hoe begrijpelijk Mauricius de klachten van

blanke of zwane timmerlieden."

de planters ook vond , vierentwintig stuivers

OMGANG MET ' HOGER' EN 'LAGER'
PERSONEEL

vond hij te veel. Hij verzocht de directeuren
van de Sociëteit de planters te dwingen hun
slaven voor de bouw van het fort af te staan.
In het Hof van Politie legde hij de raadsleden

Uit Mauricius' geschriften komt steeds naar
voren dat hij zich tegenover ambtsdragers

uit hoe onvergeeflijk hel zou zijn het nieuwe

correct, zelfs wellevend wilde gedragen. Des-

fort door gebrek aan financiën te laten verval-

kundige mensen wist hij te waarderen, al
waren ze niet ten volle gekwalificeerd. Toen
hij verlegen zat om een ingenieur en een
magazijnmeester droeg hij kapitein-luitenant

len. Maar de raden bleken niet erg onder de

indruk en weigerden aan het onderhoud bij te
dragen. In zijn brief aan de Sociëteit schreef
Mauricius alles te hebben gedaan om de He-

ren te

OVcl1l1igen.

Hij had zelfs tussen twee

zittingen een dag ingelast om hen tijd te ge-

ven 'te herkauwen' . Hel enige wat hij daarmee had bereikt, was dat zijn voorstel bedaard
was aangehoord, in plaats van dat alle raden
van het Hof kwaad waren opgestaan. De zaak
bleef slepen . De prijs werd teruggebracht naar

twaalf stuivers, maar de planters weigerden
hun slaven voor deze prij s te verhuren. Het
speel Mauricius dat de Sociëteit destijds niet
meer slaven had gekocht, huren was in feite
weggesmeten geld.
Op het nieuwe fon Nieuw-Amsterdam ,

klaagde Mauricius, dat ' zoveel tonnen goud'
had gekost, was geen enkele batterij goed

Reijnet op deze werkzaamheden zo lang waar
te nemen. Hij gaf hem te kennen dat hij zijn
bijzondere diensten niet zou vergeten. Hij
betreurde het dat Reijnet tot nu toe géén andere beloning had gekregen dan de nijd van

anderen, en droeg hem voor promotie voor.
Toen Reijnet in december 1743 overleed,

achtte Mauricius zich beroofd van ecn 'groot
steunsel ' .

Een van de functionarissen met wie Mauricius in zijn eerste jaren het meest in de clinch
lag, was luitenant Bird. In zijn brieven en
journalen werden - alieen al in het jaar 1743 een-en-twintig uitgebreide klaagzangen over
Bird gevonden. Birds taak en functie waren
niet duidelijk omschreven, maar desondanks

gemonteerd. De affuiten waren in slechte
staat, verwaarloosd, en doorgeknaagd door de

had deze officier zich volgens Mauricius in

houtluizen. De kap van de barakken was
opengescheurd, wat hevige lekkages had veroorzaakt. Voorts was het hem onbegrijpelijk

over hem kwamen vooral neer op machtswellust. De commies van het magazijn van oor-

waarom de losse aarde, wanneer het kanon
werd afgeschoten , de kanon ier om de oren
moest vliegen . Het einde van het jaar 1743
bracht gelukkig verbeteringen.

' alles wat veel aangematigd' . De klachten

log klaagde erover dat Bird er plezier in
scheen te hebben de goede man steeds op
ongelegen tijden, zelfs op zondag tijdens de
kerkdienst, te laten halen om het magazijn te

openen.

De toestand van de overige fonen bleek

Bird lag altijd dwars. Bijzonder onaange-

niet veel beter. Na een inspectie van Zeelan-

naam was dat Bird, zodra iemand hem maar

Gouverneur Mouricilfs in =ijn eerste SurÎnaamse brieven enjourna/en
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wilde tege nspreken, ' met ee n Achilles-toon '

knikkers en Ma uri ci us de schoolmeeste r die er

over zijn onlslag begon Ie spreken. Op hel

met de plak overheen zal.

nieuwe fort had Bird, o ndank s zijn opdrachten , nog ni ets gedaan. Hij had 'meer gebroken
dan ge ma akt ', zoa ls kanonnen lat en ve rs lepe n
zonder daarvoor affuiten te verzorgen. Bird
begon veel . maa r e indi gde weinig. Hij wilde

Het was nie t ge makke lijk werkkrachten
voor het gouvernement te vinden. De Sociëteit
wilde immers ni et vee l betalen. Soms zeide n
vak li ede n hun dien st o p, omdat zij bij particuli eren m eer konden verdienen. De arbeidspres-

geen veralllwoorde lijkheid dragen. Nomen est

tati es van blanke werklieden vielen vaak te-

omen: Bird was ee n vrije vogel, en een rare
vogel. Vaak hande lde hij in Mauricius' op inie : ' m et de uit erste los heid e n o no plettendheid ', 'ee n ec ht e wargeest ', 'd ie ni ets sc hijnt
te zoeken dan ve rwarrin g e n tweedracht'.
Mi ssc hi en voe ld e Mauricius toc h e ni ge
sy mpathi e voor deze vreemde vogel. Hij o ntbood hem op O udejaa rsdag 1743 , in aa nwez ig heid van de commande ur, e n overhand igde

ge n . Mauri cius klaagde vooral over de timm erlieden. Eé n timmerman, di e sedert enige
maande n ni et tot werken in staat was , li e t de
go uvern eur onts laa n. De Sociëte it had immers
gee n 'onnutte broodeters' nodig. Bovendien
m erkt e de gouve rn eur a l sne l dat het in S urinam e de gewoonte was dat bl ank e timmerlieden gages trokken van de Sociëteit en voor
e ige n rekening bij-klusten. ' 2

hem een brief van de Soc iëteit: zijn benoe-

AI spoedig na zij n aa nkom st merkte Mauri-

min g to t kapitein . Bird, z ichtbaar geroe rd, zei
de g unst va n de Heren va n de Soc iëteit met

c ius op dat men in Europa niet w ist hoe slaven eigen lijk werkte n. Van d e s lave n bij het
go uvernem e nt waren er maa r twee di e dat
tamelijk goed deden. De overige. voora l vrouwen. sc hene n alle 'de nkbee lde n van dien en of
we rk en' verloren te hebben . Mauricius k laagde evenee ns ove r de 've rdrieti ge lanksaam heid' waarme e in S uriname alle we rk werd
ve rri cht. Er was volge ns hem gee n kl e in ze ri -

dankbaarheid Ie accepteren . Daarop hield
Mauricius be ide heren voor dat het welzijn
der kolonie verei ste dat : ' wij met terzijde
settin g van al te persone e te gevoeligheden, alle
on se vennoogens vereenigde tot het se lfde
oogwit'. De conversa ti e e indi gde vriendschappe lijk . Het is de vraag o f Bird z ijn karakter

kon veranderen . Anderhalf jaar later was in

ger vo lk dan deze mensen. De minste pijn aan

het journaal van Maur ici us te lezen: 'De Hee r
C apt. Bird h ee ft hede n weer lun atiq uc buie n ... •.
Een andere kwelgeest van Mauricius was

een vi nge r bleek rede n ge noeg o m z ich z iek
te meld en en in de 'negerhuizen' te blijven
li ggen .
De s la ve n die voor de Soc iëtei t werkten ,
wa re n ook ni et de besten . De ove rhe id wen ste
nauwe lijks iets te betalen voor haar s laven ,
du s moest ze geb ruik maken va n dat co ntin ge nt s laven dat de ei genaren liever kwijt dan
rijk waren . Aan het ge brek aan goede s laven

het raadslid Wriedl. . Altijd pour la proponion
contraire,' voo ral a ls het zijn beurs betrof,
m ee nde Mauricius. Wri edt maakte z ich kenbaar ' m et brutaliteit en impertinentie '. Bij
alles wat werd voo rges teld, ze lfs eer hij een

voorstel hoorde of begreep, sprak, of beter

voor de Sociëteit kwam ook in de volgende

gezegd sc hree uwd e hij aa nstonds dat hij tegen
was, ' niet all ee n voor z ijn beul1 , ma ar ee r ik

jaren gee n verbetering. in het journaal van 13
januari 1745 stond in marg ine ge notee rd , als
ware het een wanhoopskre et : ' Slaven! S lavenl ' .
Tege n s lecht e be hand e lin g en mi shandelin g
va n s lav en trad Mauricius op. Toen op de
plantage S inabo s laven ern sti g werden mi shand e ld, confereerde de gouvern eur met twee

zelf nog half uiigesproken ben '. Dil alles
geschiedde met een too n ell stijl di e ee rd er in
ee n kroeg paste dan in een raad svergadering.
De g ro te ambiti e van Wri edt was volgens
Mauriciu s doo r te gaa n a ls de beschermer der
vrijheid . De and ere raadshere n noe md e hij ja-
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raad sleden en de raad fiscaal over deze zaak;
het Hof moc ht derge lijke wreedheden ni et
toes taa n (Beeldsnijder 1994 : 244-246). Mauricius sc hee n goed Ie begrijpen dal hij zonder

heid' dat zij hadden gezie n dat de gouverneur
hun vriend was en het goed met hen meen-

de. 14

de medewerk ing van betrouwbare elementen
uit hel 's lavenvolk ' weinig zou kunnen bereiken (zie Bee ldsnijde r 1993: 82-86). Op 3
november 1743 sc hreef hij ze lfs in zijn jour-

naal dat zijn blanke knecht ziek was, 'waardoor ik gants aan de zwarte ben overgegeven'.

IN DIANEN
AI kort na zijn aankomst meldde Mauricius

dat er indianen uit hel Marowijne-gebied aan
hel H of wa ren gekomen. De gouverneu r behandelde hen 'vriendelijk en beleefd' en ze

kregen 'zo vee l zij wi lde n' te drinken . Na de
ontvangst van en ige geschenke n, spiegeltjes en

bossen kralen, vertrokken zij met blijdschap
en 'be tui gingen van vriendsc hap'. Hierna
bezochten de indi anen hem rege lm atig. Soms
klaagden zij over ondergane mishandelingen.
In één geva l liet de gouverneur de· personen
di e hen bestol en en misha nd eld hadde n op het
fort komen e n door de beledigde partij met
spit sroeden bewerken. Bovendien werd hen
bescherming aangeboden zodat zij 's nachts
niet werden beroofd. Het gouvernement wilde
de indianen eraan laten we nnen, alles wat zij
hadden in Paramaribo te koop aan te bieden.
Indianen werden ook gebru ikt bij de oorl ogen tegen de weglopers. De indianen zouden,
naar zij verkl aarden, allang gekomen zij n om
een [weglopers]dorp aan te geven, maar zij
hadden dit nagelaten omdat zij vroeger daarvoor nier werden betaald. IJ
In juli 1743 beklaagde Mauricius zich erover dat men er een gewoonte van maakte de
indianen 'a ll e kwaad in plaats van beleefdheid
te doen'. Ze werden dronken gevoerd en beroofd. De gouverneur wilde hieraan een eind
maken en hen met vriendelijkheid animeren
gerege ld re komen. In oktober 1743 verkl aarde een groep indianen ' met veel tcderharlig-

MEDISCHE ZORG EN VERVOER
' Werken van chariteit' behoren voorrang te
hebben, schree f Mauricius aan de Sociëteit.
Hij duidd e daarbij op het hospitaal dat in een
slechte conditie verkee rd e. De lekkende daken
moesten gereparee rd worden. In september
1743 werd daarover een ge hele ochtend ve rgaderd. De ziekenvader kreeg een reprimande
voor zijn ' neglicenties' e n dagelijkse dronkensc hap. Hem werd, toen hij zich niet beterde,
het ziekenvade rsc hap afgenomen. Veel heeft
het alle maa l niet ge ho lpen. Na twee jaar
moest de gouverneur weer schikkin gen treffen
omdat alles in het hospitaal weer 'cahin caha'
ging.
Het grote aa nt al ziektegevallen bleef ee n
probleem. In het journaal over oktober valt te
lezen dat de cOIllmandeur met koorts op het
fort was teru g gekomen, de fiscaal had koo rt s
en verder de zoon van de gouverneur, diens
oude buurman Tourton, en de commies van
de Mineraal Compagnie. Men hoorde rondom
niets dan van doden en stervenden . Gehele
huisgezinnen zouden bijna zijn uitgestorven.
Er waren bovendien kinderpokken, hete koortsen en er heerste er een soort 'doleigheid '.JS
Vervoer was in Suriname problematisch.
Wegen waren er allee n in de stad en voor het
verkeer te waler waren roeiers nodig en we l
sterke en ervaren kerels, want de ri vier was
gevaarlijk. Zulke mannen waren er vaak niet.
Daarom moest soms met een klein gevaarlijk
boo tj e de oversteek van Paramaribo naar het
fort Nieuw-Amsterdam worden gemaakt. En
het traj ec t naar het nieuwe fort , schreef M a u ~
ricius, wa s minstens zo ' kwaad en gevaarlijk)
als dat van Amsterdam naar Zaandam. De
schippers, waarop het gouvernement een beroep deed, waren vee la l onwillig hun medewerk ing te ve rl enen, zelfs niet tegen beloning.

Gouverneur A1auricius in zijn eerste Surinaamse brieven en journalen
De gouverneur moest soms de tentboot van
zijn zoon lenen om op reis te kunnen gaan.
De oude en slechte boot waarover de Sociëteit
beschikte was vaak lek en reparaties waren
tijdrovend en kostbaar.
In het jaar 1743 maakte Mauricills twee
dienstreizen, in maart een van ruim een week
(Jodensavanne); in september een van twee
weken (Commewijne, Cottica). De namen van
diegenen bij wie hij de maaltijd gebruikte of
logeerde, laten zien met wie hij op een redelijke of vriendschappelijke wijze 0111 ging. 16

PERSOONLIJKE SORES

In de journalen van Mauricius en evenzeer in
zijn brieven, komen zijn persoonlijke omstandigheden vrij uitvoerig aan de orde. Hij was
niet beschroomd met een zekere bezetenheid
voortdurend over zijn gezondheid en die van
zijn vrouw te klagen. Alleen al in 1743 sprak
hij op zijn minst dertig maal over zijn gezondheidstoestand in zijn journaal en drie
maal in zijn brieven; over die van zijn vrouw
twintig maal. Een maand na zijn aankomst al
meldde Mauricius dat hij zich niet goed voelde en zich moest laten aderlaten. De voorgenomen reis naar het Suriname- en paragcbied
werd daarom uitgesteld.
De uitzonderlijke hitte viel hem tegen ; hij
klaagde over het ongewone voedsel en meermalen over het gebrek aan rllst dat hem belette te herstellen. In augustus klaagde hij dat
zijn hoofd was ' afgemat ' . Alle onaangename
toestanden in het Hof hadden hem 'gans ontroerd'. Toch was hij er trots op dat hij ondanks 'onuitsprekelijke pijnen' de vergadering
van het Hof had voorgezeten , audiëntie had
gehouden en iedereen had gesproken die met
hem moest spreken.
De slechte toestand waarin zijn vroU\\' in
het najaar verkeerde, maakte ook de zijne
erger. Sinds ze in Suriname was gearriveerd,
had zij: 'elendig gekrukt'. Op een dag, toen
Joanna er zeer slecht aan toe was, begon hij
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zijn journaal zelfs rnet rnededelingen over
háár. Op la november 1743 was zij zo ziek ,
' met swaare benauwtheeden en ijlingen in 't
hoofd' dat Mauricius zelf ook 'geheel ontsteld
en afgemat' was.
Bij alle problemen met zijn gezondheid
vergat Mauricius nooit aan de materiële belangen van zijn familie en van zichzelf te
denken. In de loop van het jaar 1743 was het
hem na herhaalde pogingen gelukt duizend
akkers land, bij het fort gelegen, in exploitatie
te krijgen. AI in december 1742 solliciteerde
hij in bedekte termen bij de Sociëteit voor het
vendumeesterschap voor zijn zoon Pieter. In
februari 1743 dankte hij de Heren voor de
gunst aan zijn zoon en zijn familie bewezen.
Om welke gunst het toen precies ging, werd
uit zijn brief niet duidelijk. In april \ 743 gaf
Mauricius het kantoor der ontvanger van
ingaande en uitgaande rechten ad interim aan
zijn zoon Andreas over. Bij de Sociëteit beval
hij Andreas als een nuttige dienaar aan. De
htJidige Functionaris Braat was, schreefMauricius, bekwaam, maar de mogelijkheid bestond
toch dat hij na zijn voorgenomen reis naar
Holland niet terug zou keren.
Om de wildernis achter zijn huis schoon te
maken en te veranderen in een Europese
moestuin had Mauricius slaven te leen gevraagd. Zo'n opknapbeurt was hard nodig
geweest, niet zozeer 'tot sieraad, maar 0111
niet opgevreten te worden door de mosquiten,
1110mpieren en zelfs slangen'.
Met bijzondere nadruk beklemtoonde Mauricius steeds hoe weinig tijd hem door al zijn
werk over bleef: het lezen van brieven van
familie en andere particulieren was hem tot
dan toe onmogelijk geweest. Ook tijdens de
kerstdagen van 1743 had Mauricius niet veel
rust: de dag dat hij in zijn journaal schreef
'Kersdag' vond aan de Waterkant een schermutseling plaats tussen soldaten en scheepsvolk. De gouverneur had uitvoerig overleg
moeten plegen met de raad fiscaal en de commandeur. Op tweede kerstdag kwam een Engelse kapitein berichten dat zijn schip buiten
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de monding van de rivier gestrand was, maar
dat het mogelijk leek het vlot te krijgen. De
gouverneur gaf meteen de order de Sociëteilsbark uit te zenden. Zijn adjudant, ee n onderofficier en vier so ldaten gaf hij mee. Mauricius achtte dil een goede gelegenheid om tot
vergoeding van de kosten voor de bark het
berggeld te verdienen en tevens om de
scheepslieden de klist te leren kennen.
Toch bleef Mauricius wel enige tijd over
om aandacht te besteden aan zaken die werkelijk zijn belangste llin g hadden gewekt: in zijn
journaal schreef hij in januari 1744 , dat zich
hier sedert enige dagen een komeet had vertoond. 'Doch de menschen hebben hi er soveel
met de aarde te doen , dat sij gee n tijd hebben
om op de hem e lsche verscheijnse len te letten' .\?

de landbouw en van bestuurlijke en rechtssystemen. Verder bezat hij de vaardigheid strijdende partijen tot elkaar te brengen. Eén ding
wordt uit zijn brieven en dagboeken goed
duidelijk: Mauricius was een Prinzipienreiler.
Misschien heeft hij z ich, méér dan aan ontactisch optreden en onverzoenlijkheid (verzoenen wilde hij wel), schu ldig gemaakt aan
juridische haarkloverijen, muggenzifterij e n
pietpeuterigheid. Misschien wilde Mauricius
te veel zelf doen, ondanks zijn geklaag over
gebrek aan hulp. Men kan zich toch afvragen
waarom hij persoonlijk al die processen, vaak

CONCLUS IE

blijkt, wist hij heel goed waar zij n financiële
belangen lagen. Hij was zuinig (of schraperig)
ge noeg om geen eigen ge ld te investeren in
zaken waarvan hij ook persoonlijk gebruik
moest maken (de gouve rn ementsba rk , de
gouvernementstuin, de koets , kleding voor de
slaven die hem moesten verzorgen) en wachtte tot de Sociëteit met ge ld over de brug

nog naar aanleiding van kleine zaken, door
moest nemen. Hij was de gubemator, de
stuu rman , maar daar leek het vaak niet op.
Hij matte de raadsleden af in lange en voortdurende vergaderingen: voor hen verspilde
tijd. waarvoor ze niets in de buidel kregen.

Zoals uil Mauricius' brieven en journalen

Bij vergelijking van de journalen en brieven
van Mauricius met die van z ijn voorgangers
vallen de verschillen meteen op: de journalen
van Raije (1735- 173 7) en van Van de Schepper (1737- 1742) bestaan Uil zeer summiere
notities met maar enkele aantekeningen per
dag: het allernoodzakelijkste zoals: pas verleend, permissie gegeven, rekening ontvangen
en ingebracht, soldaat ontslagen, grondb ri ef
verleend, kaart goedgekeurd, e(cete ra. Er zijn
we inig uiteenzettingen of verklaringen. Ook
hun brieven zijn niet bijzonder uitvoerig.
Mauricius maakte van alles meer werk. Voorgange rs zoals Raije hadden soms we! dezelfde
klachten geu it a ls Mauricius. '8
Komt het beeld van Mauricius, ontstaa n
door het lezen van zijn brieven en journalen
uit zijn eerste Surinaamse jaren, overeen met
dat va n de gesch iedschrijvers? In ve le opzichten wel. Mauricius nam soms een houding aan
van intellectuele superioriteit en gaf vaak de
indruk van betweterigheid. Verder klaagde hij
graag. Op z ijn creditzijde mag geschreven
worden dat hij een gedegen kenni s bezat van

kwam. Was zijn klagen niet min of meer
bedoeld om te laten zien hoe belangrijk zijn
post was èn om zijn zin te krijgen?
Een interessant facet is dat Mauricius door
z ijn uitvoerige brieven en journalen een duidelUk portret van zichzelfheeft nagelaten . De

vraag is in hoeverre hij zich daarvan bewust
was, geleid al s hij werd door z ijn ijdelheid.

Een ander punt is Mauricius' houding tegenover zijn ' ondergeschikten'. De blanke
'ondergeschikten' waren vaak '[ui', maar ook
over de slaven in het algemeen zei hij weinig
vriende lijke dingen. Negers behoorden voor
hem tot een minderwaardig ras. Zij hadden tt:
werken en te gehoorzamen. Maar intelligente
en vooral voor hem betrouwbare sujetten,
zoals Quassie, en bruikbare slaven di e tot het
christendom waren overgegaan, kon .!>ij waar-

Gouverneur Mauricills in =ijn eerste Surinaamse brieven en jo urnalen
deren èn gebruiken. Slaven, hard werkend en
ten onrechte gestraft, wilde Mallricills recht
doen . De vraag of Mallricius racisti sc h was is
dan ook niet gemakkelijk te beantwoorden.
Gemeten naar onze maatstaven was hij dat.
Gemeten naar de maatstaven van zijn tijd.
nauwe lijks. Ten aanzien van wat mcn ' de
nege r' pleegt te noem e n gi ng Mauricius moge lijk m eer van de Franse dan van de Angelsa ks isc he visie uit. In de laatste blijft een
' neger' onder alle oms tandi ghede n een
' neger', in de eerste kan een 'o ntwikk elde
neger ' een bijzonder gewaardeerd persoon
worden. Bovendien 1l1 ag mell - we sp reken
ovcr rac ism e - niet vergeten dat Mauricius het
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al in 1716 had opgenomen voor ten onrechte
veroordeelde joden, ook al liet hij zich wel
eens laatdunkend over hen uit. Met de joodse
burgerij van Suriname had hij in elk geval
goede re laties.
Mauricius was in zijn informatie vrij ge detailleerd, so ms op het zeurderige af. Hij had
een eigen vÎsie, maar vooral toond e hij voor
alles belangstelling. Sommige journal en e n
brieven laten z ich lezen als een roman . De
dagboeken en brieven van Mauricius kunnen
beschouwd worden als uni eke en belangrijke
documenten voor de Nederlandse koloniale
geschiedenis en de gesc hied eni s van Suriname. '"

NOTEN
Brid MaurÏl.:i us aan de Jin:etcuren van de Soeiëteit van Suriname. IS Illl,!i 17·U
2. Ikt helrefli:nde ve rhaal is gebaseerd op een verslag uil 1791 over de Gasthub;kerk in ÀI1lSlerdall1, I:ie Van
Sijpesteijn (185&: 5).
3. Volgens van der Mciden (19X6 : 92) \t:rllldJde hcl A/hl/lil Sflldiosorllfll uit die lijd alleen zijn inschrijving nb st udent
in de liloso lk en de lc[1t:ren .
-I . Mauriçius had in Nedaland ervaring opgedaan lJlet I.;en eigl.;ll vedokkerij hij Nijl11l.;gen I.;n een lal1dbou\\"ond(;r~
neming in dc Uel.;lll stcr.
5. Brieven van 17 november. 5 december 1742 : 16 ma<lrt :; jnli 17-13 (;nuverneursjournaal vall 16. I X okloho:r. 19
nove mber 1742~ 16 april 1743.
6. In nove mber J 742. (.11.; o:erste volledige Illaand van fvlaurkius' gOllvl.;fIleursc hap waren er al z.even vergaderingen \ all
hl.;t 1lof van Poli tit: en negen vall het Ilof\'an Justiti..: . In januari 17·l) 7es Yl'rgaderillgen van hel Ilof v<ln Pol itie . cn
vier van hel !lof van Justitie. dic alk de geilde dag duurden In l11ei 1743 dertien vergaderingen van hel J [of van
Pulitie . en 1\\l,!e '<In hel Iluf\an Justitie In november 17-13 acht \all hetllofvan jl(llitk. wtlarv~n één de g.:hek
dag duurde. (k ~l11derl.; sleeh ts 's (lclHends. en elf van hel I lof van Politie. waarvan één de gehele dag duurde en (kandere 's ueh\ends plflat:--\onden Soms \\':lS er \'ijf dagen aehtl.'reen een vergadering.
7 13etrdl~ndl:' hi'Sfllllrshele/(/ Brieven van 3. 17 nnI l'mhcr 1742. 26 april. 12 j uli . 12 aug.uslLLS 174:; GO\lHrlleUf.\jllllrlUW! van I g Illei. :; juni. N o]"lober 1743
S. Iktren'endc eèmwmlSc/1 hl'ield Brieven "<111 17 nOl elT1ber 1742. 19 februari. 5 maart. I. 26 april. J. ! 6 .'>C]ltellIhef.
12 lIJ..tllhcr 1743. I juli I 745 GOll\'erneur~joufllaa! \'an 2R maart. 2 I april. 2 juni. R. 9. 16 juli. 2& augustus. 2. 7
december 1743 ; 22 april 17-14. 13 lIpril 1745 .
9. !Jij d\.· Spaanse bo\.. "CH!l'n beide handen van de gestrane te l<lmen gebolldl.;l1 waarna een stok lu ssen do.: gl.'bllnden
handen en de l)pgl..'troh.kcn knic\!l1 \Il'rd ge.~lOke n De stok IH'rd ste\ ig in de gro nd bevestigd; dl.' gcslralk 11~'rd
daarna gl.;gl'sl'ld .
10. Betrdknd<.! )H81i1wndeid lJrklen van 3. 17 lj(llernhl.;T 1742. :; januari. [Y l'ebruari . 18 Jllei 1743 . (iouvenll.:ur~jour
lHl<l1 van 5. 22 [\OVI.;Jllber J 742 .
11. Bl'Ireffen& 1II/lilOw heleirl: Uricvcn van:; ul'el.'mber \742 .:1 juni. I ~eplernbl'r. 12 oktohl'r 17-13. I juli 174:; .
Gouveflleursjourmml van 3. 26 Illlvl:'mher 17-12 ; l. 4. 5. 10 mei. 24 iuni. 19 juli. 19.20.25 november. 2S december
1743: 14 januari 1745.
.
.
J2 . Ul'Ird"ll:nde lager JNrsoJied Brievl'n van J nO\'l.'mbl'r.) tkeember 1742: 5. 19 januari. 19 l'ebruari . 18 mei. 23 juli.
I se ptember. 12 n\..\ober 1743 Gouvcrneursjournaal vrln 26 oktoher. 5. IJ deccmber 1742: 3.6 maart. 30ju ni . Y
juli. I augustus. 3. 9. 22. 24. 30 oktober. 3. (1 november 1743. 15 april. 22 s~'ptI.;J1lber , 23 d\:c\:mber 174-1: 13
januari. 19 Ilwarl. U aug.ustus. 29 dl,!cember 1745
IJ . IJ kr \\Ordl g.cd.odu op de ullfpen \1111 de t-.:\\illli . \\ ol1end in hel go:b il'rJ \LI SS~ 11 de J'ara- en de Surinamcrivil'r
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(Hoogbergen 1993 : 13-14). Hoogbergen schrijft dat de indianen een vijandige houding aannamen legen de
weggelopen slaven (idem, 22).
14 . Betreffende indianen: BrÎeven vall '2 ju!i 1743. Gouverneursjournaal van 10 februari , 6 maart, 14, 19, 25, 29, 30
juni, 7, 9.10,12, 24 juli, 12, 19 augustus, 13, 14,22 oktober 1743 .
15. Betreffende medische zorg: Brieven van 3 november 1742. Gouvemeursjournaal van 16, 19 juli, 6 september, 22
oktober, 13 november 1743.
16. Betreffende vervoer: Brieven van 5 januari, 18 mei 1743. Gouverneursjournaal van J7-23 maart. 8, 9 juli, 2 1
augustus. 16,3 0 september, 12 oktober, 28 december 1743.
17. Bctreflènde persoonlijke sores: Brieven van 5 december J 742; 19 januari, 19 februari , 5 maart, 1, 26 april , 18 mei,
25 juli, 12 augustus. I se plember 1743. Gouverneursjournaal van 15 december 1742 ; ! [ot en meI 4 januari, 9, 21.
24 lot en met JO juni, 2 tOl en met 5, 8, 15 juli, 8. 18 augustus, 18 oktober, 2 tol en met 18, 22, 25 , 28 november.
25 december 1743.
18. Zo klaagde Raije over vele stukken die ' 8, ja 10 jaar hebben ge legen ... daer deese tafel meede belemmert is'. zodat
hij daarmee de hele dag bez ig was en geen minuut tijd over had (Brief 2 1 januari 1736). Ook schreef Raije - hij was
toen twee weken in Suriname - dat ' hier alle s int wilde is gcloopen ' en er weinig sprake was van discipline en
gehoorzaam heid. Hij hoopte dat dit mettertijd zo u veranderen . Op 28 februari 1736 constateerde hij, evenals later
Mauricius. dal de regenbakken op het fort Zee landia lek waren. Hij was genoodzaakt ongezond water te drinken of
van anderen afhankelijk Ie zijn. Raije was soms vrijmoed ig in zijn brieven . Op 30 augustus 1736 schreef hij met
vreugde te zien dat zijn beginselen van de aanvaarding 'van dit lastig en ten eenenmaal verdrietig gouvernement' lot
approbatie van de Heren was geweest. Latere brieven van Raije werden korter; hij werd dan ook ziek.
19. Voor dit artikel werd gebruik gemaakt van de volgende archieven: Algemeen Rijksarchief Den Haag: ARA-Archief
Sociëteit van Suriname (code 1.05 .03) : Ingekomen Brieven en Papieren van Suriname naar de Soeieteit, Inv. nrs.
263 tot en met 276; ARA·Oud-Archief Suriname : Gouvernementssescretarie lot 1828 (code 1.05. 10.01), Gouverneurs-Journalen I tOl en met 4.
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De waardigheid van de bosnegerhoofden

V

anaf hel moment dat er plantages waren
in Suriname zijn slaven gevlucht naar
het binnenland. Daar hebben::ij ::ich lol enkele onafhankelijke stammen verenigd. Hel gouvernemenl heeft verschil/ende oorlogen gevoerd legen de:e bosnegers. In de jaren ::eslig
van de achlliende eeuw ::ag het ::ich verplicht
0111 meI de hoofdlieden akkoorden te sluiten
(=ie hiervoor Hoogbergen /992 en Scholt ens
199-1). Gehoopt werd dat hiermee een eind
::ou komen aan de aam'al/en op plantages.

In de ak koorden beloofde het koloniale bestuur de bosnegers met rust te laten wanneer
deze hunnerzijds beloofden zich alleen binnen
hun eigen gebi ed op te houden, geen plantages lasti g te va ll en en wegge lopen slaven ni et
meer in hun midden op te nemeJl . Deze slaven
zo uden naar de meesters worden teruggebracht. De vredesverdragen waren geredigeerd
naar het voorbee ld van eerdere op Jamaica
door de Engelsen met gevl uchte slaven gesloten overeenkOll1 stclI .
Bij de vredesverdragen werd ook afgesproken dat de bosnegers op beperkte schaal handel konden drijven met het plantagegebied.
Van tijd lOt tijd mochten met specia le toesteml11 ing vooraanstaande bosnegers naar de
stad komen . Daar moesten zij zich melden bij
de gouverneur, waarna zij in spec iale kwartieren we rden ondergebracht. Zij moesten zo
min mogelijk contact hebben met de be volking. Op vertoon van een hem uitgereikte staf
met zilveren knop kon de leider l11et zijn
vo lge lingen ongehinderd reize n.
DE STAF MET Z ILV EREN KNOP
In de ve rdragsteksten staat 'zullende te dien
einde aan hen een Slok l11et een zi lveren knop

tot teken worden uitgegeven om overal vrij te
kunn en passeren' (Stedman 1987: 147). In een
brief van het Hof van Politie van 24 juli 1763
wordt aan de directeuren van de Sociëteit van
Surinam e meegedee ld dat is besloten ieder

opperhoofd der bevredi gde bosnegers - a ls
voo rdien met de indianen gedaan was - een
stok met zilveren knop uit te rei ken. Daa rt oe
werd ve rzoc ht 0 111 toezendin g uil Nederlan d

van twintig van zulke stokken met zilveren
kn oppen . waarop het wape n der koloni e gegravee rd of gesneden was. In Suriname zo u
ervoor worden gezo rgd dat , in plaats va n de

naam va n het opperhoofd, di e va n het dorp
worden gegraveerd . zodat de stok bij
success ie van het ene hoofd op hel andere zo u
ZOl!

kunnen overgaan.

Op alle latere tekeninge n en foto 's is te
zien dat de hoofden stokken dragen van wel
140 en"! lang, aan de onderkant gepunt, van

boven met een zilveren bol , zoa ls in gebruik
bij tamboer-majoors van mu ziekkorpsen. In
1778 l1lêlakte k(l.pitt:in Stedman een tekening
van 'granman' Quassie met een kleinere staf
(Stedman 198 7: 14 7). De vrijneger Quassic
had carrière gemaakt als medic ijnman en
ac htervolge r van weggelopen slave n.\ In genoemd jaar reisde Quassie naar Neder land,
waar de prins van Oranje hem ontving en
begiftigde met een scharlaken en blauw
ambtskostuum met gouden galons, met een
gouden gedenkpenning en met een staf mèt
zilveren knop. Deze staf was veel kleiner dan
140 cm. Wellicht waren de oorspronkelijke
stokken met zilveren knoppen , die de bosnege rhoofden ontvinge n, ook va n dit kleinere
formaat.
Ook in de Oost- Indi sche archipel zij n door
het Nederlandse gezag stokken met zi lve ren
kn op uitge reikt. Deze waren voo rzien van het
rijkswa pen en zijn aangetroffen op Boeroe,
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Jankoeso, Granman or King of the SaramaCCQner Tribe,
in Towll for a Parley wüh the Cavernar.
(Uit: M.e. Kal1ll, Djuka: 77le Bush Negroes ofDurch Guiana. New York: Viking, 193/)

De waardigheid l 'Wl de bosllegerhoofden
te n weste n va n Ambon, en o p Soe rnba (Va n
Luttervelt 1959: 179). In het Indisc h Staatsblad van 18 58 staa t dat op Ce lebes in de
Minahasa bepaalde gezagvoe re nd e in landse
hoofden een staf met go uden of z ilvere n knop
o ntvin ge n, afh ank e lijk va n de ran g va n de betrokk ene. In e nk e le districten was de uitreiking van de stok regel, in anderc gebiede n
werd hi crin ee n bcloning ~ezic n voo r aan het
gouverne ment bewezen diensten. Ook deze
knoppen droegen hel Neder la ndse wape n. Bij
overlijden of aftreden va n deze hoofd en moesten deze bij het gezag worden ingeleverd.

DE RINGKRAAG
In dc Napoleont ische lijd is Suriname enige
jaren door de Enge lse n bestuurd geweesr.
Tijdens dit tussc nbcslLlur is ~r voor de Su ri naam se bosl1cgc rh oo läen nóg een offic iee l
attribuut in geb rui k geraakt. tc weten de ringkraag , ee n aa n ec n keten 0 111 de hal s ged rage n
halv emaanvormi ge wit metalen of zilveren
plaat (Thoden va n Velzen & de Beet 1979: 99
en J 2 1). In de Europese legers werden deze
door veel officie ren gedrage n.
In 181 2 vereerde de Britse gouverne urge ne raa l Bo nh am de bosneger Bambey met
ee n z il veren ringkraag of go rgel. Op het
sc hild waren in reliëf de koppen van twee
bosnegers aangebrac ht met de vo lgende inscript ie: ' In re mcmbra nce of the faithful se rvice of the chi eftain of th e Aucaanders namcd
Bambey in th e yea rs 1790 and 1791 by hi s
delivery of tlle heads of tlVO ce leb rated c hiefta ins of th e bushn egroes Bonni and Coermanlijn Codjo, g ive n by his excell ency the gavernor ge nera l Bonham and gove rnlllent of Surinam ' ( De Groot 1980). Het schild is een van
de heili gste attributen van de he le stam geworden.
De ringkraag, zoa ls uitgere ikt aan Bambey,
we rd in die jaren gedrage n als rangondersc heidin gsteke n voor officieren van Engelse
illlànteriereg im enten , In de Enge lse koloni e
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Virginia kregen in 1754 indiaanse hoofdll\annen voo r het ee rst ee n benoeming va n kapitei n in het leger mei de daarbij behorende
zilve ren ringkraag, alsmede med a illes en mili taire jassen ( Wood 1984: 3). Deze attributen
vie len zo in de sn'mak dat indianenstammen,
die voorheen hel f.ransc gezag in die streken
hadde n gesteu nd . naar de Enge lse n ove rli epe n.
Bij hel begin van de Amerikaanse vrijheidsoorlog in 1776 hebben de Engelsen weer
indiaanse gorgel-caplains benoemd. In 1807
volgden de vrije Amer ikanen dit voorbeeld
n13ar dan mei een ade la ar in plaats van ee n
kroon op de ringkraag. In 1832, lOen inmiddel s dit di stinctief in de Britse legers was
afgeschaft, vroeg een agent voor indiaa nse
zake n aan Washinglon om nog 36 zi lveren
ringkragen . Deze moe sten. op de adelaar na.
zoveel mogelijk lijken op de oude Britse
exempla ren,
Ook op Jama ica on tvin ge n de leiders van
de Marrons. de ex-slaven ill het bergland.
zi lvere n ringkragen . Moge lijk gesc hi edde dit
ook elde rs in het Britse rijk .
Na he rste l va n het Nederlalldse gezag heeft
de go uverneur aa ngeboden de zi lveren rin gkraag om Ie ruilen voor een and ere meI ee n
Ne derl a nd se inscri ptie, maar hierop g in g
Bambey ni et in . Wel zijn daarna alle hoofden
ee n ringkraag met het Nederlandse wapen
gaan dragen . Ik heb niet gevond en of dit
offic iee l is va stgelegd. In late re akkoorden
n1ct de bosnegers slaat we l dat , bij overlijden
van ee n hoofd. de staf en de ringkraag moesten worden inge leverd bij het koloniale gezag
( Wolbers 186 1: 285). Wanneer een opvolger
was benoemd e n beëdigd, kon deze de genoemd e voo rwe rpen weer in o ntvan gs t nemen.

HUN KL ED IN G
Bosnege rs konden periodiek delegati es naar
de gOllv ern eur ze nden om hun wensen kenbaar te ma ken en op te ge ven wat zij nodi g
hadd en, Buskruit en wapens stonden hoog op
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BosnegerhoofdelI op bezoek bij gouverneur Dr. A.A.L. RuIgers (folo afkomstig uit het archief
van J. Y. Six Dijkstra). RUIgers IVas gouverneur vall 1928 tot 1933.

De waardigheid van de bosnegerhoofden
de verlanglijst, maar er hoorde ook kleding
bij. De eerste vermelding vond ik in \765
(Wol bers 1861 : 5). Toen kregen bosnegers,
die een jaar in de stad waren geweest, ieder
een hoed met zi lveren boordsel. Dit was om
hun goede gedrag te belonen en ter aanmoediging.
Begin vorige eeuw ontvingen de door het
bestuur erkende bosnegerhoofden een rode
uniformjas. Daarom werden zij redi-djakti
genoemd. Lagere kapiteins en dorpshoofden
kregcn zwarte jassen cn heetten dus b1akadjakli. Een bezoeker zag een bosneger met
alleen z ulk een jas, zo nder hemd en broek
maar wel met een ronde gegalonneerde hoed.
In de Surinaamsche Almanak van 1825
komt de rode jas niet meer voor. Rood was
een door de Enge lsen ingevoerde uniformkleur, welke tot 1856 ook was voorgeschreven
voor de ambtskostuums van de raad-fi scaal en
de leden van het Hof van Politie. In 1825
gold voor de bosnegers het navolgende voorsc hrift : ' Het Groot-Opperhoofd draagt bij
plegtige gelegenheden een blauwlakenschen
gekleeden rok , met breed goudgalon op den
kraag en opslagen van de mouwen; eenen dito
driekantigen hoed, met dito ga lon, eene oranjekokarde en eene zwarte li s; verder eene
vergulde ringkraagsabel, en eenen stok met
vergulden knop, waarop het gouvernementswapen en het volgende opschrift gegraveerd
is: Groot-Opperhoofd der Bevredigde Saramaccaanse Boschnegers, genaamd Koffij. De
Majoor en de Kapit e ins hebben dezelfde kleeding en distinctieve teekens, maar met zilverin plaats van goudgalon gemonteerd; ook
hebben zij geene sabel. en dragen eene n ronden in plaats van driekantigen hoed, met zilvergaion en eene oranjekokarde. Voor deze
onderscheidingstekenen dragen de Opperhoofden groote zorg, en bewaren dezelve in hunne
afgoderijhuizen ' (Staal 1921: 632).
Met de driekantige hoed is bedoeld een
langwerpige steek zoa ls toen in Nederland en
elders gedragen werd door ministers en andere
hoge functionarissen en ook door de koloniale

7/

ambtenaren . In 184 3 leverde het gouvernement aan iedere stam een generaalshoed en
een gene raalsrok alsmede 48 kapiteinsro kjassen en even zoveel ronde hoeden . In 1849
staakte de regering de verstrekking van zulke
gesc henken. De slavernij was nog wel niet
afgeschaft maar de diensten van de bosnegers
0111 weglopers van de plantages op Ie vangen
waren niet zo hard meer nodig.

MINDER VERZORGDE KLEDING
Blanke reizigers, die van toen af de bosnegerdorpen bezochten, meldden niet veel goeds
over de kledij der opperhoofden. Bestuursambtenaren en militairen vuurden enigen tijd
vóór hun aankomst een schot af om zich aan
te kondigen en om de plaatselijke hoofdman
gelegenhe id te geven zich fatsoenlijk te kleden. Rond 1900 droeg éé n hunner een grijs
kostuum. Ook zijn uniform stukken van de În
1907 in Nederland opgeheven sc hutterijen aan
de Surinaamse hoofden uitgereikt.
Gouverneur Staal schreef over een ontmoeting meI de granman der Aukaners het volgende: ' Wat ik zag van Amakti in slecht
passenden. ongeëigenden doseh. gelaarsd om
voeten, die geen schoeise l verdragen, gehandschoend - 00, di e katoenen lappen om de
grijphanden voor hakbijl en roeispaan! - in
een benauwend boord, hinderlijk afzakkende
manchetten: het was een karikatuur van den
An1akti op bloote voeten, in korten lendenbroek en los katoenen jasje. Die halfnaakte
Amakti , dat was de machtsdrager, door volkstraditie en volkskeuze bekleed met gezag
onder de zijnen, met bevoegdheid tot het
uitoefenen van gerechtighe id en - wie weet
hoeveel - ongerechtigheid' Die man bleef wat
hij was, ook onder de vermomming van de
dwaze uitmonstering .. .' (Staal 1921 : 632).
Er bestaan foto's van dezelfde Amakti uit
1916 in wat potsierlijke kledij , maar hij droeg
zeker geen vodden of lompen . Op deze foto 's
droeg de granman een hoge hoed met twee
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Twee hoofden ",el koloniale mililaire kepi's rond 1950
(Foto: Willelll van de Poll, uil: De Kroniek van de Week. 1949).

De waardigheid van de hosnegerhoofden
brede zil ve ren bande n en zijn Sara rn akaanse
co llega Jank oeso ee n zwarte stee k. Voo r het
ove ri ge droegen beide n een zwarte pandjesjas
m et epaul ett en, ga lons op mouwe n en broek,
rin gkraag, sa be l, staf l11 et kn op en sc hoenen.
De ka pite ins, di e Am ak ti vergeze lden, droege n lange di cht e jassen met eni g ga lon op
kra ag en 0 111 de ma nc het, wille broek, rin gkraag, staf en eve nee nS ee n hoge hoed met
slecht s éé n brede z il ve ren ba nd .

DI ENSTKL ED ING

In 1934 besloot gouverneur Kie ts\ra ter ve rsterking va n de positie der ve rsc hillende hoofden en tot ve rduide lijking van hUil pos itie
tege nove r het algemee n bestuur ee n ee nvoudige die nstkl edi ng vast te ste llen. Deze kwa m in
de pl aa ts va n de onde rling sterk versch illende,
so ms ie twat zo nde rlinge kledij , doo r hen gedrage n. De hoofden moesten de nieuw e
d ienstkl edin g be hoorlijk onderh ouden en dra ge n bij hun d ienstve rri chtin ge n al smede bij
bezoe k aan e ni ge aut orit eit of wann eer ee n
a ut orit e it hun do rp of ge bied zo u bezoe ken .
De hoofde n krege n nu ee n lange broek en
ges loten j as va n blauw se rge met zes witmetale n kn open waarop ee n gekroo nde W en ee n
staande kraag, voorts een plane pel. Op de
kraag en rondom de ma nchetten e n de pet
we rd zilver ga lon aangebracht, dubbe l voo r de
granman en enk el vaar de ka pite ins. De ringkraag e n de staf we rde n geha ndhaafd, in dit
besluit respectieve lijk wape nschil d en geb ruikelij ke wapenstok ge noem d. Ko rt daarop
we rden ook voor de kapiteins de r india nen
ove ree nk omstige pakken vastge ste ld. Dit nie uwe uni form was een ve rande ri ng, m aar gee n
ve rbeterin g. De kap iteins zage n er in de strate n va n Paramaribo bespott e lij k uit , wanneer
zij in vo l orn aa t de winkels in en uil stapten
om hun ralll soe ne n en geschenk en op te halen.
Maa r in hun e ige n om gev ing moet deze kl eding effect ge had hebben . Op ee n foto va n na
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1950 is te zien dat twee kapite ins ove rige ns
gee n platt e pet maar een mili ta ire kepi drage n.
In de j aren vij ftig bes loot de autonome
rege ring va n Suriname om ni euwe kl eding
voor te schr ijve n en deze is in 1960 door de
go uve rn eur Van T ilburg ingevoe rd. De hoofden werde n, mee r dan voorhee n, ingeschaa ld
bij het binn enl and se bestuur. Er werd en nu
nie t mee r twee, maa r vier range n onderscheide n, groot- opperh oofde n, hoofd-kapit e in s,
ka pite ins e n basya ' s. All e n krege n ee n kha ki
kostuum met open kraag, ove rh emd en das,
lange broek e n platt e pet alsmede een we rkpa k zonder j as en das . De eerste twee range n
kregen teve ns ee n wit kostuu m met gesloten
staa nde kraag en wi tt e platt e pet. O p de
schouderpassant en kwam voor ieder ee n in het
zilver uitgevoe rde bloe iwij ze va n de pallllu en
ee n of mee r zil ve ren strepen. Voor de vaste
bestuu rsa mbtenaren wa re n deze distincti eve n
in go ud . Allen hebbe n het Surinaamse wape n
op hun knope n. Het pe tdi stin cti e f va n de
ambtenare n werd ee n staatswa pe n met ee n
lauwerkrans eromh ee n, dat de r bosnege rhoo fden ee n staa tswapen met aan elke kant
ee n wilde met pijl en boog. De staf met z il veren kn op en de ringkraag werde n ni et mee r
verme ld. Ove ree nkomsti ge kostu um s we rden
vastgesteld voo r de hoofde n de r indianen,
voo r hoofdka pitei ns en kapitei ns, va n grij ze
SlOf met sc houderpassa nt en en manc hett en in
het rood. De basya 's der ind ianen kregen
a lleen een kh ak i wc rkkostuum .
In 1970 zij n vie r bos negerg ra nm a ns op
bezoek geweest in West-A frika. Daar konden
zij in de binnenlande n enke le van hun eige n
gebruiken herkenne n. Op de rei s hadde n zij
hun wille a mbtskostuums meege nomen. Maa r
al in het ee rste la nd, G hana, we igerde n zij
de ze aa n te trekk en omd at ze daanl\ee er
precies zo uit zage n als de porti er va n hun
hote l. Bij ee n voo rafgaa nd bezoe k aan koningi n Juli ana droegen de di gnit ari sse n we l hun
offi cië le kledin g, nu in het zwa rt (De Groot
1974).

c.J.M. Kramers
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Bosnegerkapiteins op bezoek bij een bestuursambtenaar rond /850.
(Uit: A. I-Ialberstadt, Vrijmelding der slaven in Suriname en de opheffing ....an hel meesterschap.
volgens de Staatscommissie. Amsterdam: Meijer, 1856).

NOTEN
I. Voor meer informatie over deze Quassie zie bijvoorbeeld Stedman 1987. Zie verder Price 1979, De Beet & Price
1982, l-Ioogbergcn 1992 en Beeldsnijder 1993. Quassie is onder andere de onIdekker van de kwasibira (Quassia
amara (L.) Simaroubaceac). Een afbeelding van Quassie is te vinden op de achterkant van Oso. Tijdschrift voor
Surinaamse Taalkllnde, Lerterkunde, Cu/tuur en Geschiedenis 12(1), 1993.
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Op het spoor van G.G.T. Rustwijk

D

e toevallige vondst van een paar losse
bladen uit een vergeelde dichtbundel
'Malrozenrozen ' geschreven door G. G. T.
RIlstwijk (posthwlle lIitgave, Paramaribo, H.e.
van Ommeren, J9/5) vormde voor ons de
aanleiding op zoek te gaan naar bijzonderheden over hel leven en werk van deze kunstenaar, leken/eraor, dichter, schilder, fotograaf
schrijver, theaterman en maatschappijcriticus.
Tijdens :.ijn korte leven in Paramaribo rond
de eeuwwisseling heeft hij veel stof doen opwaaien, bleek ons uil onderzoek van hoofdzakelijk de Surinaamse kranten uit de periode
/890-/9/5.
LEVENSLOOP
George Gerhardus Theodorus Rustwijk leefde
van 1862 tot 1914. Toen hij nauwelijks twee
jaar oud was, stierf zjjn moeder, die in 1842
als kind gemallllll1itteerd was. Het is ons niet
bekend door wie George Rustwijk en zijn
zusje opgevoed werden en waar zij school
gingen. Werden zij als wees opgevangen door
de Lutherse Kerk waar hij van 1897 tot 190 I
functies bekleedde in hel kerkbestuur, maar
vooral actief was als weesvoogd? Hierover is
ons alsnog niets bekend.
In 1887 trouwde George Rustwijk met
Paulina Munse!. Zij kregen negen kinderen
(zes zonen en drie dochters). Op hun huwelijksakt e wordt zijn beroep vermeld als
'schrijver', maar hij voorzag in hun levensonderhoud eerder als schilder en tekenleraar
onder andere door privé tekenles aan huis te
geven. Van 1893 lot 1897 was Rustwijk verbonden aan de 'Avondschoo l voor Handwerkslieden' opgericht in 1888 door R.A.P.C.
O'Ferral!. Hij was daar 'onderwijzer Iijn- en
ornament teek enen en onderw-ijzer modelteekenen ' aan de werk- en constructiewinkel

behorende bij deze schoo l (Surinaamse Almanak 1894-1898). Hoe, wanneer en waar hij
hiervoor een scholi ng heeft gevo lgd is onduidelijk.
In 190 I vestigde Rustwijk zich als fotograaf en opende een fotostudio: ' Het Kroningsatelier' aan de Waterkant naast de Lutherse Kerk (Leurs 1986: 8). Zijn atelier werd
het trefpunt voor het ' kunstminnend publiek'
in Paramaribo. Er werd gefotografeerd, geschilderd, geëxposeerd alsook gemusiceerd en
gedeclameerd.
Rustwijk ging in 1907 voor het eerst samen
met een zoon op reis. Via Albina vertrokken
zij naar Cayenne, waar zij negen maanden
verbleven. Daarna ging hij alleen naar Brits
Guyana. Zijn zoons hielden het atelier aan de
Waterkant open. In zijn lezing 'Het waarom '
gaf hij als reden voor deze reizen, onvrede
met de situatie in het land. Ook vond hij dat
hij geen erkenning kreeg voor zijn kunstenaarsschap. Het zou kunnen zijn dat hij werd
gestimuleerd om te reizen vanwege zijn contacten met fotografen, die door het Caraïbisch
gebied reisden en bij hun bezoek aan Paramaribo regelmatig gebruik maakten van zijn
atelier. J
Het bleef niet bij een eerste kennismaking;
Rustwijk bezocht daarna regelmatig de buurlanden . Over zijn verblijf in Cayenne is ons
niet veel bekend. Maar wij weten, dat hij zee r
werd gewaardeerd in Georgetown. Daar opende hij in 1909 een atelier ('New Town Studio') en won prijze n meI zijn schilderijen . Hel
schilderij de ' The Kaietur Falls' werd bekroond als boekomslag en hij oogstte roem
met het schilderij 'The Halley Cornet' (mei
1910)2
G.G.T. was een bekende verschijning in het
Paramaribo van rond de eeuwwisseling. Hij
was populair als auteur van 'luimige stukken,
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meest alle naar ware gebeurtenissen" zoals
vermeld wordt op het titelblad van de dichtbundel ' Malrozemazen '. Deze gedichten en
verhalen werden voorgedragen in het theater

en op feestavonden bij de mensen thuis. Op
theaterge bied manifesteerde Rustwijk zich in
de jaren negentig voornamelijk in Thalia.' In
de loop der jaren verschoof zijn interesse en
veranderden de thema 's van zijn lezingen en

gedic hten . Schreef hij aanvankelijk ' luimige'
ged ichten en verhalen , met vaak een morali stische inslag. later werd de loon meer maat-

sc happij-kritisc h en soms zelfs bitter.' Zijn
kritiek betrof vooral de slechte hygiënische
toestanden onder de bevolking, die tOl hoge
kindersterfte leidden . In zijn opinie waren
incompeten t bestuur van de kolonie en onwe-

tendheid bij de bevolking daar de oorzaak
va n.

DE DICHTBUNDEL MATROZENROZEN
De dichtbundel ' Matrozenrozen ' (Lat. naam:
Hibiscus chinensis) heeft het volgende gedichtje als molto:
.( Goede gedaan waar uw h,lrt het gebiedt;
" Schoonc veno!"!. waar uw geestdrift het ziet;
En nooit gevraagd. in gecn enkel geval ,
Wal er de wereld van oordee len zal.

Als inleiding schreef de uitgever, H. van

Ommeren : 'Met hel uitgeven van dit bundeltje
voldoen wij aan een laatsten wensch van de

overledene, die helaas, het niet heeft mogen
beleven dat zij n geesteskind het licht zag.
'Matro ze nroze n ' is het genoemd naar de groote. roode Surinaamsche bloem, die, zonder
veel schoonheid bekoort door haar eenvoud en

ook wel als kleurstof wordt aangewend. Moge
dit bundeltje evenzoo bekoren door zijn eenvoud en kleur brengen in grauwe uren'. De
bundel is een verzameling van 26 korte en
enkele zeer lange gedichten waarvan de mees-

ten eerder gepubliceerd enlof voorgedragen
waren. Hiervan noemen wij een vijftal.

Het lied ell de aanklacht van de ol/de kraai
(p. 14-19).
'Het lied en de aanklacht van de oude
kraai' heeft als ondertitel: Geschreven naar
aanleiding van hel afmaken der kraaien.

Voorgedragen op 2] Juli 1912 in Thalia.
Rustwijk stelt sarcastisch dat de kraai tingifowru (Coragyps alralUs), sranan voor aasgier,
vroeger onbeperkte vrijheid genoot voordat de
dierenbesc herming bestond. De vogels waren
per verordening beschermd daar zij de nuttige
taak vervulden van het opruimen van krengen .
In 1912 waren zij echter vogelvrij en werden
afgeschoten omdat 'zij de daken bevuilen '.
Het sterftecijfer ten gevolge van slecht drinkwater (regenwater), zogenaamd door bevuilde
daken, was ondanks deze maatregel nog
steeds niet gedaald. De belangrijke taak die
deze vogels vervulden als straat- en grachtreiniging werd genegeerd. Het uitvoerige gedicht
verhaalt verder dat de kraai een slecht mens
was, na zijn dood gedoemd als kraai op aarde
terug te keren . Een gestrafte mensenziel die
moet boeten voor datgene wat hij heeft mi sdaan, moet leven van afval en krengen en
daarbij nog het slachtoffer wordt van de ondankbare mens. Over de taak van de kraai:
Zij hecft zoo straks 'n walge lijk maal op de straal
geeindigd
Zij meent den mcnsch een dienst te hebben bewezen
of daar knalt als dank 'n schot, die haar 'n pijnlijke
sleepende wonde bezorgt, wanneer zij niet dood 'lijk
getrolTen nederstort.

Katjes

nl/I (p. 30).
Het gedicht ' katjes nut ' heeft als ondertitel:
Naar 'n ware gebeurtenis kort geleden toen
nog geen melkkeuring bestond - deze keuring
is eerst ingevoerd in /912 .
Op geestige wijze (maar in 43 strofen!) be-

schrijft Rustwijk hoe verontreiniging van de
melk blijkt doordat zelfs de kal ze niet lustte.

De melkboer (Baboe) roept op het laatst uit :
Poti watra moes kan sic,
Gado tna5r3 strafoe dé
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Advertentie in de Nieuwe Surinaamsche Courant van januari 1898, waaruit blijkt dal Rustwijk
in die tijd vooral als schilder en tekenleraar actief was en in ieder geval reeds in /898 vanuit
een 'Atelier ' werkte.
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(A ls ik water erbij gedaan had zou men ' t
z ien. God zo u zo iets bestraffen).

Veeleischend(p. 35).
In ' Ve e lei schend ' pleit Ru stwijk opnieuw met
veel hUInor voor warenkeuring. Het brood van
de bakker was verontreinigd en als de klanten
klaagden werd hij woedend e n riep uit :
Een jonge mui s in "\ viercents brood
En dan nog niet tevreden!
Veeleisc hend zij n de menschen toch
Vcclcischcnd zijn zij hede n.

Wou jij voor twee paar centen maar.
Soms in hel brood een rat?

Toe.\ praak en bede (p. 44-47).
' Toespraak e n bede ' hee ft a ls ondenitel: To!
de KruI/ooI van een plantage eigenaar die met
alle Ie bereiken middelen gelrach! heeft di!

monsler Ie vernietigen . Het gedicht is een
lOespraak van een planter, die getracht heeft
dit mon ster, de krulloot 5, te vernietigen, maar
daar in ni et is ges laagd. Z ijn plantage is verwoest e n hij ze lf is tot ann oede ge bracht.

Antwoord van de krul/OOI (p. 47-57).
De voordrac ht ' Antwoord van de krulloot'
bestaat uit verschillende ged ichten.
a: ' Het voorwoord'.
In ' Het voorwoord' geeft de sc hrijver zijn
opin ie over de e ventuele oorzaa k en het ontstaan van de krullotenzi ekte. Hij vergelijkt de
krul loot met een 'booze rej z jger, die spot met
Arbe id , W eten sc ha p en Taal'. Maar, stelt hij ,
111 issc hi e n is de ze ramp wel ergens goed voor.
Zal de krulloot geen flUt hebben?
Overal waar schaduw is,
K a1l men op Jicht ook wijzen
Ja. ' I is de machl der duisternis,
Die ons hel lichl doel prijzen.

b. ' Waar ik woond e?'
Zeer lyri sch beschrijft de krulloot zijn ontstaan in de binnenlanden van Surin ame waar

ook de (Griekse) Goden woonden.
Daar woont Flora, ook Pomona. wonen Cerès en For·
tuin ;
Kijken van deez' reine hoogte n in hun Surinaamsehen
tuin.

c. 'Hoe ik ben ge komen ?'
Ook hier weer prachtige bloemrijke besc hrijvingen van Surinaamse ge bergten en rivieren.
De laatste strofe luidt:
Zoo ontspringt de Saramacca, \.... aamlce ik gekomen
ben,
Om ' n opdracht Ie vo lbrengen, te verstoren uw gewin .
Om de plantzaak van ons landje op Ic:: wekken uit den
slaap,
Menig overmoedig he.crsc hcr te verkee rcn in 'n
schaap.

d. ' De aanklacht'.
Rustwijk voert nu de versc hill ende gewassen
die in Suriname ve rbouwd worden a ls personages op (Suiker, Cacao) in gesprek met de
Goden . In dit gespre k wordt de monocultuur
veroordeeld. ' Vrouwtje Cacao' klaagt:
rk ben d 'eenige die gezocht word
Nevens mij wal suikerriel.
En waar men ons beide misse
Daar is al uw land in wied.

e , ' Wi e ik ben en hoe ik aan den naam Krulloot ben geko men'.

f. ' Wanneer mijn waarde dan , wann ee r gaat
gij toch heen?'
Hi er is weer de krulloot aan het woord die
heel uitvoerig omschrijft dat het z ijn taak is
om op de rijk e mogelijk.heden van Surinam e
te wijzen die door de monocultuur ve ronach tzaamd worden.
Toch \\'ordt gÜ nimmer wijs. toch mint gij niet de
plant,
Geen liefdt: hcbt gij voor de schatten van Ij)t land

g. ' Het nut van proefstation en cu ltuurtuin ' .

8/

Op hel spoor van G.G. T RuSlwijk
h. ' t ' Waarom ' en 't :Hoe ' liet de planter
koud door gem is aan wetenschappelijke voorlichting'.
De krulloot zegt onder meer:
1a '\ werk der pJantcrskullst, vooral van de praktijk,
Is voor den zoon te min, daarvoor is men niet rijk.
De plant geelt hem genoeg om haar den rug tc keeTen
Om in hel buitenland voor Meester te studeeren .
' \ [s alles Meester maar of Dokter in de Leuer' n

Al deugt hij so ms niet eens voor 'I bloote vak van
zetter.
'( [s aUes Meester maar of Dokter rechtsgeleerd,

En d'ccdle plantkunst zelf. hel fondament van '( leven,
Waar heel de staat opgaat de handel aan blijft kleven.
Veracht 'n nette zoon, neemt anders voor in ruil.
Want raakt hij planten aan, dan zijn de ving'ren vuil.

HET ' WAAROM ' BEANTWOORD
Suriname was in het begin van de eeuw in
een diepe crisis terecht gekomen, mede door
de malaise in de landbouw. De krullotenziekte
en de bacovenkwestie t1 brachten de planters
aan de rand van het failliet. Ook de volksgezondheid liet te wensen over. Vooral de kindersterfte baarde zorg. Krachtens Koninklijk
Besluit en na overleg met de gouverneur besloot het moederland een cOlllmissie te benoemen en naar Suriname af te vaard igen. Deze
commissie werd in Nederland de SurinameConlluissie 7 genoemd en in Suriname de We/vaartscol11missie. De opdracht was: •. .. onderzoek in te stellen naar de economische en
financiële toestand der kolonie en de regering
van advies te dienen omtrent maatregelen
welke ter verbetering daarvan behoren te
worden genomen' (De West 14 maart 1911).
De commissieleden verbleven van 19 mei
tot 27 juni 1911 in Suriname om zich persoonlijk op de hoogte te ste llen van de situatie . Z ij re isden door naar de districten en
spraken met verschillende personen. Rustwijk
nodi gde de leden van de we lvaartscommissie
\.lil tot het bijwonen van een lezing, die speciaa l tot heil gericht was, maar helaas, zij versc henen niet. Deze memorabele lezing werd

als volgt aangekondigd:

HET 'WAAROM' BEANTWOORD
of

Het 'Wee' ontsluierd voor
de Welvaartscommissie
door Luci
(G.G .T .R.)
Schrijver van' De Krulloot'
en ' Dankbrief va n Surinam e aan Nederland'.
Geïllustreerd onder intervallen
van Orgel en Strijk-muziek

Voorgedragen in Thalia
op 19 Juni 1911 en daarna,
op vereerend verzoek op 24 d.a. v.
Beide keren trad hij op voor een uit verkochte
zaal. De lezing verscheen later in druk met
het motto op de voorpagina:
De jeugd sterft daag'lijksch weg
kort na zij is gebo ren
Wat reden toch! Waarom?
gaat alles hier verloren'
Het c itaat: ' De blindgeborene Luci is door
zijne reizen ziende geworden' (Luci ~ licht, p.
5) ve rklaart zijn pseudoniem. Deze voordracht
van 64 bladzijden tekst, werd voorgedragen
door de auteur zelf Ook hel decor lVas door
hem verzorgd en bestond uil een Hydra, die
Surinam e in een wurggreep hield. Op e lke
arm van dit monster was het kwaad ve rm eld
waaraan Suriname ten prooi viel. Het geheel
was ge lardeerd rllet muziek (orgel, strijkmuziek, koorzang) , en moet uren geduurd hebben. Met retorische vragen in prachtige taal
en verzen, maar ook met tabellen van sterftecijfers oefende Rustwijk kritiek uil op de
gang van zaken in Suriname. Hij vergeleek de
situatie in Suriname met die van de Franse en
Enge lse naburige kolonies, en in a ll e gevallen
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Onderdeel vall Rustwijks decor voor zijn spectaculaire rede 'Hel 'waarom' beantwoord"

Op hel spoor van G.G. T. Rus/wijk

was de toestand in Suriname aanmerkelijk
slechter dan in de buurlanden. Hij leverde niet

alleen kritiek maar kwam ook met suggesties
hoe de toestand te verbeteren.
In zijn conclusie wees hij erop, dat de com-
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leeraar, fotograaf; in zijn ledige uren dichter.

Ook op de planken heeft hij zijn sporen verdiend e n meermalen heeft hij van een dankbare bevolking lof ingeoogst als leider van kinderoperettes. In den waren zin des woords is

missie e igen lijk speciaal gekomen was om een

hij een se lfmade man met al de deugden en

oplossing IC zoeken voor de problemen rond

gebreken van deze supérieure menschensoort' .
Was men het in grote lijnen eens met de

de malaise in de landbouw. Er zou ongetwijfeld ee n oplossing gevonden worden, ste lde
hij , voor de grote en hopelijk ook voor de
kleine landbouw. Maar de hygiënische nood
die al eeuwen heerste, die verdiende onder de
aandacht gebracht te worden. Vooral het waterprobleem moest opgelost worden. Goed
drinkwater voor de bevolking en het voorkomen van wateroverlast op de landerijen was

noodzakelijk. De waterproblematiek
woordde hij als volgt :

ver-

'I [s daar Ic veel '{ is hier te min
Voor beiden zoo is '{ kwaad.
Word\ w(lkker Ncèrlands waterbouw
Voor dat het is IC laat.

kritiek van Rustwijk op de hygiënische wantoestanden in het land, tegen de presentat ie

van deze lezing ('de eige naardige vonn ') had
men bezwaar. Nog steeds is, volgens 'Oost en
West' , de rode draad die door het geheel
loopt, de vergelijking van de drie Guyana's
op het gebied van hygiëne, welke niet in het
voordeel van Nede rl ands Guyana uitvalt.
' Oost & West' ondersch reef de kritiek van
Rustwijk en de aanbevelingen die hij gaf ter
verbetering van deze situatie. Er zou krachtig
ingegrepen moeten worden door de gouver-

neur die voldoende financiële middelen ter
beschikking zou moeten hebben om de plannen te realiseren .

De lezing eindigt met een toekom st beeld
voor Suriname met een variant op de woorden
van Jutta :9
En rustig krast de Rave op den ouden poisonlree
. hel droevi g woord
Te koop! . Tc koop.
Lang en eeuwig zal zij krassen
want·
Er zullen geen koopers komen

Deze lezin g werd in de kranten in Suriname
(De Surinamer, De West, Suriname, Onze

West, Surinaam sche Bode), alsook in de koloniale pers in Nederland, uitvoerig en over het

algemeen zeer positief besproken. Het Koloniaal Weekblad 'Oost & West' , uitgegeven in
Den Haag, w ijdde een groot artikel aan de
lezing (Ko loniaa l weekblad Oost & West,
191 I). Daarin werd de auteur als volgt beschreven : ' De heer Rustwijk is een zeer bekende figuur in Suriname, een man van artis(ieken aanleg, die zich met succes op velerlei

gebied heeft bewogen ; hij is schi lder, teeken-

50 JAAR EMANC IPAT IE
In 1912 zat Ru stwijk in het bestuur van het
herdenkingscomité ' 50 jaar Emanc ipati e' . Op
12 mei 1912 hield hij een grote lezing ' An
Invitation to a Feast ' in het gebouw van de
Hernhutter Voorzorg . Deze lezi ng werd op

veler verzoek herhaald. Het doel van de lezing was om degenen , die tegen de viering
van dit jubileum waren , te overtu igen van de
waarde en het belang van deze gebeurteni s.

Hij ste lde dat vrijheid het hoogste goed was,
een geschenk van God, door mensen mis-

bruikt. In een allegorie vergeleek hij de vrijheid met ee n boom in het bos die verschillend
gek leu rde bladeren en vruchten had, maar
toch een eenheid was.

Met voorbeelden uit de bijbel, de Romeinse
tijd en de Nieuwe Wereld, toonde Ruslwijk
aan dat slavemij een versc hijnsel was, dal
door de eeuwen heen en wereldwijd voor-
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kwam . In Suriname heeft de slavernij niet
a lleen lange r geduu rd dan in we lke kolonie in
het westen ook, maar werd daarna ook nog
gevo lgd door het mensonterend Staatstoezicht,

waarbij de mensen nog steeds niet vrij waren.

in SI/rinam, een in het Engels gesteld boekwerkj e waarin de le zi ng van G.G.T. besproken werd . Rustwijk staat niet op de officiële
groepsfoto van het Comité. De viering ze lf
kon hij helaas niet bijwonen daar hij toen al
ziek was.

'Waarom schaamt U zich om de emancipatie
te vieren? Omdat Uw grootmoeder slaaf was
en U ni et? Omdat U vrij ge boren bent? Omdat

NAWOORD

Uw moeder geen Afrikaan is, omdat het U
all emaa l niets sche len kan . Kent U dan de
geschriften niet van sc hrijvers zoals Wolbers,
Stedman , Teenstra en Otto Tank? Z ij beschre-

Op 17 juli overleed G.G.T. Ru stwijk in het

ven de verschrikkingen in Suriname tijdens de

Militair Hospitaal te Paramaribo. Te zijner
nagedachtenis verschenen twee ged ichten in
De West op 21 j uli 19 14. Het ee rste in het

s laven tijd en stelden di e aan de kaak.' Op het
ei nde van zij n toespraa k stelde hij onder

ry of Rustwijk ' ) en het tweede was geplaatst

meer: 'Ik vraag U deze dag te vieren in afwac/Hing van betere lijden - met liefde voor
Uw ras en kleur! De waarlijk ontwikkelde,
beschaafde en intelligente man of vrouw zal

zich noo it schamen voor zijn/haar kleur, en
za l nooit op een and er neerkijken ....
Ik roep U op en nodi g U uit : Suriname wil

een feest voor de zoons en dochters van 1863!
Niet omdat U afstamt van slaven, niet omdat
Uw moeder vrijgeboren is of vrij gemaakt

was door een certificaat! maar omdat het
vij ft ig j aar ge leden is dat het Christendom

overwonnen heeft ten behoeve van Uw in
Su riname onwettig mishandelde voorouders
uit Afrika en de vr ijheid die de emancipatie

bracht aan hen en U.

I

Engels van E.A. van Rossum ('To the Memoin de rubriek ' Van Emanuels bord' ('Afsc heidswoord aan Rustwijk '). De eerste strofe
va n het laatste ged icht luidt:
Een echte Muzenzoon
Is heden heengegaan,
Een man van het palet.
Het woord en van 'I toonce!.
Die aan de gave 's hoofds
Ook die van 'I hart kon paren
Maar 'n bittere lijdenskelk
Op aarde had als deel .

Nog jaren na zij n dood werden Rustw ijks
gedicht en voorgedragen op feesten en partijen.

Af en toe waren er verwijzingen naar Rustwij k maar allengs verzonk hij in de vergetelheid.

Deze citaten komen uil Emancipation Jubilee
NOTEN
I. In 1898 gebru ikte n de ro ndreizende fotografen Dunn & Keil zij n ' Kroningsatelier' . Ruslwijk veranderde de naam in
190 1 tot ' Stad ts Photographic atelier' , Ook dan zien wij regelmatig adve rtenties van Dun" & KeH op dit adres :
'W.A Du nn, Gouvernement photographer on Trinidad & Dclacourt Keil from England ' (Fotografie in Suriname
1839- 1939). In 1906 heet het atelier ' Kunst photo studio', Het is nog steeds gevestigd aan de Waterkant, waar
Norton & Jardim ook fotografeerden . De 'Anglo Dutch Photostudio' (/9Il), aan de Keizerstraat, werd ook dOOf

Schrocdcr gebruikt.
2. Hel orig ineel zou volgens familie-overlevering in de Westminster Hall gehangen hebben, maar zou in de oorlog

vernietigd zijn . l3ij navraag in Engeland echter, bleek hierover niets bekend . Wel werden van het schilderij van de
komeet Halle)' prenten en briefkaarten gedrukt en te koop aangeboden via de kranten in Paramaribo . Van deze
prcrllen zijn nog enkele exemp laren in privé-bezit. In Georgetown kreeg hij de titel 'professor', met als eervolle

Op hel spoor van G.G. r. RUSIWijk
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vcnnelding 'genius'.
3 . Als leidcr ... an kinderoperclles in Yrije produkties (met lach tig !Ot honderdtwintig declnclllertjes) maakle Rustwijk
naam . De opbrengst V<lIl deze voorstellingen was ten bate van de wezen van dc Lutherse Gcmeente . In I &96 kwam
hij met de eerste grote kinderoperette op de planken van Thalia, ' De Prins van Sind' . Il ieraan deden tachtig
kinderen mee . Deze voorstelling lrok tot vier maal toe volle zalen. De deeJnelllertjes en de leiding werden gehuldigd
en feestelijk ontvangcn tcn huize van gouverneur van Asch van Wijek . [n 190 [ was cr een heropvoering van
dezelfde operette en in 1912 kwam Rustwijk weer met een grote produktie, ' Prinses Zon neglans' . Hij was Jid van
het tOllcclgcnootschap ' Thalia ', waar hij van 1894 lot 1896 de bestuursfunctie van toneelmeester vervulde. I-Ict
decor van velc thcatcrproduktics in de tijd was van zijn hand (bijvoorbeeld dat van de opcra ' I-kt pand der Godcn'
van J. J-Ielstone) .
4 . Nà zijn reizen zl.!i hij over zichzelf ' .. waar hij verscheen in gezelschap of tooncel hij de goede stemming
meevoerde, door voortreffelijk spel en geestige moppen het leed verdreer maar .... zij wisten niet dat hij eens even
blind al s zij (hmu zijn , is teruggekeerd met ziende oogen: citaat lezi ng 'het Waarom .. ' (blz. 5) .
5. Krullmclw.ickte : een schimmelziekte die hel grootste gedeelte van de cacao-aanplant vcrwocsUe.
6. De bacovenkweslie : na zeer belangrijke investeringen in de bacovcncu ltuur. scheen de aanplant aangelast te zijn
door de gevreesde I)anamaziekte. waardoor de export van de bacoven sti lviel en de planters in fi nanciële moeilijkheden kwalllell.
7. Deze commissie bestond uil: Or. D. Bos. W.I-! . Bogaard!. G.A.A. Middelberg (allen leden van de Twee(\e Kamer).
J. van Vo llenhoven (oud-hoofdadministrateur [klj-maatschappij). Mr. Dr. A. van Gijn (Thesaurier-generaal van het
Ministerie van Fin:lIlcitn). 0. 1-1. I-I avclaar (oud-ambtenaar in Surinamcnater wethouder Rotterdam). AA . ter Laag
(oud-notaris IC Il ararnaribon,ltcr notaris te Zaandam). Secretaris Mr. SJ .R. de Monchy (hoord commies Provinciale
Grillic Den 1laag). l iet denkbeeld voor deze commissie werd het eerst geopperd door de com missie van 'Rapportcurs uit (\c Tweede Kamer l11et betrekking tot de Surinaarnsehe begrooting voor 19 11' onder de druk van de
hacovc llcrisis .
8. Uitgesproken voor de uil Nederland afgevaardigde 'Welvaartscommissic' die zich niet venvaardigde het spektakel
bij ll,! wOllen. De armen van het monster zijn de problemen die de kolonie in hun greep houden. I-Iel gedroch t heet
WEE en ' is een veelarmig. voorwcrcldsch monster - broedsel uit vroeger lijden -. Overal werd hij verjaagd . !lij
woonde te I)cmarara in den oudhollandschen tijd, heeft er flink hu'lsgehoudcn, doch sedert de Engelsehen er zijn
gekum\:11 is hij gelijk vertrokken en hecn zich hicr gevestigd waar hij bescherming geniet' . '0. welk ee n slecht
munster is hij . dat vergeet dat cr rekening moet woalen gehouden met vooruitgang en beschaving en dal cr voor
hem in de Nedcrlandsche kol onie geen plaats meer diende IC zijn. Dat, nu de levende eigendollllTlen niet meer door
d~ j):\rliculicrc bez',uers worden gedood. cr streng onderzoek dient gedaan te worden waarom de mensehen van den
stam vergaan' .
9. Voetnoot p. 53 in ' !l et W:lllrom ' : ' Tt: Koop! uitgeroepen (\oor den Heer Jutta op de vergadering van de groolen
hmdbo llw vCTecniging toen niel genoegzaam was ingeteekend door de plan ters teneinde de vooruitgang van de
Bacoven verordening te verl.ekeren: 'N u Mijne heeren laat dan gerust een bord aan Draamspun\ plaatsen met het
woord ' tc koop. Suriname te koop' :
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D.E.G. van Hinte-Rustwijk werd geboren te Alkmaar (district Commewijne) in Suriname. Na de
Alge mene Middelbare School (AMS) in Paramaribo voltooid te hebben, studeerde zij sociologie
in Utrecht (1956-1962). Daarna woonde zij in Nigeria, Frankrijk, Canada en de Verenigde
Slaren. Momenteel woont zij in Frankrijk en Amsterdam . G.I-I . van Steenderen-Rustwijk werd
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zijn kleindochters van G.G.T. Rustwijk en werken momenteel aan een studie over het culturele
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1. va n Do nselaar

Vroege vondsten van woorden uit Surinaamse
creooltalen tot 1764

E

nige tijd geleden had ik een gesprek //lef

een crea!;SI lIif ons midden over de lexicogrqjfe van hef SrGlwnlongo. Hij bleek \'011
/!lening Ie =ijn dal er :0 /ang:amerhand, lIa

hef verschijnen van de proefschriften van
Echteld (/96/). Kralllp (/983). SII1;th (/98 7)
en Arel1d\' (/989) en van een aan/al kleinere
puhlikatie,,-dic lI{Jcmgaande, genoeg kennis was
\'ergaard om de samenstelling \'on een historisc h woordenboek vall hef Sranr1l1!OllRO mo-

gelijk Ie maken 'A/au"', voegde hij er haastig
(1(11/ toe.
'praal me er niet over, \\'ant ik heb
daal' :e/f'lII geen lijd voor en ik wil ook niet
dal lInderen mij a ch/er 111 '11 broek. gaan :ilIe1/. . Ik noem =!ÏII

1/(((/1/1

doo uok niet.'

Wat bedoelen wc met een 'historisch WODr(kIlboek"? Staan daar alle woorden in uit
heden en verleden. met gegevens over hun
herkom st. etymo logie. verschijnen en evenlueel verdwijnen en geïllustree rd met citaten?
Of gaa t het alleen ove r woorden die inderdaad
al een zeke re hi storie hebben, dus al gebruikt
werden vóór een bepaald jaartal? Hoc dan
ook. een gegeven dat zeker niet zal mogen
ontbreken is hCI jaartal van de oudste vondst
in de lil crat llur.
Ik meen nu op het spoor gekomcn te z ijn
van een aantal bij taalkundigen niel of weinig
bekendc oude villdplaatsen van 64 woorden
uit hel Srananton ga. Ook wanneer dat historische woordenboek nog lan g op zich zo u laten
wachten - of juist daarom - lijkt het me nuttig
dat ik m et mijn bevindingen voor de dag
karn. Ik voeg daar enige vroege vondsten van
Aukaans en Saran1'aknans aan lOC, omdat zich
daarto e nu een goede gelegenheid voordoet.

VROEGE, MAAR AL BEKENDE
BRONNEN

Hoewel Smilh (1987) geen lexicologi sche
bedoelingen had. heeft hij onderzoekers van
de Sranan woordenschat en passant wel attent
gemaakt op bronnen waar zij vroege voorkomens van Sra nan woorden zouden kunnen
verwachten . Met 'vroeg' bedoel ik dan ·eerder
dan het woordenboek van Schul11ann (1783)'
als gepubliceerd door Kramp (1983). Smilh

venvij st naar de al langer bekende 'samenspraken' bij lI erle in (1718: 121-123) en naar
een boekjc van Van Dyk. maar mei als jaartal
cÎrca 1780, wat waarschijnlijk vervrocg,d kan
worden 101 1767 of 1768 (Van Trier-Guicheril
1991). Deze Iwee 'slukken' zijn inmidde ls
opnieuw integraal gepubliceerd door Arends
& Peri (1995). Smilh no emlook de boeken
van Stedman (met als jaartal 1777). Pi sto riu s
(1763) en Fermin (1765. 1769) en de ' kladaantekeningen' van Nepveu (\765). De laatste
zoudc n ook tc vinden z jjn În ·Creole Drum '
van Voorhoeve & Lichlveld (1975). m""r dal
is niel juist. l Toegevoegd kan nog worden he l
definitieve manu sc ript vall Ncpvcu dat in
1771 op dc klad -aantekenin gen volgde. Zie
hiervoo r De Graal (1983 : 127). Tenslotte
moet een argeloze onderzoeker welen , dat in
het bock van Otto Keye van 1660 Suriname
en ze lfs Guyana, onda nk s de titel. niet aan dc
orde komen. Hct gaa t over Brazilië. Zie hierover Benjamins (1926). Een ieder die naar
Srclnan woordcn wil zoeken, kan ge nocmde
werken raadple gen in bibliotheken cn ëlrchieven.
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NOG VROEGERE, MINDER BEKENDE
BRONNEN
Ik ben in enige bronnen van voor 1765 woor-

den tegen ge kom e n die hetzij behoren tot een
Surinaamse creooltaal , hetzij naa r een woord

uil zo' n laai (lijken te) verwijzen. Ik geef de
voornaam ste van deze bronnen hieronder met

enige bijzonderheden; zie verder de lij st van
literatuur en bronnen achteraan, voor Van

Aerssen, Hermanll en ook Van Donselaar
(1994: 47-48).
Enige brieven met bij lagen over planten

van gouverneur Van Aerssen van Sommelsdijck uil 1685 en 1686.
Het ' Herbarium Hermann ' uit 1689.
He t reisverslag van Jan Reeps uit 16921693.
Het 'Ontwerp' voor een beschrijving van

Suriname van een anonieme planter uit
1740, waarop ik elders in deze aflever ing
van Oso de aandacht vestig (Van Donselaar
(996) en waaruit ik ook daar al enige van

de hier bedoelde woorden nacm .

Een lij st met namen bij een coll ectie geconserveerde planten van Dahlberg uit 1754.
Z ie voor het jaartal Lanjollw & U itti en
(1935).
De verslagen over st rijd tegen en vrede met
bosnegers uil 1759 (Van den Bouwhuijsen
e.a. 1988) en 1762 (De Beet & Price 1982).
Pi storiu s ( 1763), die door Smith (1989) al
we l genoemd wordt, maar hem niets bruikbaars blijkt te hebben opgeleyerd.
Plakkaten en andere stukken van de overheid, als bijeengebracht door Sch iltkamp &
De Smidt (1973).
De tekst bij /-I erlein (1718) buiten de al
genoemde 'samenspraken'.

HET HER KENNEN VAN
WOORDEN ALS SRANAN

Er is bij geen van deze 'vroegere' bronnen
sprake van een stuk tekst in het Sranan, al of

niet afkomstig van een native speaker, en
evenm in van een lijst van woorden die expli -

ciet als Sranan worden gepresenteerd. Het
gaat om losse woorden die in een Nederlandse
context gebruikt worden of deel uitmaken van
een lijst waarin iets wordt opgesomd. Dat ze
niettemin als Sranan woo rden herkenbaar zij n,
is te danken aan het voldoen aan een of enige
va n de volge nde voorwaarden (zie voor de
voorbee ldwoorden de lijsten verderop):
De auteur deelt mee, dat ' de negers' of 'de
slaven' het woord gebruiken. Voorbee ld :
bobbelap.
De auteu r ziet hel kennelijk als een nielNede rlands woord, want hij geeft er een
vertaling bij . Voorbeeld: wisi.
Het woord heeft belrekking op iets uit de
slavencultuur. Voorbeeld: IonIon.
Het woord is va n Afrikaanse herkomst:
Voorbeeld: abollla.
De brontaal is bekend e n het woord vertoonl (een) karakter istiek(e) kenmerkten)
van hel Sranan. Voorbeeld: kwasi.

Hel woord is cen kennelijke Sranan nieuwvormi ng. Voorbeeld: blak'kati.
Geen andere taal komt in aanmerking, ook
niet een indiaanse. Voorbee ld : pina. Deze
palm heet in het Kalina 'wasei' en in het
Lokono 'manaka' (Ostendorf 1962: 263).
Last but not least: het woord komt ook
later VOor of behoort nog heden lot de

woordenschat van het Sranan. Voorbeelden:
vele.

Er is met deze voorwaarden nier een 'sleutel '
in de vonn van een 'passe-partout' te construeren. Ieder geval moet apart beoordeeld worden.
Een opmerkelijk groepje is dat van de
woorden die ogenschijnlijk Nederlands of
althans Surinaams-Nederl ands zij n, bijvoorbee ld 'mat' van mala. Eenvoudiger herkenbaar is krusukrllslI, hier aangetroffen als
'Croes Croes'.
Bijzondere aandacht vragen de nieuwvormingen die tevens samenstellingen zijn. Er
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zijn nogal wat woorden van welke de oudste
vo ndst deel uitm aak t van een samenstelling.
In het uiterste geva l levert zo' n samenstelling
dan drie oudsle vondslen op, zoa ls bij biwwiwiri. Dat woord is (I) de naa m van een plantensoort, tevens groe nte, en bevat bovendien
(2) hel bij voeglijke naamwoord bila (biner)
en het ze lfstandigc naamwoord wiwiri (hier:
blad). Zo ook geeft .\'\vil/ll ofo de eerste vondstcn van swili (lekker) en molo (hier ' hapj e',
ongetw ij feld eerder al ' mond'), Illaar de samenstelling ze lf heeft een vee l speci fi ekere
betekenis dan de samenstellende delen kUJlIlen
doen ve rm oeden (zie aldaa r). Van de 51 enkelvoudige woorden in de lij sten hieronder
zijn er maar liefst 22 die hie r alleen aa ngehaa ld kunnen wo rd en a ls deel van een sam~n
stell ing. Let we l: edemon valt buiten deze
beschouwi ng. Het komt van een woord dat in
het Engel s ('headl11an ' ) ook al een samenstelling was.
Hi er vo lge n dan drie lij sten van Srana n woorden , namelijk cc rs\ een van enke lvoudi ge
woorden waa rvan de Sra nan identiteit gemakkelijk tc herkennen is, dan de tweede waarbii
dat moeilijker is en tenslotte de derde, be~
staa nde uit same nstelli ngen. Per lijst zijn de
woo rd en gerangschikt naar het jaar van hu n
vroegste vondst. daarbinnen alfabetisch. De
spelli ng va n het trefwoord is de hedendaagse.
Na hel trefwoord vo lgen in ieder geva l de
belckenis in he t Nede rlands en de plaats en de
vo rm van de vroegste vondst. Nade re bijzonderheden worden gegeven waa r ze nodig,.
!lutti g of belangwekkend zijn. De vee lal Enge lse herkom st wordt slechts als zodan ig
aangeduid - Echle ld (196 1) en Smilh (1987)
spreken elkaar in de ze ze lden tegen .
Afkorlingen: E = Enge ls; Enc. NWI = Enc yclopacdie van Nederlandsch West- Indi ë; Enc.
Sm. = Enc yclopedie van Suriname; K = Kalina, de taal van de Kara·me n in Suriname ; L =
Lokono, de taal van de Arowakke n in SurÎname : N = Nederlands: OED = Oxford Engli sh
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Diclionary; S&dS = Sch illka mp & de Smidt:
SN = Surinaams-Nederlands: S= Srana n.
IN DE BRON NIET OF WEIN IG
VERNEDERLANDSTE, ENKE LVOUD IGE
SRANAN WOO RD EN
1689
Iflsi : zekere palm soort (Geol/oma bac u/ife ra).
E ' thatch ' betekent onder meer dakbedekking

van riet, stro en dergelijke. Ook de bladeren
van deze palm werden en word en zo gebruikl.
AI in 1685 staal in een plakkaat (S&dS 159160) dat burgers hun huizen vanwege het
brandgevaar 'met geen tas sullen hebben le
decken' en word t gesproken van 'tassc daken '. Hel planleblad op ve l 29 va n hel ' Herbari um Herlllar1l1' heeft als naam meegekregen
tassi . maar dat is het niet. De sprekend gelijkende vo rm maakt de vergissing we l begrijpelijk. Van OOslstroom (1939) veron derste lt dat
hel een soort uit de I-I oedenstropalmfamilie
(Cyclcmlhaceae) zou kunn en zijn. K ' tasi' is
de naam voor een 100 1boom, SN 'miercllhout'
(Ahlbrinck 1931 : 458), maar dal heeft met di l
alles niets te maken .
1718
bakT": Nede rlander. Van A frikaanse herkom st

(zie Va n Donselaar 1989: 58). I-Ierlein 1718 :
117 ( ... Bakkerare, dal is !-Iol/anden ... )
bobi: borst van een vrouw. E 'bubby' . Herlcin
( 17 18: 96) zegt. dat SO lllm ig,e slavinnen eell
doek 0111 hu n boven lichaam dragc n die LC
·bobbe lap· noemen.
IOUIOII : I. dikke maispap; 2. bal(len) gekneed
uit de pasta die verkregen is uit gekoo kt e
bananen. Schulllann (1783: 189): (1/IIIIuIII. Het
is een onomatopee - de ingrediënten worden
in beide geva ll en in een mala (zie aldaa r)
gestampt - uil het Tw i, een Westafrika anse
laai (Cass idy & Le Page 1980: 453). Ii eriein
(1718 : 120): ' witte Pap, dal bij haar [de sla ven] Tom. Tom , genaamd word ' (betekenis I) .
On lwerp 1740: 120 (beteken is I), Dahlberg
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1754 onder nr. 55 (betekenis I en 2).
1740
(lbnm{l: waterboa (Eunecfus viridis). Herkom st
A frikaans (bom , bom ma, aboma, OED 2:
374). Ontwerp 1740: 24 (pall111la; zie de opmerking over 'gat' onder blakkat). Pistorius

1763: 79 (abomllla).
b{lkb{l: banaan die rauw gegeten kan worden,
SN 'bakove'. Schumann 1783: 11 (bakuba),
Focke 1855: 8 (bakoeba). Portugees ' pacoba',
gaat terug op een Afrikaans woord uit Angola

(SinJons 1958). Ontwerp (1740: 15): bacoeba.
biJlI: I. (bijvoeglijk naamwoo rd) bitter; 2.
(ze lfstandig naamwoord) iets dat bitter
smaakt, i.h.b. als tweede deel van ee n samenstelling. E of N. Betekenis I in de sa men ste l-

ling bilawiwiri (1740), betekenis 2 in bradibila (1754): zie aldaar.
b/I/kl/: zwart. E 'blaek'. In de samenste lling
blakkal: zie a ldaar.
dugll: hond. E ' dog'. In de samenstelling
krahdagu: zie aldaar.
fillga:vinger. E ' tïnger ' . Jn een hybridische
samenstelling: 'Jinga tayer of vinger tayer'

(Ontwerp 1740: 93).
go: gaan. E 'go'. In de samenstel ling wakago:
zie aldaar.

illgi: indi aan(s). E ' Indiall'. In de samenstelling ingipipa: z ie aldaar.
kaka : poep. Van N 'kak'? Zie voor ee n mogelijk Afrikaanse herkomst Cass idy & Le
Page (1980: 87). In Ontwerp (1740: 18) staat
de hybridische samenste lling vogel-koka, dat
is wat nu in het Sranan fowrudoti heet. Het
zijn planten van de Vogellijm familie (N) van
welke de zaden worden verspreid via het
darmkanaal van voge ls die de bessen van deze
planten eten.
kati : meerval. E 'c atfish', S ook katfisi. In de
samenstelli ng blak 'kali: z ie aldaar.
krabII : krab. E 'crab' . In de samenstelling
krabdag/{: zie aldaar.
kwikwi : zoetwalerpantsermeervallen (Callich-

Ihyidae). Echteld ( 1961) leidt het af van E
' quick ' (v lug of levendig), maar deze dieren

onderscheiden zich niet als zodanig van andere vissen. Ontwerp 1740: 24 (quiq/li).
mall/Ii: vissoort (Erylhrinus elythrinlls). Herkomst onbekend. Ontwerp 1740: 23 (maloeri).
lIyamsi, yamsi: jam, de eetbare knol van zekere klimplant (Dioscorea a/alo). Volgens
Van Veen ( 1989: 371) komt het N 'jam' van
het E 'yam', met als eerste vindplaats die bij
Van Berkel (1695: 7 1) voor Berbice: 'jammes'. Deze vorm komt ook al voor in een

Suri naams plakkaat van 1685 (S&dS 155). Er
is in zoverre eenstemmigheid over de herkomst van de N eJl E woorden dat die loopt
via het Portugese 'inhame' naar enige Westnybeginnen, met wel of niet en s in hun eind

afrikaanse woorden, die sowieso met

(' nyam i', 'nyam isi' ) en hetzij een knol, hetzij
voedsel in het algemeen, hetzij het werkwoord
'eten' betekenen. Z ie ook Cassidy & Le Page
(1980: 325-326). Hoewel Echteld (196 1) het
S woord afle idt va n het E meervoud 'yams',
wekt het voorgaande toch de indruk , dat S
nyamsi en yamsi rechtstreeks op (een) Afrikaans(e) woord(en) zouden kunnen ter~gaan.
Ontwerp (1740: 15): jammesie.
pina: I . zekere palmsoort (Eulerpe oleracea);
2. het blad va n deze. Herkomst onbekend.
Betekenis 2 in de hybridische samenste lling
pina-huysje, dat is een hul met een dak van
zulk blad (Ontwerp 1740: 36). AI in een notitie van 1722 de N vorm 'pi ene' (S&dS 349).
Betek enis I: in 1749 (De Beet & Priee 1982:
73, pina).
pip": pijp (om te roken). Portugees 'pipa'
(S mith 1987: 175). In de samenstelling ingipipa: zie aldaar.
lile;: slingerplant, w.o. liaan. Schumann
(1783: 179): le(ijlei. E ' tie'. Ontwerp 1740:
19 (Iy Iy).

Wllk{l: lopen. E 'walk'. In de samenstelling
wakago: zie aldaar.
waSWllsi: zekere soorten wespen (Polistinae).
E 'wasp'. Ontwerp 1740: 25 (wassi wassi).
",,,,,,ai: waaier. N. Ontwerp 1740: 103 (lVy
wy) in de betekenis van 'vuurwaaier'.
",i",iri: I. gras of andere kruidachtige plant ; 2.
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blad. In belckenis 2 in de sam enstelling bitalVilViri (Ontwerp 1740): zi e aldaar. In betekenis I in de samenstell ingen snekiwiwiri en
sisibilVilViri ( be ide van 1754): z ie aldaar. Al s
los woo rd voo r het ee rst in 1762 bij De Beet
& Pri ce (1 982: 154): wierrie wierrie.

1749

/IIofo : hapje . E ' mouth '. Sc humann ( 1783:
11 6): muffe . In de samenstelling swilimofo:
zie aldaa r.
Swili : lekk er. E 's wee t'. In de satnenstelling
Sl\Illil1l ofo: zie aldaar.

1750
ballyu : zeker tokk elinstrum ent. Herkom st
onzeke r; z ie Va n Danselaa r (J 989: 60). Plakkaat van 1750: banja (S& dS 587 , z ie ook 664
en 72 1).
1754
atÎtll-wi wiri : zeker krui d (Glden/andia herbaeea). In Ene. NWI 5 17. Het leve rt ee n geneesrniddel l egen S alira in de be tekenis van
'maagkwaa l'. Dahlberg ( 1754 nr. 16) gee ft de
naam atira aan een andere plant, namelij k
G)'nandropsis penlaphylla.
brtu/a : breed. Bij Foc ke 18 55: 16. E ' broad'.
In de plant enaa m bradab ila , nu bradib ila : zie
aldaar.
kubisi: pa lm kooL Bij Schuill ann 1783: 179
(tjabisi) en Focke 1855: 57 (kjab is i, kabb isi).
Va n E 'cabbage ' of van het daa ruit voort geko men SN 'kabbis' , dat al in 1749 genoemd
wordt (De Bee t & Price \982: 44 , 50).
Dahl berg ( 175 4 onder nr. 65): 'sart van kol,
die hier genoemd wo rdt cabbesi'.
mllftlk i : zekere boomsoort (Symphon ia g/ob lllifera). Herko mst on be kend . Bij Dahl be rg
( 1754 nr. 69) II/Ci/ognie boom , bij Pistorius
( J763: 52) malagnie .
p"rw(/ : zeke re bOOlTl soort (Av icennia germ inans). Herko mst onbe ke nd. Dahlberg ( 1754
nr. 95) parvaboom .
.\·;sihi: bezem. E 's\veep'. In de samenstell ing
sisibiwiwiri van 1754: zie aldaar. Als los

9/

woo rd in \ 762 ( De Bee t & Pri ce \982: \ 54):
sieb ie siebie.
sJleki: slang. E 'snake' . In de samenstellingen
papasneki en snekiwiwiri: zie aldaar.
1755
sali: enige boomsoort en van de Tingim onifa milie (B llrseraceae ) en hun hou t. Herkom st
onbekend . Plakkaten van 1755 en 1763 (sa/ie,
het hout; S&dS 625, 775).
1759
mOll i : ge ld . E ' money ' . 111 de samenstelling
papamoni: zie aldaar.
WISI : kwaadwillig aangewend tovermidd el.
eertijds ook gifrn engse1. E ' wit ch' . Ec ht cr:
Wood in g ( 19 72: 2 12) wij st op awisi, 'ee n
mysteri euze krac ht die achter iedere magisch·
religieuze ac ti vitei t schuil gaat ', een woord uit
een Westafrikaanse taa l. Reglement van 1759
('w issie of ve rgim'; S&dS 672 ).
176 1
bWflSi, gwasi lepra. Sc hum anJl ( 1783 : 19):
boassi. P. Poo lm an ( 1798), gec iteerd door
Teens tra (1835 , 2: 195), noe mt va n Alr ika
een ziekte di e daar veroorzaakt wordt door
z.g. 'boasi-worm en'; deze zouden zij n ge~
noemd naar Boasi, een pl aa ts aan de toc nll\ a~
li ge Goudkust. Er li gt daar inderd aad een
pl aa ts di e Goaso hee t. We lli cht moe t ee rd er
gedacht worden aan het Spaanse 'buas' (mv.),
het woord voor zekere 'pui sten', 'zweren' en
uitwe ndige 'gezwe llen' . Plakkaat van 176 1
(h oa:ie; S&dS 707, z ie ook 78 \ ). Z ie ook
Fermin 1764: 126 (b oisi, Fran s ~e s pe l d).
1762
edeUHIII : hoofdman, aanvoerder. E 'headman' .
De S ee t & Price ( 1982: 11 3): heed elllon .
krulu : I . beraadslaging. E 'court ' . De Beet &
Pri ce 1982: 117 , koerloe: 125, kroelDe. 2.
beraa dslagen. De Beet & Price 1982: 137 .
Koerl oe .
kWf/si : kwast. N. De Beet & Price ( 1982:
203): quassie .
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IlIkIl : kijkt::n. E ' Iuok', In dt: ~ame n s l e llin g
tl/kl/man: zie aldaar.
111111/ : man. Vo lgens Smith (1987: 24 1) van E

'man', In de samenste llingen wÎsiman, /ukuman en edeman: zie aldaar.
111 : twee. E ' two'. Bij De Beet & Pri ce ( 1982:
173) in de samen ste llin g Toevingas (mv.), een

groep van indianen met een afwijking bestaande in mismaakte handen en voeten.
y(lj';: fram boesia, SN 'jas'. E 'yaws', dat
ee rtijds ook de vorm 'yaaz' heeft ge had (OED
20: 704). C lifford Kocq & Vieira (1762)

beschrijven een slaaf met jasie 'bonken', dat
zijn peesknopen a ls overblijfse l na ge nezi ng

van framboesia.
IN DE BRON MEER VERNEDERLANDSTE, ENKELVOUD IGE SRANAN
WOORDEN

1740
bmya: eertijds zwarte plantage-opzichter, nu

assistent-dorpshoofd bij bosnegers en indianen . Van E 'oversee r' (Smith 1987: 264).
Ontwerp ( 1740: 59): bas/ia.
1754
mala : stampblok . E ' mortar'. Dahlberg (1754,
onder nr. J): maften (mv.). Opmerkelijk is,
dat Stedman ( 1790: 308) een wr ij fstee n, die

door indianen bij het bereiden van cassavemee l gebruikt wordt, 'matta ' noemt.
1757
krllslIkrllslI : plantagepont. E 'cru ise '. Van den
Bouwhuijsen e.a. (1988: 62): Croes Craes.
1759
kout/re: dorp. In deze betekenis niet in de
Woordenlijst SNE, we l bij Schumann ( 1783:
86), Focke ( 1855: 62) en Wullschlägel (1856:
58). Van E 'country ' (Smith 1987: 202). Va n
den Bouw huij se n e.a. (1988: 104): cOn/rijen
(mv .).

1764
klIkIl : I. milt; 2. miltziekte. Het woord is van
Afrikaanse herkomst (Koefoed & Tarenskeen
1992: 73). Fermin ( 1764: 85): Kouk (Franse
spe llin g).

SRANAN SAMENSTELLINGEN

1740
billlwiwiri: zekere bladgroente die bitter
smaakt (Ces/rum lalifolium). Z ie bi/a (I), z ie
wiwiri (2). Ontwerp 1740: 19 (bila wirri wirril·
blllk 'kal(i) : een niet nader te bepalen soort
meerval (geen enke le meerval in Suriname is
zwa rt). Ik heb de naam , in de vorm blakkal,
verder alleen aangetroffen bij Nepveu 177 1
(op p. 347). Z ie b1aka, z ie ka/i. Ik weet niet
of kat een voorstad ium is van kali of een
latere verne derl andsing. Ontwerp ( 1740: 23)
geeft blakgat, waarvan de g door de anonieme
au teur waarschijnlijk is uitgesproken als in het
Engels, in overeenstemm ing met een veel
voo rkomende afw ijk ing in zijn uitspraak, of
althans zij n spe lling: verwa rring tussen stemhebbend en stem loos.
inglplpll : zekere boomsoorten (Couralarisoorten). Zie ingi, zie pipa. Indianen roken de
opgerolde bast. Ontwerp 1740: 15 (igne pipe).
krahllllgll : krabbenetende wasbeer (Procyon
cancrivorus) en/of gr ison, SN aira (Galiclis
villala) en/of savanne vos, SN savannehond
(Cerdocyon Ihous). Zie krabu, zie dagu. Ontwerp 1740: 2 1 (crabbe dago).
nyamsifisi: vissoort (Schizodonfascialus). Het
is niet duidelijk of er verband is met nyamsi
(z ie a ldaar). Ontwerp 1740: 23 (jammes vis).
wllkago: kl eine chachalaca (Orlalis molmol) .
Ono matopee: de vogel lijkt dit te roepen. Het
betekent dan: loop hee n. Ontwerp 1740: 22
(wakkegoo ).
1749
s wilmofo : vlees of vis als bijspijs. Zie switi,
zie molo. In notulen van het Hof van Politie
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1749 ( Bee ldsnij de r 1994: 170, 304, swielie
1II0)Je). Ook bij Nepveu 1765: 80 (swili 1II0ffel, di e hel vertaa l! mei ' Iekkerbeelje '.
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Le Page \980: 338). De Beel & Price (1982 :
203 , Bopamonl1i in 1 762 ~ 192, Papa Manl1ie

in 1763).
tukumall : heldcrziende, waarzeggcr. Zie lukll,

1754
IIl/lIIgr",(i): Dahlberg ( 1754) sc hrijft bij z ijn
nL 23 'Neegers zeggen mangras'. Ik weet niet
\Val man hier bctekent. Voor het ontbreken
va n de i ge ldl helze lfde a ls hi e rvoo r bij blokkat. Van de twec gra ssoorten die nu in Suri name deze naam dragen lijkt mij hier de inheemse E/e usine indica waarschijnlijker dan
de (we ll icht laler dan 1754) ingevoerde Doc-

zie 1/1011. De Beet & Price ( 1982 : 137): .... dat
zij bij dc Loekaemcms, (dat is sienders) waaren geweest' . Ook Nepvcu 1765: 81 .
1762
WISllllOlI :

bedrij ver van zwarte magie . Z ie

wisi, z ie 1/1011. De Beet & Pri ce ( 1982: 11 8:
'wissie lIIan off vergeever'.

ly/olenilll1l aegyplicllfll.

sisibiwiwiri: zeker kruid , SN bezemkrui d
dulc is) . Zie sisibi, zie wilt/iri.
Dahlbe rg 1754 11r. 83 (sibisibi viri"iri).

(Scoporia

slIekiwi,"iri : ze ker krui d, SN slangek rui d (EIYI1Rill1ll foelidum) . Z ie .meki, zie wlwiri. ' In
andere delen van Amerika ... tegen slangebeten
in ge bruik' (Ene. N WI 284). Dahlberg 1754
n f. 9 (sneki \'irivir i) .

1759
/Jil/}(lIIllJlli : knuri sc hclp, dat is de schelp van
zekere porse leinslak (A1onerar ia monela). Ene .
Sur. (460): Ee rt ijds o p de kuSI van Guinea in
gebruik al s betaa lmidde l (vandaar mom'), later
in Suriname alleen in de handel met bosnegers, door hen ' gebruikt 0 111 er amu letten
(obia's) van te makcn '. In het volgende citaat
is er sprake van een ander gebruik. Van den
Bouwhuijse n c.a. 1988: 11 8 ('papolllollie of
hoorntjes, die in ' I hoorn bord een spel werden
gebruykt '). Papa was (is?) de naam van een
stam aan de Westkust van Afrika (Cassidy &

awara

kop i
krapa
kumbu
kunatepi
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a wara (Osle ndorf 1962: 25 8)
L awa ra (Oste ndorf 1962 : 258)
kupi- i (Hoff 1968: 41 3)
karapa (Os lel1 do rf 1962: 136)
L karaba (Ostendorf 1962: 136)
koemoe (Oslendorf 1962: 26 1)
L koe l1 atepi (Oslendorf 1962:97)

INDIAANSE WOO RD EN IN HET
SRANAN?
Er kom en in de bronnen van voor 1765 nog
34 woorden voor die Sranan zouden ku nnen
zij n, maar van welke dat voor die lij d niet
kan worden aangewond. Voor die tijd, nu zijn
ze het wèl. Het Sranan heeft ze recht streeks
of via het Enge ls danwel hel Neder lands uil
een ind iaanse taal ove rge nomen, maar wc
welen niet wann eer. Misschien komcn er nog
eens gegevcns tevoorschijn die hi erover uilsluitse l kunn en geven. 2 In de lij st hieronder
zijn de eerste vecrtien plantename n, de volgende zeventi cn dierenamen en dan kom t er
nog een restgroepje. Ik geef ze in drie kolommen : I: de tegenwoordige Sranan naam ~ 11 : de
indiaanse naam in de spell ing van de auteur
aan \V ie ik dit gegeven onllecn: vrij we l in alle
geva llen betreft het Kalina (niet apart verme id), in enke le (ook) Lokono (L). 11 1: de
vondst van voor 1765 .
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awari (Va n Aersse n v. S. 1685: la)
copie (p lakkaat 1755: S&dS 625 )
kraphoul (Herle in 17 18: 227)
coemc (Va n Aerssen v.S. \685 : \4)
cO I1lJa lep i (O nt werp 1740: 15)
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kusuwe
kwari

kusuve ( Dahlberg 1754: 107)
kwarie (Pistorius 1763: 52)
kweep ie (Pistorius 1763: 18)

men
mokomoko

kusuwe ( Hoff 1968: 414)
kwari (A hlbrinck 1931: 260)
kwepi (Ostendorf 1962: 67)
merekoej a (Ostendorf 1962: 57)
L moeroekoeja (Focke 1855: 78)
meri (Ostendorf 1962: 122)
mukumuku (Hoff 1968: 417)

l110pe
mori si
wana

mope (Ostendorf 1962: 141 )
murisi (Ahlbrinck 193 1: 309)
wana (Ahlbrinck 193 1: 492)

Aerssen v. S. 1686: 16)
meri-bei (Van Aerssen v. S. 1686: 7)
mocoemoko (Van Aerssen v. S. 1686,
bak 2,2)
mope (Van Aersse n v. S. 1686: 2)
mori c i (Van Aerssen v. S. 1685: 13)
wanen (Herlein 1718: 227)

anamu
kaweri
krawkraw
kUlllakul1l a

inamu (Hoff 1968: 14)
kaweri (Ahlbrinck 1931 : 2 14)
ka raw (Ahlbrinck 1931 : 2 10)
klim a kuma (Ahlbrinck 1931 : 236)
maku (Ahlbrinck 1931: 264)
map iri (A hlbrinck 193 1: 269)
marai ( Hoff 1968: 415)
matawari (Ahlbri nck 1931: 274)
meku (A hlbrinck 1931 : 290)
pak ira (Ahlbrinck 193 1: 237)
pakllsi (A hlbrinck 193 1: 355)
pataka (Ahlbrinck 1931 : 364)
pirai ( Hoff 1968: 14)
paraparari (meded. H. Courtz)
sa waku (Ahlbrinck 1931 : 428)
sukururu (meded . H. Courtz)
warawara (A hlbrinck 193 1: 459)

namoe (Ontwerp 1740: 22)
cauweri (Ontwerp 1740: 24)
craauw (Pistorius 1763: 72)
komma komma (Ontwerp 1740 : 23)
maker (Herlein 17 18: 179)
moepier ( Herlein 17 18: 179)
maray ( Pistoriu s 1763: 64)
matuwaari (Ontwerp 1740: 24)
meekoê ( Pistoriu s 1763: 60)
pakiros (mv. ; Reeps 1693: 2 1)
pakkoesje ( Herlein 17 18: 199)
patakker (Ontwerp 1740: 23)
Pi erhein (Reeps 1693: 21)
prepari (Herlein 1718: 199)
sawaeoes (mv.; Ontwerp 1740: 22)
soecroe rie (Pistoriu s 1763 : 7 1)
warre warre (Ontwerp 1740: 24)

manari (A hlbrinck 193 1: 265)
L manari (E ne. NWI 462)
matapi (A hlbrinck 193 1: 274)
biribiri ( Hoff 1968: 394)

manarie (Ontwe rp 1740 : 103)

kwepi
marku sa

mak u
1l13mpira
marai
l1latuwari
meku
pakira

pak us i
palaka
plren
prarprari
sabaku

sk urki
warawara
manari
matapi
birbiri

mercoje, l1larcussa (Van

ma tapie (Ontwerp 1740 : 103)
bieribieri

(inventari s

Roosenburg,

1759, Oostindie 1989: 28)
VRAGEN
Behal ve di e omtrent het aandeel van indiaanse
talen in het Sranan, kunnen er nog andere
vragen naa r aanleiding van de lijsten opkomen . Ik kan ze niet beantwoorden, er is nader

ond erzoek voor nodig. Ik noem er enke le :
Zeggen de gevond en woo rd en iet s over de
ontwikkeling van de woordenschat van het
Sranantongo?

Zegge n ze, in relatie tot de bronn en, iets over

de invloed di e het Sranan in de betreffende
periode had op het Nederlands in Suriname?
W eerspiege len de woorden iets omtrent de

cultuur van de slave n, of van de blanken, of
van hun onderlin ge verhoudingen?

In hoeverre berusten de vondsten op toevallige of juist verklaarbare ge richth e id of belangstelling van de auteurs van de bronn en?
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M OGEL IJK E UITSPRAK EN IN
BOSNEGERTA LEN
Op 9 nove mbe r 1759 had in ' het bos achter
Allk a' ee n ontm oe tin g plaats tu ssen twe e
ve rt ege nwoo rdi ge rs va n het ko lonia le gezag
en twee van de opstandi ge Te mpati-negers.
I-Iet \Varen enerz ijds de heer Ab ercrombi e van
het Co rp s Vrijwitli ge Burgers, vergezeld door
de vrij e nege r C ha rl estown , en anderzijds het
hoofd va n de bosnege rs Dja ki , sarn en m et ee n
va n zij n aanvoe rde rs ge heten Adj aka , al ias
Bostol1 . De bedoelin g was e lkaars gezindhe id
af te tasten met het oog op eventu e le echte
vredes bespre kin ge n. A bercrombi e sc hreef in
he t ve rslag: ' Ik hem [Djaki] de hand toerijkende en segge nde: We lk om maet. Mij daerop
ni e ts an twoo rde, als ten wijterste bedUlI st en
ont ste lt sijnde. sijde ten laa tsten tegen Charlestow n: GilJlIlIi hall v()ssi. Sul x gedaan hebbende. rij kt e hij mij sij n beve nd e hand toe en
sij de a l hakk e lende en stame le nde: A lidi maati. meki jull halli ko u/oll Ilo/rede. Wann eer ik
hem daarop antw oo rd e, dat ik ni et ban g was,
a lsoo wij teil beste n k\Va amen. ' Dit alles is te
vinden bij Va n den l3 0uwhuijse n e.a. (1988 :
109) . Als je genoe md e uit spraken letterlijk
ve rtaa lt, sta al c r 'Gee flll e jouw hand ee rst ' en
'Gegroet vrie nd, rn aak je hart koud (e n) we es
nie t bang'.
Ik ke nd e d ie uitdru kkin g met hafli kou/oll
ni et. Ill aa r in hct 'Nege r-E nge lsc h Woo rdenboek' va n r oc ke ( 1855 : 64) vond ik dat het in
het Sranan ook zo gezcgd ka n (kon) worde n:
Meki joe hall i kouroll, daa r vert aa ld a ls ' laat
uwe drift be k oelen ~. Is het dan e ige nlijk we l
Auk aa ns? Ik vero nd erste l va n we l, wa nt de
spreker, Dj aki , 'sij nde ee n soo n van wijl en
een oud op pe rh oo ft ', was dus ni et ze lf van
ee n pl ant age gev lucht, maar opgegroe id in de
sc hoo t va n z ijn stam, di e, vo lgens Smith
(1 987 : 150), a l hee l in het begin van de achtti end e ee uw aa n de ontwikk e lin g van ee n
e ige n taa l was bego nn en.
Ik vind deze passage dc me est aangrij pende
uit de aa nge haa lde publikat ie. Verd er lijkt het
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me waarsc hij nlij k. dat e r (ot nu loc gee n ouder citaa t dan dit uil het Auk aa ns bove n wa ter
is ge kome n.
Het is echt er we l zo. dat deze lfde Abercro mbi e de taa l vnn z ij n tege nspe lers Nege renge ls noemt (p. 11 3). Dat be ves ti gt mijn
twij fe l omtrent de herk omst van ee n and ere
opm erkin g in \vat gezegd wordt Negere nge ls
te z ijn . De va andri g Loui s Ncpveu deed ve rslag van ee n gesprek (in 1762) met drie ge paci fi ceerde Sa ra makaan se 'opperh oofd en' di e
erop aa nd ronge n da t hij hun be langen zou
blijven beharti gen. ' in he l Neege r Enge ls
gesegt foe fienÎe wie' ( De Bee t & Price 1982:
120). Bedacht Ne pve u dit ze lf of c itee rd e hij
hie r lett e rlijk zij n gesprekspa rtn ers?
De Beet & Price geven echt e r (p. 154.
eve neens uit 1762) ee n oge nschij nl ij k echt. a ls
zodani g ge prese nteerd c itaat uit de mond va n
ee n oude Saramakall cr. di e tege n de onde rhande laa r Dörig zeg t: odie massclrC/jo ll cossie
mie, mie cossie jou bakka. dul soa da vrie
lI'akka. li et IVo rdt in ee n noot (p. 205) als
volgt vertaald : 'Gegroe t. Hee r. Al s U mij uitsc he ldt , za l ik U teru g sc he lden. Da t is dc
mani er waarop deze vrede we rkt. ' Ik vraag
me ec ht er af of d ie tweede z in ni et a nders zo u
moe ten lui de n. I 'rie (jd) kan behalve ·vrede'
ook ' vr ij' be tekenen en we lli cht. a ls in he t
Srana n, ' vrij he id'. Als dit bedoeld we rd, zou
een wat vrije ve rt a ling mijns inz iens kunn en
zij n: ' Dag m ij nh eer. Geef mij Illaar n iet een
grote mond. wa nt dan krijgt U er va n mij eell
terug . Zo gaa t dat immers a ls je vrij bent. '
Er is nog één los woo rd dat de aa ndacht
vraagt. In een lijst van gewe nste goede re n uit
1759 verme ldden de Auka ners onde r mee r
' 100 pa kjes kl eederen. maar gee n J1l ak a~ ( Van
den Bouwhuijsen e.a. 1988 : 118). Mei IIw ka.
ee n woord van onze kere herkom st, in hel
Sranan gebruikt voo r van a ll erl e i dat hind erlijk stee kt of prikt . werd hi er ruw Osnabru gs
linnen bedoeld . I-Iet is mij ni et duidelij k wi e
deze in hel Ne derl ands geste lde lijst gesc hreve n heeft en dus ook ni et of lI1aka hi er ee n
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woord is uit het Aukaans, uit het Sranan of
dat het opgevat moet worden als een leen

woord in het Surinaams-Nederlands van die
dagen.

NOTEN
I. SmÎlh doelt op een zeker klein deel uil het definitieve manuscript van Nepveu, waar dil handel! over de 'samenspraken ' bij Herlcin. Dil deel is alleen te vinden in het ongedatee rde, e nige complete exemplaar, Ie weten dat in het
Gemeente Archief van Amsterdam. Voorhoeve & LichtveJd (J 975) geven hiervoor, onberedeneerd , als jaartal 1765
en dal is door Smith, evenals door Kramp (1983), overgenomen. De Groot (1983) en Van Trier-Guichcril (1991)
houden het, ook zander ,1rgumenten, op 1770. Echter, bij het incomplete (net-)exemplaar in hel Rijksarchief zil de
begeleidende brief waarmee Nepveu het aanbood aan de directeuren van de Societeit van Suriname en die is
gt::dateerd 13 april 1771. Uit deze brief blijkt verder, dat Nepveu het manuscript in klad schreef tijdens zijn zeereis
van Suriname naar Nederland in 1765. Verondersteld kan worden, dat ook deze (nu niet meer complete) kladversie
bovenbedoeld klein deel bevatte, maar zeker is dat geenszins . Nepveu zegt in zijn brief namelUk, dat de eindversie
vc:rgcleken bij het kladwerk 'merkelijk vermeerdert en verbetert ' is.
2. Een drukfout in de tabel op p. 50 van mijn aangehaalde artikel van 1994 suggereert, dat ook de plantenamen
jarakopi en gortojroetÎ/é al door Van Aerssen van Somlllelsdijck als Sranan zouden zijn aangemerkt. De bedoelde
bron was echter Ostendorf (1962),
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Hugo Pos,

111 triplo.

Knipscheer, /995. 252p.

Amsterdam: In de

Pos koos voor drie totaal andere inva lshoeken.

J 39,50.

Reageerde hij voor de Wereldomroe p spontaan op mijn vragen, nu getroost Pos zich alle
mo ge lijke moeite om het waarheidsgehalte

In 1982 hield ik voor de Wereldomroep verschillende lan ge interview sessies met Hugo

van wat in zij n herinn ering voortleeft te veri-

Pos. Ik was getipt dat hij een boeiend leve n
had ge had. Na zijn jeugd in Suriname was hij
in Nederland gaa n studeren. Toen de Tweede
Wereldoorl og uitbrak, vluchtte hij op avontuurlijke wijze Nederland uit om deel te gaan

fi ëren. Volgde n we in de gesprek ken de chro-

nemen aan de geallieerde oorlogvoering. Hij

no logie, nu kiest Pos voor een niet-chronologische them ati sche aanpak, wat af en toe voor

ee n essayisti sc he inslag zo rgt. En Pos heeft
gezorgd voor een heel ander sa menbindend
elemen t. Hij ve rkl aa rt dat hij ' door het sc hrij -

stond op de ee rste rij bij ee n aanta l histori sche

ven van dit egodocument er achter tracht te

gebeurtenissen: de overhaaste aftocht van de

komen hoe op de lange duur mijn drie afzonderlijke gesta lten, Surinam er, Nederlander en

gea ll ieerden bij Duinkerken, de slag van Mac
Arthur om de St ille Oceaan, de Indonesische
vrijheidss trijd, de berechting van Japanse
oorlogsmisdadigers en het tijdperk Pengel als
rechter en procureur-generaal in Suriname. En
dil is nog maar een korte opsomming, want in

Suriname was hij ook nog eens actief in de
opbloeiende literaire beweging.
Hel was ee n gouden tip. Ik raakte gefascineerd door het leven van iemand die op het
sn ijvlak van het koloniale en postk olon iale
tijdvak de grote vragen van de historie in zijn
eigen leven moest zien te beantwoorden. Komend uit de kolonie Suriname was hij immers

uit verbonde nheid met Nederland gaan dee lnemen aan de geallieerde strijd tegen de bezeiler 0111 in tndonesië tot de ontdekk ing te
komen dat hij daar ongew ild van bevrijder tot
bezelter werd. Rond dit thema bewerkte ik de
gesprekken tot hel boek Oost en West en
Nederland. Gezien deze voorgeschiedenis was

ik du s benie uwd hoe Hu go Pos een doublure
met Oost en West e n Nederland zou voorko-

men , toen ik hoo rd e dat het Fonds der Letteren hem had gevraagd zij n autobiografie te
schrij ven.

Met hoofd zake lijk deze lfde bouwsten en is
In triplo toch ee n hee l ander werk geword en;
ee n welkome aanvulling op wat Pos eerder
heeft geschreven en een verrijkin g van de
Surinaamse literatuur en zo ook van de lezer.

jood, die om beurten hun gezicht lieten zien

of als het zo uitkwam zich schuilhielde n, in
elkaar zij n gevloe id tot éé n en dezelfde persoon .' Ik voeg eraan toe: vandaar de titel: In
triplo.
' De bleekste inkt is sterker dan het sterkste
ge he uge n,' citeert Pos, als hij voor de zovee lste keer moet bekennen dat zij n geheugen het

verlede n verkleurd of ze lfs ge hee l ve rt eke nd
heeft. Waar zij n herinneri ngen maar te contro-

leren zijn doet hij dat ook en het is fa sc inerend om te zien hoe vaak en in welke richting
dat wat hem spontaan te binnen schoo t afwijkt

van de werkelijk heid. Twee voorbeelden . Hij
dacht dat ee n rege l van De Gé nestet di e zijn
tante vaak citeerde, luidde: ' Paulus waa rh een?

Ik ga de joden bekeren'. Maa r nu hij De
Génestet erop naslaat, blijkt dat de rege l luidt:
' Paulus waa rheen? - ' k Ga de we reld bekeren ' .

En hij herinnert zich dat de planter Waller
in de Tweede Wereldoorlog ee n ontluikend
nati onalisti sch gevoe l tot uiting bracht door
een avond in I-Iet Park te organiseren di e
alleen voor Surinamers toegankelijk was.
M aar onderzoek leert hem nu dat het een
avond was uitsluitend voor creolen . Waller
wi lde hen in de landbouw interesseren. Deze
verkleuringen maakt Pos voor de lezer int eressan t door ze wèl uitvoerig te beschrijven,
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maar er zelf geen enkele ve rkl aring voor te

geven. Als lezer geef je die natuurlijk wel en
daarmee laat Pos je fijntjes stilstaan bij aspecten van zijn persoonlijkheid in triplo.
Zo gee ft de gewijzigde versregel aan hoe
zijn kinderlijke leefwereld toch joodser was
dan hij zich a ls vo lwassene bewust was. Het
voorbee ld van de Wa lier-avond heeft verschillende mogelijke ve rklaringen. Het kan een
projectie van de toenmalige eigen ideeënwereld van Pos op Waller zijn geweest. Het kan
ook zijn dal de kringen waarin Pos zich toen
bewoog Surinamer-zijn lieten samenvallen
met creool-zijn, ook al schrijft hij dat toen
alle etnische groepen voor hem erbij hoorden .
En misschien is het wel allebei waar; in ieder
geval laat Pos je als lezer nadrukkelijker stilstaan bij het Surinaamse aspect van zij n persoonlijkheid in triplo .
Deze voorbee lden laten zien hoe Pos zich
van literaire middelen bedient om eenheid in
zijn autobiografie te krijgen. Dat wil niet
zeggen dat hij de raadsels van het leven oplosl. Met name bleef ik zitten met een zekere
onopgeloste tegenstrijdigheid tussen de belevingen van Pos vlak vóór en tijdens de oorlog
enerzijds en met wat hij als grote juridische
winst ziet van de oorlogstribunalen anderzijds.
Uit zij n be levingen blijkt dat Pos als vele

'massaficerende' levenservaringen staat zijn
conclusie dat dankzij de oorlogstribunalen het
recht is vast komen te liggen dat het i~ividu
veran twoordelijk is voor zijn daden . Het bevel
te doden is in een oorlog geen excuus om te

doden.
Ik vind ook dat Pos niet erg consequent
over zijn vrouwen schrijft. Hij geeft wel een
uitvoerige analyse van de relatie met een
Japanse, maar niet over zijn voorafgaande

huwelijk met een Australische. Ook over zijn
tweede huwelijk krijgen we alleen maar te
lezen dat het huwelijk een rol spee lde bij de
terugkeer van Suriname naar Nederland. In
hoeverre hadden de kennelijke problemen te
maken met zijn persoonlijkheid in triplo? Als
Pos over dat aspect van zijn leven geen opening van zaken wil geven, had hij het beter
geheel weg kunnen laten.
Ondanks deze aanm erkingen is In triplo
door het avontuur van de veelvuldige persoonlijkhe id een boeiend ego-document geworden. Er is geen punt aan te wijzen waarin

de drie onderdelen in harmonie met elkaar
komen, maar uit de slothoofdstukken blijkt
dat ze dat zijn. Dit mysterie maakt Pos
voe lbaar, zonder dat hij zichzelf tot een kerel
uit één stuk verklaart. Die ingetogenheid
vormt de sterkste kant van zijn schrijverschap.

mensen de kleur van de omgeving aanneemt.

Zo heeft hij in het Leidse studentenmilieu
geen oog voor het gevaar van het fascisme .
(De Nederlander verdrukt hier de jood in de
persoonlijkheid in triplo.) Ook maakt hij duidelijk dat een oorlog een groots en meeslepend gebeuren is, dat een zuigende werking
op het individu heeft. Hoe groot die zuigkracht voor Pos nog steeds is, toont zijn verhaal over de Flora waar hij als gunner op
voer. Een U-boot torpedeerde het schip dat,
zo dacht Pos, kansloos was. Maar vijftig jaar
later leest hij in Duitse bronnen dat hij de Uboot wè I had get roffen, waardoor deze voor
verdere actie was uitgeschakeld. Hij vertelt
het met een trots, die met terugwerkende

kracht het hele verhaal kleurt. Tegenover deze

Jas de Roo

Richard & Sally Price, Elligma Variatiolls.
Cambridge: Harvard University Press, 1995.
I 65p. f 36,50.
Leidt de liefde van twee antropo logen voor
kunstvoorwerpen uit de binnenlanden van
Suriname tot hun knieval voor een aanlokke-

lijke verzame laar uit Cayenne of slagen zij
erin hun wetenschappelijk prestige te redden
en de bedrieger te ontmaskeren? Worden ze
ongewild medeplichtig aan de ingenieuze
oplichting van een Frans museum of blijkt
hun achterdocht groter dan hun fasc inatie?
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Deze mysteries worden onthuld in de novelle
Enigma VarÎalions van Richard en Sally Price
waarin feit en fictie verstrengeld worden in
een meeslepend relaas van passie, verleiding,
begeerte en bedrog in de wereld van liefhebbers, vervalsers en experts van inheemse kunst
uit Suriname en Frans Guyana.
In 1990 worden de experts van de Saramakaanse bosnegercultuur Richard en Sally rrice
betrokken bij de oprichting van het Musée
RégÎonal in Cayenne. Het museum tracht de
ontwikkeling van een Guyanese nationale
identiteit te representeren in een permanente
tentoonstelling van houtsnijwerken, muziekinstnlmenten en rituele voorwerpen van de
amerindiaanse, creoolse, bosneger- en slavencultuur. Recente immigrantengroepen worden
vertegenwoordigd door kleurrijke Haïtiaanse
sch i Iderijen, Brazi Iiaanse camavalskostuulTlS
en weefsels van de Vietnamese Hmong. De
auteurs worden door een ambitieuze museumdirectrice gecontracteerd om artefacten van de
bosnegercultuur te verzamelen. Toch is het
niet in de beboste binnenlanden waar het
avontuur van deze novelle plaatsvindt, maar in
het slecht afgesloten depot van het geplande
mu seum , de hut van de Saramakaanse meester-houtsnijder Awali en de verstikkende hitte
van het appal1ement van Jacques-Emile Lafomaine , een schaduwachtige smokkelaar van
indiaanse hoofdtooien, maskers en halskettingen uit Brazilië en verzamelaar van vele houtsnijwerken uit de bosnegercultuur.
Als de Price's gev raagd worden om hun
deskundig advies over de authenticiteit van de
unieke collect ie van Lafontaine te geven ,
raken ze steeds dieper verstrikt in een speurtocht naar de duistere geschiedenis van fabuleuze Saramaka-voorwerpen en de muziekinstrumenten van een vermeend Surinaams
slaven orkest uit de achttiende eeuw. De treffende overeenkomst van de motieven en decoraties van de voorwerpen met de afbeeldingen
in hun eigen boek Afro-American Arts of Ihe
Suriname Rain Foresl en de verbluffende
ge lijken is van twee blaasinstrumenten met de
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tekeningen die Stedman gemaakt had tijdens
zijn achtt iende eeuwse expeditie in Surinarnc,
maken de vraag naar authenticiteit alleen nog
maar prangender.
Waar ligt de grens tussen authent iciteit en
vervalsing, restauratie en modificatie en tussen origineel en kopie? Tijdens een impromptu bijeenkomst aan Princeton Un iversit y, legt
een collega van de Price ' s het dilemma uit
aa n de hand van een voorbeeld uit de Chinese
sch ilderkunst. Sommige Chinese schilderingen
worden gemaakt op een vel moerbei-papier
dat uit twee flinterdunne lagen bestaat. Door
de lagen te scheiden ontstaan er twee ident ieke afbeeldingen. Welke is hel o ri g inee l? Of
zijn er twee originelen? De kwestie van authenticiteit roept niet alleen vragen op over
het vermogen van experts om echte van vervalste kunstvoorwerpen te onderscheiden,
maar doet de lezer ook twijfelen aan de antropologische kennis in het a lgemeen. De speurtocht naar de echtheid van artefacten werpl de
lezer terug op de eeuwenoude vraag naar de
waarheid van wetenschappelijke kennis; een
vraag die sinds de jaren zestig, onder invloed
van de symbo lische, interpretatieve en postmoderne antropologie, in ongewis is geraakt.
Als antropologen a l zoveel moeite hebben 011'"1
de authenticiteit van artefacten te bepalen, hoe
is het dan wel niet geste ld met de betrouwbaarheid van hun etnografisc he beschrijvingen?
De interpretatieve we ndin g van de jaren
zestig leidde in het midden van de jaren tachtig tot de zogenaamde literaire wending. Deze
Irend bracht antropologen ertoe nieuwe
schrijfstijlen te ontwikkelen om hun onderzoekserva ringen tot uitdrukking te kunnen
brengen. Subjectieve gevoele ns en empirische
gegevens werden a ls onlosmakend beschouwd
en moesten dan ook beiden aanwez ig z ijn in
een etnografische beschrijving. Richard en
Sall y Price hebben dit literaire pad tol hel
uiterste gevolgd in hun pakkende boek Enigma Variations. Feit, zinspe ling en verbeelding
wisselen elkaar af in een boeiend en onont-
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wi sselen elkaar af in een boeiend en onont~

warbaar geheel. Ze lfs de folO 's die aan de
onderkant van de pagina's staan geven niet
aan of de afbee lding een ve rvalsing of een
authent iek voorwerp betreft. De openlijke
contradictie tussen het begin en het verrassen-

de einde van het boek versterkt deze ambivalentie nog meer. Vangt de kat de muis of zijn
ze beiden gevangenen van hun spe l, wanneer
eerder de spanning van de verleiding dan het
enigma van de vervalsing hen tot elkaar
drijft?
Ton Robben
Edward M. Dew, The Trollble in Suriname,
19 75- 1993. /Vestport, Connecticut/ London:
Praeger, 199.J. xv + 243p. f 109,90.

Edward Dews The DiJficlilt F10wering of
Surinam behoort tol het korte rijtje 'klassie-

kers' over Suriname. Deze studie van de Surinaamse politiek verscheen in 1978 en beslaat

'l el opbloeiende nationa li sme
tijden s de Tweede Wereldoorlog tot de onafhankelijkheid in 1975. Oew concentreerde
zich in zij n analyse op de opkomst van en de
verhoudingen tussen de verschillende etnische
partijen. Ondanks de politieke en etnische
tegenstellingen en de daaruit resulterende
conflicten , met als dieptepunt de bittere strijd
over de onatllankelijkheid, was Dew niet
pessimistisch Over de Surinaamse politiek. Hij
beschreef hoe de zogenaamde consociationaI istische of 111 U Iti-etnische regeringscoalities de
scherpste kantjes van de bestaande tegenstellingen af wisten te nemen. Uiteinde lijk leidde
het consociationalisme ook tot een vreedzame
op lossing van het confl ict over onafhankelijkheid. De eerste zin van de flaptekst van The
DiJfic/llt Flowering ofS/lrinam luidde dan ook
optimistisch dat 'cthnie polities in a democratie plural society !leed not degenerate il1to
dictatorsh ip or anarchy'.
The TroubIe in Suriname is het lang verde periode van

wachte vervolg op The DiJficult Flowering en
behandelt de periode van de onafhankelijkheidsdag tot en met het eerste jaar van de
regering-Venetiaan. Het zal geen verbazing
wekken dat dit nieuwe boek heel anders van
toon is. Oew is diep teleurgesteld door de
politieke en economische ontwikkelingen in
het onafhankelijke Suriname. Dat zijn fascinatie en optimisme hebben plaatsgemaakt voor
deceptie kan een (gedee ltelijke) verk laring
zijn voor het feit dat het nieuwe boek niet aan
zijn voorganger kan tippen.
Oew beschrijft bijna van naaldje tot draadje
wat er allemaa l geschiedde in de politieke
arena. Met als gevolg dat de feiten en namen
over elkaar heen buitelen, en het moeilijk is
de draad te blijven vo lgen. De auteur maakt
veelvu ldig gebruik van verslagen in Amerikaanse, Surinaamse en Nederlandse kranten.
Met name NRC Handelsblad en De Ware Tijd
zijn belangrijke informatiebronnen. Het is
tekenend dat na hoofdrolspelers als Bouterse,
Arron, eh in A Sen, Derby, Herrenberg, Horb,
Lachmon, Mijnals, Sital en Brunswijk, NRC
journa list Hans Buddingh ' de meest genoemde
persoon in de tekst is. Buddingh' wordt meer
genoemd dan Haakmat, Soemita, Rambocus
of Ramdat Misier, om er slechts enkelen op te
sommen. Dat hoeft op zich geen probleem te
zijn, maar jammergenoeg leest de tekst op
veel plaatsen ook als een reusachtig kranteartikel, waarin de feiten van de dag belangrijk
zijn -opgesierd door aardige anekdotes- maar
de nadere beschouwing ontbreekt. Zo gaat
Oew bijvoorbeeld alleen zijdelings in op de
grotere bewegingen onder de oppervlakte,
zoals de steeds inniger wordende verstrengeling tussen de militaire top en zakenlieden van
enigszins twijfelachtig allooi.
Dew heeft dus weinig ruimte voor reflectie
ingebouwd. Weliswaar sluit hij de eerste acht
van de in totaal tien hoofdstukken af met een
commentaar, maar dat is zo summier, vaak
niet eens één pagina, dat het het ontbreken
van een analyse niet vergoedt. Het laatste
hoofdstuk, 'Conclusie', doet weinig om dil
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euvel te redresseren en voegt niets origineels
toe aan bestaande po litieke en sociaal~econo

mische beschouwingen. Ditmaal gebru ikt Oew
geen theoret ische kapstok, zoa ls het consociationalisme , 0111 zijn studie aan op te hangen.
The Trouble in Suriname is vooral een goedverzorgde en mooi uitgevoerde knipselmap, al
dient er direct aan te worden toegevoegd dat

het boek daar eigen lijk te duur voor is. Het is
te hopen dat Ed Ocw de tijd en de kans krijgt
nog een boek over de Republiek Suriname te
sc hrijven . Het zou hem de gelegenheid bieden
afstand te nemen van de dage lijkse politieke
schermut selingen in Suriname om te ana lyseren waar en waarom het 111 is ging. The Diflicult Flowering verdient een waardiger vervolg.
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ke mythe zeker ook sprake bij grote groepen
Surinaamse migranten . Uit onde rzoek bleek
dat de terugkeerwens onder de Surinamers in
Nederland toenam . terwijl de aa nt allen mense n die werkelijk terugkeerden sterk daalden .
Voor deze discrepantie tussen datgene wat
mensen zeggen te zullen doen en datgene wat
zij uiteindelijk doen - sowieso een probleem

dat elk survey-onderzoek aankleeft I

-

zijn

destijds een aantal verk laringen voorgesteld.

Verklaringen die de auteurs van de studi e Oso
pasi. De weg naar hllis kenne lijk niet hebben
kunnen overtuigen. Zij

willen namelijk -

blijkbaar in tegenstelling tot eerdereonderzoekers!?- de potentiële rem igranten serieus nemen 'in plaats van hun remigratiegedragaf te

doen als my /hegebonden of irra/ioneel' (pAO).
De auteurs verrichtten een an tropologische

Ro semarijn Hoefte

Armet Peetoom & James Arduin & Paul van
Gelder, Oso Pa.5i: De weg luwr I/llis. Besluiteil, remigre ren e/l wOllen bij Surinaamse
/Jllt/eren. U/reeh/: Van Arkel, 1994. 190p. f

25,-.
Nederlandse beleidmakers en onderzoekers in
de jaren zeve ntig waren ervan overtu igd dat
'de gastarbeiders' die in de jaren zestig naar
Nederland gekomen waren op een gegeven
moment allemaa l weer terug zouden keren.

studie van het feitelijke bes lu itvorm ingsproces
dat remigranten doormaken . Zij ontwikke lden
een theoreti sch besluitvormingsmode l waar in
zij een aan tal momenten onderscheiden: het
aanloopmol11ent, het besluitmoment, het voorbereidingsmolllcnt en het vertrek- en afloop~

moment. Dat model pasten zij toe op de terugkeerplannen van ee n - niet representatieve'
- groep Su rin aamse ouderen.
In het laatste hoofdstuk met conclusies en
aanbeve lingen beslui ten de onderzoeke rs:

'Algemeen genomen blijken de geïnterviewde

Spoedig bleek echter dat dit niet gebeurde. Er

ouderen de besli ssing om te remigreren eerder
subjectief dan rationee l te nemen . Concrete
gebeurtenissen en ervaringen geven eerder de

was sprake van een Imythe van de terugkeer ':
de stelling dat migranten naar hun land van

doorslag dan koele cijfers en zakelijke afwegingen' (p. 157). Het serieus nemen van de

herkom st zouden terugkeren bleek slechts

respondenten en hun terugkeerwens blijkt met
andere woorden te re sulteren in het benadruk-

gebaseerd op de soms uiterst vage intenties
van de betrokkenen 0111 looi t' terug te keren.

De sociale wetensc happen hadden zeke r bijgedragen tot het ontstaan va n deze mythe. In

soc iaal· wete nsc happe lijk onderzoek werd met
de moge lijkhe id dat 'de gastarbeiders' wel

ken va n de even subjectieve als moeilijke
afwegingen die individuele potentiële remigra nten dikwijls, al dan niet bewust, maken.

eens zo uden kunne n blijven maar al te vaak
niet eens rekenin g gehouden.
In de jaren zeve ntig was volgens onderzoe-

Dat is mi sschien wat mager om als een conclu sie va n een soc iaa l-wetenschappelijkonderzoek te pre senteren, maar goed: welke eisen
mag of moet je als recen sent in dit post-moderne tijdsgewricht aan een sociaa l-weten-

kers als Bovenkerk en Mu"s van een dergelij-

schappe lijk onderzoek stellen? In ieder geva l
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dat de subjectiviteit goed uit de verf komt en
daar slagen de auteurs van deze studie slechts
tot op zekere hoogte in. Zeker, het boek biedt
lange citaten uit de gehouden interviews, maar
helaas krijgt de leze r slechts zelden ' het hele
verhaal ' te horen. De fife-histories van de
respondenten worden daarvoor te verknipt
weergegeven. Waarom wordt bijvoorbeeld de
' Huidige leef- en woonsituatie in Nederland'
(hoofdstuk 3) bij de presentatie van het onderzoeksmateriaal losgemaakt van 'De betrokkenheid op Suriname' (hoofdstuk 4)? De
studie had aan 'subjectieve ' kwaliteit gewonnen wanneer de verhalen van de rem igranten
zonder vee l structurerin g door en interpretatie s

van de auteurs gepresenteerd zouden zijn. Nu
zijn de auteurs te vaak, te nadrukkelijk en dus
te hinderlijk aanwezig. Graag had ik gezien
dat zij hun commentaren slechts in een afs luitend hoofdstuk ge leverd hadden. De uitvoerige
citaten tonen overigen s wèl goed aan hoe
sOlllmige remigranten worstelden met de
vraag 'remigreren of niet?'.
Aparte aandacht in deze studie krijgt de
hui svestin gsproblematiek van remigrati e over-

wegende Surinaamse ouderen. Ook hier blijken de au teurs hun pretenties niet helemaal
waar te maken . Wat te denken van een uitspraak als' De ervaringen met een groep Surinaamse ouderen in Den Haag hebben geleerd
dat Creolen, met nam e de vrouwen beter in
staat zijn om hun woon w ensen aan te geven
dan Hindoestanen ' (p. 15 1)? Sommige Surinamers dienen dus toch seri euzer genomen te
worden dan andere?
Het ontwikkelde besluitvormingsmodel
blijkt intussen waardevol. Het heeft zonder
meer heuri sti sche en, in mindere mate, zoals
de auteurs ze lf aangeven, analytische waarde.
Wanneer één van de conclusies van deze
st udi e ge luid zou hebben dat ' de mythe van
de teru gkeer' aanzienlijk ge relativeerd dient te
worden dan hadden zij niet alleen hun respondenten maar ook hun vak serieus genom en.
Cees Bronsveld

Lucie Bloemberg, Tussenlraditie en verande-

ring; Hindostaanse zelforganisaties in Nederland. Amsterdam: instituut voor Sociale Geografie, Universiteit van Amsterdam, 1995.
236p. f 38,-.
Zij die wel eens voor langere tijd in Suriname
zij n geweest en die een Hindostaanse bruiloft
hebben meegemaakt, moet het zij n opgevallen
hoe weinig gemen gd het publiek is. Men zal
hier en daar een verdwaalde creoolse of Javaanse gast ontwaren, maar het overgrote deel
van de aanwezigen behoort tot dezelfde bevo lkingsgroep als het bruidspaar. De kans dat
men op een gemengd huwelijk terecht komt,
bijvoorbeeld Hindostaans-creools, is minimaal. De Surinaamse samenleving, bestaande
uit verschillende bevolkingsgroe pen, is bepaald geen culturele smeltkroes. De etnische
groepen hebben hee l duidelijk hun eigen cultuur. De culturen blijven in redelijke harmonie naast elkaar voortbestaan, maar lijken niet
geneigd tot integreren.
De Hindostaanse Surinamers houden ook in
Nederland vast aan hun cu Ituur. Uit het onderzoek van Lucie Bloemberg naar Hindostaan se organisaties in Nederland valt op hoe
sterk deze organisaties zich inspannen om hun
eigen cultuur te behouden en door te geven
aa n volgende generaties. In dat onderzoek,
waarop zij recentelijk gepromoveerd is, stelt
Bloemberg zic h de vraag in hoeverre er sprake is van acculturatie bij de Hindostaanse
migrantengroep. Z ij richt zich op Hindostaanse zelforganisaties. Dragen die bij tot culturele
continuïteit of jui st tot culturele verandering?
De onderzoekster heeft de beproefde antropologische methode van participerende observatie gebruikt om zeven organisaties in vier
gemeenten een jaar lang te volgen in hun
doen en laten . Dat Bloemberg inmiddels onderdak heeft gevonden bij de geografen verklaart wellicht haar poging om de resu ltaten
van het onderzoek zo vee l mogelijk te kwantificeren, ook al gaat het daarbij om zeer kl eine
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aantallen.
Het onderzoek is ingegeven door het gebrek
aan kenni s over de I-lindostaanse bevolkingsgroep in de Nederlandse samenleving. Deze
groep van ongeveer honderddui zend personen
heeft nog weinig wetenschappelijke aandacht
ge krege n. Bloembergs onderzoek geeft een

groter publiek de kans meer in zicht te krijgen
in de weinig bekende I-lindostaanse cultuur,
di e door haar compl exiteit relatief moeilijk
toega nkelijk is voor buitenstaanders. Alleen al
in dit opzic ht is de publikatie een goede aan-

winst.
De studi e kent ee n strakke en gedegen,

maar daardoor misschien weinig verrassende
opzet. De leze r raak t onder begeleiding van de
schrijfster niet snel de draad kwijt. Theorie en
praktijk houd en elkaa r in evenwicht. De stud ie is noch een droge, abstracte verhande ling

over compl exe clllt liurbegrippen, noch een
vrijblijvende verzame ling van onsamenhangende observati es. Na een beknopte, maar
heldere uiteen zening van de theoreti sche uitgangspunten van het onderzoek) waarbij goed
gebruik wordt gemaakt van duidelijke voorbee lden ter illustrati e van abstracte begrippen,
wordt een algemene beschrijving gegeven van
de positie van Hindostanen in Suriname en
Nederland. Vervolgens wordt het minderhe-
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gelijking tussen de organisati es voor wat betreft de mate van ge ri c htheid op traditie dan

wel op verandering.
Organisaties van migranten kunnen parti cipatie en acculturatie van hun achterban bevor~
deren, maar ook tegenwerken . Het is echter
moeilijk vast te stellen in hoeverre het vasthouden aan tradities bij de achterban beïnvloed wordt door de interventie van deze
ze lforganisa ti es. Wel ka n worde n vastgesteld
of de doelstellingen en activiteiten van de
organisati es gericht zijn op ve randering of op
traditi e. Die orientatie kan beïnvloed worden

door tal van factoren. De onderzoekster ki est
ten behoeve van de operationalisering van
haar onderzoek voor twee variabelen: ten
eerste, de kenmerken van de bestuursleden
van de organisatie en ten tweede, het be le id
dat de ove rheid voert op het terrein van min-

derheden en cultuur. Door middel van haar
beleid probeert de overheid immers sturend
op te treden ten aanzien van ontwikkelingen
in de maatsc happ ij . Aan het eind van de studi e wordt duidelijk dat gee n van beide variabelen ee n substant iele verklari ng biedt voor de

oriëntatie van de ze lforgan isaties. Hel blijkt
dat er fe it elijk nauwelijks verschillen zijn te

ontdekken tussen de organisaties voor wat
betreft hun ori ëntati e op de buitenwereld :

denbeleid van de rij ksoverh eid en van de

allen streven eige nlijk naar be houd va n de

verschillende gemeenten waar het onderzoek
plaats vond onder de loep genomen. Gewapend met deze kennis volgen case-studies van

eigen cultuur. De onderzochte vrouwenorganisatie is het meest gericht op hel teweeg brengen van veranderingen, maar slaagt daar niet

de zeve n orga ni saties di e onderzocht zijn.
Gerangschikt in aparte hoofdstukj es ana lyseert
Bloe mberg systematisch dezelfde aspecten van

het gebrek aan belangstelling voor de activi-

deze organisaties; hun oorsprong en doe lstellingen, de organisal ie opzet, de samenstelling
van het bestuur, de (fi nan ciële) rela ti e met de

gemeente, netwerken, knelpunten en de uitgevoerde activiteiten . De organisaties zijn verschillend va n aard, variërend van soc iaal-culturele vereni gingen tot een taalinstelling en
een vrouwenorganisatie, maar ze hebben gemeen dat ze een Hindostaanse achterban hebben . De studie wordt afgesloten met een ver-

in vanwege de zwakke organisatiestructuur e n
teiten bij de achterban . De ove rh eid slaagt er

niet in 0111 met geri chte subsidies het beleid
van de organisatie in de richting van integratie te sturen. Enigsz ins gechargeerd kan men
stell en dat hel de organisaties puur 0111 geze lligheid en onderling contact gaat en dat men
slim inspee lt op de eisen van de gemeenten
om hiervoor ge ld in de wacht te slepen . Dal
de bestuurs leden wei ni g gericht zijn op verandering en integrat ie hoeft ni et te verbazen als
hun achtergrond in acht wordt genomen. De
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meeste besturen van de betrokken organisaties
zij n samengeste ld uit mannen van middelbare
lee ftijd met een lage opleiding en lage sociale
status. De meesten zijn ook sterk traditioneel
religieus georiënteerd. Het is teveel om te
verwachten dat dergelijke personen als 'agents
of change' willen of kunnen optreden.
Biedt de studie van ze lforganisaties eigenlijk wel een goede inga ng om de oriëntatie op
traditie of acculturatie van de Hindostanen te

verklaren? De auteur geeft ze lf aan dat deze
optiek beperkt is, omdat niet vastgesteld kan
worden of de organisaties representatief zijn
voo r hun achterban, laat staan voor de gehele
Hindostaanse groep in Nederl and. Het is bovendien zeer aannemelijk dat het overgrote
deel van de Hindostanen in Nederland niet
aangesloten is bij een ze lforganisatie. De
nadruk die door de organisaties gelegd wordt
op tradit ionele Hindostaanse normen en waar-

den za ! met name jongeren niet sterk aanspreken. Zij worden waarschijnlijk veel meer
beïnvloed door onderwijs, werk en de media
binnen de Nederlandse cultuur. Meer aandacht
voor de achterban en de relaties van deze

groep met de buitenwereld zou derhalve op
zijn plaats zijn .
Het onderzoek van Bloemberg is desa lniet-

temin zonder meer een belangwekkende bijdrage aan de kennis over culturele minderheden. In een samenleving als de Nederlandse
die steeds multi-cultureler wordt, is dit ccn

noodzaak.
Aart Schalkwijk

A.J. Brahim el al. (red.), Surillame ill hel
2000. Baarn: Bosch & Keuning, 1994.
404p. f 85,-. Te beslellen bij de Surinaams-

j"'"

Nederlandse Kamer voor Handel en Industrie,
BezlIidenhoulseweg 181, 2594 AH Den Haag.

Tel. . 070-3835446.
Wie uitsluitend afgaat op de berichtgeving in

de Nederl and se kranten, weet niet beter of

Suriname bevindt zich op alle fronten in een
neerwaartse spiraal. Welke sector van de
samenleving ook wordt belicht, nieuws erover
richt zich op rampspoed en ontreddering,
alsmede op het falen van de politieke leiders
de neergang een halt toe te roepen. Omdat
deze aanpak op zijn In inst eenzijdig is en
wei ni g rekening houdt met opbouwende tendensen die ook kunnen worden waargenomen,
heeft de redactie van Suriname in het jaar
2000 voor een andere invalshoek gekozen. Ze
heeft een groot aantal deskundigen gevraagd
een prognose te geven van de ontwikkelingen
in Suriname op de middellange termijn . Hun
bijdragen , waaruit kennis van zaken en een
kritische betrokkenheid bij Suriname spreekt,
heeft de redactie gegroepeerd rond een viertal
thema's:

de markteconomie, de overheid,

internationale samenwerking, en de marktsec-

tor in een wijder perspectief.
Vrijwel alle auteurs zij n het er over ee ns
dat het ondoenlijk is te voorspellen hoe Suriname er in het jaar 2000 precies >yOr za l
staan . De scenario's die geschetst worden
pretenderen dan ook geenszins een grote voorspellende waarde te hebben. Van Schaaijk is
hierover het duidelijkst als hij stelt ' dat een
functie van prognoses i ~ dat ze ertoe kunnen
bijdragen dat iets niet gebeurt omdat de mensen zij n voorbereid, dan we l het omgekeerde,
dat iets gebeurt omdat men mede dankzij een
prognose tijdig de juiste maatregelen nam ' (p.
135-136). Bij alle blauwdrukken en beleidsoplies die de auteurs presenteren, houden zij
nadrukkelijk deze slag om de arm.
Onder hen bestaat eveneens een opmerke lijke consensus over de maatregelen die de Surinaamse regering zou moeten nemen om het
econom isch tij te keren. Met klem wij zen zij
erop dat in ieder geval een structureel aanpassingsprogramma zal moeten worden uitgevoerd. Alleen een ingrijpende sanering van de
Surinaamse economie zal - zo is de gedachtehet vertrouwen terugwinnen van ondernemers
en investeerders, en het land uiteindelijk het
ge loof in zic hze lf teruggeven. De relaties van
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Suriname IHet de rest van de wereld zijn in

dit verband van bijzonder belang. In een sereen betoog signaleren De Bruijne en Schalkwijk dat Nederland nog altijd (en in bepaalde
opzichten zelfs in versterkte mate) als referentiekader voor Suriname fungeert, niet in het
minst vanwege de hechte banden die de Surinaamse bevolking met familieleden in Neder-

land onderhoudt. Twintig jaar onafhankelijkheid heeft de wereld er voor veel Surinamers
niet werkelijk groter op gemaakt.
Dit laat volgens meerdere auteurs echter
onverlet dat Suriname zich niet kan onttrek-

ken aan de huidi ge trend richting globalisering
en dat beleid op nationaal niveau alleen
vruchten zal afwerpen indien het in overeenstemming wordt gebracht met internationaal
geldende normen. Het verminderen van de
overheidsbemoeienis op het economisch handelen. hel liberaliseren van prij zen en het
dereguleren van handel en produktie, zijn in
dit opzicht van grote betekenis. Maar ook een
strak mone tair en fiscaal beleid, stabiele democratische verhoudingen en een gunstige
concurrentiepositie passen in dit concept van
een economische wereldorde. Opvallend in de
bijdragen over deze macro-economische aspecten is de onverdeeld positieve aandacht
voo r de dynamiek en uitstralingseffecten van
de private sector. Beschouwingen over sociaal-economische problel1'lcn die in een vrije
markteconomie eerder zu llen toenemen dan
verdwijnen - zoals de werkloosheid - za l men
tevergeefs in de bundel zoeken.
Terecht benadrukt een aantal auteurs dat de
houding van de politiek~bestuurlijke elite in
Suriname doorslaggevend is bij het verwezenlijken van beleidsvoornemens. Brahim spreekt
van de noodzaak van 'een gepac ificeerde
samenleving onder het primaat van wet en

recht ' (p. 103). Fernandcs Mendes bepleit een
wijziging van hct parlementair-politieke systeem 0111 president en regering voor enige
jaren een bestuurlijk mandaat te geven, waardoor zij in staat zijn slagvaardig orde op zaken Ie ste ll en. Zijns inziens is een sanerÎng

van het overheidsappamat hierbij et:n sine 4ua
non . Wanneer dit niet in een kwalitatiefhoog-

waardig apparaat wordt getransfonneerd dat
bestuurders adequaat terzijde staat, zijn volgens

hem alle plannen en theorieën , hoe inte-

ressant op zichzelf ook, slechts van beperkte
betekenis (p. 132-13 3).
Dergelijke hervormingen vereisen dat een
cultuurverandering op gang wordt gebracht.
Er za l gewerkt moeten worden aan een herstel

van economische, politieke en bestuurlijke
nonnen . Deze cultuuromslag zal echter alleen
op een geleidelijke manier en met volledige
steun van de politieke e n ambtelijke top kunnen worden gerealiseerd. Dit geldt zowel voor
het proces van bestuurlijke vernieuwing
(waarbij de vervanging van een bureaucrati-

sc he door een meer marktgerichte overheid
prioriteit heeft) als voor de verandering van
de politieke cultuur (waarbij de overheersende
rol van het groepsbelang plaats zal moeten
maken voor die van het nationaal belang).
Over de vraag of deze cultuurverandering nict
om een ni euw politiek leiderschap vraagt,

spreken de desk undigen zich niet uit. Er
wordt op deze problematiek wel gezinspeeld
door auteurs die een open communicatie en
een betrouwbaar aanbod van informatie een
voo rwaarde achten voor - zoa ls Assen het
noemt - 'een g,oede functionering van demo-

cratie en dc volle beleving ervan'(p. 220).
Wordt aan deze voof\-vaarde voldaan, dan
behoort zijns in ziens in Suriname de verschuivi ng, van een rcpresentatie- naar een partici-

patiedemocratie tot de moge lijkheden .
Ondanks de ve rscheidenheid aan onderwerpen en de uiteenlopende antecedenten van de
auteurs zijn de redacteuren er met deze verzorgd uitgegeven bundel in geslaagd een rela-

tief homogee n gehee l af te leveren . Behalve
na ar hun strekkin g lopen de stukken naar hun
omvang niet noemenswaardig uiteen, is de
toonzetting za kelijk en informatief, en zijn de

bijdragen kwalitatief gelijkwaardig, met een
enkele uitschieter naar boven en naar beneden .

Dat hoofdlijn en detail niet steeds sc herp in
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het oog worden gehouden en de sprong van
de theorie naar de (Surinaamse) praktijk soms
ternauwernood die naam mag hebben, neemt

de lezer hierbij voor lief. Daarnaast kan men
van enke le stukken zeggen dat ze eerder aangek lede wensenlijstjes zijn dan studieuze betogen. Suriname in het jaar 2000 laat echter
voo ral de kloof zien die er bestaat tussen de
beschikbaarheid van goede plannen en de
polit ieke wil om deze te implementeren.

Peter Meel
Lila Gobardhan-Rambocus & Maurits S.
Hasmnkhan & Jerry L. Egger (red.), De erfelIis l/Q II tie

slaverllij. Paramaribo: AnIon de

Kom Universiteit, /995. 297p.

f 30, -.

Niet vaak zal men in de overzichten van recente publikaties in Oso titels tegenkomen die
in Suriname zijn gepubliceerd. Daarom verdient het initiatief van de drie redacteuren van

de bundel De elfenis van de slavernij alle
waardering. Deze bundel ;s het vervolg op een
eerdere publikatie van Gobardhan en Hassankhan , getiteld Immigratie en Ontwikkeling,
uitgegeven in 1993 ter gelegenheid van de
herdenking van drie belangrij ke historische
gebeurtenissen (130 jaar slavenemancipatie,
120 jaar Hindostaanse immigratie en 140 jaar
Chinese imm igratie).
D e Anlon de Kom Universiteit van Surina-

me, op papier toch het vlaggeschip van de
wetenschap in het land, kent nog steeds geen
studierichting geschiedenis en is zelden in het
nieuws meC goede publikaties op sociaal-wetenschappelijk en historisch gebied. Van de
drie verzorgers van de bundel is alle·en de
hi storicus Hassankhan als docent aan de univers iteit verbonden. Slechts zes van de twaalf
artikelen zijn gcschn.:ven door in Suri name
wonende auteurs. Daarom rij st de vraag of de
stuwende krachten achter beide bundels niet te
hoog gegrepen hebben als zij een van de doelstellingen van hun publikaties als volgt formu-

leren (p. 7-8): 'Surinamers stimuleren tot het
publiceren over hun eigen samenleving. Op
deze manier hopen wij een proces op gang te
brengen dat ertoe zal leiden dat sociaa l-wetenschappe lijk (inclusief historisch) onderzoek
over Suriname zich meer naar Suriname zal
verplaatsen'.
Humphrey Lamur opent de reeks van artikelen met een kort overzicht van drie eeuwen
demografische geschiedenis van de slaven bevo lking en hun creoolse nazaten. Hier is een
expert aan het woord die in een rap tempo
een goed inzicht verschaft in een technisch
moeilijke, doch historiografisch zeer belangwekkende materie .
Interessant is de wijze waarop Alex van
Stipriaan de aan Sydney W. Mintz ontleende
these van de slaaf als 'proto-pcasant' toetst
aan de Surinaamse situatie in de negentiende
eeuw. De slaven waren weliswaar nog steeds
slaaf, maar zij namen tegelijk deel aa n het
geldverkeer door de verkoop van produkten
van hun pluimvee en kostgrondjes. Hierdoor
en door de transformatie van de plantages in
' hun eigen' dorpsgemeenschappen, compleet
met een bijbehorende cu ltuur en dorpsmentaliteit, ontwikkelden zij een leefWijze, vergelijkbaar met die van autonome boeren. Van
Stipriaan geeft met zijn sch ildering van de
Surinaam se slaaf als een 'proto-peasant' de
aanzet voor een boeiende discussie. Maar of
er inderdaad sprake was van een 'uitholling'
en sterke 'ondermijning' van het systeem lang
vóór de emancipatie (p. 49) kan worden betwijfeld: juist de voor het welzijn van de slaaf
zo funeste suikercu ltuur heeft in de negentiende eeuw - ondermeer door mechanische vernieuwingen - een sterke opgang meegemaakt!
Duizenden slaven werden gedwongen van
koffie- naar suikerplantages te verhuizen. Was
er sprake van een rechtlijnig proces van ze lfemanc ipatie zoals kennelijk verondersteld
door Van Stipriaan of kan er beter gesproken
worden van een voortdurend 'hari trusu ', treken-duw werk door de tijden heen, waarbij
slaven en meesters elkaar op een effectieve
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manier het signaal gaven: 'tot hier en niet
verder'?
Pieter Emmer verdedigt in ' De grote teleurstelling; het Caraïbisch Gebied, Suriname en
de prij s van de vrijheid' aan de hand van een
rondgang langs de plantagegebieden in de
Nieuwe Wereld de verrassende stelling dat de
slavenemancipatie - net als de onafhankelijk-

heid! - voor velen een teleurstelling is geworden. Hij is van mening dat zowel de vrijverklaarden als planters in het Caraïbisch gebied
teleurgesteld waren in de emancipatie (p. 93).

De vrijverklaarden waren teleurgesteld vanwege de relati e f hoge kosten van het levenson-

derhoud en omdat zij buiten de grote landbouw weinig ontplooiingsmogelijkheden hadden (p. 101). In de kleine landbouw verdienden zij ee n karig inkomen. ' Door op de plantages te blijven hadde n zij de beloning voor

hun arbeid in stand kunnen houden en wellicht zelfs kunnen vergroten tot het niveau
waarop het voor de planters nog net niet aantrekkelijk werd om arbeid van elders te impOrIeren ' (p. 110). Z ij kozen - aldus Emmer met name in de dun bevolkte gebieden echter

voor massa le vlucht van de plantages. Emmer
onderbouwt z ijn beloog met veel verwijzingen
naar recente literatuur over het Caraïbisch
gebied. Helaas ontbreekt een minitieuze toetsing van zijn these aan de ontwikkelingen in
Suriname (zie p. 103 vlg.). Gemeten naar
zuiver kwantitatieve maatstaven valt er iets te
zeggen voor zijn visie. Legt men evenwel
kwalitatieve maatstaven aan en let men bovendien op de toenemende beteken is van de
kleine landbouw en andere economische sectoren in latere perioden, dan moet de 'vlucht
van de plantages' , in retroperspectiefjuist als
ee n zegen worden beschouwd. Niet alleen
voor de vrijverklaarden en hun nakomelingen,

maar ook voor de Az iatische immigranten was
het plantagebestaan in vele opzichten een uit-

zichtloos bestaan. Niet zonder reden schreef
Kru ye r in 1960 dat een groo t deel der Britsguyanese Hindostanen ' tot op de huidige dag
als een SOOri slaven aan de plantages (zijn ge-
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kluisterd)' (zie Suriname en zijn buurlanden,
Meppel, 1960, p. 208).
Maurits Hassankhan verdedigt in zijn bij-

drage de stelling dat de immigratie ni et alleen
een gevolg was van, maar ook een belangrijke
voorwaarde was voor de slavenemancipatie .
Deze visie wordt in de literatuur reeds geruime tijd verkondigd (zie mijn di ssertatie uit
1979, p. 246 vlg.), maar Hassankhan onderbouwt haar met aanvullend archiefonderzoek.
Wim Hoogberge n bestud ee rt hoe ee n groep

marrons, de nazaten van de Brooskampers, de
periode van slave rnij in verhalen heeft bewaard. Daartoe vergelijkt hij de orale traditi e

met archiefmateriaal. In navolging van het
echtpaar Richard en Sally Pri ce le vert Hoo gbergen een waardevolle bijdrage aan de reeks
van publikaties ge basee rd op deze traditie in

Suriname.
Hans Ram soedh stelt de assimilatiepolitiek
in Suriname tussen 1863 en 1945 aan de orde.
Dit is een goed overzichtsartikel. De oorspron g van, en de veranderingen en aanpassingen in de Nederlandse cultuurpolitiek zijn
helder beschreven. Inzake de vrijverklaarden
spree kt Ramsoedh van een soo rt ' besc havingsoffensief om hen volkomen te de-afrikani se-

ren. Voor wat betreft de Aziatische immigranten had de assimilatiepolitiek meer het karakter van een ' inburgeringspolitiek', waarbij nog
enig re spect werd opgebracht voor hun godsdienst en cultuur (p. 124). Van Lier parafrase-

rend zou hieraan kunnen worden toegevoegd
dat de assimilatiepolitiek aanvankelijk was
ingegeven door de 'vreese voor de menigte
van vrijverklaarden en hun nakomelingen': zij
was in vele opzichten een maatrege l om de
slaven ook na hun vrijverklaring in de tang te
houden) te beheersen en te controleren . Zending en missie werden hi erb ij als instrumenten gebruikt. Vandaar ook de aanvankelijk

sterk ethische en religieuze invulling van de
assimilatiepolitiek ten aan zien van de creolen.
'Het Sranan: Ontwikkeling en Emancipatie '
is de titel van de taalhistorische bijdrage van
Lila Gobardhan-Rambocus. Dit is een goede
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samenvatting van de kennis die reeds bestaat

op het gebied van de emancipatie en de emancipatoren van het Sranan. Belangwekkend zijn
de passages over de positieve invloed van de
invoering van het algemeen kiesrecht in 1949
op de verbetering van de status van het Sranan en van de overige volkstalen.

Teleurstellend is de bijdrage van Siegfried
Werners. Hij schrijft over de politicus Johan
Adolf Pengel als exponent van de creoolse
bevolkingsgroep. Dit is een overwegend politicologisch overzicht ge lardeerd met belegen
kennis. Geen enige poging is ondernomen om

het betoog biografisch reliëf en diepgang te
geven door een schets van de sociale, culture-

le en persoonlijke factoren en omstandigheden
die van invloed zijn geweest op de vonning

van Pengel als mens en politicus. De figuur
van Pengel is een dankbaar en indrukwekkend
biografisch thema, een dieper gravende biografie waardig bij de herden king van 133 jaar
slavenem ancipatie,

Siegmien Staphorst behandelt 'De sociaaleconomische pos itie van creoolse vrouwen

van 1863 tot 1995'. Zij gaat in op de economische activiteiten van de creoolse vrouwen

en hun initiatieven in de kleine landbouw, de
kleinhandel , kleine ambachten, industrie en

dienstverlenende sector, alsmede op de sociale
verhoudingen en brede maatschappelijke ontwikkelingen. Zo schetst zij een beeld van het
leven van de creoolse vrouwen haar moeizame strijd vol ontberingen en tegenslagen om
na 1863 een menswaardig bestaan te verwerve n. De (zelf-)emancipatie van de creoolse
vrouw is nog lang niet voltooid. Staphorst
heeft een boeiend onderwerp aangesneden dat
meer aandacht verdient van onderzoekers.
Maurits Hassankhall, Martha Ligeon en
Peer Scheepers gaan in op de huidige sociaaleconom ische verschillen tussen Creolen, Hindostanen en Javanen . Dit artikel, gebaseerd op
de toepassing van soc iologische onderzoekstechnieken , is het enige in zijn soort in de
reeks van historische artikelen. De vraag rijst
waarom de verzorgers van de bundel deze

vreemde eend in de bijt tot de groep hebben
toegelaten: gebrek aan kopij? De conclusie
van de schrijvers is dat gemeten naar criteria
als opleidingsniveau, inkomen, woningbezit,
bezit van duurzame goederen (auto, bromfiets
of fiets) gesteld kan worden dat de Hindostanen de betere sociaal-economische posities
innemen, gevolgd door Javanen en Creolen.
Op een aantal artikelen kan kort worden
ingegaan. Mildred Caprino behandelt de Creolen in Paramaribo, hun leven, hun werk en
vooral hun strijd voor een eigen culturele
identiteit. Dit is een infonnatief werkstuk dat
verdere verdieping en uitwerking behoeft. Een
veelbelovende jonge historicus in Suriname is
Jerry Egger. Zijn cijfennatig en ook anderszi ns goed gedocumenteerde bijdrage: 'Sociaaleconomische ontwikkeling van de creolen na
1940', is hiervan het bewijs.
Tot zover deze, noodzakelijk summiere,
beschouwing van de afzonderlijke artikelen.
Wat betreft de bundel als geheel, valt op dat
alle thema' s behandeld zijn volgens de traditie
van het, in 1949 door Van Lier geïntroduceerde, pluralisme: bevolkingsgroepen worden
naast elkaar en soms zelfs tegenover elkaar
geplaatst als economische en politieke concurrenten. In de jaren zeventig en tachtig is dit
concept met veel lawaai en onder veel misbaar afgezworen en dood verklaard door linkse Surinamers. Een theoretische rechtvaardiging van de reanimering van het pluralisme,
was in de inleiding van de bundel op zijn
plaats geweest.
Niet minder dan zeven Surinaamse bedrijven financ ierden deze bundel. Toch valt het
boek als een pak kaarten uit elkaar na enkele
malen te zijn gebruikt. De illustraties zij n
schaars en van een matige kwaliteit. Deze
inhoudelijk grotendeels geslaagde jubileumbundel had qua vornlgeving, illustratie en
verzorging een veel beter lot verdiend .
J.P. Siwpersad
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Wim Hoogbergen (ed), BOTlI 0111 of Resislallce: 011 Cilribbellll CII/llira/ Crealivily.
Utrecht: /SOR , / 995. 4/8 p. /49,-.
Het begrip verzet is de laatste jaren steeds
centra ler geworden in studies naar culturele

overleving, Zo organ iseerde het Gesellschafl
fiïr Karibikfo rsllng van 25 tot 28 maart 1992
te Utrec ht een internationaal congres met als
titel : Born OUI of res istance: Caribbean cu/lu-

ra/ creativity as a response 10 European expansiol1. De verschillende verhandelingen zijn
in de ze bundel samengevoegd. Behalve het
redactioneel artikel bevat de bundel achtendertig bijdragen van weten schappers die vanuit
verschillende invalshoeken het fenomeen
verzet in het Caraïbi sch gebied bestuderen .
Verzet wordt in het redactioneel artikel
omschreven als het bieden van weerstand , in
principe geweld loos, door een individu of een
groep (p.1 0). Voor sommige auteurs is verzet
een allesomvattend begrip geworden. waartoe
zij sociaa l banditi sme, vergiftiging, opstand,

rebellie. diefsta l en oproer rekenen. Anderen
maken onderscheid in de verschijningsvorm
van het verzet: is het open lijk of verborgen?
Wat betreft de verborgen vonn van verzet

behand elt Quintero-Riv ie ra in zijn artikel de
' camouflage-methoden' die door slaven werden gebruikt nadat een culturele uitingsvorm
door de planters werd verboden.

Bemard Mailt en Ba rbara Bush gaan in op
de rol van de vrouw in relatie tot verzet.
Moilt bestudeert de relati e tu ssen gender en

arbeid . Verder toont hij aan de hand van de
thema 's reproduktie en verzet aan dat de slavern ij voor vrouwen anders was dan voor
mannen . Bu sh gaat na een korte di scussie van

de versc hillende definities van slavernij en
verzet in op de aspecten van gender en macht
in slavenmaat schapp ijen. Verder stelt zij een
aantal mythen over vrouwen en slavernij aan

de kaak e n bespreekt zij de stereotypen die er
bestaan over zwarte vrouwen .
In de meeste bijdragen is men het erover
eens dat marronage één van de mee st succes-
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vo lle manÎeren was om aan het gehate slavenbestaan te on tsnappen . Wanneer er samenlevingen uil verzet zijn voortgekomen , zo komt
in de verschillende artike len naar voren, dan
zij n het wel die van de marrons. Marronage
was bovendien een vonn van verzet met grote
culturele implicati es. want de marrons moesten vorm geven aan de voedselproduktie , de
sociale structuur en aan het leiderschap. In

een vijftal art ikelen worden de verschillende
aspecten van de marroncultuur behandeld (De
Groot, Fleischmann, Bilby, Neumayer, Dubbelaar).
Cultureel verzet stond aan de basi s van de
culturele configuratie en het vonnde de samenlevingen van de transplanled SOl/Is in het

Caraïbisch gebied. Hoe hardnekkig en krachtig cultureel verzet is, blijkt wel uit de handhavin g van tradities en denkbee lden. Afrikaans-Amerikanen probeerden hun religieuze
erfenis zo ve el mogelijk te behouden en versmolten hun reli gies met het christendmn .

Rose Mary Allen gee ft in haar artikel versc hillende voorbeelden van syncret isme op
Curaçao, waarbij katholieke heiligen en Afrikaan se goden in elkaar opgingen.

In het Ca raïbisch Gebied. met zijn grote
culture le en raciale verscheidenheid, kan culturele identiteit op verschillende gronden
ge formule erd worden en kunn en mensen kiezen met wie ze geïdentificeerd w illen worden .
De keuze voor een bepaalde etniciteit is vaak
een strategie; men identificeert zich met de

groep die de meeste voordele n biedt. Een
aanta l participanten van deze bundel schrijven
over identiteit, de keuze van etnic iteit, raciale
vermenging en raci sme. Palmié, Be sson, Du-

harte liménez en Baud zijn enkele voorbeelden .
De Afrikanen in de Nieuwe Wereld creëerden nieuwe creoolse talen, om rnet elkaar te
kunnen commun iceren. Over het algemeen
zijn de creoo lse talen gebaseerd op Europese
talen , maar hebben een sterk vereenvoudigde
grammaticale structuur en zijn Afrikaan se

invloeden duidelijk aanwezig. Eckkrammer en
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Broek behandelen in hun artikelen het Papiamenttl. De meeste artikelen over de Caraïbi-

sche literatuur laten zien dat er in die literatuur sprake is van verzet tegen de Europese
hegemonie (Gyssels, Rumpf, Graf, Dumontet).
Alleen Broek meent dat zelfs een oppervlakkige bestuderin g van de Caraïbische literatuur
niet tot de conclusie kan leiden dat deze literatuur over verze t handelt.

AI met al bevat de ze bundel een verscheidenheid aan 311ikelen die ingaan op verschil-

lende aspecten van de Caraïbische cultuur.
Door de verschillende invalshoeken van waaruil het thema van het congres, verzet , wordt
behandeld krijgt de leze r ook een zeer gevariee rd beeld van het Caraïbisc h gebied. Die
diversiteit komt ve rder tot uitdrukking, door-

dat er naast artike len in het Engels ook stukken in het Spaans en het Frans, talen die in de
regio worden gesproken, zijn opgenomen.
Kortom, in dit boek worden nieuwe informa-

tie en argumenten aangedragen die bijdragen
tot nieuwe in zichten in culturele processen in

de Caraïbische samenlevingen,
Paul Eersteling
Kees van Dom'ne & Michiel van Kempen,
Suriname-catalogus 1'1111 de Universiteitsbibliotheek vall Amsterdam. Amsterdam: Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. /995, 6/7p,

Vijftien juni was een belangrijke dag voor de
Surinam istiek: ambassadeur Evert Azimullah
ontving uit handen van Kees van Doome en
Michiel van Kempen het eerste exemplaar van
de Suriname-catalogus van de Universiteilsbibliotheek van Amsterdam. Met dit omvangrijke werk werd begonnen in de zomer van 1991
en het werd op I mei 1995 afgesloten. Oorspronkelijk was het de bedoeling om een
bibliografie van Suriname samen te stellen,
Helaas was er voor een dergelijk groot project
geen geld te vinden, Vandaar dat het doel
toen werd bijgesteld : men zou zich alleen

richten op het compileren van een catalogus
van literatuur over Suriname en schrifturen
van Surinamers aanwezig in alle faculteitsbibliotheken en de circa zeventig instituutsbibliotheken van de Universiteit van Amsterdam.
Dat maakte echter nog niet dat er ineens wel
geld aan de bomen langs de Amsterdamse
grachten groeide. Deze catalogus kon dan ook
alleen tot stand komen door de vrijwillige
inspanning van Van Doome en Van Kempen .
Allen die Suriname en de Surinamistiek een
wann hart toedragen zullen de samenstellers
altijd dankbaar blijven .
Deze catalogus bevat de titelbeschrijvingen
van boeken, kaarten, brochures en tijdschriften en een aantal overdrukken en pamfletten ,
die handelen over Suriname of die gesc hreven
zijn door auteurs van Surinaamse afKomst,
ook als het onderwerp niet op Suriname betrekking heeft. Werken waarin Suriname zeer
summier aan bod komt zij n niet opgenomen.
De catalogus is geordend in drie delen: eerst
een lijst met 72 bibliografieën en naslagwerken . Daama volgt de eigenlijke catalogus met
meer dan 7700 titels . Het derde deel bevat
een reeks van kaarten, zoals zee- en kustkaarten, plattegronden van Paramaribo en thematisc he kaarten. De titels zijn alfabetisch geordend op auteursnaam of het eerste woord van
de titel en worden omsloten door twee registers op personen- en zakennamen . Bovendien
bevat de catalogus een I ijst met de adressen
van instituutsbibliotheken . Jammer genoeg
zij n alleen overdrukken van artikelen in deze
bibliografie opgenomen, met andere woorden
de verspreid aa nwezige artikelen in tijdschriften ontbreken. Het idee om bibliogt'afieën ,
catalogi en naslagwerken apart op te nemen is
goed maar ook arbitrair: Richard Prices The
Guiana M arOOnfi had zowel in het eerste als
het tweede deel kunnen worden verme ld.
Ondanks de tamelijk uitvoerige inleiding
van de samenste llers stuitten wij bij het gebruik op een aa ntal onduidelijkheden en inconsequenties, Bijvoorbeeld: bij sommige
bundels z ijn in de beschrijving alle medewer-
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kende auteurs verrneld, en bij andere niet (zie

heus, /994. / 73p.

f

/9,90.

0677 en 0837). Deze auteurs staan ook niet

geregi streerd in de index. Hel gevolg hiervan

In 1995 is de lang verwachte derde edit ie van

is dat het niet altijd moge lijk is een totaal

de Woordenlijst Sranan-Nederlands verse he·
nen. De Woorden/ijsl is echter niet de enige
nieuwe uitgave op het gebied van de woordenschat van het Sranan. De Surinaamse vestiging vall het Summer Inslilule of Linguislics

overzicht van de publikaties van één auteur te
krijgen . Om het nog verwarrender te maken,
in 0930 wordt Theo DalllSteegt wel als auteur
genoemd, terwijl Silvia de Groot, die in dezelfde bunde l ook een bijdrage van dertien

pagina 's heeft ge leverd, ontbreekt. Een ander
minpuntje is dat uit de inleiding ni et duidelijk wordt of pub li katies over Surinamers in
Nederland nu wél of niet zijn opgenomen. De
index maakt duidelijk dat er wel degelijk

publikaties over de Surinaarnse diaspora zijn
opgenomen , zie bijvoorbeeld de ingangen op
jeugd in Nederland en overheidsbeleid in
Nederland. De vraag rijst echter waarom dan
niet boeken als Gul/it van Mal1in van Ame·
ron ge n of Siep van der Werfs Alloch!onen:
een inleiding zijn opgenomen. Beide boeken

zijn we l aanwezig in de collectie van de
Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.
Deze kleine punten van kritiek nemen echIer niet weg dat de Suriname-calalogus van de
Universiteitsbibliotheek van Amsterdam een
uiterst nuttige en belangrijke aanwi nst is voor
de Surinamistiek. I-Iet moge duidelijk z ijn dat
deze catalogus onmisbaar is in de boekenkast

geeft al sinds 1988 praefuitgaven van een
Wortubukufu Sranan Tongo uit, zowe l in een
Sranan-Nederlands als in een Sranan-Engels
versie; in 1994 is daarvan de derde uitgekomen. Tenslotte verscheen Surinaams van de
straal (Srananlongo Ju strot i) ; Een lexicon
van alledaags Surinaams door Ronaid Snij·

ders. Deze drie uitgaven vormen het onder·
werp van deze bespreking, waarbij we aan de
Woorden/ijs! de meeste aandacht zu ll en besteden.

De opzet van de derde editie van de Woorden/ijs! is in hoofdzaak hetze lfde als die van
de tweede editie. Een lijst Sranan-Nederlands
wordt gevolgd door een lijst Nederlands-Sra-

nan. De planten- en dierennamen worden in
afzonderlijke lijsten ac hteri n van hun weten·
schappelijke naam voorzien. ln plaats van een
Sranan-English lijst, heeft deze uitgave een
English-Sranan lijst . Een belangrijk verschil

met de vorige edities is de spe lling. De nieu-

van iedereen die ge ïntere sseerd is in Surina·
me.

we editie volgt de spellings rege ling van 1986,
die voorin slaat afgedrukt. Voor niet-sprekers

Irene Rol fes

van het Sranan zijn er duidelijke aanwijzingen
voor de uitspraak gegeven.
Een steekproef (uitgevoerd op de letters

Stichting VolkslecllIur Suriname, 1Yoordelllijst

S rn 11 tJ 11- Net! e r JfIIuls/ N etle rl a 11 tis -Sra 11 a 11 ,IVordlisl ElIglish-SrOJItIll. Paramaribo: Vaeo,
/995.286 p. f 37.50 (in Suriname hel equiva/ell/ van 17,50).
./ohn Wi/ner (red.), Worlllbliku JII Sranan
tOllgo (Srallan TOlIgo-Nederlllluls Woordellboek) . Paramaribo: Slimmer Insti!lIfe of Linguis!ics. /99-1. /23 p.
RonaId Snijders, Surillaams vall de straal
(Srall(lIttollgo fll strati) . Amsterdam: Promet·

11

en 0) wijst uit dat de nieuwe lijslongeveer
veertig procent meer woorden bevat. Daarmee
komt hel totaal aantal trefwoorden op ongeveer 4300. Tot de ni euw opgenomen woorden
behoren vooral leenwoorden en samenstellingen. Sommige ervan lijken pas recent in ge·
bnlik te zijn, terwijl andere al lang deel van
de taal zijn (dat waren dus omissies in de
vorige versies). Enkele voorbeelden uit de
letters n en 0: nyan skin (reumatiek), nyanyanmoni (huishoudgeld), nyunsuskrifiman Uaurna list) , ogridu (kwaad), omupikin (neef,

1/4

Recensies

ni cht), ondrogronman (onderwereldfiguur). De
IJ (di e in de vorige woordenlijst niet gebruikt
werd) is in ere hersteld, met als gevolg dat
een aantal woorden twee keer is opgenomen
(hebi-ebi , hei-ei, heri-eri en andere). Er wordt
nu echter erkend dat er woorden zijn die altijd
met een h beg innen, zoals helpi, hetsyei (niezen), hilahila (heel veel).

Grammaticale informatie wordt nauwelijks
gegeve n. Dat behoort ni et tot de opzet van de
woordenlijst, maar het blijft merkwaardig om
gelijkluidende woorden die niets met elkaar te
maken hebben en soms tot ge heel andere
woo rd soorten behoren onder één trefwoord te
vinden. Voorbeelden daarvan zijn (h)ei: hoog,
dam , rits, Surinaamse haas en dan: dam , dijk,
dan .
Dat deze lijst omiss ies heeft, daar zullen de
samenste liers zich beter dan wie ook bewust
van zijn ge weest. Enkele omissies zijn echter
wel opvalle nd . Bij de uitleg van de spelling
worden de Sranan equivalenten van de termen
apostrof, accent grave, accent aigu en accent

circonflexe gebruikt , respectievelijk: kali-marki, kruklu-marki, liti-marki, topi-marki. Deze
ni euwvormingen zijn niet in de lijst opgenomen; hi er sc hi et de lijst ten opzichte van zichze lf teko rt . Ee n vergelijking met Van der
Hilst 's cursusboek Skrifi Srananlongo bun,
/eysi en blln lil (Param aribo 1988) leert dat de
daar geïntroduceerde ta alkundi ge terminolog ie
ook nauwelijks in de lijst voorkomt. Zo ontbreken onder meer laywortu (samenstelling),
Ills/en (tweeklank) en nososlen (nasale klinke r). Tap"s/en (medek linker) heeft de lijst wel
ge haa ld, maar VOor het begrip klinker geeft de
I ijst de voorkeur aan oposlen in plaats van
krins/en dat door Van der Hilst wordt gebruikt. Oo k het deel van de woordenschat dat
verbonden is met de Winti~cultuur, is niet
ruim vertegenwoordi gd. Uiteraard hoeft een
lijst als deze niet het complete ' technische '
lex icon va n de religie te bevatten en ook niet

de Krom a nti-woo rden . Toch ontbreken er ook
een aantal vr ij algemeen gebruikte woorden ,

zoals: awese (de titel van een bundel van

Johanna Schouten-Elsenhout, volgens het
Lexicon van de Winti-kultuur van Henri Stephen een ' kromantiwinti, behorende tot hel
luchtpantheon '), kabra/alra (traditionele offermaa ltijd), /l/wangl/ (bosgeest, terwijl apllkIJ
wel is opgenomen), sekele (rituele dans) en
Wanaisa (een van de varianten van de naam
van Aisa). Ook akra als bijvorm van kro
ontbreekt. Er had ons inziens meer ge profiteerd kunn en worden van bestaande publikaties op dit terrein , waaronder het genoemde
lexicon van Slephen. Een ander ge bied dat
nict sterk vertegenwoordigd is, is dat van de

taboe-woorden. Op dit punt neemt de Woorden/ijsl een nogal preutse houding aan.
Veel lee nwoorden zijn wat de spelling
belreft aan de Sranan regels onderworpen . Dit
maakt ze soms moeilijk herkenbaar: infow/ow
za l men niet zo gauw het Nederlandse foto
herkennen , en in hele ni et zo gauw het Surinaams-Nederlandse bille. (In de NederlandsSranan lijst staat overigens voor aars billemola, zonder 's rananisering' van de spelling.) De
voorkeur om leenwoorden volgens inheemse

spellingsregels te spellen doet enigszins gedateerd aan; we hebben de indruk dat spellingsdeskundigen er legenwoordig in het algemeen
geen bezwaar tegen hebben wanneer woorden

wat hun spe lling belreft duidelijk als leenwoorden herkenbaar blijven .
Het uiterlijk van het boek is erg goed verzorgd. Het heeft een stevige omslag en de
katernen zij n ingenaaid, zodat het boek tegen
veelvuldig bladeren bestand zal zijn. De afdelingen zijn van elkaar gescheiden door ge-

kleurde bladen en de typografie, met vette
letters voor de trefwoorden , is zeer functio-

neel. De samenstellers en de uitgever verdienen lof voor alle zorg die aan deze derde
editie van de Woorden/ijs/ besleed is. Voor
iedereen die in het Sranan geïnteresseerd is, is

het een onm isbaar boek.
De derde proefuitgave van het Worlllbllkll
111 Sranan longo van het SIL is - typografisch
gezie n - nog geen boek, maar een slapel van
123 fotokopi eën met ni etjes erdoor. Het SIL
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wi l er kennelijk nog veel werk aan besteden
voordat het tot een publikatie in boekvonn
overgaat. Het woordenboek werkt maar één
kant op (S ranan-Nederlands), maar bevat wel
een contra-index (Nederlands-Sranan). Een op
dat register gebasee rd e schatting wijst uit dat
het boek ongeveer 2630 lemmata be va t. Per
woord wordt niet alleen een Nederlands equivalent gegeven, maar ook grammaticale informatie en in vele geva ll en een voorbeeldzin die
het gebruik van het woord illustreert. Gelukkig hanteert ook dit woordenboek de officiële
spelling.
Sranan is in grammaticaal opzicht een fl exibele taal, want veel woorden kunnen in allerlei functies gebruikt worden. Met name zijn er
veel overgangen tu ssen bijvoeglijke naamwoorden, werkwoorden en ze lfstandige naamwoorden. Een woord a ls bi"i wo rdt gebruikt
als bijvoeglijk naamwoord, werkwoord (w'o
bigi a oso, we gaan het huis groter maken) en
als zelfstandig naamwoord (de grootheid van
iets). Werkwoorden kunnen veelal ook als
zelfstandig naamwoord gebru ikt worden (bribi. denk i, lafll, sribi, wasi). Het Wortubukz,
geeft deze multifunctionaliteit slechts gedee lte lijk weer. Zo wordt het gebruik a ls ze lfstandig naamwoord van woorden die primair
bijvoeglijke naamwoorden zijn (bigi, kowru,
hei. krin ; re spectievelijk groot/grootte, koud/koude. hoog/ hoogte, sc hoon/ klaarheid) bijna
nergens verme ld. Een volledige beschrijving
van het gebruik van de Sranan woorden in
diverse grammaticale functies zal echter pas
mogelijk zijn als er meer inzicht is gekomen
in de grammatica van het Sranan. Wat voor
regels ge lden er voor de overgang van een
woord van de ene woordsoort naar de andere
en z ijn de betekeniseffectendaarbij regelmatig
of niet ? Pas als daarover rneer bekend is, kan
besli st worden of bijvoorbeeld het gebru ik als
ze lfstandig naamwoord van woorden als kaIVr/i en krin wel of niet in een woordenboek
van hel Sranan moet worden opgenomen.
Bladerend en lezend in deze proefuitgave
komt men di sc utabele beslissingen, inconse-
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quent ies en om issies tegen, maar het is dan
ook een proefuitgave. De samenste ller, John
Wilner, nodigt de gebruikers uitdrukkelijk uit
0111 kriti sch commentaar te geven. Het is te
hopen dat deze oproep bij kenne rs van het
Sranan gehoor zal vinden. Intussen mogen we
blij z ijn dat deze proefuitgave er a l is. Samen
met de Woordenlijst kan het vooral diegenen
die Sranan willen leren goede diensten bewijzen. Overigens is dit Worwbuku nog preutser
dan de Woordenlijs/.
In tegensteilling tot de twee hi erboven
besproken publikaties, is Ronaid Snijders'
Surinaams van de straal in Nederland uitgegeven. Het boekje is één jaar na zij n verschijnen al aan zijn derde druk toe; er zijn meer
dan vijfduizend exemplaren verkocht. In Nederland wel te verstaan, want in Suriname is
het boek nog niet te koop geweest.
Het is een leuk boek. De ondertite l luidt:
Een lexicon van alledaags Surinaams, maar
dat is een te weidse aanduiding. De schrijver
wil aan de hand van een duizendtal uitdrukkingen die niet tot het 'o fficiële ' Sranan behoren, laten zien hoe dynamisch, creat ief en
beeldend de sprekers van het Sranan zijn. Zo
vi nden we in Snijders' lijst omkeer-woorden
uit de wakamantaal (nowmi voor geld), ingekorte woorden (daina voor gewe ldig, van het
Engelse dynomite), verdubbelingen (labo-labo.
lebe-Iebe, lobo-Iobo voor s lap) en heel veel
figuurlijke betekenissen (ve dof mi peer: je
brengt me in di skrediet ; n)'oll peer: slapen).
Zoals te verwachten van een woorden lijst die
zic h vooral op slang toelegt, bevat de lij st
nogal wat scheld- en schuttingwoorden . (Alleen daarom al is het boekje een welkome
aanvulling op de preutse Woordenlijst van het
Sranan-tongo.) De schrijver verschaft weinig
gegevens omtrent de diverse groepen sprekers
die de uitdrukkingen geb ruik en. Een enke le
keer staat er wakamamaal bij een woord vermeid. We mogen aannemen dat ook veel
andere nieuwe uitdrukkingen in de taal van
jongeren zijn ont staan. Voorts is de taal van
de sport met relatief veel uitdrukkingen verte-
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ge nwoordigd. Maar Snijders heeft ook bij
bepaalde trefwoorden traditionele odo 's opgenomen, waarvan hel gebruik nu juist kenmerkend is voor oudere creoo lse sprekers. In de

Handleiding voor gebru ik, die aan de lijst
voorafgaat, schrijft de auteur: 'A lleen Sranantongo-woorde n en -uitdrukkingen waarover

iets te melden valt in

h~t

kader van dit boek,

komen in de verzameling voor.' Wat nu pre-

cies dal kader inhoudt, wordt echter niet helemaa l duidelijk. Niet met alle van de ongeveer
dui zend trefwoorden die Snijders ons in dit
boekje aanbiedt, is er iets aan de hand. Zo
zijn bijvoorbeeld Amerkan, buy, disi, Ooisri,
fOlo, geme (door Snijders als dyeme gespeld),
prenspari en ze lfs mÎ en yu opgenomen, zonder dat er over het gebruik van deze woorden
iets bijzonders wordt vermeld.
Met geme/dyeme komen we op het gebied
van de spe lling van het Sranan. Snijders heeft
erover nagedac ht, hee ft duidelijk ook kennis
genomen van de officiële spelling en van de
spe lling van de Sranan Akademiya, maar
hantee n ook een aantal eigen regels. Zijn doel
is de uil spraak zo duidelijk mogelijk weer te
geve n, maar ik betwijfe l of zijn eigen regels
hieI10e beter gesc hikt zijn dan de regels van
de twee ge noemde spellingen. Voor het verschil dat in de officiële spelling wordt weergegeven mel ei versus èi en door de Akademi ya ey versus èy (respectievelijk in prei/prey
en rèis/rèys), gebruikt Snijders ei versus ey
(prei - reys), wat erg verwarrend is en niers
van het uitspraak verschil laat zien. Inconsequent is dat de tweeklank ei met een; wordt
gespe ld (zoals de officiële spelling voorschrijft), terwijl andere tweeklanken met een y
worden geschreven: kUlay, moy, buy (zoa ls de
Sranan Akademiya het wil). Ook wat betreft
de samentrekkingen volgt Snijders eigen re-

ge ls. Hij schrijft gee n apostrof als de slotklin-

Op zichzelf klopt dat met de uitspraak, maar
hij schrijft bijvoorbeeld ook ne (in plaats van
n 'el voor de samentrekking van no e, met het
nadeel dat de klinkerver lenging die hierbij
optreedt niet zichtbaar wordt gemaakt. En om
op geme!dyeme terug te komen: waarom Snijders dyeme spelt begrijp ik niet, aangezien hij
in het hoofdstukje over de uitspraak vermeldl
dat de g voor i en e als dy kan worden uitgesproken . Het boekje als geheel is daardoor
weer een gem iste kans om de officiële spe lling van het Sranan bekend te maken. Het is
niet bevorderlijk voor de status van het Sranan dat talloze auteurs eigen spellingen ont-

werpen of gewoon maar wat doen. (Niemand
haalt zoiets in zijn hoofd als het om talen als
Engels of Spaans of Nederlands gaat.)
Wat erg jammer is, is dat dit boekje met
hoofdzakelijk slang in Nederland wordt aangezien voor een woordenboek van het Sranan.

Bij de presentatie door de uitgever werd het
zelfs het eerste woordenboek van her Sranan

ge noemd en nog onlangs werd het boek in de
VPRO-g ids (van 29- 12-'95) ook als zodanig
verme ld. Daarmee wordt de indruk gevestigd
(of bevestigd) dal Sranan uitsluitend een taal
van de straat is. Dat is de auteur niet aan te

rekenen. Weliswaar geeft hij in zijn inleiding
niet duide lijk aan dat zijn verzameling uitdrukkingen niet meer dan een aanvu lling op
gepubliceerde woordenlijsten is, maar hij

schrijft wel: ' Het Sranan ton go ( ... ) is een
goed gedocumenteerde creooltaal en kent in
literair opzicht schitterende toepassingen '.

Diegenen die denken dat het boekje van Snijders een woordenboek en ze lfs het eerste
woordenboek van het Sranan is, lezen daar

kennelijk overheen. Zou dat komen doordat er
in Nederland toch vooral belangstelling bestaat voor de grappige en min of meer exotische aspecten van de Surinaamse cultuur?

ker van een werkwoord wegge laten wordt,

zoa ls in kol' odo (bij Snijders dus: kOlodo).

Geert Koefoed
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BERICHTEN
'Ontwerp tot Eene Beschryving van Surinaamen' , een belangwekkend document uit
circa 1740.
' Men ge bru ykt het se lve koom ook tot een
Soort van kost ookerom genaamt, en dan
krygt het koorn tot mee l een styf staande pap
ge maakt, de naa m van Tomtom , dog het is
met de oo ke rom te Eeten ee n soodanig kostje,
dat ymand , dewelke zulkx nooyt meer gezien
heeft zig vast verbee lden zo ude , die men schen
hadd en ee n Schote l S lym of braaksel op tafel ,
zoo lang trekkende slymeri g is de Ookrom ,
dewelke de Crioo ie ns voor anderen lusten, en
dezelve ee te nd e met de 2 voorste vingers der
regterhand eerst een brok van die koom Tomta m afnypen, en den se lven in die Slym omwentelen met een biso ndere handgreep van
Sl in ger het agter aan hangen de o m het voorste
van ha ar Vingers weeten te wentelen en 500
opslobberen . '
Z iedaa r hoe me n okersoe p met tamtam bereidt en eet vo lge ns ec n passage in een bijzo nd er document , dat voor de Surinam istiek
va n grote waarde is, maar desondank s nog
vrijwel o nbe ke nd . Het bevindt zich in de
Centra le Bibliotheek va n het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam en bestaat
uit een doorslag van een typosc ript op 139
bladzijden folio , gebond en, met op het titelblad de vo lgende tekst:
'Onlwerp lot Ecnc Bcschryving van Surinaamen. (Dit
handschrift bevindt zic h in de Ko loniale Bibliotheek te
Paramaribo/Catalogus 19 11 No. C 17/ en is geschreven
door een Surinaamsehen planter/zie No. 43/tusschen de
jaren 1739Jzie No. 16 I/1.:n I 748/zic No . 568./)'

Hel is dus de ko pie van ee n handsc hrift .
Beeldsnijder (1994: 289, noot 10), die het
stuk boven water he eft gehaald, sl.:hrijfl dat
het ha nd schrift ze lf waarschijnlijk verloren is
gegaa n. Dat is sowie so jammer, maar te meer
omdat de tekenin gen die blijkens verwijzingen
in de tekst bij het oorspro nkelijk e stuk hoor-

den , bij de kopie o ntbreken . Daar was onder

meer een schets bij van een ontwerp voor een
suikermolen die naar believen door wind,
water of trekdieren kon worden voortbewoge n'
De Koloniale Bibliotheek, later Landsbibliotheek, besto nd vanaf 1857 tot 1957 , toen de

boeken en andere stukken over een aanta l
gespecia li see rde bibliotheken in Paramaribo
werden verspreid.
Bovengenoemde tekst moet verder a ls volgt
verklaard worden. Na ac htentwinti g blad z ijden
met een puntsgewijze inhoudsopgave van wat
di e ' Beschryving' had moeten worden , volgen
57 1 ge nummerd e ' Aanteeke ninge n tot het
vooren staandc dienende '. Nr. 43 toont aan dat
we te maken hebben mct een p lanter, wat
overi gens ook zonder deze verwijzing zonneklaar zou zijn, gegeven de feitelijke inhoud
van het stuk . O nder nr. 161 wordt vermeld,
dat se den 1739 de slaven uit Afrika niet mee r
werd en aangevoerd door de We st-Indi sc he

Compagnie, maar door particuliere reders. In
aantekening nr. 568 gaat het over slaven ' dewelke tot het ni euw maakende, Fort res (nieuw
Amsterdam ge naamt ) gecommand ee rt worden'. Dat fort werd gebouwd van 1734 tot
1747. Hi e rm ee is de plaatsing van het st uk
tussen 1739 en 1748 ve rklaa rd . Beeldsnijder
houdt z ich ec hter bij ecn nauwkeuriger datering, namclijk c irca 1740, afkomstig van Abbenhuis in een publikatie die in 1946 in S uriname is uitgebrac ht en di e ik ni ct gezien heb. 1
Wie was deze plante r? Het lijkt me dat z ij n
taa lgebruik (dat pover is) hem we l niet in
persoon za l kunn en ontmaskeren, maar dat he t
toch we l iets kan doe n vermoeden over z ijn
herkom st, z ijn a fkom st, zijn ontwikkeling en
vooral ook zijn opvattinge n betreffende de
plantagewe reld waarin hij de stijd s verkeerde.
Ik veronde rste l, dat iemand die van ee n oude
opzichter zonde r gezag zegt 'zoo een bastia
staat daar te kyken a ls een Stomme en blinde
Paap', ni et ze lf Rooms-Kathol iek is. Evenmin
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waarschijnlijk dat een j ood de

mulatten van gemengd joods en negerbloed
zal aa nduiden a ls 'Smousen '. Opmerkelijk is
dat hij moe ite lijkt te hebben met het juiste
gebruik va n stemloze en stemhebbende medeklinkers. Ik noteer: ' mukken' i.p.v. muggen,
' berglak' i.p.v. berklak (soort boom), ' blakgal' i.p.v. blakkal (soort vi s), ' paskiet ' i.p.v.
baskiet (mand), 'warimpe' i.p.v. warimbo
(soort plant), ' pomma ' i.p.v. aboma (soort
slang), ' kiendras' i.p.v . keentras (afval van
suikerriet), 'banandes ' i.p.v. banantes (bananen) en 'pint aas ' i.p.v. pindaa s. Kan een dia-

lectoloog hierover ie ts zeggen?
Wat de indeling aa ngaat: de bladzijden met
de alvast gegeve n inhoudsopgave zijn in feite
gevuld met eenent w intig rubri eken die alle
uiteenvallen in een aantal genummerde onder-

werpen, vaak uit niet meer bestaande dan de

krijgt daarin ruim zijn deel, maar ik denk dat
er toch heel wat materiaal te wac hten ligt
voor bijvoorbeeld een historisch-landbouwkund ige studi e met als ruggegraat dit ' Ontwerp' en de boeken van Blom (1786, 1787)
en Teenstra ( 1835).
Wat mijn eigen onderzoek over het Suri naam s-Nederl ands betreft: ik was opgetogen
toen ik het stuk in handen kreeg. Van 9ngeveer honderdtwintig vroeger of nog hed'en in
Suriname gebruikte spec ifiek Surinaams-Nederlandse woorden werd de oudste vindplaats
ineens dit ' Ontwerp '. Een paar voorbeelden :
' blauwtje' (een al gemeen bekende vogel),
' yzerh ard' (soort boom), ' schaare-s lype r'
(zingcicade, alom te horen in Paramaribo), 'sy
ro ller' (onderdeel va n een suikerm olen), ' uytgediekt'
(u itgegraven) en 'gemascht '
(gekneusd, geplet). Waar haalde onze planter

naam va n een functie , een werktui g, een ziek-

de woorden ' demmering' voor schemering

te of wat dan ook. Sommige rubrieken zijn
heel kort ('Soc ieteits Bediendens': 3), andere
hee l lang (vogels: 46). Ee n gem iddelde rubriek is bijvoorbeeld 'Scheepen en Vaartuyge n' ( 14). Het merend ee l van deze rubrieken

(hel lijkt Duits) en ' vertrendelen ' voor verbeuzelen (van tijd) va ndaan? 'Oorsnyder'

komt echter verderop ni et meer ter sprak e.

voor keunn eester van vee was vast een toe-

passe lijk woord, maar wie heeft het erge ns
oo it vernomen? En we lke vogel heette toentertijd 'griet bak koekken '? Ook de Indiaa nse

De 57 1 'aanteke nin ge n' betreffen vrijwel

woo rden Imanarie ' en ' matapie ' , beide werk-

alle de plantage landbouw in de ruimste zin,
du s agrarisch , technisch, personeel, economi sch enzovoort, en dat vee lal uiterst gedeta illeerd en naar hel mij voorkomt getuigend
va n een grote kenni s va n za ken, vee l ervaring
en een voor die dagen ru imhartige mentaliteit.
En daar kome n dan uitschieters bij als aan het

tui gen bij de bereiding van cassavebrood, heb

begin va n d it stukje.
Uit Bee ldsnijders proefsc hrift blijkt dat dit
stuk een goudm ijntje voor hem geweest is. Er
za l over zij n onderwerp niet veel nieuws meer
lIit te halen zijn . I-lij ontleent er ook veel aan
voor zijn behandeling van de omstandigheden

ik nog niet in een oudere bron dan deze over

of uit Suriname gevon den . Dat geldt ook voor
Sranan 'bita w irri wirri' (een groente), ' ma·

toeri ' (soo rt vis, eige nlijk Ind iaans), ' wakkego' (soort boshoen), ' igne pipe' (ingipipa, een
soort boom), ' papa mony' (soort schelp),
'consakki ' (voetsc himmel), 'wy wy' (wa iwai ,
een vuu rwaaier), de mij onbekende plant ' si pi
sipi ', en andere.

Kortom , een document om bij allerlei onderzoek op het gebied van de Surinami stiek Ie
raadplege n.

waaronder de slave n lee fden. De landbouw
NOOT
1. Dit mede op grond van gegeven s ove r personen van wie de initialen in de /Jeschryving vermeld worden en die
traceerbaar zijn in archiefstukken uit 1731 en 1736 (zie Bee ldsnijder 1994 : 289. noot 10).
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WIJZIGING IN DE REDACTIE
Met inga ng van dit nummer heeft een belangrijke wij z igi ng binnen de redactie plaatsgevonden . Vanaf eind 1992 was Peter Meel de
enthousiaste redacteur van de recensi e- rubriek.
Hij is eri n ges laagd heel wat recense nten aan
het werk te zetten . Vanaf ap ril 1993 werden
in elk nummer zo ' n tien belangrijke werken
op hel geb ied van de Surinamistiek in Oso
besproken . Drukke werk zaamheden bij NWO
en het feit dat hij de avonduren wil vrijhouden voo r hel afsc hrijve n van zijn di ssertatie
over de Nederlands-Surinaam se betrekkingen
tusse n 1954 en 196 I, en daarboven

nog het vele werk aan ee n bronnenpublikatie
over Jan Voorhoeve, maken dat Peter Mee l
helaas gee n tijd meer over heeft voor het vele
werk aan zo ' n recensie-rubriek. Peter Meel
was uniek, maar hope lijk niet onvervangbaar.
Ellen Klinkers nee mt met inga ng van dit
nummer de rubri ek over.
Ellen Klinkers studee rde culture le antropologie in Utrecht. Sinds 1992 is zij assistent-inopleiding bij het CN WS te Leiden . Z ij werkt
aan een proefschrift over de Surinaamse slaven in de laatste decennia vóór en dat van de
geëma ncipeerde slave n in de eerste decennia
na de emancipatie, de periode 1830- I 880.
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In en om Thalia
Honderd jaar geleden

T

oneel fungeerde in Suriname in de achttiende eeuw niet alleen als verpozing in
moeilijke lijden, maar ook als instrument om
sociale scheidslijnen in de maatschappij te

bestendigen. In de negentiende eel/W was
toneel een middel om de Nederlandse cu/luur
uil te dragen. Daarnaast had het na de af-

schaffing van de slavernij in 1863 mede tot
taak de bevolking in Nederlandse rieh/ing op
Ie voeden. Rond de eeuwwisseling zien wij dal

Surinaamse burgers actief aan hel culturele
leven in Paramaribo deelnemen. Toneelstukken, kinderoperettes, opera 's en muziekcomposi/iel' van de hand van Surinaamse kunstenaars komen op het programma in 'Thalia '.

INLEIDING
De eerste keer dat theater in de vorm van
toneel genoemd wordt in de annalen van de
vo lksplanting Suriname is in het journaal van

gouverneur Jan Nepveu (1768-1779). Op
maandag 19 juli 1773 is daarin te lezen: ' Heeden Avond is door eenige Li efhebbers een

Treurspel vertoond. Naam: Sabinus en Epon ia
[ ... ]. Seekere Schouten van Amsterdam geboortig, alhier met een nigtje van de zeer rijke
swarte dame Nanette Samson getrouwd, heeft
daartoe een huijs met decoratien laaten appropriëeren met de sinspreuk op 't voorgor-

dijn PRO EXCOLENDA ELOQUENTIA.
Worden de meeste kosten van kleeddragien
etc.: bij denzelven gedraagen. ge lijk hij ook
zoo in 't tragique als comicque wel gespeeld.
't Voornemen is om alle maanden van een

Halloij admirabe l uijtgevoert is, zijnde nog 't
wonder lij kste dat niemant, des onbewust, zou

hebben kunnen merken dat het geen vrouw
was.!

Twee jaar late r. in 177 5 werd de eerste
schouwburg opgericht, de 'Hollandse Schouwburg· of de 'Schouwburg voor Christenen'
genoemd. Voor joden was de toegang verboden. De maatregel tegen de joden had tot
gevolg dat zij in 1776 een eigen schouwburg
stichtten .' In 1784 bouwden zij zelfs een
nieuw theater. Bij de opening werd bepaa ld,
dat een ieder zonder onderscheid zou worden
toegelaten , alléén ' de spelers en de beheerders
van de andere schouwburg waren uitgesloten." In 1825 kregen de joden officieel ge lijke rechten in de ko lonie (Van Lier 1977: 69).
Sindsd ien hebben vee l joodse Surinamers een
belangrijke rol gespeeld in het openbare leven
en in de theaterwereld.
In het begin van de negentiende eeuw was
de kolonie drie schouwburgen rijk, dit op een
populatie in Paramaribo van in totaal 4405
blanken en vrije zwarten/ kleurlingen (Buddingh 1995: 108). Bij de grote brand van
1821 verloor Paramaribo twee van de drie
schouwburgen en kwam er stagnatie in het

toneel leven.
Gezien de toenmalige sociale verhoudingen
in de kolon ie kunnen we aannemen dat zowe l

voor het christe lijke theater als voor het joodse een entreeverbod gold voor slaven. Bij de
oprichting van het toneelgezelschap Thalia in
1837 go ld voor 'slaven en personen bloots4

voets' nog steeds een toegangsverbod. Toen

vertooning te geeven. [... ] De tragedie is zeer
we l uitgevoert, principa lijk de moeij lijke rail

in 1832 de enige overgebleven schouwburg
wegens bouwvalligheid moest worden afgebroken, betekende dat het einde van het meer

van Eponina, die door een jongeman genaamt

formele theaterleven in Paramaribo en groeide
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De Noorderkerksfram in Paramaribo (ColleCfie Muller, KI T, Amsferdam)

In en om Tha/ia
de behoefte aa n een schouwburg. Het duurde
ec hter acht jaar voordat er weer ee n th eatergebouw was in de ko lonie .

THALIA
Het toneelgenootschap Thalia werd in april
1837 o pger icht. He t bestuur bij oprichting van

Thalia besto nd uit N.G. Vlier, Joh . Helb, H.F.
Wesenhagen en H.J . 8lancke . Deze vie r nota-
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bouw van een eigen theater te ko men en
wendden z ich met int ekenlijsten tot de burge-

rij. In december van datze lfde jaar kochten zij
het terrein tussen de Graven - en Wagen wegstraat voor de som van f 846,-. J.A . Voigt,
stadsarchitect en lid van het genootsc hap,
belastt e zic h met de constructi e van het gebouw. In de tweede helft van 1838 werd de
ee rste stee n gelegd en in 1839 was de bouw
voltooid. De zaa l bood plaats aan 700 personen.

belen ondemamen meteen stappen om tol de

Gebouw van hel loneelgezelschap Thalia Ie Paramaribo (Surinaamsche Almanak voor 1841)
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Op 20 januari 1840 was de feestelijke inwijding van het gebouw. Zoals gebruike lijk in
die tijd stonden er twee toneelstukken op het
programma: een tragedie en een komedie: De
Oost-Indievaarder van Arresto, toneelstuk in
vier bedrijven, gevolgd door Het kamertje van
het lVaschmeisje blijspel met zang in een
bedrij f.
Aanvankelijk werden er door het toneelgezelschap Thalia zes voorstellingen per jaar
gegeven. Het gebouw werd echter intensief
gebruikt door verhuur aan andere toneel- en
muziekgezelschappen.sEr traden ook regelmatig buiten landse groepen op.' De keuze van de
toneelstukken verschilde niet of nauwelijks
met die van kleine theaters in Nederland. 7
Zoals zoveel in de kolonie , was ook het theatergebeuren gericht op het moederland. Er
werd zelfs een poging ondernomen om enige
actrices uit Nederland te laten overkomen daar
er kennelijk niet genoeg actrices zouden zijn
in de kolonie. Deze poging mislukte, maar
men slaagde er wel in dames in de kolon ie te
interesseren voor toneel, zodat men niet langer gebruik hoefde te maken van heren die
damesro llen speelden zoals ten tijde van gouverneur Nepveu.

THEATER ROND DE EEUWWISSELING

Het einde van de negentiende eeuw in Suriname bracht belangrijke veranderingen met zich
mee . Langzamerhand deed het moderne leven
zijn intrede. Invoering van straatverlichting
(1876), geregelde directe bootverbinding met
Nederland (1884), te legraafaans luitingen met
het wereldnet (1891 J, electrische verlichting
( 1897) enzovoort, hadden in vloed op het leven van alledag en verbraken hel isolement
van de kolonie (Van Lier 1977: 209). Sinds
de afschaffing van de slavernij en de beëindiging van het staatstoezicht, in respectievelijk
1863 en 1873, waren de verhoudingen tussen
de ko loniale bestuurders en de bevolking aan
verandering onderhevig. De creoolse bevol-

kingsgroep moest zich aanpassen en wennen
aan de nieuwe situatie. Hetzelfde gold uiteraard ook voor de kolonia le bestuurders. Er
kwamen nieuwe immigranten uit Azië (Chinezen in 1853, Brits-Indiërs in 1873 en Javanen
in 1890) voor arbeid op de plantages.
De invoering van de leerplicht voor kinderen van zeven tot twaalf jaar in 1876 en het
werk van onder andere het Algemene Nederlands Verbond' openden ongekende perspectieven voor velen (Van Lier 1977: 142, 209).
Het culturele leven werd toegankelijk voor
groepen die tot dan toe buitengesloten waren.
Ook leden uit de opkomende Creoolse middenklasse gingen zich aktief met theater bezighouden. Door hen werden nieuwe toneeJen muziekgroepen opgericht, die echter vaak

een kort leven beschoren waren. In deze groepen zien wij rege lmatig dezelfde namen opduiken in wisselende combinaties (Surinaamse
Almanak 1897: 11 6-(17). Deze toneelgezelschappen waren alle afhankelijk van de welwillendheid van het tonee lgenootschap 'Thalia' , dat over de enige schouwburg in Paramaribo beschikte.
In de nieuwsbladen zoals de Nieuwe Surinaamsche Courant werd uitvoerig bericht over
de theaterwereld. In de rubriek Stadsnieuws
en de speciale rubriek Kunst & Letlernieuws

vinden wij voorbesprekingen en uitvoerige
recensies met kleurrijke eva luaties van het
acteertalent van de acteurs. Uiteraard kwamen
ook de vetes en problemen ruimschoots aan
bod.
Wij troffen in 1995 in de slecht bewaarde
archieven van Thalia de keurig bijgehouden
notulen van de bestuursvergaderingen van
1874-1914 aan. ' Uit deze notulen blijkt dat in
de jaren zeventig en het begin van de jaren
tachtig in de negentiende eeuw het toneelleven min of meer rustig voortkabbelde. Overzichten van uitgaven en inkomsten, onenigheid over de keuze van stukken, het te laat
komen of niet bijwonen van de repetities en
vooral de - in hun ogen - onterechte ongunstige kritieken in de kranten hielden het bestuur
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bezig.
Zo maakte het lid O. Stolting bijvoorbee ld
bezwaar tegen de opvoering van een stuk op
grond van slechte kritieken in de nieuwsbladen . De voorzitter J.J.P. Wessels was van de
negatieve reacties in de pers niet erg onder de
indruk. Hij stelde dat de stukken in Nederland
zeer gunstig waren beoordeeld en dat naar
zijn stellige zienswijze de Surinaamse kritiek
weinig of geen waarde had. lo
Tekenend voor het gezapige theaterleven in
deze periode was het vijftigjarig jubileum van
Thalia. Het lid Wessel s bemerkte tot zijn
schrik dat het vijftigjarig jubileum van Thalia
op 27 april 1887 niet herdacht was. Deze
nalatigheid werd goedgemaakt door een fees telijke opvoering op 25 juni van het toneelstuk Lazaro de veehoeder. Dit stuk was al
eerder opgevoerd in 1843. Er circu leerden
lijsten waarop men kon intekenen om een
financiële bijdrage te geven. Van de opbrengst
konden nieuwe toneeldecors aangeschaft worden.
Aan de gezapigheid kwam een eind toen
begin jaren negentig er een heuse 'toneelstrijd' uitbrak die begon met een voorstel tot
fusie van de toneelgeze lschappen Melpomène
en Oefening baart kennis met ThaJia. 11 Deze
gezelschappen gaven regelmatig voorstellingen
in het gebouw van Thalia, dat zij voor dit
doel huurden. Enige leden van Thalia verzetten zich tegen het samengaan en dreigden
ze lfs met ontbinding van het vijftig jaar oude
genootschap. De fusie ging niet door, maar
had we l een wijziging van het reglement tot
gevo lg. '2
Hiennee komen we terecht op de spanningen in de samenleving, die parallel liepen aan
de ruzies in Thalia. Deze problemen hielden
verband met de benoeming en het functioneren van M .A. de Savornin Lohman, gouverneur van 1889 tot 1891 . Zijn benoeming deed
al vee l stof opwaaien, want zijn broer was
minister en men suggereerde dat hij via deze
familierelatie de gouveneurspost had gekregen. De Savornin Lohman gold als zeer ei-
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gengere id en was ook in Nederland een omstreden figuur. Hij werd bij voorbaat gewantrouwd door de joodse bevolkingsgroep in
Suriname omdat hij in Nederland een naar
anti-sem itisme riekend artikel had geschreven.
In Suriname werd hij een trouw bezoeker van
de kerkdiensten van de Herrnhutters die onder
de volkscreolen een behoorlijke invloed hadden, (Zie voor meer informatie over deze
gouverneur: Ramsoedh 1992).
De Savomin Lohman kreeg een conflict
met de koloniale elite door op 14 februari
1890 een wetsontwerp in te dienen bij de
Koloniale Staten tot uitbreiding van het kiesrecht door verlaging van de census. Het voorstel werd door de Staten verworpen, hetgeen
de woede wekte van de lagere middenklasse,
die zich door de gegoede burgerij van bestuur
uitgesloten voelde. Savornin Lohman schaard e
zich nogal demonstratief aan de kant van de
volksk lasse.
De lokale kranten mengden zich in de
strijd. De West-Indier, koos de kant van de
Koloniale Staten en De Volksbode die van de
opkomende middenklasse en volksereolen.
Verder spee lde De Volksb ode in op de - in de
kolonie altijd al aanwezige - latente anti-semitische sentimenten en keerde zich tegen het
joodse volksdeel, dat in hun ogen een vee l te
grote invloed had en die men bovendien ook
zag als de afstammelingen van de slavenhouders (Van Lier 1977: 197).
Ook in Nederland deed de pers volop mee
aan de polemiek. De uitbarsting kwam op 12
mei 189 1 tijdens de festiviteiten ter ge legenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de
Koloniale Staten. De Savornin Lohman had
zijn ontslag ingediend naar aanleiding van een
conflict met procureur-generaal Kalff. De
Volksbode riep de bevolking op (in het Negerengels) om te protesteren tegen het ontslag
van de gouverneur door met demonstrati es
hun aanhankel ijkheid aan hem te betuigen . De
aanhangers van de gouverneur zagen het aangekondigde feest van de Koloniale Staten als
een provocatie. Vele duizenden districtbewo-
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ners kwamen naar de stad. De gouverneur liet
zich toejuichen voor het gouvernementspale is
en gaf toestemming voor een danspartij in het

centrum van Paramaribo. Alles wat op het

/

geschenk aangeboden, hetgeen aanleiding gaf
tot polemieken in de kranten en zelfs tot een
vechtpartij tussen twee vooraanstaande leden
van Thalia.

Gouvenementsplein voor de festiviteiten in

ge reedhe id was gebracht werd vernield, alsook
de huizen en winkels van vooral de joodse
bewoners van Paramaribo. De situat ie liep

OORSPRONKELIJK SURfNAAMS

steeds meer uit de hand. De gouverneur maak-

Het broeide in het toneelgeze[schap. Oude
spanningen staken de kop op, maar zij hadden
ook te maken met het aantreden van een nieuwe generatie Surinamers die zijn stempel
wilde drukken op het culturele [even. Niet
langer werden enkel stukken uit Holland opgevoerd. Er kwam steeds meer ruimte voor
oorspronkelijk Surinaams oeuvre.
In de Nieuwe Surinaamsche Courant van 23
februari 1896 stond een bericht over de voorbereiding van 'De Prins van Sind' , een operette naar een verhaal uit lOO 1 nacht. Aan
deze produktie namen tachtig kinderen tussen
de zes en vijftien jaar deel en de opbrengst
was bestemd om de 'nood der minder bevoorrechten te [enigen (de wezen van de Luthersche gemeente). Alle vier voorstellingen waren uitverkocht. De recensies waren lovend:

te het de procureur-generaal vrijwel onmogelijk maatregelen te nemen om de orde te her-

stellen. Het conflict tussen de laatste en de
gouverneur liep zo hoog op, dat de regering
in Den Haag ingreep. De procureur-generaal
nam de lejding over en wist binnen enkele

dagen met behulp van de marine de orde te
herstellen. De Savornin Lohman verloor alle
steun in de Tweede Kamer en keerde als een

teleurgesteld man naar Nederland terug (Ramsoedh 1992: 496-499)
De opvolger van de Savomin Lohrnan,
T.A.J. van Asch van Wijck " gouverneur van
1891 tot 1896, was een gelukkige keus voor
Suriname. Hij was ge liefd. Men meende dat
hij het beste voorhad met de kolonie. Kort na
de aanvaarding van zijn ambt verklaarde hij
dat hij Surinamers en Hollanders op gelijke
lijn zou stellen (Van Lier 1977: 199). Van
Asch van Wijck toonde grote be[angstelling
voor het theaterleven en ondersteunde Tha lia

op allerlei manieren. Hij stimuleerde het theaterbezoek en het muziekleven door onder
andere een honderdtal toegangsbiljetten te
kopen en die ter beschikking te ste llen van de
militairen. Verder schonk hij regelmatig muziekinstrumenten. Toneelspelers werden ten
gouvernementshuize uitgenodigd en feestelijk
onthaald na een succesvolle voorstelling. Bij
zijn vertrek in [896 gaf Tha[ia te zijner ere
een feestvoorstelling. Het drama 'Eer[oos'
werd opgevoerd, gevolgd door het blijspel
'De kleine vergissing'. 'Goed oorspronke lijk
Hollands drama, met degelijke conversatie
Hollands', schreef de Nieuwe Surinaamsche
Courant op 16 apri l [896. De vertrekke nde
gouverneur kreeg bij deze gelegenheid een

'Het was een schitterend succes, de opvoering van de
kinderoperelle 'De Prins van Sind' in Thalia eergisteren . De heer G. Rustwijk bijgestaan door de heer J.W.
Bucno de Mesquita en pianiste N. Nunes en de orchestdirecteur De Vries heeft een werk de kinderen op
te leiden om die operette op te voeren - gedaan, zoo
verrassend, als in de kunstgeschiedenis van Suriname
geen enkel voorbeeld te vinden is kleine kinderen zoo
met gevoel zien acteren, zingen, nagenoeg als de kunst
eischl, toneelhouding, als men zeker niet van kinderen
verwachtte'. 'Kunst & Letternieuws' (Nieuwe Surinaamse Courant, 15 maart 1896).

De gouverneur onthaalde op 9 april de kinderen die hadden deelgenomen aan de operette
op een bal ten gouvernementshuize (Surinaam sc he Almanak [897 : 192). In november
van hetzelfde jaar stonden de kinderen weer
op de planken met een andere voorstelling.
Deze keer waren het de operettes ' De IJsjonkvrouw' en 'K[aas en Trien'. Nu deden er 136
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kinderen mee en de voorstelling beleefde twee
uitvoeringen . 14
Op 22 juli 1896 werd door het toneelgeze lschap 'Dileua11len ' het toneelslUk 'Luci' opgevoerd. Dit stuk was geschreven door R.A .P.C.
O'Ferra ll , bestuurslid van het besluur van
Thalia, die kennelijk ook gelieerd was aan de
toneelgroep 'D ilettanten '. Volgens Ph. Samson was dit het eerste toneelstuk dat geschreven werd door een Surinamer. O'Ferrall was
vooral actief in het onderwijs en was de oprichter van verschillende particuliere scholen
waaronder de eerste Ambachtsschool. De opbrengst van deze toneelavond was ten bate
van het Ambachtsonderwijs.
Hoewel er telkens weer conflicten de kop
opstaken in het toneelgenootschap Thalia,
waardoor vaak de meest actieve leden aftraden, zien we toch ook dat er met een zekere
regelmaat voorstellingen op de planken werden gebracht door het genootschap. Men had
te kampen met financiële problemen en, zoals
al eerder het geva I was, gebrek aan damesleden. De voorzitter merkte op: ' ... de vroegere
dames zijn thans onbruikbaar en bovendien
pretentieus '.15
Een hoogtepunt in het begin van deze eeuw
was ongetwijfeld de opvoering in mei 1906
van ' Het Pand der Goden' een opera in vijf
bedrijven van Helstone . Johannes Nico laas
Helstone werd geboren te Berg en Dal (Suriname) in 1853 en overleed te Paramaribo in
1927. Hij was pianist, organist, dirigent en
componist en studeerde oorspronkelijk voor
onderwijzer. Toen zijn muzikale gaven duidelijk werden kreeg hij de gelegenheid aan het
conservatoriu m in Leipzig Ie studeren (18801881 en 1893-1894), waar hij in 190 I cum
laude promoveerde. Hij hee ft veel gedaan
voor het mu ziekonderwijs in Suriname en
componeerde stukken voor koor, piano, orgel
en orkest.
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De opera ' Het pand der Goden' is door He lstone in het Duits vert aa ld en schijnt
meermalen in Berlijn opgevoerd te zijn . De
compon ist, die zelf het scenario schreef,
noemde het: een drama met muziek en zang.
De voo rbereid ing van het stuk duurde negen
maa nd en. De violisten J.A . Bueno de Mesquita en 1. W. Bueno de Mesquita, hel koor
Caeci lia en de klarinettist A. de Vries verlee nden hun medewerking aan deze uitvoeri ng.

' De Suriname r' van 17 mei 1906, schreef
erover: ' De samenslelling van het stuk doet de
maker alle eer aan. De rollen waren aan goed

gekozen d i letlanten toevertrouwd. de decoratie, het werk van den heer G.T. Rustwijk, was
ee n en al pracht. Het orkest bestaande uit 24
leden, waaronder onze be ste musici, was een
succes. '

Het stuk beleefde vier opvoeringen en bij
de laatste voo rstelling werd Helstone onde r
begeleiding van de 'schutterij-muziek' met
fakkels naar de Buiten-Sociëteit geleid en
ge huldi gd.
De Surinaam se invloeden op het culturele
leven - th eater zoals als muziek - hadden zich
duidelijk gevesti gd. Wij zien de invloed van
de opkomende middenstand op het theaterleven en de betrokkenheid van de lokale bevolking met het gebeuren. Naast de operettes en
de opera, werden er in het gebouw van Thalia
rege lm at ig concerten, lezingen en voordrachtavonden gegeven. Op mu ziekgebie d waren de

hoogtepunten : de optredens van de Surinaamse mu sici Daniël Samuels en Theodoor NeuIllann Cordua.

Daniël Samuels, die optrad onder de arti estennaam Dario Daavedra, werd geboren in

Paramaribo in 1876 en overleed in 1909 aan
boord van het stoomschip ss Willem 11 , op
weg naar Suriname. Hij was een leerling van

tingsexamen aan het Leipziger conservatorium
waar hij in 1899 aan zijn studie bego n. Hij
maakte concertreizen in Europa en het Cara-

ibisch gebied en gaf ook rege lmatig concerten
in Paramaribo, waar hij door de bevolking
werd gehuldi gd. Het concert in april 1900 in
Thalia met eigen composities geïnspireerd op
Surinaamse volkswijsjes was een groot succes.
Ook Theodoor Neumann Cordua, ge noot
bekendheid in het buitenland als concertpianist. Hij componeerde diverse muziekstukken.
(Het Surinaams Mu ziek Collectief gevesti gd
in Nederland, organiseert regelmatig concerten, waarbij onder andere de muziek van
Saavedra en Neumann Cord ua ten ge hore
wordt gebracht).
Behalve voor ton eel en muziek werd Thalia
ook gebruikt voor lezingen en cabaretvoorstelJingen. De druk bezochte lezingen belichtten
vaak op kritische w ijze de toestand in het
land. Populair waren de ca baretprogramma's
van Krui sland (Doelwijt 1974: 98- 111 ). Johannes Carolus Kruisland, ook we l genoe md
de Surinaamse Speenhoff, werd gebo ren in
1875 en overleed in 1937 . Hij bracht 35 jaar
lang, twee keer per jaar een one·man-show in
Thalia. Met gedichten en liedjes bespotte hij
Surinaamse gebeurtenissen, wantoestanden en
personen.

Op 27 april 1997 zal het 160 jaar geleden
zijn dat het toneelgezelsc hap Thalia werd
opgericht. De oude dame leeft nog, en heeft
een zee r belangrijke rol gespeeld in het culturele leven in Paramaribo. Het feit dat het
genootschap in staat is geweest om het gebouw in stand te houden en dal Ier beschikking gesteld heeft voor verschillende culturele
uitingen en evenementen is van grote betekenis voor het theaterleven in de Surinaamse
samenleving.

Helston e, die hem voorbereidde op het toe la-

NOTEN
I . ARA-Oud-A rchief Suriname, Gouvemementssecret.aric inventarisnummer JO. Journaal van gouvern eur Jan Nepveu
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(code: 1.05 .10.0 1).
2. Veel informatie over de geschiedenis van Thalia danken wc aan de Surinaamse historicus Ph. SamSon. wiens
aantekeningen, radiocauserietn en publikalies als 'Col!eclie Samson ' bewaard worden op hel Koninklijk Instituut
voor de Tropen te Amsterdam . Collectie Ph. Samson (KIl) Hug. 0/7.7832
3. K.I.T. : collectie Ph . Samson, (De Schouwburg Hi storie door s.a Azijnman). Overgenomen uit de Periskoop van
zaterd ag 12 februari 1927.
4. Artikel 5 van het regl ement van Thalia luidde : 'Geen slaven of personen blootsvoets, zullen toegang bekomen maar
zich verto nende . van de plaats zich moeten verwijderen; met uitzondering van zoodanige bedienden welke op het
toneel werkzaam zijn en die van een afzonderl ijk toegangsbillet, door hel Bestuur ondcrteekcnd, zullen zijn
voorzien. '
5. De volgende toneelgezelschappen waren actie f in de tweede helft van de negentiende eeuw : Melpomène, Polyhymnia, Dillettantenclub, Sociable Dramatic Club van Miss Cameron . Oefening baart kennis (Surinaamse Almanak
1896) .
6. In 1847, 1853, 1862, 1865 en in 1892 deden ve rSc\l illende Italiaan se en Franse operagezelschappen Paramaribo aan .
Deze voorstellinge n werden uitbundig gerece nseerd in de nieuwsbladen . In 1848 gaf het fran s toneelgezelschap Les
artistes rélmis enkele voorstelli nge n in Paramaribo.
7. Een willekeurige greep uit toneelstukken die in Thalia lussen 1840 en 1890 Zij ll gespeeld . ' Don Louis de Vargas o f
de edele wreke r' (1 841), ' MichieJ Adriaanz de Ruytcr' ( 1842), 'CJelllcn cc of de dochter van den Advocaal' ( 1849).
' Harridan BarbafOssa Groot Admiraal van Soliman 11' ( 1857). ' )ohn . dc klok keJuider van de Sint Pauluskerk '
(1870), 'Janus Tulp' (1880), ' De koopman van Antwerpen ' (1883), 'Schuld en Boete' ( 1888).
8. Hct Algt:meen Nederlands Verbond (ANV) was een particul iere verenig ing ter verspreiding van de Nede rlandse
cultuur. die zijn hoo fd zetel had in Nederland.
9. Momentee l zijn C. Eykes en Y. Nagtegaal , Kl eller bezig de archieven van Thalia te ordenen. De stukken worden op
kaarten gebracht en opgeborgen in mappen . Het ligt in de bedoe lin g het ge heel te zijner tijd in de computer in te
voe ren .
10. Notulen 20 nove mber 1882 .
11 . Notulen van 18 maart 1890.
12. Het gewijzigde reglement luidde: 'De leden van Thalia die het lidmaatschap of de betrekking van directeur in een
ander toneelgenootschap binnen de kolonie aanvaarden, worden geacht hierdoor te hebben o pgehouden leden van
het ge nootschap Ie zijn .'
IJ . Titus Anlhony Jacob van Asch van Wij ck. geboren te Utrecht 1849, overleden Ie Den Haag /902. stree fde naar
J1nancit'l c ona nlankelijkheid en ontwikkeling van Suriname en kreeg hierover meningsverschil met de Nederlandse
rege ring. Van Asch van Wijd: vroeg in 1893 in verband hiermee ontslag, maar koningin -regentes Emma weigerde
dil. Na overleg met de nieuw aangetreden minister Bergslll8 bleef hij aan . Hij bracht op verschillend gebied veel tot
stand onder meer verbetering van land· en wate rwegen en van de kleine landbouw. belere verpleg ing van
geesteszieken en bevordering van het volksonderw ijs. Nieuw verschil van mening met de regering deed in 1896
hem beslu itcn zijn ontslag Ie nemen . In 1897 keerde hij terug naar Nederland (Benjami ns & Sne lle man 19 17: 745746) .
14. De volgende o perettes werden rond de eeuwwi sseling in Thalia op de planken gebracht. ' De Prins van Si nd ' ( 1896
en in 190 1), 'De IJsj onkvrouw ' en ' Klaas CIl Trien ' (1896), ' Prinses Meta' (1896), 'De T overring ' ( 1902), ' De
Gdsha' ( 1903). 'De Mikado ' ( 1908) en 'Prinses Zonneglans' ( 19 12).
15. K.I.T. collectie Ph . Samson I [ no . 14 . ingang B. Hu ges . Thalia 1875-1900 . Aantekeningen uit de notulen van 24
januari 1899 .
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Gert Holstege

Relletj es om postzegels
Hoe de verkoop van de drijvende-brandkast-zegels
aanleiding gaf tot relletjes bij het postkantoor
van Paramaribo in 1927

B

ij de ondergang van hel I!lxe passagierschip Tilanic op 14 april 1912 ging een

grote hoeveelheid kostbaarheden ver/oren. Dil

oog op mist, een electrische hoorn, die alleen
dan geluid geeft, wanneer een schip voorzien
van een A1arconi-foeslel op circa 10 mijlen

was één van de belangrijksle drijfoeren voor
Cornelis (Cees) van Blaaderen (22 juni 1875

weer is de drijvende brandkast op Qanmerke-

- J5 juni 1933) om zijn idee van een drijvende
brandkast verder uit te werken. J De oor-

lijken afsland duidelijk zichlbaar, ook door
een, eerst bij het drijvend worden daaruit

spronkelijke geelachle had hij lijdens de bool-

verschijnende aluminium mast, waaraan

reis bij zijn lerugkeer in 1910 van de Verenigde Staten naar Nederland gekregen.

noodig een flink zichlbare vlag bevesligd is.

van de drijvende brandkasl kOIll/. Bij helder

:00

Reed s in 1913 ondernam Van Blaaderen de

In geval van brand aan boord is heiloeslei
beveiligd door een ruim voldoende isolatielaag: legen inbraak ten eerste door plaatsing

eerste pogingen zijn brandkasten te exp loiteren. Een drijvende brandkast zou vo lgens hem

op hel dek (zoodal geen dek boven helloeslel
ij~ waardoor fen allen tiide ieders oog erop

vooral nuttig zijn voor het Staatsbedrijf der
Posterijen en Te legrafie (P&T). Op 27 januari
19 13 zo nd hij daarom een brief aan het
Hoofdbestuur van P&T, waarin hij stelde dat

gevestigd kan zijn en bovendien door een
electrische alarm, welke de officieren op de
commandobrug onmiddellijk wQarschuw/,
wanneer onbevoegden hef loesle/ le na komen.
rens/olie is hel toestel voorzien van een letterslol. De laadruimte van de kast zal steeds

de drijvende brandkast zee r geschikt zou zijn
voor 'verzending over zee van groote waar-

den '. In geva l van schipbreuk zou deze kast

in verhouding zijn lOl hare afmelingen, en :al,

'zich absoluut zonder menschelijke hulp van
het schip verwijderen en daarna drijvende
blijven. Opdat voorbijvarende schepen deze
drijvende brandkast in den kortstmoge/ijken
tijd zullen opmerken, is aangebracht een automatische inrichting, in verband met eleclrische batterij, waardoor gedurende langen tijd

als toestel van 3 Meter middellijn ruim 4000
K. G. draagvermogen hebben '. Van B laaderen,
'als houder van het patent' stelde de Posterij-

's nachls een helder Iichl op heIIoesIel
brandt. Verder is er in deze drij'vende kast een
inrichting, die, in verband met de draadloze
telegrafie aan boord, van binnen een afstand
van ± 30 mijlen voorbijgaande schepen 's
nachts met Ilisschenpoozen vuurpijlen doel
afgaan. Ook is aangebracht en dit met hel

en voor van de ze uitvinding gebruik te ma-

ken.
Bij het Hoofdbestuur van P&T voelde men
daar wel wat voor, vooral ook in verband met
het vervoer van poststukken van hoge waarde .
In 1914 gehouden proefnemingen werden dan
ook door de directeur-generaa l en de admini strateur van het Hoofdbestuur der Posterijen

op uitnodiging van Van Blaaderen bij gewoond. De Posterijen wi lden de ka sten gaan
gebruiken op de pakketboten die een weke-
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lijkse dienst Nederland-Nederlands Indië vvo
onderhielden. De kosten di e ge moeid waren
met de exploitatie van de kasten zouden worden betaald uit de opbrengst van de verkoop
van spec iale zege ls aan de postkantoren. in-

dien de afzender zij n stukken tijdens het vervoer in de brandkast opgeborgen wenste te
zie n, di end e hij of zij dat duidelijk aan te
geven en tevens de stukken te voorzien van de
speciale zegels.
Aanvankelijk g ing het plan niet door. Minister van Waterstaat, Ir. C. Lely, was tegen
omdat hij het niet nodi g vond dat het publiek
voor extra waarborgen bij het postvervoer

apart zou moete n betalen. A.A. H.W. König,
die in 1918 Lely als minister van Watersta at
opvolgde, had minder bedenkingen, zodat in
1920 alsnog een contract tu ssen Van B laa-

deren's brandkastenmaat sc happij en de Posterijen tot stand kwam. Het tari ef voor het vervoer in de specia le kasten bedroeg, boven de
frankeerko sten, 15 cent per 20 gram, te voldoen door middel van op de postkantoren
verkrijgbare brandkastzegels. Deze zege ls
moesten dan op de stukken aangebracht worden. Er bestonden brandkastzegels in de waarden 15, 60 en 75 cent en van f 1,50, f 2,25,
f 4,50 en f 7,50, alle dus veelvouden van 15
cent. De hoge waarden waren het gevolg van
de verwachting dat er vooral vee l postpakketten van hoge r gewic ht (bijvoorbeeld pakketten
met goudstaven) in de brandkasten vervoerd
zouden worden. Van de opbrengst van de verkochte zege ls kregen de Posterijen 3/8 deel en
de inmiddels door Van Blaaderen opgerichte
brandkastenmaatschappij 5/8. Uiteindelijk
werden de brandkasten alleen op het dek van
de schepen van de Stoomvaartmaatschappij
Nederland ge plaatst (afbeelding I), omdat De
Rotterdam sche Lloyd weigerde met het projekt mee te doen.
Het ontwerp voor de benodigde brandkastzegels kwam tot stand via een prijsvraag,
waarbij ee n broer van Cees van Blaaderen,
Gerrit Willem een belangrijke rol spee lde.
Deze was in naam mededirecteur van de

brandkastenmaatschappij,maar hield zich toch
voornamelijk met de schilderkunst bezig. Hij
maakte deel uit van de zogenaamde Bergensc he School. Voor de prij svraag werden de
kunstenaars Leo Gestel, Jan Ponstijn en Wiegman, allen behorende tot dezelfde Bergensche
School uitgenodigd mee te doen . Verder werden nog gevraagd J.B. Heukelom en C.A.
Lion Cachet. Hoewel Heukelom de prijsvraag
won, bleek zijn ontwerp als zegel niet uitvoerbaar. Uiteindelijk werden twee ontwerpen van
Leo Gestel (afbeelding 2) en een van Lion
Cachet (afbeelding 3) voor de zegels gebruikt.
Vanaf I februari 1921 (in Indië op I november 192 I) werd het publiek in de gelegenheid gesteld, door het gebruik van de speciale
zegels (afbeelding 4) op de brieven, gebruik
te maken van deze extra faciliteit. Eenmaal in
de twee weken vertrok een sch ip met een drijvende brandkast uit Nederland of NederlandsIndië .

BRANDKASTZEGELS VOOR CU RAÇAO
EN SURINAME
In 1920 had controleur-magazijnmeester der
Nederlandse Posterijen, J.C. Pull, opdracht
ge kregen brandkastzegels voor Nederland en
Nederlands-Indië door drukkerij Enschedé te
laten aanmaken. Er waren nog geen brandkasten op de stoomvaartschepen naar de West
ge plaatst, zodat voor Curaçao en Suriname
nog geen brandkastzegels gedrukt behoefden
te worden, hetgeen Pull nog eens uitdrukkelijk
werd meegedeeld. Het is dan ook niet goed
te begrijpen dat deze, 'namens het Departement van Koloniën, onder dagteekening 2/
Maart en 2/ April /922' aan Enschedé toch
opdracht verstrekte tot het drukken van brandkastzege ls voo r Curaçao en Suriname. Van
Blaaderen, wiens maatschappij de drukkosten
voor de Nederlandse en Indi sc he zegels moest
betalen, weigerde natuurlijk de aa nmaakkosten
van de Curaçaose en Surinaamse zege ls ook
voor zijn rekening te nemen . Toen Enschedé
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Afbeeldillg I: De drijvende brandkast op her dek van hel stoomschip Prins der Nederlallden .

vervolgens de rekening naar het departement
van Koloniën doorzond , on stond ook daar
grote verba zing en Pull werd onmiddellijk ter
verantwoording geroepen. Volgens hem beo
rustte de aanmaak van de brandkastzegels

filatelisten en postzegelhandelarenzou worden
opgekocht, kon het departement van Koloniën
grote winst behalen. Niet onbe langrijk daarbij
is dat Pull veel relaties met de postzegelhandel had (zijn dochter was bijvoorbeeld met de

voor Suriname en C uraçao op een mi s ver~

postzege lhandelaar A.C. Voss getrouwdf en

stand. De firma Enschedé en hij zouden van

de mogelijkheid dat de postzegelhandel op de

Van Blaaderen de indruk hebben gekregen dat

achtergrond invloed op de gang van zaken

niet alleen voor Nederland en Nederlands-

heeft gehad, kan dan ook niet worden uitge-

Indië, maar ook voor Curaçao en Suriname

sloten.

zegels moesten worden aangemaakt. Pull had
wel onmiddellijk een oplossing klaar. Hij
raadde aan de brandkastzegel s te voorzien van
een opdruk van ' bijvoorbeeld 20 cent' en ze
vervolgen s als frankeerzegel s te verkopen: de
opbrengst van de in totaal 927. 150 Overzeesehe brandkastzegels zou dan f 185.450,bedragen. Omdat het grootste gedeelte door

GEBRUIK VAN DE BRANDKASTEN
VOOR HET POSTVERVOER
Hoewel tijdens de Eerste Wereldoorlog vele
schepen door aanva llen van Duitse onderzeeboten en andere oorzaken zonken, bleek na de
oorlog al snel dat van dergelijke ernsti ge
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R!JV[NDE BRANDKAST

NEDERLAND:
Afbeelding 2: Pentekening voor de gravure van de eerste van de fl.Vee ontwerpen
van Leo Gestel voor de brandkastzege/s.
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scheepsonge lukken vrijwel geen sprake meer
was . H et ri sico 0 111 kos tbare ze ndingen kw ijf

me' en 'C uraçao' gehee l onleesbaar zouden
zij n. In mei 1923 zond Pull proeven ter goed-

Ie ra ke n bleek dus zee r ge rin g. Het publiek

keuring aan het departement van Kol oniën,
waarbij de ze ven brandkastzegels 111 et zoda ni g

zag dan oo k geen rede n om voor een behoor-

lijk exlra larief zijn brieven en pakjes tijdens
het vervoer op de Indi ë-route nog eens spe ciaal te gaan beveiligen. Het vervoer in de
brandkasten werd daarom per I september

1923 al weer opge heve n. Er bleke n in al di e
lijd slec hls lusse n de 550 en 700 poststukken
van Nederland naar Nederlands-Indië (afbeelding 4) en lusse n de 400 en 500 slukken van
Nede rlands- Indië naar Nede rland (afbeelding
5) in de brandkaSlen vervoe rd Ie zij n. He l
grootste deel va n die brieven betrof bovendien
nog ' maakwerk', dat w il zeggen door filatelisten verzonden brieven, be stemd voor verzamelingen. Dit soort brieven, maar vooral de niet
met fil are Ji sti sche bedoe lingen verzonden

hoge waa rde n waren overdrukl dat deze per
serie f 8,02' zoud en moeten opbrengen. WiJ de men beide se ries aanschaffen zou dal de
verzamelaars van Nederlands-Indië in tota al

f

16,05 kosten . De proeve n werden echler op

het departement van Koloniën afgekeurd omdat 'op de meeste proeven de naam der kolo-

nie loch nog dl/idelijk zichlbaar was '. Op 3
juli ) 923 werden nieuwe proeven naa r het
departement va n Kol oniën opgezonden. H oewel minder fraai , vo ldeden ze beter aan de
eisen. Over we lke waarden nu precies al s
overdruk op de zege ls moesten wo rd en aange-

bracht was men hel echt er nog ni el ee ns.
Laler zou men besluilen deze opdrukwaarde n

brieven (a fbee ldin g 4 en 5) kunnen dus a ls

niet extreem hoog te maken , omdat men

grote ze ld zaam heden worden beschouwd.

vreesde dat bij hoge waarden hel hel e projecl
we l eens zou kunnen mislukken.
Van het plan van het departement van Ko-

ONGEB RU IKT E BRA ND KA STZEGELS
VAN CURAÇAO EN SUR INAME

loni ën 0 111 de Wesl-Indisc he opdrukzegels in
Nederlands-Indië a ls frankeerzege ls uil Ie
geven werd bij nader in zien ook afgezien, 'om-

hele oplaag vernieligen (waardoo r een sc hadepost va n bijna f 9.000,- aan drukkosten zou

dar de oplagen Ie gering II/oeslen worden
geacht meI hel oog op hel grote aantal Nederlands-Indische postkantoren, welke alle VOII
een groofere of kleinere hoeveelheid der :egels :ollden moelen worden voor:ien '. Daar-

ont staan) of er opdrukken op aanbrengen,

om besloot men , na overleg met de gouve r-

zoa ls aanbevolen door Co ntrole ur Pull. Hierbij
zouden de brandkast zege ls veranderen in ge-

Curaçao en Suriname zelf te verkopen .

Onde rtu sse n beschikle hel departement van
Koloniën nog steeds over de brandkastzegels
van Curaçao en Suriname. H et kon kiezen , de

ne urs, de opd ruk-bra ndk astzege ls loch

in

wone frankeerzegel s, waardoor de ve le ve rzamelaars van de zege ls van Nederland en Over-

zeesc he geb iedsdelen de ove rd rukte se rie in
hun bezit zoude n willen hebbe n. Men koos
voor de Iweede optie, zodat in april 1923 Pull
werd gevraagd Ensc hedé proeven Ie laten
maken voor overdrukken op de W est-Indi sc he

brandkaslzege ls. Me n was van plan de overdrukte zege ls ni et in Curaçao of Surinam e
ze lf, maar in Nederland s- Indi ë te verkopen.
De overdrukk en moe sten daarom zodanig
worde n aangebracht dat de woo rd en 'Surina-

VAN BLAADEREN W EIG ERT
MEDE W ER KIN G
De opdrukplannen van het departemenl van
Kol oniën hadden ook Van Blaaderen bereikt.
Deze verzette zich heftig, omdat hij ban g was
dat de ze uitgifte zijn voorgenomen verkoop
van de originele Nederlandse en Indi sche

brandkastzegels, dus zo nder opdruk, maar ook
zonder frankeerw aarde, zeer zou kunnen scha-
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Afbeelding 3: Pentekening voor de gravure van de tweede van de twee ontwerpen
van Lea Gestel voor de brandkasrzegels.
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Oorspronk.
waarde

15 cent
60 cent
75 cent
f 1,50
f 2,25
f 4 ,50
f 7,50

Opdruk
waarde

3 cent
10
12'
15
25
30
50

cent
cent
cent
cent
cent
cent

Oorspronk.
op laag

195.000
30.000
105.000
65.000
40 .000
37.500
40.000

Aantal
overdrukt

179.350
124.800
103 .050
62.150
38.350
34.800
37.100

Bern.
enz.

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Blijft

178.350
123.800
102.050
61.150
37.350
33.800
36.100

Opbrengst

f

f

f
f
f
f
f

5.350,50
12.380,00
12 .756,25
9.172,50
9.337 ,50
10. 140,00
18.050,00

Totaa l
Rekening Enschedé voor het aanbrengen der opdrukken

f

f

77. 186,75
4.929,57

Totale opbrengst

f

72.257,18

Tabel I: Over:icht van de opdrukken op de Surinaamse brandkastzegels
den. Van Blaaderen spartelde zodanig tegen

Bethe, die in 1924 Pull a ls controleur was

dat hij niet alleen de minister van Koloniën,
maar ook de voorzitter van de Ministerraad
(tegenwoord ig minister-president genoemd)

opgevo lgd, een overzicht van de hoeveelheden
gave overdrukte zegels, waarvan 1000 serie s

bij de zaak betrok. Nadat een groot aantal

Enschedé en presentexemplaren gereserveerd

ministers en ambtenaren hun zegje hadden

dienden te worden. Men ging bij Koloniën
onmidde llijk aa n het rekenen en kwam wat de
Surinaamse zegels (afbee lding 6) betreft tot
een bedrag van f 72.257,18 (voor een overzicht zie tabel I).
De hele uitgifte was dus bedoeld om aan

gedaan, bleek uiteindelijk dat

voor Van

81aaderen alle moeite voor niets was geweest,
want het departement van Koloniën kon zijn

plannen opdrukzegels uit te geven doorzetten .

voor Bern (Wereldpostvereniging), archief,

filatelisten verkocht te worden , gezien het

DE UITGIFT E VAN DE ZEGELS

staatje 'opbrengst'. Dit bedrag zo u overigens
niet helemaal gehaald worden omdat een

In een brief van 22 april 1927 vroeg de gou-

aantal waarden ook voor postale doeleinden
gebruikt zouden gaan worden (zie afbeelding
7).

verneur van Suriname aan de minister van
Koloniën wanneer nu eindelijk de overdrukte
brandkastzegel s zouden worden uitgegeven .
geregeld
Men
ontving
daar namelijk

bestellingen voor deze zegels. In een brief van
28 apri l 1927 werd hetzelfde gevraagd door
de gouverneur van Curaçao, ook al omdat

WIJZE VAN VERKOOP BRANDKASTOPDRUKZEGELS

men de verzamelaarsop Curaçao had ingeliclll

In een nota van het departement van Koloniën

dat de zege ls e r aa nkwamen , toen was geb leken dat niets meer de uitgifte in de weg

van 25 mei 1927 werd aan de minister van
Koloniën uiteengezet hoe het beste te handelen bij de verkoop van de ze wonderlijke opdrukzegels. Allereerst werd geconstateerd dat
'van de Curaçaosche zegels met opdruk 25,

stond. Toen ze alsmaar niet kwamen kreeg
men steeds vaker vragen om inlichtingen hoe

de zegels te verkrijgen. Op 29 april zond
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Afbeelding 4: Hel omwerp van

LiOfl

Cachet voor de brandkastzegels.
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Afbeelding 5: Bral/dkastbriefvoll JO december 1921 val! Den Haag lIaar 1]i[afjap i" Nederlands Indië .)

30 en 50 cent slechts rond /8000 stuks over
waren, zoodat niet meer dan dal aantal volledige slellen van de /4 waarden (7 van SurÎname en 7 van Curaçao) voor den verkoop aan
het publiek beschikbaar zijn. Van de overige
waarden van Curaçao en van alle 7 waarden
van Suriname zijn er belangrijk meer exemplaren beschikbaar, maar dit neemt niet weg,
dal de zegels in het afgemeen zeldzaam zullen
worden, zulks vooral omdat bekend is dat de
voorraad niet aangevuld wordt. Neemt men
nog in aanmerking, dal de prijs, waartegen
een stel verkocht zal worden, zeer laag is, nl.
f 1.45 5 voor Suriname en! /,45 5 voor Curaçao

off 2, 91 voor den 14 zegels Ie Wil/en, dan is
hel duidelijk, dal de liefhebberij, 011/ de zegels
te koopen, zeer zeker groal zal zijn. In verband daarmeede beslaat er veel kans, dat
getracht zal worden den voorraad bij min of
meer groote hoeveelheden in massa op te
koopen, met hel gevolg, dal, als de zegels in
handen van enkelen zijn, de prijzen binnen
korlen tijd zullen worden opgejaagd en de
verzamelaars de zegels slechts legen abnormaal hooge prijzen zullen kunnen koopen,
terwijl de Surinaamsche en de Curaçaosche
kas er toch niet meer dan de nomÎnale waarde
VOor ontvangt'. Overwogen werd de zegels bij
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inschrijving te verkopen in Nederland. Het
Hoofdbestuur van de Nederlandse Posterijen
voelde daar echter helemaal niet voor, omdat
'hoe de verkoop ook wordt ingericht, de postambtenaren die daarmede belast worden in de
gelegenheid worden gesteld om de zegels zelf
te koopen, of voor hen te doen koopen, ten
einde er een duitje aan te verdienen'. Daarom
wilde men de zegels, bij wijze van uitzondering, (normaliter waren alle koloniale postwaarden aan bepaalde filatelisten-loketten in
Nederland verkrijgbaar), niet in Nederland

verkopen, maar in Curaçao en Suriname zelf.

Aangezien de zegels daar als gewone rrankeerzegels zouden worden uitgegeven moesten

ze ook aan de loketten van de postkantoren
verkrijgbaar worden gesteld. Dat hield het
gevaar in dat de zegels door enkele personen
zouden worden opgekocht. Daarom moest
een maximum worden gesteld aan het aantal

series, dat op één zelfden dag aan één persoon
verkocht kon worden. 'Weliswaar kan dit niet
afdoend helpen, aangezien iemand een aan/al
personen aan het lokel kan lalen plaats ne-
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Afbeelding 6: Mailbrief I'Q/I de eerste gewichtsklasse vall Moearaenim naar Alkmaar van J1 januari /922.
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Afbeelding 7: De zeilen Surinaamse brandkast opdrukzegels.

men, maar eenigszins wordt de opkoop er toch
wel mede beperkt. Voorts zou ook bij verkoop
op schrijieJijke aanvragen een maximwl1 bepaald kunnen worden. In beide gevallen zal
toegezien moelen worden op de met den verkoop belaste postambtenaren '.
Op 2 juni 192 7 werd de controleur in Haarlem meegedee ld dat hij zo sne l moge lijk alle
zege ls (minus de 1000 ex. voor Bern, archief,
prese nt exe mplare n etc .) naar C uraçao en Suri name moest opzenden. De gouve rn eurs van

Curaçao en Suriname werden uitv oerig ingelicht, waarbij werd voorgesteld dat door de
loketam btenaren 'aan één persoon op denzeI-

den dag niet meer dan een vast te stellen
maximum worde verkocht', Bij het departement van Koloniën leverde deze passage di scussie op: 'De controle hierop zal uiterst

moeilijk blijken. Er zijn wel eens ambtenaren
ten postkantoor geweest die zelf in postzegels
handel dreven '. Dit kon opgelost worden door
de inschrijvinge n ook open te stellen voor
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mensen in Curaçao en Suriname zelf. Daar

stond dan wel tegenover dat 'deze wel slerk
zullen majoreren, zoodat voor de anderen
geen overschot zal blijven'. Om dit tegen te
gaan was echter de regel ingesteld dat iedere
inschrijver in ieder geval één serie zou krijgen. Voor Curaçao werden 15.000 series gereserveerd voor de inschrijvingen en voor Suri-

name 25.000 series.
Het departement van Koloni~n stelde voor
de verkrijgbaarstelling aan de postkantoren 15
augustus te laten ingaan, en de termijn voor

de schriftelijke aanvragen tot 15 september
open te stellen. Daarna zou de toewijzing
ponds-pondsgewijze plaatsvinden, waarbij
ieder der aanvragers tenminste één stel zou

worden gegund. In beide

Koloni~n

was men

niet tevreden over de aantallen die waren

toegewezen voor de loketverkoop. Men wilde
meer zegels hebben, ook al omdat 'verschillende orders voor opkoop van deze zegels aan
alhier gevestigden zijn gegeven '. Verder vroeg
Paramaribo, 'voor ditmaal de zegels slechts Ie
Paramaribo verkrijgbaar Ie slellen " omdat de
rest van het land de zegels via de inschrijvingen zou kunnen bemachtigen. Hiertegen bestond bij het departement van Koloniën geen
bezwaar, maar men hield vast aan de 25.000
series voor Suriname en 15.000 series voor
Curaçao te reserveren voor de inschrijvingen.

Voor het probleem hoe de betaling voor de
inschrijvingen geregeld diende te worden
werd bepaald dat men het bedrag per postwissel aan het departement van Koloniën kon
zenden en 'ten bewijze daarvan de postwisselstrook bij hun aanvrage aan de Administrateur van Financiën in Curaçao en Suriname te
voegen '. Men kon trouwens ook het geld
rechtstreeks naar Curaçao en Suriname over-

maken. Na afloop zou dan worden bepaald
welk bedrag weer naar de inzenders teruggezonden zou moeten worden.

Op 3 oktober 1927 zou de verkoop aan de
loketten van de postkantoren kunnen beginnen, evenals de toewijzing op de dan binnen-

gekomen schriftelijke aanvragen. Er dienden

hoe dan ook voldoende series aan de loketten
over te blijven omdat het anders 'geen reëeIe
poslzegeluilgifte' zou zijn. Intern werd bij
Koloni~n hierover opgemerkt 'op hel irreële
van deze uitgifte zal toch wel worden gewezen' met als antwoord 'Daaraan is niel geheel
te ontkomen, doch men moet zoveel mogelijk
'sauver les apparences' '.
In de dagbladen van 17 juni 1927 werd
aangekondigd dat de brandkastzegels van
Suriname en Curaçao zouden worden overge-

drukt. In het augustusnummer 1927 van het
Nederiandsch Maandblad voor Philatelie
maakte het Departement van Koloni~n bekend
hoe men de zegels moest bestellen. De inschrijving stond open tot en met 30 september
1927, 'waarbij in de eerste plaats ernaar
gestreefd zal worden verzoeken om volledige
stellen zoveel mogelijk toe te staan en iedere
aanvrager tenminste een stel te gunnen. De
eventueel nog resleerende voorraad der zegels
zal aan de loketten van hel postkantoor te
Paramaribo worden verkrijgbaar gesteld vanaf een nader op te geven dag en uur '. De
correspondent voor het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie in Suriname tekende
daarbij aan: 'Hellijkl mij, dal hel er nu Ie dik
opligt, dal ze speciaal uitgegeven worden om
geld Ie maken, en dal ze absoluUT onnodig
zijn " waarmee de redactie in Nederland het
geheel eens was.
In Curaçao werd de uitgifte in de plaatselijke bladen bekend gemaakt. Men hield zich
daar aan de door Koloni~n opgedragen datum
van 3 oktober en men stelde ook een aantal
series aan het loket verkrijgbaar, waarbij 'aan
den zelfden persoon op denzelfden dag niel
meer dan 3 series worden verkocht Gegadigden op de andere eilanden van de Antillen
dienden hun aanvragen schriftelijk te doen,
omdat de zegels op die eilanden niet verkrijgbaar zouden zijn.
De redactie van het maandblad de 'Philatelist' protesteerde ook hevig 'Als de Nederlandse Staal zich dusdanig wenscht te blameeren dal de zoo hooggeprezen samenwerking
J.
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tussen Posterijen en Verzamelaars wordt uitgebuit om de philatelisten de kosten der bij
vergissing aangemaakte West-Indische Brandkastzegels Ie doen terugbetalen op een derge-

lijke ergerlijke wijze, laten dan alle philatelisfen als één man opstaan en trachten de philalelistische waardigheid onzer postzegels te
redden door deze opdrukzegels niet Ie erkennen 'I

DE VERKOOP VAN DE OPDRUKZEGELS
Uit brieven van Koloniën aan Curaçao en

Suriname van 21 september 1927 blijkt dat er
bij het Departement van Ko loniën in totaal
\.800 aanvragen waren ingekomen. Die bevatten aanvragen voor 9.000 series van Curaçao
waarbij één aanvrage VOor 2.600 series en vijf
aanvragen voor in totaal ongeveer 2000 series.
Voor Suriname waren 8.000 series aangevraagd waarbij één aanvrage voor 1.800 ste llen en twee aanvragen voor tezamen ongeveer

Afbeelding 8: Va" enkele waarden brandkast opdrukzegels bleef eell aallfa( over.
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2000 stellen. Volgens ' Postzegelnieuws' van
Reinou Kingma waren er in Curaçao 2.500
aanvragen binnengekomen, zodat er naast de

1.800 aanvragen via Koloniën in Nederland
nog 700 andere aanvragen moeten zijn binnengekomen . Iedere aanvrager, voor zowel de

Curaçaose als de Surinaam se zegels, heeft dus
iets gekregen .
In Suriname werden de zege ls overigens

pas veel later (27 oktober) aan het loket verkocht. Men kon tot 27 se ptember zijn sc hriftelijke aanvragen indienen . Blijkbaar nam men
rustig de tijd om deze aanvragen te verwer-

ken. Volgens Van der Voet, correspondent
van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie waren aan iedere aanvrager in Suriname

maximaal 30 series toegewezen, aan aanvragers buiten Suriname maximaal 21 series. Er
zouden 3.300 aanvragen uit het buitenland
binnengekomen z ijn . Overigens zullen vele
aanvragen onder andere namen zijn ingediend
(vaders, moeders, broers, kennisse n e.d.). In
het Gouvernements-Advertentieblad van 25
oktober 1927 werd bekend gemaakt dat men
woensdag 26 oktober' des voorm iddags ten 8
ure ' zou beginnen met het afgeven van de

tevoren bestelde zege ls tege n contante betaling
(afbeelding 8). Ook kon men de zegels kopen
van een bepaalde waarde die boven de volledige stellen waren aangevraagd. Op die
woensdag werd aangekondigd dat op donderdag 27 oktober, een dag later dus, alweer
vanaf 8 uur 's ochtends de zegels aan de loketten zouden worden verstrekt. Er werd ook
nog bij vermeld dat van het zegel van 30 cent
slechts 'een beperkt aantal aanwezig was en
al/een behorend tol een gehele serie zou worden verkocht '. Indien de volledige series uitverkocht zouden zijn (later bleken er slechts
800 volledige series voor loketverkoop achtergehouden te zijn), zouden de nog overgebleven waarden kunnen worden gekocht. Dit
soort berichten wakkerde de speculatiezucht
natuurlijk flink aan. Het hardhandig gevolg
daarva n werd een dag later (28 oktober) in
' De West' beschreven :

'Stormloop om zegels,
De toeloop om overdruk-brandkastzegels te
koopen was gisteren zoo groot, dat de poli/ie
met de sabel moest op/reden om de orde /e
handhaven. Enkele personen liepen lichte
kwetsuren op. Het gedrang scheen nu en flan
levensgevaarlijk en herhaaldelijk zag mefz dat
personen, die naar voren gedrongen waren,
eenvoudig over de balustrade weder naar
buiten gesmeten werden. In een paar uur tijd
was de geheele voorraad uitverkocht. Een der
eersten, die triomfantelijk met eenige stel/en
zegels naar builen kwam, was een sjouwer
met een houten been, die de omstanders zoo
gevoelig op de teenen trapte, dat men wel
verplicht was hem ruim baan /e geven. De
slellen brandkastzegels, waarvan de nominale
waardef 1,45 1/2 is, worden reeds druk opgekocht voor drie tot vijf gulden per stel '. In de
Maas bode (een Rotterdams dagblad) werd ook
van de gebeurtenis melding gemaakt; 'Reeds
lang voordat de verkoop een aanvang nam,
verdrongen zich honderden postzegelliefhebbers voor het loket. De politie moest te hulp
komen en het gedrang werd zoo hevig, dat zij
met de sabel moest ingrijpen. Eenige charges
moesten voor het postkantoor worden uitgevoerd, waarbij eenige personen gewond werden. In een minimum van tijd waren alle
brandkastzegels met opdruk uitverkocht '.
Overigens wordt in beide verslagen met
' uitverkocht' complete series bedoeld, omdat
een aantal lage waarden, waarvan de oplagen
veel groter waren, nog veel langer aan de
loketten verkrijgbaar was en zelfs voor postale
doeleinden gebruikt werd (zie afbeelding 7).
De Nederlandse posterijen zagen de hele
vertoning met gemengde gevoelens aan en
lieten aan de filatelistische bladen het volgende weten : 'Nog meermalen blijkt misverstand
te bestaan om/rent de verhouding, welke het
Staatsbedrijf der P. T T ten opzichte van de
lIitgifte van zegels van Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao inneemt; in " bijzonder
treedt dit aan het licht in de in Uw blad ver-
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Afbeelding 9: Envelop mer comp/ere serie brwldkasrzege/s en complete serie Groene Kruis -zegels,
die ook in /927 waren uitgegevell.?

schenen artikelen omtrent de brandkastzegels
van Suriname en Curaçao. Te Uwer inlichting
deel ik U mede dat de beslissing over de aanmaak en de uitgifie van alle postzegels voor
de overzeesche gewesten uitsluitend berust bij
het Departement van Koloniën. De Nederlandsche postadministratie slaat hier buiten '. Dit
was wel ee n zeer sterke terechtwijzing van
Koloniën. In ieder ge val is een derge lijke
speculatie-uitg ifte sindsd ien ni et meer voorgekom e n, in Nederland noch in de overzeese

gebiedsdele n. De prijzen van de brandkastopdrukzegels liepen trouwens direct na de uit gifte op tot / 16,50 voor de beide series (Rootlieb & Co. Den Haag), terwijl Reinou Kin gma
in Postzegel nieuws spreek t over /9,- voor de
Surinaamse en f I 0,- tot f 15,- voor de se rie
Curaçao. 3 Overigens sc hrijft Kingm a dat voor
insc hrijvingsbiljetten van één serie reed s /3,werd betaald, du s nog voordat de zegels aan
het postkantoor afgehaald konden worden.
Ee n prachtig voorbeeld van ' temlijnhandel' in
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postzegels! Ove ri gens zouden de prijzen zic h
later stabi lise ren. Momenteel kan men de seri e
Curaçao aankopen voor een prijs tusse n de

f 35,- en f 45,-, de se rie Suriname, door de
hogere oplaag, voor een prijs tussen de f 25,en f 35,-.

NOTEN
l. Dit artikel is gebaseerd op Holstege, G. (1988-1989) : ' De Post en de Drijvende Brandkasten ' Filatelie Informatief,
7520 blz. 1-134, een uitgave van Bohn, Stafleu en Van Loghum te Houten (Utr.).
2. Volgens informatie van R. Boekema Ie Den Haag.
3. De brief werd per land mail en niel per zeepost verzonden, waardoor 35 cen t aan frankeerzegels en 15 cent aan
brandkastrechten verschul digd was. Brieven door niet filateli sten verzonden per drijvende brandkast zijn zeer
ze ldzaam .
4. Voor deze brief was 20 cent port, 20 cent aantekenrecht en 15 cent brandkastrecht verschuldigd.
5. Deze werden veelal opgebruikt in de postdienst zoals hier op een postpakketadreskaart naar de Verenigde Staten.
6. De verkoop van de overgebleven Nederlandse en Nederl ands-Indische brandkastzegels bleek veel moeil ijker. Van
Blaaderen stuitte op grote problemen, o mdat zijn inkoopprijs bekend was en de filateli stische pers hem zeer kritisch
volgde. Het gel ukte hem dan ook niet, mede door zijn onervarenheid in de wereld van de fil atelie, zijn zegels , op een
gering aantal na. voor een acceptabele prijs van de hand te doen . De postzegelhandelaar J.K. Rietdijk zag loen kans
hel recht te verkrijgen de zege ls per inschrijving te verkopen . Hij heeft daaraan, in tegenstelling tot Van Blaaderen
ze il: goed verdie nd . Er werden twee inschrijvingen gehouden, in 1929 en 1930, waarbij meer ongebruikte brandkastseries werden verkocht dan in de periode 192 1-1923 aan de postlokenen . Van Blaaderen zelfhield aan de he le affaire
niets over. I-lIJ oyerleed op 15 juni 1933.
7. De brief is ycr.lOnden Ol) 26 oktober 1927. de dag waarop de inschrijvers in Suriname hun series op het postkantoor
konden alhalcn . Een dag later pas werden de zege ls aan de loketten verkrijgbaar geste ld.

Gert Holstege is hoogleraar/voorzitter van de vakgroep Anatomie en Embryologie van de
Faculteit der Medisc he Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. De vakgroep houdt
zich wat het onderzoek betreft bezig met het zogenaamde emot ioneel-motori sch systeem.
Spec ifieke onderzoeksterreinen zijn daarbij de hersencontrole van het urineren en het seksue le
gedrag. Daarnaast is Hol stege geïnte resseerd in postgeschiedenis. Te zamen met J. Vellekoop is
hij sa mensteller van het in verschillende afl everingen versc henen en te verschijnen Handboek
Postwaarden Nederland, dat alle postzegels, briefkaarten en dergelijke behandelt. Niet alleen de
filate listische, maar vooral ook de politieke en esthetische achtergronden krijgen daarbij
aandacht.

Rob Tuinstra

Bizarre oorlogsavonturen
William Marcus Baarn, spion van de Nazi's

D

e Fühl'er dacht. Brazilië is een land van
negers, en daarom zal niemand zich wel
verhazen over deze uil Suriname. Maar een
neger die zomaar lIil de lucht komt vallen is
geen normaal verschijnsel hier.' (Wil/iam
Heinrich KöpfJ, compagnon van Baarn, veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf). Tijdens
de oorlogsjaren danste en zong hij in Amsterdamse nachtclubs, en waste borden in hel
City-hotel in dezelfde stad, totdat hij als
spion in dienst kwam van de Nazi ·s. Zijn
eerste opdracht voerde hem in /943 naar
Brazilië, waar hij onmiddellijk werd gearresteerd. Na ruim anderhalfjaar gevangenschap
werd hij op 9 april 1945 vrijgesproken van
spionage. Van Wil/iam Marcus Baarn, de
meest ongewone spion van de Duitse bezetters, is sindsdien niets meer vernomen. Een
reconstructie.
William Marcus Baarn werd in 1908 in Paramaribo, Suriname geboren . Van zijn jeugd is
niets bekend, evenm in als van een vader. In
latere verklaringen komt alleen z ijn moed er
naar voren. Baarn werd zeeman. Op negenti enjari ge leeftijd raakte hij bel rokken bij een
vechtpartij en werd veroordeeld tot tien dagen cel . Hij vertrok naar Trinidad waar hij in
dienst lrad bij een Nede rlands-Enge lse firm a.
Hij werd bemanningslid van een sleepboot.
Later heeft de DOPS (Delegacia E'pecial de
Ordem Politica e Socio/), gestationeerd in
Nitero i, toe nmali ge hoofd stad van de staat
Rio de Janeiro, een meerdere van Baarn uit
deze tijd geïntervi ewd. Deze verklaarde dat
Baarn bekend stond a ls 's lordig' en 'vee lvuldig ruzi ezoekend m eI zij n collega' s '. Verder
werd hij ' enige mal en beschuldigd van kleine
diefstallen '. ' Hij hi eld van kleuri ge kleding

en schepte op ove r z ijn omgang met blonde
vrouwen, '

In 1930 ver li et Baarn definitief zij n geboorteland. Hij m onsterde aan aa n boord van
de ' Venezuela' , een schip dat onder Nederlandse vlag voer en verschillende havens in
Midden-Amerika aandeed . In de jaren dertig
besloot hij om naar Nederland te vertrekken .
Als verstekeling reisde hij aan boord van een
onbekend Nederlands schip naar Amsterdam,
waar hij zich vestigde. In de hoofdstad had
hij verschillende baantjes. Hij werkte in de
metaalindustrie, was bordenwasser in het
City- hotel en zong en danste in verschi llende
nachtclubs. Baarn verbleef nog steeds in
Amsterdam toen in mei 1940 de oorlog uitbrak. In late re verklaringen tegenover de
Braziliaanse autor iteiten zei hij te wonen op
de Borsenburgerstraat 12-3 hoog. Vo lgens
dezelfde verklaringen ontmoette hij op een
zeke re dag de Nederlander Jack Swart. Deze
Swart was toen 35 jaar, woonachtig op de
Hoendiepstraat 44-1 hoog en werkzaam in de
' Passage ' -bar op de Nieuwedijk. Baarn ze i
dat: ' Swart immer vee l gel d op zak heeft, dal
hij krijgt van iemand genaamd ' Maps', a lias
Mr. Dick'.
SPION VOOR DE DU ITSERS
Na verschi llende voorstellen van Swart aan
Baarn om voor de Duitsers te gaan werken,
hapt deze uiteindelijk toe. Waarom is niet
duidelijk . Chanta ge, opportuni sme, armoede
of ge ldzuc ht? Of missc hi en de motiverin g di e
Baarn later aan zij n Braziliaanse cipiers gaf,
namelijk de kans om te ontsnappen aan de
Duitsers? ' Ste l je voor,' zo zegt Baarn later,
'ee n zwarte Neder lander in een land dat
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bezet is door de Duitsers.' Of hij daadwerkelijk werd lastig geva llen door de bezetters is
niet bekend. Hoe dan ook, in januari 1943
werd Baarn in een Amsterdams hotel voo r-

geste ld aan ene ' Or. Ca rter' uit Hamburg.
Deze ' doctor) onderzocht Baarn en classifi-

ceerde de ex-zeeman als 'intelligent'. Baarn

liaans expeditieleger zou later in Italië tegen
Mussolini 's fascisten vechten. De Abwehr
hoopte op hulp van een vijfde co lonne in
Brazili~. In het zuiden van het enomle land
woonden zo'n 900.000 Duitse emi granten.
De inlichtingendienst hoopte op de medewerking van 'vaderlands lievende' landgenoten.

stond aan het begi n van een nieuwe, maar

korte carrière: hij werd inge lijfd als spion

van de 'A bwehr', de inlichtingendienst van
de Duitse marine .
In zijn hui s aan de Borsenburgerstraat
kreeg Baarn vier maanden lang onderricht
over de ' in s and outs' van het spionnenbestaan . Hij leerde om te gaan met radiozenders en leerde het gebruik van codes en mOf-

se. Van een duikbootkapitein, genaamd Winner, leerde hij de verschillende types vrachten oorlogsschepen van ve raf te identificeren.
In mei 1943 werd Baarn door 'Or. Carter'
naar Parij s gebracht. Hier kreeg hij zijn eerste opdracht te horen: hij moest aan boord
van een zeiljacht naar Brazilië reizen , en zich

daar ontschepen aan het strand bij Ipanema,
Rio de Jan e iro. Op het strand diende hij zijn
zendinsta llat ie en and er materiaal te begra-

ven. In de stad moest hij zic h voordoen als
een werk loos zee man, en via de tram naar
een bar aan Praça Mauá gaan, waar iemand
met de codenaam 'Ema' hem zou ontmoeten.

Vervolgens diende er een verblijfplaats geregeld te worde n, waar teven s de zendapparatuur geln stalleerd moest worden. Baam's
opdracht was 0111 informatie te sturen over
ladingen van schepen, vliegtuigen en eventuele inschepingen van Braziliaanse troepen.
Brazili ë was rond die tijd immers al in offi-

ciële staat van oorlog met het Derde Rijk.
H oewel de dictatuur, die Getûlio Vargas via

een staatsgreep in 1937 in Brazilië had gereali seerd , geïnsp ireerd "\135 op fasc istische totalitaire regimes als in Italië (MussoJini), zag

Vargas zich onde r druk van de Verenigde
Staten en de publieke opi ni e genoodzaakt om
op I augustus 1942 de oorlog aa n Duitsland
en haar bondgenot en te verk laren. Een Brazi-

GEËM IGREERDE PATRIOT
Een voorbee ld van een geëmigreerde patriot
was Wilhelm Heinrich Köpff, de man die samen met Baarn naar Brazilië werd gestuurd.

Geboren in 1901 in Hamburg, vocht hij als
vrijwi lliger in het Keizerlijke leger gedurende de Ee rste Wereldoorlog in Frankrijk, waar
hij door een granaatscherf gewond raakte en
krijgsgevangen werd genomen. In 1925 emigreerde Köpff naar Peru, waar hij in Lima
carrière maakte bij een Duits/ Peruaanse handelsfirma. Hij trouwde met een Peruaanse

vrouw die hem een dochter schonk. Köpff
reisde regelmatig naar Europa, waar hij Enge la nd, België, Nederland en Duitsland bezocht. In 1933 werd hij lid van Hitiers Nazipartij. In Peru stond hij later bekend als militant aan hanger. (Ironisch genoeg werd zijn
vade r later op 70-jarige leeftijd door de Nazi ' s met een injectiespuit gedood: hij was immers niet langer van nut voor het Derde

Rijk).
De Tweede Wereldoorlog had catastrofale
gevo lgen voor de zake n van Köpff. Z ijn
firma kwam in februari 1941 op de zwa rte
handelslijst van de Britten te staan. In dezelfde periode namen de Amerikanen zijn bezittinge n in de Verenigde Staten in beslag. De
handelsfirma en zijn huwelijk liepen stu k, en
na vee l omzwervinge n kwam Köpff in 1942
in Stuttgart terecht, waar hij werd ingezet
voor propaganda-doeleinden en informatie
verst rekte over 'goede' en 'foute' Duitsers in

Peru.
In diezelfde tijd zag de Abwehr met lede
ogen het complete spionagenetwerk in Brazi-

Bizarre oor/ogsavonturen: William Marcus Baarn, spion van de Nazi's

lië opgerold. De gea llieerden waren in november 1942 in AFrika ge land en al dichtbij
de overwinning daar. Bij Stalingrad verloor
het Duitse leger 300.000 man. De voorbereidingen voor een invasie op het Europese
vasteland waren in volle gang, waardoor de
aanvoerroutes over de Atlantische Oceaan
nog belangrijk er werden. Informatie hierover
werd steed s belangrijker en de Abwehr bena-

/6/

In Bordeaux ontvingen ze de laatste orders
en codes. Die van Baarn was gebaseerd op

de universiteitsdruk van de Oxford bijbel uit
1938. Köpff ontving de roman A Sorle Grande, oftewel '/-Iet grote ge luk ' van de Portugese schrijver Arrnando Ferreira. Een curieus

detail: Köpff kre eg instructies dat hij in geval van nood contact moest zoeken met de

de bombardementen had doorstaan, kreeg
KöpFF zijn opleiding. In februari 1943 ont-

Companhia de Petróleo de Suriname. Deze
boodschap moest in het Neder lands zijn,
echter zonder de letter E. Wanneer alles
vo lgens plan zou verlopen, verwachtte de
Abwehr binnen drie maanden met de uitzen-

ving hij in Berlijn zijn eerste opdracht, die in
Brazilië plaats zo u vinden. Daar moest hij

dingen te kunnen beginnen. Voor hun geschreven rapporten kregen beide mannen

trachten een soortgelijke firma als die hij in
Lima had opgebouwd, op te zetten, om zo-

adressen in Spanje en Argentinië. Köpff
ontving verder een Mauser-pistool en $
8000,-. Baarn ontving $ 5000,-.

derde vervolgens Wilhelm Heinrich Köpff. In
het Metropo/e hotel in Stettin , het enige dat

doende, middels contacten met Braziliaanse
ambtenaren en zake nlieden , informatie over

geallieerde scheepsbewegingen en hun lading
te vergaren. Daarnaast moest Köpff ook zijn
landgenoten in Brazi lië screenen. Hij kreeg
een lij st mee met vierhonderd namen, die
moesten worden onderverdee ld in drie groepen: dubieus, verrade r of goed. Na verdere
training in het Hamburgse hoofdkwartier van

de Abwehr, vertrok hij in april 1943 naar

Vanuit Bordeaux vertrokken ze naar Arca-

chon aan de Franse ku s!. Daar wachtte de
' Passime' , een tweemaster van 15 meter lang

en 45 ton. Aan boord van het zeiljacht bevonden zich een die se lmotor, vier mitrail-

leurs, andere wapens, granaten en 300 kilo
dynamiet. Tevens waren er vlaggen van de
Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Portugal ,

Argentinië, Brazilië en andere Zuid-Amerikaanse landen aanwezig. De kapitein van het

Berlijn voor een cursus Portugees. In mei
reisde hij naar Parij s, waar hij zijn metgezel

schip was Heinz Garbers, een bekende Duit-

met de codenaam ' BilI', alias William Mar-

ser die in 1938 solo de Atlantische Oceaan

cus Baarn ontmoette.

overstak en eerder spionnen naar Zuid-Afrika

DERDERANG S SPIONAGEFILM

vervoerde. Later werd Garbers met het ' IJ zeren Kruis' gedecoreerd .
Op 19 mei 1943 vertrok de Passime. Door

De confrontatie tu ssen beide mannen zou niet
hebben mi sstaan in een derderangs spiona-

gefilm. Vanuit Parij s werd KöpFf in een auto
richting Bord eaux vervoerd. Ter hoogte van

het Bois du Boulange hield de wagen halt .
Een onbekende man rukte het portier open en

goo ide een kleine koFFer de auto in. De auto

averij was Garbers gedwongen de Canarische
Eilanden aan re doen en pas op 9 juni kon

men de oversteek hervatten . Onderweg veranderde het jacht verschillende malen van
naam , achtereenvolgens' White Star' (bij de
nadering van een Enge ls vliegtuig), 'Sanla
Cruz ' (onder de ku st van Pemambuco, Noord
Brazilië) en 'Santa Barbara' (bij een ontmoe-

reed verder en stopte even later opnieuw.
Iemand kwam uit de bosjes tevoorschijn en
sprong de wagen binnen. Zo ontmoetten

ting met een Amerikaans sch ip ter hoogte

Baarn en Köpff e lkaar.

van Fluminense. ten noorden van Rio de

van Bahia).
Toen Garbers en zijn bemanning de kust
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Janeiro naderden , en al dicht bij hun einddoel
waren, namen ze een beslissing die voor de

operatie fata le gevo lgen heeft gehad. De reis
duurde al twee weken langer dan verwacht,
en de water- en voed selvoorraden raakten op.

Köpff werd geplaagd door een uiterst pijnlijke steenpuist op z ijn been en had dringend
medische verzorging nod ig. Garbers vreesde
dat het onmogelijk zou zij n de stranden van
Rio de Janeiro onopgemerkt te naderen. Na
overleg werd besloten beide spionnen op een
afgelegen plaats aan de kust ten noorden van
Rio de Janeiro af te zetten. Ze raadpleegden
een toeristische gids die melding maakte van
een mooi strand in een zeer rustige baai bij
Gargaû. Gargaû lag niet ver van Silo Joäo de
Barra, waarvandaan vervoer mogelijk was
naar Campos. De toeristengids vermeldde dat
tweemaal per week een trein voor toeristen
van Campos naar Ni teroi en Rio de Janeiro
vertrok. Beide spionnen zouden dan op de
plaats van bestemming zijn.
Op 9 augustus w ierp men op één kilometer
van het strand de ankers uit. Baarn begaf
zic h om e lf uur ' s avo nds met een rubberboot naar het vasteland. H ij kwam ec hter ter
hoogte van de monding van de Rio Gua rindibá in de problemen door de hoge golven.
Een deel van zijn lading ging verloren, maar
hij w ist zijn radiozender heelhuids aan wal te
brengen . Nadat hij zijn apparatuu r en fondsen
op het strand begraven had liep hij richting
Gargau . Köpff vertrok een uur later, landde
zonder problemen op het strand waa r ook hij
zijn bagage begroef en naar Gargaû vertrok.

VISSERSDORPJES
De gemeente Silo Joao de Barra, in de staat
Rio de Janeiro bestond uit een aantal kleine
vissersdorpjes waarvan de bevolking ternauwernood kon overleven. Op de ochtend va n
10 augustus vertrok Oonalo Barros de Menezes, hoofdopz ichter van de gemeente met een
groep mannen per vrachtauto naar Gargaû,

waar ze werkzaamheden aan een weg moes-

ten uitvoeren. Zijn collega Moacyr Lemos
Velosa ontdekte een vreemdeling die over de
weg naderde. Het was iemand die mank liep,
met een kruk. Toen de man dichterbij kwam
stopte hij. Hij was groot, blank en had een
pafferig gezicht. Hij ging gekleed in een
mantel en droeg een reiskoffer. Met een
rollend accent vroeg de vreemdeling hoe hij
in Campos kon komen, aangezien hij dringend medische verzorging nodig had. Hij
voegde er aan toe, als om zijn dialect te ver~
klaren, dat hij een Spanjaard was. Donato
aarze lde. Van zijn superieuren had hij opdracht gekregen om vreemdeli ngen zonder
identiteitspapieren te arreste ren. Köpff mocht
echter zijn weg vervolgen. Kort daarna verscheen echter opnieuw een vreemdeling.
' Deze is zeker uit Afrika gevlucht' , grapte
Moacyr. Het was een zwarte man, gekleed in
bruine kleding en, vreemd genoeg, rubber-

laarzen.
Uiteraard was de argwaan nu gewekt. In
Gargaû werden beide mannen door de a.,{oriteiten ondervraagt. Köpff beweerde nu Peruaan te zijn, de enige overlevende van een
Argentijnse vissersboot die vergaan was.
Baarn maakte het nog bonter. Hij zei Amerikaan te zijn, die als passagier meevloog aan
boord van een vliegtuig. Nadat de piloot een
vijand ige duikboot onderschepte, ging hij tot
de aanval ove r. De duikboot haalde het
vliegtui g echter neer dat in de oceaan neer-

stortte. Baarn overleefde het als enige van de
inzittenden van het vliegtuig. Toen Baarn bij
een confrontatie met Köpff de laatste begroette met een g limlach en in het Enge ls
converseerde, was de zaak verl oren .

De burgemeester van Campos, de enige in
de regio die Engels sprak, maakte zijn opwachting en Baarn sloeg meteen door. Hij
verte lde waar de zendapparatuur begraven
was en verried en passant Köpff. Deze, geconfronteerd met de beschuldigingen van
Baarn , ontkende all es. Baarn op zijn beurt
bood aan om de begraven radiozender aan te

Bizarre oorlogsavonluren: William Marcus Baarn, spion van de Nazi's
wijze n. Toen hij met de Brazi liaanse autoriteiten de apparatuur daadwerkelijk terug had
gevonden, hief hij zijn handen naar de hemel

en dankte God.
Köpff werd vervo lgens naar Campos vervoerd en bleef ontkennen, zelfs toen hem
voorgehouden werd dat hij de volgende oc htend 0111 vijf uur zou worden geëxecuteerd .

De volgende dag, om vijf uur 's middags op
II augustus 1943 , eenenveertig uur na hun
landing in Brazi lië, betraden beide mannen
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Braziliaanse autoriteiten ertoe te bewegen
Baarn aan de Amerikanen over te dragen . De

FBI wilde via Baarn ook meedoen aan het
FlInkspiei. Caffery weigerde ec hter. Hij
meende dat de Duitsers al in de gate n hadden
dat beide mannen gearresteerd waren. Dat

was echter niet het geva l. Hamburg trad
regelmatig in contact met Köpff. Ee n bericht
van 3 december 1943 veroorzaakte paniek bij
het Braziliaan se leger. Hamburg vroeg naar

de beveiliging van de haven in Rio en de lig-

de gevangenis in Niteroi waar ze de komende
twintig maanden doorbrachten. Na nachtenlange verhoren sloeg Köpff, oververmoeid
door slaapgebrek en ontberingen, door.

ging van mijnen en dammen. Het leger
vreesde - onterecht - een aanval op Rio.
In januari 1944 informeerde Hamburg
wanneer het Braziliaanse Expeditie Leger
werd uitgezonden . Ook wi lde men de namen
van DuÎtse 'verraders' weten. Toen bruikbare

ANTI-FASCIST

informatie uitbleef, probeerde men Köpff te
lokken met de belofte, dat zijn commandant

Tijdens lange verhoorsessies met de Braziliaanse autoriteiten probeerden beide mannen
de vo lgende maanden hUil ondervragers ervan
te overtuigen dat ze eigenlijk anti-fascist

hem

' voor zou

dragen

voor

het

IJ ze ren

Krui s'. Baarn spee lde toen allang geen rol
meer. In een interview dat een Braziliaanse

waren. Baarn meldde dat hij ' uiteraard de
Nazi's haatte ', en dat hij altijd van plan was

krant met beide spionnen had in juni 1944
kwam het beeld naar voren van een gebroken
man. De krant 0 Jomal vermeldde : 'één is

geweest om zich meteen bij de autoriteiten te
melden. Hij was alleen met de Duitsers in

zwart en neger, de ander een Ariër en robuu st. De zwarte Baarn is ongeschoren, zijn

zee gegaan om het bezette Nederland te kun-

ogen knipperen voortdurend, hij heeft een
ongelukkige gelaatsuitdrukking, en ziet eruit
alsof hij in trance is'. ' Hij praat niet, hij is
gek', aldus de directeur van de gevangenis.

nen ontv luchten. Köpff was minder stelli g,

maar meldde dat hij in had gezie n dat de
Duitsers de oorlog onmogelijk konden winnen en dat hij zic h daarom naar Brazilië had
laten sturen om via dit land naar Peru te
reizen om zich daar te herenigen met zijn
famÎlie .
De hierop volgende fase stond algemeen

bekend als het Fllllkspiel. De Brazilianen
zonden valse berichten naar Duitsland. Köpff
werkte met tegenzin mee, Baarn werd niet

gebruikt. Op 4 se ptember deed de Duitser
een poging zich van het leven te beroven.
Met een stuk glas va n een injectiespuit sneed

hij zich door zijn keel. De poging mislukte.
De FB I had toen be langstelling gek regen
voor Baarn . Een agent van de dienst vroeg
de Amerikaanse ambassadeur, Caffery, de

Baarn gaf nietszeggende of geen antwoorden
en verkeerde, volgens zijn interviewers, in
een soort religieuze roes. Het perspectief van

de doodstraf had hem gebroken, meldde de
krant.

Op 9 april 1945 kwam de Tribunal de
Segurança Nacional , de nationale veiligheidsraad, in zitting bijeen . William Marcus
Baarn en Heinrich Wilhelm Köpff stonden
beiden wegens spionage terecht. De procureur Gi lberto de Andrade eiste tegen beide
mannen de doodstraf. Hij achtte de beschuldigingen bewezen . 'Zij zouden de levens van
duizenden Brazilianen in gevaar hebben
gebracht' , aldus de eiser. Na langdurig be-
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raad kwam rechter Pedro Borges tot de vol-

lingen in het postkantoor antwoorden ontken-

gende uitspraak. Köpff werd tot vijfentwintig
jaar gevangenisstraf veroordeeld. Over Baarn
zei de rechter het volgende: 'Omdat de beklaagde in Nederland aan gruwelijke vervolgi ngen en ontberingen blootstond, en hij zich
wilde bevrijden van de hel van het Nazisme,
greep hij alle middelen aan om het bezette
Nederland te ontvluchten'. Baarn werd vrij-

nend. Slechts een oudere vrouw kan zich de
aankomst van Köpff en Baarn nog herinneren. 'Daar', en ze wijst een vervallen, houten
schuurtje aan, 'dat is het enige wat nog bestaat uit die tijd' . Ze vertelt dat ik naar Silo
Joilo de Barra moet, waar het gemeentehuis
is. ' Daar kunnen ze je wellicht verder hel-

gesproken. Waar William Marcus Baarn zich
daarna gevesti gd heeft, is niet bekend.

GARGÁU, BRAZILIË, IN 1995

Om zeven uur 's ochtends verlaat de bus
naar Gargau het busstat ion in Campos, in het
noorden van de staat Rio de Janeiro in Brazilië. De komende tweeënhalf uur hobbelt het
vehikel over onverharde wegen via een twintigtal gehuchten naar Gargau. De bus rijdt
langs het verlaten strand waar Baarn en
Köpff ruim vijftig jaar gelege n aankwamen
en hun spionage-apparatuur in het zand begroeven. Het strand is niet zo verlaten meer.
De Braziliaanse midden-klasse heeft massaal
vakantiewoningen laten bouwen . Enige wakkere ondernemers hebben hotels langs de
kust gezet.
Ee n paar kilometer verder ligt Garga';. De
vooruitgang is langs het dorpje heengegaan.
Ee n moerasgebied snijdt het gehucht van de
ku st af, waardoor een toeristische ontwikkeling niet mogelijk is. In de drie straten die
Gargau telt zijn geen hotels of restaurants,
maar alle facetten van de vishandel. De drieduizend inwoners van Gargau leven, net als
vijftig jaar geleden, nog steeds van vis.
De enige tw ee officiële gebouwen zijn het
politiebureau en een postkantoortje. Ik vraag
de lokale politieagent of er nog iets in het
dorp aanwezig is wat herinnert aan de enige
gebeurtenis in de geschiedenis van Gargau
waardoor het dorp in de belangstelling stond.
Hij weet niets van de zaak af. Ook de dorpe

pen .'

De enige manier om van Gargau naar sao
Joilo de Barra te komen is net als vijftig jaar
geleden nog steeds via het water. Achter één
van de visfileerderijen vertrekt ' s ochtends en
's middags een klein bootje naar de belangrijkste stad van de gemeente. Om half elf
laten we Gargau achter ons. Het bootje is
met vijf, zes man propvol. Allereerst doorkruise n we het moerasgebied. Het motorgeluid doet zwermen vogels vanaf de oevers
opvliegen. Af en toe komen we een visser
tegen, die zijn netten binnenhaalt. De tijd
heeft hier stilgestaan . Ik ben in een toeristische folder beland. Als we het moeras achter
ons laten komen we in het waterbekken van

de Rio Paraiba. In de verte doemen de contouren van Silo Joilo de Barra reeds op.
Na een tocht van drie kwartier sta ik op
het plein van de 25.000 inwoners tellende
stad . Een prachtige witte kerk wordt oversc haduwd door het grootste gebouw van de
stad, de distilleerderij van Joaguim Thomas
de Aguino Filho S.A. De maker van likeuren
en andere sterke drank, geniet in heel Brazilië bekendheid. In een van de twee pensions
vind ik onderdak. De volgende dag spreek ik
de lokale historicus, Joào Oscar. Hij is de
auteur van een boekje over de geschiedenis
van de gemeente. Zo weet hij dat de man die
indertijd beide spionnen arresteerde het later
tot burge meester heeft geschopt. Jammer
genoeg weet hij verder weinig nieuws te
vertellen, hij besc hikt over dezelfde bronnen
als ik, de archieven van de Biblioteca Naciona l in Rio de Janeiro.

Bizarre oorlogsavonluren: William Marcus Baarn, spion van de Nazi 's
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Creools-Surinaamse familienamen
De samenstelling van de Creools-Surinaamse
bevolking in de negentiende eeuw

I

n Oso hebben de afgelopen jaren artikelen
ges/aan over de herkomst van de CreoolsSurinaamsefamilienamen (Dieriek 1985; Van
Stipriaan 1990). De meeste Creools-Surinaamse familienamen zijn ontstaan bij de
Emancipatie van / juli 1863. Meer dan
36.000 voormalige slaven werden toen met
een geslachtsnaam in de Burgerlijke Stand
ingeschreven. Die Burgerlijke Stand beva/le
lol op dat moment voornamelijkfamilienamen
van blanken en (afstammelingen van) gemanumi/leerden. Er leefden in Suriname, naast de
slaven, gemanumifleerden en Bosnegers, nog
andere, meest kleine groepen A/ra-Amerikanen. Ook zij werden op een gegeven moment
in die Burgerlijke Stand opgenomen. In een
beperkl aantal gevallen werden Bosnegers en
Indianen 'gecreoliseerd'. J Over deze kleinere
bevolkingsgroepen en de achternamen die zij
kregen, handelI dit artikel. 2

GECREOLISEERDE INDIAN EN
De in Param aribo wonende Indi anen en Bosnegers konden onder overlegging van een
bewijs van goed gedrag, en van het lidmaatschap van een kerkgenootschap, in het Burgerregister3 worden opgenomen. Bij inschrijving kregen zij tevens een familienaam. 4 Versc hillende motieven konden aan deze verzoeken ten grondslag liggen. Het waren personen
die maatschappelijk actief waren of wettig
wilden huwen en verweesde kinderen. Een
paar voorbeelden:
De waarnemend procureur-generaal , belast met het Com-

missariaat voor de Inlandsche Bevolking, maakte in 1856
melding van het verzoek van de Indiaan John Willem
Adams om burgerrechten . Omdat een doopbewijs werd
overlegd en de inl ichtingen omtrent zijn gedrag positief
waren, vond onder de naam John Willem Adams inschrijM
ving plaats.
De Indiaanse Johanna Camelia Albertina kreeg in

1862 haar burgerrechten toegekend. lij woonde al 18 à
20 jaar in Paramaribo en stond in familiebetrekking tot
ecn Indiaan aan wie onder de naam Adam s burgerrechten was verleend . Z ij en haar in Paramaribo geboren
kinderen waren gedoopte katholieken en werden onder de
naam Adam ingeschreven .
F.E. Vallée verzocht in 1863 voor de tol de stam der
Arowakken behorende Indiaan Laurens inschrijving onder
de naam Le Valet. Het verzoek werd blijkbaar snel ingewilligd, want op 22 december 1863 werd Le Valet tot zes
maanden cel veroordeeld wegens het moedwillig met een
geweerschot verwonden van een niet nader genoemd
persoon.
Ene M.M. Beckman trad in 1867 als zaakwaarneemster op voor de Indiaansc Christina cn haar dochter Wilhelmina Christina. Deze mensen werden onder de familienaam Driehuyzen ingeschreven .
In 1871 diende ene Treurniet een request in namens de
Indiaan Jacobus, in 1835 aan de Coppename geboren en
sedert zijn jeugd woonachtig in Paramaribo en katholiek
gedoopt. Treurniet kreeg toestemming hem onder de
naam Wilhelmus Jacobus Niettreuren in het BurgerregisIcr op te nemen .

De theorievonning over de Surinaamse familienamen, zoals onder meer door Van Stipriaan (1990) uiteengezet (vele nieuwe namen
zijn variaties op bestaande), kan op I.ndianen
die een familienaam ontvingen, worden toegepast. In de voorbee lden hi erboven vroeg
Vallée om inschrijving voor iemand di e de
naam Le Valet kreeg en ene Treurniet liet een
Indiaa n onder de familienaam Niettreuren
registeren.
Ook Indianen die zich niet in Paramaribo
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ves ti gden, verlangden soms burgerrechten. In
1872 diende de Indiaan Petrus een request in
ve rkl arende dat hij zich in Boven-Saramacca
wilde vestigen 0111 daar de landbouw uit te
oefenen. Tevens verzoc ht hij de naam Graaf
Petru s Ca m pagne. AI zijn verzoeken werden
ingewilligd behalve zij n naa mke uze. Waarsc hijnlijk prete nd ee rde hij met de naa m Graaf
een ade llijke afkomst. Het gouvernement
bes loot hem Petrus Campagne te noemen .
De tweede groep betrof verweesde kinderen, waa rvoor de zo rg toeviel aan de personen
die om insc hrij ving ve rzoc hten.
Carolina Wassenbcrgh kreeg in 1853 toesteillming de
kinderen van de op 8 mei 1853 overleden Indiaanse
Santje in te mogen schrijven onder de namen Johannes
Lourcns en Jo hannes Christiaan Wassenaar. In 186 1
diende J.F.C. van Soutram een request in waarin hij
verklaarde dat Anna Charlottc. dochter van de Indiaanse
Crcssie, op 18 mei 185 5 was geboren. Omdat 'niemand
aanwezig was om dat kind ten doop te houden, zijne
dochter door den priester werd verLOcht om bij hetzelve
de plaats van peettante te vervullen; welke zij dan ook uil
liefde heeft aanvaard '. Kort daarop vertrok Cress ie met
haar doch ter naar de pOSI Mon Byou waar zij overleed.
Daar hel kin d alleen en hulpeloos was, werd het aan de
peettante toegewezen. Van Soutram, te oud om hel aan
zijn dochter toegewezen kind te kunnen onderhouden,
wendde zich tot de weesmeester voor ondersteuning.
Deze wees het \lcrl.oek af omdat het kind niet in het bezit
was van haar burgerrechten. Van SOUlram, vanwege de
nuumoverdracht moge lijk zelf de vader van het kind,
kreeg toestemming haar al s Anna Charlotte Soutram in
het Burgerregister te laten opnemen.
Mevrouw M.W. van Coblyn verzocht in 1870 burgerrechten voor het Indiaanse weesmeisje Wilhclmina of
Wilhemina Gecrtruida Finsy . Deze naam werd blijkbaar
al door Wilhclmina als een o mcieuze familienaam gebruik\. Iloewel ingewi lligd weck het gouvernement in
haar besliss ing enigszins af van de spelling van de familienaam : Wi lhclrninll Gecrtruida Finsic .

Soms spee lde romantiek een rol. De Indiaa nse
Louiza Eli sa beth Geert ruid a, dochter van de
Indiaanse Mari e, diende in 1863 een requ est
in waarin z ij mede voor haar kinderen onder
de naam Heek burgerrechten verzoc ht. Z ij
wilde di e verwe rv en om wettig te kunnen
huwen met Marinus van Raa i6 die op zijn
beurt ze lf di spensati e kreeg zonder geboor-
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teacte te mogen huwen. Blijkens ee n overlegd
doopbew ijs was zij christe lijk en ook haar
kinderen wa ren gedoopt: Nico lasina Frederica
(1856) was Evangelisc h-Luth ers e n Evert
Johannes (1861) Hervormd . Het go uvernement sc hre ef hen in onder de familienaam
Heek.
Ook de Indiaa n Jan Marc us kreeg di spe nsatie zo nder geboorteacte te mogen trouw en. De
bron sprak ni et ove r het toekennen van burgerrechten' en/of van een fa milienaam . De
naam Marcus was zijn familienaam of fun gee rd e a ls zodanig'

BOSNEGERS
Dat het go uvern emen t de bepalingen voor het
verk rijge n van het burgerrecht streng toepaste,
blijkt uit het volgende voorval uit 1836. H.G.
de Vrij ve rzo rgde ene Am imba, een minderjarige dochter va n de Aukaanse Dorina. De Vrij
wi lde Amimba in het Burgerregister late n
inschrijven. De Aukaanse Petronella van Mauritie, alias Ma Bosie, verzocht ge lijktijd ig
toekenning van burgerrechten omdat zij ee n
erfe nis, een deel va n ee n stuk onroerend goed,
w ilde laten registreren. Maar omdat noc h
Am im ba, noch Petronella aan de voo rwaa rden
vo ldeden: het belijden va n het christelijk geloof en het overl eggen van een bew ijs van
goed gedrag, werden de verzoeken afgewezen.
Het go uvern ement bepaalde dat De Vrij voor
de doop van Amimba di ende te zorge n en het

Commissariaat voor de Inlandsche Bevolking
voor een zaakwaa rne mer voor Petron e lla van
Mauritie. PetronelIa verdween uit de bronnen,
maar voor Amimba werd in 1837 nogmaals
toestemmin g verzocht. Z ij was nu Luthers en
hi e ld offic ieel verblijf ' in de kolonie ' (Paramaribo). Het go uvernement schreef haar onder
de naam Amimba Eli sa beth Johanna van S ichem in ,
Ook voor 183 1 vond creo li sering van Bosnegers plaats en konden z ij , ofschoon deze
naam niet officiëel was, een familienaam
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dragen. De vrije meid Maria Jacoba DurEpe,
dochter van de Bosnegerin Monkie, woonde
in Paramaribo en wilde in 1837 haar verblijf
legaliseren. De naam DurEpe fungeerde waarschij nlijk officieus a ls familienaam. Het gouvernement verleende ha ar toestemming tot

verblijf ' in de kolonie ', maar inschrijving in
het Burgerregister kon pas plaatsvinden, wanneer zij lid was van een christelijke gemeente.
In 1843 werden de Aukancr Bosnegers Antje, Damba,
Sellcy en Philip Andreas Wolff ingeschreven in voornoemd register. Uil de bronnen bleek dat Antje het hoofd
van het gezin was en al sedert 38 jaar afgescheiden van
haar stam in ])aramaribo woonde . De overigen waren in
Paramaribo geboren . Allen overlegden een certificaat van
goed gedrag en vert.ochten de achternamen Tromp en
Wo lIT. Het gouvernement stemde in met hun naamkeuze :
Antje Tro mp. Se lley Tromp. Damba Tromp en Philip
Andreas Wolfr
De Saramakaanse Ama!ia verbleef al enige tijd in
Ilaramaribo en ontving daar de heilige doop. Zij besloo t
niet meer naar haar stam terug te keren en verzocht in
1846 om inschrijving in het Burgerregister. Het gouvernement sc hreef haar in onder de naam Ama1ia van Wouden .
Tien jaar later. in 1856, maakte het Commissariaat voor
de Inlandse" /! Bevolking me lding van het verzoek van de
Aukaanse Jac(luclina Calharina Auca Olll ingeschreven te
worden . Omdat zij een doopakte kon overleggen en de
inlichtingen omtrent haar gedrag positief waren , werd
haar verzoek ingewilligd . Zij ontving de naam Jacquelina
Catharina Auk'l Freigel.
KolTy Adanie. ee n Aukaner. woonde al sedert jaren in
Paramaribo . I-lij verzoch t in 1862 inschrijving in het
Burgerregister ell overlegde een bewijs dat hij lidmaat
was van de Moravische Broeder Gemeentc. Hij stclde zelf
een naam voor: Abraham Adany Ilelry. Na advies ingewonnen tc hebben bij de inspecteur der Domeinen , Nijverheid en Landbouw, die verklaarde dat Koffy een 'ijverig. werkzaam. rustig, vreedzaam mensch' was, werd zijn
verzoek ingew illigd . Hij werd ingeschreven onder de
naam die hij zelf had voorgesteld.
Als laatste voorbeeld de Saramaka Daniel Petrus Yveraar, geboren in 1848 in Gantse. Men schreef hem in
1868 in het l3urgcrregister in . Een jaar later duikt de
lIaam Yveraar opnieuw in de archieven op. Dan wordt
geme ld dat de leeOijd van de geëmancipeerde Adriana
Magdalena Walden uit Boven-Suriname verkeerd was
opgegeven. In 1863 zou zij zeven jaar zijn , maar blijkens
vroegere slavenrcg istcrs was zij op 27 november 1854
geboren . Deze fout mocht worden verbeterd . Nu zij vijftien jaar oud bleek, was zij arbeidsplichtig . Vermoedelijk
wilde Yveraar een (arbcids)rclatie met haar aangaan .

Bosnegers die wettig wilden huwen, ontbeerden veelal een geboorteac te. In 1867 kreeg de
Saramaka Jantje Petrus dispensatie zonder
zo'n acte te mogen trouwen. Onduidelijk is of

de naam Petrus een tweede voor- of zijn familienaam was. In 1868 ontvingen de in Maripaston wonende Matawai P.D. Boomgaarde
en de in de •Saramaccaanse bossc hen' wonende Kanoe toeste mming zonder geboorteacte te
trouwen. Onduidelijk was of Kanoe een familie- of een voornaam was. 9

EEN AFRIKAANSE BANNELINGE "
Tot in deze eeuw heeft Suriname ook als ballingsoord gefungeerd. Bekend zijn de verhalen
uit de Tweede Wereldoorlog over de NSB-ers
uit Nederlands-Indie die op Jodensavanne
werden geïnterneerd (Ramsoedh 1990: 164166). Ook in de negentiende eeuw vonden
verbanningen naar Suriname plaats. Nederland
heerste tot 1872 over het fort Elmina, gelegen
op de Kust van Guinea, het huidige Ghana,
tot 1804 een belangrijk slavendepot. Bewoners van deze Kust konden als straf zowel
naar Nederlands-Indie als naar de West worden verbannen .
Zowel in de archieven van het Ministerie
van Koloniën l l als van de Nederlandse Bezittingen op de Kust van Guinea l 2 zijn stukken te vinden over Adjua Japiaba, een Afrikaanse vrouw die zich schuldig had gemaakt
'aan het doen van verscheidene bezweringen
op den Koning van Ashanty, Maelhaty, enz.
en het uitsp reken van verregaande laster en
smaadredenen bij den Koning van Ashanty
ten nadele van het geheele Elminasche ~Ik'.
Adjua Japiaba behoorde tot de stam der Demakoekoe en werd geboren te Elmina als
dochter van Kobbena Japia. Tijdens haar proces was z ij koopvrouwen naar gissing 25 jaar
oud. Zij werd veroordeeld tot verbanning voor
de rest van haar leven naar de Oost of de
West, en wel zo spoedig mogelijk. In maart
1851 arriveerde z ij in Suriname. Het gouver-
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nement plaatste haar te Nieuw-A msterdam en
nam haar op onder de klasse der 'vrije arbe iders'. Zij kreeg toestemming een huis van het
gouvernement te bewonen. Enkele maanden
later stelde het gouvernement de resolut ie
buiten werking waarin bepaald werd dat zij op
Fort Nieuw-Amsterdam opge nomen diende te
worden. Zij was nu vrij te gaan en te staan
waar zij wilde. De betreffende bron meldde
evenwel niet waarheen zij ging.
In 1855 kwam Adjua nogmaa ls in de bronnen voor. Zij kreeg toestemming een hui s van
het Genie Departement te bewonen. Deze
woning stond bekend als vrije arbeiderswoning no. 2, 'en zulks wel voor zoo lang zij
zich in Suriname zal bevinden en zich deze
gunst door een goed gedrag waardig blijft
betoonen ' . Blijkbaar was het niet zo' n goede
woning. Zij liet althans hel een en ander daaraan vertimmeren, waarvoor zij in 1859 0 111
rest itutie vroeg. I-Iet gouvernement stond welwillend tegen het ve rzoek van de ' vrije Afrikaansche vrouw' en kende haar honderd gu lden toe. Zij weigerde het geld aan te nemen
'a ls zou die som ni et toereikend zijn om de
door haar gemaakt e onkosten aan het door
haar bewoond geweest zij nde landsgebouw te
ve rgoede n'. Het gouvern ement trok de tegemoetkoming daarop in . Twee maanden later
diende zij opnieuw een request in met de
verklaring dat zij alsnog het bedrag van h OI1derd gu lden wilde ontvangen omdat haar
afwijzing op een 'misverstand ' zou berusten .
Zij werd alsnog uitbetaald.
In 1862 kreeg Adjua Japiaba toestemming
een erf te pachten aan de Gemeenelandseweg.
Hoewel zij in 1868 de Kroon in Nederland
toestemm ing verzocht terug te mogen keren
naa r Afrika, kwam zij in 1869 nog voor in de
bronnen. Z ij kreeg kwijtsc helding van het
door haa r verschuldigde erfpachtrecht. Ondanks dat z ij zieke lijk was en haar onderhoud
formeel ten laste van de koloniale kas kwam,
moest zij wel trachten zelf daarin te voorzien.
Het uiteindelijke lot va n Adjua Japiaba is
vooralsnog onbekend.
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André Loor ( 1993), histo ricus te Paramaribo, wijdde in de Onafhankelijke Weekkrant
Suriname een arti kel aan Frimangron, een
buurt in Paramaribo waar in historische tijden
de Zwarte Jagers of Redimusu hun woonstee
hadden. Op Frimangron had ook, volgens
Loor, Apiaba-dj ari haar bezigheden. Apiabadjari was een Afrikaanse toverprinses die op
haar ge it rondreed en haar rituelen uitvoerde.
Ofschoon de spelling van de naam nict met
elkaar overeenkomen duidde de verwijzing
naar het tovernaarschap wel op een overeenkomst. Adjua Jap iaba was wegens tove narij
veroord eeld en verbannen . Loors artike l verschafte geen informatie over de verd ere lotgevallen van deze Afrikaanse toverprinses.1)

AFRIKAANSE CONTRACTA RBElDERS"
Na de afsc haffi ng van de slavernij in de Franse koloniën in 1848, trachten de Fransen , in
navolging van de Enge lsen, door werving van
contractanten uit Afrika in de vraag naar
arbeidskrachten te voorzien. 15 Monica SchuIer ( 1986: 125- 163) heeft de gesc hi edenis va n
deze contractanten beschreven : hun herkomst,
de aa ntallen en de plaatsen van aa nkom st.
Noch de Eneyclopaedie van Nederlandseh
West- Indië (1914-17: 373-3 80) noch de EnGJ'clopedie van Suriname (1977: 275-276) reppen over Afrikaanse immigranten. Blijkens de
literatuur heeft de Nederlandse overhe id ni et
getracht door het ronse len van Afrikaanse
contractarbeiders in het arbe idstekort te voorzien." Of Schuiers beperking tot Frankr ijk
en Engeland we rd ingegeven door het feit dat
alleen deze twee landen Afrikaanse contractanten naar West-Indi ë overbrachten -in de
Nederlandse koloniën heerste imm ers nog de
slavernij- of tot de wetenschappelijke noodzaak tot abstraheren -omdat zij een keuze
moest maken- viel uit haar bijdrage niet af te
le iden . Afgaande op Siwpersad ( 1979) en
Emm er ( 1974: 75-79 en 81-82) kan geconcludeerd wo rd en dat de Nederlandse ove rh eid
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zich niet met deze praktijken inliet met uitzondering van het werven van Afrikaanse
soldaten voor de Oostind ische en, slechts
éé nm alig, de Westindische koloniën. Emmer
sch reef in zijn dissertatie ( 1974: 81-82) dat
Elmina een dode plaats was geworden en dat
de centra van de negentiende eeuwse slavenhandel elders langs de kust lagen. Ook de
recrutering van zwarte soldaten was, aldus
Emmer, geen poging tot hervatting van de
slaven handel.
Naar de Franse gebieden in West-Indië
werden in totaal 20.000 Afrikaanse contractanten vervoerd waarvan blijkens Laurence
(1972: 41) 1.500 naar Cayenne. Een aantal
van hen probeerden ui t Cayenne naar Brits
Guyana te vluchten om van daaruit naar Afrika terug te keren. In 1858 werden François,
Jamba, Wilhelm , Pe ll etier en Chapeau, in de
bronnen omschreven als immigranten, maar in
wezen vluchtelingen, aangehouden op het
strand nabij de Matappicakreek. Zij verklaarden samen met ve le anderen in Afrika geronseld te zijn en een contract voor vijf jaar
arbeid in Cayenne te hebben getekend. Als
motief voor hun vlucht repten zij over een
'slechte behandeling, als hebbende zij gebrek
ge leden aan alles en slechts een niet noemenswaardig loon [te hebben] ontvangen '. Bij aankomst in Suriname werden zij opgevangen en
tewerkgesteld.
In 1856 bracht visser Boschman op post
Nassau vijf Afrika nen " uit Cayenne aan. Zij
hadden zich in de bossen verborgen en hielden zich met houtkap in leven. Omdat zij niet
naar Cayenne terugwilden, werden zij bij de
Stadswe rken tewerkgesteld. In 1857 maakte
de burgerkapitein van Beneden-Cottica melding van acht Afrikanenl 8 die Cayenne ontvlucht waren. Zij werden door de visser van
plantage Esthe rsrust, gelegen aan de Warappekreek, onderschept. Tijdens het verhoor
verk laarden zij naar Afrika terug te willen.
Daarom hadden zij naar Demerary wi ll en
vluchten. Het gouverneme nt besloot hen te
werk te stellen 'onder gelijke voorwaarden als

de vroeger alhier gearriveerd en'. In 1859
werd door de landdrost van Nickerie melding
gemaakt van de aankomst van tien vrije Afrikanen die zich als houtwerkers verhuurden. In
hetze lfde jaar maakte het gouvernement aan
het Ministerie van Koloniën melding van de
aankomst van acht Afrikanen uit Cayenne die

op plantage Lust-en-Rust tewerk werden gesteld.
Sommigen bleven streven naar Afrika terug
te ke ren. Dit tot verdriet van de Surinaamse
autoriteiten die niet graag arbeidskrachten
zagen vertrekken. Zo meldde de procureurgeneraal in 1857 dat op de rede van Paramaribo twee schepen lagen , de Barassie van kapitein D. Cook en de Elisabeth Walker van
kapitein J. Adams. Deze kapiteins wilden acht
uit Cayenne gevluchte negers, die op dat
moment in Paramaribo werkten, met zich

meenemen. De Afrikanen hadden geen bezwaar. De procureur-generaal verhaalde 'dat

men deze menschen schijnt voorgespiegeld te
hebben, dat zij op die wijze kans hebben om
hun geboortegrond (AfTika) weder te zien,
terwij l het eigen lijke doel zoude zijn om door
die menschen mede te nemen, te voorzien in
de behoefte aan schepe lingen op beide bovengenoemde bodems' . Hoewel de procureurgeneraal het betreurde dat de kolonie hierdoor
acht flinke arbeiders zou ver liezen, werd hun
vertrek toegestaan omdat het vrije mensen waren. Wel dienden voorzorgen genomen te

worden om te verm ijden dat de Amerikaanse kapiteins de bedoelde AfTikanen als slaven
op Cuba zouden verkopen. De kapiteins weigerden hieraan mee te werken met de mededeling dat zij geen Amerikanen maar Engelsen waren. Het gouvernement berustte in deze
weigering.

Niet alle vluchtelingen keerden naar Afrika
terug. Een deel bleef in Suriname. In de bronnen worden enke le van deze Afrikanen met
name genoemd wanneer zij een verzoek indienden waarover het gouvernement een beslissing diende te nemen, bijvoorbeeld als zij
in Suriname wilden huwen, maar geen ge-
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boorteacte konden overl eggen. Jolm Blom, in
1854 door hel Franse go uve rnement in Afrika
gero nse ld om in Cayenne als contractarbeider
Ie werken, kwam na vier jaar als landbouwer
gewerkt te hebben naar Suriname waar hij in
1864 di spensatie kreeg een wettig huwelijk te
sluiten met Dido Venne. Daar hij ' in Afrika,
alwaar gee n burge rlijke stand of iets dergelijks onder de negerbevo lking wordt aangehouden , gebo ren is' , kon hij geen ge boorteacte overleggen. William Davis Jin, gebo ren in
Tamm o, Afrika, kreeg in 1865 toestemming te
huwen met de vrij ge maakte Mimie Everburg.
Meerdere Afrikane n, met name Tam Trechewan, Jack Masen, Tom Peter, Tom-John,
Johan de Bes, Petrus Black, Will Ben Koffy,
Jim Ben, Willem Freeman, James Petrus, Jack
Masé en Ja l Willem Thom , veelal afkomstig
uit Cayenne, diende n ve rzoeken in zonde r geboorteacte te mogen trouwen .
Naast mannen vestigden ook vrouwe lijke
vluchtelingen zic h in Suri name en kozen daar
een levenspartner. De Afrikaanse Emie Kam
kw am in 1860 vanuit Cayenne in Suriname
aan en kreeg vijf jaar later toestemming Ie
trouwen.
Tijdens hun ve rblijf in Suriname waren
deze gev luchte contractarbeiders soms acti ef
a ls eigenaar en als vrij later van slaven. Eén
van hen, John -zonder achternaam en in de
bronnen omschreven als een vrije Afrikaan-,
manumitteerd e de van plantage Barbados
afkomstige zuige ling Thomas Zeelt.
IMMI GRANTEN UIT HET CARAïB ISC H
GEBIED
Een deel van de ' Enge lse' familienamen die
thans in Suriname voorkomen, zijn toegekend
aan ex-slaven, veelal afk omstig uit Coroni e e n
Nickerie. Enke le voorbeelden van Engelstalige
geslachtsnamen van ge manumitteerden zijn :
MacSalomo. Windfort, Welcol11 e en Fitzjames. Ond er de geëmanc ipeerden kwamen
namen voor als Doorsol1 , Kingstown, Sulli-
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van, Maclean , MacFall , Summerville en Hawker. Een ander dee l van deze familienamen is
in Suriname terecht gekomen door immigratie
uit het Caraïbisch geb ied.
AI voor de Emanc ipatie trac htte de Nederlandse overheid het arbeidspotentieel in Suriname aan te vullen met immigranten uit Nederland en Duitsland . Later, sedert 18 53, ook
met immigranten uit Nederlands-Indië, China,
Madeira, en West-Indië. In de periode \ 853
tot 18 72 werden 5.405 arbeiders (E ncyclopedie 1977 : 275), waarvan vanaf 1863 2.502 uit
West-Indië (E ncyclopedie 1914-17: 373 -380),
in Surinam e aangevoerd. Het merendeel va n
deze immigranten was Afro-Amerikaan met
vee lal een Engelse fa milienaam . Onder deze
immigranten bevonden zic h ook Hindostanen,
hetgeen logisch voort vloeit uit het feit dat na
1834 de Engelsen met de werving van Ind iase
contractarbeiders waren begonnen.
Lijsten van immigranten uit de Britse koloniën in West-Indië zij n onvindbaar, zodat de
in dit artikel genoe mde namen op een indirecIe wijze verkregen zij n. Zij zijn slechts illustrati ef, maar niet uitputtend en stammen uit
de resoluties. De immigranten waren dan
onderwerp van een overhe idsbes li ssing: toestemming te mogen huwen zonder geboorteaCle of verzoeke n om, na veroordeling tot een
boete of een geva ngenisstraf, gratie.
Louis Iloestan kreeg in 1866 toestemming zonder geboor·
(eacte tc hu wen. In zijn request stond vcnne\d dal hij in
1834 in Dcmcrary was geboren en sedert 1847 in Suri name woonde. In 1868 kreeg Joseph Oooker. gebore n IC
lJastillc op SI. Kilts. toestemming zonder geboorteac!c IC
mogen huwen . De op Catharina Sophia arbeidende J.
Prinec en de in Coronie woonachtige E. Davis kregen in
1868 toestemming zonder zo'n aCle in het huwelijk IC
treden . [n deze reso luties werden gee n geboorteherkomstplaatsen van Prinee o r Davis genoemd . Maar het
rcit dat Prince in 1868 plantagcarbeider was, en ook
Davis om bovenstaande toestemmi ng verzocht, duidt erop
dat beiden venTlOedelijk afkomstig waren uit de Britse
kolonil!n in West· lndil!. De laatste immigrant die in de
periode van het Staatstoezicht toestemming kreeg zonde r
geboortebewijs te mogen huwen was de uit Barbados
afkomstige Joscph Watts in 1869 .
In 1872 meldde de distri cts-commi ssaris van Ni ckcric

or
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dat plantage Nurserey ontbinding wilde van het contract
Illet de uil Barbados stammende immi grante Sarah Gittens. Het gouvernement weigerde omdat het verzoek geen
melding maakte van haar instemming . Het contract werd
in 1873 a lsnog ontbonden. In hetzelrde jaar meldde de
di stricts-comrnissaris van Nickerie dat J.1 . Hewitt het
contract met de immigrante Francis Hunt wilde verbreken . Het gouvernement bepaalde dat contractbreuk mogelijk was, indien Hewi tt ee n evenred ig dee l van de premie,
toegekend voor de invoer van immig ranten, zou terugbetalen . Tevens moest Francis Hunt akkoord gaan met de
ontbinding van het contract. Verder moest haar, in de
resolutie ongenoemde, echtgenoot voor haar en haar
kinderen zorgen totdat zij vrijwil ig uit de kolonie zou
vertrekken.
In 1872 ontv ing de gouverneur een missive van de
districls-commissaris van Boven-Commewijne die het
verzoek 'van den vrijen arbeider' Adam Nelson om ontbinding van zijn con tract op plantage Goud mijn ondersteunde. Zijn huurder T. Ellis ging akkoord met het verzoek van Nelson op voorwaarde dat deze de voorgeschoten gelden aan Ellis terugbetaalde. De gouverneur besloot
het verzoek van Nelson in Ie willigen .
Op fort Zeelandia waren in 1872 drie uit Barbados
stammende immigranten, Wiltiam I-lite , Charles Thom as
Lord en Tomas Blackman, ingesloten. Zij werkten op
plantage Alliance, maar weigerden aan de verplichtingen
voortv loe iende uit dit contract te voldoen. Zij werden
hiervoor gestraft door de districts-com rni ssaris van Matapp ica. Ten overstaan van de Britse consul verkl aarden
zij nu wel aan hun verp lichtingen te zullen voldoen,
waarop kwijtschelding van hun strar volgde. Eveneens in
1872 waren de van Barbados afkomstige Eduard Francis
Saillie, Tho mas Pil grirn , William Henry Glasgow, James
J . Jordan en Johan François Wi ckham op Zee landia ingeslote n. Zij waren gestraft omdat zij hun pli chten als immigrant hadden verzaakt. Na kwijtschelding van de straf
werden z ij ove rgedragen aan de Britse cons ul. Vermoedelijk zijn dil de vijf Barbadiaanse vluchte lingen die door
de vissersbaas Darthuyzen uit hel districl Beneden-Cottica
en Matappica op zee werden onderschept. Na uitlevering
aan de politie ontv ing Darthuyzen f 60,- wegens werkve rlies en voor het geven van voedse l aan deze Barbadianen.
In 1872 berichtte de distriets-commissaris van Beneden-Commew ijne en 13eneden-Cottica over de alimentatie
aan het weeskind Nathanie l Augustus Burges, oud twee
jaar, wiens moeder Jane C. Thompson als immigrante op
plantage Alkm aar op 25 oktober 1872 was overleden. De
go uverneur dee lde mee dat dil kind op deze lfde wijze
behandeld diende te worden als de kinderen van vrij gemaakten . Eveneens in 1872 berichtte de districts-commissaris van Saramacca over het weesk in d Alfred Edwin
Elcock, in Suriname gebo ren op IS november 1871 als
zoon van de uit Barbados afkomstige immigrante Mercy
Jane Elcock die op 16 november 1871 in het kraambed

overleed. Het kind kreeg een alimentatie van /

2,U per

week toegekend . Deze alimentatie werd na drie maanden

nog eens met drie maanden verlengd. De districts-commissaris van Nickcric nam het vijfjarige kind van de
overleden immigrante Mary Sampson, afkomstig van
Barbados, in de 'bedeeling ' op. Hij kreeg toestemming

om dit kind te mogen onderhouden.
Niet alle immigranten waren gelukkig met hun keus.
In Nickerie weigerde in 1870 de van Barbados komende

Mary Ann Smith een voor de Nederlandse consul aldaar
gesloten contract voor plantage Hamptoncourt uit te
dienen. Zij had last van heimwee, waarvoor zij op kosten
van het gouvernement in de infinnerie werd opgenomen.
Ook huurders konden weleens de spijker misslaan. E.
Dessé bracht de immigrant James Th . Thomhill, oud 46
jaar. en zijn kind Francis Leshby, oud veertien jaar, aan.
Dessé liep z ijn premie mis omdat Thomhill te oud was
en ook geen deel uitmaakte van een gezin dat wel hiervoor in aanmerking zou komen.
De eveneens uit Barbados stammende William Edward
Brathwaite verzocht in 1867 een vrije overtocht naar
Barbados. D. Baeza, eigenaar van de schoener Plymouth
BeJle, bood aan deze remigrerende contractant kosteloos
te vervoeren. Tot het moment van vertrek werd Brathwaite onderdak verschaft op ' s Landsgrond Boniface. Blijkbaar ging de remigratie niet door want in een resolutie
van nog geen drie weken later werd gemeld dat Brathwaite zijn contract met H. Wright verlengde. Zijn uitreisvergunning werd ingetrokken en hij werd van 's Landsgrond Bon iface verwijderd. In 187 1 verleende de districts-commissaris van Nickerie de gecontracteerde Barbadiaan J.W. Gooding een pas om de kolonie te verlaten.
De districts-commissaris wilde achteraf autorisatie van
deze beslissing. Oe overheid berustte hierin en stelde het
contract buiten werking.
Niet alle immigranten in Suriname bleken daar met
toeste mming te verblijven . Oe gouverneur van Suriname
ontving in 187 1 een brief van zij n co llega van Brits
Guyana over het meisje Hester Buffam . Deze verbleef in
Suriname tegen de zin van haar in Demerary wonende
moeder. Naar aanleiding van deze brief bepaalde de
gouverneur dat Buffam onder begeleid ing van de gezagvoerde r van het kolon iale vaartuig, dat op 4 augustus
1871 naar Demerary vertrok, zou worden meegenomen.
De bronnen omschreven deze immigranten soms misleidend als Engelse immigranten . Misleidend omdat zij
weliswaar afkomstig zijn uit de Britse kolonien, maar
geen etnische Engelsen waren. In 1869 meldde de districts-comm issaris dat op plantage La Rencontre de Engelse immigrant Sun ny Peter werkzaam was . Peter was
ziek geworden en diens huurder wenste vergoeding van
de verpleegkosten. Het gouvernement bepaalde dat de
kosten voor rekening van de huurder kwam tot de datum
van afloop van het contract. Daarna kwamen de kosten
len laste van de koloniale kas. Sunny Peter herstelde en
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sloot een nieuw arbeidscontract af voor plantage La Liberté . Slechts het feit dat Sunny Peter een arbeidscontractant was, wees op zijn Arro-Amerikaanse herkomst.
Een voorbeeld van een Engelse naam die door naamverandering creolisee rde betrof de naam MilleT. Joseph
Opdenduur kreeg in 1865 toestemming de naam Jose ph
Wilson Milier te dragen , de familienaam van de man, met
name John Miller, die zijn moeder en grootmoeder Marianna en Elisabeth Maria Opdenduur in 1833 had gemanumiUeerd .

Een naam die door vaderschap en wettiging
creoliseerde, is de naam Dessé. Anthony
Dessé, een Engelsman, vestigde zich in 1823
in Suriname. In J 838 manumitteerde Oessé de
slavin Roosje onder de naam Rozetta van Nederoord en haar kind Edmund onder de naam
Eduard Ditmaal, wiens naam later in Nederoord - vermoedelijk een foutje in de bronnen,
zijn moeder heette immers Van Nederoord werd veranderd. In 1850 kreeg Dessé toestemming de famili e naam van Roosje van
Nederoord en haar, mede na haar manumiss ie
geboren, acht kinderen te veranderen in Dessé. In 1853 ging het verzoek tot wettiging van
zes, twee kinderen waren blijkbaar al overleden, door Anthony Dessé bij wijlen Rosetta
Dessé verwekte kinderen naar Nederland. De
brieven van wettiging ontving hij in 1854.
Britse namen die door een huwelijk met
Afro-Amerikaanse vrouwen creoliseerden, zijn
moeilijk aan te geven omdat de huwelijksregisters niet geraadpleegd konden worden.
Naast het probleem van de etniciteit van de
uit de Britse gebieden afkomstige immigranten, doemt nog een tweede probleem op: Engelstalige namen die zowel bij Britse immigranten als bij Surinaamse gemanumitteerden
en/of geëmancipeerden voorkomen. Uit het
verzoek van de uit Demerary afkomstige
Alexander Milier, sinds 1863 in Suriname,
werd niet duidelijk of hij een Afro-Amerikaan
of een etnische Brit 19 was. Miller ging in
zaken en werd eigenaar van onroerend goed.
Voor transport van de aankoopacte diende hij
admissie tot het burgerrecht te krijgen. Hij
was echter nog geen jaar en zes weken in de
kolonie. Als hulp had hij Robert MacDonald,
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Thomas Gunn en Robert MacFariane uit Demerary met zich meegenomen. Hij kreeg het
burgerrecht maar moest nog wel een geboorteaete overleggen. Zijn verzoek om burgerrechten voor zijn drie werknemers werd afgewezen, omdat zij zelf een aanvraag hadden
moeten indienen. Zij kwamen niet meer in de
bronnen voor.
Naast Afro-Amerikaanse immigranten uit
de Britse Westindische koloniën, kwamen er
ook immigranten van de Nederlandse Antillen . Ook bij hen gold dat ze alleen in de re soluties genoemd werden, indien zij onderwerp
waren van een overheidsbeslissing.
Allwmstig van Curaçao was Juliette Gouverneur. Zij
kwam in 1852 naar Suriname waar zij het beroep van
winkelierster uitoefe nde. In 1864 kregen zij en haar in
1863 geboren dochter Emma Telcmina het burgerrecht.
Jeanette Gouverneur vertrok in 1865 naar Curaçao. Op de
terugreis naar Suriname verongelukte zij met de schoe ner
Rynardo en licl zij twee kinderen verweesd achter. Eén
van deze kinderen, Augusta Gouverneur, was te jong om
in haar eigen onderhoud tc kunnen voorzien en werd
onder de van gouverncmcnlSwcge onderstand gè nielcndc
welen opgenomen.
Ook van Curaçao allwmstig was de in 1830 geboren
Johannes Paulus Salesman die sinds 1858 in Suriname
woonde en zonder gcboorteacte mocht trouwen . Wel
moest hij deze aete binnen zes maanden tonen.
Twee van Curaçao stammende immigranten, ge(!mancipeerden die vcnnoedelijk in Suriname in 1863 werden
geëmancipee rd en onder Staatstoezicht stonden. keerden
in 1867 naar Curaçao terug. Alexander Morgenster wegens 'ziekelijken toestand [... ] naar zij ne làmiliebetrekkingen' en Martinus Constantijn Sorg, oud negen jaar en
verweesd. naar zijn daar wonende grootmoeder en tante
die ' hem bij zieh wenschcn ' ll'.

De namen van de Westindische immigranten
kunnen bij blijvende vestiging in Suriname,
deel zijn gaan uitmaken van de Creoolse familienamen, hoewel hun aantal, volgens Van
Lier (1977: 135), niet te hoog mag worden
geschat 'omdat de immigratie van de Engelse
Westindische eilanden, die voornamelijk van
Barbados uit plaats had, mislukte [ ... ]. De
arbeiders uit deze gebieden bleken niet te
voldoen. Ze waren niet gewend met de schop
in een kleibodem te werken en konden zich
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aan de omstandigheden niet aanpassen. Zij
dee lden hun bevindingen per brief aan familieleden thuis mee. Het gevolg was dat nieuwe
immigranten uit W est-Indië wegbl even '.

NEGERGU lDES

Naar hun rode baretten , werden de soldaten
van het Neger Vrijcorps in Suriname Redimusu genoemd. Het Neger Vrij corps werd in
1772 door gouverneur Nepveu opgericht voor

de strijd tegen wegge lopen en rebellerende
slaven, met name de Boni's. Het corps bestond uit zo'n 300 voormalige slaven, die
speciaal voor deze taak door de overhe id wa-

ren aangekocht. Het legertje werd in 1818
herdoopt in Corps Koloniale Guides (zie De
Groot 1988: 147-161 en 1989: 7-21 en Hoogbergen 1992: I 12-1 15).
De voor dit doel aangekochte slaven krege n
de naam van hun herkom stplantage als achternaam mee die bij beëindiging van de diensttijd, wanneer zij gepas porteerd en formeel

werden vrijgelaten, als familienaam kan zijn
gaan fun geren. Vaak is dan sprake van een
zogenaamde van-constuctie, in Suriname duidend op een onvrije c.q. slavenafkomst. Een
paar voorbee lden:
In 1842 werd de RedimllslI se rgeant Goliat als Goliat
Gron ingen in het Burgerreg islcr ingeschreven .

van

In 1841 werd Patientie van Marienbosch aangesteld als
bed iende op éé n der landskanlorcn. In 1844 kreeg hij toestemming een erf te ycrcnigcn met een hem al toebehorend erf, met de bedoeling daar kost aan tc planten. In

1848 was hij 78 jaar en al 50 jaar in verschil lende betrekki ngen in dienst van de koloniale overheid. Al s Koloniale
Guide klom hij op tot de graad van korporaal en ontv ing

Slaven afkom stig van een Sociëteitsgrond.
kregen de toevoeging ' van het Land' als ach-

ternaam: Baron van het Land, Soleiman van
het Land, Sam son van het Land, Achilles van
het Land, Salomon van het Land, Brutus van
het Land, Claudius van het Land, Prins van
het Land. Ook de constructie 't Land Azia en
' t Land George kwam voor. (In 1840 manumitteerde Prins van het Land ene Gabriel Willem Warno. De gepasporteerde 't Land Azia
manumitteerde in 1853 Josephina Flora Bergland en in 1854 Dorothea Messalina Geeresteyn.) In zo' n geval kan moeilijk van een
fam ilienaam gesproken worden omdat de toevoeging " t Land' voor de roepnaam kwam .
Mogelijk gingen de namen Azia en George
als familienaam fungeren.
Niet iedere guide was een aangekochte
slaaf. Ook vrije zwarten en kleurlingen werden gecontracteerd.
In de bronnen kwam de in 1849 gemanumitteerde Johanni s Ge rhardus Doneus voor. Hij oefende hel beroep van
kleermaker uit. Na zij n manumiss ie trad hij tot het Korps
toe waaruit hij in 18 55 werd ontslagen.
De in 1839 gemanumineerde Karel Elsstok kreeg in
184 7 onder de naam Charles Elsstok een paspoort als
guide.
En kele voormalige guides werden in 18 51 tot onderagent van politie benoemd en in 1853 weer afgedankt: '.
Land George, Raaf, Brutus, Onverwacht Zeelst en David
Meyl. Ook hieruil bleek weer de verschillen in herkomst
van de guides. Afgaande op de namen was 'I Land George afkomstig van een Societeitsgrond, behoorden Raaf en
Brutus tot de vrije arbeiders en waren Onverwacht Zee lsl
en David Meyl gemanumitteerden . 21

GERONSELDE AFRIKANEN VOOR HET
CORPS KOLONIALE GUIDES

hij een ·ceresabel'. Men keilde hem /96 ,- per jaar toc:
'bij wijze van engagement al s gepasporteerde Guide die
den Lande ruim dertig j aren hee n ged iend ',
Ook Redimu$u 's mei een làmilienaarn zo nder de
'van'-constructÎe kwamen in de bronnen voor. In 1850
verzocht ene Monki Vrouwenvlijt, hij was toen 82 jaar
oud, om een klein maandgeld . Zijn verzoek werd, omdat
hij de dienst 'e igenwillig' had verlaten, afgewezen . Voor
meer informatie over deze soldaat, zie Hoogbergen ( 1996:
124 -1 25).

De Groot besteedde in Van Donko's tot Guides. Afrikaanse recruten in het Surinaamse
leger, 1840-1886 (1990) aandac ht aan de wijze van recrutering, de naamgeving en de lot-

gevallen van deze Afrikanen . Omdat de
Transatlantische slavenhandel sedert 1818 was
afgeschaft en de slavenhouders, geplaagd door
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een groeiend tekort aan slaven, niet meer zo
genegen waren slaven af te staan voor hel
Corps Guides, diende in 1838 gouverneurgeneraal Rijk het verzoek in om 50 vrije of
gemanumitteerde ne gers uit Afrika in dienst te
mogen nemen ter aanvulling van het Corps
GlIides. I-Iet werfdepot in Elmina wierf Afrikaanse so ldaten aan ten bate van de Nederlandse strijdkrachten in de Oost indische koloniën . Van deze recruten werden er 50 voor
Suriname bestemd . Deze recruten bestonden
uit de op de Ku st va n Guinea aangekochte
slaven die na indiensttreding werden gemanumineerd . In Elmina ontvingen zij een militaire
training alvorens zij naar de Oost gingen of
opgenomen werden in het op Elmina gelegerde garnizoen. Op de slavenmarkt te Klimasi of
te Elmina ontvingen de meesten een Nederlandse naam. Een reden hiervoor was dat
velen van hen een 'dag of weeknaam ' droegen en er dus ee n groot aantal was met dezelfde naa m . Om verwarring te voorkomen
ontvingen zij willekeurige Nederlandse namen. Overigens behielden so mmigen hun
Afrikaanse naam.
Van 29 guides kon De Groot voldoende gegevens vinden 0111 een uit spraak over hun
101gevallen te kunncn doen: acht van hen
overleden, vijf verdronken, één werd vermoord, twee kregen lepra, éé n deserteerde,
acht keerde n na afloop van hun contract naar
A frika terug en twee bleven in Suriname. Van
de overige 21 was blijkens haar onvoldoende
bekend . Dankz ij J.J . Vrij hierbij de lijst van
49 van de 50 Afrikanen: Jan Amoäsie, Hoefhamer, Oijen, de Bas, Klappert, Rümpol , van
Bazel, Kolijn , Scheer, Bellen, Kaman , Schet,
Benier, Kraat , Schrijver, van der Bilt, Klidjo,
Seiber, Brands, Kwamena, Selig, Delden,
Kwarnöa , Stoik, Dellurg, Liefhebber, Tak,
Kwakoe Ebiasie, Limburg, van der Tak, Kwameno Ebo, Lorjé, Toledo, van den Enden,
Massara, Veldman, Gaal, Jan Moässie, Wierden , Henslij , Nicolaas, Zaan, Heringa, Olden,
Zwaans, Jacob Penniënna (ook: Penini Jacob),
Oosting, Zwiebel en Yandie Kongie .22 Enke-
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Ie Afrikaanse guidcs kwamen, onder meer als
vrij later van slaven, in de bronnen voor.
De guide Stolk manurnitteerde in 1857 Christina Anna
Stetk.
Penini Jaeob rnanumitteerde in 1859 Magdalena Sophietje Anke .
Uit ee n resolutie vall 1864 blijkt dat Andreas Liet11ebber, een gepasporteerde guidc. een zakelijk eo nflict had
met J.M.A. Polak . Het go uvernement ontnam Polak de
pacht en droeg deze over aan Lielhebber.
De gepas porteerde guide Samuel Schrijver kreeg in
1872 het recht een perceel land van de verlaten plantage
Weltevreden aan de Sarantacca te pachten .
De gepasporteerde guide Gaal pachtte een err. maar
bouwde in de loop der tijd een huurachterstand op . Het
gouvernement bood hem op zijn verzoek om kwijtschelding een betalingsregeling aan.
Niet alleen door huurachterstand, maar ook door verwaarlozing kon de pacht worden ingetrokken zoals gebeurde bij de uit Afrika stammende gepasporteerde guide
lieringa die zijn in 1858 verworven erf om bovenstaande
reden verloor. De pacht werd ove rged ragen aan J.J .
Kruisland.
Eveneens een tandkwestie betrorhet verzoek uit 1870
van mevrouw S.F. on"c ls die een err in Paramaribo wilde
pachten dat sedert 1858 aan de ge pasporteerde guide Van
der Tak in pacht was gegeve n. Omdat Van der Tak het
req uest van Offels mede had ondertekend en dus afzag
van verdere paeht werd haar verzoek toegewezen .
Ee n korte resolutie stamde uit 1853 waarin vermeld
werd dat guide Tak ee n paspoort kreeg .
Ee n verzoek met een totaal ander onderwerp kwam in
1870 van de guide I3rands die op reis naar Saramacca
met zijn korj:lal oms loeg. Bij dit ongel uk verloor hij zij n
paspoort en de resolutie waarin hem engagement werd
verleend. Ter vervanging kreeg hij nu duplicaten .
Een laatste Afrikaanse guide die aan de vergetelheid
wordt ontrukt was Bellen. Bellen kreeg in 1861 een err.
gelegen ten oosten van de Wanicastraat 17, in pacht.
Deze paeht werd in 1865 ingetrokken en overgedragen
aan c.E. Gum omdat Bellen het err onbebouwd liet . Door
een verkeerde nummering bleek hij niel nummer 17,
maar erf nummer 24 bebouwd te hebben . Naar aanleiding
van ccn request van Bellen kwam het gouvernement in
1865 achter deze vergissing en gar Gum het pachtrecht
op 17 en Bellen op 24.

Opvallend is dat enkele namen die als familienaam kunnen zijn gaan dienen, ook onder
Surinaamse gemanumitteerden voorkwamen:
Van Baze l, Tak, Stolk, Van der Bilt, Zaan,
Toledo en Oijen. Hetzelfde gold voor, alhoe-
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wel in ee n andere spelling, de naam Olde.

was uit de bronnen niet op te maken. Wel dat

Ook de naam De Bas, eveneens in een andere

na de Emancipatie Surinaamse weglopers uit

spelling, kwam dubbel voor. Eén van de

de Britse koloniën terugkeerden.
Als tweede en laatste voorbeeld, geef ik
Samuel Philip, een voorma lig hoofdman van
plantage Burnside. Het is niet duidelijk of
Philip nu zijn tweede voornaam of zijn fami-

vluchtelingen uit Cayenn e heette De Bes. Een

zekere l.F. de Bas manumitteerde in 1853
Frederika Levenswaard. Het is onduide lijk of
deze De Bas de ze lfde De Bas was als de guide uit Afrika. Andere namen zoa ls Gaal, Van
der Tak, Van den Enden, Delden , Scheer en
Veldman kunnen evengoed gecreoliseerde
Europese nam en zijn als familienamen bij de
Emancipat ie gegeven.2J

lienaam was. Zijn naam viel in een bericht
van de districts-commissaris van Coronie in
1866 over slaven die tijdens de slavernij naar
Demerary waren uitgeweken. De districtscommissaris wilde van de gouverneur weten
wat het beleid ten aanzien van deze rcm igranten di ende te zij n. Bepaald werd dat fami lie-
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bezoek toegestaan was, mit s van korte duur.

D e Surinaamse weglopers in de negentiende
eeuw kunnen in twee groepen verdeeld worden. De eerste groep, vee lal afkomstig uit
Nickerie en Coronie nam de wijk naar Brits

remigranten mochten niel meteen de land-

Blijvende temgkeer was toegestaan maar de

Guyana. De tweede groep vluchtte de bossen
in en vond geme enschappen van weglopers

(Hoogbergen 1978: 18). Na de Emancipat ie
verdween de noodzaa k tot vluchten en konden
zij weer in de Cre oolse samen leving terugkeren . Form ee l werden zij gemanumitteerd noch
geëmancipeerd en behoorden zij ook niet tot
de Bosnegers . Wel kwamen zij in aanmerking
voor een amnestie waarmee de afschaffing

van de slavernij gepaard g ing (Hoogbergen
1978: 3 en 3 1-33).

bouw te Totness of e lders in het district beoefenen daar dat een slecht voorbeeld voor de
creolen zou zijn. Weglopen zou dan lonend
zij n. Bij blijvende temgkeer diende de remigrant een contract van minimaal een jaar af te

sluiten . Daarna vie len zij niet meer onder het
staatstoezicht. Voordat een contract afgesloten
kon worden, dienden zij bij vrijwillige terugkeer eerst drie maanden dwangarbeid re ver-

ri chten .

Ee n tweede groep weglopers die in 1863

een familienaam ontving, waren de weglopers
die gebruik maakten van de amn estie. Dege-

nen waarvan het weglopen binnen drie jaar

In de bronnen werden niet veel weglopers
genoemd. Slechts in een enkel geva l werd
melding gemaakt van een remi grerende weg-

voorafgaand aan I juli 1863 had plaatsgevonden, konden naar hun herkomstplantage terug-

loper zoals S. B. Norah die in

van het Staatstoezicht. De overigen werden
gepardonneerd en gingen veelal op in de Creoolse bevolking. Z ij kwamen, als ex-slaven,

1869 in-

schrijving in het Burgerregister ve rzoc ht. Uit

de reso lutie bleek dat hij afkomstig was van
pl antage Burn side in Coronie, vanwaar hij in
1860 de wijk naar D emcrary had genomen . In
1865 was hij , blijkens voornoemde bron, ver-

moedelijk betrokken geweest bij de in dat
di strict plaatsgevonden hebbende ontvluchtingen van geëmancipeerden naar Demerary. Het
gouvernement wees het verzoek wegens di ens
vermeende betrokkenheid hierbij af. Hoe en
waar Norah zij n familienaam had ontvangen

keren en vielen verder onder de bepalingen

voor in de Emancipatieregisters, maar werden

ni et als slaaf geë mancipeerd.
De inwoners van het 'Kamp van Broos en
Kaliko ' verlieten na de Emancipatie het oer-

woud en vesti gde n zich op de verlaten plantages Roorak en Klaverblad (Hoogbergen
1996). Zij werden in het Emancipatieregister
ingeschreven . Uit de gegevens van Hoogber-

gen blijkt dat de groep van Broos en Kaliko
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(waartoe dus niet langer gerekend werden de
slaven die na 1860 naar hun kamp gevl ucht
waren) bestond uil 137 personen: achtenzestig
mannen en negenzestig vrouwen. Bij de
Emancipatie kre ge n alle voormalige slaven , en
ook de groep van Broos, een familienaam . De
oudste inwoonster van het Brooskamp was de
in 1795 geboren Betje van Gelderland. Zij
koos de familienaam Borde. Betje had gee n
kinderen (meer?).
De grootste familie was in 1863 de familie
die de achternaam Babel koos. In totaal bestond deze familie Uil vierendenig personen,
waaronder drieëntwintig vrouwe n, verdeeld
over drie ge neraties. De familie die de naam
Landveld koos, bestond in 1863 uit achttien
personen, eveneens verdeeld over drie generaties. Allen stamden af van groot moeder Ma
Molina, ge boren in 1803. Vijfentachtig
Brooskfunpers kozen een andere achternaam:
bijvoorbeeld Meland, Maa rburg, Pl eet, Duiker, Strauss, Hal en, Evans, Plens, Akkerland,
Plens en Fransna (Hoogbe rge n 1996: 118).
De Commissari s belas t met hel Staatstoezicht te Paramaribo wees in 1863 een groep
teruggekeerde weglopers toe aan de commandant van fort Nieuw-Amsterdam. Deze ste lde
hen tegen betaling op het fort te werk. De
bronnen noemden deze weglopers en hun herkomstplantage met nam e: Rudolf (Kroonenburg), Ra ymond (Geo rge Hendrik ), Corridon
(S porksgift), Matthijs (Ra c-à-Rac). Gordon
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(Ellen), Philip (St. Barbara), Hector (Geertruidenberg), Winst (St. Gem1ain) en Thomas
(G uincesche Vriendsc hap).24 Over familienamen repte de bronnen niet.
CONCLU SIE

De Surinaam s-Creoolse bevolking is meer dan
de som van geëmancipeerde en gernanumitteerde slaven en hun afstammelingen. De
samen stelling is kleurrijker en diverser dan op
het eerste gezicht lijkt. Ook andere groepen
Afro-Amerikanen gi nge n op in de Creoolse
bevolking. De afstammelingen van deze verschillende groepen zijn veelal slechts herkenbaar aan hun familienamen , maar door vermenging stamt menig Creool af van voorzaten
met een slavenverleden als van vrije A froAmerikanen.
Daarnaast zijn Europese en Joodse, en later
ook Indiaanse, Chinese, Hindostaanse, Libanees-Arabi sche en Javaanse namen door huwelijken met Creool se vrouwen, door wettiging van kind eren geboren uit Creoolse vrouwen of door naam verandering aan creolen
toegekend, gecreoliseerd. En sinds de (e)migratie naar Nederland zijn tal van Nederlandse
én andere, door de multi-culturele samenleving, namen door ge mengde huwelijken eveneens deel gaan uitmaken van de Surinaam sCreoolse ac hternamenschat.

NOTEN
I.
2.

3.

C reolisering in de be tekenis val! opgenomen worden in de Surinaams-Creoo lse samenleving .
Voor dit artikel zijn stukken geraadpleegd in het Algemeen Rijksarchief te Den Haag: Archief van het Ministerie
van KolOlllën. /8/4-18./9 (code 2.10.01) de nummers 590 en 3354 tot en met 3426; Ministerie van Koloniën.
/850-1900 (code 2. 10.02 ) de nummers 6797 tot en met 6890; Neder/andsche 8ezillingen op de Kilst van Guil/ea.
nummer 8 14 . en Archief Gouverneur-Generaal der Neder/andsdl Wes/-Indische 8eziuingen. 1828-18./5. (code
1. 05 .08 .0 1). nummer 14 2. bijlage 607; en 30. resolutie 8 augustus 1837. nummer 713.
Het Burge rregis ter bevatte alle vrije ingezetenen van Suriname die in het genot waren gesteld van hun burgerrechten . Voor het o ntpl oo ien van maatschappelijke activiteiten zoals het bezinen van onroerend goed or hel
verkrijgen van een patent voor het uitoefenen van ee n beroep, diende men in het bezit van deze rechten te zijn. Dit
Reglement op het l3urgerregt werd in 1831 ingevoerd. Ten aanzien van ge~ma n ci p eerdc n en nieuwaangekomenen
go ld ee n bepaalde wachuijd, voor de eerst genoemden van twee jaar en voor de immigranten van een jaar en zes
we ken, voordat ingcschrijvi ng moge lijk was. maar de Koloniale Overheid had het recht dispensatie te verlenen .
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Inschrijv ing was a llee n moge lij k voor een vrije persoon die van onbesproken gedrag was. Ofschoon lidmaatschap
van een kcrkgc noolSc hap niet tol de eisen behoorden , werd dit in formee l wel toegepast Een vrij persoon was

leve ns in het bezit van ee n familienaam . Vandaar dat bij inschrijving in hel register ook, indien zo 'n naam ontbrak.

4.

een familienaam we rd toegekend . (Bron : Publicatie Vatl den 25sten Juli) /83/ , houdende invoering van h e l
RegJemelll op hel Burgerregt in de Nederlandse/Ie Wesl-lndi.sche Koloniën, Ge nummer 13. 1831). Gouvcrncmentsb laden pagina 's 154-156) .
Over familienamen bij de Indianen is in de Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië niets vemlcld en ook bij
de Bosnegers kwamen blijkens dezelfde bron (Benjamin s & Snelleman 19 14-1 7: 50 1) tot in deze ee uw gee n

offi ciele familienam en voor.
In de bronnen zit een inconsequentie. Twee schrijfwijzen , Adam en Adams, kwamen voor.
Verkade-Cart icr van Dissel, bijlage I: Bevolkingsregisler van de Kolonisalie van Hollandsche Boeren aan de
Saramacca. JUlli 1845 - April /853. Marinus van Raay, ge boren 19 juni 1833 te Oosterbeek in Nederland,
behoorde tot de Nederlandse boerenimmigranten . Overigens hier een veel voorkomend euvel : inconsequen tie in de
spelling. Verkade-Clirticr van Dissel spelde Raaij, terwij l de resolutie de naam als Raai spelde .
7. Inconsequente redactie van de bronnen: soms uitgebreid en soms beperkt: informatie kan verloren zijn gegaan .
8. Ministerie van Kolonii:!n. 6820: 1659: 6822: 730 ; 6842 : 773 ; 6846: 584 ; 685 1: 98 1, 983 + 1027; 6854: 122 ; 6866:
5.
6.

741 ; 6867 : 1286; 6878 : 9 14 ; 6884 : 1928: 6887 : 2292 .

9.

Min isterie van Ko loniën. 3370: 383; 3377: 1174 + 1178; 3399: 520; 34 13: 974; 3422: 730; 6847: 991 ; 6867: 1332;
687 1: 126 1; 6872 ; 149 1 + 1696; 6876: 2082 + 2200; 6890 : 750.

10. Ik heb slechts één ban nel ing in Su riname gevonden. Dit kan mede bepaald zij n door de geraadpleegde bronnen.
Zoals de manumiss ies pas sinds 1832 een aangelegenheid werde n van de gouverneur -daarvoor vond dc manum iss ie plaats onder auspiciCn van de politie- kunnen de bannelingen in andere Surinaamse archieven dan in de
gouvernements-re solutics voorkomen . In 1829 werd dc Afrikaan Kwakoe Eboe naar Curaçao verbannen .
(Ministerie van Kolonii.! n, 33 44 : gouvernements resolutie 3 apri l 1829, no. 299.
11 . Ministerie van Ko loni/!n , 680 1: 349; 6802: 449: 6803: 1020; 68 18: 423 : 6834: 569 + 835 ; 6835 : 927 + 1 277~45 :
223 ; 6870 : 880; 6875 : 350.

12 . Nederlandse Bczi ll ingen op de Kust van Guinea, inventarisnummer 814: hel proces tegen Adjua Japiaba.
13.
14 .
15.

16.
17.
18.
19.
20.

René Baesjo LJ be Sleedde in 1979 enige rege ls aan Adjua Japiaba. Hij verhaalde over haar veroordeling en
verbannin g. Hij vermeldt dal zij in 1869 naar Afrika terugkeerde.
In de archieven vun het Ministerie van Koloniën bevinden zich rapporten over deze Afrikaanse vluchtelingen.
Vermoede lijk bevindt zich ook in de archieven van het Ministerie van Buitenlande Zaken en in de Franse
archieven relevant materiaal .
Uit de ' Bek nopte statistiek der Fransche West-Indische eilanden , Fransch Guyana en La Réunion, met opgave van
immigratie en productie vóór en na de emancipatie ' (p. 456-457) blijkt dat tot 1858 slechts 500 immigran ten,
voornamelijk Afri kanen, en enige duizenden strafarbeiders naar Frans Guyana werden vervoerd . De werv ing van
Afrikanen als vervangende arbeidskrachten heeft 101 186 1 geduurd en werd gestaakt als gevolg van Engelse
prOleslen. Oron: Opheffing der slaverniJ in de Nederlandsche West-Indische Kolonien (KoninkliJke Boodschap,
Omwerp " all Wel. Memorie van Toelichting. BiJlagen.)' In : Bijblad van de Nederlandsche Slaats-Courant. 186//862, 437-464 .
Uit dc ' Oeknopte statistiek der Oritsche West-Ind ische eilanden, Britsch Guyana en Mauritius, met opgave van
iml1l igrmie en van den uitvoer der producten naar Groot-Orinannie vÓÓr en ná de emancipatie ' (p. 454-45 5) blijkt
dat tot 1859 vijfiigduizend I-lindostanen en dert igduizend Afrikanen naar West-Indie en Britsch Guyana waren
ove rgebracht. Orol\: Opheffing der slavernij in de Nederlandsche West-Indische Kolonien (Koninklijke Boodschap,
Onlwerp va" Wet. Memorie van Toelichting, Bijlagen.) In : BiJblad van de Nederlandsche Slaals-Courant, / 86/ /862: 437-464 . Ministerie van Kolonien, 68 18: 44 8 (in deze reso lutie was sprake van rapporten over vrije
Afrikanen in Frans Guyana); Ministerie van Kolonien, 6824: 1500; 6828: 1374, 1388 + 1700; 6832 : 1587; 6835 :
1288 ; 68 55: 1321 ; 6857 : 408 + 448: 6858 : 653 ; 6860: 152 1, 1564, 1566, 1627 + 17 18; 6861: 25 1; 6870: 874 +
905 ; 687 1: 1326 + 1412 ; 6873: 11 0 .
Ofschoon de bevo lkingsstatistieken in de Koloniale Verslagen melding maken van Afrikanen, kwamen zij niet al s
zodanig voor in de categorisering van de immi granten.
Abo John , lIai Charles, Tabba Weli , Torn Granto en Peditor ook genaamd Lcopold .
John Graay, Jacq Freeman , Black Will , Jack Robian, Thom John, Thom Day, Thom Koffy en Jacq Smook.
De namen Mill er cn Mac Donaid kwamen voor bij (afstamme lingen van) Surinaamse gemanumitteerden en
gcemancipecrden .
Ministerie van Kolonien, 3384: 507; 6798: 834 : 68 11 : 1297 ; 68 14 : 525; 685 1: 1366; 6854: 5 18 + 883 ; 6856: 1662;
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/i8/iO , 1915 , 68/i2 625: 6863: 1239: 6866: 842 + 1008: 6867 : I 119. 11 20 + 1133: 6870: J3 7 + 1050: 687 I: 1268
+ 1503: 6875 : 1540: 6876, 2116: 6877 : 575 ; 6880: 1999. 1701 + 1812; 6882: 805 + 865: 6883: 123 4; 6884: 2239:
6885 : 231. 309. 381 + 514; 6886: 873; 6887 , 1660. 173 1 + 1794; 6888: 2207. 2377 + 2470: 6889: 239 + 303:
6890: 770 .
2 1. Ministerie van Koloniën , 3390: 1567; 3394: 1442 ; 3395: 145: 3403: 407 : 3416 : 904; 3421 : 1030; 6790 : 877: 6802 :

766 ; 6803 : 93 4: 6810: 860; 6812: 1475 ; 68 19: 11 36.
22 . Nederlandschc Bezittingen op de Kust van Guinea, no. 1034.
23. Ministerie van Koloniën . 6811: \339 : 6855 : 125 5: 6856: 1869; 6857: 343: 6859 : 1214; 6860 : 1573; 6879 : 1780:

6880: 1775 ; 6887: 1694; 6889: 110.
24 . Ministerie van Koloniën, 6852: 1725 : 6863: 1374: 6875 : 1582.
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De kunu van Ta Agosto

B

ehalve de ons bekende groepen Marrons,
hebben ook allijd kleine groepen ge-

vlu chte slaven in het Surinaamse oerwoud hun
schuilplaals gevonden. Dil artikel gaat over

slaven die tussen de Surinamerivier en de
Commewijne hun dorpen gebouwd hadden .
Vaak waren zij daar in gevecht geraakt mei
soldaten die op hen afgestuurd waren 0111 hun

Ta Agoslo, de hoofdman van een dorpje dal

dorpen te vernie len, hen te vangen of dood te

rond /850 in hel Surnaugebied lag, een moerassige streek tussen de Suriname en de Commewijne. De orale traditie benadrukt dal Ta
Agoslo op een gewelddadige manier aan zijn
e inde kwam. Laler zou zijn kunu (wroakgeesr)
vele Saran/Oka doden.

sc hieten . Maar zij hadden het overleefd, die

SARAMAKANERS OP TILlFO

De orale traditie vertelt ons niet op wat voor
dag een groepje 'Saramakaanse Nasi-negers' ]

terreur van de blanke macht shebbers en toen

de slavernij afgeschaft was en negers in vrijheid in Suriname mochten wonen, hadden zij

hun moerassige woongebied verlaten en waren
gaan wonen op de verlaten plantage Roorak .
Zo' n zestig jaar hadden zij daar in rust en
redelijke harmonie gewoond, maar toen waren
de blanken hen opnieuw komen verjagen.
Bauxiet zat in hun grond, dus die aarde moest
worden weggegrave n. Men sloopte de hui ze n.
Een gedeelte van de Broosnegers trok toen

lege n het vallen van de avond, als de muggen

naar Tilifo, waar granm an Jansi, de vader van
Fantje Babel de hoofdman was (Hoogbergen
1996).
Ze woonden nog niet lang op Tilifo, de
Broosnegers, waarsc hijnlijk pas zo' n jaar of
drie, toen die Saramaka van de Nasi-c lan bij

venijnig beginnen te steken . We kennen niet
eens het jaar waarin een en ander gebeurde.

hen op bezoek kwamen . Ze kwam en niet
zomaar, ze kwamen ook niet voor slechts een

Maar een beelje tijdsbepaling valt wel te constnleren . Johan Landveld vertelde dat zijn
tante, Fantje Babel, op die gedenkwaardige
da g een jonge vrouw was van rond de twintig.
Anno 1996 is zij over de ne ge ntig, du s we

ogenb likje, en ook niet met lege handen . De
Nasi-negers brachten voor granman Jansi en
zijn familie allerlei geschenken mee : wi ld,
levensmiddelen en zelfs awara-falll, het door
boslandbewoners zo gewaardeerde vet van de
a,vara-palm. Dagenl ang bleven zij op Tilifo.
Waarom in godsnaam? Wat hadden zij Ie
zoeken bij de Broosnegers?
Na wat beleefdheden over en wee r uit gewisseld, verte lden de bezoekers dat de een na
de andere ramp hun, Nasi-negers, was overko-

de Surinamerivier afzakte, Waren ze al een

tijdje in Paramaribo, voordat ze de lange
l110dderweg insloegen die naar plantage Tilifo
(Tout-Iui-Faut) leidl? We weten niet of het

nati e zondagmorgen was, of een woensdag

hebben het over gebeurtenissen toch we l zo' n
zeve nli g jaar geleden . Als we stellen dat het

eind jaren twintig was, zitten we aardig in de
bUlIrt .

2

Op plantage Tilifo woonde de familie Babel. Het zou kunnen zijn dat er ook Landvelds
woonden, en Mij lands en Akkerbooms. Dat

zou heel goed kunnen , want zij vormden eigenlijk één grote famili e, die mensen die door
anderen de Broosnegers genoemd werden.
Ooit waren zij Bosnegers geweest, gevluchte

men . Korjalen sloegen om, mensen werden

ziek en familieleden stierven . Het ene jaar
één, een jaar later plotse ling twee , dan opeens
drie. Allemaal familieleden . Een geest roeide
hen allemaal uit. Zo iets hadden ze nog nooit
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meege maakt. Niemand kon zeggen wat de
oorzaak van alle ellende was. Er werd gedrumd, en een winti-prei gehouden, maar niets
hielp.
Op een dag wist opeens iemand de reden
van a1\e mi sfortuin. Ooit, misschien wel vijftig jaar geleden hadden Nasi-negers een
Broosnege r vermoord: Ta Agosto. Het zou
heel goed kunnen dat hij de veroorzaker van
alle ellende was, dat hij nu na al die jaren
wraak kwam nemen . Ta Agosto was een
wraakgeest, een kunu voor de matrilineaire
verwanten, de bere, van de moordenaars geworden.
'Zoek de families Babel en Landveld. Die
wonen op Tilifo, vlakbij Paramaribo.'
Daarom was een delegatie van de Nasi-negers naar Tilifo getrokken.

in fort Zeeland ia, waar hij gevangen zat.
Waarom hij daar opgesloten zat, wordt niet
goed duidelijk. In maart 1869 schreef de gouverneur aan de minister van koloniën dat hij

August uit de kolonie wilde verbannen en
hem op een schip naar Curaçao zetten. Als
reden gaf de gouverneur aan dat het niet wenselijk was August vrij te laten. Hij was al
gevaarlijk, maar als men hem vrij zou laten,
dan zou hij nog gevaarlijker worden.
Het antwoord van de minister zal de gou-

verneur wel niet erg bevallen zijn. Een verbanning naar Curaçao van de hoofdman August leek de minister geen maatregel die voor
verwezenlijking vatbaar was. ' Nergens is aan
het uitvoerend gezag in de kolonie zoodanige
bevoegdheid gegeven" Door August gevangen te nemen en te houden had men in Suri-

name gehandeld in strijd met het Burgerlijk
Recht , want tegen de gevangene was geen
TA AGOSTO
Toen de slaventijd nog bestond, was Ta Agosto de hoofdman van het Bosnegerdorpje Lobbro, gelegen in het moerasgebied van de Surnaukree k. Na de afschaffing van de slavernij
verhuisde hij naar Baronkriki aan de Baronkree k. Hoewel Ta Agosto in hetzelfde gebied
woonde als de Broosnegers, bemoeide hij zich
weinig met anderen. De orale traditie van de
Broosnegers benadrukt dat Ta Agosto niet bij
hel grote gevecht was dat Broos en Kaliko in
1862 tegen de bakra 's (blanken) leverden (zie
Hoogbergen 1996: 100-113). Als hij er wel
bij was geweest, zou het er aanzienlijk slechter voor de bakra 's hebben uitgezien, want
Agosto had de guts om te vechten. Helaas
vernam hij pas van het gevecht toen alles al
achter de rug was.
In de archieven is maar weinig over Ta
Agosto te vinden. Een districts-commissaris
sc hreef in 1866 dat 'de hoofdman August'
naar de Saramaka zou zijn getrokken.' Drie
jaar later bevond August ('de hoofdman van
de groep \vegloopers die zich aan de mond
van de Arrauwskreek heeft gevesrigd 't zich

aanklacht ingediend . De minister verwees naar
artikelen uit het wetboek, waaruit duidelijk
moest zijn dat een regering niet zomaar mensen mag opsluiten, omdat die blijkbaar gevreesd worden. Hij merkte tot slot fijntjes op
dat het natuurlijk mogelijk was dat' August
eenmaal weder op vrijen voeten gekomen, ontevreden en daardoor welligt nog meer dan
vroeger te Vfeezen zal zijn, maar daarvan zal
de schuld niet uitsluitend bij hem te zoeken
zijn.'6

TA AGOSTO VERMOORD
Als Agosto uit het bos in zijn dorp terugkeerde, riep hij altijd tegen zijn vrouw:
'Ma Tjefe, Ma Tjefe, luku mi dya!' (Ma
Tjefe, kijk naar mij!)
Ma Tjefe bezat de techniek voor de preparatie van twee obia 's: de bori-obia, ook wel
kugru-obia genoemd, om te voorkomen dat je
wordt neergeknald en de kibri-obia, die iemand onzichtbaar maakt. Als Ta Agosto in
het dorp kwam, zei hij:
' Ma Tjefe, pe de dan? Luku mi dya, san yu
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kari kon ?' (Ma Tjefe, waar ben je dan? Kijk
naar mij . Wat heb ik meegebracht?)
En dan schoot hij op Ma Tjefe. Piiing! Om
Ie kijken of haar bori-obia nog we l goed
werkte . Piiing! Hij schoot gewoon op die

vrouw!
' Jij AgoSlo, je benl gek, man. Dat geweer
is ge laden.'

' Ja, ik moel de kogel nog uit mijn geweer
halen. '
. Je moet niet op mij schieten, maar op de

di eren in het bos. Pak hier. Hier heb je je
kogel terug.'
Een Bosneger, een Nasi-neger van de Saramaka-Slam, kwam op een dag langs bij Ma
Tjefe. Hij wi lde haar als vrouw hebben, wan I
hij had zijn zinnen gezel op die obia. Maar
Ma Tjefe zag hem niel zilten en zij had al
helemaal geen zi n hem de obia Ie geven. Ze
vond hem veel te jong. In haar ogen was hij
e igen lijk nog maar een kleine jongen, al kon
hij dan misschien al wel kinderen maken. Ma
Tjefe zei lege n hem dat hij mocht terug komen, zodra hij groot was. Dan zou zij hem de
oMa geven.
De Nasi-neger wi lde de obia echter per se
hebben. Hij is Ma Tjefe gaan bewerken mei
techniek . Hij zette een kroi-obia om haar te
laten doen wal hij wi lde. Zo bracht hij haar
hel hoofd op hol en kon hij haar pakken. Hij
hoopte toen dat zij hem de obia zou geven.
Dat deed ze niet, maar zij vertelde hem wél,
wat de pori was van de obia (wat je moest
doen 0111 de kracht ervan ongedaan te maken).
De Nasi-neger ging aan het werk met de
obia. Toen de obia bedorven was, sprak hij
Ta Agosto aan.
' Pa, die obia van jou, dat je niet neer geschoten kunt worden en zo, dat is allemaa l
onzin.'
Een debat tusse n die Nas i-m an en Ta Agos-

hem mocht knallen. Intussen had die Saramakaan dus de treef van de obia gezet (de
kracht van de obia ongedaan gemaakt), maar
Ta Agosto wist dat niet. Ze maakten een
afspraak voor een dag om elkaar neer te knallen.
De dag was daar. Ze hielden de wedstijd.
Ta Agosto was vol goede moed.
'Jij mag eerst schiete n,' ze i Ta Agosto. De
mensen stonden te kijken. De Nasi-man laadde zijn geweer en richtte. Ta Agosto stond
fier overeind.
' Piiing!'

Raak! Ta Agosto was geraakt! Hij stierf
niet. Hij werd invalide. Hij kon niet langer
werken. Hij was een heel sterke man, een

uitmuntende jager, een goede visser. Hij kon
niet meer werken ; hij kon niet meer jagen.
Dit gebeurde op Baronkriki. Het was na slaventijd, toen dit plaatsvond. Het was al na de

slaventijd.
Daarna, als de Bosnegers voorbij Baronkriki voeren, ri ep Ma Tjefe hen altijd aan en
vroeg om zout en petroleum en dingen die ze

hadden. De Bosnegers vroegen haar dan of ze
geen man had. Ma Tjefe vertelde dan wat er
met Ta Agosto gebeurd was.
Op een dag kwam die Nasi-m an weer
langs. Opnieuw vroeg hij Ma Tjefe om de
obia, maar zij antwoordde hem dat zij die niet
kon geven, zolang Agosto leefde.
' Pas als hij dood is.'
' Goed,' dacht die Bosneger, dan maak ik
Agosto dood en kom ik aan die macht. Ta

Agostu was toen nog niet oud, maar hij was
invalide. Hij kon niet meer vissen en jagen.
Als boten voorbij voere n, Agosu had geen
petroleum en zout, st rompe lde hij naar de
oever en vroeg de mensen om petrole~ en

zout. Elke boot die voorbij ging, hie ld hij aan.
De Bosneger zei tegen Ma Tjefe:

to ontstond. Die Saramakaall lachte A gosto

'We gaan naar boven , naar de Boven-Suri-

uit. Het debal was grool. Hij probeerde Agosla uil te lokken . Ze raakten steeds weer in
di scuss ie. Ta Agoslo wou van het gezeur af
zijn en sprak een dag af dat de Nasi-man op

name. Ik neem jullie mee, want jullie lijden

teveel annoe hier. '
Toen Ta Agosto en Ma Tjefe bij de Saramaka woonden, vroegen die Nasi-mannen Ma
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Tjefe om de pot met obia. Maar Ma Tjefe
wilde die niet geven, omdat het ohia 's van Ta

to. Pas jaren later, toen de Nasi-negers een
bezoek brachten aan granman Jansi op Tilifo,

Agosto waren.

werd bekend hoe rampzalig hij aan zijn eind
gekomen was. De bezoekers vertelden dat het
lijk van Ta Agosto na zijn dood in een korjaal

'Gee f ons die kibri obia,' zeiden de Bosnegers, maar Ma Tjefe weigerde. Zij had de
obia op Baronkriki achtergelaten. Toen be-

galmen de Nasi-negers Ta Agosto te mishan-

was gelegd. De moordenaars zijn toen een
eindwegs de rivier opgeroeid en ergens aan

delen. Ze haa lden Agosto en Tjefe uit elkaar,

land gegaan. Ze begroeven Ta Agosto niet,

enkel en alleen om die ohia 's in bezit te krijgen. Ze wilden de kibri obio hebben, om
onzichtbaar te zijn, en de kugru-obia, de obio

maar wierpen zijn lijk aan de andere kant van
de rivier in het bos, als voedse l voor de aas-

die besc hermde tegen kogels.
Op een dag grepen zij Agosto vast, bonden

hout gehakt om de weg waarover ze gelopen

hem en voerden hem door het bos naar een

de weg af te sluiten. Toen renden ze terug, razendsnel. Ze mochten niet treuzelen, want dan

klein kampje. Niemand woonde daar. Daar
lieten ze Agosto achter. Van tijd tot tijd gaven

zij hem wat droge cassave met water en keken
of hij nog niet dood was. Zo werd hij gemarteld, maar Ta Agos to gaf niet toe. Hij bezat
een techniek om de doden op te roepen. Hij
kende een lied en als hij dat zong, zou hij
doodgaan . !-Ieel lang heeft hij gewacht met het

zingen ervan. Maar toen de Nasi-negers maar
doorgingen hem te vernederen, zong hij het
doden lied. Toen de Bosnegers weer kwamen
kijken, was Ta Agosto overleden.
Kort nadat de Nasi-negers Ta Agosto hadden weggevoerd, brachten zij Ma Tjefe terug
naar Baronkriki. Zij moest de obia·s gaan

zoeken. Ma Tjefe wist niet wat er met Agosto
gebeurd was, of hij nog leefde, of gestorven
was. Vanaf die tijd was zij heel verdrietig.
Toen Ta Agosto dood was, gingen de Bosne-

gers Ma Tjefe weer opzoeken .
. Je man is dood,' zeiden ze, 'dus geef ons
die obia.' Ma Tjefe weigerde echter hen de
obia 's te overhandigen. Toen begonnen ze

haar te mishandelen , maar ze weigerde iets te
zeggen. Op een nacht, toen de Bosnegers haar
niet zo in de gaten hielden , is ze naar de
rivier geslopen en heeft de pot met obia weggegooid.'

gieren. Toen ze dat hadden gedaan, hebben ze
waren te bedekken , en doornen afgehakt om

zou de geest van Ta Agosto hen achterhalen.
Die takkenbossen hadden natuurlijk niet
geholpen. Jaren later kwam de kl/nu van Ta

Agosto dood en verderf zaaien. De Nasi-negers smeekten granman Jansi medicijn te
maken om de kunu af te weren. Anders zou
die kunu hen allen doodmaken. De geesten
van Ta Agosto en zijn vrouw Ma Tjefe deden

hun verwoestende werk. Daarom vroegen de
bezoekers de Landvelds en Babels hen te

helpen de kunu 's te verjagen. Ze waren ten
einde raad, want ze hadden al van alles geprobeerd.

Helaas, granman Jansi kon de Nasi-negers
niet helpen, want hij kende de geheimen van
de obia 's niet. De kugru-obia was eigendom
van de familie Landveld, dus moesten de

Nasi-negers niet bij hem , want hij was een
Babel , maar bij de Landvelds zijn. De kugruohia wordt onder andere bereid met gumawiwiri. Daarom mogen de Landvelds geen gu-

ma-wiwiri eten.' Granman Jansi zei tegen de
Nasi-negers:
'De dood die jullie nu hebben, wie kan dat
tegenhouden? Om die obia te regelen , dat kan

ik niet. Er zijn teveel doden geweest!'
De Nasi-negers spraken: 'Granman Jansi.
We weten het. Luister, de schuld is hoog. Dat

EEN VERZOENINGSRITUEEL
Niemand hoorde ooit meer wat over Ta Agos-

is niet erg. Wij zullen beta len, maar bescherm
ons tegen die dood . Geweren, kruid, houwers,
pangi (lendedoeken), alles zullen we meene-
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men,'

Kort daarna vertrokken de Nasi-negers.
Granman Jansi beloofde contact op te nemen

met de Landvelds.
Weken later kwamen de bezoekers terug
me t gesc henken . Granman Jansi liet de Landvelds naar Tilifo komen om te spelen vOOr de
kunu. Acht dagen lang is een prei gehouden.
Opa Willem (Tjatari) Landveld heeft acht
dagen lang gedrumd. Ooit vertelde hij aan
Johan Landveld over die prei :
'Kind ik heb die drum gespeeld tot mijn
vingers krom waren, maar granman Jansi
heeft me nooit een kopercent gegeven ter
waarde van een wiri-tabak.'

Zo werden de Nasi-negers bevrijd van hun
zonden en de dood '

DE YORKA KUNU
De dood van Ta Agosto was dus het gevolg

Zoiets moet bij de 'Saramakaanse Nasinegers' gebeurd zijn. Doden en misfortuin.
Aanvankelijk wisten de nabestaanden niet wat
er aan de hand was. Op een gegeven moment
moet iemand zich opgeworpen hebben als
medium van de kun u van Ta Agosto. Dit
medium moet geopperd hebben, dat Ta Agosto aan het wraaknemen was. Als datgene wat
het medium verkondigt de matrilineaire verwanten acceptabel lijkt, zal de kunu via het
medium vertellen welke acties ondernomen
moeten worden. Die acties liggen binnen de
levensbeschouwing vast. Om een einde te
maken aan dit doden moesten de nabestaanden
van Ta Agosto opgezocht worden. Kunu 's
eisen een verzoeningsritueel (pee pikadu) met
de matrilineaire nabestaanden van het slachtoffer. In het geval van Ta Agosto werden de
Broosnegers als zodanig gezien. We kennen
de afloop: ccn verzoeningsritueel op kosten

van de Saramakaners vond plaats. Ta Agosto
nam daar blijkbaar genoegen mee, want de
orale traditie vertelt niet dat hij daarna door-

van acties van enige Saramaka. Zo'n vijftig
jaar later nam de overledene wraak door matrilineaire verwanten van zijn moordenaars te

gegaan is met wraaknemen.

dode n. In de leve nsbesc houwing van de Sara-

compromis tussen twee andere verklaringen.

maka kwamen deze mensen om het leven

De intern-Saramakaanse interpretatie zal op
een aantal punten van de antropologische
afwijken. De antropoloog startte bij de Sara-

door werking van de kunu van Ta Agosto.
Methodologisch z ijn een aantal opmerkingen
te plaat sen over de verklaring van het kunufenomeen.
A liereerst een antropologische verklaring,
de verklaring van een buitenstaander met

kenni s van de cultuur. De antropoloog zal
erop wijzen dat het geloof in de werking van
kunu 's een belangrijk onderdeel van de Sararnakaan se levensbeschouwing is. Als iemand
sterft , zuIlen de nabestaanden de oorzaak van

het sterfgeval gaan achterhalen. Niemand
sterft zonder oorzaak. Kunu is niet de meest

voor de handli gge nde verklaring bij een sterfgeva l. Pas als veel doden binnen een here te
betreuren zijn, en daarbij ook nog veel misfortuin bij de nog levende verwanten optreedt
(ziekte, ongelukken, omslaan van korjalen ,
misooo"sten), zal "'111 een wraakgeest gedacht worden.

De antropologische verklaring lijkt een

makaanse noodzaak om ecn oorzaak van een

sterfgeval te achterhalen. Kunu is dan ccn
mogelijke verklaringswijze. In de visie van de

antropoloog wordt de wraakgeest gecreëerd
om een sterfgeval te verklaren. De Saramakaan zal deze verklaring afwijzen. Voor hem
wordt de kunu gecreëerd direct na moord of
doodslag. Ooit zal de kunu wraaknemen op de
matrilineaire verwanten, maar het is aan de
wraak geest om uur en dag te bepalen.
De derde type verklaring is afkomstig van
aanhangers van een ander ideologisch systeem. Christenen bijvoorbeeld zullen het geloof in kun u als hinderlijk en af te zweren
bijgeloof omschrijven. Niet een wraakgeest,
maar God bepaalt wanneer iemands tijd gekomen is.
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Het soort kunu zoals hierboven beschreven,
wordt yorka-kw1U genoemd, een wraakneming
door de geest van een overledene. Er zijn

c lan had plaatsgevonden, kon Jankosu begra-

geen gevallen bekend dat ee n kunu zic h

Alle auteurs die over kunu 's bij de Bosnege rs schrijven, benadrukken dat het bezit van
gezamenlijke kunll 's belangrijk is voor de
solida rite it binnen de matrilineage (Hurault
1961 : 227-229); rrice ( 1966: 50 en 1973);
Hoeree ( 1983); Thoden van Velzen (1966:
45). Thoden van Velzen en Price make n duidelijk dat kunu 's opereren op het ni veau van
de matrilineage (bere). Er zijn vo lge ns hen
geen wraak geesten die bij een bepaalde c lan
(/0) horen, iets wat Herskovits we l geopperd
had. Elke bere heeft één of meer belangrijke
kunu 's die wraak kunnen nem en op alle leden
van de linage, de zogenaamde gaan kunu . De

wreekt op patrilaterale verwanten of aanverwanten (Va n Wetering 1973: 10). In de litera-

tuur over Suriname, met name die over de
Bosnegers, is veelvuldig over kunu geschre-

ven. Het geloof in wraakgeesten is niet iets
spec ifi eks Saramakaa ns, ook de Ndyuka, de

Boni en de Matawai kennen dit fenom een
(Junker 1932-33 , Morssi nk 1933, Herskovits
1934, Van Lier 1940, Hurau ll 196 1, Thoden
van Velzen 1966, rrice 1973, Van Wetering
1973. Hoe ree & Hoogbergen 1984, Thoden
van Vel ze n & Van Wetering 1988). Een beroemde kunu is de zogenaamde Kofi-Bosuman-kllml . Kof! Bosuman van de NasÎ-c1an
was granman van de Saramaka van 18221835. Omdat hij weigerde weggelopen slave n

uil te leveren, werd hij door het gouvernement
in 1835 afgezet. Hij werd toen opgevolgd

door zijn stiefzoon Abraham Witiwojo van de
Matjau-c1an (Oudschans Dentz 1948; Hoeree
& Hoogbe rge n 1984). Bij z ijn afzetting was

Kofi een oude man, in de tachtig. Hij overleed ee n j aar later. Wegens oude rdom of uit

verdriet?
Toen de Amerikaanse antropo loog Melville
He rskovits in 1929 granman Jankosu bezoch t,
verle ide deze hem : ' Kunu has brought my
family to an end. With me our fami ly rul e is
flni shed' (Herskovits 1934: 76). Een kuntl

deed toen al zijn vemietigende werk onder de
matriclan van Jankosoe, maar hoogstwaarsc hijnlijk wist men toen nog niet dat hel Kofi
Bosuman was. Toe n Jankosu zelf in 1932

overleed, besloot men eens en voor al uil te
zoeken wie zovee l onheil aanrichtte. Jankosu's

ven worden en een opvo lger aangewezen
(Junker 1932-33).

matrilineages zelf bestaan weer uil verschillende matrisegmenten . Per segment kan het
aanta l en de kwaliteit van de kunu 's verschillen. Er zijn dus wraakgeeslen die a ll e bereleden gemeensc hap pelijk hebben, maar er z ijn
er ook die meer speci fi ek bij ee n bepaald

matrisegment horen. Sommige zij n onl angs
ontstaan, andere vaak al meer dan honderd
jaar oud.
De verzoenin gs ritu e le n sc heppen een bijzo ndere band tu ssen de slacht offersgroep
(/el;mGn) en de bere van de daders (Thoden
van Velzen & Van Wetering 1988: 243). Het
gezamenl ijk hebben van kunu 's binn en de
bere voorkomt huwelijken . Bij de ke uze van

een huwe lijkspartner is het van belang te
letten op de kunu 's die man en vrouw delen .
Trouwen binnen de matrilineage is daarom
strikt af te raden, omdat de kinderen als hel
ware dubbel door de wraak geesten getroffen
worden en weinig overlevingskansen hebben .
Kunu om incest te voorkomen.

begrafenis werd door de Saramaka maand en

Het ge mee nsc happelijk heb ben van kllml 's

uitgeste ld omdat de doodsoorzaak ni et gevon-

betekent echter niet dat marilineages zich in

den kon worden. Uiteindelijk werd geconstateerd dat de kl/nu van Kof! Bosuman wraak

de loop der tijd niet kunnen splitse n en nooit

had genomen op de nazaten van Abraham
Witiwojo. Pas nadat het verzoeningsrituee l
tussen leden van de Nasi-clan en de Matjau-

huwelijken tussen leden van de diverse malrisegmenten kunnen gaan plaatsvinden. Er worden name lijk voortdurend nieuwe kU17u 's
gecreëerd en het sp litsingsproces begint zodra
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bepaalde matrisegmenten nieuwe kunu 's niet

alszodanig accepteren . Een kunu is namelijk
altijd een verklaring voor bepaalde voorvallen
en men is niet verp licht de verklaring van een
bepaald medium te geloven.
Ik heb in de literatuur niet kunnen vinden
of tussen groepen die door kun u 's zijn ver-

bonden (zoals tussen segmenten van de Nasiclan en Matjau-clan als gevolg van de KofiBosum an-kunu) voorkeurshuwe I ijken ontstaan.
Vanuit de vis ie dat huwelijken binnen het

matrisegment verboden moeten worden, omdat de daaruit geboren kinderen vanwege een

dubbele kunu weinig kans maken, zou het
tegenovergestelde beredeneerd kunnen worden : door te trouwen met iemand uit de groep
waarmee een verzoeningsritueel is gesloten,

krijgt het nageslacht het als het ware het nodige tegengif tegen de werking van de kunu.
ANDERE KUNU'S
Een kun u kan ook gecreëerd worden door een
vergrijp jegens een lagere godhe id, een slangegod (papa gadu) of bosgeest (apuku). Ook
dit type kl/nu kan wraak nemen op matrilineaire verwanten. Volgens Price ( 1973 : 89)
komt dit type kunll numeriek zelfs veelvuldiger voor. De matrilineage die hij het best
kende, werd gep laagd door tien verschillende

yorka-kunu 's en twee-en-twintig andere (bij-

voorbeeld vodu kunu 's en apuku ·s). De kunu's
die Herskovits (1934 : 62-79) beschrijft, behoren allemaal tot het niet-yorka-kunu type.
Herskovits heeft overigens nauwelijks grip op
het kunu-fenomeen kunnen krijgen. Hij was
slechts gedurende korte periode bij de Sara-

de hannonie te herstellen. Dit soort ritlelen
lijkt in ieder geval van een andere grootheid
te zijn, dan die zoals gehouden om een yorkakunu te pacificeren. Een yorka-kunu, zoals de
Ta-Agosto-kunu en de Kofi-Bosuman-kunu,
ontstond als gevolg van een conflict tussen
mensen, meer spec ifiek tussen leden van verschi llende verwantengroepen. Bij een kunu die
ontstaat doordat iemand bevoorbeeld een boaconstructor heeft doodgeschoten, gaat het om
herstel van de hannonie tussen mensen en
(lagere) goden.
Iemand die bij de Bosnegers een medium
van een kun u is, kan daaraan een drukke
praktijk hebben. Thoden van Velzen (1966:
50) beschrijft een lineage van 68 leden, kinderen inbegrepen, waarvan tien leden aanspraak
maakten medium van een kunu te zijn. Daarvan werd zeker de helft regelmatig over allerlei zaken, vooral ziekten geraadpleegd.
Opvallend is dat vrijwel niemand ingaat op
de oorsprong van het kunu-systeem. Impliciet
wordt blijkbaar aangenomen dat het Afrikaans
is, maar verge lijkend onderzoek ontbreekt.
Herskovits (1934: 350) heeft een verklaring
voor de afkomst van het woord. Hij zegt dat
het woord in het Ewe 'dood' betekent. Waarschijnlijk heeft hij die betekenis gevonden in
Diedrich Westennanns Wörterbuch der EweSprache (J 905). De Ewe wonen in het huidige
Ghana. Zij waren in de slaventijd vaak het
slachtoffer van slavenjachten . In de Surinaamse context zouden zij Kormantijnen genoemd worden.
Westermann die zijn woordenboek samen-

hoe de verzoeningsrituelen voor ni et-yorkakunu 's er precies uitzien. Hier za l het medium

stelde met behulp van woordenlijsten van
zendelingen die in verschillende Ewegebieden
missioneerden (Meyer 1995: 33 I), omschrijft
kunu als: 'etwas dass den Tod herbei fIlhren
kann, tödlich gellihrlich ist.' Het is duidelijk
dat deze omschrijving wel iets met de Surinaamse betekenis te maken heeft, maar een
wraak geest van het type yorka kunu kunnen
we er toch niet in ontdekken. Ik heb Birgit
Meyers recente etnografie over de Peki Ewe

wel vertellen wat geofferd moet worden om

van zuidoost Ghana erop nagelezen, maar ben

maka en als hij aan informanten vroeg wat
kun u nu precies was, dan kreeg hij meestal te

horen: 'Massa Gadu sabi' (a lleen God weet
het) (I-Ierskov its 1934: 66).
Het wordt uit de literatuur niet duidelijk

De kun u van Ta AgoslO

het begrip kllnu n iet tegen ge komen , noch een
institutie d ie lijkt op het ge loof in en de
macht van y orka kun u ·s.
Yorka kunu ',I' lijken in het Surinaamse kustgeb ied onder de daar wonende Afro-Suriname rs ni et voor te komen . De Broosnegers
bijvoorbeeld, zegge n dat wraakgeesten bij hen
ni et voorkomen. Volgens Herskovits (1934:
75) ze i granman Jankosu tege n hem : ' In the
city, where they do not believe in kunu any
more, they a re not afraid to use magic to
enrich themselves, or hurt th eir neighbors. '
Deze uitspraak van Jankosu wijst direct op
een positief effect van kunu: het voorkom t
hekserij . Iemand die hekse rij practiceert en
slachtoffe rs maakt, roept een kl/nu ove r zichze lf en zijn nageslacht af.
Wooding d ie het wint i-ge loof van de bilaterale Paranen beschrijft, definieert kl/nu onder
and ere als: ' alle familiegoden die erfelijk zijn
voor a lle nakomelingen, dus de hele bere'(Wooding 1973: 534). Op andere plaatsen
(Wood ing 1973: 78-79-535) geeft hij een van
deze definitie wat afw ijkende omschrijving,
maar ne rge ns komt het in de richtin g van een
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omschrijving die ee n Bosneger zo u herkennen. In Henri Stephens Lexicon van de winlicIIlll/llr (1989) kom! het hel e begrip niet eens
voor, terwij l het ook in zijn Fodoe-Winti
( 1986) niet behandeld wordt. In het glossarium wordt het enke l venneld als: 'eeuwige
vloek' ,
Als in het kustgeb ied binnen de winti-ideologie over ee n kunu ges proken wordt, dan
wordt dit vooral gedefinieerd als ee n wraak
van een lagere-god over de slec hte mani er
waarop hij/zij behandeld is, De ste lling dat
het fenomeen yorka-kunll bij een unilateraal
verwant schapssysteem hoort, lijkt voor de
hand te liggen. Bosnegers hebben zo' n verwantschapssysteem , want zij zijn matrilineair.
Bij de Afro-Surinamers van het kustgebied is
gee n unilateraal verwantschapssysteem ontstaan.
Laten we het erop houden dat de institutie
va n yorka-kllnll 's een Afrikaanse erfenis is,
die alleen kon aa nslaan bij dat segme nt van
de Afro-Surinaamse sa me nl eving waarbinnen
een unil ate raal verwantschapssysteem ontsto nd,

NOTEN
I.
2.

Johan Landveld , 17 november 1994.
Anno 1996 is Ma Fantje Babel over de negentig. Granman Jansi verhuisde in het begin van de jaren 1920 van
Roorak naar Tilifo (!-loogbergen 1996: 140-149). !-Iet verhaal waarop dit artikel gebaseerd is werd op 17 november
1994 te Paramaribo opgetekend uil de mond van Johan Landveld , geboren 19 12.
3. Landsarchief Suriname: Brievenboek Commissariaat Inlandse Bevolking, 1866. Verslag van de DC Uoven-J)ara.
4. ARA-Ko I.1850- 1900. Verbaal. 28 april 1869, no 18.
5. ARA-Ko I.l850-1900. Verbaal, 28 april 1869, no 18.
6. ARA-KoI.l 850-1900. Verbaal , 28 april 1869, no 18.
1. Jo han Landveld . 17 november 1994.
8. Elise Blokland-Landveld , 17 november 1994 .
9. Johan Landveld . 17 november 1994.
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L.M.J.Boegheim

Het muntwezen in Suriname

S

urinome heeft eeuwenlang Ie kampen
gehad meI gebrek aan een goed functionerend muntstelsel. Hel mag als een tekortkoming van de West- Indis che Compagnie worden gezien de:;e behoefte niet Ie hebben erkend en erin Ie heb ben voorzien. Er bestond
in de kolonie doorlopend een groot tekort aan
volwaardige Europese munten. Noodgedwongen heeft men :ich dan ook moeten behelpen
met merkwaardige geld~surroga(en. I
De Spanjaarden brachten Suriname de eerste
munten in de vorm van de peso van achten

1679 werden penningen in om loop gebracht.

die de bijnaam papegaaipenningen kregen. De
voorzijde van deze muntjes toont een papegaai zittend op een tak met één, twee of vier

blaadjes, boven de kop van de vogel het cijfer
I, 2 of 4 en het jaartal 1679. De keerzijde
toont een boompje of een glad oppervlak . De
penningen werden in Suriname vervaardigd,
maar het is nict bekend door wie en waar. Het

cijfer I, 2 of 4 geeft aan dat zij gangbaar
waren tegen één , twee of vier ponden suiker
ter waarde van éé n stuiver per pond (zie af-

beeldingen I en 2).

(acht realen van zes stu ivers e lk), in ge ringe
mate gevo lgd door provinciaal geld uit de
Republiek en Engelse muntstukken . De muntcn verdwenen spoe dig uit de omloop door de

invoe r van de ve le benodigde kapitaal·goederen voor de plantages en voor consumptie

artikelen (De Jong 1962 : 12-16).
Toen in 1667 Suriname voor de Republiek
wa s veroverd , bl eek dat de ingezctenen door
dc schaarste aan gemunt geld waren overgegaan tot het gebruik van ruwe suiker als be-

taalmiddel. Ruwe suiker vormde destijds het
voornaam ste uitvoerproduct. Bij resolutie van

I1 septembe r 1669 werd suiker tot wettig
betaa lmidde l aangeweze n (Sc holten 1951:
172). De tegenwaarde van één pond suiker
bedroeg twee stuivers, maar zakte in ongeveer
ticn jaar tot één stuiver. Toch heeft deze
waarde-eenheid tot in de achttiende eeuw

stand ge houd en. Suikergeld raakte omstreeks
1750 in onbruik.

PAPEGAAIPENNINGEN
Gouverneur Johannes Heinsius (1678-1680)
trachtte in 1679 in de neteli ge muntsituatie
verbetering te brengen . Bij plakaat van 8 mei

Afbeeldillg / : Dubbele duir /679
Keerzijde blallco
Een belan grijk e reden voor de invoering van
de ze penningen was gelegen in het feit dat

ambachtslieden in de herbergen grote hoeveelheden drank consumeerden , zonder over vol doende suiker te beschikken om te kunnen
betalen . I-Ieinsius was al snel genoopt de penningen weer in te trekken , want de StatenGeneraa l wensten geen afzonderlijke kolonial e

munten (Van Hengel 1940). Ook de Staten
van Zee land vreesden dat, indien het bestuur
van de kolonie munten op eigen gezag kon
slaan, er teveel munten zo uden komen , waardoor de waarde ten opzichte van de volwaar-

dige ge ldstukken in koers zou dalen .
De eigenzinnige gouverneur Van Aerssen va n

Sommeisdijk verklaarde de papegaaipenningen

192

L. M.J. Boegheim

bij plakaat van 6 april 1688 echter weer geldig en wel met de voorgeschreven betaalkracht van één, twee of vier duiten. Van Aerssen vond het zo praktisch dat op het één duit
stuk de boomtak éé n blad droeg, op het twee
duit stuk twee bladeren en op het vier duit
stuk vier, waardoor door degenen die geen

cijfers konden le ze n direct kon worden gezien
met welke waarde men te maken had. Er
komen stukken voor ter waarde van vier dui-

ten, waarop de tak slechts drie bladeren

na de verovering van Quebec door de Engelsen uit de omloop genomen werd (Wie, Wat,
Waar? 1967: 283).
Het Hof van Politie besloot op 19 mei 1761
in Suriname kaartengeld in te voeren. De

eerste emissie omvatte een bedrag van
/ 10.000,- (Schiltkamp & De Smidt 1973 :
1348). De kaarten waren getekend door Jacques Roux en David Dandiran , leden van het
Hof van Politie . De handtekeningen werden
op de voorzijde van de kaarten aangebracht.

draagt. Of hi er sprake is van een vergissing

Het moet een enorm werk zijn geweest de

dan wel van ee n poging tot bedrog van goedge lov ige lieden vermeldt de geschiedenis
helaas niet.

handtekeningen op de ve le duizenden kaarten
te plaatsen. In de loop der jaren zijn hier dan
ook enige tientallen raadsleden mee belast
geweest. Een enkele maal kwam het voor dat
één handtekening werd gebezigd, maar die
was dan altijd van de ontvanger der modique
lasten (een soo rt personele belasting). De
keerzijde toonde tot omstreeks 1775 het zegel

van de Sociëteit van Suriname met de wapens
Ajbeelding 2: Vier duiten 1679
Keerzijde blanco

KAARTENGELD
In de tweede helft van de achttiende eeuw
werd het gebrek aan munten steeds nijpender.
Hoewel de toenmalige gouverneur Wigbold
Cro mmelin (1757 -1768) toestemming van de
Staten-Generaal wist te verkrijgen om stuivers

en duiten in Holland te doen vervaardigen waarover later meer - ontstonden er zoveel

strubbelingen , dat hij bes loot over te gaan tot
uit g ifte van papiergeld vervaardigd uit speelkaanen. Wellicht was dit kaarten geld door
Crommelin als noodge ld bedoeld in navolging
van Jacques de Meuilles, Frans bewindsman
in Canada, die in 1685 spee lkaarten als zodanig gebruikte. In Canada werden de kaarten

van de Stad Amsterdam, de West-Indische
Compagnie en de familie Van Aerssen van
Sammelsdijk. Daarna enkel het wapen van
Am sterdam en van de Compagnie. Vanaf
1793 werd het kleinzegel met het scheepjeswapen aangebracht (zie de afbeeldingen drie
en vier).
Er werden hele, halve en kwart kaarten
gebruikt en zelfs cirkelvormige (voor vijftien
stuivers) en achthoekige (dertig stuivers). Het
kaartengeld verscheen in een groot aantal
waarden : / 10,-, / 5,-, f 2: lO st. (= / 2,50),
J 1,-, 30 stuiver, 15 stuiver en 10 stuiver en
als 10, 4, 3 en 2 schelling. Het formaat was
afhankelijk van de waarde.
Vanaf 1761 tot aan de afschaffing van het
kaartengeld in 1828 verschenen meer dan

negentig plakkaten, waarin nieuwe emissies
werden aangekondigd, oude vervangen of

daartoe in vieren geknipt en van een bedrag

bepaalde regel s werden gesteld (Schiltkamp &
De Smidt 1973: 1348-1380). Vele inwisse lingen waren noodzakelijk omdat de kaarten
onooglijk werden ' Berucht waren de vele

en een handtekening voorzien . In 1729 ver-

verval singen, waarover voor het eerst op 26

scheen nog een nieuwe serie die pas in 1750

februari 1770 een plakaat verscheen, gevolgd

Het muntwezen in Suriname

door een verbod tot namaak op 21 mei 1771,
waarin strafbepalingen waren opgenomen.
Tevens werd daarbij het agio van gemunt
geld, dat in december 1769 op vijf procent
was gesteld, verhoogd tot zeven-en-half.
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het constant aanwezige gevaar van overvallen
door Bosnegers, waartegen expedities moesten
worden uitgerust en door de noodzaak van
verstrekking van hypothecair landbouwkrediet
aan de planters, met als doel de plantages op
de been te houden . Voor dit laatste werd
alleen al bijna zes miljoen gulden in omloop
gebracht in de vonn van een soort obligaties.
In 1803 was al voor zes miljoen gulden in
circulatie. Gedurende het eerste kwart der
negentiende eeuw raakte het geldwezen in
Suriname steeds verder in verval door de
waardedaling van het kaartengeld (Scholten
195 J: 172).

Afbeelding 3: Kaarlengeld uil /781
Overigens is het bevreemdend dat valse
kaarten blijkbaar zonder meer tegen echte
stukken konden worden omgewisseld, zoals
blijkt uit een plakaat van 5 augustus 1773
waarin was vermeld dat de valse tienstuiver
kaarten tot 3 1 augustus 1773 inwisselbaar
waren.}
Het kaartengeld werd oorspronkelijk uitgegeven ter aanvulling op de munten van de
Republiek, waarbij f 2,50 kaartengeld gelijk
werd gesteld met f 3,- Surinaams courant
(twintig procent agio). De emissies werden
echter steeds groter en talrijker. Van 1761 tot
1764 werden alleen al acht emissies in omloop gebracht, oplopend tot f 100.000,-.'
Tegenover het kaartengeld stond geen enkele dekking. Een te ruim uitgiftebeleid borg
dus de nodige gevaren in zich. De directeuren
van de Sociëteit van Suriname zagen het gevaar ter dege in en trachtten hieraan paal en
perk te steJlen. De snel toenemende behoefte
van het koloniale bestuur aan geld noopte de
Sociëteit vaak tot herziening van haar standpunt. De geldbehut:ftt: wt:nj vt:roorzaakt door

Afbeelding 4: Kaarlengeld uil 1801
In 1816 na terugkeer van het Nederlandse
bestuur in de kolonie bleek de financiële toestand dem,ate slecht dat de koers van het
kaartengeld aanzienlijk daalde . De regerin g
van het moederland bleef zoe ken naar een
oplossing, het geen bemoeilijkt werd do ordat
de sc hatkist na de Franse tijd in ernstige mate
was berooid. Door een initiatief van konin g
Willem I, die in 1826 de West-Indische Bank
oprichtte, kwam de oplossing naderbij. Kort
daarop werden de Nederlandse munten ook
voor Suriname geldig verklaard. Bij omwisseling van het kaartengeld in 1828 bleek onge-
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veer f 7.930.000,- in omloop te zijn gebracht.
Dit was ongeveer 23 maal het in 1770 gesc hatte bedrag ' De laatste koers in 1828 was
f 3 16,- Surinaams papiergeld tegen f 100,Nederlands courant.

DUIT DER SOCIETEIT VAN SURINAME
Op 2 april 1761 , kon voordat het besluit tot
uitg ifte van kaanengeld werd afgekondigd,
verzocht het Hof van Politie nieuw geld te

mogen slaan . Men vroeg om guldens die na
aftrek van de onkosten een intrinsieke waarde

van achttien Hollandse stuivers zouden hebben.
Raden en Generaalmeesters adviseerden 23
aug ust us 1762 in negatieve z in . Het verzoek
di end e hun s in zien s van de hand te worden

geweze n. Dit advies sch ijnt overigens nooit
naa r Suriname te zij n doorgege ven . Nadat de
Directe uren der Sociëteit van Suriname informee rden of al een beslissing was gevallen waarop ni et werd gereageerd - verzochten zij
op 19 augustus 1763 een muntslag tot een bedrag van f 30.000,- te will en toestaan.
Na raadplegi ng van de verschillende geweste n werd bij reso lutie van 7 november 1763
goedgevonden om als pasmunt voor Suriname
stuivers en duiten door de provinciale muntmeesters te doen s laan. Van de stuivers dienden er 25 te gaan in een gulden van twintig
Hollandse stuiver. De munten moesten worden
afgeleverd tegen 3/4 stuiver Hollands en 3/4
duit per st uk . Hierbij was echter een fout in
de herekenin g ge maakt , want 25 x 3/4 stuiver
diende gelijk te zijn aan één gulden Hollands
van twintig stuiver. Er moesten dus gee n 25,
maar 262/3 stuivers gaan in één gulden van 20
Holland se stuivers . Inscriptie en figuren zouden door Raden en Generaalmeesters worden
vastgesteld en moesten verschillen van de in
de Republiek gangbare en gebruikelijke.
Naar aa nl eid ing van de reso lutie van 7
november 1763 vaardigden Raden en Generaalmeesters een in structie uit voor de Munt-

meesters der gewesten. Deze instructie is op
18 januari 1764 in de Resoluties der Sociëteit
van Suriname opgenomen. Er waren tekenin-

gen bijgevoegd. De duit toont aan de voorzijde de woorden Sociëteit van Suriname en aan
de keerzijde een boompje . De munt had een
doorsnede van twintig millimeter.
Op 18 januari 1764 werd in Suriname besloten voor f 6.200,- aan stuivers en voor
f 500,- aan duiten aan te maken. Tot aanmun-

ting van de zilveren stuivers werd echter nooit
overgegaan. Wel blijkt uit een sch rijven van
20 november 1764 aan de Directeuren der
Sociëteit van Suriname, dat een partij duite n
gereed was. Men wenste tol aflevering over te
gaan en vroeg de mogelijkheid van een schadeloosstelling in overweging te willen nemen,
omdat de muntslag zo klein was gebleven . De
Directeuren der Societeit van Suriname sCQijnen hierover zwaar gebelgd te zijn ge~st,
want zij hadden niets dan nari gheid met deze
muntslag ondervonden. Op de vraag over de
aflevering werd niet geantwoord. Of hienoe
inderdaad nog werd overgegaan of dat deze

duiten op een andere manier in omloop zjjn
gekomen kon niet worden vastgesteld. Zeker
is slechts dat zij in de Munt te Enkhuizen
werden geslagen.

NEDERLANDSE MUNTEN
Bij Koninklijk Besluit van 15 augustus 1826
werd het Nederlandse muntstelsel in Suriname
ingevoerd, met uitzonderin g van het gouden
tientje . Het GouvernementsbJad van 25 oktober 1826 bevatte een aantal bepalingen met
betrekking tot de invoering van het Nederlandse ge ld, uitgevaardigd door gouverneur
Abraham de Neer (1822-1827)' In anikei I
werd bepaa ld dat het Nederlandse muntstelsel
per I januari 1827 in werking zou treden en
in artikel 2 dat alleen Nederlandse munten
gangbaar waren. Bankbiljetten van De Nederlandsche Bank en de Algemene Nederlandsche

Maatschappij ter Begunstiging van de Volks-

Hel tnllnlwezen in Suriname
vlijl te Brusse l waren eveneens geldig. Er
mocht geen andere wett ige munt in omloop
zijn dan de Neder landse, ges lagen volgens de
wet van 28 se ptember 1816 Staatsb/ad 50.
Het kaartengeld bleef voorlopig in omloop in
de verhouding Surinaamse gulden 310,- tegen
f 100,- Neder landse courant. De inlevering
van het kaartengeld kon tot 31 mei 1828
plaatsv inden; daarna werd het waardeloos. De
Bosnegers, die dit ge ld bigi kaart i noemden,
bleven er nog lang mee rekenen.
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uit, zoals een biljet van 15 cent, door de Surinamers wan rediredi genaamd, een zeskantig
biljet van 25 cent, wan skoinsi, en één van 50
cent dat wan banknotoe werd geheten.

De West-Indische Bank bracht al snel teveel aan bankpapier in om loop ter verstrekking van grote, maar oninbare kredieten aan

plantages. De biljetten werden reeds in 1831
oninwisse lbaar verk laard. De bank werd uit-

eindelijk in 1848 ge liquideerd. Kort voor de
liquidatie werd bij wet van 26 november

Gouverneur de Neer vaardigde ook bepa lin-

1847 , Staatsblad 69, bepaald dat uitsluitend de

gen uit in zake de belastingen en vreemd geld.
Voorts werd het Grootboek der Surinaamse

Nederlandse zilveren munten als standpenningen geldig waren . Tevens werden gouden
' negotiepenningen' ingevoerd. De ze wel,

Koloniale Schuld ingesteld, waarop voorlopig
2,4 miljoen werd ingeschreven. De Société
Cénérale leverde het geld, dat wil zeggen

f

voor twee miljoen gulden aan papiergeld en
voor vierhonderdduizend gulden aan munten.
Ze werd hiervoor in het Grootboek gecredi-

teerd. Het ge ld werd echter niet door de bank
maar door het gouvernement van Suriname in
om loop gebracht. De emissie ter vervanging
van het kaartengeld bestond uit coupures van

V"

I, 2, 3, 5, la, 25, 50 en 100 gulden en
werd gedrukt bij Joh . Enschedé & Zonen te
Haarlem (Van Soest 1978: 35-6).
I-Ioewel de ordening en de aansluiting bij
het Nederlandse geldwezen een verbetering
der muntcirculatie betekenden, waardoor de
schaarste aan muntgeld geleidelijk verdween ,

bekend als de West-Indische Muntwet werd
op 14 december 1853' verbindend verklaard.
Vanuit Neder land werd in 1865 De Surinaamse Bank opgericht. Ze kreeg octrooi voor
de uitgifte van bankbiljetten en trad ook op
als handelsba nk . In 1873 werden plannen beraamd tot invoering van een nieuwe munt regeling in Suriname. De plannen werden ge-

deeltelijk geco ncreti see rd bij de wet van 5
juni 1875, Staatsblad 11 7, waarbij het gouden
tientje werd ingevoerd en de negotiepenningen

ongeldi g verklaard. Deze maatregelen werden
verbindend bij de wet van 28 juni 1881,
Staatsblad 120. Men hoopte hi erdoor de aan-

bleef het met de voorziening aan papiergeld

zienlijke toevloed van vreemde gouden munten te beperken. Goud zowel als zilver was in
omloop van Boli via, Colombia, Nieuw Grana-

voorlopig sukkelen , vooral wat betreft de
grote coupures. Op voorstel van Johannes van
den Bosch, COI11I11 issaris-generaal van de Ne-

Groot-Brittannië, Frankrijk en de Verenigde
Staten. Bovendien was er veel Spaans zilver-

derlandse West-Indische Bezittingen (18271828) werd de Particuliere West-Indische
Bank opgericht, die het recht tot uitgifte van
bankbiljetten verkreeg. De bank was, ondanks
haar naam, geen particuliere, doch een gouvernements-insle lling. De eerste emiss ie van

deze bank verscheen al in 1828, waarna de
biljetten van de Algemene Nederlandsche
A1aatschappij ter Begunstiging van de Volksvlijt uit de circulatie werden genomen. De
West- Ind ische Bank gaf ook kleine coupures

da, Peru , Chili , Mex ico, Ecuador, La Plala,

geld in omloop.
Op 5 november 1908 werd een nieuw wetsontwerp voor een nieuwe Illuntregeling voor
Suriname ingediend . Het ontwerp vormde in

feite een uitvloeise l van de Neder landse
Muntwet van 1901. Het resulteerde in de wet
van I juli 1909.' Geldig waren nu alle Nederlandse munten , behalve de gouden dukaat.
In Suriname werden ook geringe hoeveelheden goud gewonnen. Hiervoor was concessie verleend aan de Saramacca Company. die
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op I december 1907 aniep. Volgens verordening van II juni 1908 (Gouv.BI. nr. 80)
mocht vanaf 7 juni 1909 het goud door een
klein bedrijf in de goudindustrie worden ontgonnen. Wie de co ncessie kreeg is niet ver-

meid.

DE ONTW IKKELING TOT MEI 1940
In het begin van deze eeuw bleek dat veel
munten, die ruim zeventigjaar in Suriname in

f

80.000,-.' Dit bedrag werd op 19 november
1920 aangeleverd: voor f 25.000,- aan 2\',cent stukken, voor / 5.000,- aan centen, voor
f 30.000,- aan kwartjes en voor / 20.000,aan dubbeltjes. In 1921 werd nog eens voor
/ 500.000,- aan munten naar Suriname verscheept'
De vervanging van afgesleten munten werd
in 1926 hervat. Op 29 mei werd gevraagd om
toezending van f 21.000,- aan guldens, voor
f 2.000,- aan centen en voor /5.575.- aan
stuivers ter vervanging van een afgeleverde

omloop waren geweest, door het intensieve

partij die op 15 juni 1926 te Utrecht aan-

geb ruik waren afgesleten. In principe werd
besloten tot ge leidelijke vervanging over te
gaa n. De eerste zending afgesleten munten die
voor onderzoek naar Nederland werd opgezonden , bestond uit een totaal van f 19. 111 ,en kwam op I september 1909 bij 's Rijks

kwam. De staat waarin de munten verkeerden,

Munt in Utrecht aan. I-Iet onderzoek wees uit

dat de s lijtage van het kwartje circa 12 \',%
bedroeg en van het dubbeltje circa 19,7%.
Hierop werd definitief besloten de afgesleten
munten te vervangen. In 1911 werd daartoe
f 6.000,- en in 1913 f 4.7 17,- vanuit Suriname opgezonden.
De ronde nikkelen stuivers, het zogenaamde

avondkwartje, geslagen volgens de wet van 3 I
december 1906 (Staatsblad 376), waarvan
zo'n 200.000 stuks naar West-Indi~ waren

bleek buitengewoon slecht. Sommige zakken,
die in twee kisten waren verpakt, bevatten

zelfs nog centen van vóór 1875, die niet meer
gangbaar waren. IO

De inmiddels in Nederland doorgevoerde
gehalte verlaging van de grove tekenmunt
noopte ook in Suriname tot een aanpassing.

De aankondiging van het in omloop brengen
van tekenmunt van een lager gehalte bracht
bij sommige Surinamers een merkwaardige
reactie te weeg. Er bleek een grote neiging te
bestaan Brits-Indische zilverstukken vast te
houden en in de grond te stoppen." Op II
oktober 1929 arriveerde de eerste zending van
tekenmunt met laag geha lte " (afbeelding 5).

gezonden en die ook in Suriname in omloop

waren gebracht, werden per I juli 1916 ongeldig. Ze werden vervangen door nieuwe vier-

kante nikkelen stuivers. In juni 1915 was al
voor een bedrag van f 8.682,- aan ronde stuivers ingeleverd. Door het uitbreken van de
Eerste Wereldoorlog in augustus 1914 was
verscheping naar Nederland vooralsnog niet
mogelijk. Munten stonden namelijk op de lijst
van voorwaardelijke contrabande, waarvan
verscheping door de Entente was verboden.

De sanering werd zodoende door de oorlog
vertraagd, terwijl direct na afloop de moei lijkheden in de zilvervoorziening een hervatting

deden stagn eren. Reeds op 22 april 1918 had
Suriname

verzocht

om

toezending

van

Afbeelding 5: De Zilveren gulden uit 1928

Hel muntwezen in Suriname
De tekenmunt met hoog geha lte werd niet

onmiddellijk vervangen. In mei 1931 werd
bepaald dat met de omwisseling moest worden gewacht totdat met de ontmunting van de
hoog gehalte tekenmunt in Nederland en Ne-

/9 7

en 480.000 stuivers afgestaan, terwijl Suriname aan Curaçao 320.000 dubbeltjes e n
300.000 centen afstond. Het Gouvernementsblad nr. 53 van 18 april 1942 bevatte de bepalin g dat de in de USA geslagen munten wetti g

derland sch-Indië een begin zou zijn gemaakt.
De eerste retourzending tekenmunt met
hoog zi lvergehalte werd op 9 mei 1934 in
Amsterdam aangeleverd . Het betrof twintig
vaten met een totale nominale waarde van

betaaln1iddel waren .

f

Daar ze uit een soort gero-zilver l " waren
vervaardigd en dus niet voldeden aan de bepa-

400.000,-. Hiervoor werden f 100.000,- aan
rijk sdaalders en f 300.000,- aan gu ldens naar

Vrij spoedig bleek dat er aa nzienlijk te veel
stu ivers waren aangemunt. Van het totale

bedrag van f 339.500,- dat was aangemunt,
bleek ongeveer f 300.000,- totaal overbodi g.

Suriname verzonden. Deze zendi ng werd op

lin ge n van de Nederlandse muntwet, had ook

2 1 augustus 1934 gevol gd door f 50.000,- aan
rijk sdaalders en f 150.000,- aan guldens. De
omwisseling van hoog gehalte tekenmunt
tegen laag dito duurde tot juli 1937.
Op 24 januari 1940 volgde de laatste vooroorlogse ge ld zending naar Suriname. Het
hetrof f 30.000,- aan pasmunt, te weten
kwartjes en dubbe ltjes elk f 10 .000,- en stuivers en centen e lk f 5.000, -. Op 7 mei 1940

Nederland voor dit overschot na de oorlog
geen interesse.
De centen ondergingen tweemaal een gehalte wij ziging. De vooroorlogse bronzen cent

vo lgde nog een aanvraag voor

en 10 delen tin , met een ge wicht van 2Y2
gram. Door gebrek aan tin vond in 1943 een

J 50.000,-

aan

rijk sdaalde rs en f 150.000,- aan gu ldens.
Door de op 10 mei 1940 ingetreden oorlogstoe stand kon hi eraan geen gevolg meer wor-

bevatte 950 delen koper, 40 delen tin en 10
delen zink en woog 2Y2 gram . De in 1941 en
1942 voor Suriname vervaardigde ce nten
werden geslagen volgens de Amerikaan se

standaard van 950 delen koper, 40 delen z ink

ni euwe ge halte wij ziging plaats in 700 delen

den gegeven.

koper en 300 delen zink, maar het gew icht
bleef ongewijzigd. IS

DE TWEEDE WERELDOORLOG

NA DE OORLOG

Gedurende de Tweede We reldoorlog hee ft

Na de Tweede Wereldoorlog liep de geschiedeni s van het Surinaamse en het Nederlandse
geldwezen uiteen . Suriname had gedurend e de

Suriname aanmuntingen doen verrichten bij de

USA Mint te Philadelphia. Vervaardigd werden : 2.600.000 kwartjes, 6.000.000 dubbeltjes,
6.595.000 stuivers en 6.000.000 centen . All e

Tweede Wereldoorlog sterke dollar rese rves

ken palmboom en het muntteken P van Phila-

opgebouwd door de bau xiet-leveranties aan de
Verenigde Staten. De Surinaamse gulden kon
hierdoor haa r koers ten opzichte van de US-

delphia, de stuivers ec ht er zonder munt- en

doUar een aanta l jaren handhaven . De Neder-

munten zijn voorzien van het muntmeesterte-

zonder muntmeesterteken (Boegheim 1993 :
245-252)." Ter vervanging va n de zilveren
gu ldens e n rijksdaalders werden ook in Surinam e z il verbo ns in omloop gebracht. Ook

landse gulden daarentegen devalueerde drie-

werden tus sen Suriname en Curaçao twee
maal munten uitgewisseld . Hierbij werden

maal in 1943, 1945 en 1949 en revalueerde
slechts éénmaal in 1961. Hierdoor bedroeg de
verhouding van de Nederlandse gulden tot die
van Suriname in 1949 ze lfs 1:2.
In 1954 werd de particuliere Surinaamsche

door Curaçao aan Suriname 10.000 dubbeltjes

Bank overgedragen aan de Centrale Bank van
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Suriname. Deze overheidsinstelling trad formeel I april 1957 in functie. De biljetten van
de Surinaamsche Bank werden geleidelijk
vervangen door die van de Centrale Bank. Op
grond van het Statuut van het Koninkrijk van
1954 verwierf Suriname autonomie. In de
jaren 1957 tot en met 1960 werden bij 's
Rijks Munt echter nog ruim vier miljoen stuks
bronzen centen vervaardigd, volgens het vooroorlogse Nederlandse type, met omschrift
Koninkrijk der Nederlanden, met de jaanallen
1957. 1959 en 1960. Overigens veranderde er
niets aan de muntomloop.
De Landsverordening van 8 april 1960,
afgekondigd in het Gouvernementsblad nr 38,

gekanelde, de overige munten een gladde
rand.
De cent werd oorspronkelijk in brons vervaardigd, vanaf 1974 in aluminium , de stuiver
in messing, het dubbeltje en kwartje in cupronikkel en de gulden in zi lver. Tot aan de
onafhankelijkheid op 25 november 1975 wer-

bracht hierin wijziging . Suriname voerde een
eigen type munten in, ontworpen door de in

Utrecht woonachtige medailleur lC. Hekman.
De muntserie, die in 1962 in omloop kwam,
bestond uit de waarden I, 5, 10 en 25 cent en
I gulden (zie afbeelding 6). De doorsnede van
het dubbeltje en het kwanje was één m ilimeter groter dan bij de vooroorlogse zilveren

munten. De gulden toonde op de voorzijde het
portret van koningin Juliana naar rechts met
het omschrift 'Juliana koningin der Nederlanden'. Dit ponret kan in zekere in als het
tweede type Juliana worden beschouwd. De
overige waarden toonden op de voorzijde het
seden 1960 definitief vastgestelde wapen van
Suriname, gehouden door twee inheemsen,
met een krans van pall/lutakken, alsmede de
landsnaam Suriname. Op de gulden was dit
wapen met de landsnaam , de waarde-aanduiding en het jaana l op de keerzijde afgebeeld.
De overige munten toonden op de keerzijde
de waarde-aanduiding en het jaarta l binnen
een randversiering van motieven ontleend aan
de houtsnijkunst van de Bosnegers. Op de
keerzijde waren voorts het muntteken van
Utrecht en tot 1966 het muntmeesteneken
vi!lje van's Rijks muntmeesterdr. lW.A. van
Henge l aangebracht. " Het randschrift van de
gulden werd gevormd door het motto uit het
landswapen Justitia, Pietas, Fides (Rechtvaardigheid, Geloof, Trouw). Het kwanje had een

Afbeelding 6: De ml/ntserie van /962
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den all e munten voor Suriname bij 's Rijks
Munt in Utrecht geslagen.

NA DE ONAFHANKELIJKHEID
Na de verzelfstandiging werden in 1976 in
totaal 10.885 miljoen munten voor de Republiek Suriname geslagen. Na twee jaren van
voorbereiding ging men in Suriname over tot
invoering van alumi nium stuivers en centen ,
krachtens de inmiddels door het Surinaamse
parlement aangenomen wet van 8 april

1976." Op aandringen van de Centrale Bank
van Suriname waren in genoemde voorbereI-

dingsperiode reeds op voorhand twee miljoen
aluminium centen vervaardigd en in Utrecht

opgeslagen. Deze konden in 1976 einde lijk
worden verscheept. Een vervanging op korte
termijn van de in Suriname circu lerende nikkel-messing stuivers en bronzen centen, no.~p
te tot uitvoering van relatief omvangrijke
aanmuntingsopdrachten .
Naast de gewone muntslag werd nog een

bijzondere aanmunting van 10.000 gouden
100-guldenstukken, 75.000 zilveren 25-gu ldenstukken en 100.000 I O-guldenstukken voor
Suriname voltooid. Deze munten werden als

wettig betaalmiddel in circulatie gebracht ter
herdenkin o van het feit dat de Republiek
Suriname ~p 25 november 1976 één jaar onafhankelijk was (Afbeelding 7)'8 In 1977 werden van deze drie herdenkingsmunten boven-

dien enige duizenden proefstukken in gepo lijste uitvoering geproduceerd.
Van de kwartjes en dubbeltjes in cu pro-

nikkel bedroeg de oplage van elke waarde
drie miljoen stuks, van de stuivers in alum!n!um 1,7 miljoen en van de centen in aIUITIII1119
urn drie miljoen stuks.
De aanmaak van

cupro-nikke len kwartjes en dubbeltjes en
aluminium stuivers en centen werd tot 1986
voortgezet, waarbij de orders steeds bij 's
Rijks Munt werden geplaatst.
Ook de muntslag voor de herdenkingsrnun-

Ajbeelding 7: Herdenkingsmul1I uil 1976
ten in 1985 ter ge legenheid van de vijfde
verjaardag van de Staatsgreep van 1980 vond
bij ' s Rijks Munt in Utrecht plaats. Het betrof
een zilveren munt van 25-gu lden met een
op lage van 5.000 stuks en een gouden 250gulden munt met een oplage van 5.200 stuks.
De voorzijde toont een vredesduif met tWIJg
en vlag op de contouren van Suriname, terw~jl

op de keerzijde een vuist met het getal 5 111
een ster is afgebee ld .
Tenslotte werd in 1987 bij 's Rijks Munt
nog een zilveren 30-gulden mUI.lts!uk ges la-

gen, ter herdenking van het 30-Jarlg bestaan
van de Centra le Bank van SU rin ame. Het
betrof een munt met een zilve rgehalte van
925/1 000, een doorsnede van 30 mOl en een
gewicht van 14,3 g met g ladde rand. Hiervan
werden 7.000

stuks

vervaardigd, waarvan

3.000 stuks in FDC kwaliteit.
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NOTEN
I. Dit artikel is cen bewerking van mijn in De Munlkoerier verschenen artikel . Gaarne leg ik dank aan drs. A.AJ .
Schcflers van Het Nederlands Muntmuseum te Utrecht voor de bereidwillige beschikbaarstelling van diverse
gegevens, alsmede aan de heer T. Passon , redacteur van De Muntkoerier. voor de beschikbaarstel1ing van de folo's.
2. De ee rste werd al bij plakaal van 9 mei 1763 afgekondigd. En bij plakaat van 5 december 1768 volgde aankondig ing vnn een inwi sseli ng van gulden-kaartjes tegen normale munten, omdat de gulden-kaartjes niet meer als geld
herke nbaar W<lrcn.

J. Op 15 augustus 1774 werd opnieuw gewaarschuwd voor vervalsingen. ditmaal voor valse tiengulden kaarten . Pas op
25 juni 1802 volgde een plakaat, waarin nict alleen voor valse tiengu lden kaarten werd gewaarschuwd , maar waarin
ook de kenmerken van de gesignaleerde vervalsingen waren opgenomen.
4. In het Archief \'atl de Sociëteit van SurÎtlame (Algemeen Rijksarchief Den l'laag, code 1.05.03; inventarisnummer
540) bevindt zich een niet gedateerde memorie : Nadere Remarques noopens het Kaarte Geld in Suriname. die aldus
begint: 'Onder alle Vcranderinge in de Handelingen der Mensehen is geene difficiel der en Eyscht meer omzigt ighcyd dan die Welke ill de Geld Munle gedaan word ; Ja dit Munlweeze is zoo delicaat dat het een Studie op zig
ze lve Eyscht.· Het stuk bevat een beschouwing over de eventuele intrekking van het kaartengeld en de vervanging
door gouden- en zilveren munten . Het onderstreept enerzijds de noodzaak tot uitgifte van papiergeld om in de
geldbehoefte te voorzien, anderzijds de noodzaak om het papiergeld door gewone munten te vervangen. Zoals reeds
opgemerkt is de memorie niet gedateerd. Vermeld wordt dat een bedrag van I 350.000,- toereikend kan worden
geac ht om het in omloop gebrach te kaartengeld volledig in te trekke n. Het schijnt mij dan ook toe dat het stuk
uiterlijk in 1770 moet zijn geschreven . Immers van 1761 tot 1770 werd met negen emissies circa f 320.000.kaartcngcld in om loop gebracht. Er schijnt met dit stuk overigens noo it iets anders te zijn gedaan, dan het voor
kennisgeving aan Ie nemen . Zie voor meer informatie over deze memorie mijn artikel in De Mutlfkoerier (1995).
5. ARA-Vossierarchief Ministerie vatl Fitlanciën, /831-/918, code 2.01$.36 inventarisn ummer 357 Suriname en
Curaçao 1850-1914.
6. Staatsb lad 126, GB 1854 nummer 12.
7. Staatsblad 212; GB 61 gepubliceerd 4 oktober 1909.
8. Tc weten voor f 30.000,- aan halve guldens, voor J 20.000,- aan kwartjes. voor f 15.000,- aan dubbeltjes. voor
J 10.000,- aan stu ive rs en voor f 5.000,- aan halve stuivers.
9. Dc volgende munten werden op 22juni 1921 aangevraagd : f 200.000,- aan rijksdaalders , f 340.000,- aan guldens,
f 120.000,- aall halve guldcns, J 20.000,- aan kwartjes en f 20.000,- aan dubbeltjes. De kwartjes en dubbeltjes
wcrden prompt in juli 1921 pcr Prins der Nederlanden verscheept, gevolgd door f 340.000,- in guldens op 15
augustu s /921 . De gulden s werden beschikbaar gesteld ter vervanging van de gedurende de Eerste Wereldoorlog
uitgegeven zi lverbons. De verscheping van de halve gu ldens vond echter pas op 12 januari 1922 plaats met het Ss.
Prins Frederik Hendrik. Op 18 april 1922 deelde Financien mee dat het uiterst bezwaarlijk was de gevraagde
f 200 .000.- aan rijksdaalders te verstrekken, gezien de beperkte hoeveel heid waarover men beschikte . (Er waren na
1874 geen rijksdaalders meer aangemunt afgezien van ecn kleine hoeveelheid kronings-rijksdaalders met het jaartal
1898). Voorgesteld werd de zi lverbons van f 2,50 voorlopig in omloop te lalen of op andere wijze in de behoefte
te voorl.iell . liet zou nog tot het einde der twintiger jaren duren voordat voldoende rij ksdaalders naar Suriname
ko nden wordcn verl.Ol1den .
10. Op 9 september 1927 werden nog voor f 200.000,- aan gu ldens naar Suriname versc heept, en op 2ï juli 1928 nog
ee ns voor f 14.000.- aan dubbeltjes en J 10.000,- aan stuivers. Deze werden verscheept in ruil voor drie vaten
ronde stuivers (f 4.813.80) en een partij versleten munten tot een bedrag van J 18.680,- .
11. ARA-Archief van het Ministerie )'On Financiën (2.08.27.0 1), inv. 465 , brief van De Surinaamse Bank aan de
Gouverneur-generaal van 9 juni 1928.
12. Op 1\ oktober 1929 arrivcerde het ss. Collica met een zending van f 150.000,- aan guldens en f 50.000,- aan
rijksdaalders en op 3 januari 1930 het ss. Nickerie met f 100.000.- aan guldens en J 50.000.- aan rijksdaalders .
Deze hoeveelheden werden in februari en maart 1930 herhaald. In april 1930 ontving 's Rijks Munt weer een vat
mei ve~sleten munten ter waarde van f 11.000,-, die werden ervangen door f 6.000,- aan dubbeltjes en f 5.000.aan st Uivers.
./
U . Deze Illuntslag werd achteraf ge legaliseerd bij Koninklijk Besluit van 20 juli 1944 (Staatsblad E 34).
14 . Gcro-zilver is een witte legering van nikkel , koper en zink in wisselende samenste lling, gewoonlijk gebruikt voor de
fabricage van bestekken . De legering bevat dus geen zilver.
15. Eén en ander werd gelegaliseerd bij de wCt van 15 januari 1948 (Staatsblad 113, GB 62).
16. Daarna vonden tot de in dienst treding per I juli 1969 van dr ir M. van den Brandhof als 's Rijks Illuntmeester. die
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een haan als rnuntmccslcrteken voerde, geen aanmuntingen meer plaats.
17. Staatsblad no. 12 : wet tot wijziging van de bestaande muntwet.
18. Krachtens Staatsbes luit van 21 oktober 1976, Staatsblad no. 57 tcr uitvoering van artikel 3a van de Surinaamse
muntwet. De eerste herdenkingsmunt van deze serie werd op 17 november 1976 door de Surinaamse ambassadeur
Van Eer geslagen .
\9 . De vervaardiging van deze munten vond plaats k.rachtens bij Koninklijk Besluit van 22 augustus 1963. nr. 85
verleende machtiging.
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L. M.J . Boegheim werd in 1927 te Rotterdam ge boren. Na voltooiing van z ijn schoo lopl e iding
volgde verplichte op name in de Arbeidsdienst. In augustus 1944 dook hij onder en gedure nd e de
onderduikperiode was hij werkzaam in een antiquarische boekhandel te Schiedam. Begin 1946
trad hij in dienst bij het te Rotterdam gevesti gde ve rkoopkant oor voor Nederland van het
Lu xe mburgse staa lconcern ARBED. In mei 1987 werd hij ge pensioneerd , waarna hij begon met
publikaties op munthistori sc h gebied. In april 1995 volgde z ijn be noe ming tot Hon ora ir
Wetenschappelijk Medewerker bij het Nederlands Muntmuse um te Utrecht. Boegheim is ridd er
in de Orde van Verdienste va n het Groothertogdom Luxemburg en werd in 1992 door het
Koni nklijk Nederlands Genootschap voor Munt en Penningkunde onde rsche ide n met de zilvere n
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Hans Ramsoedh

In memoriam Albert Helman (1903-1996)

O

P 10 juli 1996 overleed op 93-jarige
leeftijd de schrijver Albert Helman
(pseudoniem van Lau A.M. Lichtveld) in zijn
woonplaats Amsterdam. Met Helman stierf
een van de productiefste schrijvers van het
Nederlands taalgebied: hij had meer dan tachtig boektitels op zijn naam staan. De man die
van zichze lf zei een renaissance-mens te willen zijn, heeft dat tijdens zijn leven ook grotendeels waargemaakt. Zo heeft hij onder

meer zijn sporen verdiend als romanschrijver,
di chter, historicus, Iinguist, etnoloog, journa-

list, musicus, verzetsman, politicus. In onze
zich steeds meer specialiserende wereld was
Helman lid van een uitstervende soort.
In 1923 debuteerde Helman, die op zijn ze-

ventiende naar Nederland vertrok voor verdere
studie, onder zijn eigen naam met een bundel
gedichten onder de titel De glorende dag. In
1926 publiceerde hij zijn eerste roman : ZuidZuid- West. Dit boek werd behalve een lofzang
op de sc hoonheid van zijn geboorteland en

zijn bewoners een met 'Multatuliaanse' passie
geschreven aanklacht tegen Nederland. Deze
anti-koloniale epiloog kostte hem een hoogle-

raarschap en maakte hem tijdelijk een anti-koloniali st in Nederlandse ogen en dus verdacht.
Na een kwart eeuw vrijwillige ballingschap
keerde Helman na de oorlog terug naar Suriname en werd er, omdat hij altijd een grote

mond had gehad, minister van Onderwijs en
van Gezondheidszorg (1949-1951). Na een
politiek conflict trad hij af en stortte hij zich
in de culturele vorming. Hij bekleedde zeven-

tien functie s tege lijk, maar de voornaamste
was die van voorzitter van de Surinaamse
Rekenkamer tussen 1954 en 1961. In deze

nieuwe functie werd hij door Surinaamse
politici als hind erlijk ervaren. Om hem weg te

promoveren uit een functie voor het leven
werd Helman in 1961 door de toenmalige

Surinaamse regering overgedragen aan de

Nederlandse diplomatieke dienst in Washington. De functie van diplomaat bekleedde hij
tot aan zijn pensionering in 1967.

Helman ontwierp het wapen van Suriname.
Toen Nederland Suriname zonder een referen-

dum onafhankelijkheid verleende zag hij hierin voornamelijk een Hollandse truc om van

een hoop moeilijkheden verlost te raken, een
standpunt dat hem door Surinaamse nationali sten niet in dank werd afgenomen. In de
jaren zestig had hij zijn landgenoten ook al
voorgehouden: ' De ware bevrijding is zelfbevrijding. Zij wordt niet geschonken, alleen
mogelijk gemaakt.'
Over de ontwikkelingen na 1980 in Suriname zei Helman dat de 'ondemocratische tangverlossing' moest leiden tot een 'ondemocratisch geleide couveuse-periode'. [n 1983 , toen
Helman zijn magnum opus en politiek testament (De/oltering van Eldorado) publiceerde,
volgde de afrekening met Suriname, die herinnerde aan de eerdere afrekening met Nederland in 1926. In 1993 was hij een van de vijftien ondertekenaars van een Manifest voor de
redding van Suriname, waarin gepleit wordt
voor het houden van een referendum in Suriname. De bevolking moest volgens de ondertekenaars alsnog de mogelijkheid krijgen zich
uit te spreken over de staatkundige verhouding met Nederland.
In 1995 verscheen een novelle van zijn
hand: Zomaar wat kinderen, een verhaal dat
speelt op een school in Amsterdam. Met dat
verhaal sloot Helman een cyclus af: als onderwijzer was hij begonnen, als opvoeder wilde
hij eindigen. Een recensie van dit boek is in
dit Oso-nummer opgenomen.
Ondanks de Vestdijkiaanse omvang van zijn
oeuvre is Helman nauwelijks voor zijn werk
bekroond. Hij lag er niet wakker van. Helman

/n memoriam A/bert He/man (/903-/996)

A/bert He/man in zijn werkkamer,
door Roy Tjin gefotografeerd in februari /995
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troostte zich met de gedachte dat in de Nederlandse letterkundige traditie aan de verteller
geen hoge plaats wordt toegekend. Dit impliceert ongew ild een miskenning van zijn posi-

tie binnen het Nederlandse cu ltuurlandschap.
Van al zijn boeken werd alleen De laaiende
stilte bekroond met de Vijverbergprijs in
1953. Voor zijn etno- li nguïstische we rk kreeg
hij in 1962 een eredoctoraat van de Universiteit van Amsterdam.

Hoewel zijn meest bekende romans en
studies handelen over Suriname, voe lde Helman zich kosmopo liet van geest. Zijn hart
bleef een rusteloos kompas. Waar hij ook
kwam, hij was nergens echt op zijn plaats. De

tie met zijn (gedee ltelijke) Indiaanse afkomst.
Aan het tragische lot van de Zuidamerikaanse
Indianen heeft hij veel aandacht besteed. Helman, door velen beschouwd a ls het gew)'ten
van Suriname, heeft zich fysiek kunnen verwijderen van zijn geboorteland, maar zich er
mentaal nooit van kunnen losmaken. Hij bleef
zich druk maken over wat zich daar afspee lde
want, zoals hij zei: 'Suriname is net als malaria, het is een virus. Zo af en toe krijg je
koorts en dan gaat het weer weg, maar je

ve le plaatsen waar hij woonde , in Surin ame,

krijgt het nooit helemaal uit j e lijf. In verband met het Albert Helman-colloquium van
IBS in 1994 en de uitgave van zijn Kroniek
van Eldorado in 1995 had ik de eer Helman
een aantal malen te ontmoeten. Geregeld gaf

Nederland, Spanje, Mexico, de Verenigde
Staten, Italië en Tobago, waren slechts de

hij blijk van zijn ergernissen over de incompetentie, de bijelkaargraaiers-van-ge ld en de

uiterlijke verschijningsvonn van zijn pricipiêle
kosmopolitisme. De titel van zijn verhalen-

volstrekte liefdeloosheid bij de machthebbers
voor het land.
Helmans Adyosie/Afscheid (ter gelegenheid
van het Albert Helman-colloquium uitgegeven) werd zowe l een afscheidsgroet als een
opruiming. Aan het eind van zijn geleidebrief
in deze gedichtenbundel schrijft Helman:
'Rest het "afscheid" dat ik niet zonder weemoed en erkente lijkheid neem. Of het voorgoed zal zijn? Waarschijnlijk wel, maar ik
weet het natuurlijk niet zeker. Wel dat het de
hoogste tijd is om meer taken aan jongeren

bunde l Hart zonder land spreekt wat dit aangaat boekdelen. Helman bleef voor altijd de
ball ing. De toonzetting in een aanta l van zijn
werken getuigt van het hybride karakter van
de migrant en van een afrekening. De kosmo-

poliet Helman die niet meer uitsluitend terecht
kan bij zijn oude cultuur en evenmin die van
de nieuwe cu ltuur volled ig kan omarmen.

Hoofden van Oayapok is hél verhaal van
Helman.
Een groot deel van zijn literaire werk is
doortrokken van weemoed naar zijn geboorte-

land dat hij de laatste dertig jaar van zijn
leven had gemeden. In de loop der jaren ontstond bij Helman ook een bewuste identifica-

over te dragen, nu voor mij, zoals voor elke

oud-strijder, de aftocht wordt geblazen.
Adyosi dan, kune!' alontu.
Un waka bun! '
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John Jansen van Ga/en, KlIpolIe plalltage.
Surillllme, eell Hol/am/se erfeuis. Amster-

dam : Balans, 1995. 288p.

f 35,-.

De viering van de twintigste verjaardag van

bundel. Nieuwsgierig naar eventuele wijzigin-

gen in zijn gezichtspunten, heb ik er eens wat
oude artikelen van zij n hand op nageslagen en
wat blijkt? Een flinke dosis zwartkijkerij
kenmerkte van stond af aan lansen van Ga-

de republiek Suriname ging vooral in Neder-

len's visie op het land. In het artikel dal hij

land gepaard met een vloed van sombere

schreef na zijn eerste bezoek aan Suriname

bespiegelingen over het recente verleden en de
toekomst van het land. Meestal werd benadrukt dat de sociaal-economischesituatie sinds
1975 afgedaald was naar een treurigstemmend

getiteld 'De Achterhoek in de Tropen' (Haagse Post 23 februari 1971) lezen we: 'Dat is de

niveau en dat een groot deel van de bevolking

ve rloederd landje , waarvan je je in de volgende weken steeds meer gaat afvragen of het cr
oo it nog bovenop za l komen [... ) De stagnatie
zi t in de lucht .' De slotzin van het artikel

inmiddels liefst een hechtere band met het

voormalig moederland zag. De discussie over
het (ten dele) ongedaan maken van de staatkundige onafhankelijkheid, al enige jaren op
tamelijk vrijblijvende wijze gevoerd, leek
nieuwe impulsen te krijgen. Zo kon men een

populaire entertainer, die ze lf vóór 25 november 1975 met de voeten tegen de onafhankelijkheid gestemd had, voor de Nederlandse

radio aan het Surinaamse volk het advies
horen geven om zich te gedragen indachtig de
odo: 110 lek syen, nyan wisi; waarmee hij
bedoelde te zeggen dat wie er slecht aan toe
I

is, zich niet behoort te schamen om zijn heil
te zoeken in minder eervolle middelen, in het
onderhavige geval: de Nederlandse vinger in

de pap. In deze periode verscheen ook Kapotte plantage van de Nederlandse journalist
John lansen van Galen. De titel van deze

bundel wekt de indruk dat ook door hem het
zwartgallige perspectief gekozen is.
In zeker opzicht toont deze commentator

zich wat dit betreft baas boven baas. John
Jansen van Galen, geboren in 1940 te Velp,
afgestudeerd in de politieke en sociale weten-

sc happen aan de Universiteit van Amsterdam
in 1964 en sindsdien journali st van professie,
bericht al een kwart eeuw of langer over
Suriname. De door hem over de jaren heen

gemaakte reportages hebben, blijkens de summiere verantwoording achterin het boek, de
voornaamste bouwstenen geleverd voor deze

sterke indruk van de eerste dagen in Suriname : een volkomen door het kolonialisme

luidt : 'Een reisje door Suriname stemt je niet
vrolijker.' Wanneer lan sen van Galen eind
1973 opnieuw in Suriname is, in verband met
de verkiezingen waarbij de partijencombinatie

die het land naar de onafhankelijkheid zou
leiden als overwinnaar lIit de bus kwam,

sc hrijft hij: 'De geur van stagnatie en uitzichtloosheid, die ik opsnoof toen ik drie jaar
terug voor het eerst in het land kwam , hangt
er nog, ze is niet minder sterk geworden '

(Haagse Post I december 1973).
De eerste 63 van de in totaal 13 5 korte
st ukjes (meestal één à twee pagina's lang)
waaruit Kapo/le plantage is opgebouwd blijken grotendeels het re sultaat van een omwerkin g van begin jaren zeventig in de Haagse

Post verschenen artikelen. Wel is deze cluster
verrijkt met materiaal dat lansen van Galen in
1992 verzamelde voor de documentaire-serie
Wi Eygi Sani (uitgezonden door de VPROradio, in het kader van het programma Onvoltooid Verleden Tijd): een reeks interviews met
direct betrokkenen over de sociale onrust in
de jaren dertig en de eerste nationalistische

oprispingen in de jaren veertig en vijftig. Ook
besteedt de schrijver enige aandacht aan het
eigen referentie-kader: de vooronderstellingen
en maat staven van een in een vrijzinnig-pro-

testants gezin uit de lagere middenklasse aan
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de Ve luwezoo m opgegroeide linkse journalist
in het begin van de jaren zeventig. Maar de
beeldvorming aangaande Suriname is ongewij-

zigd geb leven. ' Waarom lee k alles in Suriname de kiem van mislukking al in zich te dra-

ge n?,' verzucht Janse n va n Galen op p. 98.
Een dergelijke onbuigzame somberheid
wekt achterdocht. Wordt deze voorstelling va n
za ke n door de werkelijkheid gerech tvaardigd?
Is hi er niet eerder sprake van het tot weinig

verplichtend pessimisme van de passant die
buitenstaa nder blijft? Is het ni et juist deze
attitude die een hee l eind weegs de Surinaam-

se ergernis over Nederlandse journalisten
verklaart, welke door Jansen van Ga len met

opm erke lijk gebrek aan ze lf-kritiek toegeschreven wordt aan wat hij ' het W .F. H er-

mans-co mplex ' (p. 283) noemt?
Aan de andere kant toont Ja nsen van Galen
z ic h, min ste ns eve n consequent als hij lijkt te
wanhopen aan de toekomst van Suriname, een

voorstander van de staatkundige onaflwllkelijkheid van het land. Ee n tweede cluster in
het boek opent met Arron's aankondiging, in
februari 1974. dat deze voor het eind van het
volgend jaar een re il di ende te zijn . Jansen
van Galen spreekt van een gebeurtenis waar
hij 'a ltijd naar had uitgezien ' (p. 128). In 32
stukjes behandelt hij vervolgens de moeizame
opmars naar 25 november 1975; moeizaam ,
niet doordat men stuitte op bezitsdrang van
het moederland, wiens politieke leiding Suriname integendeel volgaarne losli et, maar
vanwege grote weerstanden binnen de Surinaamse samenlev ing. Om aan die weerstanden
tegemoet te komen zocht de Suri naamse regering toezegg ingen van Nederland (met nam e
op het geb ied van financ iële bijstand en migrat ie-rege lingen) waarover harde noten gekraakt moesten worden. Deze concess ies,
eenm aa l verkregen , maakten overi gens ook,
zo benadrukt Jansen van Ga len vele malen,
dat de gerea li seerde onafhankelijkheid een
halfslachtige was. Voor dit cluster va n stukjes
over de periode 1974/ 1975 maakte Jansen van
Galen, behalve van eigen publicaties, gebru ik

van voor hem , door Inge Klinkers, verricht
archiefonderzoek.
De resterende veertig stukjes behandelen ,
naar verhouding zeer lTagmentarisch, de twintig jaar di e sinds de proclamatie van de onafhankelijkheid verliepen. De schrijver bezocht
Surinam e in mei 1977, maart 1980, begin
1989, a ugustus/se ptember 1992 en eind 1994
en het betreft hier grotendeels een weergave
van impress ies door lansen van Galen bij die
gelegenheden opgedaan. Maar daar tussendoor
krij gt ten langen leste Janse n van Galen's
visie op de richting waarin het land zich ontwikkelt meer reliëf en wordt ook zijn keuze
voor de titel van de bundel toe ge licht.
Ee n kapotte plantage, dat is, zo oordeelt hij ,
al wat eeuwe n Nederlandse opperheerschappij
opge leve rd hebbe n. Dat geeft weinig reden tot
vertrouwen in de heilzame effecten van een
herste l van de oude relatie of van iets wat
daarop lijkt. Eerder zo u een radi cale breuk
met Nederland wenselijk zij n. Immers, de
toestand van het land is niet alléén te wijten
aan het gegeven dat de staa tslieden van het
moederland in het verleden hun verantwoordelijkheden ten aanz ien van de kolonie veronachtzaamd hebben. Hij is evenzee r een gevolg
van het fe it dat de bevolking lijdt aan een
plantage-mentaliteit. Er heerst lam lendi gheid
in het land omdat te vee l Surinamers van anderen, met nam e van 'Nederland ', de oplossing van de problemen verwachten in plaats
va n ze lf de hand aan de ploeg te slaan. Er is
te we inig vertrouwen in eigen kunnen . De
band met Nede rl and, die men op 25 november
1975 niet heeft weten te slaken, is met andere
woorden in hoge mate fnuikend voor de vooruitgang van de Surinaam se samenlev ing. Verschillende male n (p. 10, 11 5, 159, 196, 267)
wordt de ve rge lijking gemaa kt met Guyana,
dat bij de onafh ankelijkheid in 1966 door de
Britten geheel aan zijn lot overgelaten werd
en dat er inmiddels beter voor zou staan dan
Suriname. Jansen van Galen wijst daarom de
opt ie van het nauwer aanhalen van de banden
tussen Suri name en Nederland, bijvoorbeeld
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in de vorm van een 'gemenebest-relatie', van

de hand (p. 265, 282, 285). De dageraad
gloort voor Suriname zijns inziens alleen

wanneer de ' nave lstreng' eindelijk doorgeknipt wordl. Eerder in het boek heeft de
schrijver gespeculeerd over de toekomst, zoals
die eruit gezien zou kunnen hebben wanneer
Suriname in 1975 na een conflict met Nederland een clean break zou hebben gemaakt en
eenzijdig de onafhankelijkheid zou hebben
uitgeroepen : 'Suriname zou er financieel bekaaid zijn afgekomen [ ... ] maar na een periode van schaarste en aangehaalde broekriemen

had het een fiere natie kunnen worden' (p.
154).
Kapotte plantage eindigt in majeur. Dat is
met de zojuist besproken visie zeer wel verenigbaar. Immers, de facto hééft zich een
zekere ver.'Iijdering voorgedaan in de relatie
tussen Nederland en Suriname en is Suriname,
mei name de laat ste veertien, vijftien jaar,

grotendeels op zichzelf teruggewo rpen ge-
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aan het rücksichtslose motto van de gestaalde
kaders: yO Il con', make on omelet without
breakil1g eggs, maar het betekent in ieder
geva l dat Janse n van Galen tensialIe niet kan
worden gere kend tot de doemdenkers onder
de Nederlandse Suriname-wa/chers.
Toch blijft iets knagen. Het onderwerp van
de bundel heet Suriname te zijn. maar wal de
lezer in de 285 dichtbedrukte pagina's aan
zich voorbij ziet trekken is voornamelijk een
land van corrupte en parasitaire politici en
kriti sche maar wankelmoedige intellectuelen.
Er is nochtans ook een ander Suriname: dat
van de men sen met een bescheidener arnbiticniveau die gebruik makend van eigen kracht
en nuchtere methoden vooruitgang bewerkstelligen. Z ij komen, op een enkele uitzonderlng

na (de manage r van het staatsoliebedrijfEddie
Dharap, de planter Armand van Alem), niet in
het boek voor. Het optimistische einde van
Kapotte plantage komt daarom ook wat uit de
lucht vallen.
Wanneer Janse n van Galen meer aandacht

weest. In die periode heeft bovendien een
ander verschijnsel dat een gezonde maatschappelijke ontwikkeling in de weg stond veel aan
kracht verloren . namelijk het cliëntelisme van

had besteed aan de opbouwende krachten in
Suriname, wanneer hij, om de metafoor van
de plantage door te trekken, minder naar de

de op etnische basis georganiseerde politieke

vervallen planterswoning en meer naar de

partijen, die voor hun aanhang baantjes en
voorrechten versierden. De armlastige overheid stelt immers als nyan palu weinig meer
voor. De etnische verzuiling raakt , volgens

kostgrondjes van de arbeiders had gekeken,
had hij zijn boek dan nog wel Kapotte plantage kunnen noemen? Kunnen deze onverdroten

Janse n van Galen in zij n slotpagina 's, boven-

ken, zoa ls de odo luidt: ril kon na sey lanki
Ju mi pranasi, ma yu no doro na mi lanpe. je
bent langs mijn plantage gekomen, maar hebt

dien ondergraven door de voortschrijdende
vermenging en doordat de economische malai-

werkers hem ni et met recht het verwijt ma-

se en andere gezamenlijk doorgemaakte tragedies van de laatste jaren een lotsverbonden-

niet werkelijk voet aan wal gezet?

heid hebben geschapen, waarop een gemeen-

Jean Jacques Vrij

schappelijke nationale identiteit kan gedijen.
Hij concludeert: 'Suriname was een broko

pranasi, een kapotte plantage, maar hier en
daar schoten jonge loten op, fris, groen en
veerkrachtig [ ... l; zoals gras begint te groeien
op geblakerde grond, nadat de akker is afgebrand 0111 weer vruchtbaar gemaakt te wor-

den ' (p. 285).
Het is een visie die een beetje doet denken

Gerlol Leis/ra, Parbo ali/l de Ams!el. Surilwmers ;11 Nederland. Amsterdam: De Arbei·

dersper.\'. 1995. 2/4p. 134,90.
Op de vraag hoeveel inwoners Suriname
hee ft , antwoordde een 18-jarige Surinamer in

Nederland: ' 10.000 Of2O. Zal wel heel veel
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zijn.' Volgens hem woonde in Nederland
' meer dan de helft daarvan' (p. 130). Deze
reactie maak te deel uit van ccn expositie over
Suriname die vorig jaar in het Musean in Den
Haag werd gehouden. De jongen zat er we l
erg naast, maar 0111 hoeveel Surinamers in

Nederland het dan wel gaat, weet niemand
precies. Volgens schauingen leven er nu zo'n
250.000 à 300.000 Surinamers in Nederland
en die groep bestaat uil meerdere generaties.
Waarom kwamen zij naar Nederland? Hoe
verging het hen sindsdi en? Wat is hun bijdrage aan de Nederlandse samenleving? Dergelijke vragen vormden voor de journalist en historicus Gerlof Leistra de aanleiding tot het

schrijven van Parbo aan de Amslel. In het
boek gaat het grotendeels over de Surinamers
die rond de onafhankel ijkheid naar Nederland
kwam en.
Als houvast VOOr de lezer is het boek opgezet als een 'spoorboekje ' dat het spoor vo lgt
van Haarlem tot in de Bijlmer: een traject dat
Leistra vele jaren volgde voor zijn werk. Zijn
ervaringen gedurende die treinritten werden
onde rwerpen voor de hoofdstukken in dit
boek. De Weekkranl Suriname brengt hem op
Surinamers en politiek, op feesten en cultuur;
de Surinaamse conducteurs op een passage
over de arbeidsmarkt; het woonproject voor
olldere Creolen op een hoofdstuk over ouderen en zo verder. Jongeren, onderwijs, sport,
huisvestin g, religie, etniciteit: een naam of een
gebouw vormen de associatie tot een gedee lte
over al deze zo uiteenlopende onderwerpen.
De speurtocht door ' Parbo aan de Amstel ' ,
' een ti ctieve plaats op de Nederlandse kaart '
(p. 10), levert een rijk gesc hakeerd beeld van
het Surinaamse leve n in Nederland op. De
Nederlander die niet erg vertrouwd is met zijn
Surinaamse landge noot. leert veel facetten van
dat leven kennen. Leistra weet over heel uiteenlopende onderwerpen informatie te versc haffen. Aan de hoofdstukken zijn persoonlijke verhalen van Surinamers toegevoegd. Ze
vormen een aardige illustratie bij de diverse
onderwerpen. Dat doet zeker ook het prachti-

ge fotokatern. AI met al lijkt het boek helemaa l aan de opzet te vo ldoen. De doelgroep,
de niet zo met Surinamers bekende Neder landers, lijkt met dit vlot gesch reven boek bediend. Daar kunnen echter wel wat kanttekeningen bij geplaatst worden.
Leistra's dagelijkse gang van Haarlem tot
de Bijlmer, de leidraad voor de leze r, heeft
het boek sterk bepaald. De Surinamers die hij
op die tocht tege nkwam zijn hoofdzakelijk
Creolen en hoewel de auteur meer dan eens
aangeeft dat 'de' Surinamer eigenlijk ni et
bestaat, wordt het beeld van de Surinamer in
zijn boek gedom ineerd door het beeld van de
Creool. De Hindostanen, een naar schatting
even grote groep als de Creolen, ook circa
100.000 mensen, komen beduidend minder
aan bod, laat staan de overige groepen zoals
bijvoorbee ld de Javanen : een toch niet onaanzien lijke groep van ongeveer 25.000 personen .
Het boek is heel toegankelijk door de vaart
waarmee Leistra schrijft, maar soms ligt het
tempo wel erg hoog . Dat levert dan merkwaardige sprongen op: bij de heel korte beschrijving van de hi storische banden tussen
Nede rl and en Suriname laat Leistra weten dat
Suriname voor de korte tijd van 1804 tot
1815 (weer) in Engelse handen was en concludeert 'Niettemin is de Engelse invloed nog
altijd merkbaar in Suriname: de auto's rijden
links en thee is populairder dan koffie.' Zo
geschreven lijkt het of er in die Engelse periode al auto's in Suriname rond reden. Op deze
manier dendert het zo nu en dan door, met de
lezer buiten adem er achteraan.
Deze sne ltrei nvaart leidt er ook toe dat er
wel wat losse eindjes blijven liggen. Het
hoofdstuk over de opvang in Nede rland eindigt in twee zinnen met de mededeling dat de
ontvangende samenleving aanzien lijk minder
gastvrij is geworden en dat het door alle rege ls een stuk lastiger is geword en om in Nederland ee n legaal bestaan op te bouwen. Daar
blijft het dan bij en dat is jammer. Leistra
blijkt steeds goed geïnformeerd, gebruikt
recente gegevens en moet toch in staat zijn de
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ontwikkeling die tot zo' n
geco nsta teerde
si tuati e le idde, weer te geven. Nu wordt de
lezer nieu wsgie ri g ge maakt en blijft vervolge ns lTI et de vrage n zitte n.
Het hoo fdstuk over arbeid, ondenvijs en
huisvesting, drie terreinen di e van groo t belang zij n voor de posit ie van Surinamers in
Nederland -tere cht noe mt Leistra ze ' belangrijke indica tore n voor de mate van integrati e'-, beslaat nog gee n twaalf bl adzij den en is
da arm ee eve n groot al s bijvoorbeeld het
hoofdstuk ove r sport en kle iner dan de gedeelten over de kom st naar Nederland of de
ee rste opva ng. Z ijdelings komen deze ' integrat iesfe ren' no g wel aan de orde, maar het is
een gen"liste kan s 0111 ni et in juist dit hoofdstuk ee n ont wikkeling in een steeds ve randerende context te sc hetsen en ana lyti sc her te
werk te gaan.
Als Le istra op di t soo rt punten diepgaander
te werk was gegaan, zou h ij de lezer ni et
ac ht erlate n met het onbehaaglijke gevoe l lOch

een opperv lakki g boek Ie hebben gelezen. Dal
doet afbreuk aan ee n publicatie di e, zoa ls
gezegd. zeker hee l informati ef is en een goede
introductie vormt op het terre in van st udi es
over Surin amers in Neder land.

TOl SIOI, de ac hlerOap van hel boek belooft
noga l wat: ' Mee r dan het ve rslag van een
journa listieke speurtocht ' zou het een 'warm
pleidooi voor de multiculturele samen levi ng'
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.J. Buddingh', Gesdriedell is vall Suriname.
Utrecht: 1·let SpectrulIl, 1995. 424p. f 39, 90.
Wat is het toc h met de gesc hi edsc hrij vi ng van
Suriname? Het is ee n open deur om te zegge n

dat er in Nederland weinig onderzoek wordl
gedaa n naar het Atlantisch gebied in het a lgemee n, en Suriname in het bijzonder. Slec hts

zo af en loc verschijnt er een boek dat ge baseerd is op ni euw onderzoe k. Meestal sc hrijven de auteurs e lkaar over, zo nder tot ni euwe

inzichlen te komen. Zo ook het boek van de
journa list J. Buddingh', Geschiedenis van
Suriname. Ook hij karnt ni et tot iets ni euws,

maar misschien loop ik te veel op de feiten
vooru it.
Laat ik met iets positiefs beginnen. Voor
het eerst is ee n co mpl eet ove rzic htswe rk van
de gesc hi ede nis va n Surin ame ve rsc he ne n.
Een pretentieus werk, want zoa ls op de voorkant ve rm eld staat: ' van de oorspro nkelijke
bewoners tot de plurale sa menlevin g van nu '.
In veertie n hoofdstu kke n (nummer vijftien is
een slotbesc houwin g) komt in ee n men gvo rm
van chrono log ie e n thema de gesc hiedeni s van
deze voormalige Nederlandse kolonie aan de
orde. De ee rste 2 11 pagina's gaa n over de

periode lol 1863, hel jaar dat de slavern ij
werd afgesc haft. De acht onderwerpen die
hierin ce ntraal staa n, zij n'. de oorspronkelijke
bewone rs. de Sociëteit van Surinam e, de kolo-

moelen zijn. Dat pleidooi is niel in het boek

niale samen leving, slavernij , de Boni -oorlo-

terug te vinden, hooguit indirec t; de optimistisc he toon met vee l sympathie voor Surinamers -Leistra zegt gefascineerd te zijn door
Surin a me en Su rin amers-, geeft aan dat de
auteur de aa nwezig heid van deze groep in

gen. bewo ners va n het binnenland, emancipatie va n de slaven e n de economie ( 165 1-

1863). De hoofdstukken negen en tien behandelen de jaren tot de Tweede Wereldoorlog en
gaan ove r transformatie van koloniale maat -

Nederland toejuicht en vindl dat de deelname

schappij en plan lage-economie. In de laatste

va n de Suri nam e rs aan de Nede rl andse sa men levi ng ee n mee rw aa rd e geert. Het blijft daarmee ec ht er tevee l bij een persoonlijke voorkeur; de ond erbo uwde uitwerkin g van het

vie r hoofdstukke n komt de periode van onafhanke lijkheid tot te rugkeer naar een burgerbewind aan de orde.
Het is ee n storend ge mis dat de auteur ni et

beloofde pleidooi voor de multiculturele sa-

zelf (archi ef)onderzoek heeft gedaan. Zeker

me nl ev ing ontbreekt.

voor de vroege tijd staan er te veel fouten in
het boek . Zo wordt er geen onderscheid gemaakt lusse n kaapvaart en piraterij (p. 11 ).

Ja nnek e Jan se n
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Buddingh ' wekt de indruk niet duidelijk de
verschillen te begrijpen in competentie tussen
de Staten-G eneraal, de geweste lijke Staten, de
West-Indisc he Compagnie (WlC) en de Admiralit ei tscolleges. Uit een opmerking als 'Toen
de Middelburgse mag istraten in 1596 op zee
"mooren ende moorinnen" op de Portugezen
hadden buitgemaakt, werden deze weer "in
heure natuerlijcke liberteijt" gesteld ' (p. 75)
wordt duidelijk dat hij wel ergens een klok
heeft horen luiden, maar niet weet waar klepel
han gt en verder gee n flauw idee heeft hoe de
vork in de steel zit.

Door zich uitslu itend op literatuur te baseren , worden oude en achterhaalde ideeën weer

u it de kast gehaa ld en wordt vaak ook een
verkee rd e indruk gewe kt. Zo schetst hij een te
negati ef beeld van de Surinaamse economie .

De winsten van de ko lonie belandde in het
moederland, waar in de loop van de achttiende ee uw op grote schaal in Surinaamse plantages werd geïnvesteerd . De opmerking dat in

de Republiek gee n machtige 'Westindisehe'
belangengroep met een aanzienlijke po litieke
invl oed, zoals in Enge land, bestaa n zo u hebben , mi st elke gro nd (p. 208). Juist in de
Republi ek bestonden deze belange ngroepen .
De monopolies van de Wl C voor de vaart op
West-Afrika en de slavenhandel werden in de
loop van de j aren derti g van de achttiende
eeuw voor particuli eren vrijgegeven, nadat

druk uitgeoefend was door zo' n belangengroep.
Het is een vlot gesch reven boek, dat soms
ge bukt gaat onder te veel citaten. In som mi ge
hoofdstukken komt gemiddeld één lang citaat
per bladzijde voor. Desondanks geeft het een
mooi en co mpleet overzicht van de Surinaam-

se geschiedenis. Missc hien wel het sterkste
punt van het boek, vooral voor diegene die
voor het eerst kenni s wil nemen van het Suri-

naam se verleden , is de opsomming van de

gebruikte literatuur. In 43 pagina's wordt per
hoofdstuk ee n overzicht gegeven van de meest
rel evante literatuur. Voor een ieder die wèl

een juiste indruk wil krij gen van de geschie-

den is van Suriname, geeft dit overzicht een
goede aanzet.

Vietor Enthove n

Wim Hoogbergen, Het kamp van Broo.' en
Kaliko. De geschiedenis van een A/ro-SurilIaamse familie. Amsterdam: Prometheus,
/996. 2/3 p. /34,90.
' Jij Wim Hoogbergen, jij bent doctor geworden in de antropologie, waarom? Waarom
moest je speciaa l antropologie studeren?
Waarom moest jij hierheen komen om mij

vragen te ste llen over onze geschiedenis? [... ]
Het is een taak die je in je leven hebt meegekregen. Het moest gewoon zo. Hoogbergen
moest antropologie studeren en zich bezjg~ou
den met de Broosnegers. En nu zit hij in
Suriname en hij drinkt rum-cola in zijn mooie

gek leurde hemd. En vanavond heeft hij gedanst en morge n heeft hij koppijn. Het leven
gaat zoals het gaa t. Punt uit. ' Aldus geeft een
van Hoogberge ns belangrijkste informanten op
bloemrijke wijze weer dat het historisch nu
eenmaal bepaald was dat dit boek er ooit
moest komen . Tegelijk typeert het ook de
visie van waaruit het is geschreven. Wim

Hoogberge n is niet meer dan het medium dat
door de geschiedenis wordt gebruikt om zich
kenbaar te maken aan de mensen . Hij is uitgekozen om verhalen door te geven en dat doet
hij met verve.

Na zijn op degelijk archiefwerk gebaseerde
studies van achttiende- en negentiende-eeuwse
Marrons hoeft Hoogbergen niet meer te bewijzen dat hij een van de belangrijkste onderzoeke rs is van het Affo-Surinaamse verleden.
Dat brengt hem ertoe de geschiedenis dit keer
van ee n andere kant te benaderen, namelijk
door het verhaal (van Afro-Surinamers) cen-

traal te stellen. Op die manier krijgt de geschieden is meer vlees en bloed en door de
verteller even serieus te nem en als het verhaal
stopt de gesc hiedenis niet op een onbevre-
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digend, meesta l kunstmatig gekozen moment,
maar loopt ze door tot de dag va n vandaag.

Zelf stelt hij z ich beurtelings op als vertelle r
van verhalen die opgesloten zitten in de ar-

chieven, of als doorgeefluik voor de verhalen
die bewaard zij n geb leven in de herinnering
van de hi storische erfgenamen. In het eerste
de el van hel boek, ongeveer de periode 1770

tot 1860, is voora l de verteller Hoogbergen
aan het woord die de geschreven bronnen laat

spre ken. Hij is daarbij we l zo eerlijk om te
laten zien hoezeer een verteller de inhoud van

het ve rha al soms bepaalt, wat bijvoorbeeld
blijkt wanneer hij bewu st de identiteit verborgen houdt van degene die de zinken dakplaten
stal va n het kerkje op Roorak (p. 134).
Het tweede deel is vooral een boekstaving
van de orale geschieden is. Daarnaast kiest de
auteu r, zeer terecht , voor het overzichtelijke
perspcctief van één familie , zonde r dat dit
overigens het uitzicht belemmert op de grotere
Afro-Surinaam se context. Die fami lie bestaat

uit de nazaten van Ma Mofina (Landve ld), een
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nmgen- met behulp van gevangen Marrons
opsporen en vernie tigen. Toch beginnen zich
in de loop van de negentiende eeuw de contouren van een gemeenschap af te tekenen . Er
ont staan wat grotere dorpen en er lijkt meer

sprake van gest ru ctureerd leiderschap, al bleek
dat bepaald niet onomstreden. Overigens laat
de regelmatige vermelding van mensen die de
Marrondorpen ontvluchten en terugkeren naar
de plantages zien dat het leven als Marron
nog verre van rooskleurig was.

In de jaren 1840 wordt het wat rustiger en
groeit het belangrijkste dorp, Agathakondre,
onder leiding van Andrisi uit tot een gemeen-

schap van rond honderd mensen. Een van hen ,
Louis, gaat dan z ijn broer opzoeken op plantage Ellen en haalt hem en e lf andere n ove r
weg te lopen en zich in zijn dorp te vestigen .

Het onvermijdelijke gevolg is natuurlijk dat
de militaire patrouilles weer met vo ll e hevigheid terugkeren en Agathakondre en een aantal kleinere dorpjes worden veroverd en de
bewoners uiteengeslagen, gedood, of gevan-

van de stammoeders van de zoge heten Broosnegers. Dit was een tame lijk fluïde groep niet
' gepaci fi cee rd e' Marrons in het geb ied tussen
de Suriname en Commew ijne, die uiteindelijk

gen genomen. Toch wordt Agathakondre de

onder de broers Broos en Kaliko (Babe l) een

re exped iti es, zelfs tot vlak voor de Emancipatie, blijft deze gemeenschap in tact en wanneer de slavernij e indelijk wordt afgeschaft
telt zij 137 inwoners. Bijna tweevijfde daar-

vaste groep zijn gaan vormen en na 1863 op

Roorak terecht kwamen.
Hoogbergens ge schiedverhaal begint eind
achttiende eeuw met een beschrijving van
wreedheden die slaven ondergingen, inclusief
het inm iddels onvermijdelijke verhaa l over
Su sanna Duplessis. Daarna wordt gedetail leerd
het proces van weglopen en de overlevingsstrijd in de zwampige geb ieden tussen Suriname en Commewijne verteld. Aan de hand van
ind ividue le weglopers ontro lt zich een verhaa l
van kort stondige vestig ingen van kleine
groepjes weglopers die in tamelijk marginale
omstandigheden proberen te overleven . Voortdurend staan zij onder druk van achtereenvolgend e militaire patrouille s die weliswaar vaak
geen resultaat hebben, maar toch regelmatig
de dorpjes -van soms niet meer dan drie wo-

plaats waar zich op den duur een vaste ge-

meenschap (hcr)groepeert onder le iding van
Broos en Kaliko . Ondanks hernieuwde militai-

van behoort tot de families die sindsdien

onder de namen Babel en Landveld bekend
zijn .
D e koloniale overheid w ij st de verlaten
plantage Roorak aan als nieuwe woonplaats
voor de Brooskampers , maar veten vertrouwen het niet en blijven liever bij hun kost-

gronden dieper in het binnenland. Toch komen zij nu uit hun relatieve isolement, want
eell toenemend aantal gaat zich als plantagearbeider in de omgev ing verhuren, er verschijnen mi ssionari ssen ten tonel e en er vestigen
zich ook nieuwe families op Roorak , dat uitei ndelijk lOch de vaste woonplaats wordt.
Daaraan komt in 1925 een einde als door de
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eigengereidheid van granman Jansi het dorp
verkwan seld wordt aan wat later de Suralco is

gaan heten . Vanaf dat moment ligt de gemeensc hap definitief (geografisch) uit elkaar

en begint de moderne geschiedenis van toenemende mobiliteit , urbanisatie en migratie.
Vanaf dat moment ook volgen we alleen nog
een deel van de Landvelds en verandert de
vorm ingsgeschiedenis van een gemeenschap in

de petite histoire van een familie . Die overgang is overigens interessant en exemplarisch
genoeg om daarin grotere ontwikkelingen te

(blijven) ontwaren. Bovendien is het voor
iedereen di e ee n beetje bekend is met het

Afro-Surinaamse famili eleven uiterst herkenbaar: lange lijne n van verbonden heid, felle
a ffaires van afgunsti ge verdee ldhe id, grote
aanwezigheid van de geestenwereld en veel
heen- en weer gere is tu ssen aso en p 'lala .

Kortom , het is een mooi en levendig boek
geworden, dat ach ter elkaar kan worden uitgelezen. Persoonlijk vind ik het wel jammer dat
Hoogbergen het daarbij ge laten hee ft en geen
poging onderneemt -bijvoorbeeld in een epiloog- deze geschiedenis wat nader te analyseren , grot e lijnen te ontdekken of vraagtekens
te plaatsen. Zo zo u ik zee r benieuwd zijn naar

zijn visie -en die van zij n informanten/vertellers- op de rol die interne verdeeldheid en
onderlinge conOicten van begin tot het eind

spel en in deze Afro-Surinaamse geschiedenis.
Is dat de vloek van he t koloniale systeem, of

een cultuure lement van een kleine gemeensc hap onder druk , of...

Alex van Stipriaan

vindt. Maar hij had het kunnen zeggen . Wie
niet? In ieder geval is het een leuke niet-falsifieerbare hypothese. De titel van het boek is
nu verklaard: Fifty Years La/er. Nu het debat:
liep Nederland bij het denken over, en de
daadwerkelijke afschaffi ng van, de slavern ij
zo'n vijftig jaar achter bij de overige 'be-

schaafde nati es' die slavernij-systemen in
stand hielden, zoa ls Engeland, Frankrijk,
Spanje, Portugal, Denemarken en de Verenigde Staten? Hoewel iedereen met enig inzicht
in de koloniale geschiedenis weet dat het met
dit achteraanhobbe len van Nederland wel

meeviel, biedt de aan Heine toegeschreven
ste lling toch een aardig uitgangspunt voor een
wetenschappe lijke di scussie. Een gerenommeerd aanta l ge leerden is daartoe op 15 oktober 1993 in Leiden verzameld geweest. Een

en ander leverde een interessante dag en een
mooi boek op.
Uitgangspunt van de conferentie op 15

oktober was een artikel van Seymour Drescher The Long Goodbye. Dil/eh Capilalism
and Antislavery in Comparalive Perspec/ive.
Aan negen leze rs had Gert Oostindie gevraagd

Dreschers artike l te becommentariëren en aan
te vullen. Hij ze lf sc hreef ook een commentaar. Het boek dat de weerslag van de confe-

rentie vormt, heeft dezelfde structuur. Het
begint met een artikel van Gen Oostindie
over de anti-s lavernij discussie in Nederland
en de kolonies. Dan volgen Dreschers The
Long Goodbye e n de commentaren erop. De
epiloog is weer van Drescher en vonnt een
reflectie op de kanttekeningen en aanmerkingen.

Ik raad een andere volgorde van lezen aan .
Gert Oostindie (ed.). Fifly Yellrs Lil/er; AII/is/avery, Capit({/iJlIl (lIId Atfoderllily iJl Ille

Dlllcll OrbiI. Leiden: KITLV Press, Caribbean
Series /5, /995. 272p f 45,-.

Heinrich Heinc schijnt dus nooit ergens geschreven, of opgemerkt te hebben dat in Nederland alles altijd vijfti g jaar later plaats-

Het is goed te beginnen met Stanley L. Enge rman s artikel over abo litie in vergelijkend
perspectie f, dat bijna achteraan staat. Het is
een mooi overzic htsartikel over horigheid en
slave rnij in hel a lgemee n, hoe en waar het
bego n en e indigde. De vele tabellen maken
duid e lijk dat Neder land ze lden vijftig jaar
achter liep. Denemarken schafte in 1803 als
eerste land de slavenhandel af. De veel be-
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langrijkere landen Engeland en de Verenigde
Staten volgden in 1808. Nederland in 18 I 4,
Frankrijk een jaar laler, Brazilië in 1830 en
Spanje (Cuba) in 1835 . Bij de afschaffing van
het instituut s lavernij beet Enge land de spits
af in 1834, Frankrijk en Denemarken schaften
de slavernij af in hel revoluliejaar 1848, Nederland kwam vijftien jaar later \11 1863 , de
Verenigde Slaten in 1865 , Spanje in 1886 en
Brazilië in 1888.
Als tweede kan Seymour Drescher gelezen
worden. Per slot van rekening was z ijn artikel
het uitgangspunt van de conferentie. Daarna
kan het boek cige nlijk in e lke willekeurige
volgorde ge lezen worden.
De vraag waarom in de negentiende eeuw
een einde kwam aan slavenhandel en slavernij
en waarom Engeland in deze abolitie voorop
ging, houdt hi stori ci al tijden lang bezig. Als
we kijken naar de redenen die voorstanders
van de afschaffing van de slavernij naar voren
brachten, dan zien we dat zij benadrukten dat
slavernij niet paste bij een beschaafde maatschappij en dat het een onchristelijke instelling was. De vraag blijft dan waarom deze
redenen niet eerder naar vore n gebracht werden, of mi ssc hien pas veel later. Beschouwden
de achttiende-ecllwerszich als onbeschaafd en
onchristelijk? Een g roep hi storici (waaronder
Anstey) heeft pogen aan te tonen , dat het met
name een combinatie van liberale én puritein s-protestant se denkbeelden was die de
di scussie over slavernij op gang zette. Liberalen en eva ngelisc he protestanten waren tegen
de slavenhandel en de s lavernij. Pas toen door
de opkomende democratisering in de negentiende eeuw deze groepen voldoende gereprese nteerd waren in de volksvertegenwoordiging, konden z ij hun stempel op de wetgeving
zetten. In Engeland vonden belangrijke hervormingen in 1832 plaats. Twee jaar later
werd de slavernij afgeschaft. In Frankrijk
gebeurde dil in hel revoluliejaar 1848. Ook
Nederland werd in 1848 ee n parlementaire
democratie . Het waren de li bera len (Thorbecke) en de aanhangers van Groen van Prinste-
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ren (de latere anti-revo lutionairen) die tegen
de slavernij ageerden. Vanaf dat moment was
hel duidelijk dal de slavernij afgeschaft zou
worden, maar de di sc ussie over de rnanier
waarop heefl de zaak vijftien jaar getrainee rd .
Deze verklaring wordl de Whig- of progressieve inlerpralie van de afschaffing van de
slavernij genoemd.
Zelf ben ik een aa nhan ger van bovengenoemde verk lar ing, maar er is veel kritiek op
geleverd, vooral vanuit marxistische hoek.
Allereerst is bewee rd dat de slavernij min of
meer uitzichzelf tcn onder is gegaan. Als
economisch systeem was het niet meer rendabel. Een systee m van loonarbeid bood beter
dan de slavernij mogelijkheden de werkende
kla sse uit te buiten. Loonarbeid zou goedkoper z ijn, wanl de pianier hoefde de niel-arbeidende groep nu niet langer te onderhouden, en
die bestond ten tijde van de sla\<emij altijd
nog uit zo' n veertig procent van de sla ven. De
opvatting dat de slavernij ten tijde van de
afschaffing een niet-renderend systeem was,
blijkl niel houdbaar. Zowe l voor Cuba, de
Verenigde Slalen (Foge l en Engennan's economi sc he studie Time 011 (he Cross uit 1974),
Brazi lië en Surinamc (onder andere opnieuw
door een artike l van Alex van St ipriaan in
deze bundel) is aangetoond dal er geen economische motieven waren om de slavernij af te
schaffen. I-Ict systee m rendeerde als nooit
tevoren.
Erg lijkend op de marxistische verklaring is
de economische verklaring van onder andere
WiJlial11s, Davis en Blackbunl . Zij koppelen
de afsc haffing van het instituut slavernij aan
de overgang van het handelskapitalisme naar
het industriee l kapitalisme. Andere elites kwamen aan de macht en die hadden andere interesse n. De bewijsvoering van deze auteurs is
nogal strak op de situat ie in Engeland ger icht.
Daar begon aa n het ei nd van de achttiendc
eeuw de industriële revo luti e en de strijd voor
de afschaffing van de slavernij.
Het aardige va n het artikel van Seymour
Dresc her is dal hij zich goed in de Neder land-

214

Recensies

se geschiedenis heeft inge lezen. Neder land
was veel eerder dan Engeland een industriële
natie. Volgens Drescher was Nederland aan
het eind van de zeventiende eeuw economisch
reeds op een punt dat Engeland pas een eeuw
later haa lde. Anti-slavernij sent imenten kende
men in Nederland echter nauwe lijks. Veel
historici met kennis over Frankrijk, Engeland
en de Verenigde Staten koppelen de abolitionistische beweging aan de opkomst van het
kapita lisme, maar Nederland dat al snel en
vroeg heel kapital istisch was, kende nooit een
belangrijke abolitionistische beweging.
Alle artikelen in de bundel gaan verder in
op het hierboven geschetste debat. De ene
auteur gaat wat directer in op Drescher (bijvoorbeeld Kuitenbrouwer), de ander maakt
van de gelegenheid gebruik om bestaand materiaa l wat te ordenen of te herschikken. De
redacteur van de bundel heeft er echter goed
op gelet dat geen storende overlap met reeds
elders gepubliceerde artikelen ontstond. Hij
schreefzelf een mooie inleiding, waarin hij de
bijdragen voor ons al keurig heeft samengevat.
Welke bijdragen kan de lezer in de bundel
vinden? Behalve in Suriname had Nederland
slaven in Indonesië, de Antillen en op de
westkust van Afrika. Over die andere geb ieden hande len een artikel van Gert Oostindie
(over Curaçao) en Gerrit Knaap (over Zuidoost-Azië). Robert Ross levert een bijdrage
over de abo li tionistische beweging gedurende
de Bataafse Republiek en de afschaffing van
de slavernij in de Kaapkolonie, sinds de Franse tijd niet meer Nederlands. Maarten Kuitenbrouwer, die al in 1978 een artikel publiceerde dat qua strekking aardig overeenkomt met
Dreschers these, merkt met name op dat ook
Nederland in de negentiende eeuw zijn abolitionistische beweging had en dat die waarschijn lijk meer invloed had dan algemeen
wordt aangenomen. Angelie Sens publiceert
materiaal over de Verlichting en het Nederlandsch Zending Genootschap. Edwin Horlings poogt een verband te leggen tussen de

economische opleving in de tweede helft van
de negentiende eeuwen de afschaffing van de
slavernij, mijns inziens niet erg overtuigend.
Pieter Emmer gaat in op de ideologie van de
vrije arbeid, in plaats van slaven moesten
contract-arbeiders op de plantages gaan werken. Alex van Stipriaan laat zien dat de Surinaamse slavernij rendabe l was en gaat verder
in op de zich wijzigende vormen van slavenverzet. In plaats van vluchten: staken. De
bijdrage van Gert Oostindie zelf gaat met
name over kerstening op de Antillen en in
Suriname.
Een goede bundel. Prettig om te lezen,
handig om zaken op na te slaan. Econocide
heeft Drescher ooit de afschaffing van de
slavernij genoemd. Vanuit economisch oogpunt een slechte politieke beslissing. Het is
vandaag de derde dinsdag van septem ber. Ik
zal niet gaan preken.
Wim Hoogbergen

Henk den Heijer, De geschiedenis van de
WIC. ZUfhpen: Walburg Pers, 1994. 208p. f

39,50.
'In 182 I werd op last van het Departement
van Koloniën een groot deel van het archiefmateriaal aan een lompenhandelaar verkocht'
staat in het voorwoord van De geschiedenis
van de WIe. Auteur Henk den Heijer geeft
daarmee aan hoe in het verleden is omgesprongen met de archieven van de West-Indische Compagnie (WIC). Het verloren gaan
van belangrijke archieven is vo lgens de schrijver een belangrijke reden VOor het feit dat de
WIC -in vergelijking met haar Oostindische
tegenhanger, de VOC- tot op heden minder
historische belangstelling genoot.
Het boek beschrijft in twee delen de opkomst en te loorgang van de eerste en tweede
WIC. De twaalf korte hoofdstukken behandelen ondermeer de handelspolitiek, het beheer
van de koloniën en de interne organisatie van

215

Recensies
de WIe. De in 1621 opgerichte eerste WIC
werd de belangrijkste in zet van de Staten
Generaal in de strijd tegen de Spanjaarden en
de Portugezen in het Atlantisch geb ied. De
WI C versloeg de Spaanse zilvervloot en
slaagde erin handelsposte n op te richten en

nederzettingen te vestigen in Brazilië, het
Caraïbisch gebied en aan de Westafrikaanse
ku st. De tweede W IC, die in 1674 werd opgericht. hield zich voorname lijk bezig met het
toe zicht op de tran satlanti sc he handel e n het
beheer van de koloniën in de Afrikaanse en
Amerikaanse octrooigeb ieden. De tweede
WIC g ing in 179 I. evenals haar voorgangster.
failliet aan toenemende verliezen.
Ondanks deze onfortu inlijke afloop heeft de
WIC een grote rol gespeeld in de Nederlandse
handel en ko lonisat ie in het Atlantisch geb ied.
De auteur heeft het verloop van deze activi-

teiten in Afrika het best in kaart gebracht
door informatie uit eerdere publikaties aan te

vullen met e ige n archiefonderzoek. Helaas
krijgen de andere octrooigebieden van de

wi e geen evenredige aandacht van de auteur.
Zo is bijvoo rbee ld in de paragrafen over de

' Wilde Kust ' van G uya na het eigen onderzoek
van de auteur zo marginaa l dat de informati e
de waarde van eerdere publi katies nauwelijk s

overstijgt. Ook is niet altijd getracht een zo
compleet mogelijk beeld te sc hetsen van het
At lantische reilen en zeilen van de WIe.
Volgens de auteur is de slave nhande l de best
gedocum en teerde en onderzochte activiteit die

de WIC heeft ontplooid. Hij vermeldt dat
Neder land in totaal 550.000 slaven vanuit
Afrika naar de koloniën in Amerika transporteerde, waarvan de wie ongeveer de helft
verscheepte . H et is jammer dat er verder geen
inzicht wordt gegeven in hoevee l slaven wanneer naar welke ko lonie werden vervoerd.

Een ander voorbee ld. De auteur schrijft op
pagina 161 dat in 1706 de totale slavenbevo lking van Suriname 9.763 zielen bedroeg.
Hoewel de demografische gegevens van de
zeven ti ende en achttiende eeuw minder vo ll edig z ijn dan die van de negentiende eeuw, zou

het toch mogelijk moeten z ijn - aan de hand
van gegevens van andere jaren - de gegevens
uit 1706 in een context te plaatsten en een
overzicht te geven van de totale omvang en

samenstelli ng van de Surinaamse (s laven)bevolking.
Tot slot, voor wie niet van lezen houdt ;

het 208 pagina's tell e nde boek heeft naast
diverse grafieke n en tabellen zo' n 75-ta l fraaie illustraties -waarvan mee r dan de helft pagina vu ll end- waaronder hi stori sche archietlijs-

ten, kaarten, pamfletten, spotprenten, litho's
en gravures.
Marianne Wildeman

Adriel1l1e 8ruyn, Graml1la/icalizatiolJ ilJ Creoles. Tile Deve/opl1lelJt of DetermilJers alJd
Re/u/hle C/ulises ilJ SrflltalJ. Amsterdam:
IFOIT. 1995. 281p. 140. Te bestellen bij
Foris. Postbus 509, 3300 AN Dordrecht. Tel.:
078-6511377.
De

wetensc happelijke belangste lling

voor

creoo ltal en ne emt de laatste tientallen jaren

steeds toe. Niet alleen omdat ze op zichzelf
int eressant z ijn, maar vooral ook omdat men
hoopt uit het ontstaan en de ontwikkeling van
deze talen te leren hoe taal in het a lgemeen is
ontstaan. Verder kunnen creooltale n in z icht

geven in de ontw ikkeling van bepaalde processen die wij ook uit talen met een langere
geschi edeni s kennen , maar waarvan wij het
begin dikwijls niet kunnen traceren bij gebrek
aan schriftelijke bronnen.
Sranan neemt temidden van de creooltalen
een bijzondere positie in . We kunnen het
beg in van het ontstaan nauwkeurig dateren op

165 I, toen Francis Lord Willourghby een
Enge lse kolonie vestigde in Suriname en de

eerste Afrikaanse slaven het land werden
binnengehaald. Door het vertrek van de Enge lse n na 1667 heeft het Srana n zich betrekkelijk auto noom kunnen ontwikke len en
maakte het geen deel Uil van een continuüm,
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zoals bijvoorbeeld het Jamaicaanse Engels. Er
bestaan geschreven teksten uit het begin (Herlein 1718), het midden (Van Dyk ±1765) en
het einde van de achttiende eeuw (Schumann
1781 en 1783, Weygandl 1798).

lil haar bijzonder interessant en stimulerend
proefschrift houdt Adrienne Bruyn zich bezig
met het verschijnsel grammaticalisering. Onder grammaticalisering wordt verstaan 'een

ge leidelijke ontwikkeling waarbij lexicale
elementen functionele morfemen worden en
concrete betekenissen zich tot meer abstracte
ontwikkelen ' (p. 18). Dit is een verschijnsel
dat zich ook

in

'gewone' talen voordoet.

Denk maar aan hCl Nederlands waar het telwoord één zich hee ft ontwikkeld lOt onbepaald lid woord. meestal uitgesproken als 'n.

Verder steil Bru)'Jl de vraag of Sranan in de
tweede helft van de ac httiende eeuw al beschouwd kan worden als een volledig gecreolisee rde taal.
Aan de hand van een kwantitatief diachronisch onderzoek gebaseerd op teksten uit de
achttiende, negentiende en twintigste eeuw
gaat zij na hoe de ontwikkeling heeft plaatsgevonden van de lidwoorden en demonstratieven wan, na, den, disi en dati. Bruyn concludeert dat het gebruik van het onbepaalde wan
niet is toegenom en. De verklaringen hiervoor
zijn niet gehee l bevredigend, wal waarschijnlijk zijn oorzaak vindt in onduidelijkheid over
hel verschi l in betekenis of gebruiksmogelijkheid van zero (nul-lidwoord), wan en na. Wel
neemt het gebruik van de bepalende woorden
na, den, disi en dali duidelijk toe. De plaatsing van disi en dali achter het naamwoord
verklaart Bruyn uit West-Afrikaanse substraten, of zoa ls zij elders (p. 17) zeer terecht
opmerkt, adstraten . De invoer van slaven is
immers tol in de negentiende eeuw doorgegaan en sprekers van verschillende Afrikaanse
talen hebben ook na het ontstaan invloed op
het Sranan kunnen uitoefenen.
Ook naar de betrekkelijke bij zin en de
relatief-markeerders heeft Bruyn een kwantitatief diachronisch onderzoek verricht. De En-

gelse relatief-markeerders, ontstaan uit vraagwoorden, zijn niet bewaard gebleven. In
plaats daarvan wordt di(si) de relatief-markeerder bij uitstek. Ook dit meent de schrijfster te kunnen verklaren uit interferentie vanuit Afrikaanse talen . De toename van het
aantal betrekkei ijke zinnen en van hun integratie ziet zij -waarschijnlijk terecht- eerder
als een stilistische uitbreiding dan als een late
creolisering.
In hedendaags Sranan hebben de oorspronkelijke vraagwoorden suma en san dikwijls de
functie van relatief-markeerder. Dit wijt
Bruyn aan invloeden uit het Nederlands. Jammer genoeg ontbreekt hier een kwantitatief
diachronisch onderzoek, maar dit komt waarschijnlijk door de keuze van het corpus. Zelf
merkt zij op dat dit waarschijnlijk het beste
met informanten onderzocht zou kunnen worden (p. 227).
In haar laatste hoofdstuk beantwoordt
Bruyn haar vraag of het Sranan in de tweede
helft van de achttiende eeuw al een volledig
gecreoliseerde taal is, bevestigend. Een aantal
grammaticaliseringen moet al in de eerste
eeuw van het bestaan van de taal hebben
plaatsgevonden, veel sneller dan bij 'gewone'
talen , maar er zijn ook latere ontwikkelingen
geweest, die voor een deel verklaard zouden
kunnen worden uit interferentie. Ook de snelheid van de gralllmaticaliseringzou niet alleen
het gevolg zijn van taal-interne processen,
maar eveneens van een relexificering van
West-Afrikaanse talen. Zij licht haar st~ing
toe met de behandeling van complexe voorzetselgroepen. Jammer genoeg wordt hier
geen gebruik gemaakt van de kwantitatieve
methode.
Zoa ls Adrienne Bruyn zelf opmerkt moet er
naar versch iIlende aspecten nog nader onderzoek worden verricht. Voor het hedendaags
Sra nan zullen zeker informanten moeten worden geraadpleegd en dan liefst in Suriname.
Sranan functioneerde en functioneert nog
steeds als een bijna uitsluitend gesproken taal.
Bruyn is zich daarvan niet geheel bewust. Op
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p. 2 12 merkt z ij op ' ... is related to the fact
thai in lh c 191h ce ntury Sranan was still essentially a spoken tanguage '. Dit impliceert
dal dit nu ni et Ill eer het geva l zou zij n. Juist
in het midden van de nege ntiende eeuw maak-

te Sranan de grootste kans om zich tot een
geschreven taal Ie ontwikkelen, aangezien de
Evangelische Broedergemeente bij het onderwij s tot ongeveer 1890 daarvan gebruik maak-

tc. Wel heeft in het midden van de twinti gste
eeuw een emancipatie plaatsgevonden, maar
daa r d eze laai ni et o p sc hool wordt onderweze n, ko mt de gcm idde lde Surin amer s lec ht s

ze lden met geschreven Sranan in aanraking,
laat sta an dat hij het schrijft .
Het is daarom enigsz ins paradoxaal dat het

onderzoek gebaseerd is op schriftelijke bronnen. Voor de ac hlli ende en negentiende eeuw
hebbe n we niet anders , voor de twinti gste
natuurlijk wel. Druyn zegt dat zij daarvan
heeft afgez ie n, omdat dan geen ve rge lijkin g
moge lijk zou z ij n. Zij is z ich wel bewust van
de beperkingen va n haar oudere bronnen.
Voor de twinti gste eeuw ec hter is s lechts uil
twee bronn e n gep ut. De Leysipisi (1988) zijn
verlaaide bijbelteksten en als zoda ni g goe d
vergelijkingsmateriaal m et Sc hum ann . De
andere tekst bestaal uil getra nsc ribeerde ve rhal en va n Alek s de Drie. Nu is dat zeke r geen
mode rn Sranan . De Drie is gebo ren in 1902
en -wa t nog belangrijker is- de verhalen die
hij vertelt berusten o p een ou de traditie.
Waarom zijn er gee n teksten aa n hel materi aa l
toegevoegd uit bijvoorbeeld het maandbl ad
Foeroe-boi ( 1946-1956), Telllekoe (1969) va n
Edgar Ca iro of uit toneel van Soph ie Redmond ?
Nog enkele kleine op me rkin ge n. \Vaarom is
in het overzic ht van relatief- marke erd ers en
vraagwoorden (p. 173) alleen (o)renyurll voor
'wa nn ee r' opgenome n en niet oten, dat correspondee rt m ei hel nchlliende eeuwse lw-tem en
dat wel op p. 158 is ve rm e ld ? Op p. 156
verbaast Bruyn zic h erove r dat SUlliG in alle
fun cti es ge redu cee rd kan worden tot sma,
a ll een ni et al s vraagwoo rd . Ik zo u willen
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suggere ren dat dil komt omdat er bij de vraag
zee r vee l nad ruk o p dit woord komt te vallen.
En tenslotte lijkt mij de opmerking op p. 1
ni et juist dat Sranan steeds meer een eerste
ta al wordt voor niet-creolen . Het is moge lijk
dat bij g roepe n waar taalverlies optreedt, zoals
bij C hin eze n, thuis Sranan wordt gesproken
met ouders en vooral grootouders die nooit
Nederlands hebbe n ge lee rd . Maar wa nneer die
genera ti e is uit gesto rven, wordt in de gezinnen meestal op Nederlands ove rgesc hak e ld,
hoewel S ra nan een belangrijke tweede taal
blijft .
Aan Adrienne Bruyn wordt de moge lijkh ei d
toegewen st te r plaatse ee n nader onderzoek te
verr ichte n, zodat zij ze lf kan voortbouwen op
het belangrijke werk dat z ij in dit proefsc hrift
heeft ve rricht.
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Eva Essed-Fruin

Michiel van Kempen (samensteller), Spiegel
van de Surinaamse poëzie,' van de oude Iied-

kUllsl lol de jOllcste dicllters. Amsterdam:
Meulenhoff. 1995. 73 lp. f 79. 50 (gebonden)
f 59.50 (paperback) .
Het bespreken van dit boek vind ik niet makkelijk . Het is een prachtig boek, mooi uitgegeven, rijk van inhoud. Dat het -in deze omvang en in deze uitvoering- uitgegeven heeft
kunnen worden is een fantastische prestatie

van Michie l van Kempen . Het beeld van de
Surinaamse letterkunde is door deze Spiegel
enorm verrijkt. Juist hierom vind ik het zo

jammer dat het boek toch een aantal slordigheden bevat; teveel vind ik, voor zo'n monumentale uitgave. Hoe graag ik het ook zou
will en, ik kan over dit boek niet louter positief zijn. Als verzameling gedichten vind ik
het boek prachtig; met de ed itie zijn er helaas
een paar din gen m is gegaan; de verta lingen
zij n in het algemeen goed, soms erg mooi,
een enkele keer verschrikkelijk ; de inleiding,
tenslotte, is niet van het niveau dat men van
zo' n belangrijk boek mag verwachten .
Het boek begint met een afdeling Orale
verzen, uil de tradities van de Akuryo, de
Arowakken, de Ka raïben, de Trio, de Wayana,
de Aukaners, de Saramakaners, de Creolen, de
Hindostanen en de Javanen. Van Kempen put
hier merendeels uit bestaande publikaties. Het
is op zich een goed idee ook de orale literatuur te presenteren , maar de verschillende

tradities zijn elk met zo weinig teksten vertegenwoordigd dat men er zich nauwelijks een

kinderen van ene C. van Schaick. Dan komen
uit de periode 1900-1940 teksten van Rustwijk, Kruisland, Marcus en Sonja, bijna allemaa l al bekend uit Thea Doelwijts Ceen geraas of ge/ier . Tot zover geen verrass ingen .
Het is vooral de periode na 1945 die door
Van Kempens speurwerk een nieuw gezicht
heeft gekregen. Natuurlijk wisten de liefhebbers dat er prachtige Surinaamse po~zie is en
wordt geschreven, maar dat er zoveel is, zo'n
verscheidenheid ook en van zo'n kwaliteit, dat
is toch de grote verrassing van dit boek . En
dit is ook de grote verdienste van de samensteller Michiel van Kempen . Uit de inhoudsopgave, waarin ook de vindplaatsen van de
gedichten worden vermeld, blijkt hoeveel
graafWerk hij heeft verricht. Niet alleen uit
uitgegeven bundels heeft hij geselecteerd,
maar uit allerhande (ook niet-literaire) tijdschriften ; en heel wat keren komen we de

vermelding '(ongepubliceerd)' tegen. Hoe
komt Van Kempen bijvoorbeeld aan een parel
als het gedicht ' Stoelmanstraat' van Theo
Hiemcke (geboren 1933), volgens de inhoudsopgave uit: Keeping Ihe dream a/ive (ongepubliceerd):
Sloelmanslraal
Van toen mijn land nog jong was wil ik
spreken,

van bruine kinderen door de zon gebrand,
van groene tu inen waar van volbehangen

manjabomen
rijpe vruchten vielen in het zand.
Van toen de tijd nog bijna stilstond wil ik
z ingen
en slechts bewoog van 's ochtends vroeg
naar 's avonds laat.

Van toen -nog niet gehinderd door herinneringen-

De afdeling Geschreven verzen opent met
het bekende 'Eene huishoudelyke twist' uit

ik zorgeloos speelde in de Stoelmanstraat.
En er zijn veel meer van dit soort juweeltjes.
Ik noem er nog een paar: van Ed Hart (ps.
van Eddie Goedhart) drie liefdesgedichten,

1787. De negenti e nd e ee uw is vertegenwoordigd met het eve neens bekende 'Nieuwjaarslied van Cesar' en met een braaf gedicht voor

(ps. van Raj Ramdas) het gedicht 'cehrájhuránluitgedroogd gezicht ', opgediept uit een

indruk van kan vormen .

eveneens niet ee rder gepubliceerd. Van Rahi
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nummer van Aisa Samachar uit 1980; een
sober en aangrijpend gedicht. Kemara (ps. van
Vincent Karijowidjojo) debuteert met drie

Javaanse gedichten, waarvan ik 'Op weg naar
de sawah' (in de Nederlandse vertaling van de
dichter zelf) prachtig vind. Interessa nt zijn de

twintig kwatrijnen van Cheng Pao Shu, voor
het eerst gepub li ceerd in een jubileumuitgave
van de Vereniging Kong Ngie Tong Sang uit
1980. De tekst is afgedrukt in karakters; aan
de vertaling is gewerkt door de sino loog Ide-

ma, William Man A Hing en (voor de berijming) Harry Lapar; een klein voorbeeld van

de energie die Van Kempen als 'producer' in
deze onderneming heeft gestoken.
Ook in het gekozen werk van de bekende
dichters is natuurlijk veel moois te ontdekken.
Een hoogtepunt zijn voor mij de gedichten
van Bernardo Ashetu, zacht van toon, intrigerend van taal. Een mooie selectie is er ook uit
het werk van Corly Verlooghen. De keuze uit
de poëzie van Edgar Cairo herinnert ons eraan
wat een sterk dichter hij is. Ashetu, Verloog-

hen en Cairo zijn met het maximale aantal
van veertien gedichten vertegenwoordigd,
evenals Johanna Schouten-E isen hout, Trefossa, Shrini vasi , Slory, Bea Vianen en Jil Narain. Zo'n eenmalige grote bloemlezing heeft
uiteraard invloed op de canon voor de Surinaamse poëzie, maar wat dit betreft was de
canon min of meer al gevormd. Hoogstens is
het opmerke lij k dat Dobru geen plaats in deze

rij heeft gekregen (hij is met zeven gedichten
vertegenwoordigd), maar voor wie Van Kempens beschouwingen over Surinaamse literatuur gelezen heeft. komt dat niet als verrassing. Dat de ep igonen van Dobru uit de jaren

zeventig niet of nauwel ijks vertegenwoordigd
zijn, was ook te verwachten. Twee weglatingen vind ik niet goed te begrijpen: Paul Middellijn en Juli an With zij n beide niet opgeno-

men. Van Kempen heeft, volgens de Inleiding, vooral op kwaliteit geselecteerd, maar ik
kan me niet voorstellen dat er van deze twee
dichters geen ged ichten zijn die minstens even
goed zijn als een aantal wel opgenomen ge-
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dichten.

Van Kempens selectie maakt ons er weer
van bewust hoeveel Surinaamse poëzie in
Suriname niet verkrijgbaar is. Is het geen
culturele noodzaak om het werk van Johanna
Schouten-E lsen hout en Trefossa te he rdrukken , de nage laten poëzie van Marcel de Bruin

uit te geven, te zorgen dat er een behoorlijke
Dobru-bloemlezing in de winkels li gt? In e lk
geval is dankzij Van Kempen nu een deel van

hun werk toegankelijk; ook voor het poëzieonderwijs is dit van groot belang.
Dat de Spiegel zo'n mooi boek geworden
is, is zeker ook te danken aan de typografie .

De grafisch vormgever is erin geslaagd een
voornaam , evenwichtig paginabeeld te creeren . Oorspronkelijk gedicht en vertaling

staan steeds naast e lkaar. Jammer is het dat
bij al deze zorg toch een aantal drukfouten

aan de aandacht is ontsnapt Ik weet dat het
praktisch onmoge lijk is ee n zo omvangrijk
boek foutloos af te leveren; maar het aantal
drukfouten in dit boek is toch te grool. Enkele
zijn echt storend (zoals het in plaats van heet
in Helmans ' Vaderland in de Verte', p. 111).
Op het stofomslag staat driemaal wan lil puwellla in plaats van wan tru powema. In de
inhoudsopgave ontbreekt de dichter Kwaku

Montri.
Erg vind ik dat -voorzover ik heb kunnen
constateren- bij vier gedichten de tekst verminkt is weergegeven. In drie gevallen treft
dit gedichten van Shrinivási. Op p. 236 zij n

twee gedichten uit Om de :011 , 'Gij zijt niet
gekomen ' en ' In gouden splinters', als één
gedicht afgedrukt. Het is waar dat ze in Om
de : on direct na elkaar komen , maar dat het
om twee gedichten gaat, spreekt uit het verschi l in thema, taalgebruik e n regellengte (en
het blijkt uit de inhoudsopgave!). Het lange,
indrukwekkende gedicht ' Een ongebruikelijke
sti lte ' is voor het eerst ge publiceerd in de
bloemlezing Een weinig van hel Anc/ere. Het

bestaat uit strofen van twee of drie regels,
door wit van elkaar gescheiden. Maar het
gedicht is ook onde rve rdee ld in afdelingen.
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van elkaar gescheiden door extra wit, strofes
stilte a ls het ware. Elke afdeling heeft een
eigen onderwerp en toon. In de Spiegel is de
onderverdeling in afdelingen genegeerd, alle
strofen zijn achter elkaar afgedrukt. Het merkwaa rdi ge is dat dit ook al zo was in Woorden
die diep worJelen. Heeft Van Kempen geen
gevoe l voor de betekenis van het wit? Zonder
hel wil tu ss en de afdelingen zijn sommige
overgangen abrupt; als we het wit als st ilte
lezen, krijgen we de ruimte om het voorafgaande te laten bezinken en ons te hernemen.
Hoe dan ook, het negeren van een structure-

ring die een dichter in zijn tekst heeft aangebracht, betekent informatie-verlies en is nict
goed te praten . En tenslotte, in 'Toen reali-

seerde hij zich' , heeft van kempen laten drukken: 'dat de ri vier toch maar een oever had',
zonder accenten op een. In de eerste druk van

Sangalll (199 1) staat het er ook zo, maar dat
was een drukfout die in de tweede druk

(1993) is hersteld ; daar staat ' dat de rivier
toch maar één oever had '. Deze essentiële zin
had hem niet mogen ontgaan. Dat nu juist een
paar van de allermooiste Surin aamse ged ichten zo'n onzorgvuldige behandeling hebben
moeten ondergaan! Ook van Chitra Gajadin 's
gedicht ' Mechanische structuren ' (p. 639) is
de tekst niet goed wcergcgeven. Volgens de
inhoudsopgave zou het overgenomen zijn uil
de bundel Opgravingen van jezelf (Paramaribo, 1994), maar daarin staat een heel andere
versie. De versie die Van Kempen heen opgenomen is die we lke in Woorden op de Weslemvind staat , inclusief de drukfouten die het

gedicht zo goed als onbegrijpelijk maken
(opdiep door gebogen draden in plaats van op
diep doorgebogen draden). Het is toch regel
om wijzigingen die de dichter aanbrengt te
respecteren .
Vertalen van poë zie is moe ilijk . De samenste ller, die niet alleen de gedichten maar ook
de vertalingen c.q. vertalers se lecteert, weet
van te voren dal cr kriti ek za l komen. Met
alle begrip voor deze pos iti e, moet het me
toch van het hart dat ik enke le keuzes op het

/

gebied van vertalingen betreur. Er zijn dichters die hun eigen gedic hten vertalen. Cairo is
een van hen. Maar somm ige van zijn vertalingen zijn geen vertalingen, maar nieuwe Ne-

derlandse gedichte n op hetze lfde thema. ' Het
lied der vervreemding' wordt gepresen teerd
als vertaling van 'Tir' 0 miwan ', maar de

Nederlandse tekst biedt nauwelijks toegang tot
het Sranan gedic ht. In iets mindere mate is dit
ook het geval met ' Tide' /' Vandaag'. Mag een
samensteller in dit soort geva llen de vertaling
van de dichter negeren? Van Kempen vindt
van niet ; ik vind dat dat toch zou moeten.

Van Kempen treedt ze lf op als vertaler van
een aanta l rijmende Sranan teksten en heeft
daa rbij gekozen voor handhaving van het
rijm. Een erg handige berijm er is hij echter
ni et. Bij 'Eene huishoudelyke twist' leidt dit
gerijm (hij noemt het zelf een 'vrije vertaling') tot een stuntelige Nederlandse tekst die
ten opzichte van het Sranan rare toevoegingen
bevat: ' De diebrie moese nakkie jou! / Jou da
wan schurke, dattie trou!' wordt: 'De duivel
moest je slaan tot moes / je bent een schurk

in ee n alcoholroes' (in de Sranan-tekst is van
alco ho l geen sprake!). Zo iets vind ik toch wel
erg klungelig. Ook de rijmende vertaling van
' Mama Afrika e krei fu en pikin' van Koenders kenmerkt zieh door krampachtig Nederlands, waarin betekenis aan rijm wo rdt opgeofferd en dat bovendien een grammaticale

fout bevat.
Maar er is ook vee l goeds over de vertalin-

gen te zeggen. Michel Berchem heeft alle
gedichten va n Trefossa vertaald (so ms samen
met anderen); bij de sonnetten van Trefossa
heeft hij wel het metrum ge handhaafd, niet
het rijm. Zo weet hij , in mooi , eenvoudig

Nede rl ands, dichtbij de tekst te blijven en
blijft ook de Surin aamse wijze van zeggen
bewaard, bijvoorbeeld in 'Bro': 'Tide mi ati
(ru su mi fu go/te na wan tiri kriki , farawe ', in
vertaling: 'Vandaag drijft mij m'n hart te
gaan/tot aan een stille beek, ver weg '. Bij
vee l gedichten van Johanna Schouten-ElsenhOllt zijn de mooie vertalingen van Jan Voor-
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hoeve ge handhaafd . Veel Sarnami ged ichten
(o nder meer van Rahi , Suraj en Santokhi) zijn
vertaa ld door Satya Jadoenandansing; ik kan
ze als verta ling ni ct beoordelen, maar als
Nederlandse gedichten vallen de vertalingen
op door hun helderh eid en mooie tOOI1 .
Een inleiding tot een bloemlezing als deze
dient uit eraard twec vragen te beantwoorden
(of op zI n min st te stellen): wat geldt als
Surinaam se poëzie en op welke gronden is
binnen die verzamclingde keuze ge maakt? Bij
de besprekin g va n deze vragen hee ft Van
Kempen zij n neiging to t polem iseren jammer
genoeg niet weten te onderdrukken . Naar
aan le iding van de eerste vraag haakt hij in op
een polemiek van tien of twintig jaar ge leden;
voor lezers die het gekrakee l destijds niet
gevolgd hebben lijkt me dat niet interessant.
Niet dat er geen zi nvolle disc uss ie over de
afbakening va n het begrip Surinaamse lit eratuur te voe ren is, maar de inleiding tot een
eenmalig en monum entaal boek als deze Spiegel moet op zichze lf staan en is niet ecn plek
0 111 tc polemiseren. Opmerk elijk is overi ge ns
dat Van Kcmpen voor dezc uitgave een ruimer criteriulll hanteert dan een aantal jaren
ge leden . I-Iet ge volg is dat er nu gedi chten van
Hans Faverey opgenomen zij n, van wie in
Surinaamse dichters en schrijvers (1989) nog
gezegd wordt dat 'geen zinnig mens hem tot
de Surinaamse literat uu r zal rekenen' (p. 125).
Het zo u best kunnen dal deze besliss ing va n
Van Kempen zich zelf waarmaakt: opgenomen
in deze Surinaamse conte xt gaat Paverey's
werk als va nze lf interac teren met het werk
van de andere dichters.
Vervolgens bespreekt Van Kempen het
criterium waarop hij binnen de gekozen afbakenin g gese lectee rd heelt: ' de kwaliteit van de
teksten.' Ook hierbij verweert hij zic h tege n
niet-aanwezige vijanden. Onll od ig, temeer
omdat ve rd erop blijkt dat cr in eell aantal
ge vallen toch van afgeweken is: er zijn ook
gedichten opgenomen die pOëtisch van minder
gehalte zijn maar die in de ontwikkeling va n
de Surinaam se poëzie van belang zijn ge-
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weest. Dit lijkt me ook juist ~ een Spiegel
hoort immers een spiege l te zij n. wat inhoudt
dat er naar een ze kere mate van representativite it gestreefd dient te worden . In feite heeft
Van Kempen dat ook gedaan. Dat binnen de
eisen va n representativiteit een samenste ller
voor kwaliteit kiest, spreekt vanzelf en had
ni et met aplomb verkondigd hoeven worden.
Ook afgezien van het polemische vind ik de
stijl van de inleiding niet gewe ldig - te vlol.
te babbe lac htig. Pas tege n het eind van zijn
inleiding vindt Van Kempen een toon die in
mijn ogen bij de ge legenheid past: rusti g en
toch betrokk en; een toon die ook recht doet
aan Van Kempen 's eigen liefde voor de Surinaam se literatuur en zijn respect voor hel
werk van de Surinaamse dichters.
Ondanks een aa ntal slordigheden is de Spiegel van de Slirinaamse poë::ie een prachtig
boek. V<l11 Kempen heeft met zijn energie
voor de goede zaak, zijn onovertroffen kennis
van het terrein en zijn literaire smaak een
indrukwe kk end rijke bloemlezing weten te
rea liseren. Het is ook een intrigere nd boek :
talloze vragen over de ontwikkeling van de
Surinaamse dichtkunst dienen zich aan. Ik
hoop dal deze uitgave de inspiratiebron za l
vo rmen voor een aantal studies over de Surinaam se literatuur.
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Samen met fotograaf Fred van Dijk volgde de
schrijver Anil Ramdas de lange weg die Oost

en West Suriname met elkaar verbinden. Hun
verkenningsreis resulteerde in een vierdelige

televisiefilm di e in april 1995 door de VPRO
werd uitgezonden en dit rijk geïllustreerde
boek.
De ongeveer 500 kilometer lange weg voert
van Albina naar Nickerie en passeert belang·
rijke plaatsen uit de Surinaamse politieke,
economische en sociale geschiedenis. Van
Dijk en Ramdas begonnen hun reis met een
bezoek aan 'Para-industries" dat overigens
niet aan de oost-westroute ligt, maar aan de
weg tussen het vliegveld Zanderij en Paramaribo. De onderneming, die flessen en zeep

fabriceert, werd opgezet met twintig miljoen
dollar Braziliaans krediet. In de tijd dat de
onderneming begon, was de ontwikkelings·
hulp uit Nederland opgeschort. Een vruchtbare
tijd meldt de ondememer: 'toen zijn we tot
het besef gekomen dat we het ze lf moeten
doen' ,
Na 'Para-indu stries'

te

hebben verlaten

vervolgen Van Dijk en Ramdas hun weg naar

Paramaribo, waar zij zich in hotel Torarica
op houden . Hotel Torarica is vo lgens Ramdas
dè ontmoetingsplaats voor ambtenaren, mini sters, ontwikkelingswerkers, zaken lui en

criminelen. Ramdas spreekt er met Josef Bra·

him (tot aan zijn pensioen directeur van de
Surinaamse Bank en vaste regeringsadviseur),
Marcel Meyer (voorzitter van de Vereniging
Surinaams Bedrijfsleven) en pater Joop Vernooij. Buiten Torarica voert Ramdas interessante gesprekk en met onder andere de man in
de straat, de pooier en de theatermedewerker.
Vanuit Paramaribo trekt het gezelschap naar
Albina, waar zij worden geconfronteerd met
de pijnlijke herinneringen aan de binnenlandse
oorlog tussen het Nat ionaal Leger en het junglecommando: het strand is verdwenen, de
promenade is overwoekerd en geen gebouw is

er heel. Vervolgens gaat de reis naar Moengo.
wat Ramdas evenmin tot optimisme stemt. De
78 jaar oude bauxietmaatschappij is gedoemd
te verdwijnen, want de bauxiet is op. Bijna
aan het einde van de reis gekomen, bezoeken
Van Dijk en Ramdas Coronie, waar het verle·
den van de slavernij nog duidelijk herkenbaar
is. Volgens Ramdas staan daar de mooiste en
kleurrijkste huizen en kerken van Suriname.
De reis eindigt in Nickerie, waar steenrijke en
straatarme rijstboeren naast elkaar leven.
In deze bespreking zijn slechts een aantal
plaatsen genoemd van de ve le die door Van
Dijk en Ram das werden bezocht en die allemaal weer een ander verhaal vertellen. Het
boek leest vlot en heeft veel mooie foto' s van
Suriname. Wat mij echter steeds weer opviel
is dat de fotograaf en de schrijver niets
nie uws toevoegen aan het al bestaande beeld
van Suriname. Zij pretenderen een real istisch
beeld te schetsen van de Surinaamse politiek,
de corruptie, de rassenverschillen, de armoede
en de sociale wantoestanden, maar in principe
worden de Nederlandse vooroordelen opnieuw
bevestigd. Het boek is erg oppervlakkig en
geeft vaak een si mpele uitleg voor diepgewortelde problemen in de Surinaamse maatschap·
pij . Het blijkt nog steeds gemakke lijk te zijn
om te oordelen als men veilig en wel in ka·
pitaalkrachtig Nederland zit. Ondanks het feit
dat Anil Ramdas een geboren en getogen
Surinamer is, blijkt uit niets de liefde voor
zijn geboorteland. Aan het eind van het boek
begreep ik waarom er een foto ontbrak van de
mooiste bloem op aarde, de Fajalobi (vurige
liefde). Het was blijkbaar nooit de bedoeling
van dit boek om ook de mooie en hoopvolle
beelden uit switi Sranan (heerlijk Suriname)
vast te leggen en weer te geven.
Josta Straal

A/hert He/man, Zomaar wat kinderen. Amsterdam: In de Knipscheer, /995, 9/p., f 25,'
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'Daar ikzelf om begrijpelijke reden en niet

dote die z ich in Suriname afspeelt. Rie sje

meer in Suriname kom , weet ik niet hoe het

hoort van zijn Hindostaanse vriendje dat deze

Richenel , Basdew, Heliante en andere scholiertjes daar verder is vergaan. Misschien zal

is uitgehuwelijkt. Vol ongeloof hoort hij het
verhaal aan en op zekere dag mag hij de

een lezer of lezeres van dit verhaal het mij
ooit weten te vertellen. Ik ben benieuwd en

'vrouw ' van zijn vriendje zien. Het is een
meisje van zes jaar. Zijn ouders vinden dat hij

hou me aanbevolen'. Zo besluit Alb ert Helman zijn novelle Zomaar wal kinderen.
Op hoogbejaarde leeftijd heeft I-Ielman

omdat hij daar maar rare gebruiken van leert .

ni et met die ' koeliejongens ' mag optrekken

(Helman is in 1903 in Paramaribo geboren)

Dat er duidelijke sc heidingslijnen tussen de
verschillende bevolkingsgroepen lopen en

de moeilijke problematiek van racisme en de
manier waarop kinderen daarmee omgaan, aan

ze lfs van racisme gesproken kan worden
wordt hiermee wel aangegeven.

de orde gesteld. Hij doet dat op een ontroe-

Het boe k leest prettig en is ook geschikt als
kinderboek. Tenminste, als het wat gedateerde
taal ge bruik geen belemmering is. Er wordt

rende manier via de belevenissen van het

tienjarige jongetje Riesje. Diens famili e ontvlucht de slechte situatie in Suriname en wijkt
uit naar Nederland. Daar wacht hen een onzeker bestaan omdat zij geen verblijfsvergunning hebben. Z ij komen in de illegalite it terccht. Werk is moeilijk te vinden en met
moeite houden zij het hoofd boven water,
totdat zij na een aantal maanden Nederland
worden uitgezet.
Ontwapenend is het optreden van Rie sje,
die in de tijd dat hij met zijn famili e in Nederland verblijft naar school gaat. Hij komt in

een klas met kinderen van verschillende nationaliteiten en wordt daar geconfronteerd met
racisme en di scriminatie. Thuis vertelt hij van
zijn belevenissen op school en probee rt van
zijn vader antwoord te krijgen op zijn vragen
over raci sme.
Door het verhaal heen worden pogingen
gedaan het moeilijke begrip racisme uit te
leggen. Ook wordt dan verwezen naa r racisme
in Suriname. Illustrerend hiervoor is de anek-

een beeld geschetst van de manier waarop een
groep kinderen van verschillende nationaliteiten met elkaar omgaat en hoe een tienjarig
jongetje tussen de volwassenen- en kinderwereld manoeuvreert, proberend duidelijkheid te
krijgen op moeilijke vragen.
'Act uali se ring van het onderwijs', zoa ls op
de achternap vermeld staat vind ik wat overtrokk en. Ik ste l me daar toch iets meer bij

voor. Ook komt de problematiek van racisme,
zoals deze naar voren komt in de kla s wat
gekunsteld op mij over. Duidelijk wordt wel

dat tussen 'zomaar wat kinderen ' moeilijke
kwe sties als racisme al een rol spelen.
Tijdens het schrijven van deze recensie
kwam het bericht dat Albert He lman op 93jarige lee ftijd in Amsterdam is overleden.
Zomaar wal kinderen was zij n laatste werk .

Marie-losé De Bruyn

Irene Rolfes
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Berichten en Commentaar

I

nde vorige aso besprak Paul Eersteling de
door Wim Hoogbergen geredigeerde bun-

turen zouden de westerse literatuur, literatuur-

kritiek en -studie op hun grondvesten hebben
doen wankelen. Aan de hand van een lange
reeks voorbeelden en retorische vragen meen
ik te hebben duide lijk gemaakt, dat dit niet
het geval is.
Aart G. Broek

del Barn 0 111 0/ Resislance; On Caribbean
Cllllw'al Crealivily. Het is ongetwijfeld een
opgave om alle bijdragen aan de bundel
nauwkeurig te lezen. Toch is het mijns inziens
raadzaam om in ieder geval de artikelen goed
te lezen , die je /als recensent in de bespreking
Twi ntig jaar beeldende k unst in Surina me
ter sprake brengt .
Nog net geen overzichtstentoonstell ing, maar
Eersteling steil : 'Eckkrammer en Broek
wel de eerste grote tentoonste ll ing over het
behandelen in hun artikelen het Papiamentu.
onderwerp. ' Twintig jaar beeldende kunst in
De meeste artikelen over de Caraïbische liteSuriname' toont werken van twintig bee ldend
ratuur laat zien dat er in die literatuur sprake
kunstenaars, die in de periode van 1975 tot
is van verzet tegen de Europese hegemonie
1995 in Suriname woonden en werkten . De
(Gyssels, Rumpg, Graf, Dumontet). Alleen
tentoonstelling is eerst in het Surinaams MuBroek meent dat ze lfs een oppervlakkige beseum in Fort Zeelandia te zien geweest en
studering van de Caraïbische literatuur niet tot
trok daar een record aantal bezoekers.
de conclusie kan leiden dat dezt: literatuur
Chandra Binnendijk en Paul Paber selecteerover verzet handelt .'
den de daar tentoongestelde werken . Rudi
Ten eerste: mijn bijdrage behandell niet de
Fuchs en Maarten Berteu (Stedel(jk Museum
Papiamentstalige literatuur, maar de constituAmste rdam) hebben de tentoonstelling in
enten van literaire communicatie. Er zijn naast
maart van dit jaar in Fort Zeelandia bezocht
verwijzingen naar de Engels-, Frans-, Spaansen er nog enige we rken aan toegevoegd, zodat
e n Nederlandstalige Caraïbische literatuur
nu in het Stedelijk Museum 120 werken te
enkele verwijzingen naar de Papiamentstalige
zien zijn van een zeer gevarieerde groep kunliteratuur om mijn betoog te ondersteunen.
stenaars. Vanaf 15 december.
Ten tweede : ik beweer reeds in de eerste
alinea van mijn bijdrage precies het tegenVijft ig jaar Su rinaams M useum
overgestelde van wat Eersteling meent te
In Suriname wordt begin volgend jaar gemoeten zeggen. 'Even a superficial reading in
vierd, dat het Surinaams Museum vijftig jaar
Caribbean literature cannot be result in the
bestaat. Het Museum heeft speciale activiteiimpression that th is literature is indeed preocten voor die gelegenheid in petto. Wie
cupied with ' re sistanee ' , so rejects or defies
hiervoor belangstelling heeft, bijvoorbeeld
abuse and unwarranted forms of dependence .
vanwege ecn voorgenomen bezoek aan SuriOne way or another, Caribbean Iiterary texts
name, kan informatie verkrijgen bij de Nederand those texts that put into words the Cariblandse afdeling van de Vereniging van Vrienbean author' s 'concepts of literature' den van Surinaamse Musea: de heer Hugo
especia ll y those from the twemieth century Enser, te lefoon en fax: 0180-6 17628. De heer
criticize Western hegemony and iJS destructive
...,Enser zal u ook graag informeren over het
consequences. '
werk van de Vereniging van Vrienden van
Waarin ik verschil met anderen die over
Surinaamse Musea en over de moge lijkhe id
'verzet' in de Caraïbische literatuur schreven,
(en de extra's) van een lidmaatschap.
is de mate waarin ik dit verzet een suecesvol1e
uitwerking toe schrijf. De post-koloniale litera-
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