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De organisatie van het IBS -co lloquium over overlijdcnsrituelen op 15 no ve mber 1997 we rd mede
mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van de volgende stichtingen:
Stichting SSA (Amsterdam)
Stichting SRS (Den Haag)
Stichting SWSH (Den Haag)
Stichting SSN (Groningen)
Stichting Rijnstad (Arnhem)

Afbeeldingen omslag
De afbeelding op de voorzijde van de omslag is gemaakt door Marrie Bot. Zij fotografeerde een
slametan-offerd iens l (islam iti sch-Javaans uitvaartritueel): het uitdel e n van een gezegende maaltijd

aan het slot va n een rouwbijeenkomsl in het hui s van de overlede ne. De afbeelding op de achterzijd e stelt een maluana voor. Dit is een ronde houten schijf van bijna ee n meter middellijn, di e door
de Wayana-Indianen wordt gebruikt om in ronde huizen de nok va n binnen af te slu iten. Op deze
maluana , waarvan het origineel in het Academiegebouw te Leiden te zien is, zijn aan weerszijden
van het middelpunt figuren afgebeeld die ee n zogenaamde kuluwayak voorste ll en, een di er (geest)
met twee koppe n e n kuifveren.

Wim Hoogbergen

Rituelen voor de doden
Europees-Afrikaanse wortels
illds een jaar (~lfiell bes raar ill vlI;:e wes terse salllelllevil/g eell p,meiellde belang .welli1/g :oll'el bU hef 'Krole publiek' als hij
welellsc/wp{Jers naar l'raap,swkken die samenhangen lIIet dood, mUl\"l'erll'erkil/g el1 rituelell

S

IVlld de dood. Sinds / 996 is cel!, eelltijdschrifi
op

de

lIIarkt

(Marlalir.'",

'proll/olin}!.

Ihc

i11lerdisciplil/ary !uudy af dcoIII mul dyillg "). /11
kleinere kring \\'ord, hel debat rOlldmll opl'a!ril/gen OI'er slerl'(~11 echler al veel langer geI'oerd. En ;11 de lIie l - H 'e~jlerse wereld is vaak
geen deb(ff nodig, daor :ijll de rilllelell fOl/{/om
de dood alfljd belangrijk gebleven. 111 dil artikel ::al ik allereerst illga(lII op de veranderde
visie lJIel belrekkil/M tol de dood en eell 1II0gelijk levelI erna ill de westerse samenleving.
Daarna ::.01 ik mijll aandoe/u meer riclllen op
Suriname. m e f /llil/ie op de creoolse
bel'oJkingsgmel' die lIIel bef rekking 101 cOllcepfen en ri/uelell /"Ondom de dood voornamelijk
beïnv/o(yj i.~· door ideeën daaromlrenl /lil de

christelijke en Afrikaanse tradilie.
Elisabelh Klibler-Ross koml de eer loe de dis-

c ussie in de jaren zeven li g Ie hebbe n
aangezwenge ld in haar provocerende boek On
Demh wuI Dyil1g ( 1970). Doodgaan in de wesIerse wereld. sc hrijft z ij . is ee n ve rvree mde
situati e gcworden. Sti erven mensen in he t verlede n Ie midden van hun verwanten. tegen woordig is sterven ee n medisch bedrijf geworden. Me nse n waarvan ve rwac ht wordt dat zij
dood gaa n. worden uil hun o mgev ing weggehaald om in ee n kl ini sc he omgeving de laal ste
adem uit Ie blazen. Na cle dood keen het
li chaam niet terug naar het hui s van de ove rl e dene. maar wo rdt - tot de begrafenis of cremati e - opgebaa rd in ee n mortuarium, waar bezoekers op spreekuur moge n langskome n om af-

schcicl lc nemen. De rol van buren bij dc rouwrituelen is verdwe nen en die van verwanten
teruggebracht 101 het kicl.cll uit teksten voor
rOliwadven eJllics en hel aanleveren van adressen voor rouwcllYcloppen.
Philippe Ari ès ( 197-1. 1981. 1985) deelt
Kiiblcr-Ross' opvattingen o ve r dc toenemende
medicalisering van de dood in dc westerse wcreld. Toch gaa t hij op dil vraagstuk in z ijn
we rk e n nau welijks in . De/.e Franse hi sloriclIs
is voora l geïnteressee rd in de hi storisc he ontwikke ling van hel denken over de dood en hel
leven ebarna. Volgens Ariès W3S de dood in het
eerste millcniulll van hel christendom eell publiek gebeuren . gccontrol eenJ door de stervell den die cr weliswaar tegenop zagen 0111 te sterve n, maar dc dood zo nd er al te grote angst
accepteerde n. In cle late middeleeuwen veranderde dil. De late middeleeuwer was bang voor
de dood. omda t ee n geloof in een leve n ná de
dood ont stond. gekoppeld aan een visie van
een God die na de dood de mens zou beoordelen . Slechts ee n smalle kronkelende weg le idde
naar de Heme l. Zij die wat :.ll Ie gemakke lijk
over het leve n hier op hel o nd eraardse hadden
gedacht. zoudcn eeuwig (en dat is versc hrikkelijk lan g) moelen brandcn in de hel. Pas vanaf
de nege nt iende ecuw, e n nog lang ni et in brede
kring. boette hel ge loof aan een mogelijke eeuwige ycrdoemis aan beteke ni s in. Langzaam
ve rsc hoof de bete keni s va n de ritue le n rond de
dood naar hel afscheid nemen van verwan teIl .
Voor zove r me n nog in een hiernamaa ls geloofde. werd dat algemeen gezie n als een heren iging met verwa nten in de nabijheid van
God.
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PSYCHOLOGEN EN ANTRO POLOGEN
Opva ll end in de Iiteratuur ove r het sterven e n
de dood is de klooI" die is ontslaa n tussen wetenschappe rs die over de dood in de eigen samenleving schrij ven (met name psychologen)
en antropo loge n. Bij psychologen bestaat met
name interesse voor de therapeutische waarde
di e ritu e len hebben voor de nabestaanden . Zij
constateren dat mensen in het wes ten een probleem hebbe n m et de dood. Ee n sterfgeva l
bren gt hen in ee n cri s is. De ritu e len die onze
sa menle vin g vroeger had. zo ud en middelen
z ijn om deze kritieke toestand te boven te kome n. Het werk van Kiibler- Ross is dan ook in
de eers te plaats een pleidooi voor een herste l
van deze rituelen. Deze roulVritue len moeten
de nabestaande n he lpen het afsche id te verwerken , waardoor zij moed e n vert ro uwe n vi nden
om verder te gaan.
Antropologen die tradit ionee l a ls studi eve ld
niet-westerse sa menlevingen hebben, zien de
rituelen bij ove rl ijden in de eerste plaats als
doodsritue len. Edward Tylor ( 187 1- 1958), een
va n de gro ndl eggers va n de wetenschappelijke
antropo logie, heeft het on tstaa n van religie verklaa rd door erop te w ij zen dat me nsen in a ll e
tijden verklaringen moeste n hebbe n voor de
versc hij nse len dood. drome n e n trance. Vrijwel
uni ve rseel is vo lgens hem de not ie dat e lk mens
behal ve zij n zichtbare e n sterfelijke li chaam ,
een o nzic htbare wederhe lft , een dubbel, moest
hebben, die 's nachts het lichaam kon verlaten .
die anderen in bez it kon nemen e n voortleefde
a ls het lic haam s tierf. Een zie l zeggen we in
Nederland , de kro bij de creo len.
Binne n het chri stendom is die ziel onsterfelijk, vindt na cic dood van het lichaam een
oordee l plaats, waa rn a die zie l naar de he me l
mag, of eeuw ig za l branden in de hel, met voor
katholieken nog de ge lukki ge tu sse noptie van
een ho pe lijk ni et a l te lan g ve rblijf in het vagevuur. In lang nict all e c ulturen is de ziel onsterfelijk, of is sprake va n ee n indi vidu ele zie l. De
ziel ka n ook rcïn ca rneren in pas geborenen .

Het is van belang o m bij overlijdensrituelen in
de gaten te ho uden. we lke vis ie met betrekking
lot een ziel prevaleert in ee n bepaalde cul tuur
en wat de opvattingen z ijn over een leven na de
dood. Immers d e ritu elen zijn ervoo r 0111 te
zorgen dat li chaam en zie l aankomen op de

plek waar zij behoren te arriveren. Het zijn
ritue len voor de dod en die een soepele overgang naar het hiernamaals moge lijk maken.
Kan de overledene de achtergebleven levenden kwaad berokkenen? Al s geloofd wordt dat
zo iets mogelijk is. dan is het uiterst belangrijk
de rituel en zorgv uldi g en nauwgezet uil te voere n. In haar artikel in dit the manummer w ijst
Varina Tjon-A-Ten o p het belang va n het ri -

tuele afscheid nemen van de overleden panner
bij creoolse begrafenissen. Nadar haar overl eden man bewasse n is, moet de vrouw driemaal
over de overleden part ner heenstappen. Daarna
gaat zij aan het voeteneind va n de ki st staan en
voert een ges prek met haar ec htge noot. Een
blauwe stoffen band of doek die de lichaamsgeur van de vrouw hee ft , wordt vervolgens bij
de overleden partner in de kist ge legd. Is de
vrouw overleden, dan moet de partner de oksels en schaamd elen met ee n zakdoe k afvegen
en vo lgt een zelfde ritu eel van over de ove rl edene heen stappe n en he m toespreken. Wanneer
een kind geen afscheid kan nemen van z ijn
ou der, leggen familieleden ee n lintje ter lengte
van het kind in d e kist, waa rbij de ove rl ede n
oude r wo rdt verloc ht het kind niet lastig te
vall en.
In de anlropologische visie zijn de rit uelen
bij de dood e r traditi o nee l voor de overledene.
Die moet aanvaarden dat zijn leven afgelopen
is en zonder problemen vertrekken. In heel veel
culturen is men va n me nin g d at de overlede ne
de eers te uren , dagen , mi sschi e n wel weke n en
maanden nog in de buurt is. Maar hij dient wel
te vertrekken en mag niet in de buurt blijven
0 111 te gaan spoken en de nabestaand en kw aad
te berokke nen. De overledene moet ont-hechten. Daarom draaien de nabestaa nden de spiege ls om en zett e n zij de klok stil. In Friesland

Ri/lle/en voor de dodelI. Europees-A.li·ikaanse wortels.
was het tot aa n het begin van deze ee uw de
gewoo nte met ee n overledene dri e keer om de
ke rk hee n te lope n Oln de dui ve l op ee n dwaal spoor te brengen. Bij heel vee l vo lkeren worden de stoffelijke reste n VJn de overledenen
van tijd tot tijd uit de grave n ge haald en doo r
de dorpe n gevoe rd. Om de overledenen gerust
te ste lle n dat all es nog goed gaa l. Kortom, we
Inoeten e ige nlijk wel goed wet en wat e r na de
dood gebe urt , willcn we overlijdensrituelcn
kunn en duide n. Natuurlijk zijn ritu e le n be langrijk om de ove rl eve nden te troos te n, Inaar in de
meestc culture n zijn zij in de eerste plaats belangrijk om de ges torve nen te begele ide n naar
hun leve n in ee n hi ernamaal s. Ee n dodenritueel
is bovenal ee n rite de passage. ee n overgangsriw eel van het hi cr naar het hi ern a maal s.

DE VERDWIJNING VAN HET DODENRIT UEEL IN NEDERLAND
Als helo verlijde nsritu eel cr in de eerste plaats
is voor de doden. dan is he t ni e t ve rbazingwekkend dat he l sterk onder druk komt te staan
a ls he t geloof in ee n hi ernamaals verdwijnt, o f
als de visie over de me nse lijke inbre ng binnen
het rituee l onder druk komt te staan . Laat me
met name he t laatste uitlegge n.
Het begel e iden van ee n overledene naar he t
hi ernamaal s is in de eerste plaats ee n zaa k van
de famili e lede n. Het is du s ee rde r ee n familiezaa k dan ee n re li g ie us fe nom ee n. Overledenen
blijven famili e en al s voorouders kUil je no g
veel hulp van he n hebbe n. Mense n he bben een
vis ie ge had over het leven na de dood, vanaf
hel mom e nt dat de mens ging de nken, aan ze lfrefl ec ti e deed. Jll el ande re woorden vanaf he t
mom ent dat de mens gee n di e r mee r was. Als
we stell e n dat de mens cultuur heeft , en dat da t
het grote ondersc hei d tu sse n me ns en dier is.
dan is de visie op le ven e n dood de basis van
de me nse lijke cu ltuur. Die vis ie werd aall de
vo lge nd e ge nera!ies doorgegeve n, zoa ls taal
wordt overgedragen. Na verloop van tijd blij-
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ke n ve randeringe n te zijn ontstaan, vaak doordat de mens zic h over grotere afstande n ging
ve rspre idcn. Toen de me ns in zijn c ulture le
evolutie in de fase kwam dat state n konden
ontstaan, ontstond ee n priesterklasse en werd
meer beroepsmatig nagedac ht over de grote
vragen des le ve ns. We re ldfilosofi eë n en -godsdi e nsten onstonden. Zo ontstonden onder andere een joodse. ce n c hri ste lijke. ee n
hind oeïsti sc he e n een islamiti sc he visie op
dood e n hi e rnamaal s. Maar ze lfs binnen ee n
bepaalde religie was die visie ni et universeel
e n ni et-o nve randerlijk . Late n we ee n en ander
ee ns illustreren aan de hand va n hel c hri sten dom.
Het c hri stendom hee ft zij n worte ls in de
joodse en gri eks- he leni sti sche traditi e. Met betrekking tot leve n en dood lee rt de c ri stelijke
godsdi e nst dat de zie l zic h direct na de dood

va n het lichaam scheidt (Lukas 23:43). Tot aan
de reformati e ke nde het c hri stendom twee

kennisbronnen: de bijbel (het Oude en het
Nieuwe Testament) en de Goddelijke Overleve rin g. een vaag ge heel van ge loofsvoorstellin ge n buite n de bijbe l om die door de

kath oli eke kerk geacce pteerd werd. Veel lokaal
ge loof vond zijn plaats binne n di e Goddelijke
Overleveringen. maar ook voorstellingen ovcr
he me l. he l, vagev uurl , e nge le n, duive ls. he ilige n. wonderen, aflaten?. e t cete ra. Plaatse lijk
ritu ee l voor de dod en kon binnen he t grote
scala van geacce ptee rd (bij )geloof zijn plaat s
vinden.
In de visie va n de katholi eke kerk wordt de
me ns na zijn dood onmiddellijk geoordee ld.
Aillankelijk va n dit oordeel gaat de ziel naar de
he mel, de hel of het vagevuur. Het lichaam zal
pas verrijzen op het einde der tijde n na he t
laatste oordeel e n zich dan met de ziel verenigen. De manier waarop een me ns leeft en zijn
dade n ged ure nde dit leve n, zijn van invloed op
het verblijf in het hiernamaal s. Mensen kunn en
hun zo ndcn opbiechten e n ve rgiffe ni s krij ge n,
kunne n door atlaten een plaats in de he me l
verdienen en overledenen di e in het vagevuur
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terec ht gekomen z ijn . kunnen door gebed van
de nabestaanden (s ne ll er) in de he me l komen .
Met andere woorden, en dat is essent ieel voor
het katholici s me , men sen hebben invloed op
he t verblijf in het hi e rnam aa ls van zichzelf en
van anderen. Het katholicisme stond nooit negatief tege nover overlijdensri tu e len. Aan ee n
beg rafeni s g in g ee n uit vaarts mi s vooraf en men
kon mi sse n laten leze n voo r de overledene n.
In tege nste llin g tOl ritu e le n na de geboorle
(de doop) werd het riluee l bij het overlijden
noo it tot sacra ment verkl aa rd . Daarvoor waren
de plaatse lijke versc hil len te groot. De katholi eke ke rk ke nt we l het He ilig Oliesel. een sacramelll dat tegenwoordi g het 'sacrame nt van
de z ieke n' heel. A I in vroeg-christelijke lijden
bestrek e n familielede n hel li chaam van een
zÎeke met gewijde o li e. In de nege nde eeuw
we rd dil g rbruik gerituali see rd e n voorbehoude n aan priesters. Pas na de reformatie werd
het He ilig Oliesel ee n va n de zeve n sac ramen ten (Bot 1998: 23). De opkoms t van het protestanti s me e n met name de calvini sti sc he variant
die in Nederland be langrijk werd, zorgde voor
ee n hi stori sc he oms lag in de dodenbezorging.
Het Nederlandse calvini sme acce pteerde enkel
Gods woord zoa ls dat in de bijbel was vastgelegd (geo penbaard) , plus de ' Drie Formulieren
va n Enigheid': de geloofsbelijdeni s, de
He ide lbe rgse kat ec hi smu s e n de Dordtse leerrege ls. Binnen he l orlhodoxc prmcstanti s me
heeft de mens gee n invloed op hel hi ernamaals
e n kan de Kerk niet met gebede n e n ritueel
be midde len voor het zie lehei l va n de overl ede ne. Rituelen voor de doden zijn in deze visie
heidens bijgeloor. Paapse afgoderij. God bepaalt of de me ns na z ijn dood naar de Hemel of
naar de Hel gaat (de leer der predestinatie). De
men s ze lf heeft daarop geen in vloed. Een kerkelijke uitvaartdienst werd als zi nloo s besc houwd en verboden. rn ee n reeks synodale
besluite n kee rde de Nederduytscll-gereformeerde Kerk zic h rond 1600 fel tege n alles wat
in ha ar oge n o p katholieke begrufeni srituelen
leek (Bot 1998: 65).

Synodale bcsluitt:JJ vera nderen gecn volksgeloof van de een op de andere dag. De reformati e vond maar heel langzaam ingang. Grote
delen van he t platte land bleven katholiek (e n
niet alleen in het zuiden) en ook in steden als
Haarlem, Am sterdam en Utrecht woonden nog
hee l lang meer katholieken dan protestanten.
De mensen bl even behoeften hebben aan ritu e-

len rondom het begraven. Studies naar vo lksgeb ruiken bij sterve n e n begraven in Nederland
(bijv. Gro lm an 1923; Kok 1990) maken duidelijk dat tol ver in deze eeuw a ll erlei 'volksgeloo f' rondom sterven en begraven in Nederland

bleer bestaa n, ook in protestant se streken.
De lokale overheden e isten dal van een overlijden aa ngi ft e moest wo rde n gedaan e n dal de
dode n in de kerk begraven moe sten worde n.
Aangezien katholieken nic t o ver eige n kerkgebouwen besc hikt en, er bestonden wel sc huil kerke n, maar die ex istee rden offic iee l natuurlijk ni et, werde n protestanten e n katholi e ken
op dezelfd e wijze e n door elkaar begraven. De
ve le praalg rave n en wapen sc hilden van (ook
protestant se) tàmilies wij ze n op het be lan g dat
het volk bleer hec hte n aa n merk teke ne n voor
ove rl eden en.
Een sticht elijk woord bij een begrafenis
bleef ook in protestantse kring gebruikelijk.
waa rbij de tekst ni et de dode mocht loven.
maar de aanwezigen erop moest wijzen. dat
ook voo r hen ooit een e inde aan het leven
kwam.
In katholi eke krin g bleef ritueel rondom het
overlijde n bes taa n. A ls er ie mand in de parochie op sterven lag, gi ng een familielid naar de
pastorie 0111 de pastoor te ve rwittigen . Die li ep
dan , met een van de kapelaan s voor zic h uit, in
zwarte toga en paarse stola naar hel hui s van de
ernstig z ieke o m hem (haar) te 'bed ie nen' met
gew ijde o l ie. Was iemand overleden. dan rege lde de ko ster van de parochie de begrafe ni s.
Tot het c ind van de jaren vijftig werd ee n
dode vaak thui s opgebaard. Op de dag van de
beg rafe ni s werd dc ki st met het stoffelijk oversc hot in lijkauto's Ilaar de parochiale kerk ge-
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bracht Aa n dc ingang van de ke rk stond de
pas toor me t ecn stoot mi sdi c naars de rou ws toet
op te wacht e n. S wti g werd de ki st door famili elede n de kerk ingedra ge n. Er vol gde een Latijn sc mi s met vaste gezan gen. zoal s het Dies
Im e e n hel 111 ParadisUlII. Na de mi s gin g de
locht !laar de R.K. Beg raafplaat s. Daar vond
nog ee n kort e di c nst plaats in de kapel. waarna
de ki st l11 et hct slo fTe l ijk o versc hot naar de
laatste bes te mmin g we rd gebracht
Lan gzaam li etc n in het z wart geklede man nen de ki st in ee n kuil zakk e n. waarna iederee n
ee n schep zand o p de ki st gooide. Aanvanke lijk
kl o nk dat ho l. maar ge leid elijkaan vulde zich
de kuil mei za nd , waarna je all een nog hel
geluid van zand o p zand hoorde.
De zondag na de begrafe nis werd meestal de
hoog mi s in de ke rk ge leze n te r inte l1lie van de
o verlede ne n. Dat kostte niet s. maar he t was
we l de bedoe l i ng dat ge ld aan de kerk gesc hon ke n we rd . In he t eerste jaar na ie mand s dood
we rde n regelmati g mi sse n voo r het zieleheit
van de o verl ede ne opgedra ge n. Op zondag. tij dens de meded elingen di e aan de preek vooraf
g in ge n, las de pries ter di e de Illis deed , altijd de
'mi s-intc nti cs ' voo r. Zodoe nd e wi ste n de paroc hi ane n hee l goed w ie er allemaal nog ni et zo
lang dood ware n.
Op All erzie len (2 november) herdacht de
R.K. Kerk alle ove rl ed enen. Er bestond oo k
een atlaat o p di e dag o m de overled enen vanuit
hel vagev uur naar de he me l te ze nde n. De gelo vige n baden de voorgesc hre ven gebed en en
als dat gedaan was. ko nde n zij ee n naam nocme n. waarna de z ie l van de ge noe mde persoon
ve rhui sde va n hel vagev uur naar de he me l.
Me n m oes t daarna de ke rk verl aten. waarna de
cyclus z ich moc ht he rh alen.
In dc jaren zes ti g kwam het katholi c isme in
Nede rland in ee n di epe cri s is. Wat betre ft dc
ritu e len ro ndom de beg rafeni s veranderde er op
papi er waarsc hijnlijk ni et eens zovee l. Illaar
doordat de mense n steeds minder naar de kerk
g in ge n e ll de band met de kerk al s organi satie
vaak he le maa l we rd doorges neden. ve rdwee n
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vee l traditi e. Van dege ne n di e ooit roo rn s- katholi e k we rde n o pgevoed. gaat tege nwoordi g
de he in nooit mee r naaI" de ke rk. Dat de me n ~
in ee n he me l kan ko me n. wo rdt nog maar doo r
19 0/,., van deze buite nk erke lijke n ge loofd ( Bot
1998: 22 ). En bij het ve rdwijne n aan een ge loo f
in het hi ernamaal s. ve rdwijnt J e nood zaak van
ee n goed uit gevoerd dood sritueel.
In de inleidin g van dc oorspronk e lijke uit g ave uit 1970 va n geschiedenis vall de laatsle
eer sc hreef de aute ur H. Ko k dat hij z ijn boc k
zag al s ee n afsc he id va n een rijk verled en. De
ve le typi sc he Ned erland se gebruiken rondmYI
d e dood hadde n hun id eo logische inhoud verlore n. waren daardoor z inloos geworde n e n
verd we ne n. Twinti g jaar late r verscheen ee n
tweede druk va n Kok s boe k. In het ni euwe
voorwoord consl.ateerde hij dat de houding van
de Nede rlande rs tegen ove r de dood s Înds 1970
duide lijk was ve rande rd . Ee n nostal g isc h ve rlan gen naar o ude traditi es is sindsdie n o pge kom en. O verduide lijk blijkt echte r dat de be tekeni s di e aa n het o verlijd ensritueel wordt gegeve n tegenwoordi g esse ntiee l ande rs is dan
vroege r. Het draait in de ni e uwe discuss ie o ver
beg rafe ni sritu e len om dc noodzaak rOl/ \\' ritu e len uit te voere n om de dood wee r bespreekbaar tc make n. Ve le recente publica ti es
worde n gesc hreve n vanuit ee n therapeuti sc he
in val shoe k: de dood bij d e naam noe me n. ve rge makke lijkt de rou wverwerk ing. De nabcswande n moe te n l11e t de dood ze lf en de dood soo rzaak in het re ine ko mc n.

SU RI NA ME
Suriname le lt ann o 1998 zo' n 200.000 creolen.
inwo ne rs van ge me ngd Europees- Afrikaansc
afk o mst m et in ge neti sc h opz ic ht een ste rk
Afrikaan se co mpo nent. Illaar c ulturee l sterk
Europees beïnvloed. Daarnaast wonen rond de
70.000 creo le n in Nede rland . Zowel chri ste ndo m al s jode nd o m he bben g rot e invl oed gehad
o p dc S urin aam se same nl ev in g, ma ar het is
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Afheelding I: Een heidense begrafimis op een (Surinaamse) plantage, circa 1840,
Cromolilhografle door Peiit naar een tekening door Theo Sray (Atlas van SlOIk, Rotterdam).

heel moeilijk aan te geven wat nu precies de
houdi ng was van de verschillende denominati es ten opzichte van de dood , het leven
hiernamaa ls en de rituelen di e de mens al of

slaven (Van der Linde 1963: 99), Joden en
Chri stenen waren in Suriname duidelijk van
elkaar te ond erscheiden groepen. D e via Brazilië in Suriname terecht gekomen Joden woon-

niet moesten begeleiden na de dood, De slaven

den voornamelijk op de hoger gelege n zand-

namen va nuit Afrika hun visie op de dood mee.
D e gegevens over het religieuze leven van deze
groep beru sten echter uit sluitend op beschrijvingen en interpretaties van blanke waa rnemers, die trou wens wein ig interesse toonden
voor de zieleroerselen va n de slaven.
D e bevolking van Suri name bes tond in 1683
uit 579 'chri stenen' die samen 2983 sla ve n

gronden langs de Surinam erivi er, waar zij een
eigen synagoge bezaten.
In de kolonie vond al snel een creoJiseringsproces plaats. Afrikaan se voorstellingen werden aangevuld met Wes t-Europees-

bezaten en 232 '( Portugese) joden' met 1298

christelijke en Portugees-joodse concepten, Dil
creoli sering sproces vo nd met Ilame plaats in de
taal. De Afrikaanse talen verdwenen in Suriname om plaats te maken voor een li ngua

Rituelen \'oor de doden. Europees-Aji'ikaaJ/se lI'ortels.
fran ca, di e w ij than s he t SrananlOngo noe me n.
In we lke matc voo rste lli nge n ove r het weze n
me ns. ec n evcnlUc le z ie l en het ge loo f in een
leve n na de dood in S urinamc creoli see rde n is
ec hter moe ilij k vast Ie I; le li e n. d aar wij het
beg inpunt nauwc lijks ke nne n. Over het al gemee n (Woodin g 1973; Mint z & Price 1992:
Th ode n van Vc lze n & Van Wete ring 1988:
Ste ph en 1<)86- 1992) gaat me n e r echter vanuit
dat bij creo len de Afrikaanse erfe ni s met betre kkin g lo t co nce pt en o vcr leven. ziel e n dood
e rg veel in vloed hee ft ge had .
Hie rvoor zijn ee n aant al redene n aa n te vo eren. All e reerst maakt en gedurende de gehele
ac htli ende ceu w de in Afrikil ge bore n s la ven.
de zout watern egers. de mee rde rhe id van de
Surinaamse po pulatie uit. Verd er was hel aan tal ni et-Afrik ancn in de ko lo ni e uite rst kl e in.
nau we lijks vie r prol'e nt van de tot ale bevo lkin g. Onde r de s lave n had het c hri stendom
lan ge tij d nauwc lij ks e ni ge in vloed . Pas ro nd
1820 dede n de eers te Le nd e lin gell hun intrede
o p de pl antages. maar toen in 186 3 de slavernij
werd a fgesc haft . wa s ee n groo t deel van de
s lavc n nog stced s ni ct tot he t christendom
overgegaan ( Klink ers 19Y7 ).
Bij di ve rse achtti e nd e eeuwse aut eurs (bijvoorbee ld Bl o m 1786: 398: Fermin 1770 : I.
140 ) is het ee n en ander te vind en over de
beg rafe ni sgewoollt cn va n de s lave n. Z ij verme id en dal hel bcgra ven op zeer plec hti ge
wijLe plaatsvo nd . Hel lij k we rd gewasse n en
(mceswl ) ge ki st. De nabestaanden brac hte n
stukk e n linn en mee 0 111 de dode te bedekke n.
S o m ~ we rd de ge he le kis t met linne n vuI gesto p!. De nabes taande n uÎll en hun gevoelens
va n verdri et luid kee ls. Als ie mand overl ed en
was. bleve n de s la ve n de ge he le nac ht o p e n
spee lde n o p ' pijpen en tro mme ls', kl apt en in
hun hande n e n zo nge n spec ifi eke dod e nli ede re n. SOI11 S losten zij ook sc hoLen in de
lu cht. De beg rafeni s vo nd mees tal dezelfde dag
nog plaat s. Acht manne n droege n de lijkkist op
hun sc ho ud ers naar het graf. Bij het graf re ikt e
de basya de aan wcl.. igen ee n ka lebas aan met

"

ste rke drank . waarva n iede r e ni ge druppe ls o p
de k is! o f ove r het lic haam van de overlede ne
spre nke lde. Hie rbij sprak me n de overl ede ne
toe met be moedi ge nde woo rd en. zoa ls d al hij
z ich gee n zo rge n hoefde te mak en. o md at hij
naar ee n pl aat s zo u gaan waar hel goed toeve n
wa s e n ve le n hcm al wa re n voorgegaan. Van de
s lav e n di e in Afrika gebore n waren. s ituee rde
mcn di e pl e k ald aar. c n me n was er zek er van
dat de ove rl edene met li chaam e n zie l daar zou
te rug ke re n. Daarna s loeg me n de kal e basse n e n
pott e n va n de ove rl edene bove n het g raf stuk.
Bove n het gra f we rd vervo lgens van ee n leve nde haan d e ko p afgesnede n. waarna de
ro U\\.'ende n na ar het hui s van de overl ede ne
g inge n 0 111 dc haan met rij st te ko ken . Ee n dee l
daarva n we rd voor de deur gestroo id. de rest
aan be hocfti ge n o f kinde re n gegeven ( Bee ld sn ijd er 199-1: 129- 130 ).
De ac httie nde ee uwse gesc hiedsc hrij ve r
Harts ill ck ( 1770: 11. 9 11 -91 2) sc hreef dat de
slave n de ges to rve ne n brandewijn meegave n
ter ve rstcrkin g gedurende de re is o nde r de ve rmanin g ec ht hee n te gaan en ni et terug te komen. Al s o nderd ee l van het dodenritu ee l legden naaste ve rwant en hun s ie rad en af en sc hore n zich kaal. Vri e nde n en ve rwant en kw amen
gedurende acht to t ti e n dage n e lk e a vo nd to t
midde rnacht bij de nabes taande n doorbre nge n.
me t 'sper (p rei) c n geze ll ig vermaak. indi en zij
van hun meester daart oe toeste mming krcge n.
Na a fl oop vall deze pe riode bezoc lllcn de na bestaande n tege n vijf uur 'S oc hte nds het g raf 0 111
daar ecn o ffe r te brenge n. De dode we rd ook
toeges pro ke n. Zo in de tran l van: ' We hebbe n
ges pee ld' (ûe ve re iste p rei \. gehouden ) 'e n zijn
zo lang vro lij k gewees t. waarvan j e getui ge
be nt geweest. Imme rs. hoewel je dood be nt.
kun j e: he lde rde r l ie n cl un wij . Kom on s ni et
plagc n! ' M en be loo fde cl e o ve rl edene het jaar
erop te ru g te kom en. 0111 zijn jorka (gees t) te
bedank en ( Bee ldsnijd er 1994: 130).
De laatste wil sbesc hikkin g V"11 een overl edene besc ho uwd en de s lave n al s heili g. Het
sc hamele bez it verd ee ld e hij o p z ijn sterlbed.
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Hoewel o ffi cieel ,11 Ie eigendom va n ecn slaaf,

e ige ndo m va n diens meeste r was, was deze
mees ter vrijwe l nooi t zo onverstandig zich met
die ve rd e ling Ie bemoeien ( Blom 1786: 399).
In BCllOils Voyage cl SurÎl/am ( / 838) staan
Iwee pre nl en d ie belre kking hebben op
beg rafen isrilu e le n. In de bij dit arlikel opgenomen afbeelding 'Rouwstoet van een belangrijk

persoon , voorafgegaa n en gevolgd door n eger~
slaven' zien we een groep in het wit geklede
dragers (volgens de begeleidende tekst gaat het
een groep va n twaalf negers) ee n met een
wille doek ged ekle kisl dragen. De dragers lo-
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pen op schoenen en moelen dus behoren tot de

vrij e bevo lkingsgroep va n Suriname. (S la ven
mochten geen schoenen dragen). Volgens de-

zelfde tek s( wordt de stoet gevolgd door verwanten en vrie nden di e in het zwart gek leed
zij n. Op de prent is echt.er maar één persoon in
hel zwa rt ge teke nd, de tweede 'verwan t' of
'v ri e nd' hee ft alleen een zwart colbertje aan.
Op va ll end is dar hun hoofde n bedekl zijn meI
een hoofdde ksel waarachter het gezic ht schuil gaat. Om de lin kerarm dragen deze mannen
een witte rouwband . Z ij dragen ook ee n
(z warte) rouwband vanaf hel hoofddeksel over
de ru g naar be nede n. die door twee slaven
wordt vastge houden. Daarachter lopen slaven
in hel wit di e ee n witte doek om hun hoofd
geslagen hebbe n. Zij hebben de armen voor
hun borst gekrui st.
Op een tweede afbeelding heeft Bc noit (d ie
in 1830 Suriname bezoc ht) een gezicht op het
Oranjekerkhof gesc hilderd. De doodgraver is
in het zwa rt gek leed, c \'enals een aantal vrouwen, waarschijnlijk nabijstaanden . Een van de
vrouwen, een sla vin , draagt evenwel witte kledin g. De begrafenisstoet op de achtergrond is
overwegend in hel wil ge kl eed.

DE HERRNHUTTERS

Do minant onder de blanken in Suriname was
aanvankelijk de Nederduytsch gereformeerde
(de he rvo rmde) Kerk, de kerk waartoe de gouverneur behoorde en ee n groot deel van de
plantersklasse. In dejaren dertig en veertig van
de achuiende ee uw werden ook lutheranen en
herrnhutters toegelate n. De overheid too nd e
zich daarbij tole rante r dan de kerk. Ook waren
er vanaf 1667 all ijd wel enige katholieken in
Suriname. Z ij werden geduld. maar al s georga-

ni seerd e kerk mochten katholieken zich niet
manifesteren.
In 1734 krege n he rrnhutters toestemming tot
prediking in Suri name. Deze herrnhutte rs, genoemd naar het dorpje Herrnhut in Saksen.
waren vo lgelinge n van de Tsjechische
(Moravisc he) hervorme r Johannes Hus. Zij
vormden sinds 1722 een 'Evangelisc he
Brüde rge meine' bestaande uit zo'n driehon derd pe rso nen op het landgoed van de graaf
Ni colaus Ludwig van Zi nzendorff, de belangrijk ste theoloog van de Gemeille. De th eologie
van Zinze nd orf werd mede ingegeven door tegenstellinge n binne n he t protestantisme uil di e
tijd. Lutheranen e n calvinisten voerden ond erlin g een fe ll e mijd over leerSlellin gen en dog-

ma's. Een reactie hierop binnen het lutheranisme was het piëtisme. waardoor Zinzendorff
tijdens zijn theologische studie beïnloed werd.
Hij ijve rde e rvoor lutheranisme en calvinisme
in één kerk te vere ni gen. Organisatorisch bleef
de Broedergemeenle bij de LUlherse Kerk aan ges lolen (Lenders 1996: 17).
Eén van de be langrijksle Iwi slpunten tusse n
calv inislen (de Nederduytsch gereformeerde

kerk ) e n luthe rane n betrof he t leerstuk va n de
uit verki ezing en rechtvaardiging, de vraag du s
in hoeverre de mens invloed heeft op zijn leve n
in het hiernamaal s. We hebbe n gezien dat voor
calvini sten Gods uit verki ezi ng ee n ce ntraa l
lee rstuk was. God wi l volgens Calvijn zelfs
ni et eens dat alle mensen za li g worden. Hij zal
uit de rec ht vaa rdi gen een groep uitverkiezen.

Ritllelen rooI' de doden. Europt'es-A./i·ikaanse I\'ortels.
Allecn deze mensc n komen in de he me l. Voor
IUlheltll1c n was deze preclestinatieleer niet zo
belangrijk . Z ij ge loofde n dat alle rec ht vaa rdi ge n in de hemel konden komen. Luthers aversie had zic h voo ral tege n de atlatcnpraktijk van
de katholi e ke kerk gcric ht. Dat een recht vaa rdig mcns zijn beloning krij gt door ee n plaats in
de hemel was een ge loofspunl dat door katho lieken e n lutheran e n gedeeld werd.
In de visie va n Zi nzc ndorf kon de mens ni e t
door eigen verdi ens ten worden ve rlost. maar
alleen door Chri stu s' genad e. dat wil zeggen
als hij met C hristu s' bloed werd gewassen (Van
Raalte 1973: 2 12). Zi nzendorf legde van jongs
af aan een bijzondere ve reri ng aan de dag voor
de lijdende Chrislus. In 1744-45 dichue hij de
'Wu nde n- Litaney' waari n de aandacht gehee l
naar hel bloed van Chri slus en zijn wonden
werd geleid (Leeuwenberg 1996: 145). Jesus
en me t name zij n Iijden gedurend e de passieweek stond, zeker in de achlliende ee uw, in de
herrnhuller [heologie in het middelpunt. Door
he t lijden en ste rve n van Christus kreeg de
mens vergeving van zij n zo nd en. Door zijn
Iijden e n sterve n opende de he i land voor de
mense n de heme l die voo r hen ges loten was
si nd s de zo nd eval va n Ad:}1Tl en Eva. De Groot
( 1996: 2 19) merklop, na bestudering van de
' levens lope n '
va n
achlliende
eeuwse
herrnhutters, -\ hoc bij hen hel intense zoe ken
naar rust voor de ziel ee n opvallend e n telkens
weerk ere nd the ma is. Bij bekering tol de
broederge meen te lijkt steeds de ve rgev in g van
de zo nden door hel bloed va n Jezus. de zoon
va n God, de doorslag te hebbe n gegeven. 'Men
wilde zijn doorboorde voeten kussen e n omhelzen' (De Grool 1996: 22 1).
Dat de kom si van de herrn hulters in Nederland en Suriname lot co nfli cten le idde met de
Nederduytsch gereformeerde kerk , zal gee n
verbazing wekken. 011"\ een in verband met dit
artikel re leva nt ond erwerp te ne men: de
beg rafe ni sregleme nt e n in de noorde lijke Nederlande n bepaalden dat alle doden in de gerefOfmeerde kerk begraven moesten worden. De
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hc rrnhutl e rs voe lden daar nie ts voor. Zij waren
in Duitsland gewend hun dodcn te r aarde tc
bestcllen op specia le dodenakkers in een pastorale omgev in g. Albcelcling 2 bij dit artikel
toont ee n begrafeniscercmonie te He lTnhut
omstreeks 1754. Op deze pentekening zic tl11 cn
ee n stoe t van Jllu zikante n, de prediker, de kin dere n en de dragers va n de lijkki st op het pl ei n
voor het 'Gemeinhaus·. waarvan de bovenverdieping als kerkzaal funct"loneerde , Na de
plec hti gheid in de kerkzaal trok men onder
trombonemuziek naaf de begraafplaats, in dit
geva l de Hutberg.
Ce ntraal in de he rrnhutte r visie op ste rve n en
begraven stond 'de overtu iging dat de dood een
" Hei mga ng" was. een gaa n naar hel hemelse
vaderla nd, ee n veren igd wo rde n l11et de heiland ' (De Grool 1996: 225). Naderde hel ogenblik va n overlijd en dan veren igden gezi nsleden, broeders en zusters zic h 0111 het ste rfbed.
Men zo ng liederen waarin mcn get ui gde van
het uit zic ht op het ee uwi ge leven.
Aan de hcrrnhull cr begrafe ni s gin g (e n gaa l)
ee n di enst voo raf met liedere n. ge bede n, teksten uit J e bijbel. De voorga nger lees t daarin
ook gedee lten voor uit de getui ge ni s (de leve nsloop ) va n de overledene. Na de di ens t
brengt de gemeen te. voorafgegaan door blazers
die koralen spelen. haar gestorven medelid
naar het kerkhof. De kisl is wit of rnet een witte
doek bedekt. Op hel kerkhof heersi uilersle
ee nvoud, strakke rijen grave n, omzoomd me I
lindc llbome n. De grave n zijn a lle ge lijk . gede kt
met een vierkante steen waarop behal ve dc
naam en de geboo rt c- e n ster/aaw (met de
plaatsnamen) a llee n ee n bijbeltekst of vers regel is aa ngeb racht. De lil urgie op het kerkhof
benadrukt dat hel lichaa m aa n de aarde wordt
toevertrouwd in dc verwac hti ng va n de opsta nding (De GroOI 1996: 228).
Een herrnhlltt crgeb ruik is op paaszondag
geza me nlijk naar dc Godsakker te trekken. De
th eologische achtergrond zal duide lijk zijn . Op
Pasen herdenk t de christelijke kerk de verrijzeni s van Christus uit de dood. Zoa ls Christus
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Afbeelding 2: Een begr({/ènisceremonie te Herrnhut, CÎrca /754. Ge\vassen pentekening door
C.M. (= ChrisNan Meyer ?). Origineel in hel archief van de Briider-Unilät te Herrnhul
(VAH, BA 640).

verrees op Paasoc htend, zo zal ook de mens

KERSTENING

verrijzen op het einde der tijden . Als de wereld
vergaan is, zullen de doden opstaan Uil hun

[n 1735 arriveerden de eerste Moravische

graven . Het definitieve oordeel za l plaatsv inden en de rechtvaardigen zullen hun plaats krij gen in de heme l. In 1756 ging de Zeister
broedergemee nte
voor
hel
eerst
op
paasochtend naar de Godsakker. Basuin geschal w ekte om vier uur in de ochtend de

broeders en zusters. waarna zij van de gebedszaai paarsgewijs naar de Godsakker schreden,
waar broeder Jonas Paulus Weiss de paasli-

turgie voorging (Peucker 1996: 48).

Broeders in Suriname. Hun ze nding werd aanvankelijk geen succes. Na een paar jaar legenwerking kregen de herrnhultc rs toeste mmin g
heL Evangelie onder de indianen Ie prediken.

Van de zwarte bevolking werden zij aanvankelijk verre gehouden. Na de vredesverdragen

met de marrons mochten zij wel onder hen het
evangelie verkondigen en zo starllen z ij in

1765 hun zend ing onder de Saramaka (zie
Price 1990).

Rilllelell \'oor de doden. Europee.\·-AjNkaal1se u·or/els.
In 1776 werd de ee rste slaaf door de
hcrrnhutt ers gedoopt. Twee jaar late r waren 52
zwa rte n, zowe l vrij e n als sla ve n, lid va n de
broederge mee ni e. In dalzelfde jaar werd de
eerste herrnhutte r kerk in Paramaribo ingewijd. Een jaar later werd de eerste plantage
voor de ze nd c lin gen opengeste ld : Fairtleld aan
dc Commcw ijne, een plantage van 150 slaven .
Het ec ht e ze ndin gswerk onder de plantageslaven begon in 1785, toen de herrnhutte rs van
de rege rin g ee n stukj e gro nd kregen bij de
sa menvloeiin g va n Cotti ca en Commcwijne,
waar z ij de zendingspost Somll1elsdijk sticht ten. Veel sla ve n va n plantages rondom
Sommeisdijk kwame n op zo ndag naar de
mi ssiepost om naar de prediking te luisteren.
Een jaar later hadde n de he rrnhutle rs reeds 164
sla ve n gedoopt.
Na 1793 g ing he l sne l achleruil mei de
herrnhutte r ze ndin g op de plantages. Door de
oo rl oge n in Europa kwame n gee n nieuwe zende lin gen in de ko lo ni e mee r aan, De miss iepost
op Sammelsd ijk werd verlaten e n ook het
kl e ine kerkj e op Fairfie ld werd ges 101e n. De
ze nd e lin ge n concentreerd en zich daarna op de
zwa rt e bevo lking van Paramaribo. In 1826
teld e de ge mee nt e va n de Mora vische Broeders
1800 gedoopte zwa rt en, zowel vrijen als slaven.
Door politieke druk voo ral uit Nederland
werd na 1820 de tijd rijp voor groot scheepse
ke rslening der slaven. In 1835 predikten de
Broede rs op e lf plan(agcs. ti en jaar later op 102
en bij de afschaffing van de sla ve rn ij op 190
van de ongeveer 220 in Suriname aanwezige
plantages. Het aa ntui gedoo pte of kandidaatgedoopte s lave n groeide tot 27.490 in 1863,
he lgee n bijna 70% va n de slavenpopulatie was
(Sleinberg 1933: 133-5).
Vanaf 1820 kwamen ook mi ssionarisse n
naar Suriname, Hun aantal was ec hter ge ring
en de katholi eke n versche nen later dan de
herrnhutters op dc plantages met hun ve rsie
van Gods boodsc hap. 111 de loop de r tijd veroverde n zij echt er te rrei n o p de he rrnhutters. In
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1879 bcstond dc populatie van Suriname uit
45.222 blanken en .lwarten. Hct Ko lonia le Ve rslag over dat jaar telt 7.283 perso nen die katholi e k zijn . lege n 2 1.003 herrnhutt ers. wie r aal1deel sinds dc afschatTin g van Ll e sla ve rnij dus
was afgenomen. Dit proces hee ft zic h voortgeze t. In 197 1 bestond cle c reoolse bevolking uit
ongeveer 125.000 personen: 70.000 katholi eken e n 55.000 he rrnhutte rs (Moerland 1984:
35).
Op he t ei nd va ll de negentiende ee uw was
vrij we l de gehe le Arro-Suri naamse bevolking
van het ku stgebied (de afstamme lin gen va n de
ge manumitteerde en geë manci peerde slaven)
geke rstend . Van de Afro-S urin amers di e in he t
binnenland woonde n, de nazaten van wegge lope n slave n woo nd en. de marron s, was evenwe l
slec ht s ee n kl e in deel tot het chri stendom ove rgegaan. Zelfs nu. een eeuw late r. Îs de invloed
va n he t chri ste ndom in het binnenland nog
steeds ge rin g.
Herhaalde lijk lie ten herrnhutt er zende lin ge n
waarsc huwin ge n uit gaan tege n de 'heide nse'
wijze waarop be kee rde sla ven hun begrafeni ssen vierden. Gedanst werd er ni et, want dan se n
wu s in de oge n va t) de herrnhutt e rs zo ndi g en
dus ve rbodcn, maar gezonge n e n geweeklaagd
wel. De ze ndelingen g in ge n daa rom over tot
het ops te llen va n sobe re rege ls. Het is interessa nt 0 111 te kijken wat zjj ve rbode n. want dat
geeft een goed illl:ic hl in de ge bruiken in de
negcmi e nde ee uw, In 1835 besloot Ille n voo r te
sc hrij ve n dat voortaan slec hts tot ti en uur 's
avonds gewaa kt moc ht worden e n dat me n a llee n chri ste lijke liederen moc ht zingen. Een
ei nd moest gemaak t worden aan het wa ke n tot
diep in de nacht e n het daarbij drinken va n sopi
( Le nd ers 1996: 252).
Een begrafenis va n ee n creoolse herrnhull er
in de nege nti ende ee uw verliep als volgt. Op
het mome nt van overlijden, verspreidde de
aanzegger he l ove rlijd ensbericht. waarna fami lie leden en beke nd e n zic h in het dede oso verza me lde n o m de n<lbestaa nd en te troosten. De
dinari\' (z ie de artike len va n Ste lle lml en Tjon-

16

Wim Hoogbergen

Afbeelding 3: ROUWsTOet van een belangrijk persoon,
voorafgegaan en gevolgd door negers/a ven (Benoil /839)
A-Ten in dit nUlllmer) wasten het lij k en hielden een dodenwake. Binnen 24 uur we rd de
overledene, in ee n met ee n witte doek bedekte
kist, op plechtige wij ze door de dragers naar de
godsakker gedragen, gevolgd door een lange
stoet va n in het wi t gek lede familieleden . Een
zendeling hi eld bij het graf de begrafenisliwrgie en las eve ntu eel stukken voor uit de
levensloo p van de overlede ne (Le nd ers 1996:
252). Op zich ni et zo' n groot ve rsc hil met een
herrnhutter begrafenis in Nederland of Duitsland. Dat na de begrafenis door familielede n en
bekenden in de dede aso nog ac ht dagen we rd
gerouwd, was wel ee n typ isc h AfroSurinaamse toevoeging.

Aardig is oo k een beschrijving uit de NRC
va n ee n herrn huuer begrafenis in Paramaribo
rond 1920 (overgenomen in lenders 1996:
252-53).
'Een kijk waard is een Hernhuliersbegrafenis Ie
Paramaribo. De leden van den S/OCI zijn van zwarte of vrij
zwarte huidskleur. Hun elega nli e is ec hter Europeeseh. u.J
is hel geen Europeesche hegrafeniseleganlie. Een dienaar
in rok en hoogen hoed gaat vooraan. Dan volgen de dragers
van hel lijk - wlInt onder de Surinaalll~chc H ernhut1er~che
volk sk lasse wordt hel lij k steeds gedragen - in witte pakken mei zwarten hoogen hoed. Ten slolte komen q, 'kotomissies' in het gevolg. eveneens in het wil gekreed. Wil
is namelijk de rouwk leur voor deze menschen. Iets heel
zonderlings ziel men nu gebeuren. als de stoel een hoek

Rituelel/
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dl! dodel/. Ellropel!s-A/i'i/,;uallse

nllll'l llnhl:i~HI. I kl 11I.:d~ ge/.el"l'hap rnarleert eenige
oogcnhlil-..lel1 ,kil pa". Zij ~chLJikh.:lI. maar komen I1kl
veruer. Nog vcrblufkl1lkr i" uan. ual lij plol:-.eling de
oeenen opnCIll!.:Il. en hijna op een "ulkclJralje 0111 den
hoel \l'nlwijnen. De L·L'relilunie. die men heeft aallschouwd. heeft een heel praeti"l'h doel. Mei Jen :-.loel
lrellen de hmvc gec:-.len mee naar het graf. Oeh' \olg.el1
hel tempo \:111 de begrafeni .... Lllllpl het g,e7ch.l'hap IlU
~ehi.inb:I:\r door. 1l1,IIIr hlijft hel in werkelijkheid op de
rbal .... dan gaan de hoo/e gee'>len. Jie niel du'lrup geJacht
lijn. vouruit. NU l01111 hel erop aan 0111 den hod \l'ruweIlcn IC lijn. \,'lt)r de deillollen hun vergi ...... ing bemerl en.'

SYNCRETISME

Net als e lders in het Ca raïbi sc h gebied en in
Brazilië. waar Afrikanen overgingen tot he t
chri stend o m. o nt stonden in Su~im;me all erle i
I11 c ng va riant e n van Afrikaanse en West- Europese traditie s. De creolcn van he t ku stgeb ied
Longen het e ne 1ll0mL: nt christelijke li edere n.
om bij andere ge legenheden de als tradi tion ee l
geziene. religieuze ballya e n faku te dan se n en
te tromm e len. Het lijkt e rop dat in het begin
van deLe eeuw het be kering sideaa l en he t enthou s ias me voor het c hriste ndom bij de creolen
grote r was, clan op dit moment. Er is ee n duidelijke beweging te ru g naar de Afrikaanse
roots en n<1 ':lI' wat gezien wordt als de Afrikaan se erfeni s binn~ n de geloofswereld. Binnen chri ste lijke kringen kon ie mand het een
ge ne rati e geleden nog nauwelijks mak en ee n
Willli-I,rei (letterlijk: dans voor de geeste n. in
Je praktijk ee n gehele nacht dure nd), te beLoeken. iets wat o p dit mom e nt rede lijk geaccepteerd wordt. Vooral bij de Arro-Surinaamse
diaspora in Nederland wordt steeds meer teruggegre pen o p co ncepten di e duidelijk voo r-

chri stelijk lijn.
Ce ntraal in de Arro-Surinaamse "back~to 
th e- roo\s"-beweg ing staan de begrippen
kl/f/If/'ll (c ultuur) e n wimi. Het beg rip c ultuur
binne n A fro-A merika loopt redelijk sy nchroon
met dit beg rip . zoa ls antropologen he t hanteren, ee n c ultuur vanuit Afrika meege nome n.

H·or/ds.
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Het concert wi nti hee rt e~ n aantal bL:tckenissen. Winti is a ll en::e rst de verLa lllclnaam voor
de Afro-Surinaal1l:..e religie va n he t kustgebied
in 7ijn algemeenheid. Hi erb ij moet ec ht e r wel
in de ga te n gehouden worden. dat winti nooi t
ee n co ncurren t va n hel c hri ste ndo m is in de zin
dat mensen overgaan va n het c hri stcndo m naar
winti. Vrijwel alle Arro-Surinamers beschouwe n ;;ich in de eers te plaats als chri ste nr.: n.
daarnaa~t geluven of practisercn I.ij in min o f
mee rdere mate wi nti . Winti is noo it ee n v~r
va ng ing voor het chris te ndom. hoogs te ns ee n
a lt crnati e f binnen een bepaalde co nt ex t.
De tweede heteke ni s van winti is dir.:: va n
goden or gees ten. Het ve rsc hi I tll sse n gode n e n
gees ten is onduide lijk omschrevcn. In de th eologie va n he l winti -ge loot'. ee n theo log ie overi ge ns di e ne rge ns is vas tge legd (or het moet
bij Woodi ng 1973 zij n) e n op e lk mome nt duor
e lke aa nhan ger ande r ~ geïnterpreteerd kan
worden. vlogen de belangrijk~lr.:: winti-goden
met de sla vensc hepe n mee naar Suriname. Ook
de kennis van magische kruid en en genees mid delen (obia) werd va nuit Afrika meege no me n.
vooral door vro uwen. In SurillamL: troffe n de
Afrikanen ook allerlei goden aan di e binne n
het w illli -pantheo n een plaats kregen. Belangrijk hi erbinn en is de ide ntilï cati e va n (be paalde) slan gen l11et goden. Hoewe l de
slan gengodc il beschouwd worden te behorr.::n
tot het Surin aa mse pantheon. is ee n duidelijke
Afrikaanse achtergrond aantoonbaar (G ha na.
Benin).

LI C HAA M EN ZIEL

U it de litera tuur is bekend dat Arro-S uriname rs
over het algemeen ge lo ve n dat cic me ns bes taat
uit een li chaam e n ee n ziel. Hct li chaam i ~
ste rfe lijk. de zie l onsterfelijk. Dit lijkt in ee rstè
instanti e o p ee n dichotomie ge lijk aan hel
chr iste ndom , maar cr zijn verschillen. Het ste rfelijke li chaa m leeft na de dood nog ee n tijd als
geest door. Om te voorko men dat de gees te n de
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levenden last bezorgen is een goede begrafe nis
een ve re iste. De beg rafeni s heeft daarom een
du bbe l doe l. Ne t als in het westen die nt ee n
beg rafe ni s erVOOr de overl ede ne de laatst.e eer
te betonen. maar zeker ni et Ie onderschatte n is
de preventi eve bete ke nis va n ee n goede beg rafe nis. De overl ede ne die nt ni ets te klage n te
hebbe n, anders ko mt hij /z ij spoken. Het is dus
duidelijk oo k een dodenritueel.
Behalve hun lic haam brachten de Afrika nen
ook hun kra. hun zie l, va n Afri ka naar Suriname. De ont wikke ling van hel beg rip zie l in
Suriname is duidelijk sy ncreti sti sc h, met chri ste lijke. Afrik aa nse en waarschijnlij k oo k
Joodse in vloeden. Elk mens heef! een lic haam
en ee n zie l. Als een persoon sterft. verhuist
diens zie l naar hel hi ern amaa ls. Niet voor eeuwig. zoa ls in hel christendom, maar slechts
voor een tijdje. Vo lgens sommi ge n kiest God
uit de verza meling zie len van ove rl ede n pe rsone n er ee ntj e uit om die aa n een pas geborene
te geve n. Vo lgens a ndere n is dit ee n autentieke
daad van de zie l zelf en ki est de kra zelf ee n
persoon uit 0 111 te beziele n. Ee n zie l keert du s
na verloop va n tijd wee r op de we re ld teru g.
rencarneerd.
De kra is de baas ove r he l lichaam. De kra
be paa lt ook of ee n winti bezit ka n neme n van
ie mands lichaa m. Een winti kan ee n lichaam
enke l beheersen als de km dat wil. Meestal wil
de kra dat wel, wa nt een winti heeft meer goede
dan slechte ka nt en. Als ie mand dood gaat ,
moeten de nabes13<lnden he m bev rijde n van
zij n zie l en vall zijn geeste n (w inti 's). Dat gebeurt in het alge meen een j aar na iemands dood
doo r midde l van een ritueel dat kobra tafra
(ee n tafel voor de ziel van de ove rl edene) genoemd wordt. 4 Ee n kabra tafra is du s het ritu eel
waarbij de ziel va n de overl edene wordt vrij gegeven. Daarna is de ziel vrij o m te reïncarneren . De kabra tarra is Ie beschouwen als het
eind van het rouwritueel, dat begint onmidde llijk na ie mands dood.
Tegenwoordi g zit er bij creole n in Suriname
bijna een week tu sse n iemands overlijde n en

die ns begrafeni s. Vroeger werd ie mand vaa k
nog op dezelfde dag, of uite rlijk de dag ern a
begraven. Het belangrijk ste ro uwritu eel rond
iema nds overlijden is de brokodei dat tege nwoordi g meestal pl Hatsvindt op de dag vóór de
beg rafeni s. Alle familie wordt geacht bij dit
ritu eel aan wez ig te zijn , eve nals de kenni sse n
en bure n. De bro kode i begint - net al s de kabra
lafra - om een uur o r ze ven in de avond en duurl
(Ol zonsopgan g. ~
O p de oc ht end va n de begrafeni s wordt de
dode afgelegd. Tot di e tijd bewaart men het
lichaa m van de overl edene in ee n koelce l. Wi e
in Surin ame ee n lichaam wil afleggen, kan dat
zelf doen o f uitbesteden aan groepe n di e daarin
gespeciali seerd zij n (de di1lari's).6 De c hristelijke uit vaa rtd ie nst (op het kerk hol) begi nt
meestal om een uur of vier. Hel ritueel bij hel
graf verschilt niet vee l met dat in he t wes ten.
In de antropo logische werke n over de AfroSurin amers die in het binne nland wonen, is het
ee n en ander over ove rlijden e n beg rafe nisritue len geschreve n ( Bilby 1990 ; van Co ll
1903; Hers kovits & He rsko vits 1934; Hoogbe rge n 1996; Köbbe n 1979; Pakosie 1991;
Price 1969, 1973; Pri ce & Price 1990;
Sc ho lte ns 1992; Thoden van Vel ze n 1966.
1988, 1995; va n Wetering 1973).
Ove r de ritue len rondom de dood bij de
Afro-S urin a mers van he t ku stgebied is vee l
minder geschreve n (Ban na & Moy /99 1;
Brana-S hute 1979; Stephen 1992). In deze Oso
be lichten Varina Tjon-A-Te n en Marian
Ste Jl ema e ni ge aspecten va n de creoolse
bega rfe nisritue le n.
De afge lope n 25 jaar is ee n groot cont inge nt
Arro-S urin ame rs naa r Nederlan d gemigreerd.
De groe p Arro-S urin amers in Nederland wordt
op dit mome nt op ongevee r 70.000 pe rsone n
gesc hat. Naar de vraag in hoeve rre onder AfroSurina mers de ideeë n ove r ziel en lichaam,
le ven en dood in Nede rl and veranderd zijn , is
nog nauwe lijks onderzoek ven-icht. In welke
mate de beg rafe ni sritue le n alhier veranderd
zij n, is ni et sys te mati sc h onde rzocht.

Rituelen voor de dodelI. Europees-Aji'ikaanse lI'ortels.
AFSLUITING

Is dit artikel een inl eiding op hel thema 'rituelen rondom de dood bij Surinamers'? Natuurlijk niet. wa lll ik ben lotaa l ni ct ingegaa n op de
ritu elen bij hind ostnncn, indianen en javanen.
Anderen zullen clal in deze bundel doen en

vanwege grote onku nde mijnerzijds over deze
be vo lkingsgroepen heb ik weinig aan hun artikels loe Ie voege n. Een paar weke n is overigens een prachtig fotoboe k over begrafenisritu elen in Nederl and uitgekomen. met een
zeer deskundige. onderste un ende tekst. De same nstell er. Marr ie BOL woonde ged ure nde een
ree ks va n jaren ove rlijdensrituelen bij van zowel autochtone als a ll oc hto ne Nederlanders.
Voor wie. na lezi ng va n dil the manurnmer.
meer wi l weten over overlijdensrituelen van
creoolse. hind oes taanse en javaa nse bevolkingsgroepen e n ee n e n ander visuee l onders teund w il z ie n. is dit bock van g ro te waarde.
De o ms lagfoto die dit th e manumm er siert, is
ook doo r Marri e Bot ge maakt e n het ze lfde
ge ldt voor een aanta l fOl o's di e bij artikelen in
dit numm er z ijn o pgenomen .
Tro uwe ns, ik blijk nie t de e ni ge die weinig
van de ritue len rond de dood bij andere
bevo lkill g~groe pe n

afweet Een van de belang-

rijkste conclu sies tijd ens het co ll oquium in
1997 was d e cons tat ering dat we binnen de
Surinamistiek zo we ini g afweten va n de
(S urin aa mse) bevolkingsgroepen die we nie t
beslUde re n. of WUélJ1 0e we ni et be hore n. Vaak
lijkt Suriname nog s teeds een plurale samenl evin g: een ge mee nsc hap waa r de etni sc he groepen vol ko me n langs elkaar leven.
Deze cons tate rin g is ec ht er de e ne zij de va n
de medai ll e. Er is oo k ee n andere: de creoliserin g. In dit artikel heb ik laten zie n dat. binne n wat nu de creoolse bevolkingsgroep wordt
genoemd. Afrikaanse e n Europese in vloeden
sa mensmolt e n. Het is - verwacht ik - een kwesti e va n tijd 0 111 ook de andere groepe n te zien
c reo li se re n, in de antropologisc he betekenis
van het woord : samenvloeien in een boeiende,
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nÎe uwe. leve ns kra chtige cuhu ur. Ik wil daarom
dit artikel bes luiten door te ci tere n uit een uit gebreide brief va n Dorien van Hinte-Rus tw ijk ,
die met name aa nd acht vroeg voo r dit
c reo li seri ngsaspec t van de Surinaamse c ultuur.
Uit de ve rsc hill ende voordrac ht en op het
IBS-Colloq uium in november 1997 bleek de
rijkdom en va riati e van ritu e len in Suriname en
bij de Surinaamse Nederlanders. De hindoe- en
moslim -rite n kwamen aan bod: de gewoo nt e n
en gebruiken in dit verband bij de bosnegers en
de creoo lse groep werden uitvoerig besproken
en va n de laa tste groep was er ze lfs een demon strati e van e ni ge ritu e le n door een - voor de
S urin aamse gemee nsc hap zo typische - begrafe ni sve re ni g ing. Wal mijns inziens ec ht er o nderbe li c ht is. is hel versc hij nse l dat ik ·cross·
over' zou w illen noemen. Hiero nde r versta ik
de uit wisse lin g va n gewoon ten en gebruike n
tussen versc hill ende etn ische e n cu lturele groepen.
Zoa ls uit de voord rachten blee k heeft e lk e
groep zijn e ige n ritu e le n 0111 belangrijke mome nten in de leve nsloo p van de me ns - zoals
geboo rt e. huwe lijk en overlijd en - te markere n.
Maar het blijkt dm in deze multi -etni sc he en
multi -c ulture le sa me nle vi ng oo k met betrekking tot ritu e le n. mengvormen o nt sta;l n. Du s
ook hi er zien we de ontw ikke lin g va n ee n
'pluraJe samenleving', gedefi nieerd door Van
Li e r ( 1977) al s ee n samenleving waa r de ee nheid van ras e n taa l o nt bree kt e n er typolog isch
'
ve rsc hil beSlaa t lussen de godsd ienste n
naar ee n sa me nlev ing waar e r sprake is va n
inlense wc::derz ijdse beïnvloeding.
Het li g t ni e t in mij n bedoellng middels stati s ti eken en cij fers de mate van ·cross-over'
aan te ton en. maa r via de besc hrijvin g van ee n
case- hi sto ry aan te geve n dat 'cross-ove r" voorkomt en bovendien geacce pteerd is in de hui dige Surinaamse :o:all1 e nl ev in g.
He t is heel goed moge lijk dat iemand van
c hri ste lijke leve nsbesc houwin g met ritu e len
die hun oors prong hebben in de traditionele
winti-re li gie, begraven wordt. Evenzo tre ft

Wim HoogbergelI

20

men bij aanhangers van de winti -religie rituelen aan van c hri stelijke origine, Er zijn ook
christenen, die gec remeerd worde n op hindoe
wijze en hindoe s die worden begraven. De
moge lijkhe id rot crematie in Suriname bestond
weliswaar tot voor kort slec ht s op de officiële
hindoe cremati eplaats 'Op weg naar zee' , waar
men gec remeerd wordt op hindoe wijze op een
brandstapel. Dit weerhield me ni g chri ste n niet
hi ervoor te kiezen.
Mijn moeder werd in 1990 overeenkom sti g
haar eigen wens gecremee rd op de c remati eplaats 'Op weg naar zee'. Zij werd gebo ren in
1908 l e Paramaribo en groei de op in een chri ste lijk milieu (Evangeli sche Broeder Gemeen te). Zij tro uwde in 193 1 in de Lutherse
kerk e n wa s actief lid va n de Foresters, Bij haar
overlijden raadpl eegde de familie een ons be-

kende pandit die adviseerde over de crematie,
en bij de plechtigheid. Voor de overwegend
creoolse aanwezigen sprak hij over het wezen
van de crematie. De Fores ters vervulden hun
laatste plicht jegens haar evenals de dolJ)inee
van de Lutherse kerk. Dit geval staat OJet op
zich ze lf. Gezien het feit dat de Suri-naamse
samen levi ng bestaat uit een zee r ge mengde
bevolking zowel cu ltureel al s etni sc h is hel
goed te begrijpen ctat men , - op 7.o' n belangrijk
moment zoa ls bij het overlijden - put uit de
veelheid van rituelen die men heeft leren apprec iëren en waarderen en waarmee men zic h
verbonden voe lt . Dus de uitwisseling van gewoonten en gebruiken houdt ni et op bij materiële zaken zoa ls eetgewoo nten. maar vindt
ook plaats op het geb ied van zulke belangrijke
ritue len zoals bij overlijden .'

NOTEN
l. Het leerstuk van het vagevuur (igllis purgalOrius ). een lussenstaat lu ssen hel en hemel. waarin de zielen der gelovigen de na
de dood begane vergeefl ijke (dagelijkse) zonden (pecct//a I'f!f/ialia) door loU!eJende pijnen moe~ten boeten . was ree d~ ten tijde
van paus Gregorius de Grote (5 90-604) door de kerk goedgekeurd (Gerth van Wij k 1920: r49). P,1S in de latere middeleeuwe n
(onder andere door de ver~p re idin g van de gedachten van Thomas Aquinas, 1225-1274) werd deze leer belangrijk in de
verkondiging.
2. De aflaat op zich was geen vergiffeni s van de zonden . maar de ophef/ïng of de vermindering van de tuchtigingen die God de
zondaar op aarde of in het vagevuur oplegde (Gerth van Wijk 1920: ISO).
3. Reeds onder de eer~le herrnhuuers ontstond de gewoonte dat broeders en zusiers hun levensloop op papier stelden. In hel archief
van de Broedergemceme (gedeponeerd in het Rijksarchief te Utrecht) zijn zo'n gOD levens lopen bewaard gebleven. Zie De
Groot 1996: 2 17-230.
4. De rituelen rondom een kllbro wfra duren een gehele nacht. de kl/bra /leli (een kalJra is de ziel van een voorouder). De fa milie
maakt dan een mooigedektc ta fel kl aar met allerlei eten en drinken voor de geesten. Eerst zi ngen de aanwezigen gedurende
zo'n anderhalf uur geestelijke liederen . van de Broederge meente of uil de Katholie ke Kerk. Op hel e ind lopen alle aanweLigen
rond de tafe l. Daarna hcgint de eigenlij ke prei (de dans. het spe l) . Dan worden meer trilditione1e liederen gCLongen. Men roept
daarmee de gee~lcn op. De vooroudergee~te n (Jo rka s) vinde n het leuk als er mensen lijn die de oude liederen en dansen
kennen, maar het wordt wel steeds moeil ijker dil soort mensen IC vinden. Veel yorka\ zijn dol op bu/!}'u, een dans uil Afrika.
Op een gegeven momenl verschijnen lij om mee te dansen. Tijdens een kabm neti worden vele verha len verteld, de ;wgenaarmle
tmallS;lOri's.

5. Men begint met hel zingen van kerkelij ke liederen. Daarna wordt gezongen voor de geesten. Om negen uur wordt gebeden e n
gegeten. Daarna z.ingt men opnieuw. Liedjes voor de geesten en liedjes om de voorouders op te roept':n plezier te komen makel\.
Om twaalf uur 's nachts begint men opnieuw te bidden, waarna me n weer gaat zjngen. Op een brokodei kunnen voorouders
langskomen. Het kan zij n dat een geest komt opdagen. maar dan is er vaak wel Wal mi s. Meestal blijft het rustig. Om een uur
of half vijf is het musl/dei. vroege oehtend . Dan is hCl moment gekomen om de geest van de overledene uit te zwaaien.
6. In iedere familie is wel ie mand gespeciali seerd in lijkwassen of afleggen. Heel veel families willen geen lijkbewassers of
ancggers van buiten de familie, Zij benadrukken dat de familie zelf zij n doden moet atleggen. Ze willen niet hebben dat
vreemden aan hun doden komen cn hen wassen. Meestal regelt iemand tijdens zij n leven al, wie hemIhaar gaal alleggen. Op
de dag van de begrafenis komen deze familie leden 's morge ns naar het koelhuis. In het algemee n duurt de afleggingsceremonie
twee á drie uur. Men werkt niet constant. Het afleggen is een cyclus van bidden. wa s~en en mooi aankleden.

Ritllelell voor de doden. El/l"Opees-Ajhkoonse wortels.
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Rituelen en gebruiken bij overlijden bij creolen

E

ig cnlijk wilde ik nieTs ervan weten. Ik bel1
a/ jllrell ;11 Neder/alld ell I'o lld dar maor

/liers, al die "praf/ prall ", Maar lIIijll IllOeder

ll'ilde graog bewassen en begraven worden op
de fraditionele mal/iel: Achterqf' ben ik er blij
Olll. Hel heejt mij heel goed geholpen om hel
rmlll'{Jruces op Ie starten. Ik heb. hoewel ik dal
lIier Il'ilde, kl/lil/en huilelI. waardoor ik hall I'
dood heb klll1l1el/ ([ccepieren en verwerken. 1
Met de uitdrukkin g 'pran pran' in bovenstaand
c itaat wordt bedoeld: alle rituelen e n geb ruike n

die rondom

Het laaf ste beeld dat men van de overledene
heeft. kan een bijdrage leve re n aan het proces
van onthechting en acceptatie. Hi erdoor kUIl nen de nabestaande n zich - hoe moeilijk dit
som s ook is - verzoenen met hel verli es en de
dode al s herinne rin g ee n pl aats geven. 0 111 vervolgens het leve n van alle dag weer op te pak-

ken.
DE LIJKBEWASS ING

het bewassen. begraven of

Bij de creoolse groep wordl - eve nals bij de

c re meren uitgevoerd worden. Binnen de creoolse groep worden rouw- en begrafenisritu e len vooral beschouwd als de mogelijk heid
Olll de banden l11et de overledene te doorbreken
(prari). Daarnaas t worden de handelin ge n en
rituelen gez ie n als een uiting va n waardering ,
als laat ste ee rbewijs en - voora l wanneer het de
'laatste' wens van de dode is dal de ritu e len
worden uit gevoerd - als plic ht, waardoor de
geest van dc dode kan gaan rusten.
De verzorging van het stoffe lijk overschot
volgens de e ige n tradities en geb ruike n biedt
nabestaande n de mogelijkheid Om voo r de laatste keer respect cn ee rbi ed te lon cn e n 0111
same n in besloten sfeer (verbondenheid I'al/ de
levenden lIls collectief) dichtbij de dode te zij n
(verbondenheid VliJl de levenden met de dude) .
Wanneer Illen daartoe de behoefte voelt, kan
men de dode voor de laatste keer aanraken. De
verzorging en hel afscheid nemen vormen ook
de uitdrukking van de relatie. de beleving en de
ervari ngen tu ssen de nabe staande n e n intimi en
de dode toen deze nog leefde. Het is een laatste
mogelijkheid o m de dode op een waardige
wijze te kunnen etaleren. voorda t hij/zij naar de
laatste ru stplaat s gedrage n wordt of voordat de
crc mati e 2 plaatsvindt.

andere Surinaamse groe pen - grote nadruk gelegd op het bewassen, verzorgen en hel afscheid nemen van de dode; dit geldt ook voor
de begrafenis- of cremati ep lec hti ghe id en de
eventuele he rdenkingen daarna. Sterven wordt
niet gez ie n als ' het einde van ee n exerc itie'.
maar als het begin van een ni euwe fase in ee n
'ande re' wereld.
Het geheel aan rituel e n en geb ruike n bestaat

uit ve rschi llende fasen. Onmiddellijk

lUi

hel

overlijde n worden spiege ls. soms sc hild erije n,
afbeeldingen en foto's in huis omgekeerd o f
mei een (wil) laken bedekt. De familie begint
dan voorbereidingen te treffen 0111 de dode ri tu eel tc rei ni gen of te bewassen. Hi ervoor roept
men meestal de hulp in van ee n lijkbewasse rsveren ig in g. Op het moment dat er lijk be wassers worden in geschake ld nemen zij ni e t
alleen kwesties die betrekking hebbe n o p de
verlorging van de dod e voor hun rekening~ ook
de begeleiding van de nabeslaand en maak t deel
uil van hun werkzaamheden. De lijkbewassers
geven de fami li e bijvoorbeeld aan wat er nodi g
is om het lijk Ie bewassen en
Ie legge n. Hel
gaat daarbij om zake n als witte kaarsen. kleding van de overl ede ne. bloemen, zakdoeke n.
hand schoenen. alcoholische drank. wille 1<1-

ar
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Surillaams-creool.,'e e{/legverenigil/g hrengt een overledene niet een danscerelllonie
de IuuH'=aa/ binnen ((ulu,- Mw-rie Bol)

Ni/uelen en gebruiken bij OI'erlUdell bij Cr('otel'

kens en dergelijke,
Zo snel als mogelijk wordt het overlijden
vrij breed bekendgemaakt Dil gebeurt door
middd van een overlijdensbericht via de media
(krant of radio).
Ti,jdens Lle bewassing en vel70rging va n ue
Jade lijn cr ve rschi lle nde voorsc hrift en, Op
enkele voorschrifte n wordt kort ingegaan.
Versch iII r.;ml wordt gecladn ovcr de sek~e
van de lijkbewassers, Volgens sommigen is
ue sekse van dc dode bepalend voor de perSOllen die de bewassing uitvoeren: is de
dode ecn man. dan voeren mann en de
bewassing uil: is de dode een vrouw dan is
de bewassing de laak van vro uwen. Heel
vaak m:::li.lkt ech te r de sekse van eh::
lijkbewassers niet s uit.
Hetlclfde kan gezegd worden over de leeftijd van de lijkbewassers. In principe moeten de lijkbewassers ouder zijn dan de overledene. maar voor oudere personen is dit
niet a ltij(1 realiseerbaar. Is de dode een persoon op leeft ijd, bijvoorbeeld ouder dan
tachtigjaar. dan wordt de bewassing in principe door de in lee ftijd oudere lijkbewassers
uitgevoerd. Vanwege het respect voor het
sc haamtegevoel van de dode werken zij dan
onder een wit lake n. dat aan de vier pUlllen
wordt vastgehouden door (in leeftijd) jongere lijkbewassers.
Belangrijk is ook dat de lijkbewassers - dit
geld t in het bijzonder voor degenen die de
dode bewassen e n verlorgen - geen ruzie
hebben (gemaakt) or mak en. De lijkbewasscrs z ijn va n mcning dat een dode
's lec hter' (o ll we lrieke nder) kan gaan ruiken
wanneer e r co nfli cten zijn. maar ook hier
kan ges te ld worden. dat de leer vaak sterker
is dun de praktijk.
Ook ten aanzien van de naaste familie geldt
in principe dal er geen vijandschap/ruzie
mag zijn. Is dat wel het geval. dan moet dit
eers t uitgesproken en bijgelegd worden. Pas
daarna beginnen de lijkbewassers met het
bewas~cTl en ve rzorgen van de dode. Zij

.75

vinden dil Ilood wke lijk um de daadwerkelijke lielerusl van de dode te kunnen bewcrkstell igen.
De uilcrlijke verlorging van lijkbewassers
is van belang. Zij moeten ver/orgde Ilage ls
hebben cn mogen niet I.iek. verkouuen DI'
ongesteld zijn.
Lijkbewussers mogen een dode ni e t
bewassen en vCI70rgen wanneer lij in het
voorafgaa nd etmaal seksueel contact gehad
hebben.
Zowel vóór. tijdens al ? nü de bewassing
wordt er gebeden. Ook wordt cr gezongen .
Hl:t betreft religil:uze lie deren. zoa ls 'I-kt
was op ee n dag bij hel meer'. beter bekend
als "Ga je mee'.
Ook hel aankleden van de dode. als onderdeel va n de bewassing. vind t met veel Cercmonieel plaats. Er wordt dan ook gC/.ongr.;n
(zie het artikel van Stellemrl).

AFSCHEID NEMEN
Nadat de bewassing heen phlalsgevondcn. is
de tijd aangebroken dat dc nabestaanden afsc he id nemen van de dode. hoewel dit - aillankelijk van de familie - ook op andere momc nten kan plaatsvindcn: niet alleen ná Lle
bewassing, maar ook e r vóór of 70wel vóór als
nü de bewassing.
De meest algemene en gangba re manier om
afscheid te nemen van een dodc. Illet namc bij
afwc/.igheid va n een persoün die emotionele
banden met de dode hee n. vindt plaats door het
leggen van (vaak mooie kanten) lakdoeken in
de kist tijdens een ges pre k met de dode.
De rituelen en handelingen van hel afscheid
ncmen zijn ver:schillend. allli.lIlkelijk V;\11 de
relatie die e r bestaat tussen de dode en de an der. Dit betekent dat partner. al dan niet aanwe zige kinderen e n kleinkinde ren. andere nabe staa nd en (b loedve rwanten. familie) en intimi
op een andere wijze afsc heid nemen van de
dode dan 'gewone' vr ienden en kenniss cll .
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Hiero p za l kOli worde n ingegaa n.
Is de moeder overl ede n en is het kind dat
afsc he id moel ne men jOliger dan zes jaar,
dan prate n lij kbewassers met de dode - me n
noem t d it in Surin a me tak 1I10fo - terwijl zij
het kind dri emaa l over de ove rl eden moeder
heen till en. Me n kan oo k een po p, als sym bool voo r het kind , aankl eden en dit in de
ki st bij de moede r doe n, te rwij l lijkbewassers een gesprek met de ove rl eden moede r
voeren.
Va n a ll e kinderen wordt spec iaa l afsc he id
ge no me n. Oo k als het kind ni el aan wezjg
kan zijn . bij voo rbeeld o md at het kind in
Nederl and woo nt en de dode in Suriname
word, bcg raven o r gec remeerd. Het kind
wordt met een wi t katoenga ren of ee n wit
kalOcne n lintje ge me te n va naf de kruin va n
het hoofd to t aa n het pu ntj e van de teen. Dit
katoe nga re n o f lintj e wo rdt vervo lgens o pgero ld e n tijde ns een ges prek met de dode in
de kist gedaan. Tot de overl ede n moeder
wordt gespro ken in de trant va n ' Glellll e
kon raki yu odi, " 0 kon fe lieri a pikin ' (letterlijke verlaling: 'G lenn ko mt afsc he id van
je ne me n, ko m dat kind nie t lastig vallen ' ).
Is het kind vo lwassen, dan kan deze de
lijkbewasse rs helpen bij de uiterlijk e ve rzorg ing van de dode , bij voo rbeeld bij het k am ~
men van de haren e n hel opmaken. O ok het
vo lwasse n kind stapt dri e maal over he l
li chaam va n de overl eden moeder heen. terw ijl hij lz ij ze lf een gespre k met de overl eden moeder voe rt .
Is er s prake va n een man-vrouw-relatie e n is
de ma li ove rl eden dan moet de vrou w vana f
de dag van het overl ijde n va n de pal1ner ee n
.wrpu rsi d ragen. Een sa rpul'si is een blau we
stoffe n band of doe k, die door nabestaand en
o m de pols of arm gebo nd en wordt al s teke n
van rou w, maar di e in dit ge val al s ondergoed di enst doet. Nadat de dode bewasse n
is, stapt de vrouw dri emaal over de o ve rl ede n partne r hee n. Daarn a gaat zij aan het
voetene ind va n de kist staa n e n voert een
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ges prek met haar dode partner. De sarpursi.
die de li chaamsgeur van de vrouw heef! ,
word t ve rvo lge ns bij de ove rl eden partne r in
de ki st ge legd. terwij l een lijkbewasse r met
he m pra:lf. Is de vrouw overl eden. dan moe t
de partner de oksels en schaamdelen met

een zakdoek afvegen. Vervolgens wordt als
ritueel uit gevoe rd : dri emaal ove r de overleden partner heenstappe n, aan hel voetene ind
va n de ki st gaa n staa n, hel gesprek voeren
met de overl eden partn er, de zakdoek bij
haa r in de ki st leggen e n het gesprek van de
lijkbewasser met de dode.
Vo lge ns velen is het uit den boze om bij voorbeeld bloemen in de kist te doen o f o m het
gezic ht va n de dode af te vegen met pari)l m.
etc. Het idee is da t het lijk hie rdoor snel ter tOl
o ntb indi ng ove rgaat, waardoor hel we rk va n de
lijkbewassers wordt aa ngetast. In de praktijk
gebe urt het ec hte r we l. zie Bot 1998 (de fot o's
bij het hoofdstuk over creolen). Wel moge n er
voorwerpe n. zoa ls zakdoe ken. of voor de dode
bela ngrijk e attribulcn - ee n pijp, zakm es of iets
derge lijks - door o f met toes te mmin g van de
famili e in de ki st ge legd worden.
Voo rd at de teraarde bes tellin g of cre mati e
plaatsvindt, wordt e r ee n afsche idsdien st met
do min ee of prieste r gehouden. Tijdens deze
afsche idsdi enst wordt er eveneens gebede n en
gezo ngen; so ms wordt er ook koraalmu ziek
door ee n bazuin koor 1 te n ge hore gebracht.
Hierna wordt de kist ges lote n o m door de d ra gers, meesta l fa mili e leden. eve ntueel o p
krepsi"' , een bepaalde maat met schuife lpasse n,
naar he t g raf gedragen te worden.

DE RO UWPERIOD E
De c reolen hebben, evena ls de meeste andere
groepe n, uite rlijk e teke nen om de buitenwe reld
te w ij ze n o p e n/o f deelgenoot te maken van.
ee n verli es dal zij hebbe n geleden. Tijdens de
rou wperi ode ziet me n dit aan de kl eding (wit,
zwart of do nk erbl auw) en/of de sarpursi (z ie
hi ervoor Bot 1998: 93 voor de deta il s).

Ritllelen en gehruiken bij O\'er/ijden bij Creolen
N~ de begr<'l feni s- c.q. c re mati eplec hti ghe id
gaan de fa mili e lede n e n intimi naar het hui s
van ee n famili e lid. so ms IlJM dat va n de d{)de.
Dircc t na lhlli s k o m ~ t wordc n hct gez icht e n dc
handc n ge wassc n. Daarna word e n c r be legde
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SO I11 :-' kunn e n dc ove rlijd c nsrituelc n door
onwe tcndhe id. o nbegrip ct l:clera ni et uitgevoerd word en of g rote probic me n opleve re n.
De consequ cnti es /. ijn ni e t altijd evc n plelic ri g
voor de nabcs taande n.

broodjes of warme gerechlen. bij voorbeeld
her; helP of pinda-soep met/om IOll/ ö, en zoele
le kkernije n. /.oal s s l/krelyi 7• a S (}M n· ~. ctcet cra.
opgcdi e nd e n drankj es (cacao. koffi e. thee.
fri sdrank en. siroop en alcoh ol) gese rvee rd .
Tijde ns de rouwperiode. di e vroeger zes weken duurd e maar nu so ms nog maar acht dage n
duurt. moge n nabestaande n zo min moge lijk
deelne men aan activite ite n buitenshui s e n di ene n z ij LO vee l mogelijk bij e lkaar t e zijn . Tij de ns de eerste acht dagen probeert men voor
18.00 uur in hui s te z ijn .
Op de achtstc dag na het o ve rlijden (aili dei)
komcn nabes taande n. famili e en intimi bij el kaar: e r wordt ge bede n. gezongen, gegete n, gedronke n e n ge lac hen. bij voorbec ld om anekdotes aan te horen die o ve r de overl ede ne worde n

verleid. Een bekend gezegde uil hel Sranan
Illidt: ' Pe dede de. lafll de' (" waar een ove rlij den is. wordt ook gelac he n'). Buite nshui s
wordt ee n yo rka (ook : kobra ) taJm klaargezet:
ete n e n drank voo r dc gee st van de dod e.
' s Morgens wordt dit weggegooid of vol gens
bepaalde ritu e le n i n de tuin beg ra ven . Een
prac hti ge bcsc hrij vin g van ee n brokodei (bij de
Saramaka ) is te vl1Hlen in Price 1990.
De aan wez igc n m ogen ni et voo r 06.00 uur
va n de ni e uwe dag ve rtre kke n. Hel idee is dat
de geest va n dc dode nog rond waart en de
laatstc rCls wc llit.:ht niet wil make n. wanneer
hij famili e c n ande re di erbare n Icge nk ol1lt.
Op de zat e rdag di e vol gt na de begrafe ni s.
wordt vaak wee r ee n ro uwdi e nst gehouden.
meestal in de kerk. Nabes taand en. famili e- lede n, intimi. vri e nde n en kenni ssen komen dan
weer bij e lkaar te r he rde nkin g van de dode.
De offic ië le rouwpe riode eindi gt na veertig
dage n. De famili e he rvat daarna het Ic ven van
alledag. De veerti gs te dag na hel overlijde n
noemt me n sik,\'i ~I'iki .

IN NED ERLAND

Tot slot van dit artik e l e nk e le problemen. di e
zic h in Nederland va ak voordoe n:
He t bc wasse n en ve rzorge n va n de dode kost
vee l tijd : c irca 2 112 llU~. Omdat ec n groot
aantal beg rafe ni sondern e me rs hel ·time is
money ' -principe hant ee rt . kan de tijd sduur
van de be wa ss in g e n ve rLorging van de dode
proble mc n o plevere n.
Het aantal aan wezigen dut de begrafe ni s- or
c re mati e plec hti ghe id bij woont. is vaak vrij
grool. Aul a's in Nederl and z ijn dik wijls ni e t
gebo uwd o p de grote aantalle n. Aanwezigen
moete n daaror n vaak buiten staan . Een ander problee m is dat de arsc he idsplechti ghe id. mede gez ien het grote aantal pe rsone n
dat de laatste groe I aan de dode komt brenge n. vrij vee l tijd kQ~\.
Na de begrafeni s- o f crc matiep lec hti ghe id
krij gt de famili e thui s vaak ee n groot aantal
bezoe kers: cr kunn en hi e rdoor probleme n
met bure n ont sta an van wege gc luidsoverl as t.
Tijdens ce n beg rafe ni splec hti ghe id laat me n
de e moti es de vrije loop. Ee n begrafe ni sonde rne mer le i in dil vc rband : 'Ik plan
rouwbcLOc k van Surinaamse nabestaande n
noo it tegelijkertijd me t di e van Nede rlan de rs. Surinamc rs z in ge n. dun se n, huikn.
sc hree uwe n. va llen n auw en drinke n. Daar
store n Nedc rland ers Lich aan . Zij willen op
and ere mani c r afsc he id neme n. in ee n ge-

pasle plechlige sfeer. Hel is vervelend al s
be ide groepen elkaar aan staren .'
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NOTEN
I. Dil anikeI is uitge~proken als inleiding in hel kader van hel IBS-Colloquium I lJ97 'Overlijdensriluden bij
nowrnoer J997 in hel Soclcrijn Theater tc Amsterdnm.

Surinamer~'

op J 5

2. Crematie komt steeds vaker voor bij creolen in Nederland.
3. Een bazuinkoor is een groep muzikanten die vooral koperen hlaasinstrumelllcn bespeell.
4. MeI krepsi duidt men blijkbaar zowel de voorloper die de maat aangeeft. al~ de maat van de damlJ<l~ aan.
5. Hui heri is een gerecht dat bc~taat uil aardvruchten. zoals 70Cle patat. napi. aardappel. cassave. groene en rijpe bananen.
Chinese lajer en "bakkeljflUW' (ge.wulen kabeljauw).
6. Tom tom is een gcrctht dm bereid wordt van gestampte groene bananen.
7. SlIkrclji i~ een gerecht van gebakken maïs dal vermengd is met pinda en suiker.
S. Asogri is een geredl dat be~taat uit droge gemalen rijst of maïs met suiker en kane.:!.
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Marian Stellema

Dinari's
Dood en rouwverwerking bij creoolse Surinamers
in Nederland

I"

Nederlalld kiesl ee ll deel \'{III de creoolse
bevolkil/gsgroep 1/0 eell OI'er/ijden \'001' een
traditionele beu'{lssillJ.:. Verlegellllioordigers

Vrijwe l alle dinari's werken vanuit een
uitvaartcentrum, omdat daar de facilit eiten
aanwcLig Lijn die nodig zijn voor een traditio-

VUil her "iH'a(lrlll'e;:.ell schaffen dal lUssen de

ne le bewassing. Er z ijn vaste co ntacte n tusse n

:.esti,r; ell lachti}!. procent l 'lIIl de:.e bevolking.,"groep "ien'oor kie.\ ï. Een traditionele

de dinari vcrcni gi nge n en de uit vaart ce nt ra. De
dag na hel overlijdl!/l kOlllt de famili e naar hel

bewassing H'{J/yfr door el'lJ dinoril'erelligil/g
l'erridll. De overiMe lI'erk:.aamhedel1 na een
sln:f.gel'ol. ;:.oo/s he/l'enoer \'W/ hel SlOffe/ijk

uit vaartcentrum 0111 alle za ken Ie rege len. Men
maakt afspraken over dc kosten. hel tijdstip

van de bewassing en hel momen t va ll de

orerschol, dl' rOllll'vrie,f. de k.isl ell de regeling

afscheidsccrcl11onic. Teve ns wordt hel tijdstip

1'{1Il de lIirl'lw rt 1I'0rden dour Nederlandse
uill'aarf l'erenigingen I'er ;:.orgd. /n Nederland
:ijl/ \'erschille"de dinariverelligillgen werk-

van beg ra ve n vas tge legd. De dinarïs proberen
de famili e zovee l mogelijk bij Ie staan . L.owcl
in e moti o ne le al s in prak ti sc he zi n. Deze bege-

;:.a(/H1;

:.ij bel,jndell : ich l'voNd in Amsterdam,

leiding kan ac/lI dagen en soms wel

tol

zc:-.

RmlerdfIJl/ ell Utrecht.

weken na cic begrafe ni s doorgaan .

DE WIJZE WAAROP DINARI ' S HUN
TAAK UITOEFENEN

tijd stip plaats in de kamer (koJl/rn). Zo wonJ!
de bewassin gsruimte in een mortuarium of
dezelfd e ruimte bij een uitvaartcentrum door

De bewassing zelf vindt op hel afg esproken

de dinilri 's genoemd. De kamer mag tijdens dc
Een familie di e I!cn traditionele verzorgi ng
voor ee n overledene verkies t, zoekt dikwijLs
lelf co nIact l11el ecn dillariverenlging. Dit kan
een vereniging in de woo nplaats va n de overlede ne 7.ij n of een ve reniging in de plaats waar
l11en bijvoorbeeld een dinari kent. Nadat he l
COlll act lOlstandgekomen is. gaa n twee verte ge nwoo rdi ge rs van de vereniging naar he t hui s
vall de overledene. mees tal de gran brad{/
(hoofdb roeder) ill gezelschap van ee n dinari .
Ter plaalse aangekomen besprenkelen zij de
overlede ne met drom (a lcohol). Vervolgen s
bellen z ij dc uit vaartonderneme r met het verzoek het stofTelijk ove rschot op te halen ell dit
naar hel belrefTencie uitvaartcentrum ovcr te
brengen. Daar wordt hel stoffelijk overschot in
een koelcel gep laatst.

bewass in g all ee n met toc slc lllming van de
dinarï s bet rede n worden. In de kamer bes taat
een hi ërarchie. De g ran brada of gum ,ü .w
(hoofdzuster) hee n hier de leiding. Elke aanwezige heeft echter ee n functie in de kamer.
Een dinari me t veel ervaring hee ft ee n hogere
functie.
Tijdcns he t werk in dc kamer worden veel
cQmmando's gegeve n: deze vinden vaak 110nverbaal plaats, Wordt er wel gesproken, dan
gebeurt dit mees tal in een bepaatd jargon. De
werkzaamheden worde n vee lvuld ig bege le id
met het gezang van chri stelijke lied eren in hl!l
Nederlands en het Sranan. Iedere vereniging
heeft ee n si/lgibuku (zangboek) e n elk lid moet
ee n exemp luar van dit zangboek bij zich heb ~
ben . Natuurlijk zij n er binnen een vereniging
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altijd mensen die goed kunnen z ingen. Zij heffen spontaan een lied aan, waarna de anderen
meezingen. De meest gezongen liederen komen voort uit de Evangelische Broederkerk.
Dinari's begroeten elkaar altijd met een
kniebuiging, terwijl zij elkaar een hand geven
en ze spreken elka ar aan met broeder en zuster.
De mannen gaan dikwijls gekleed in een wit
hemd en ee n witte of zwa rte broek. waarOver
een doktersjas. De vrouwen dragen een witte
ve rpleegstersschort. om hel hoofd ee n witte
al/g isa (hoofddoek), voor deze gelege nh eid
speciaal gevouwen in de rouwstand; dat w il
zegge n met de punten naar beneden.
Din ari's
moeten
zich
aan
bepaalde
hygiënische voo rschrift en houden tijdens het
bewassen. Voordat zij de Kamer betreden.
worden z ij gecontroleerd. Zo moelen de nagels
kort geknipt zij n en is het ve rboden sieraden te
dragen. Hun kleding moel goed verzorgd zij n.

betreedt. kloppen zij op speciale wijze op de
deur. Zo vragen zij belet om binnen te komen.

Dit gebeu rt uil respect voor de overledene. Het
idee leeft namelijk dat er in dit vertrek een
li chaam li gt. waarvan de gees t nog moel ver-

trekken.
Na binne nkomst in de kamer groepe re n de
dinari's zich rondom het lichaam . Deze plech-

ti gheid vindt ec hter altijd plaats zonder dat er
woo rden

aan

te pas kom en. Het voetene inde

blijft altijd vrij. De persoon die de leiding
heeft. nee mt aan het hoofdei nde plaats. Hierna

wordt de familie binnengeleid. DinarÎ's vi nden

het belangrijk dat de familie ziet hoe zij, de
dinari's, de overledene aantroffen.

Na de

bewassing zal de fam ilie het verschil in uiter-

lijk bij de overledene kunnen consW Ieren. De
dinari's stell en er ee n eer ill de overledene zo
mooj mogelijk Ie maken.
Na dit samenzij n worden de familieleden

Het is georui kelijk dat overtredingen met boe-

buiten de Kamer geleid. Z ij zijn immers niet

tes worden bestraft. Bedragen die in dit ver-

ingewijd'
Het werk dat aa n het lichaam va n de dode

band genoemd werden, variëeerde n van f 2,50
tot f 10,- of een fles drank. Deze boetes worden dan in de veren igingskas gestort

wordt verricht, noem t men in het vakjargon
IVroko (we rken). Voordat de wroko begint,

reikt men elkaar de hand. Men bidt het 'Onze
Vader' of zegt ee n vrij gebed op. Men vraagt
DE WERKZAAMHEDEN VAN DE
DINARI'S
Een bewassing begint bij voorkeur 0111 (wee
uur 's middags en de faciliteiten in een
uilvaal1centrum worden dan tot een uur of vijf

uur ter beschikking gestek/. De gran brada of
gra n sisa heeft de eind veran twoordelijkheid
voor de werkzaamheden die gedurende deze
uren plaatsvinden. Zij wijzen per keer iemand
aan die de leiding heeft bij het bewassen. de

God om kracht om het werk goed te kunnen
doen. Gebeden wordt dat ef niets in de weg za l
staan om het werk te bemoeilijken. Vervolgens
heft men het aa nvangs li ed aan. De leks t in het

Sranantongo luidt:

IV; de begil1 fu dB wem wroko
Na nge beg i a "'" de
Gelelo bfesi fosi Hl; I11B SUkH.

1è

ka111ra basi.
Het eerste wat geoeurt, is de inspectie. Twee

In het Nederlands vertaald:

dinari 's gaan de kamer binnen om te kijken hoe

Als ",ij geen mislukt n'erk ,viUen leveren

de overleden persoon erbij ligt. Niemand weet
bijvoorbeeld wat men aan zal treffen. De ploeg

z"Uen ,vij bij aanvang van bet ,verk
de Here biddend ",oeten vragen

buiten de kamer moet hi erop voo rbereid zijn.
Voordat één va n deze personen echter de kam er

OI1S

f'w bij te zij 11 en 0115 te zegeHim.

Dinar; .i,.; Dood elJ rouwverwerking bij creoolse Surinamers in Nederland
Een ander li ed:

Di ti" siki ben ko", tra "ga,
Mam, seni tlede k011.

Dotle kon" wki sisa lbratla,

3/

Hemel kOfujre s'l'ir.i pres;, "w {/ f{IUIII!C (1 keer}.
K/mti a 'Hl kaJ1ti, fasLe groH (/ tie.
1è a dom 11,,,u/a, tlra!,e tla

kroon sa tie.

In het Nederlands ve rtaald:

Masra oso plesi (Ic.
Refrein:
LIlkIl
CI1 tI(1

Kom

fa ti" aso bi!li,
uifra (a t il tru.

fla

;fli ~1.9(H1 èf'1 driHgi,

"anoa den di de kabel.
In hel Nederlands vertaald:

lOCI1 Ac z icRte erger werd,

stn" rtlede Heer tie tlood.
beeft fJezegti BroederIZ'ISIer,
tIaarboven bij tie Here is er ,,{aats.
De ,Iootl

Re frein:

Kijk boe gmot bet bllis is,
en tie tafel is geviliti.
Kom bifHlCI'1, eet el1 tlr; 11 k,
lIlet I),n tlie,,1 daar zijl],
Hi ern a be gint de bewassing. De dinarïs wasse n hun handen en desinfecteren deze met
dram; dit gebeurt ter bescherming van de
dinarïs. Tijde ns het bewassen drinkt men slCrk
alcoholi sc he dranken, zoals rum , whisky. cognac of jeneve r. Deze worden nodi g geac ht om
de inwe ndi ge mens te beschermen, Voor het
drinken van deze alcoholische dranken gebruiken zij een kl e ine kalebas. Terwijl zij dit doen,
z in gen zij hel li ed:

til ,Ie Hemel is Im ce>! le"ke "1"",,, "",,,r IJ,t islJeel
ver.
HeLis Hiel. gev(l{1rfijk, er z{/l miste grond zij ~1.

WtIIHwer Jllij A(wr

(/(lJ1kOIl1 CH)

za ( (ie KmO)'l ({(w r

zij ,!.
Bij sOllllllige vere ni gin gen li gt de Bijbel tij den s hel werk geope nd . Al s de overledene gewas sen is, wordt het lichaa 111 Illet een laken
toegedekt. Degene die de le idin g heeft e n vanuit die functie dan ook aa n he t hoofdeinde
staat. ve rzorg! het hoofd va n de ove rl edene.
Alle andere mensen werke n op co mm ando.

Degene die de kleding en attributen beheert,
die nodig zij n bij het wasse n en kleden va n de
overledene, wordt aangeduid als //lCIga:ijn . Het
commando 'magazijn' houd I in dat er 'aangekleed' moet word en. 'Magazijn' legt nu ee n
kl edingstuk op de schouder van een dinari. De
be treffende dinari moet de opd racht uitvoe ren
en vraag t eve ntueel 0111 assi stentie van één van
de aanwez ige broeders of zusters. Bij hel aankl eden wordt door sommige verenigi ngen hel
lied: Lobi siso/brada e wiri krin krasi vo go
mile we Jezus da Lam gezonge n. De Ned erlandse vcna ling is: Die lieve zll s1er/broeder
draagt schone klere1/ 0111 Je:;:'lIs. het lam Gods
tegemoet re treden. Er zij n ook vere ni gi ngen
die steeds een ~nder lied bij bepaalde handelingen aanheffen. De bovenkleding wordt aan getrokken , maar pas nadat iedere aanwezige deze
kleding vastge houden heeft.
Al s de overledene gek leed is, maar nog ni et
ge ki st, moet de familie kome n kijken. Wannee r
men dat wil, kan een famili e lid bijvoorbeeld
het haar van de overledene zelf kammen, ee n
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beetje helpen met opmake n of de sierade n
omdoen. Alleen diegene va n de Familieleden
die bij deze vorm van 'zorg' is betrokken, mag
binnenkomen. De kist wordt door de din ari's
opgevuld met een extra klissen en met de kl eding van de overledene. Dit is erg belangrijk.
Als er geen kleren genoeg zij n, dan vult men de
kist met andere spull en op. De overl ede ne moe t
namelijk mooi ' hoog' in de kist komen te liggen. In de kist worden vaak allerlei attributen
meegegeven , zoals ee n bril , ee n sc heerapparaat, een agenda of za ken waaraan de overledene speciaal ge hec ht was.
Na dil ceremoni eel gaan de dinari's ee n
beetje dansen met de geopende kist. Dansen
met de kist doen zij om de dode te plezieren; de
dode vraagt hi erom. In Suriname gebeurt het
dansen met de ki st va n een overlede ne vee l
meer dan hie r. Bij zeker éé n vereni ging wordt.
net als bij de Room s- Katholiek en drie kee r ee n
teke n met het kruis op de kist ge maakt.
Gedurende de gehele plechtigheid wordt de
fam ilie nie t allee n zorgvu ldig begeleid, maar er
wordt ook met hen gezongen. Deze sa me nza ng
is erg belangrijk in het leven van de dinari' s na
een zo ing rijpende gebeurtenis. Hoeveel aandacht hi eraa n besteed kan worden, is afl1ankelijk van de beschikbaar ges telde tijd . De familie drinkt eerst wijn met de dinari 's: meestal
een soort note nwijn . Dit ritueel wordt door de
dinari 's als een soorl beloning ervaren voor de
door hen bewezen di e nsten.
Tegen vijf uur in de midd ag gaan alle aanwezigen naar de ontva ngstruimte om te bidde n en
te zi ngen met de familie. Het is de taak van de
dinari's om tussen de familie te staan, hen te
begeleiden en trooste n. Meestal duurt het bidden, zinge n, hel houden van e n lui stere n naar
de versc hillende toespraken een uur. Na deze
plechtigheid van ee n uur heeft ieder 'afsche id '
genomen. De familie wordt als laatste geroepen. Zij mag nog een keer afscheid neme n,
indien zij dat wil. Hierna wordt de ki st voor
dr iekwart 111et het deksel geslote n e n het
verenigingskieed erover gelegd. Daarna wordt

de kist gesloten ell gaat hel kleed er hel e maal
overheen.
Dan is het J110mCni geko men dat de dinari 's
de dode met veel eerbied naar de plek begelei den waar deze behoort te staan. Na deze bijee nkomst rei ni gen de dinari's zic hzelf. Daarbij
wassen zij eerst hun hand en, hals e n gezic ht
mel dram. Schorten en verde re attributen moete n af. Andere attributen die afgedaan worden,
zijn : de veren ig ingsspe ld, de hoofdd oek en de
pangi (sc houde rdoek).
Hierna komt de Fam ilie de kam er binnen met
broden , belegd met boter en kaas die in een
theedoek zijn gewi kkeld . De dinari 's danken
de Heer, zij zegge n: ' Dank. dank. dank den
Heer' . Na deze ce re monie gaat de familie de
kam er uit. Maar eerst wordt de eed door de
dinari 's afgelegd met de begeleidende woorden: "horen, zie n en zwijgen'. Er wordt du s
gebeden e n men gaat ete n.
De volgende dag is de begrafen is. Dikwijls
gaat een aantal dinari '~ mee naar de begrafenis.
Traditie is dat de familie de kist draagt. Daarbij
gaat één persoon, de krep/i, de stoet voor. Hij
loopt op een speciale, slepe nd e wijze; de dragers vo lgen hem op dezelfde manier.
Op de avond na de begrafen is gaat de fami lie
vroeg slapen, lij heeft rust nodig. Dit wordt de
sribilleti (slaapavo nd) genoemd.

HET AFSCHEJDSRITUEEL

Een belangrijk aspect bij hel afscheidsritueel is
prari. Prati betreft in dit geva l een scheidjngs-

ritueel tussen de levende n e n de doden.
Dinari 's nemen over her algemeen aan dat de
ziel tot de bewassing in he t lichaam verblijft.
Door hel bewassen. gaat de ziel builen het
lichaam zweven. Na 42 dagen is de ziel in het
dodenrijk aangekomen. Te vee l binding aan de
nabestaa nden kan dit proces bemoeilijken.
Voorafgaand aan het bewassen worden familielede n binnen de kamer gehaald voor dil
afscheidsritueel prati. Dinari's begelei~ dit

Dinar; \.: Dood en rollwverwerking bij creoolse Surinamers in Neder/alld
proces.
Tranen kunnen een ongewenste emotionele
bindine. rne\ de overledene tot standbrcnge n.
Dinari:-s lette n er daarom altijd op dat e r geen
tranell op de overledene vallen. Zou er namelijk op deze wijze een verbinding lOlsland komen. dan za l de overledene zic h openbaren. Dit
gebeurt dan we l in een droom. Maar de emotio~e l e binding moe t jui st losge maakt worden: dat
is de esse nti e bij prati.
Ee n overledene di e kinderen of kleinkind eren achterlaat. krij g t touwtjes ter lengte van
ieder kind mee de ki st in. Een din3.ri spreekt
dan de vo lge nd e begeleide nde te kst: 'Dit
is ....... je mag he m/haar n iet zoe ken. Als je met
hem/ haar wi h spelen, doe het dan hi er'. Ieder
kind wordt dri e keer over de kist getild ten
afscheid. Mochte n kinderen zelf kom en te
overlijden, dan worden zij door vrouwelijke
dinarïs op een soon ge lijke wijze bewasse n als
de vo lwasse nen. Kinderen hebbe n echter een
zeer sterk e gees t. waardoor extra hande lin ge n
verricht moel e n worden om de scheiding tot
sland Ie brenge.l. Ditzelfde geldt voor de
ouders van deze kinderen .
Hel afsc heid ne men tu ssen echtgenoten gebeurt op ee n speciale manier zonder dat daar
familie bij is. De bedoeling is dat een kledingstuk . een slip of doek wordt meegegeven in de
kist. Dit kledings tuk moet ec hter eerst door de
acht e rgebleven partner gedragen worden . Een
dinari laat dit gedragen kledingstuk aan de
ove rl ede ne ruike n. Dan spreekt hij/zij de woorde n: 'Als je je vrouw/ man zoekt. dan is ze hi er
bij je'. Op dC7.e wijze wil men nac hte lijke bezoe ken aa n de overlevende man/vro uw voorko men.

SPECIALE PROBLEMEN EN HUN
OPLOSSINGEN
Nabestaanden hebbe n het dikwijl s emotioneel
zwaar Ie verduren. Hierbij kunn en de emolies
zo hoog oplopen dat men hy steri sc h gaal gillen
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of over dc grond gaa t rollen. Maar duor deze
hetYl gc emoties kunn en mense n oo k heel sterk
worden. Nu wil hel geva l dat er zic h op ci c
gro nd vee l la ge re geesten bevinden. zodat he t
op de gro nd rollen tol iede re prijs voo rk o men
moet worden. Een dinari zegt in dit geva l: ' Je
mag wel gillen, maar ni et over de gro nd rolten' .

SOlllmige mense n moete n door e lkaar gesc hud worden of met koud water weer bij hUil
pos itieve n worden gebracht. Bij ee n dode worde n vaak onzichtbare wezens gevoe ld . Hel
beste is da n de drank sopi (90% alcohol) IC
ge bruiken. Sommige me nse n rak en in trance,
vooral als de geest di chtbij is. In trance gaa t
me n ee n hee l andere taal spre ken. We horen
dan bij voo rbee ld lale n als Kromami, Ingi.
Apuku e n Aisa. De Illeeste dinari' s ve rstaan
deze tal en echter niet.
Enkele dinarÏ s verte lden dat z ij tekens o nt vangen wanneer er ie mand ove rl eden is. Er
werd op hun deur gek lopt e n dan zage n zij
iemand binnenkomen die al overleden was.
Deze ge be urteni sse n vo nd cn ·s nacht s plaat s.
Bij het be wasse n voorvoelde men ook dat er
weer ie mand overleden was en dan bleek dit
later inderdaad zo te zijn . Andere dinari's. di e
hi ervan ke nni s namen , vinde n deze erv arin ge n
zee r ongeloofwaardig.
Een problee m dat voorkomen moet worden,
is zwart e magie . N iets va n de overl ede ne mag
tijde ns het be wasse n uil de kame r ve rdwijne n.
De kamra basi moet hi erop toe zie n. Onder zijn
of haar leidin g worden bij voorbee ld de nagel s
va n de dode geknipt. Stel, dat deze nage ls uil
de kamer mee naar builen worde n genom en en
buiten bewe rkt worden. dan kan dit zee r gevaarlijk zijn. In geva l van ru z ie en o neni g he id
kan me n hi e rmce zeer veel kwaad aanrichten.
Normaal wordt aan de geest altijd gev raagd te
gaan ru sten en ni et te gaan zwerven. De taak op
aarde is immers volbracht. We l is het zo dat .
wanneer de gees t een problee m signa leert bij
een familielid, dit in een droom aan iemand
van de levende familie geopenbaard kan wor-
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den. Deze persoon kan dan direct handelend
optreden.
Wanneer een lijk vanui t NederJand naar Suriname wordt vervoerd om daar begraven te
worden. moel dit lijk gebalsemd worden. Dit
gebeurt over he l algemee n in het z iekenhu is.
Soms doen de dinari's hel echter nog eens over.
Voor het balsemen van het li c.haam gebru ikt
me n kamfer, dat werkt goed. De kamfer wordt
op verschi llende plaatsen in gespoten. Eerst
sp uit men aan beide kanten va n de hals o m de
her senen intact te houden en daarna nog eens in

iedere zijde van het li chaam voor de ingewanden. Als laatste spu it me n tussen de grote lenen. De kamfer werkt dan opwaarts en ho udt
op deze wijze de lijkgeu r lege n. Voor dil doel
wordt ook we l formaline gebru ikt. Voor het
balsemen van een li chaam met formaline is
echte r we l een speciale vergunn in g nodig.

VERSCH lLLEN lN WERKWlJZE TUSSEN
SURlNAME EN NEDERLAND
Doordat sommige di narj's zowe l in Nederland
als in Suriname werkzaam zij n, valle n hen de
versc hill en in benadering en handelwij ze op. In
Suriname wete n dinari's dat ieder mens na de
laatste adem nog een allerlaatste keer adem t e n
dat deze laatste ademstoot zeer gifti g is. Voorkomen moet worden dat deze laatste ademstoot
in iemands gezicht wordt geb lazen. De pe rsoon
die deze ademstoot in het gez ichl krijgt, zou
hel namelijk niet overleven. Het probleem
wo rdt opge los t door een kalebas koud water
over het ontzielde li chaam te gooien. Dit heeft
een samentrekki ng van de spiere n tOt gevolg en
zodoende wordt de laatste adem uitgeblazen.
Tijdens dit gebe ure n staan de dinari 's met hun
rug naar de overledene gekeerd. Wanneer e r
een doek op de mond van de overledene li gt, is
di! om te voorko men dat de vrijk ome nde gassen dinari 's zoude n besmetten en ziekmaken.

Dinari's bij het uitvaartcentrum 'Daelwijck' in Utrecht. zomer /997.
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In Suri nam e wordt ee n overl edene twee keer
behandeld door dc dinarïs. De eerste behandeling is vee l belangrijker dan de tweede. Bij de
eerste behandeling moe t zee r goed gewassen
wo rd en. Hel li chaa m moet zowe l va n binnen
a ls va n buiten grondi g worden gereini gd. Voo r
het balsemen of prepareren va n een li chaam is
bal se m nodig. De hoofä bestandde len hi ervoor
Lijn zuuro ranje. Surinaamse kruiden , taba k.
kamfer. sp iritus e n ve rsc hillend e o li ën. Iede re
dinari heen zij n (haar ) e ige n recept, vaak z ijn
deze door vooro uders ove rgedrage n e n geheim . De balsem komt voor als een stev ige
sub stanti e. maar ook in ee n vloe ibare VorJll.
H,: t wordt in de ope ninge n va n de overl edene
gestopt. Eerst wordt het hoofd geba lse md . Met
een trechtertje wordt de vloe ibare balsem via
dc ncus naar binnengebracht. Vervolgens
wordt het Iluar de maag e n ingewanden getransportee rd door middel van slikbeweg in gen.
Hi erbij word t de over ledene in ee n zittende
houd in g gezet. uit-eraa rd met o nd ersteuning
VUil een dinari. Dit moe t zorgv uldi g gebe ure n.
A ll e handelingen die daarmee sa me ngaa n,
moeten zij n o mgeven door ee rbi ed en respect.
Daarna slOpt men watten in de ne us. Ook in de
andere lic ha ams holt en Slo pt me n wallen, gedrenkt in balsem. Daarna wordt van een katoenen lap ee n lendendoe k gevouwen c n deze
wordt de over lede ne o mged aan. Na zo' n ee rste
wassi ng z ijn er op de dag va n het kisten gee n
problemen mee r te verwac ht en.
Vroeger werd een overledcne in Suriname
na de eerste behandeling in de 'parade' gelegd.
De parade is ee n hout e n bak die op sc hrage n
staat en bedekt wordt met ee n zeskantige kap .
Er komt een rok on1 de schragen e n ove r de kap
wordt een lake n ge legd. het gehee l vo rmt de
parade. Nu ge be urt dit allee n nog wanneer de
opbaring thuis plaalsvindt. wal s lec ht s bij hoge
uitzondering voorkomt. Bij de loges (broedersc happen), zoa ls die va n de Meca ni cs. Foresters en anderen, gebeurt dit ook zo. In Nederla nd maakt men weer parades e n so mmi ge
dinarïs proberen dit geb ruik in ere te he rste l-
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len. Bij ze ker éé n ve reniging is dit reeds het
geva l. Vroeger bleef Ill en voortdurend wake n
bij de parade. De vo lgende dag 0111 ti en uur
kwamen de dinarïs 0 111 te kisten en 's middags
0111 ha lf vijf werd er begraven.

EEN DEDE OSO
Een dede oso is een spec iale rouwb ij t:::enkolllst.
Tijdens ee n dede oso steun! me n e lk na r 0111 het
rouwproces door te kome n. Het is gebruik e lijk
dat hierbij dinari's aa nwezig z ijn . Uit respect
voor de dode Ileemt men iets mee voor de familie. In onderlin g overleg zorgt Illen VQor e ten
e n drinken. Men onde rsteunt de nabestaanden
en probeen he n zo moge lij k ni et op knsten te
jagen. De ro uwb ijeenkol11 stc n kunnen plaatsvinden voor de begrafe nis. op de ac ht ste dag .
na zes weken o f ze lfs na ee n jaar. Tijde ns bijeenkoms ten die op de ac htste dag en na zes
weken plaatsv inde n. wordt dikwijl s buitcn een
tafe ltje voo r de overl edene gedekt. Men komt
om acht uur ' s avonds bijeen en beg int met
z inge n. Het li ed d at dan gezo ngen wordt , is:

wi beri

veil' lUi ilJi gro~, bek(1si

" ben ddc lide "" (lCtc de kab"
rli H'i 110 $~7i I;e llt "lOm
De Nederlandse ve rtalin g lui d t:

Wij

l)ebbel1

i~1 tie (/(luie begravell,lHlldlit diefJe ~1e is

ovc rleAc ~l.

Het is vtHlc1t1tl{j reeAs cic {ld)L~te ciao H'{/(/ro /J
ogel! hel' I,ief lIJeer IJebbel1 (ldnsclmll ll,J

(Hl ze

Op de tafel binnen ligt vrijwel altijd een wi t
tafellaken. Hi erop li gge n de geope nd e Bijbel
e n de li ede renbund e ls. Teve ns staan er ee n
brandende witte kaars e n ee n g las water. Om
ti e n uur wordt het ee rste deel va n de bijeenkomst afges loten met he t ti ed:
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01'0 b"ne( 01'0 gron!

Alo libisu",a opa!
Opa .sttIr' èn JHIHI è~1 sou!
Engel srefi, di de ''" talm!
Alo ,vroko f,' Hem ba»: prijz' ,vi bH" Hel"i","".
De Nederlandse verta lin g luidt:

'krbel U gij hen"lel1 en aartie, sla 0r gij II<'nsel1 ki nderen

/bier gaalf de {/m!l/}ezige~J statl11'
verhef 11 SLerrel1/IltCUHl eH ZOHi
Ja engeien daarboven en "lies watt/oonleh""d van
Ae Heer gescharen is, sta 0(1
hef ee" lieA Mn Dil< God ee r te geven,groolle lila ken
ef! te prij ze n.
Het tweede couplet roept ni et alleen op om te
zingen, maar dat ook welluidend. zui ver en op
gepaste w ijze Ie doen.
Hi erna wordt er gebeden en er wordt afgesloten mel het lied:

ja! amet! ja
AH"n en balieluja
wi {I la (ni tI!; ala mofo ttlki
Gado Jebova grani a liri ola sal1i. Halleluja 15"').
A/HeH

De verta lin g:
Offze uarteH

getuigeH eyvau ()J1ze monden roepeu

Hit:

dat Jehova GoA groot is en tlal Hij de aarde en al/es
daaril1 bestl1 J.i rt. Amen.
Hi ern a ho udt men ruim een uur pauze e n tij dens deze pauze wordt e r gedronke n en iets
genutt igd. Vanaf tien uur moge n er alcoholische dra nk en geschonke n worden. Om e lf uur

pakt men de draad weer op. zonde r dat er
sprake is va n een centrale leid in g. Om beurten
mogen de mensen die binnen- e n builenz~uen
een li ed aanheffen. dat gezamenlijk gezei'igen
word!.

Vanaf kwart voor twaalf word t de bijeenkomst weer cen traal ge le id en worde n er specia le li edere n gezongen, waaronder: sum{J yere

san mi taki wan yum gen geil naki.
Vrij vertaald: mensen Juisfer naar mij. de klok
heeft één ges lagen. Dan zi ngt men 'een li ed uil
de Bijbel ' dat verba nd houdt met een enkelin g.
Wanneer de klok twee heeft geslagen. zingt

men weer een li ed uil de bijbel waari n nu twee
perso nen centraal slaa n. Dit gaat zo voort met

drie uur, vier uur, vijf uur, zes uur. Zeven uur,
acht uur, negen uur. tien uur (dan kan men bijvoorbeeld zinge n: ti en gebode n gaf de Heer),
e lf uur (da n z ingt men bijvoorbeeld e lf apostelen zij n trouw geb leven). Al s er uitei nde lijk
gezongen word t dal de klok twaalf slaat, dan is
hel middern acht. Alle aanwezigen staa n nu op
en zingen:

",iaden,acbt eH in de IJof buigt,
tot de aooa bedroeft, i>r 't stof ae l.eveHsvorst
iH Zij" gebeeI' dOOYlvorste!t Hij Zijn strijd alleen.

't Is

Als men dil li ed aanheft gaan alle li chte n uit ,
met uitzondering van de brandende kaars op
tafel. De aanwezigen z in ge n twee coupletten
va n het hierboven genoemde lied. daarna gaan
ze verder met heel zacht neuriën. Dan spreekt
éé n de r aa nwezige n een vrij gebed uit, dat afges loten wordt met het gezamenlijk bidden va n
he l Onze Vader. Hierna gaan de li chten weer
aan en is er ee n pauze. (Zie voor de betekenis
ac hter deze ritue len onder andere: Bo t
1998: 108- 109.)
Na de pauze wordt er weer gezo nge n. Men
is vrij om tussendoor verhale n te vert ell en
(so ms unansilOri), moppen te tappen en raadsels op Ie geve n (lai-tori). Dit samenzijn heeft
de vorm va n ee n geze lsc hapsspel. Ter verho-
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gin g van de hilarit e it worden komis che ge beurte nissen uit eigen dorp of een ander dorp verteld e n Ier ere van de dode ook de din ge n waarbij hijlzij betrokken was. SOI11S raken me nse n
in tr.:lJlce. waarb ij de geest van de overledene
via hen spreekt. Om o ngeveer half vijf 's ochtends gaan z.oveel moge lijk mensen. ook z ij di e
buite n waren. naar binnen om de bijeenkom st
af tc sluiten me t het slo tli ed: Musildei . Dit lS
het woord voor het gloren of aanbreke n van de
nieuwe dag. Over het a lgemeen is dit een zee r
emotion ee l moment. De bijee nkmTIs\ wordt
bes loten me t hel uit spreken van een gebed,
gevolgd door: ' In Jezus naam , ja amen_'
Daarna wordt de kaars uitgemaakt. De kaars
vertegenwoord igt de gees t van de ove rl edene.
Het resterende gedee lt e van de kaars gaat naar
de oudste van he t geLi n. In tijden van lTlOcilijkheden steekt men deze aan e n bidden Je familielede n voor besc herming e n kracht. Somm igen vinden het ililnsteken van de kaars riska nt.
want er zo uden negatieve krac hten door vrij
kunn e n kome n.

DE PERSOON VAN DE DINARI
Dinari 's die hun bijdrage leve rden voor het
sc hrijve n van dil artik e l zijn vee lal omstreeks
1970 naar Nederland gekomen. Velen zijn in de
jaren twintig en dertig gebo re n en zij die in de
jaren veert ig zijn gebore n, hebben inmiddel s
de leeftijd van vijftig jaar bereikt. Traditioneel
mocht me n op deze leeftijd pas beginnen me t
hel bewasse n. Nu treft men ook jongere mense n binnen de verenigingen aa n. Dinari's waren en z ijn. d ik wij ls in de verpleging. de bejaardenzorg of ande rszins in de socia le sector,
werkzaam. Het dinariwerk wordt als liefdewerk en di e nend ervaren. zowe l ten aanz ien
va n de overledene. a ls ten aanzi e n van de nabes taanden. Eé n dinari vertelde: 'Om te zien
dat iemand daar li g t die ni ets meer kan doen,
dan moet je de pe rsoo n bijstaan 0111 te kled en
e n in haar hui s te zetten-.
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He t hui s (aso) is cle kist V;Jn de overledene.
Het geeft dinari 's een ru stig gevoc lte welen Jat
wat men nu voor ee n ander doet , uit e inde lijk
ook voor hen gedaan za l worden. DinarÏs voe len z ich geroepen dit werk le doe n. Het werk
leidt naa r het spirituele. het my sti eke, maar dat
betekent ni et dat het werk -an sic h' myst ie k is.

DE DJNARIVERENIGINGEN
Bij de Evangelisc he Broedergemee nte in Surinam e was het gebru ikelijk dat dienaren dive rse
taken binnen de kerk vervulden. Er werd onderhoud gepleegd, er werd op he t zedelijk gedrag va n de meisjes toegezie n en zo waren er
ook dienaren die zorgden voor de overledenen.
Zij zijn de voorlopers van de huidige dinari 's .
Een andere groep afl egve reniginge n komt
voort uit loges of uit ouderenverenigingen.
Binnen de ze ve renigi ng kon men de gangen
van he t as pirantlid alvast nagaan. De verenigingen in Nederland zijn opgericht in de jare n
tachtig en nege ntig, inmiddels bes taan er éénentwintig.
Een veren iging heeft meestal zo' n twintig
leden. SOlllmige dinari 's z ijn van meer dan één
dinarivereniging lid. Om lid tc worde n van een
vereniging moet lllen ee n brie f sc hrij ve n,
waa rin persoonlijke gegevens en de motivatie
om lid te willen worden. vermeld staan. Binnen
het informe le ci rcuit wordt alvast nagegaan of
iemand een betrouwbaar pe rsoon is. daarna
volgt een gesprek. Tijdens een derge lijk ges prek kome n onder andere be lastbaarhe id e n
geestelijke stabilit e it ilan de o rde. Na al s lid
toegelaten te z ijn , mag men weliswaar deelnemen aan vergaderi ngen_ maar is men nog ni e t
ingewijd. De inwijding kan sa men met de he le
groep tijdens de opricht ing van de lijk bewassersvereni ging plaatsvinde n. Een dominee
spreek t hi e rbij zijn zegen over de vere ni gin gsleden uil. Tijdens een bewass in g worden Je
dinarïs individueel ingew ijd.
Een dinari vertelde hel vo lgende ve rh aa l
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over haar inwijding: 'Ik werd ingewijd toen
iemand overleden was. lk wist va n tevoren ni et
hoe het toeging. Ze hadden me gezegd: kijken.
lui Sleren en onthouden . Dus ik kreeg niks op
sc hrift. niks op papier. Hel is ni et als de Nederlandse traditie dat je eerst iets kunt lezen. Je
moet kijken en luisteren. Twee mense n kreeg
ik toegewezen. Je moet het zo zien, het zijn net
een peter en een meter. De inwijding vond in de
kamer plaats waar ee n overledene bewassen
zo u worden. Het inwijden gebeurt met rituele n.
Me n had mij va n tevore n gezegd dat ik Palmboo m (rum 90%) in ee n nesje mee moest nemen. En een cog nac en een whisky. Dus dat
had ik al va n tevo ren klaargezel. Kijk, ze willen je ni et op kosten jagen. Maar stel, dat je
va ndaag wordl opgebeld en je moel op zo' n
adres zij n en j e hebl niks bij je, dan voe l je je
ook een beelje opgelaten. Het is geen punl als
je het ni et hebt, want ze he bben altijd drank in
voorraad. Maar dat weet je pas achteraf. Ik
moest ook een stukj e witte katoe n mee neme n.
Toen werd ik ingewijd . Ik mocht di e dag toekijken. Ik kreeg geen opdrachten en ik vond het
heel mooi hoe het gedaa n werd. Het was voor
het eerst dal ik het mee mocht maken en ik was
heel dankbaar'.
Sommige dinari's vertelden dat zij naast ee n
christelijke in wijding door de dominee, een
in wijding door Marron s hadde n ondergaan.

DE BIJEENKOMSTEN
Eén maal lid van de ve reni ging komen din ari' s
rondom ee n sterfgeval bijee n. Indien hieraan
behoefle is, kan het werk na afloop met elkaar
bes proken worden. De vergaderingen vinden
meestal eens per maand plaats. Een gran brada
vertelde dat hij het erg le uk vindt, wanneer ze
bij hem thui s komen vergaderen. Z ijn vrouw is
ook lid va n de vereni ging. Wannee r de leden
bij hen thuis vergaderen, maak t zijn vrouw van
tevoren hapjes klaar. Na de ve rgade ring blijven
de leden praten. ete n en drinken. De alcoho li-

sc he dranken hebben zij cadeau gekregen van
de nabestaanden en deze worden bewaard voor
dit soort bijeenkomsten .
Ee n dinaridei wordt georganiseerd rondom
een 'kroonjaardag' , wanneer eell dinari bijvoorbeeld 50, 55 of 65 jaar wordlof wanneer
de vereniging iets te vieren heeft. Tijdens een
dinaridei komen dinari's van verschill ende verenig inge n en andere genodi gden bij elkaa r om
geza menlijk feest Ie vieren. Na eell ceremonieel gedeelte wordt er muziek gemaakt en wordt
er gedanst. De vrouwen dragen kOla ~'. de
hoofddoek, de schouderdoek en het spe ldje.
Alles waaruit men gegeten e n gedronken heeft.
mag men na afloop van het feest als geschenk
mee naar hui s nemen. Doo r afgevaa rdi gde n
van iedere vereniging wordt een geldbedrag ter
grootte va n de leeftijd van de persoon die de
verjaardag viert (bijvoorbeeld f 50,-) en een
fl es sterke drank aangeboden.
Kerstmis wordt meestal geza menlijk gevierd. Het betreffende lid moel dan voo r hel
eten zorgen. De dominee verzorgt een dienst
tijdens deze Kerstbijeenkomst. Na anoop van
de bijee nkomst krijgt een ieder iets mee naar
hui s, zoals een kerstbrood, ee n gebedsboe kje,
een fles wijn en bijvoorbee ld 25 gulden. Dit is
afhankelijk van de hoeveelheid geld in de
ve reni gingskas.
De vergoeding voor de bewassing en de
overige diensten bed raagt meestal driehonderd
gulden per sterfgeval. Sommige ve reni gi nge n
rekenen vierhonderd of vijfhonderd guld en. De
nabestaanden moeten dil geld betalen. Hel betaalde bedrag is voor de onkosten van de
dinari's, zoal s reiskosten, bepaalde benod igdheden voor de ceremoniën en voor het
bewassen van de overledene. De verenigingen
ontvangen gee n subsidie. De meeste vereniginge n willen ec hter gee n subsidie. omdat dit
haaks staat op het principe van liefdewerk.
Verenigingen di e moeilijk rond kunnen komen,
ervaren dit anders, zij zouden wel graag subs idie willen ontvangen.
In 1996 is de ' Landelijke Federatie van

Diflori 5': Dood en l'Ou\went'erking hU creoolse Surinamers in Neder/aJ/d
Surinaa mse Atleggerso rga ni sa ti es' o pgericht,
Vijftie n din ari ve re ni ginge n he bbe n zic h reeds
aan ges lote n bij deze fede ratie, Men hoopt op
deze w ij ze de geza menlij ke belan ge n va n de
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d inari ve reni gi ngen be ter I c kunnen beharti gen.

(nmidd e ls heeft de gemeent e Ams terda m ee n
ve rzoe k o nt va ngen voor een eigen we rkruimt e
in de Bijlme r.
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Concepten en praktijken onder Surinaamse
hindoes in relatie tot de dood

I

dit artikel beschrijven wij de overlijdensrituelen onder Surinaamse hilldoes. Voor
een goed begrip WUI de overlijdensrituelen bU
hindoes wordt de ze beschrijving voorafgegaan
door een beknopte uiteenzetting van de belalIgfT

njkste hi11lJoeistische uitgangspunten en de
twee hoojdslromingen bil/nen deze godj'diel1s1
ww Surinaamse hindoes. Te welen de Sanáran
Dharm en de Arya StmlCij.
INLEIDING
Overlijdells rituelcn beogen onde r meer ordenin g aan te brengen in de chaos va n gevoe lens
ww nabe staa nd en. Ze kanali se ren emoties en
geven de moge lijkheid deze te uiten. Kortom ,
ze c reëre n een 'wij~gevoe l ' dat de nabestaanden ste un geeft. Ook bij hindoes hebben de
ove rlij densritue le n deze func tie. maar daar
komt nog bij dat zij ook voor de overledene, in
verband met het bereiken van de uiteindelijke
verloss in g (mokslw), van betekenis zij n. Het
streve n naar deze ve rl ossing is het finale doel
va n iedere hindoe. Religieuze overlijdensrituelen (af1tyashl i saflskara) nemen in het leven van een hindoe dan ook ee n belangrijke
plaats in.
In tegens te llin g tot de andere wereldgodsdien sten kenr het hindoeïsme geen s tichter en
geen vast omlijnde dogmatiek. De kern va n
deze godsdienst ligt verankerd in de aileroudste teksten. de Veda's, die naar men aanneemt lUssen 1500 en 1200 VOO r Christus zijn
opgetekend. Ondanks de afw ez ig heid van
vaste voorsc hrifte n kent het hindoeï sme we l
ee n fundam e nt va n bepaalde. definieerbare
voo rste lli ngen die z ijn aanhangers a ls bi nd end
aa nn emen (zie o nd er meer Rambaran 1991 ; 18
e.v.).

Aan hel hindocsmc ligt de gedachte ten
gron dslag dal alies (me ns. planl en dieren) samen een grool a lomvattend gehee l vormt. Er
bestaat éé n oergod Brahm, de universele en
alomvertcge nwoord ige, die zich in versch il lende aspecten manifesteert en die noch aan
ruimte noch aan tijd is gebo nden. Het Brahm is
de bron van de waarhe id, bewusfzijn en zalig-

heid. De verschillende hindoe-goden (zoals
Rama , Krishna et cetera) vormen manifestaties
(avar(lra's) van hel Brahm. De menselijke zie l
(atma) wordl gezien als een bestanddeel van
Brahm dat hierdoor in ieder men s aa nwezig is.

De l iel is dus ee n godde lijke kiem in de mens.
Centraal bij hel hindoeïs me is hel begrip

dhaww. ook wel de dagelijkse plichtenleer
genoemd. De dharma kelll tien voorschriften
zoa ls o nde r meer het verge lde n va n kwaad met
goed, kennis van de he il ige boeken, mati g heid
e n waarheidsliefde. Door de wetten van
dh arm a te vo lge n kan een mens komen tot
zelfrea li sat ie e n verlost worden van al le waan.
D:.13rnaasl gel oven hindoes in reïncarnatie of
wedergeboorte (samsara). Dit is het idee dat de
mens in een voortdurende kringloop va n
wedergeboortes vastzit. De wedergeboorte
hangt samen met de karma-leer. Zij houdt in
dat de men s door zijn daden ee n positief of
negatief effect kan hebben op zijn wedergeboo rte . Het komt populair gezegd erop neer dat
elk individu de vruchte n plukt of de straf ondergaat van een 'goede' respectievelijk
'slec hte' karma van een vorig leven. De mens
blijft nel zo lang vastzitte n in de ei nd e loze
kring loop va n leven en wedergeboorte als zijn
karma bepaalt. Anders gezegd, de mens heeft
zijn eigen verantwoording voor zijn toekoms t
en kan door eigen initiati ef invloed hebben op
zijn lo tsbestemmi ng. Als a lle handehngen vcr-
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effcnd zijn. is er ook geen nieuw karma meer
te genereren Cil wordt de kringloop va n weder-

SANÁTANS EN SAMÁJ I" S

geboortes doorbroken.

De Sanátan Dharm is de oudste richting binnen
he t hindoeïsme in Suriname, Circa tachtig procent van de hindoes behoort lOt deze richtin g,
Deze st roming belijdt de klassieke vorm van
het vo lkshindoesme. Tot dc religieuze praktijk
van de Sanàtans behoren de vere rin g van diverse Avatara's (de diverse incamalies y .. tn
Brahma). het reciteren uit de he ilige geschriften bij o fferhandel in g en het verricht en van
vuuroffers. De Sanalan Dharma slaa t beelde nve rering toe en kent een grote versc heidenheid
van ve rering e n offerhandelin gen (pl/jli s).
Veel Sunà\an families ke nn en naast ci c
brahmaa nse vo rm van de godsd ienst ook nog
een eigen familie-gebonden vorm, de 7ogcheten fam ilie-goden (delila ~'). Thuis hee ft Jllen
een altaartje. of op het erf een kapelletje gemaakt. Hi erin u'effe n we beelden aan van de
familie -devta·s. Bij zo' n altaartje behoort ook
een offerplankje. Dagelijks. bij voorkeur 's
morgens en 's avonds. offert meestal de oudste
uit het gezi n daarop bloemen, spijs en ee n
mengse l va n onde r andere melk, yoghurt, waIer, suiker en honing. Regelmatig. maar minstens éé n keer per jaar, wordt ook aa n de fami li e-devta's hulde gebracht in de vorm van ee n
speciaal offer. Zij worden daarbij verzocht te
wake n over het welzijn van de familie en ovcr
het familie-bezÎt. Wanneer er iets in de famili e
wordt gev ierd. dient men de fall1ili e-dev ta's
erb ij te betrekken, onde r andere bij de ,·ite.s dl'
/"" ." '8e (De Klerk 1951: 89 e.v.: Sukhaj 19R6:
93- 106).
De Arya Sall1aj is een in Indi a \ 875 in opgerich te hervormingsbewcging binne n het
hindoes mc , De beweging werd in Suriname
voor het ee rst in 1911 actief. Zij streefde naar
godsdiens ti ge en maatschappe lijke hervormin gen. De Arya Sarn5.j volgt in gro te lijnen de
hindoeïstische leer Lonls door Sanfttans aan geIwngen. Zij verwerpt echte r het kastenstelse l.
de voorouderverering c n de incarnaties van
Brahma en daarmee dus ook de bec ld en-

Het levensdoel van de hindoe is het doorbreken van de kringloop van de wedergeboorte en
de eenword ing va n de Alman (individuele ziel)
en Brahmarl (AI -Ziel). DeLe ee nh eid vormt de
essen ti e van het hindoeïsme. Dil streve n naar
de uiteindelijke ve rl ossi ng heet II/okslw. Men
wordt één met het goddelijke (z ie De Klerk
1951: \3-18: Van der Burg 1990: 127 e.v.:
Rambamn 1991: 20-99).
Het hindoeïsme heen in Suriname (en elders
in het Cara"lbi sch gebied) een aanwl veranderin gen ondergaan en kan Iliet worden beschouwd als een kopi e van dal in India. Tijdens
de co nlracl-periode (1873-1917) was hel niel
mogelijk het rigoureuze kastensystcem uit lndia te handhaven. Op de plantages in Suri name
waren ze allen plantage-arbeider en kon door
het grote vro uwe nt ekort de kaste-endogamie
niet worden gehand haa la. Hierdoor onts tond in
Suriname één nationale hindoegemeenschap
(Bloclllberg/Ralllsoedh 1996: 206-7). Wel
heeft zÎch bÎnnen de gecons trueerde soc ia le
orde in de ni euwe we re ld ee n hoofdeiemc ill
van hel oude gehandhaafd. nam e lijk he t aanzien en de invloed va n de brahmaall (p ri este r
behorende tot de hoogste kaste in India ). De
brahn"lanen wisten ee n belangrijke positie in te
nemen bij het herstel van bepaalde oude gewoontes en religieuz~ gebruiken ln Suriname .
Hi erdoor vond hier een ontwikkeling plaats
naar brahmanisering van het hindoeïsme (Van
der Burg/Van der Veer 1986: 517).
Het hindoeïsme in Suriname vertoon t veel
ove reenkomsten met het gepopu lariseerde hin doeïsme in India. Hel ho udt in dat de cu ltus
veel sterker is on twikk e ld dan de theologie e n
de th eOi'ctische godsdienslkennis.
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verering. Haar religicu/c ce remoni eë n 7ij n
rninek:r ~ymboli:-'L'h en sober. Zij keil! slec hts
het vuurofrerrilllecl (holl/a).
Swami Dayanancl, de gro ndlegge r va n de
Arya Samf\j beweging, wenste terug te gaan
naar de worlt:ls va n de vedische leer 0111 zo de
godsdienst te purilïl:eren. Dele stroming hecht
grote waarde aan keTlnis van dc Veda's en scho~ng om daarmee aillankelijkheid en gebondenheid te vOOrk0l11cn. Zowel mannen als vrouwen
kunnen bij de Sal1lJjï~ gees telijke voorgangers
(pandiT) lijn, dil in tegensteIl ing lOt de Sanf\\ans
waarde gce:-.tel ijkhcid hel excl usieve domein is
vall de man cn afkomstig i:-. uit de brahmaanse
priestcrsklassc. In de lien principes van de
SamJj formuleerde Swami Dayanand de kern
van deLe heweging: God is de oorsprong van
alles en de Veda's (heilige gesc hriften ) zijn dc
enige hron van ware kennis (Soekhlall 1986:
81 -91: RUlllbara" 1995: -\7-56).

BEGR AVEN VERSUS CREMEREN

Vanouds kennen hindoes in Ind ia dc L:rematie
uls een voo rnam e vorm v;ln lijkbcLorging. In
Suriname daarcntcg~n waren hindoe:-. tot 1969
aangewc/.ell ~lp heg.rnvcn. De Europees-christelijk gL'ïnsp ir~~rdc a~~il11i1alicpolitiek in Suri-

",,,"e "öór 19-15 (I ie Ral11soedh

1990: 91 - 1:;3)
en eh! dominantie \',1 11 de Creools-c hri:-.telijke
cultuur na 19-'5 verhinderden ee n andere vorm
van lijkbc/orging Jan begraven. In christel ijke
kringen wa" men over hel over het algemeen
niet gec harmeerd V:1I1 lijkverbrand ing . Onder
undere de kathnliekè ~ymbo lick van de verrij I.enis. de wl!dcropslanding van het lichaam,
strookte niet met hel idee van lijkverbranding.
Pas na het Tweede Vaticaans Concilie in 1963
lict het Vaticaan dc lijkverbranding toe (til!
Sa"toklli 1990: 150- 151).
Hindoes in Suriname moes ten noodgedwo ngen hun lijken bcgr:lvcn. Wel ontwikkelde Lich
ecn riw cd waarbij het lijk symboli sch werd
verbrand, alvorens dc overl edene werd bcgra-

-IJ

ven. Pao;; in 1966 werd in Suriname de
Begrafenisverordening lodanig gewij/igd dat
het cremcren van Iijken wcrd toegeslaan, maar
met de rc~trictie dat dil slecht ... in e~n crcrniJtorilllIl LOU mogen gchcurcn. De discll . . ~ic in de
Stal cn van Surinarl1è Over de wij/igi ng Van dl:
Begrafcnisvcrordening vcrtoonde alle kenlllcrken va n eell behocd/.amc opste lling van
Hindo:-.taansc politici 0111 het Creools-chri~tc
lijke vo lksdeel niet tegcn I.ich in hel harna:-. tc
jage" (tic Sa l1tokhi 1990: 1~9-1 71). Door het
omb rek en van een cn.:rnatoriul11 komkn echter
gee n ~rematics plnatsvilll.lcn . In 1969 werd Je
Begrafeni<.;\'cmrdening opnieuw gewijligd
tenei nd e lijk ve rhranding buiten een crematorium (in de ope n IlIcht) Il\ogelij\.. ie ma\..cll.
Dele we llel ijke \·cT<lIIdcringcll ten f'lveurc V<In
crelllJlil: huiten he t crcmatoriullI hingen "'aml,.'n
mei de politieke c1l1ancip:llil: van Hi~H..! u~ tallL'n
in Surinarnl:.
Het fl:it dat hindoe ... crematie prefereren büven begraven IlCcrt h: llIaken lJlet het geloof L1at
hel lichaalll van eell lL:vcnd Illens is opgebouwd uit vi ij' elen1enten: water. vuur, aarLlû.
ludll L:1l ht.!t ·etherische. Dele vijf dcmentcn
worden na de dood 10 SIlC llllOgc iijk teruggegeven aan de natuur en gaan al ... gcvolg van hel
verbrandc n hel s n L'I~l in hun oervormen ovcr.
Niel alleen dl! liel ma:tll lich los. ouk waler,
gas en cnerg ie komcn dOOI" de \·crbranJing vrij
en gaan terug naar hun omsprong.. De as i:-. hel
la:lIste rötjc van hel aa rd:-.e omhulscl en won.! 1
bij voo rlo. cur uit geqrooid in stromend wa ler.
Hel vuur wordt tC\cns bc . . chouwd at:-. oemidddaar tu:-.:-.en IJIcn ... en ('od. ('n.:malic \...'ord!
dan 0010. ge/ien <lb ét5n van de belangrijkste
sllllskom :,. (religicu/"c rituelen). Maar cr lijn
nog hindoes in Smillame en in Nederland die
een bcgrarcni~ boven ecn nemHtie preferercn.
Wellicht dal hi erbij de gegrneilk traditie van
begraven doorslaggevend i ....
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De ofTeruar word, op de dag J'an de crematie kaalgeschoren (op tjoerky na),
opdaf hij in reine staat komt. (foto: Ma/Tie Bot)
DE DOOD EN DAARNA

Als de familie verwach t dal iemand binnen niet
al te lange tijd zal sterven, laat zij de familiepandit komen. Gebruikelijk is dat de pa ndit en
de aanwez igen de stervend e opwek.ken met de
woorde n 'B hagw<l ll ka nam leo' (roe p God
aan), opdat hij met de meest zuiv ere gedachte
overlijdt.
Direct na de dood legt men de overledene op
de rug met het hoofd naar het noorden en bindt
men de tenen van beide voeten aan elkaar vast
(om te voorkome n dat de benen in kromme
toestand st ijf worde n). Aan de kant van he t
hoofd wordt een dili (een lampje dat brandt op

spij solie) aangestoken.
Het atleggen van de overledene kan door de
familie zelf worden verzorgd, maar in zie kenen verpleeghuizen doel in de rege l hel personeel dal. Het daarop volgende ritueel van baden van de overledene en het aankleden doet de
familie dan doorgaans zelf in hel rouwcentrum
(BuikemaJRambaran 1995).
Vanaf het momenl van overl ijden tot op dag
van de crematie of begrafe ni s wordt in hel huis
va n de overledene geen voedsel bereid. Men
eet veelal bij anderen, of bereidt hel buitenshuis. Het voedsel is strikt vegetarisc h e n bevat
gee n prikkelende stoffen zoals peper, lIi, knoflook en specerijen. Ook alcoholische dranke n
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zij n ve rbod e n. Schilderijen. foto's, plate n en
spiegels di e thui s aan de 1111111r hange n. z ijn al
die lijd omgekeerd, bedekt of uit het zicht genom en. In de rege l worden door de direc te familie lede n van de overledene ee n j aar la ng
gee n feestdagen gevierd o f ge ho ud e n, zoa ls
verjaardage n, hoogtijdagen or trouwe rij en.
In ee n aantal opzichten divergeren de rituelen bij Sanàtans en Sa müji's. De Sanütans z ie n
bij sterve n tw ee moge lij kheden. De eerste is
dat de ziel het lichaam ve rlaat e n opn ie uw
geboren word t in ec n ander lic haan. . . De
tweede moge lij khe id is dat de ziel de JIIoks/w
be re ikt. Evenals de Sanfilans ge loven de
Samàj i's in reïncarnatie en het bereike n va n de
Illok sha. Alleen kunn en de nabestaanden bij dc
SaJllaji's ni ets meer voor de overl edene doen.
De ziel volgt zijn e ige n weg e n de overlijden s-

rituelen zijn bedoeld als troost voor de nabestaande n (Bakker 1986: 67).
O ve r het algemeen vo lge n San atan s ee n lange re weg dan Samaji's. In de perce pti e van
ee rstge noemden zijn de uit ge breide ritu e len
bedoe ld 0 111 te voo rkom en dat de gees t van de
overlede ne o p aarde blijft en mogelijk de nabestaand en zo u kunnen lastig va ll en (z ie Bho la

1997: 7).
RITUELEN BIJ SANÁTANS
Bij de Sanàt:lns voert bij he t ove rlijd e n van ee n
vro uw de weduwnaar de ri tu ele n uit. In het
geva l dat de vade r overlijdt. worde n deze door
de o ud ste of jongste Zoo n uitgevoe rd . Bij afwezig he id van een zoon neemt de vader, een broe r
of eve ntu eel ee n and er manne lijk Famili e lid
deze rol over.
Vanaf he t mom e nl va n het overl ij de n van het
familielid lee Ft de lJi tvoe rd er va n de ritue le n
Coffe raar' ) sober. Hij eet strikt vegetarisc h,
zoutl oos en ongekru id. Ook gebruikt hij gee n
alco hol en iede re vorm van vermaak of genot
is verboden. De sterve nsbegele ider leeft in deze
periode celibatai r en mag ni e mand aa nrak en.

101

de dood

45

Elke avond is er in het rouwcentrum hCl.oek.
Het lijk wordt dan uit de koe lin g ge ha ald en de
kist wordt voor de bezoekers opcngemaa\..t.
Aan de hoofdzijde brandt een dió en wier",,"
wordt aa ngestoken. De familie spren ke lt reuk o f roze nwater over de overl edene. Me t bloeIllen wac ht men to t op de l<1at ~ l e dag. Vervol ge ns wordt er gebede n c n spreekt de pandit
troostende woorden tot dc nabestaanden. Ook
andere n hebbe n de mogelijkhe id wat te "egge n. Vervolgens z in gen de Ji.\llwczigcll soms
re li gie uze liedere n.
Na het bezoek aa n het mortuariufll gaan vçd
kenni sse n met de fa mili e Illee na ar het hui s van
de overledene voor de J'Ouwverwcrkin gsbijee nkomst. Dat gebe un e lke avond en za l
doorgaa n tol min stens de de rti ende dag na de
cremati e o f begrafe ni s. Tijdens deze Sill11cnkomsten bidt men en worden e r - mce~tal door
ee n pandi t - stukj es voorge lezen uit een van dl..'
re li gie uze gesc hrift en. Deze samenk omsten
hebben over het a lge meen een gemoede lijk
karak ter. Het tappe n van mop pen en he l verte lle n van anekdotes zijn ni et ongeb ruik e lijk (pe
dede de. drape lq{u de. ve rt .: waar de dood is.
daar is ook de lach). Deze bijeenkomslcn hebben primair tol doel de nabestaanden e motione le ste un te bieden.
Op de dag va n de c remati e of begrafenis
worden hoofdh aar (op ee n plukje haa r op de
kruin na ), snor en baard va n de 'offeraar'
hel ve rre ve rleden werd het
afgeschoren.
kaal sc heren opgeva t a ls ee n sy mbo lische overJlame van de verantwoordelijkbeden van cic
overledene door de 'o fferaar'. In de vo lksmo nd
wordt het besc houwd als ee n teken van rouw

'n

(Bhola 1997: 10).
In het rouwce ntrum vindt de lijkbewassing
door de naaste fam ilie leden pl aa ts, Aangezien
men in het cre matorium we inig tijd krij gt,
vindt ee n groot deel van de cremati e-ceremonie (offerdi enst) die c irca ande rh alf uur kan
duren . reeds hi e r plaats.
Indi en het overlijden in een voor Sanàlans
ongunstige periode plaatsvindt - om de vicrcn-
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twintig dagen is cr een periode va n vijf dagen
die voor een Sanátan ongunsti g is - moeten er
extra ritue len worden uitgevoe rd . Me n gelooft
dat inJi l' n dezc achterwege blijven, er binne n
vijf jaar in de fami lie van de gestorvene nog
vijf tot zeven per~oncn zullen overlijde n.
Na de {J{~i(l (offerhand elingen) in het rouwcen trum worden vijf balletj es (piflnda -dana),
gemaakt van rij st, suiker, gek laarde boter (ghi) .
honing. melk, st;samzaad e n tu/si-bladeren.
onder de armen, bij de dijen e n bij het hoofd
van de ove rledene geplaa tst. Ze mogen echter
niet te zien zijn . Hierna worden zeven goud en
korreltjes op hel lichaam va n de overledene
gelegd: op de mond, in beide neusgaten , op

beide oogleden en op beide oren. Hel goudmetaal wordt gezie n als ee n sy mbool voor eerlijkheid en zui verheid va n de ziel. In het c rematorium of op de begraafplaats zal de lauls le
cmty[/shti
sClIlskara
(ove rlijd ensrituelen)
plaalsvinden .
De lijkwage n sto pt een eindje voor de in ga ng va n het cre matorium . De kist wo rdt uit de
wage n gehaa ld en naar binnen gedrage n door
zeve n mann elijke famili elede n. Om de paar
meter zetten de dragers de kist op een doek op
de gro nd neer, waarbij alle aanwezigen tegelijk
op de hurken gaan e n 'Rama naam sal hai'
(God is de waarheid) uitspreke n. Hiern a loopt
men eindje ve rder e n herhaalt me n dil ritueel.

Samaddji grihashoeddhi poedjaa. Op de dag van de crematie hes/uil de.fàmilie de rouw
m eI eell vlIurojfc/: De pal/dit reciteert daarbij mantra S'. (foto: MWTie Bot)

Concepten en prak1ijken onder Surinaamse hindoes
Iede re keer wordt er rij st sa me n met enke le
kopere n munt en bij he t ve rde r trekken op de
grond waar men ge ru st heeft. ges trooid. Het
'rusten' gebeurt vijf keer. Vcrmoedelijk sta mt
dit ge bruik uil India, waar me n soms grote afstand en moest afleggen voor de c re mati e en
me n de rhalve regelmatig moest uitru sten.
Tijdens de plechti gheden in het crema torium
moet de ki st van de ove rl ede ne geope nd zij n.
Voor hel rilu eel is hel noodzake lijk dal de
mond van de ove rl edene aangeraakt en he t
dod e li chaam met rozenwater of ander parfum
bes prenkeld wordt. Ook worden er bloemblaadjes en wierook in de ki st ge legd. De aanwezigen zijn vrij daarbij iets tot de overledene
te zegge n. In het crematorium voert de pandit
de laatste ritu e le hand e lin ge n uit. Het laatste
dat de sterve nsbegc le ider nog moet doen is het
verrichle n van de arati: met ee n brande nd e dià
in ee n koperen sc haal loopl de ste rve nsbegele ider dri e keer om de ki st heen. Bij e lke rondgang raakt hij met het lampje even de lippen
van de overledene aan. Tcns lolle zingen de
aanwezigen ten afsc heid geza me nlijk een aanta l re li gieu ze liederen.
In het geva l dal er sprake is va n ee n begrafe ni s, vindt op de begraa fplaat s. naast de hi crboven besc hreven rituelen, nog ee n sy mboli sc he verbranding plaats, alvorens de kist in de
groeve wordt neerge laten (voor ee n uitgebreide ve rhande lin g z ie De Kl erk 195 1: 222270). Bij een c remati e in de open lucht (zoa ls
in Suriname) stee kt de oudste zoo n het vuur
aan.
In een crematorium gaa n de directe famili eleden samen met de pandit Ilaar beneden 0 111 te
he lpcn de ki st de oven in te sc hui ven. Dat gebeurt nadat de pandit de laa tste Ilwlllra :\' (heilige lekslen) hee f! uii ges proke n. Hindoes zie n
he t mom ent waarop tijdens de verbrandin g de
schedel breekt als de definitieve losmaking va n
de geest va n het li c haam .
Na de cre matie of beg rafe ni s houde n
Sanátans de daarop vo lge nd e derti e n dagen
rouwverwe rkingsbijeenkomste n. Elke avo nd

lil

re/alle

{ot dc dood

word t e r dan Uil de heiligt.! boeken \'oorge!czen
of wordcn er religi e uze verha len \'erte ld . De
fo rm ele rouwperiode wordt op Lh: tiende.
twaalfde o f dertiende dag afges loten meI ee n
uitgeb reid ritu eel (rerehi). Op deLe dag worden
he t hoofdhaar, de sno r e n baard van de
stervensbegeleider opnieuw geschoren .
Tijden~ de ceremonie offert de familie vel s(..: hill ende goede ren aan de dienstdo8nde
pandits. Deze gaven zijn sy mbolisch bestemd
voor de overl edene. Me n ge looft name lij k dat
de ovcrledene de dodenrivier (Baitalll i) moet
ove rste ken 0111 bij Yama in hel dodenrijk te
kunnen komen. YamJ is de heer van de dood en
zijn rijk staat in het voorpo rtaal vall de he mel.
Hij oordeelt over de overledene: heeft de overledene de muksha bereikt of moet deze wederom rcïncarneren? De geschenke n e n het
voedse l kunn en op deze reis vun nul zij n: ge ld,
kledingstukken. schoeisel. ee n la mp, ee n paraplu e n alles wat men denkt op reif; en voor het
oversteke n va n de dodenrivier nodig te hebben,
wordt meegegeven.
Als afsluiting va n deze ee rste rouwple(..:htigheden op de dag van de terellj word!
een gezelschap van drie tot zeven brahmaanse
prieste rs te eten gevraagd. waarbij ook aa n hen
'aalmoezen' worden gegeve n. Een van de
priesters treed t daarbij op als de l11a/w{Ja"ar:
zijn taak is 0 111 alle zo nd en, di e de ove rl edene
ge dure nde zijn leven zou hebbcn begaan, sy mbolisch 'op te eten· (o p zic h te nemen). Hetgecn
he m wordt aangeboden aa n eten en aan belonin g moet evenred ig z ijn aan de zonde n va ll J e
overledene die weggewerk t moe ten worden in
verba nd mei het bereiken van de 1ll0ksha. Deze
hoevee lhe id wordl bepaa ld door de hoofd priester. Na afloop van dit ritueel ve rklaart hij
het huis van de overlede ne e n de ste rven sbege leider rei n. Hierna krijgen de aa nwez igen
vegeta ri sch ete n voorgesc hot e ld. Voordat men
met eten begint. wordt er met een schaa ltje
rondgegaan waarin iedereen uil zijn of haar
bord ee n gedeelte van hel eten afSlaat, als het
ware sche nkt aan de overlede ne. Dit verzame ld
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voed sel wordt bij de andere res ten van het ri -

tueel bijgelegd.
Na deze dag neemt het leve n va n de nabestaa nden weer Lijn normale gang. Bij ee n cremat ie wordt na enige tij d - in Nederland kan
dat pas na veerri en dagen - de as door de familie uitgestrooid. In de rege l gebe urt dit in zee.
Met een kotter vaa rt men een e ind Uil de ku st.
waarna de as onder het reciteren van hei li ge
spreuken in zee wordt uit gestrooid.
De rouwplechtigheden op de twaalfde of
dertiende dag worden na verloop van zes
maanden en een jaar - zij het nu in besc he ide n
vorm - herhaald . Deze na-offers zijn bedoe ld
voor de zie l van de overledene opdat de ze zich
kan losmake n van het aardse en verder kan
reizen om weer geboren te worden, De laatste
rouwd ie nst (na ee n jaar) is de afs luiting van de
rouwperiode .

RITUELEN BIJ ARYA SA MAJI'S

Bij de Arya Samaj vinden de rouw bijeenkomsten tot aan de dag van de cremati e
thuis plaats. De Arya Samaj gaat ervan uit dat
door de nabestaanden niets meer voor de overledene gedaan kan worden. Niemand of ni e ts
kan de ziel begele iden of de reïn carnati e benvloeden. De ce re moni e in het rouw ce ntrum op
de dag van de crematie of begrafen is is kort en
duurt hooguit een half uur. Niemand laat zich
kaalscheren en er worden ook geen voedsel of
andere male riëJe zaken aan de dode meegegeven. In tege nstelling tot de Sanatan Dharm mag
bij een ste rfgeva l bij de Arya Samaj thuis wel
voedsel worden bere id. Na de crematie wordt
thui s slec hts vol slaan met ee n vuurofferdienst
(hm'onfl of honw). waarmee de rouwperiode
wordt afges loten.

TOT SLOT

Si nd s kort kent men in Suriname ee n crematorium. Nieltemin blijven hindoes van beide
mogelijkheden gebru ik maken: crematie in het
cre maLO rium of in de ope n luch!. De praktijk
va n her begraven, met nam e in de districten
meI uitzonde rin g va n het district Nickerie,
hee ft zic h weten te handh ave n. Ook onder ni elhindoes in Suriname vind! hel cremeren steeds
meer ingang. maar het blijft bij hen uit sluitend
beperkt tot het cremeren in het cre matorium .
In Nederland is Illet betrekkin g tot de ui/ voering van de antyashti sanskara het nodi ge in
positieve zin veranderd. Bekend zijn de verhale n van enkele jaren teru g. waarbij de le iding
van het crematorium hel li chaam va n de dode
naar beneden liet zakken lerwijl de vereiste
rituelen nog niet ten e inde waren. De laatste
jaren zijn de uitvaartonderne mers bete r gaan
inspelen op het multi culture le karakter van de
Nederlandse sa menl evi ng e n de daarmee samenhangende c ultuurge bonde n rituelen. Zo
wo rdt er nu , in verband met de uit te voeren
rituelen, meer tijd ge reserveerd voor crematie
of beg rafeni ssen bij hindoes.
Ook de recen le liberali sering in d~eder
land se wetgeving met be/rekking tot het
strooi en van as komt tegemoet aan de behoeften e n wensen van hindoes in Nederland. De
liberali sering houdt in dat me n naar be lieven
ee n plek mag uitzoeken om de as te verstrooien. Beide veranderingen bieden Illogelijkhede n aan hindoes om hun concepten e n
praktijk in relati e tot de dood bete r tot hun
rec ht te laten komen.

COIICepfel1 en praktijken onder Surinaamse hindoes in relmie fOl de dood
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Jan Sari man

Overlijdensrituelen bij Javaanse Surinamers

O

nderJavaanse Sllrinamers bestaan meervoudige culturele en religieuze stromin gen. Daarom lijk, het mij voor de helderheid
nuffig om aan te geven dat de beschrijving die
ik in dit artikel van Javaanse overlijdensrituelen geef, geëlll is op de gebruiken van Iraditionele Ja vaanse moslims. Hel is overigens
bekend dat ruim negentig procel11 van de
Surinaamse Javallell tot deze categorie behoort. AI dan niel actief belijdend, ze rekenen
zicll':.elf tOl de moslims Ie behorell.

OOST- EN WESTBIDDERS
Her is belangrijk Ie o nderke nn en dat er in
Suriname binnen de groep Java nen (wee hoofdstromin gen beSlaan: de zogenaamde westbidders en de g roep die a ls gebedsrichting hel
oosten ki es t, o mdat voor hen de he ilige stad
Mekk a in het ooste n zo u li ggen. Deze laatste
groep, \Vong madep ngetall, wordt ge makshal ve de ooslbidders genoe md .
Er is echter meer verschi I dat aan beide stro~
min gen verbonden is: de oost-bidders w illen
bij voorbeeld hun re li gie o ntd oen van tradit ies
die z ij n voortgekome n uit de cu lturele vervlechting met het hindoeïs me . Ui l deze vervlechting is o nde rmeer de voorouderverering,
de verering van spirituele en andere kosmische
krachlen met bijbehorende offe rdienste n
(slametall) te verklaren. De slamelan is ee n
gebedsdiens l met sadje/! (offerrande n) opgedragen aan de gees te n van de voorouders en
aan de goden. Dit is ee n typ isch uit bet hin doeïsme afko msti g versc hijn sel.
Door deze vervlechting van de islam met het
hindoeïs me is een leefhoudin g ontstaan bij
Ja va nen waa rin twee verschiJlende levensconcepties met elkaar worden verbonden.

He lde ndade n Uil her lijd perk van Krishna en
de hoogl ijdage n va n de vijf "endalV"s zoals besc hreve n in de Mahabaratta, zijn levensbeschouwelijke lessen die nog steeds een stempe l
drukken o p hel hedendaagse le ven van
Ja vanen. In de jaren vijftig, loen De Waa l
MaJefeit haar promotie onde rzoek in Suriname
deed voor haar studie Tlle Ja vallese of
Surinam, maakte ze de opmerkin g dat in 990/0
van de woningen van Javanen, hindoesymbolen aan de muur hange n, terw ijl ze het
moslimgeloof belijden.
Het lijkt o nmi skenbaar dat dit proces in de
loop der eeuwen bepaalde me nselijke eigenschappen posilief heeft ben vloed. Bij de
Javanen zou dil geleid hebbe n lot lolera ntie,
verdraagzaam heid en buigzaamheid. Door
deze leefhoud ing is in hel dage lijks leven van
Javane n geen scherpe e n fanati eke scheidin gslijn tussen de twee stromingen te merken. Hoewel de oosibidd ers zich strikt aan de islamregels houden en de westbidders meer gemengde riluelen hebben, bezoekl men elkaars
begrafenissen en woo nt wederzijds de rouwbijeenkomsten bij.
Bij een overlijde n komt de rUkIll1-cultuur, de
Javaanse concep tie voor onderlinge harmonie.
nadrukkeJijk in werking. En in het kader van de
g010118 royong -fllosofie worden de handen in
e lkaar ges lage n. Gorollg-royolIg is hel principe
om op basis van wederkerigheid elkaar te steunen.
Hoewel dus in het dagelijks leven gee n
sc herpe e n voora l geen gespann en sche idin gslijnen te merken zij n tu ssen oost- en westbidde rs, besc hikke n be ide groepen wel over
verschill ende gebedshui zen, waar de ge bedsni s
in de eigen voorgestane gebeds richting is ingeri cht.
Natuurlijk is in Suriname in het verl ede n de
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Rituele wassing van overledene (folO: Marrie Bot)
relmie tu ssen de twee stromin gen we l ee ns
minde r hllrtelijk geweest. maar dit kwam
vooral omdat in de politieke strijd machtshebbers om electorale aanhang te krij gen deze
versc hillen benadrukt e n en zo politiek gew in
hoopten te verkrijgen.

In Nederland lijkt de keuze voorde invullin g
van de dod e n rituel e n (met of zonder slame tan
el cete ra) de sc heiding tussen oosl- en weslbidders vee l minde r belangrijk e n worden deze
opties voornan1clijk bepaald door de gebo ndenheid aan de eigen kaum (de gebedsvoorganger).
De ge neratie van traditionele voorgangers
sterft in Nederland uil en verjonging komt nau welijks van de grond. Dal leg t reed s voor ee n
deel beperk i ngell op. Ve rder begi nt steeds mee r
de mening te overheersen dat heluilcindelijk in
wezen neerkomt op het dienen van een e n de-

ze lfde godheid. waarbij alles wal ero mheen
gebeurt , gezie n dient Ie worde n al s meerwaarde voor de eige n Ja vaans.e ide ntiteit.
Vermeldenswaard is nog he l bestaan van ee n
groe p onder de naam Kejawa n. Deze groe p
streeft naar het vClja va ni se rc n van ritu ele n e n
tradities. Zij beijvert zic h e rvoor dut rituel e
spre uk cn cn ge bedsreksten loveel mogelijk in
de eigen Javaa nse laaI worden uit ges proken.

DE RITUELEN
Twee opmerkingen wens ik vooraf te make n.
Allereerst reken ik handelingen die va nze lfspreke nd zijn . zoa ls het verkrij ge n van ee n
overlijdens attest en dergelijke ni et lot de eige nlijke rilU ele n. Verder dient re kenin g gehollden te worden met klimatologische olllstandi g-
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Vrouwen dragen overledene na de riTuele wassing naar de zaal
waar:e zal worden gekleed ift een IU/.:wade (f%: j\1arrie Bot)

heden en andere beperkingen, die soms een rol
spelen bij de fysieke uit voering va n delen va n
het ritueel die in eell open ruimte zo uden moeten plaatsvinden. In zulke gevallen wordt door
improvisati e een creatie ve oplossing bedacht.
In Suriname wordt na vaststelling van een
overlijden door famili e de kaum verwittigd. In
bepaalde gevallen is deze reeds ter plekke.' De
kaum komt in de regel met zijn he1pers. Een
ervan wordt belast met het doorgeve n va n het
doodsbericht aan famj\ie, ke nnisse n en buurtgenoten. Er wordt ee n wake georga ni see rd.
Deze wake is voor zeven achtereenvolgende
nachten ingesteld en vooral familie en naaste
vrienden zullen de cycl us va n zeve n nachte n
ni et onderbreken.

Zod ra in de omgeving bekend is dat iemand
is overleden , koml de buurt in aClie en loonl
medeleven. Vrouwen haaste n zich met SQwoe r,
ee n rituele gift in ee n mandje gevuld met ongekookte rij st en wat specerijen die in ee n
slendang (sjaal) wordt gedrage n naar het huis
van de ove rl edene. Mannen kom en en plaatsen
hun vrijwilli ge geldinleg in een voor dat doel
beste md mandje dat meestal bij het afgedekte
lijk is neergezet. De bijdragen zijn bedoeld om
de koste n va n de begrafe nis meI bijbehorende
slometall te helpen bestrijden in hellichl van de
gotong myong en hebben dus meer dan een
sy mbool fun cti e,
Na het beke nd worden van de begrafenisdag
gaa l de kal/tri met zij n hel per naar de plek waar

OI'I!rI(jdel/sriluelel/ hij JUl iaanse Surinalllers

Smeekhede voor de over/cdenc (/010: Marrie Bot)
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het graf zal wo rden gedolve n. In ee n kort ri tueel wordt ee n gebed uitgesproken waarin de
spirituele heerser van de grond/aa rde wordt
gevraagd het levenloos lichaam in haar sc hoo t
te wi lle n opneme n,
Vervolgens vindt de lijkrei ni gi ng plaats. Dil
ritueel wordt op het erf/bi nnenplaats gehouden
ond er leiding van de kaum. Het lijk wordt gelegd op een baar va n afgesneden bacove stammen e n afgedekt met de bladeren. De ceremonie wordt afgesc hermd door opstaand ge ho uden saro ngs. Er wordt in zeve n feiltjes water
klaar gelegd waarin zeven versc hillende
bloemsoonen e n zeven rituele ingrediënten
zijn toegevoegd: badzeep. geurballetjes.
blauwsel , me rang (droge rij staren), koen;r
(geelwonel), gezic htpoeder en wal aarde.
Daarn a wo rdt het ge rei ni gde lijk gewi kkeld in
zeven el wit gebleekf katoen en op zeve n plekken afgebonde n, va n het hoofd tot de voeten.
Wannee r door de familie westerse kl ed ing
wordt gewenst. vindt de afw ikkeling ni et plaats
e n na afdekk ing (me t watjes) va n neusgaten en
oren wordt het lijk binnenskamers opgebaard.
Voor het ve n rek naar de begraafplaats wordt
ee n sahadar (afscheidsgebedsdienst) gehou den. Het lijk wordt vervolgens naar de buitendeur gedragen. op sc houderhoogte gehouden
e n de huisge noten lopen driemaal onder het lijk

door len afscheid e n als teken van geestelijke
acceptatie van de scheiding voor altijd.
Na aankomst bij het gedo lve n graf wordt de
lijkki st geope nd. Het lijk wordt op zijn zij gelegd waarna de kaul11 over het lichaam geboge n
een allerlaatste afsc heid.sgebed in ee n meeslepende melodie voorl eest (ct 'dan). De overige
aa nwezigen horen dit in zit/hurk houdin g devoot aan, De kaunl gooit daarna als eerste aarde
in de kuil.
Als het graf is gedi cht. wordt te r plekke een
afsluitende gebedsce re moni e ge houden met
brandend wierook waarbij zegenin gen worden
aangeroepen om op de gebruikelijke manier in
stof op te gaan.
De avond na de begrafenis wordt de eers te
slame/an gehouden met sadjenan (offerrand en) waarin naast de rituele voorzie ninge n
ook een lievelingsgerecht van de overledene
kan worden opgenomen. Deze sadjen blijft tot
de eerstvolge nde slametall opgedi end . De
slame/an zelf (ge bedscere monie meI gezege nde maaltijd) wordt in bescheide n vorm gehouden. Aansluitend wordt de wake gehouden.
De tweede s/ameron vindt plaats op de derde
dag na de begrafeni s, ve rvol ge ns op de zeve nde, de veenigste. de honderd ste. de 360e en
de laatste op de duizendste dag, in totaal dus
zeve n keer.

NOOT
I. Ik beschrijf de Surinaa1T1!je situatie. In Nederland verandert er veel. Zie hiervoor het mooie boek van Marrie Bot (1998) met
een heel hoofdstuk over de rituelen in Nederland.
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Overlijdensrituelen en Jaran Kepang
Geesten van overledenen op bezoek

H

et mag bekend verondersteld worden dat
in religieus op:ichr de Javaanse moslim
gemeenschap in Suriname grofweg ingedeeld
wordt in oostbidders (Reformistische richring)
en wesfbidders (Tradition ele richting) (de
Waal Malejïjl 1963; vall Weil geil 1973;
SI/parlall 1976; Oerveld 1980; Gooswil 1988).
Traditionalisten houden de overgeleverde gebrt/iken, me/name rÎflIelen en culturele opvoeringen, :0 veel moge/Ijk in ere.

essentie me nse n ni e t gelij k zij n (GoDswil
1990).'
Via kernrituele n e n culture le opvoeri ngen
kunnen be la ng rijke aspecte n van de mani er
leve n van ee n vo lk geobservee rd wo rde n. Het
is de bedoe li ng in dit artike l het verba nd na Ie
gaan lusse n overl ijdensritu e len en jarml
képong.

OVERLIJDEN
Tot de kern rituelen, de funda mentele rituelen ,
van deze groe peri ng worde n gere kend : he t
ho uden va n slametan, het plaatsen van sajèn.
het ho ud en van overl ijde nsrituelen en het bezoe ken vall de grave n van overl ede n fa milielede n.
Culturele opvoeri ngen behoren tot een va n
de elementa ire bestanddelen van ee n cultuur e n
zijn esse nti ee l voor het doen van observa ties.
In ee n cu lturele opvoerin g kan kenni s worden
genomen van het were ldbee ld en de ethos (normen en waarde n) va n een vo lk . De uiterlij ke
kenmerken waaraan elke c ulturele opvoering
voldoe t zijn: e r is een sprake va n ee n tijds limiet. met a nde re woo rde n er is een begi n e n
een ei nd; de ha ndeli ngen die plaats v inde n zijn
aa n regels gebo nd en; e r zij n een aa nt a l
opvoere nd en en e r is publiek aa nwezig dat op
een afgesproken plaats en naar aa nleidi ng van
ee n bepaalde gebeurten is de opvoering bijwoont (S inge r in Turner 1986: 23).
Ee n va n de cu lturele opvoeri ngen va n de
traditi ona li sten (westbidders) isjarall képang,
ee n voo rn ame lij k door mann en op bamboe
paarden uitgevoerde dans. In ee n jarcl1I képallg
opvoeri ng word t uitdrukking gegeve n aan de
Javaa nse opva ttin gen dat goed en s lec ht. orde
e n chaos met e lk aar ve rbo nde n zijn . en dat in

Wanneer iemand is overleden, moete n hem de
ogen ges loten wo rde n. Als de mond ope nstaat
moet ook deze gesloten worde n door een doe k,
om de onderkaak e n het hoofd te binden (de
ziel mag niet o ngeco nt roleerd ontsnappe n). De
armen worden op de voor overlede nen voorgesc hreven wijze gerangsch ikt : de linkerarm gebogen op het o nderste dee l va n de borst, de
rechterarm word t op de link e rarm gelegd. De
benen moeten eventueel gestrekt wo rde n. Deze
houding wordt gezien a ls de juiste. omda t zij
aangeeft dat de zie l in vrede e n be ru sting het
li c haam verla ten heeft om z ijn weg in het leve n
na de dood te vervo lgen e n 0111 te versc hijn e n
voor de Sc heppe r van het leve n en het uni vers um (S uparlan 1976: 267).' Doorsnee Java ne n
ge loven dat ni et lang na ove rlijden de zie l van
de ove rl ede ne verande rt in een geest. Deze
dwaalt rond in de buurt van het hui s waar hij
gewoond heeft (Koe ntj ara ningra t 1985: 338).
Na het overl ijden worden sajèll (offers) geplaatst en idea liter in de loop van ruim dri e jaar
in totaal zeven slametall ( rituele maaltijden)
ge houden. Een geest kan echter a ltij d bereikt
worden door zijn levende verwante n en afsta mmeli nge n wanneer z ijn hulp vere ist is. Na
de duizend ste dag heeft de overledene zijn
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Een Javaanse begrafenis

OwrlUdel1srilllelen en Jaran Kepang, Geesten
eind be~teml11i l1 g bereikt. Dat betekent niet dat
de nabestaanden geen verp li chti nge n meer
hebbe n, Met name kinderen zij n sc hatplic ht ig
aan dc oude rs. Graven van ouders moeten elk
jaar bCLocht worde n op de dag va n overlijden.
Wann ee r ie mand begraven is. rrmg he t graf pas
na drie jaar vernieuwd worden, dal wil zegge n
nadat de slallleWII nyèwlI (rituele maaltijd van
de dui zendste dag) heeft plaatsgehad. Eerst
daarna mag de familie van de overledene ee n
meer permanente gedenkplaat met insc ripti e
phmtsen. Soms wordt deze plaat nog omgeven
door ee n hout en of ijzeren hek werk en een
poorl. Er besta<lt hi erin vee l va ri atie
( Koenlj aranin grat 1985: 366). ' Op ee n beg ra a fpla a t ~ z ijn de graven va n recent ter aa rde
bestelde ove rl edene n zonder moeite aa n te wijze n. Een uitgevouwen parasol/paraplu en een
bord op het gra f z ijn dc stille getuige n dat de
begrafenis recen te lijk hee ft plaats; gevonde n.
De parasol/paraplu is gebrui kt om het hoofd
va n de dodc te beschermen lege n de zon/regen
op weg na ar de begraafplaats. In het bord zat
rij st di e ond erweg uit gestrooi d is. Deze twee
attributen worden op het graf achtergelaten.
Bij de grave n va n oud ers en voorou ders
wordt geofferd op de dag vóó r het begin van dc
vastenm aa nd . Verder brengt ee n jongen op de
avo nd vóór l ij n besnijdenis ee n bezoek aa n de
begraafplaats. De vooroud ers worden ter
beSlCn'lde r plekke geraadpleegd of te hulp geroepen wanneer de kinderen z iek zijn. Elke
keer als van ee n overledene gedroomd wordt
(dat betekent dat hijh ij hongerig is en gevoed
wi l worden) word t f.ijnfhaar graf bezocht. Bij
elk bCloek vlorde n sajèn (offers) geplaa tsl.
gewoon lijk blocmoffers.

mil
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iemand die Iclrrnoord geplecgd heeft over de
aa rde Iwerft of nog steeds aan de aarde gehonden b. Zij n !.iel is gevaar lijk voor de levenden
en kan op l ijn minst ongeluk brenge n. Het geloof dat ce n ongeluk dc levenden I.OU overkomen, wordt gedragc n door de opvatting dat iemands leven op aarde is uitgestippeld. Wanneer
je nu ste rft voordat je tijd geko men i~. door
zelfmoord of bijvoorbeeld door een auto ongeluk, wo rdl dat geL ie n a ls zou de persoon ond er
inv loed gestaan hebben van onzichtbare geeste n. Dat betekent dat op dat tijd~tip lichaam en
geest nict in harmon ie met elkaar waren. Na de
dood van die persoon lal 7ij n geest op aarde
rondlwerven onder invloed van deze kwade
gee~le n . die hem ovcrgehaald hebben lidllclf
IC duden (Slipa rl an 1976: 273: Brakel 1976:
S4). Bij icmand die zelfmoo rd gepleegd heeft.
verlaat dc Ijel het lichaam maar kan z ijn reis
naar het leven na de dood nÎel beginnen. omd<.lt
de voo rbesc hikt c tijd van overlijden nog niet
aa ngebroke n was. De gecst (na overl ijden
word t de licl ee n geest) bevindt lic h in een
'vacuü m', dat wil zeggen. hij bevindt zich in
een si lUatic waarb ij hij noch bij de levellllcn
behoort noch bij tie dode n die de reis Ilaar het
' Ieve n-na-dc-dood' lij n begonnen. MeI andere
woo rde n hij is nog aan de aarde gebonden maar
I.onder vorm of lichaam dat hem als omhulse l
dient. Daarom bdlOort dcL.c geeM lol dc c~ltego 
ric onlichtbare wel.en~ die op aarde ro nd Iwerven totda t de hUil door de Schepper voorbeschikt e tijd van overlijden daa r is. of hij kan
gedoemd lijn voor altijd aan de aarde verhon dcn te fijn onder invlued va n kwade onzichtbare we,ons (Slipa rl an 1976: 274).

.IARAN KÉPANC OF PAARDDANS
OVERLIJDEN DOOR ZELFMOORD
Wann eer ie mand ze lfmoord gep leegd heeft.
komen de nabestaanden in probleme n. Z ij wete n niet o f zij er goed aa n doen de zeven
slallletall te houden. Zij ge loven dat de ziel van

Ee n va n de meest spectacu laire c ultuuruitin gen
va n Ja va nc n die tot de wes ~bidd e r s ge re kend
worden is de opvoeri ng van ee n jar{/I/ képulIg
of paardda ns. Jllran képallg is een dans die
onde r leiding van een gamhuh (geeste lijk lei -
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Een pas gegraven graf(folo: Sylvia GooslVil)
der) wordt uitgevoerd op bamboe of leren paarden. De dans wordt muzikaal begeleid door een
gamelan (xylofoon ) ensemble. waarin de trom
een zeer belangrijke rol vervult. Een opvoering
begint met een dansdemonstratie van de fraai

pende veranderi ngen voordoen i n het leven van
een individu of van ee n ge mee nschap. Veran-

uitgedoste dansers, gevolgd door een trance
gedeelte. Over het algemeen is de trancedans

deringen in het leven van een individu kunnen
zijn: geboorte. eerste menstruatie. besnijdenis,

voora l een mannen aangelegenheid. Meestal
worden vrouwen als zij meedansen ni et in
trance gebracht. Tijdens het trance gedeelte
wordt de danser met behulp van de gamhuh in
bezit genomen , bezield, door een bepaalde
geest: de éndang. De danser in trance reageert
alleen op het ritme van de trom (GODS wit
1988)
laran képaflg groepen treden op tijdens
ove rgangs rituele n van een individu of gemeen-

huwelijk, eerste zwangersc hap of overlijden.
Veranderingen in het dagelijks leven van een
gemeenschap kunnen zijn de plant- of oogsttijd, het bouwen va n een gemeen sc hapshui.s of
de oprichting van een vereniging.
De rituelen die dan uitgevoerd worden kunnen worden ondersteund door een jaran
képang opvoering. In Suriname treden regelmatig jartm képang groepen op tijdens ac ti viteiten die verband houden met bersih désll,

schap. Overgangsrituelen zijn voorgeschreven
handelingen e n activiteiten die uitgevoerd
moeten worde n op het moment dat zic h ingrij-

OverlijdellSl'illlelell en Jamll Kep allg, Geesten \'011 Ol'erledellell op be::oek
wann ee r hc! do rp o f dc buurt rituee l gere ini gd
wordt. Hel is ec n vceg te ken wanneer in ee n
Javaan se ge mee nsc hap o f dorp de jaarlijkse
ritu e le re ini g in g van de o mge ving ac ht erwege
blijft.
Tenslo tt e kan een g roe p gev raagd worden o p
te trede n o m ee n be lo fte na te kome n. He l kan
ge b ~ lIre n dat iemand ec n be loft e doe t (bijvoorbeeld het lat en optrede n van een j anlIl képang)
al s ee n wens uitk o mt (Goos wil 1988 ).
Wes tbidd ers bes leden ruim e aand acht aan
overgangsritu elen. O o k ove r de ze o vergan gsrilll c le n is reeds he t nodi ge geschre ven (de
Waa l Mal e fij t 19 63: va n We nge n 197 5:
S uparl an 1976: GODsw it 1988).
He Lbe lang van ee n j01l1/l képallg op voerin g
li g! in de o pvattin g dat tijdcn s de trance de
dan se rs in bezit ge no men worden door geeste n.
Vi a de galllbllh kan me t de o nz ichtbare we re ld
geco mmuni cee rd en het kwaad afgewenteld
wo rden. De po pula rite it van een g roep is afhanke lijk van het ve rm ogen van de gal1lbllh
(leider) om dan se rs in trance te krijgen . Hoc
meer dan se rs in tnll1ce rak e n, hoe populairde r
de groep .

GEESTEN OP BEZOEK
De gOl/lbll h (de le ide r) di e tijd ens zijn leerpe ri ode doo r medi\ütl c e n vaste n. met andere
woo rde n door myst iek te beoe fene n, in de gelegenhe id ge wees t is o m geesten aan zi ch te
onderwe rpen. is i 11 s taat ze mm de dan sers te
geven, waard oor ze in trance raken. Deze geeste n di e de glim/mil 'koopt', worden élldang
ge noe md . Ee n jll rtlll képang danser di e in
trance is, heeft de doo r de gambuh o pgeroepen
élldllllg '01' bezoe k'. De geest heeft tijd e lijk
'bez it' van he m ge nome n. Hi erdoor is de danser ze lf niet meer ve rantwoorde lijk voor zijn
dad e n, het is de éndang die zijn gedrag verder
be paalt . Het woord éndang bete ke nt in hel Javaan s: op bezoe k ko n\cn . Met deze omsc hrij vin g va n de geest. di e l11 et behulp van de
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gllmbuh in de dan se r ko mt. wordt de esse nti e
va n he t gebe ure n aan geduid. Ee n hu/al/g kOlll t
eve n op bCloc k en wo rdt verondersteld het
li cha am wee r te verl ate n.
Ee n éndallg wo rdt opgeva t al s ee n ronddole nd e gees t o f oo k we l ee n o n/.Î chtbaar wezen.
Degenen di e in reïn carnati e ge lo ve n, o msc hrij ve n ee n rondd o le nde geest al s ee n z ie l di e
wac ht o p het moment dat hij/z ij wee r mag teru g keren in ee n lic hü:)l11. Tot dat mo me nt ve rblijft deze gees t o p grote ste nen, in bo men of
o p markant e plaatsen.
Westbidd ers o msc hrij ven een ronddo le nd e
gees t al s ee n l ie l d ie ve rwaa rl oo sd is e n z ij n
uit eind e lijke beste mmin g daardoo r ni et bere ikt
heeft . Hij is ee n d o le nde geest geworden. Er
Lijn di verse mani e ren o m ee n do le nd e geest te
word en vol gens de westbidde rs. Wannee r iemand is ko me n te o verlijd en e n zij n fam ili e
ve ree rt z ijn geest ni et mee r. dat wil zegge n dal
zij de ge bruike lijk e slametal/ ni et mee r ho ude n, zal Lijn geest de e indbes te lllming ni ct
bere iken e n gaml dw ;.\\ en,-4 Dit overkolllt ove rleden perso ncn di e gee n famili e mee r hebbe n
o r di e in onmin met hun famili e ge leefd he bben. Maar dit lo t tre ft ook mense n di e ze lfmoo rd ge pleegd he bbe n. Voo r Jav an en beteke nt ze lfm oo rd in g rijpe n in de Wil van de A lmac hti ge. En al s ee n persoo n l,e lfrn oo rd gepleegd heeft. moel hij lz ij oo k voor de ge vo lge n
instaan . Na d eze daad ka n een goede verlo rging o m de geest Il aar de e indbeste mmin g te
bege le ide n ni et gegarandeerd worden. De geest
van ee n persoo n di e ze lfmoo rd gepleegd hee ft ,
vindt gee n ru st.
Deze ru ste loos d o lend e gees ten kunne n door
me nsen ' gek oc ht' (door mag isc he krac ht en aa n
zich o nde rwo rpe n) e n gebruikt worde n o mdat
zij nog steeds aan d e aarde gebonden zijn .
Door dit feno mee n, dat van de ronddol e nd e
gees t. is hel moge lijk o m een gees t tijde lijk in
ie mand te bren ge n. Wann ee r dc ronddol en de
gee st door de galll b//h geroepen wo rdt tij de ns
ee n j arcm kép(mg op voering e n in ee n d ans!.:!r
ge bracht wordt. heet hij él1dang.
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Maar de geest va ll een ove rlede n pe rsoon
kan ook tot éfldang ge maakt word en zonder dat
hij daar ze lf aanl e idin g toe gegeve n heef!. Dit
ka n gebeu ren wa nneer de gwnbuh de geest van
een persoo n gaat ' hale n' di e omgeko me n is bij
een onge luk. Deze geest moet ec hter binne n
drie dage n 'gehaa ld' zijn. and ers lukt het ni et
mee r om die speciale éndaug te krij gen. Na de
de rde dag heeft de geest de plaats va n overlij den verlate n. Ee n gambuh hoeft ni et vee l te
vaste n of te medite re n o m deze geest te mani pu le re n. Aan de a nd ere ka nt geeft hij grote
prob le men tijde ns de trance.
Dat er spra ke ka n zijn van ronddolende
geesten heeft te make n mei het ge loof van le-

ven na de dood. Wes tbidde rs ge loven dat de
gees t in verbinding blijft staan met de nabestaande n. Daarom kan het ge beuren dat iem" nd
naa r het graf va n zijn ouders or grootoude rs
gaa l wann eer er moeilijkhede n zijn di e hij ni et
aank an o f kan o plosse n. Ee n beg raafpl aats
wo rdt a ls ee n bij zo ndere plaats beschou wd.

Vro uwe n moeten rein zijn wanneer zij een
begraafplaats w ille n binne ngaan . Oo k de mani er va n binne ntrede n moet je wete n. Een begraafpl aa ts betreed je met je linkervoet onder
hel zeggen va n ee n spre uk . (Een hui s met je
rechte rvoet). De regels va n hel binnenk ome n
we len veel Javanen niet meer va nwege hun
contact meI a nd ere culturen werd mij ve rt eld.

Het graJ no de dllizendste dag (foto: SyiFia Gooswil)

OverlUdensrillfelcn en Janm Kepang. Gces/ell
In de l1luand r/lwah van het Javaanse jaar.
dat is de maand vóór pa .<;a 5 (de vasten maand )
behoor! de begraafplaats gezame nlijk sc hoo nge maak t te worden door de nabestaanden.
Vóór het vasten begint en op de laatste dag van
he t vasten. dat wil zeggen de dag vóór had{l'
(v ie ring e inde vas te nlllaand). rnoeten de grave n va n de o uders en voorouders met de bijbehore nd e ritue len sc hoon gemaa kt worden.
Ee n gal/l /mh is verplicht de élldallg die hij
door vasten e n meditatie 'ge kocht' of o p de
ge makke lijkere mani e r bij voorbeeld na een
ongeluk 'gehaald' heeft . te verzorge n. Hij moe t
e lke do nde rdagavo nd ter e re va n he n sajèn
(offers) plaatsen orn LC te voeden. Een offer
bestaat o p zijn millst uit een glas water waarin
jasmijnblocmen drijven. Hel offeren gaat vaak
gepaard rnet het branden van mcnyan (wierook) en het uit sp re ken van ee n tekst zoa ls:
' Het is e tenstijd , Ill aar ga a lsllIblieft weg a ls u
gege ten heeft. want u wordt ni et opgeroe pen.'
Deze z in moet erbij gezegd worden. ande rs
blijven de éndang rondhangen e n vallen me nse n lasti g waardoor zc in tran ce raken.

ENDANC MAYIT

Er bestaan veel él/ dal/g. Tijdens he t uit spreke n
van de sp re uk en om de dansers in trance te
brengen, roe pt de gal1lbl/h de éndang die hij
nodi g za l he bbe n afzonderlijk op. Hij moe t
heel duide lijk aangeven welk e éndang hij uitnodi g t. Dat doet hij door hun name n uit te spreke n. Van de opgeroepe n hu/allg is de éndcwg
lIlayir de gevaa rlijk ste e n lasti gste.
Er zij n diverse groe pcn die éndang mayir
oproepen. Dit is de éndallp, waaraan de gall/buh
heel ge makk e lijk kan komen. Hij hoeft ni et
vee l te medit eren e n te vas ten. De éndang
mayi/ haalt de gambuh va n ee n begraafplaats
wannecr ie mand pas begraven is (die bijvoorbeeld ze lfm oord ge pleegd heeft). of van de
plaats waar ee n fataal auto o nge luk hee ft
plaatsge had . De galllbuh moet sne l te werk
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gaa n. want bij moet de geest gehaald he bben
vóór de derde dag na overlijden. Na de derde
dug begint de gecst zijn reis naar zijn eindbestemming. begeleid door de diverse
slallle/{lJ/. die voor hem ge houden worden door
de nabestaande n.
Ee n danser die hu/allp' lIIa.'"il op bezoek
hee ft. danst op ee n wi t paard mei de naam
k(/mi( (lijkbaar). In tran ce gedraagt hij z ich
woest e n is ook moei lijk uil dc trance te hal en.
lettc rlijk e n figuurlijk. Een danser die: dezt:
élldallg in zich heeft. moe t a ls een lijk beha nde ld worde n voo rdat hij uit dc trancctoestand
ge haa ld kan worden. De balllboepaarden
waarop de dansers gedans t hebbcn. worde n a ls
cc n lijkkleed op hcm gclegd. De danser in
tran ce (st ijf als ee n plank) wordt daarna door
de andere dansers op sc houde rh oogte gehesen
e n ee n paar keer in het rond gedrage n. De armen zijn moeilijk tc bu ige n (O m iemand uit de
trance te hal e n moeten de arme n gebogen worden). Soms moet de danser nel als bij ee n lijk
in ee n klOJO (mat) of doek gew ik keld worden
en moet cr wee r wierook gebra nd worden voordat hij uit de trance komt. Verder is de élldang
mayil doofstom. waardoor hij niet l11et de andere élldang kan co mmuni ceren. Daardoor
word t deze éndang ni et goed begrepen cn
wordt boos. Soms kunne n éndang IIInyi/ komen zonde r dat ze opgeroepe n l ijn . De
gall/!Juh heeft dan ee n probleem. Een opvoerin g waarin een éndol/g JJloy;/ is o pgeroepen.
ver loop t a ltijd rommelig. Wanneer deze gees t
niet is opge roepen. o ntstaan c haotische taferc ~
len tijdens ee n opvoering. Ml!estal wordt de
danser waarin deze gees t op bezoek is als laatste uil de trance gehaald. En hel ka n re lat ief
lang durc n voordat de danser wee r aa nspreek baar is.

COMMENTAAR EN CONCLUS IE

Aangezien bijna alle joran képmlg groepen de
ge makke lijk te verk rijgen élldallg II/a.";l tijdens

/
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een opvoering te n wnele voeren, zijn de verrichtingen van deze geest van de jaran képang
zo nder al te vee l moeite te aansc hou-we n, De
tendens bestaat, volge ns informanten, dat moderne jongere gambuh zich ni et zoveel moeite
wi llen getroos te n o m stevig te vas te n e n te
med iteren om de reguliere geesten te 'kopen' .
Het loo nt de moeite om naar de radio te luisteren om te weten waa r zich een dodelijk ongeluk heeft voorgedaa n. Een élldang mayit is dan
gauw 'gehaald '. Het houd en van de voorge·
schreven overlijdensri wcJen heeft voor deze
ziel gee n zin meer.

Voor de nabestaanden is het houde n van de
eers te slamelan op de avond na de begrafenis
heel belangrijk . Daarmee begint op aards ni·
vea u de begeleiding van de ove rledene op zijn!
haa r reis naar de eindbestemming, Het negeren
van de voorgeschreven riluelen (slametan e n
sajèn) is voor de gambuh ee n va n de mogelijkhede n om geesten voor zijn joran képaflg Ie
verwerve n, zodaLhij zijn dansers in trance kan
bre ngen.

NOTEN
I.
2.
3,

Jarun képalJg als culturele opvoering i~ door mij besproken in Oso 9(2), 1990.

Zie ook het artikel van J . Sarimun in dit nummer.
Javanen houden van verhalen vertellen. Pak Kardi K:mowidjojo vertelt in hel Javaans in O~o 9(2). 1990 een verhaal over begrafenisrituelen. De Nederlandse vertaling is verzorgd door Johan Sarmo en Hein Vruggink.
4 Door de opeenvolgende slamnan wordt de ziel geleidelijk vun de aarde losgemaakt. LOdal hij de weg af1eg t die hem zal brengen nllar
hereniging mei De Ene.
5. Spreek uit: poso.
6. Sprcel.. uit: OOdo.
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Frans Malajuwara

Begrafenis- en rouwrituelen bij de Kalihna

D

e rouufeesten WlI/ de Kalihna: GII/al/gallOl! el! Epekot!olloh ~el/aamd, ::.tjn 'vitringen' in de oorspronkelijke :il/ van her
\Voord. Hel zijn plecJllige bijeenkomsTen waar
de Remeenschap ::.ich bezim en daarbij ::.owel
/Jet verdrieT als de vreugde I'an het aardse bestaan ondergaat. Alle gel'oelens vindelI 1111/1
plaars, alleen niet de H·on//Oop. walll de I'iering
is het amwoord daarop: ::.lj vernieuwt eH bekrachtigl hel I'erbolld lussen schepsels en
Schepper. Dit artikel biedt eell verklaring van
de symboliek WlIl Omallgolloh en Epekodolloh:
de eerste aan:,etlol eet! systematische lJeJchnjvillg VOIl binl/enuit. die een aal/vulling kan
betekenen ol' li et bekende eerde re werk WIJl
hu i Iel/staanders.

mens (kali/lila) en uniek 111aakt. Onze persoonlijkheid is hier een afgeleide va n. De akapoh is
een overblijfsel hi erva n. een schaduw van wal

Om de verschillende ceremoniën en rituelen
van rouw bij de Kalihna te belichten is het
we nselijk enige beg rippen uit de ideeën were ld
van de Kalihna kon aan te stippen. Ik heb geprobee rd Nederlandse termen te vinden waarvan de strekking de Kalihna beleving zoveel
mogelijk benad ert, maar er is geen sprake van
gestandaardiseerde vertalingen voor ieder begrip. Ook de spelling is nog in beweging.
De ritu elen vinden hun oorsprong in de overlevering over hel onlsti.lan van de mens, De
sc heppin g ze lf ontstond door een ongekende
manifestatie van energie . Deze ongekende
grote kracht wordt Taoms; genoe md: De Grote
Oorsprong, God, de Grote Geest. De opvattingen over de sche pping) waarvan de bezie ling
deel uitmaakt va n deze Oerenergie. is nauw
verbonden met de opvatting over het Kalihna
bestaan op aarde. Di t bestaan is een samenspel
van twee dimen sies (fysiek en spiritueel) waaruit de mens afkomstig is in een ontwikkeling
naar zijn bestemming: gedurende zijn aardse
bestaan za l de Kalihna zich namelijk moeten

e r was. Een idee vu n ee n overblijfsel va n een
energieveld dal langzmllll afneemt in inlensiteit.
De Kalihna traditÎ e 0111 tot Omanganoh en
Epekodonoh. de rouwfeeste n na de begrafenis.
te komen wordt a~lIlgegevell door de Kalihn a
levensfilosofi e. die religieus van aard is. Onze
kosmolog ic heeft als ta stba re basis he t
sjaman isme. Uit het sj;:unanislne wordt hel spiritue le karakt er van een idee gehaald en verwalcl of naar de o nzichtbare of naar onze tastbare wereld, In dil gegeve n is de re latie van
overledenen en levend en ee n raakvlak van
bestaanselelllcnl e n, fysiek en gees telijk . 0111 te
kome n lot een goede afSlem min g op deze c lementen door de ziel van de overlede ne vanuit
een spiritueel en een fy:-oiek bestaan. zull en
nabestaanden hem he lpen om zijn nieuwe
bestaansvorm goed binnen te gaan. De nabestaanden kunn en ec hte r een snelle versmelting
van de akapoh Illet de Oorsprong ook tegen houden of vertragen, door bijvoorbeeld geen
Omanganoh te houd en of onvoldoende ru st tc
houden, Het is het recht va n de mens geboren

klaarmaken om 7<0 goed mogelijk in eve nwi ch t
weer te worden toegevoegd aan 7ijn Oorsprong. In dC7.C levensove rtui gi ng is ge boorte
in de ene dimensÎe ee n sterven lIil de andere .
Bij het ei nd e va n een beSlaan als mens worden
de ideeën hieromtrent gesy mboli seerd in de

overlijdcnscercmoniën e n -ri tuelen.
Het is de aka1'ë die sterft en geboren word\.

De akarë is dc lie l. de energie die ons doel leven. Deze e nerg ie is van de Oorsprong.
Tal11l1si. en du s gelijk aan Tamusi. MeI de
akatë bedoelen wij de psyche van het beSlaan ,

het samengaan van lichaam en ziel dat ons
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te worden in de andere dimensie, nel als bij de
geboo n e vanuit de ideenwereld naar onze tastbare wereld. die wij likorel1, de aarde, het onvolmaakte, noemen. Wij moeten hem hierbij
helpen om verder te gaan. Het is onze plicht om
de mens waardigheid te geven bij de ontmoeting in de wereld waarin zijn voorvaderen vertoeven of hebben vertoefd. Het is de plicht van
de nabestaanden en een ieder die zich betrokken voell om het bestaansrecht, O'menoh, dat
bij hel ontstaan werd gegeven, ongeschonden
terug te offeren.
De geboorte Uil een van de dimensies is de
O'monoh, het steeds verder gaan op je bestem ming als deel van de sc hepping. De overgang
uit de ene in de andere dimensie is een en hetzelfde proces, benoemd als geboorte of dood,
afllallkelijk vanuit welke dimensie men het
beschouwt. Deze overgang wordt gemaakt elke
keer wanneer de akananoh. de bezieling , zich
voldoende heeft gemanifesteerd. Om deze
akanalloh de best mogelijke condities re geven
in zijn fysieke dimensie kennen de Kalihna
bijvoorbeeld de gezamenlijke kraamperiode bij
de geboorte van een kind (ook de vader van het
pasgeboren kind houdt een kraambed van vijf
weken, de (j'nemanoh). Wat nog niet algemeen
bekend is. is dat deze periode van meditatieve
zorg al begint in de vijfde maand van de zwangerschap. Deze vijfde maand is het begin van
een co ntact met de vijf elemenlen van het leven: Wa 'wh. Tww, ONno, Tawonganoh en

de traditie van de Kalihll3 van de benedenloop
van de Marowijne, zoals ik die ken en zoals die
mij is verklaard door de erkende deskundigen
van mijn volk. Van deze wil ik zeker noemen:
mijn grootvader. het laatste stamhoofd van de
Kalihna van de Marowijne: kapitein Harry
Mariwaju: hij was een der laatste grote sjamanen; zijn dochter, die de lüel 'bewaarster van
het woord' ('historica') mag dragen, en werd
ingewijd door haar moeder, mevrouw Mariwaju; de laatste regent/waarnemend stamhoofd
van Alusiaka de eerste plaats (amant/oho.
'stad') aan de monding van de Marowijlle:
Tampoko Shimanebae, beter bekend als Tampoko Kofi; en Tampoko Jutu. sjamaan, filosoof, kunstenaar, die mijn leermeester was.
Deze mensen hebben een zeer belangrijke rol
gespeeld in de geschiedenis van ons volk, die
van geslacht op ges lach! is overgedragen.

O'MENOH: HET BESTAANSRECHT

Het Kalihna kind wordt op een katoenen doek
op de grond gebaard. De vroedvrouw of de
man snijdt de navelstreng, die is afgebonden
met een katoenen draad, door met een bamboe
mes terwijl hij de volgende woorden uit spreekt:
' Neem Uw plaats in op deze were ld
mensenkind. Aan U is deze dag!'

Tukayana.

De rituelen hierna aangegeven zijn gebruikelijk voor de Kalihna-Tëreuyu, in de literatuur bekend onder de naam Caraben. In Suriname worden de gebruiken grotendeels authentiek in ere gehouden in hel noordoosten. In
Frans Guyana, in het noordwestelijk kustgebied en aan de grensrivier met Brazilië, de
Oyapock, eve nzeer. In het westen van Suriname, waar de vennenging /TIet andere volkeren sterker heeft plaatsgevonden , zijn in de
loop der tijd variaties van Afrikaanse en Europese oorsprong ontstaan. Ik beperk mij hier lot

Dit is voor de Kalihna de erkenning van het
recht van bestaan. De eerste rechten van de
nieuwe mens zijn vastgelegd nu hij is gestorven uit de ideeën wereld en geboren in deze
dimensie. De Energie die hem deed ontwaken
zal hem zijn leven lang begeleiden en hem zich
doen ontwikkelen om zijn bijdrage te leveren
aan het menselijk bestaan.
Bij de Epekodonoh zal deze goddelijke energie, akai"ë, de zie!, weer teruggegeven worden
aan de Grote Oorsprong, Tamusi. Hiertoe zal
de pakai"aJ-ë ontstoken worden. Maar voor het
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zove r is zullen eerst de begrafenis en het eerste
rouwfeest. 01l1unganoh, moete n plaatsvinden.

DE BEGRAFENIS: ATUNENOH
Als do dode een nacht 'opgebaard ' heeft gehan ge n. wo rdt hij of zij in de ki st neergelate n.
Vroeger kreeg de dode geen ki st om hem te
drage n. maar ee n sama 'ku, sym bool van teruggave aan de sc hepping, die als element oi'hw l
wordt genoemd. Een soma 'ku (in het Sranan
ook bekend als kasiri patu) is een gro te aarden
pOl. Iede re Kalihna had in zijn huis drie
soma'kl/'s staan. oplope nd in grootte. In zo' n
soma 'kil werd de dode in zittende positie gelegd en voorzien van enkele voorwerpen. De
voorwerpen waren van persoonlijke aard, zoa ls
de hangmat; pijl en boog als het een man of
jongen betrof. ee n kllita, spintol , als het om ee n
vrOuw of ee n meisje ging. Een bol katoen
n10est er voor een vrouw ook bij en voor een
jonge vrouw of een mei sje gi ng er verder
kaloenzaad of de nog ni et opengebroken
katoenknop mee. Verder ging er mais mee e n
peper, gewikke ld in het blad van de wilde
papaja. Er kwam een deksel op de soma 'kl{ e n
die werd dichtgestreken met verse aNno.
s Ochtends om zes uur werd er een ga t in een
hoek van het hui s gegraven en de sama 'ku
werd er ond er geza ng in gerold. Vroeger werden ook speciale begraafplaatsen gebrui kt.
Zo'n begraafplaats, die tot nu toe nog de naam
aumendobo draagt. was heilige grond. Daar op
mocht niet gejaagd worden, noch mocht men er
zomaar doorheen lope n.
Hel gat werd gedic ht en de zangers dansten
op het graf tot de aarde weer aa nges tampt was.
Dit danse n was meer een ritmische beweging
om het graf aan te stampen. Me n deed drie
stappe n opzij. naar links of rechts, naar vore n
of naar achteren, die werden afgesloten met
een gezamenlijk sprongetje naar voren. Zo
werd het hele opperv\ak va n het graf afgewe rkt.
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Het bewegen in stappen va n drie na<Jr links.
rechts. naar voren e n naar achteren. is afgeleid
uit het idee van de Kalihna dat de Schepper. de
Oorspro ng, bestaat uit een positief. het licht.
Emamërë e n een negatief, de dllisternis,
Ewah/lJ1ë. EmGmëi'ë staat dan voor al het
goede van het bestaan en EwahliJ/ë VOor al het
kwade. De gedac hte word t i n de passen naar de
vie r wi ndstre ken uitgedrukt. 0111 gecentra li see rd te worden in de overga ng naar hel vol gende leven: de sprong voorwaarts. Het graf
mocht ni e t meer te zien zijn . want de persoon
was klaar met 11et aardse bestaan. Het aardse
bestaan is onvolmaakt. De persoon gaat op weg
naar het vo lmaakte leven. Daarom moest zij n
graf een worden met de omgev ing. Als de dans
was afge lope n. was de begrafenis ook voorbij.
Dit dansen heb ik het laatst meegemaakt in de
jaren zeve nti g. te Awara. Frans Guyana.
De kist is in gebru ik gekomen bij de
ke rste ning va n de Kalihna door de mi ss ie. De
kist word t tegenwoordig in de loop van de
nac ht in elkaar gezet door oudere mannen.
Jonge mensen mogen niet aa n de vervaardig ing
van de kist deelnemen. De dode wordt naa r de
begraafplaats ged ragen in processie. 's Ochtends vroeg. om zes uur, zijn de grave rs aa n het
werk gegaan. Ze hebben aan de aa rde ee n
plengotfer gebracht en gevraagd om de dode in
Iiefde te omarmen e n het lichaam dat zal worden teruggegeven te accep teren als ee n bijdrage aa n al wa t leeft. e n dus de werkzaa mheden niet te o ndergaan al s een sche ndin g. De
gebeden die bij hel graf worde n gezonge n zijn
ni et veranderd, maar e r zijn gebeden en liederen uit de Katho lieke liturgie aa n toegevoegd.
De za ngers zull en ni et op het graf dansen tot de
aarde is aangestampt. maar er za l ee n keurige
grafll euvel ve rschij ne n.
Wanneer het graf is aangeharkt - vroeger
werden de sporen weggebezemd - is de dode
begonnen aan zij n reis in de geeste nwere ld . Hij
zal daarin blijven tot hij door de Omangano h
'op koers' gezet zal worde n op weg naar zijn
oorsprong. Gedure nde deze tijd zal hij de nabe-
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staanden in dromen informeren over zijn wel
en wee in de andere dimen sie. Z ijn akapoh kan
nog opgeroepen worden door de pijai. Dil oproepen van de akapoh zal gebeuren op verzoek
van de nabestaanden om hem te consu lteren
over ernstige gevallen van verstoring van het
eve nwi cht van de mensen. of ziekte. Dit oproepen van de akapoh van een overledene vindt
heden ten dage nog plaats. Na de Epekodo noh
wordt het niet meer gedaan.

DE OMANGANOH: HET INGAAN VAN
DE ROUWPERIODE
De nabestaanden nemen na de begrafenis ee n
rustpauze om direct daarna te beginnen aan de
voorbereidingen van de Omanganoh. Men besluit op dat mom enf om de Omanganoh aansluitend, vijf dagen later, te houden of uit te
stellen met drie dan wel twee keer drie weken
of drie dan wel twee keer drie maanden; altijd
binnen een jaar.
De organisatie van de Omanganoh is specifiek in handen van de oudste zoon of dochter
van de overledene. Deze ziet erop toe dat alles
goed verloopt, en zorgt ervoor dat de familie
besluit op welk moment de Epekodonoh gehouden zal worden. Wanneer er overeenstemming is bereikt kiest men de ulldë, de leidinggevende va n het gebe uren. Bij hem of haar
maken de leden van de familie kenbaar of ze
een rouwperiode ingaan of niet. Er wordt spec iaal gevraagd of iemand wel of niet meedoet.
De Omanganoh gr ijpt terug op de oorsprong
van het bestaan. Volgens de Kalihna deed het
Licht. EmamëJ-ë. tijd en ruimte ontstaan. Het
woord omanganoh verwijst hiernaar en betekent zowel 'naar de dageraad ' als 'wegvoorbereiding' . De Omanganoh vindt plaats
vijf dagen nadat de overledene is begraven,
Doordat dit getalsmatig overeenkomt met de
achtste dag na het overlijden, is deze viering
bekend geworden als aiti-dey. die ook in de
Surinaamse Creoolse cu llUur een plechtigheid

inhoudt. De Omanganoh begint om zes uur 's
avonds en duurl lot zes uur 's ochtends de
vo lgende dag,
De overledene is tot de begrafenis 'opgebaard' geweest in de eigen of in een nieuwe
hangmat. De rol van de katoenen han gmat in de
Kalilllla cultuur is nog weinig bekend. Het is
niet alleen een voorwerp om in te slapen. hel is
ook een meubelstuk, ee n symbool van bepaalde menselijke waarden. Het is ee n van de
sacrale gegevens in de Kalihna re li gie. De draden van de hangmat zijn ni et alleen een product
van spintec hnieke n maar ook symbool van een
verbond tu ssen mens en Schepper. Het is een
verb inding met de spirituele dimen sie. Voor de
overledene is het al s een sch ip, de kanàlVa. die
de zie l van de overledene op zijn reis door het
universum zal dragen, zoa ls zijn lichaam het
voertuig van zijn geest is geweest tijd ens het
leven aan deze zijde.
Om deze reis richting te geven is de
Omanganoh vijf dagen na overlijden. Deze vijf
dagen verwijzen naar de vijf elementen van hel
bestaan en naar de vijf goddelijke gesc henken
die de Kalihna kreeg om dat bestaan te leiden.
Aan de vijf elementen wordt meermalen
gerefereerd in de overlijdensrilUelen. Het zij n.
in deze opeenvolging: Wa 'toh: vuur, ene rgie:
TUlla: het water, het latente leven; Drino: de
aarde, de scheppi ng; Ta 'wof/ganoh: het universum, en Tukayana: heerser over leven en dood.
(Tukayana is het godsbeeld dat mensen, wier
psyche immers op tegenstellingen en begrenzi ngen is ingesteld. zich vormen van de -o nvoorstelbare- Tanlllsi.) Deze vijf e lementen
vormen voo r de Kalilma samen het bestaan.
leder begrip heeft ee n specifieke functie om
het bezielde te vervolmaken. Maar ook het
niet-fysieke leven ontleent zij n kracht aan het
sa menspel van deze elementen. De geestenwereld of spirituele dimensie is dan ook voor de
Kalihna evenzeer reëel als de tastbare wereld.
De vijf goddelijke geschenken zij n: de
katoenstruik. de tabak. de [({hf/i, de kafawasi
e n de cassave. Was bij de geboorte de katoen
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he t eers te object dat de nie uwe mens tot zich
num, bij overlijde n is het wee r de katoen die

he m I.a l bege leiden naar zij n bestemming.
Bij de initiatie van pijai , (sjamaan, aan de
gees te n toegew ijde.) fungeert de katoen als
proefdraad. De sjamaan za l langs één omhoog
gespannen katoenen draad klimme n om op de
dwarsbalk va n het inwijdings hui s zijn gew ijde
dansen uit te voe re n. A! s de draad. di e maar ee n
paar millim eter dik is, zijn gew ic ht za l houd en
is dat een te ken van de toes te mming van de
goden. Voor zover ik weet. heeft deze initiati e
de laa tste IH chti gjaa r niet plaatsge vonden. Wel
wordt bij de dood va n de pijai nog steeds de
draad wee r gesptln ne n. en we l va n de duimen
va n de ove rl eden e naa r de no k va n het huis. nu
om de 7jel van de pi}ai met de Tl/kayonQ te
vere nigen. Bij de Omanganoh voor de p'IJ a i
wo rde n deze draden kruislings naar de nok va n
het hui s ges pannen al s teken va n vereni g in g.
Bij de Oma nga noh voo r de pijai z ijn het de
pijajllhn. ee n groep van co ll ega's, die de rituelen leiden . De sjamunenratel. Illaraka, en de
gewijde gezangen. oi'emi , overheersen. 2
In de OmangLlnoh worden dus alle ideeë n
va n de Kalihna over o ntstaan e n bestaan op
e lk aar afges lemd. De Ol1langanoh is een treurceremo nie en Iegel ijk een blijde gebe urte ni s.
Het is een m0l11enl waarop de Kalihn a vo rm
geeft aan het idee dat leve n e n dood in e lk aars
verle ngde li ggen, in feite hetzelfde zijn. Er zijn
dan ook ge lijktijd ig rouwende n e n gang makers
op hel feest.
De familie van de overlede ne treurt om hel
vcrl ie.s e n e r wo rd t luid geweend. nie t alleen
door de familie. maar oo k door anderen, als
uiting va n grote betrokkenheid me I de overledene en de fam ilie. Vrouwen bezingen het leven va n de overledene terwijl ze hun gezang
bege leiden mei de ka'·awasi. ee n al of ni et versie rd mandj e met zaaddoppen van de heilige
klll'owasiplanl. Voor bepaalde moment en staan
de geë igende li ederen vas t. zoa ls de openingsli ede ren in de vooravo nd, de Iî ede ren va n midde rnacht e n de li ederen van de ochtend. De
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Kalîhna hebbe n deze li ederen hun naam gegeven va nuit he t perspectie f va n de andere di mensie : res pectievelijk: 'de liederen va n de
oc htend'. 'de liederen van de mid dag', e n ' de
li ederen van de avond'.
De ga ng makers hebben lot taak o m het geze lsc hap bez ig te ho ude n en plezier te hebben.
Z ij vieren de geboorte va n de overledene in de
an dere dimen sie. Z ij ho re n blij te zijn! Ze vrage n de ove rl edene 0 111 ee n goed plaatsje of ee n
goede toc ht in het rijk der gees ten voor Ie bereiden voor het mom cnt dat het ook hun tijJ is
geworden . Er is s pel. er is kasih" en er z ijn
kwinks lage n ove r e n weer. Vaak word t op
z ulke mome nt en ook de ove rlevering va n de
eigen gesch iedeni s gedaan . Gebeurtenisse n uil
hel leve n va n de ove rl edene wo rden ge me mori see rd - e n niet alleen de goede dingen . Er
wo rdt hane lijk om gelache n o f ge huild.
De Omanganoh ho udt in dal de rouwend e
nabestau nd cn de rouwperiode ingaan. Naar
ge lan g va n de belangrijkheid van de overleden
persoon kan deze periode to t vijf jaren duren.
Meesta l wordt ee n pe ri ode va n drie jaar gerouwd. In deze periode worden de rouwenden
geac ht zic h bezig te houden met med itati e en
zic h vee l te o nt zegge n. Zo zu ll en zij niet deel nemen a,H"! fceslelijkhede n of andere massa le
evene me nt en. Z ij zull en ee n ge mati gd leve n
leiden, want wie de Omanganoh doet verp li cht
zich ook de Epekodonoh Ie ondergaan.

DE EPEKODONOH: OPHEFFING VAN
DE ROUW
De gebruike lijke Neder la nd se term voor de
Epekodonoh. 'ro uw(opheffings)feest' , is mi sle idend. Het is ni et een festijn va n plezier. Hel
is een o phe ffin g van een zeer zware en langd uri ge ro uwpe ri ode, Het is ee n ontheffing van
rechten en plichte n tu sse n leve nden e n doden.
Hel is ook ee n ritu ee l van ovcrgave aan cn ee n
verbond met de Schepper. Het is een sa me nbuntJcling va n lijd. materi e en gees l; het ani -
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telijk en religieus leven. Er is gee n enkel ander

haar laten groeien. Deze uitingen van een periode van bezinning worden op de eersrt;Álag

moment dat de Kalihna gemeenschap zich zo
ve rbonden voelt met de scheppin g en de

is sprake va n energie: vuur, wa 'ta"! In de

meren van ideeën bereffende een fys iek, gees-

Schepper als bij de Epekodonoh.
Epekodonoh komt letterlijk va n het Kalihna
epi" ïko'dorë, 'de stam doorsnijden'. Dit door-

snijden word t gesymbo liseerd door het afknippen va n de haren, het pdë iko'dorë. Deze twee
begrippen zij n samengevoegd tot het begrip
Epekodonoh. De ceremon ie duurt dri e dagen
en bestaill ui l urie uden: de voorbereiding, de
reiniging en het hoogtepunt: de teruggave van

van de Epe kodonoh in de geest ontstoken - er
scheppingsepisode wordt met wa' toh het momen t va n ontstaan aangegeven. Energie ontvlamde en creëe rde. Di t moment wordt weergegeven
als de voorbereiding
in
de

Epekodonoh-cyclus.
Het begint al bij de bereidi ng va n de kasih.
Hel bereiden duurt drie dagen. D e drums worden bespeeld . Als de kas;N is opgeslage n in de

verbond van levenden en doden om zaken van

sama'ku of, tegenwoordig, in anderssoortige
vaten, begint het tweede gedeelte van de voorbereiding. H el is een gewoonte dat alles wat
voor het feest wordt aangeschaft aan voeding

spiritele en fysieke aard goed te regelen. Van-

en drank daadwerkelijk opgebruikt wordt.

de ziel. Het geheel wordt dan afgesloten met
een fees!. De Epekodonoh is als het ware een

daar dat de handelingen zijn gericht op zowel

Daarom zu llen er soms. na hel feest, elke mid-

het kwade als het goede, beide afkomsti g uit
een en dezelfde oorsprong, Tam usi.

dag nog mensen bijeenkomen totdat a\l es echt
op is.

H et feest is een samengaan van dit gegeven
voor de mens, speciaal voor de overledene . ln
de we reld van de gees ten, waar ook zijn voor-

's Middags. in het laatste deel van de dag,
dat is om drie uur, nemen de epekodonasalm,
degenen
di e door deelname
aan
de
Epekodonoh hun rouwperiode zullen afsluiten,

vaderen zijn , zal hij hopelijk een feestelijke of
vreugdevo lle ontva ngs t geni eten en zich zo
gesterkt verder begeven naar de versmelting,
hel alles omvattend e, Tawonganoh, het universum , als belevi ng va n een goddelijk bes taan.
Dit ve rlan gen wordt uitgebeeld in de verbranding van de paka;'arë en in hel gebed
paraka;-ua dat dan gezongen wordt.

~Va 'toJr :

de voo rbereiding

plaats. Zij worden besc hilderd met symbolen
die va n geslacht op geslacht worden overgedragen. Niet iedereen mag de tekeningen aanbrengen. M eestal zij n mensen voor deze eervolle taak aangezocht. De beschi lderingen. van
rug en borst, zij n symbolen va n goed en kwaad.
dood en leven, liefde. licht en duisternis, orde
en chaos. Oe ru g. beschreven met de ' negati eve' sy mbolen is een tegenhanger va n de
borst, waarop de 'positieve' symbol en zij n

wee rgegeven. Tijdens deze gebeurtenis bespelen mannen de .ftlJnbuta. de hangende trom met

Bij de Omanganoh hebben familieleden zich
bereid verklaard met de di rect betrokken man,

zij n volle,

vrouw. dochter, zus/nicht van moederskant of
broer/ neef van vaderskant de rouwperiode te

sambura 's zijn , anders kan er geen sprake zij n
van een Epekodonoh. Een veelvoud van vijf is

zware

kl ank.

Er

moeten

vijf

dragen. Als blijk hierva n hebben ze een kle-

geen bezwaar, al zullen er in de praktijk niet

dingstuk va n de overl eden persoon in bewarin g

meer dan tien zijn. Tijdens de plechtigheid

gekregen. Dit kledin gstuk zal als de zoge-

worden er maar dri e liederen gezongen: her
uilnodigingslied voo r de levenden en de doden
om deel te nemen aan het feest. Het Iweede lied
is speciaal bedodd vuu r Ut! geeslen, goede e n

naamde pakarat-ë verbrand worden als hoog tepunt van het feest. Ook hebben de rouwenden
tijdens de () 'nemoflolr, de rouwperiode, hun
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slechte, die gezamen lijk worden aangeduid al s
eWahff/Ië. Het derde lied heeft betrekking op
het beschilderen en de komende dagen van de
Epekodonoh.
Om vijf uur moct de ceremo nie van beschi 1deren voorbij zijn . Orn zes uur beginnen de
kor·owasi-liedercn. De deelnemers aan de ceremonie worden door de vrouwen die zingen,
meegevoerd voor de dans van Ewahllllë. De
dans begint in het oosten en vorm t ee n kring,
Gedurende de dans word t telkens van richtig
veranderd en wordl de beweging van de kring
steeds sne ll er. Er wordt de hele nacht gedanst,
in het begin afwi sse lend met kai'clwasi of
sambu;·a. Na middernacht zijn sambul'(l en
kahlwasi ve rsmolten lot één ritme. Deze ep isode in de wa 'Ioh is een van de wonderlijkste
gebe urten isse n.
De volgende ochlend om half zes worden de
kledingstukken van de overledene, die de
rouwenden in bewaring hadd en, verzameld . rn
een kring worden de eeuwenoude liederen gezongen en het hoopje kledingstukken in het
midden wordt aangestoken. Het vuur symboli seert de zie l van de overledenen. Energie voegt
zich samen met energ ie, het lied van de
pakat'(l"ë klinkt. De overledene wordt gevoegd
bij zijn voorouders e n wordt voor de achte.rgeblevene n 's lech ts heri nnering'. De kring va n
dansers danst om het vuur en wanneer het wat
minder fe l brandt en de brandstOf bijna op is
sp rin gen mannen in de vlalTllnen en doven de
laatste sme ul ende resten. De Wa 'toh gaat over
in de TUI/a. de verschoning, bron van leven.

nwa: de

IJerscholling

Deelnemers en anderen worden door kai"cnvasi
en salllbuhl al dansend naar het water geleid
voor het ceremoniële bad. De deelnemers begeve n zich i n het water e n wassen zic h, bespallen e lkaar. lache n en mak en grapj es: een
argeloze toesc houwer kan opgepakt worden en
het water i n gegoo id. ( Het tijdstip voor de
Epekodollolt is altijd zorgvu ldi g gekozen.
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Twee belangrijke criteria zijn : volle maal], e n
hoog water legen zes uur 's ochtends.)
De vrouwen die de kai"awasi-liederen zi ngen leiden de gerei ni gden terug mUir het ce ntrum va n de ceren. . onie. De betrokkenen wisselen va n kleding - ze droegen eers t dezelfde
kleur van rouw: donkerblauw (de Kalihna
kleur voor rouw), of zwart (West-E uropees va n
oorsprong). Dan worden ze gep laatst op de ceremoniële zi tme ubels, gemaakt in de vorm van
de koningsgier, de jaguar of de kaaiman. Deze
archelypen hebben elk hun specifieke beIekeni s: daar zal ik hier niet verder op ingaan. Ieder
van de deelnemers heeft zijn spullen voor de
opmaak - wat in het Westen of versiering of
kleding genoemd wordt, maar wat in de
Kalihna traditie hetzelfde is - in de pasua, een
mandje. De haren worden gekamd en geknipt
onder begeleiding van de ,,,,,,blll·a. Daarbij
wordt niet gezongen. Met deze handeling
wordt het verbreken van de aard se band rne\ de
overledene aangegeven. Hij bestaat nog wel,
maar alleen als bewustzijn in ons aardse leve n.
Wanneer de haren afgeknipt zijn. is de rouwperiode formeel afgesloten. De samblfhl S vallen stil en worden opge hese n . Gasten en leden
van de Epekodonoh. de epekodonohsan krijgen
de kans zich' te verzorgen. Hierna zulle n de
samblfl'(l 's weer zinge n e n zal het laatste deel
van de ceremo nie plaatsvinden.

Om;llo: hel stoffelijke, de schepping
Met ONno is de mens weer in zij n tastbare,
aardse wereld beland. Er is een nieuwe periode
aangebroken. De mensen zullen weer hun alledaagse bezigheden ter hand kunnen nemen.
Om dit in te gaan worden de leden van de
Epekodonoh feestelijk opgemaakt. Ze worden
gek leed onder geza ng en samblda-spel. De
feestelingen wordt zoete drank aangeboden.
Tegenwoordig zij n dat meestal likeurtjes, vroeger werd er honing of kasih verme ngd met
honi ng of suik errie tsap gescho nken. Het zoe t is
voor een voorspoed ig bestaan na deze
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Epekodonoh.
pWanneer de aank ledi ng is voltoo id, wordt
het lied van vo lt ooi ing gezonge n. Onder dit
Iied gaa n de daartoe aangezochte personen.
awongananoh, de 'nieuwe mens' dan se nd tegemoet. Hun taak is het een lid van de ceremoni e ten dans te voeren. Deze awongananoh
gaan achter de aangewezen persoon staan ,
maken danspassen naar de rechterkant en lenslorre naar de linkerkant en voeren ieder hun
feesteli ng ten dans. Wanneer de rij van
epekodosalm voor de sal1lbuI'Q in dans is ges loten is het feestelijk gedee lte begonnen. De liederen na de openin gsgezangen li ggen niet vast.
Iedere zanger kan zijn eigen repertoire inbrengen. Vaak worden ze ook we l als improvisatie

ten gehore gebracht. De melodie is dan hetzelfde maar de tekst is naar e igen in zicht aangepast. De liederen die de tijdstippen begelei den li ggen wel vast. Zo zu llen rond midd ernacht en in de ochte nduren de voor dat uur
passe nde eeuwenoude liederen klinken. Gasten
en overigen nemen deel ~Ul n de dans, die met
vee l kasiN, sterke drank en versnaperingen lot

de ochtend zal duren. Om zes uur is dan hel
afscheids lied, waarna de drums stilval/en. De
feestelingen worden gefe liciteerd met d~ol
taaiing van hun rouwperiode . Sommigen zuIlen dan weggaan en anderen brengen nog een

paar uur met de epekodosalm door. De hernieuwde ve rvulling van een aards bestaan is
vrij!

Bewerking uit: Wa'toh, Tuna, Orino (manuscript voor Stichting Kalihna Nederland door F.J.
Malajuwara)

NOTEN
I. Orino: (1) speciale klei gebruikt voor het aardewerk. (2) vemmrerialisering van energie, (3) begrip dat verwijst naar hel
ontstllan.
2. Bij de OmangQnoh voor een mwlcden piJai of voor iemand die in zijn leven mei de heilige rakini is behandeld komen er nog
meer rituelen bij dan ik hierboven beschrijf. Ik beperk mij hier echter tot her vermelden van bijzondere toevoegingen aan het
slandaard ritueel voor lOver die de betekenis van de katoen verhelderen. Dergelijke uitweidingen over de betekenis van de
andere vier godde lijke geschenken zullen wel in mijn boek Omangal1oh te vinden zijn.

Frans Malajuwara is lid van de Stichting Kalihna, ee n zus lerorgani salie van Stichting Kalinha
Nederland, die door mensen va n Galibi is opgezet. Het adres van de StichLin g is Stichting Kalihna
Nederland, Rudi Bloemgartensingel 87 , 1069 PR Amsterdam.
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Dood- en begrafenisrituelen bij de Ndjuka

1

11

dir lIrtikel

:'0 /

ik mij \'oum amelijk ,.ielll ell

op de doodriruelel1 I'an de Ndjuka (All ka~

liers), omdat ik

:.e~r

afkomstig ben uit de:e

groep en ik bij de~e groep allt ropo logisch Oll~

der;:.oek heb gedaan. Tevells ben ik ingewijd
grafdefl'el:

De dood e n de ritue le n daa romhee n nemen ee n
be langrijke plams in in de c ultuu r vun de
bos negers. De dood mag ni et ge negeerd wo r~
de n. In de visie van de bosnegers wordt de
dood altijd vc roorLaakt door ee n bove nn atuurlijke mac ht. Dit is Ie merke n aan de talrijk e
ritue le n die plaat s vinden rondo m de dood lo t
rou wophe lling. De he le dorpsge mee nsc hap
wo rdt bij deze ritu e le n betro kken.
Binne n he t ritu eel rondom het ste rve n zijn
een aant a l be langrijke fa se n te noe me n. Alle reerst zijn er de rituc len ro nd om he t sterve n e n
de beg ra fe ni s. Daa rn a volge n de ritue len In de
ro uwpe ri ode. De ge be urte ni ssen rond om he t
sterven word en dan afges lolen me t ritu e le n bij
de rouwophe ffing.
Kon voor l1 et overlijd e n van een persoo n,
komen de naas te fumilie lede n bij e lkaar. De
oud ste of be langrijk ste persoon van de famili e
(niet de partner vall de ove rl ede ne) nee mt de
ste rvc nd e pe rsoo n i n de a rm en e n geeft he m
wate r le drinke n. Al s de persoon ges torve n is.
wordt hct li c haa m op een doe k of een bed ge~
legd. Het li c haam van de ove rl ede ne wordt in
doe ken ge wikk e ld e n de ond erkaak wordt vi.l s l ~
ge bonde n. Kort daa rna wordt ee n ple ngoffe r
gebrac ht bij he t altaar van de voorouders. Dit

vindt all een overdag plaats.
Iederee n uil het dorp wordt bijee n geroepe n
door de basy a (ass istent va n hel dorpshoofd )
bij het huis va n de vooro ud ers, ge naamd kee
()S II o f gaan won o.w . De vrOuwe n gaan apart
Lillen aan de buite nkant. iederee n l11 et ee n doe k

in de hand. Dan wordt beke nd ge maakt dat een
be woner va n het dorp is ove rl eden. De vrOuwe n heffen dan kl aagza ngen aan. waarbij zij
ee n doek over hUil hoo fd trek ken. Hiervoor
heeft a l hel e mot io ne le geweeklaag pl aat sgevo nd en doo r naas te famili e lede n. l11et name
kind eren en kl einki nderen bij het hui s waar de
pe rsoon is overleden. Na d it rituee l wordt ee n

overlijdingsbericht naar de gaaI/ mali ge brac ht .
De voorbere idingen voor de begra renÎs wo rde n getro ffe n. Bij deze ge be urte ni sse n. spee l!
de grafpriesler (kelepis i) eell be langrijke rol.
Hij is de persoo n di e de eindve rant woo rdin g
heeft. Het is daaro m belang rijk dat er gee n
bes luiten aa ngaande de begrafeni s ge nomen
worden zo nder zijn medeweten. Teve ns is hij
de pe rsoon di e all e regels omt re nt de begrafenis moet bewaken, opdat ze nage leefd wo rde n
gedure nd e de begrafeni s en rOll wo phe ffing.
In de rege l kan een mens de zichtbare we re ld
ve rl aten in éé n van de twee vo lge nde situaties:
de ove rl edene was ee n goed me ns, of ee n
slec ht mens. ln het ee rste geval vindt de beg ra ~
fe ni s, afsc he idsna me e n ro uwopheffin g me t
all e rl e i plec hti gheden pl aa ts. In he t tweede
geval vindt de begra fe ni s e n oo k de rouw ophe ffin g in a lle stilte plaa ts.
Hoc leg t me n nu vast we lke vo rm va n beg ra feni s plaats za l moe te n vinden? Om ee n van
deze vorme n van begrafe ni s llit te voe re n moe t
men ee rst wete n wat de doodsoo rzaak is geweest. De doodsoorzaa k kan z ijn : ie rrumd sterft
omdat hij ee n slec ht persoo n is ge weest. o f
iemand heeft he m be hekst, zodat hij ee n slec ht
pe rsoo n geworde n is. In het laatste geval wordt
hij al s ee n s lec ht persoo n bcoordeeld .
We lke methode wordt gebruikt om de
doodsoorzaak vast te ste lle n? Het lic haam
wo rdt doo r de bos nege rs op da t moment nog
gez ien a ls be7.ie ld . Dit (bezie lde) lic haa m
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wo rdt op ee n brancard gelegd e n door twee
drage rs op het hoofd gedrage n. Dan vindt ee n
plengoffe r plaats doo r de hogepriester waarbij
de gode n e n vooro uders gevraagd wo rdt, dat de
proef in goede o rde za l ve rl ope n. Daarna be\Veeg t het li chaam (dat bez ield is in de ogen
van de me nse n) op het hoofd van de dragers
all e kante n op. Wat moel het li chaa m, dat al s
ee n orake l gez ie n wordt. dan doen?
Een aa nta l mense n we rde n in de tusse ntijd in
een hut gep laa ts!. De dragers weten niet waar
deze hut is. De d ragers dragen hel li chaam en
hel lichaam moet hen naar de hut leiden. Vin de n ze niet de goede hut dan wordt de overledene als een slecht persoon gezien. Deze
proe ve 0 111 de ove rl ede ne te beoordele n wordt
de 'draagorake l melh ode' genoemd . In bij zonde re geva llen wordt hel e ind oordeel nog eve n
o pgesc ho rt en gaat men na of er iets fout is
gegaa n. Blijkt dat ni et het geval te zijn dan kan
he t oordeel ni et and ers luiden dan dat de overleden persoo n inderdaad een slech t ie mand is.
De begrafe ni s va n slec ht e mense n zal in alle
stilte plaat sv inde n. Voor 1972 werd zo'n persoo n ni et begrave n, maar e rgens op een aparte
plek in hel bos nee rge legd. Met de kom st van
Akalali, opperpri ester/profeet, werd deze vorm
van begrafe nis verboden.
S inds de kom st van Aka lal i wordt iedereen
gewoon begraven en hel lijk niet meer op hel
hoofd gedragen. Me n hee n echter a nde re meIhoden gezoc hl o m na te gaan of de dode ee n
goed o f slecht me ns is geweest.
Een dee l van de Aukaners, de zogenaamde
bi-Ia .w nw , wo ne nd in benede n Tapanahoni ,
pasl trouwens intusse n de draagorakel me thode
weer toe. Z ij doe n dil o mdat, ko rt nadat Akal a li
het drage n van lijken ongedHan gemaakt had,
een va n de voo r-o uder-altaren in brand vloog.
Men dacht dat het verbod van Akalali de
dood soorzaa k Îs ge weest.
Is geco nslalee rd dal de ove rl edene een rel.:ht sc hapen me ns is geweest, dan wordt het
li chaam gewassen. In de tu ssentijd word t de
ki st gemaakt door de k;s;mon (ki stenmaker).

Al s de ki st kl aar is. wo rdt he l lijk in de kisl
gedaan. Het is erg belangrijk dat doeken en
a nde re kl eding stukken va n de naaste famili e leden kinderen el cele ra in de ki st gelegd worden
boven hel lijk .
De vo lge nde dag beginnen de g rafdelvers
het graf Ie grave n, hetgeen een aantal dage n
kan duren. Vrouwen komen eten brenge!l. 1n
deze periode ko men vertegenwoordigers van
bev riende dorpe n bij e lkaar. A ls de beg rafen is
heeft plaatsgevo nden , volgt een aantal dagen
fatcr een voedseJoffer aa n de overledene en de
voorouders.
Drie dagen na de begrafenis krijgt de weduwe of wed uwnaar va n de schoonfamilie een
aant al voorwerpen van de overledene, bedoe ld

om voor de overledene te zorgen. De belangrijkste voorwerpen zijn : een mand met een
w itte hoofddoek, de hang mat e n de kla mboe

van de overledene. zijn kamisG of haar pang;
(le nde nd oeken), een halskoord van zwarte gedraaide katoenen Slof. ee n tafe ltje met bord e n
nap en de po met een doekje erover.
De rouwperiode beg int o p deze mani er e n
kon lan ger dan een jaar duren voor de ko mst
van Akala li . Na de radi cale veranderin ge n d ie
deze profeet aanbracht, werd de tijd sduur zes
maande n. Jn deze period e moet de weduwe of
wed uwnaar zic h aan bepaalde rege ls houde n.
De schoonfamili e ziet erop toe dat de wed uwe
of weduwnaar z ich aa n de rou wvoorschriften
ho udt. Ook de overledene ze lf kan z ijn pa rtner
ziek maken wan ner deze de rou w niet serie us
neem t.
A ls een wed uwnaar meerdere echtgenotes
heeft , dan mag hij pas na drie maanden rouw
weer seksueel con tact hebben met zijn andere
ec htge notes.
In het algemeen vi ndt dri e maanden na de
rouwperiode een plengo fFe r aa n de overledene
plaats. Dit wordt de dii nlllll w{/faQ genoemd.
E~ n lkrde be lang rijke fase is de rouwopheffin g.!n deze fase wordl de rouwperiode
afges loten met all erl ei ritue len. Tege nwoordi g
is dat na zes maanden .

Doo"- en hegrafenisrituelen bij de N((iuka en p(laH!aka
Er worden a ll e rl e i bCl1udighedcn verza meld.
zoa ls vlees. De weduw naa r gaat speciaal op
jacht hi ervoo r of gaal werke n in het kustgebied
om wa t nodig is voo r de rouwopherfing aa n te
sc haffe n.
Hi ern a beginnen de ac ti viteite n di e de vo lgende hand e lin gen moeten o mvatt e n: allereerst
gaa t me n het lijke nhui s o pe nen . wordt
suikerrietdnmk ge ma~kt e n sc hi et Ille n geweren Jf. Er is ee n feestelijke intocht e n e r wordt
a/ljlll"orasocp gemaakt.
Een dag voo r de rouwopheffing vi ndt een
plengoffer plaats. In de nach ten voorafgaa nd
aan de rouwopheffi ng wordt e r gcd ..\l1st en met
name de vo lgende dan se n: de (l\nlsa . sOl/ge.
seketi. loollsei en dc {uljo. Bij he t lij ke nhui s
wo rd t een voedse lorfer gebrac ht.
Na de rOllwophe rrillg wo rde n de voo rwe rpen van de ovcrledene terugge no me n door de
sc hoonfamilie e n later \le rd eeld. De wedu wnaar/weduwe wordt door het dorp ge le id en
Ill ag weer ~I an dansen en andere activiteiten
meedoen en weer gewo ne kleding dragen.
Tot slot vindt een laatste plengoffer pl aats.
Een wed uwe ma g pas na de rouwopheffing
seksue le kontakten hebbe n me t ee n man. Na
deze ges la cht sge meenschap moete n de mun e n
vro uw voedse l e n plengotTers brengen en andere rituelen uitvoeren o m de geest va n de
overledene goed te stemmen. Dit vindt plaats
i n het dorp va n de ove rledene.
Bij de Ndj uka die aan de Sarakreek woonden
(nu Brokopondo stu wmee r). ko mt een vorm
va n lev iraat hu welijk \loor. Ee n broer van de
overlede n m.lIl Inoes t d~1Il al s ee rste se ks ueel
kontakt he bben l11el de weduwe. voo rd at zij
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mCI een andere man mocht trouwe n. Voordal
dit gebeurde onde rh andel den de families met
e lkaar e n er vonde n rituel e n plaats om de broer
van de ove rl edene tc besc hermen tegen dc
geest (yookll) va n l ijn overlede n broer. Al s het
se ksucel ko ntakt had plaatsgevonden. dan was
de weg vrij voor de vrouw o m een nieuwe
licl'dcsrclatie aan te gaan.
Als de familie van de ove rl ede n man ni e t
mee wil werken. dan bestaat dc kilns dat andere
manne n gee n relatie met de weduwe wi ll en
aangan n omdat ze bang zijn yooka km/{Iu te
krij gen.
Een andere mogelijkheid is dal de fa mili e
va n de vro uw. rclegieuze spec ial isten benaderen o m de vrouw rituelen te laten doen of offe rs
te brenge n aan de ove rl edene zodal hij geen
wraak kan neme n op manne n die lij in haar
verdere leven tegenkomt.
Een weduw naar gaat na de rouwopheffing
naar ee n prostitué om met haar de eersle seksuele kon tak te n te hebbe n: hij gaat ervan uit dat
z ij dan ee n eve ntu e le youka kw/{III krijgt. Ook
kan hij s pecia listen raadplegen voor adv ies e n
rituele n uit voe re n 0 111 de gees t va n zijn over l e~
den vro uw goed Ie ste mmen of weerstand te
kunncn bieden bij kontakt en met even tu e le
gel iefde n.
Bij Ndj uk a jonge vro uwe n duurt de rouwpe ri ode maar drie maanden. De jonge vro uw
di e de init ia ti e van kind naar volwassene ne nog
nie t o ndergaa n heen. valt o nd er de regel van
drie maanden rouwperiode. Na drie maande n
vi ndt de rouwopheflî ng plaats. Zij word t dan
tot vrouw ge ïnit ieerd e n kan ee n ande re n1an
huwen.
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Rituelen bij de begrafenis van
Hindostaanse moslims

C

irca tlVintig procent van de Surinaamse
Hindostafl ell h(UlRt de Islam aan. Binn.en
de Islam won:len vier rechtsscholen of godsdienstrichtil/Rell erkend. te weten de Hanalieten. Shl~fïieten. Malikieren en Jafarieren
(voor eell beschrijl'illg :ie MOIzki 1997: 240259). I" Suriname komen alleen de eerste twee
richtingefl voor: de Hindostaam'e moslims be!toren tot de HanaJ;ti:Khe sc/fOol, terwijl de
JavlIlIn se moslims SlllIflieten zljl/.
De ol'ergrole meerderheid vall de Hinclosfllallse moslims behOOr! lot de SoenllielÎSclte
richting der Hal/afleren. eell orthodoxe ric/itin!f binnen de Islam. Deze {/al/hangers richten
zich zoveel mORelijk naar de richtlijnen enleefwijze van de profeet Mohammed (sul/noh), zoals vastgeleRd in de Haditlt, de overgeleverde
literatuur be/rejlende de door Mohammed verrichte of goedgekeurde handelingen en uit spraken. Daarnaast vjn er in Suriname aanhangers VClII een reformatorische Islamitische
beweging, de Alwwdiyah, en enige Shiieren,
volgelingen val/ de schooll:.oon van Mohalll/lied (Vernoo\' & Vall der Burg 1986: 37-63:
Boedlwe 1990: /07-/2]: ullldlllall 1992: 195236).
In dit artikel beschrijf ik de rituelell die ;1/
acht moeten worden gel/omen bij begrafenissen van Hindostaallse moslims. De Islalll kent
een aantal I'oorsch ri/tcn I'oorsc/lr/ften lIIet betrekking tOl de ste rvensbegeleiding, de lijk wassing en de begrafenis.

STERVENSBEGELEID ING EN
LlJKWASSING
Als een m08Jim komt te overlijden wordt als
eerste zijn lichaam in de richti ng van Mekka

gelegd: het hoofd richting zuidwesten en de
voeten noordoosten. De luwden worden gevouwen zoals men doet bij de sefaar, het rituele
gebed dal iedere moslim vijf maal daags hoort
uil te voeren. Bij het sterfbed wordt voor de
stervende gebeden. de geloofsbelijdenis uitgesproken e n uil de Koran gerecitee rd.
Bij de zorg voor de overledene neemt de
ritue le wass ing (goe zoel) een belangrijke
plaats in . Een mos lim word t nooit gekist zo nder deze goezoel te verrichten. De wassing
di ent uitgevoerd te worden door moslims. De

plaats van de wassing is niet voorgeschreven.
Vroeger gebeurde dit meestal thui s. In Nederland hebben sommige moskeeën hiervoor een
apa rte ruimte inge richt. maar in de meeste geva llen vindt de wassing tegenwoordig plaats in
een ziekenhuis of een uitvaartcentrum.
De rituele bewassi ng (goezoel) wordt gedaan vo lgens de voorsc hriften van de sWll/ah.
(De sllnnah is een va n de richtsnoeren die
moslims volgen. Zij bestaat uit duizenden
overgeleverde verhalen (hadieths) over de uit spraken en handelingen vall Mohammad).
Voor men de wastafel in gebru ik neem t.
moet men deze minimaal drie keer met kamferwater wassen. Hierna legt men de overl edene
in de juiste richting op de wastafel. Men trekt
hem (haar) daarna de kleren uit. Indien dit niet
mogelijk is, bijvoorbee ld vanwege een zwelling, dan knipt men de kledingstukken door
zodat de overledene niet geforceerd wordt. Bij
het uittrekken van de kleding moet men ervoor
zorgen dat de schaamde len van de overledene
niet ontbloot worden door ze vooraf met een
lap katoen te bedekken. Hierna moeten de
mond, neus. oren en de uil.'ï;cheidingsorganen
schoon ge maakt worden, eventueel zal men
deze openingen met watten diehtproppen . Het

Rif/udell hij de

begrc~fel/is

gehruik van badhandjes is hierbij ve rpli cht.
Nu begint dc eigenlijke rituele wass ing. die
a ls bedoeling heeft de overledene als het ware
voor te bereiden om in staat van reinheid God
te ontmoeten. Dit ritueel heeft eveneens een
symbo lische functie van ee n 'rite de passage'
die de overga ng van deze naar de andere wereld symbo lisc h ges talt c geeft. De overlede ne
dient door de eige n sekse gewassen en ingewikkeld te worden. Ec ht genote n mogen elkaar
echter wel wassen e n inwikkelen. In Nederland
wordt cle lijkwassing ook verricht door persone n die verbonden z ijn aan een moskee. Gedurende het wassen leest men voo rgesch reven
teksten. A ll ereerst reciteert men: bie.'1l11ie//oahier rall11/{ulIIil'r rehiem en daarna
al/a!toellullngll fier/ie ~alllbie 11'(1 H·aa.û '!ie
tlaarie 11'{/ haaril' k/ie fie rie-:.kie (vertaling: Ik
begin in naam van Allah. de Barmhartige de
Genadige: 0 Allah vergeef mij mijne zonden
en maak mijn verbl ijfpl aats (huis) tot een aange naam verb lijf voor mij en sc henk mij Uw
ge nadevol le brood).
De lijkbewasse rs beginnen met het sc hoo nmake n vnn de handen. Allereerst wassen zij
drie keer de beide handen van de overledene tot
aan de pols. (ee rst de rechterhand. daarna de
linker). Dan wassen I.ij drie keer zijn geLicht.
Daarna (evenecns drie keer) de onderarmen lOt
de e ll ebogen, e n opnieuw eerst de rechter- en
dan de link erarm. Daarna was~cn zij het hoofd.
Als laal~te wa~:-.en /.ij de voe te n lot aan de
enkels: wee r ee rst de rcchtcr- en dan de link ervoel. en ook weer drie keer.
Na de waLoe I ce~ 1 men de ka/lila slwlwdm
(de getuigen is): {/sjlwddo al/a{/ ilaah{/
iel/al/{/{//w u·tlh -deJ/Oe /atl sj{/rieke/hoe u·a
{/sjlwddo tllI-IW lIIoJullllllladtlll abdohoe u·a
resot!/ohoe. (Vertali ng: Ik getuig dat cr geen
god is behalve Allah . Hij is ee n en heeft geen
metgezellen: en ik getuig dat MohaJllmad
s.a.w. Zijn SdlCpscl cn Zij n aposle.l is ).
Na del.e ge tui ge ni s vindt opnieuw een
wassing plaats: het hoofd van de gestorvene
wordt goed sc hoongemaakt met shampoo.

1'(11/

moslims
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Hierna kan te len de lijkbl.'wi.lsser~ de overledene naar links en overgieten hel lit'haam drie
tot 7.even keer met water. Het lichaam wordt
mei leep of bad~chuim zo lang gewassen lOt dc
overledene aan Lijn rechterkant goed schoon is.
Daarna kantclt men de overledene naar rechts
cn doet men hetzelfde.
Hienw moet me n de overledene in Lille nd e
houding hrengcn e n Lijn buik li chtelijk naar
beneden toe masseren. Indi e n iets uit zijn uilscheidingsorga nen. mond. neus o f oren naar
buiten komt. moet men het afvegen en afwa.ssen. (Er i~ geen tweede Wil/oe nodig va nwcge
de uitM.:heidingen). AI~ laatste kantelt men de
ove rl cul! llc weer nilar rechts e n link s e n giet
men kamferwaler over de overledene. Hierna
wordt de overledene l11et een badhanddoek
gedroogd en dekt Illen de schaamdele n met een
nÎt::uw schoo n wit f..tuk katoen af.
Na de wassing wordt de overledenc gekleed

l11et klljj"" (lijkwaden). Het ritueel kent ,10
volgende lijkwaden:
de a:a(lf, ee n stuk w it katoen dat over het
dode lichaam wordt ge legd vanaf hel hoofd
tol en met de voelen.
de [j(U/tU/f of IOl'(u~ro". ee n stuk wit kaloen
dat aan dc voe ten en het hoofd vijftig ccmimeier lan ger l1loe~ lijn dan de :waar. (Deze
lijkwade i~ in feite nielnodig indien de OVl!rledenc in een kiM wordl beg ra ven).
de koen(l. klllllie-:. of kafwtie, eell stuk wil
dubbel gevouwen katoen dat men over de
ove rl edene leg l vanaf de hal s lot aan dc
voeten. met in hCI midden een kruissnee om
hel hoofd doorhecn te halen. Deze drie delcn
I.ijll voor Illannt::n als vrouwen ge lijk, maar
voor dc vrouwen komen e r nog twee delcn
bij. de sarholld of OOr/lil ie. een stuk wil
katoen van minstens drie meter en de
..,il' 1I0/)WU/ of bustehoudcrs. eell st uk wit
katoen waarmee men het li chaam bedekt
van iCIS boven dc borsten tOl cn mei dc
dijen.
Mcn begint hel kleden door de tjaadar (de langste lijkwade) neer Ie leggen. daar legt men de
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azaa r op en daaroverheem komt de koel1a (met
een kruissnee in het midden). Vervolgens legt
me n de overledene met behulp van de aanwezige assisten ten op de lijkwaden e n met
parfumeert het li chaa m op de volgende plaatse n: voorhoofd. ne us, oren, hande n en de voeten. Daarna zorg t men ervoor dat het hoofd van
de overledene op de juiste wijze in de koerta
komt te li ggen. Men kamt het haar als gewoonlijk en let er bij vrouwe n op dat het in twee
deJen zowel li nks a ls rechts over de koerta
komt te li gge n. Hi erna wikke il me n de Azaar
om de overledene. Indie n he t een vro uw betreft, dan di e ne n de sienaband en de sarballd
nog te worden aangelegd. Sommigen willen
over de lijkwade n het li chaam nog naar westers
model aank leden. In Nederland wordt daar in
princ ipe geen bezwaar lege n gemaakt.

BEGRAFEN IS

De Islam sc hrijft voor dat ee n overledene zonder ki st e n binnen 24 uur begraven dient te

worden (zie Shadid & Konings ve ld 1990: 6873). Buiten de Islamitisc he wereld ge lden over
het a lgemeen andere wettelijke regel s bij overlijden zoals he t begraven in een ki st e n een
begraving ni et eerder dan 36 ure n na het overlijden. Deze regels go lden tot voor kort ook in
Nederl and. rn 1991 maakte de nieuwe Wet op
de Lijkbezorging het begraven binnen één etmaa l zonder ki st en met he t hoofd in de richting van Mekka moge lijk (Rath & Pennin x e.a.
1996: 48-49).
Onderdeel va n het begrafenisritueel is de
djanaazah (doden gebed) waarbij staande de
eerste soera van de Koran wordt gereciteerd en
de takbirat (de formule' Allahu ak bar', 'God is
de Allergroots te') wordt uitgesproken. De
plechtigheid wordt afges loten me t een gebed.

Na de begrafenis wordt gedurende veertig
dagen bij de naaste fa mili e dagelijks uit de
Kora n geleze n en gerec iteerd . Op de veerigste
dag vindt de afs luiting van de rouwperiode af
door gebeden om opne ming van de overl edene
in Djenna. hel heme ls paradijs.
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De nagelaten geschriften van Jan Voorhoeve

l

ilde jarell 1956-1961. /Oell hij ill S"rilla-

file als IJijhell'erwler werkte, speelde Jan
Voorltoeve een still/ull' rende rol in het ~ich
omwikkelende culfurele en literaire leven in
dat land. Peler Meel hee.l', /IIel de volle medewerking I'an mel'rollw J. Cl. Voorhoel'e-van
Schoren, een selectie samengesteld U;f de nagelaten geschr~/;en \'lUl Jan Voorhoeve. ,'oo ral uit
de tll'ee periodes dM Voorhoeve ;n Suriname
werk:.aam u·a . . (mei - september 1950 ell september 1956 - januari I 96/). De selectie, die
de lilel 'Op :.oek /laar Surinaamse 110rmen'
heeft gekregen. bestaat uit hel dagboek dat
Voorhoeve lijden.\' :.tjn eerSle Surinaamse pe riode heefl btjgehoudell (deel 11). brie\'en die
meI :.ijll Surinaamse activiteiten te maken hebben (deel 111) ell teksten \'all niet eerder uitge-

rel igie. de orale en de geschreven letterkund e.
Vanaf 1962 hee ft Voorhoeve zich toegelegd
op de studi e van Afrikaanse tal e n: in 1967 werd
hij hoogleraar in Leiden me t als opdracht dc
Afrikaanse taalkunde en met Afrikaanse lalen
samenhange nd e c reo li scri ll gsversc hijn selen.
Dit betekende geens7.i ns hel eind va n Voorhoeves activiteiten op het geb ied van de
Surintlmistiek. Ik noem slech ts de bloemlezing
Creole Drull/ ( 1975) die hij samen mel Ursy

Lichtveld samenstelde, zijn hoofdredactcufsc hap sa men I11ct pror. df. C.F.A. Bruijning van
de EI/cyclopedie van Suril/ame ( ) 977) en dc

door hcm verzo rgde uitgave van Trefossa's
werk Alo poewell/afoe Trefossa (oo k 1977). In
1981 werd Voorhoeve lid van de eerste redactie
va n 0 ,'10. Onverwacht ove rl eed hij in januari

gevell of moeilijk villdbare artikelelI, le:illgell.

1983. nog geen zestig jaar oud. Het eerste num-

rapporren en preken (deel IV). Het boek is
verschenen in de .'wrie .Bronnen voor de Studie
van Suriname '. Vanwege liet belang van Voorhoe\'e voor tie Surinomistiek lijkt het gerechtvaardigd op de:.e publicatie uitvoeriger in te
gaal! dcw ;11 eell recensie gebruikelijk is.

mer van de derde jaargang van Oso (mei 1984)

is aan zij n nagedac hteni s gewijd .
Op zoek naar Surinaamse nonnen is een
prachti g boek geworden dal va nuit versch il lende perspectieven ge lezen kan worden en

dan telkens een rijke bron van informatie is:
over het beginnend nationalisme in de jnren
vijfti g: ove r de opvatti ngen in die jaren van de

INLEIDING

Evangelisc he Broeder Gemeente Suriname
(EBGS) en het Zeister Zendings Genootschap

Jan Voorhoeve is ee n va n de gro ndleggers van
de Surinami sti ek. Hij is de eerste geweesl die
hel Srananlongo en andere c reo lentalen van
Suriname wetenschappelijk bestudeerd heeft:
met zij n publicaties hi erove r heeft hij interna tion aa l groot aanzien verworven co in belangrijke rnate bij gedragen aan de ontwikkeling
van de creo li stiek (de st udie van creooltalen)
als onderzoeksgebied binnen de taalweten sc hap. Maar ook op andere gebi ede n van de
Surinamistick heeft Voorhoeve gep ubliceerd :
de gesch ied eni s. de c reoo lse volkscultuur en

(ZZG) over de prediking van hel christendom:
over hel begin va n de Suri naa mse lett erkunde:
over de IOISlandkomi ng van de spell ingsregeling voor het S rananlongo in 1960 (toegepast in de Woordenlijsl Fan het Sranall tongo

uit 1961): en over allerl ei conflicten, relletjes
maar ook diepe tegenstellingen in de
Surinaamse sa menl ev in g in die jaren. Alles
uit eraa rd gezie n door de ogen van ee n jonge,
enthousiaste Nederlandse taalkundi ge met een
brede en diepe belangstelling voor c ultuur.
gesch iedenis en letterkunde .
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Bovenal geeft het boek natuurlijk in zicht in
de opva llin gen, idealen en activiteiten van
Voorhoeve zelf. Ik heb hel boek vooral vanuil

dat perspectief gelezen. rk moet altijd enige
huiver overwinnen om iemands dagboeken

or

brieven aan intieme vriende n Ie lezen; ik vi nd

gen voorkwamen als: 'in welke taal denk je?' ,
'in welke taal lcl je?', 'wal is je koos-taal?' ,
Sociolinguistiek avant la lettre! In deze interviews maar ook e lde rs in de samen leving
kwam Voorhoeve veel minachting voor het
Negerengels tegen en dus ook sc haamte cn

dat iema nd hel recht heen zich in de openbare

on tkenn ing bij zijn informanten omtrent de rol

were ld te lalen kennen zoals hij zich wil laten

die deze laa i in hun leve n had gespee ld of nog
spee lde.

kennen in z ijn publieke activiteiten. Maar de
selec ti e die Perer Meel heeft gemaakt, is zorgvu ldi g: alles wat opgenomen is. heeft betrekking op Voorhoeves welenschappelijk werk of
op zijn cu llllrele acti vi tei ten.

DILEMMA
Voorhoeve had i ntensief contact met Spe ...
Patriae en sc hreef voor hef blad van de vere-

EERSTE PERIODE IN SURINAME
Voorhoeve heeft in z ijn Surinaamse jaren (en
ook daarna) ee n onge looflijke ene rgie aan de
dag ge legd. Hij werd gedreven door een sterk
verlange n bij te dragen aan de dekolonisatie,
ve rolll- nede riandsing en emancipati e va n de
Surin aamse. in hel bijzonder de c reoo lse c ul luur. Hij had dil ve rlan gen al voor hij in 1950
voo r het eerst met de Surinaamse sa menl ev ing
kennismaakte. Hij had zic h in zij n studi e ver~
diept in de cultuur en geschiedeni s van Wes!Indi ë: hij moet toen al inzicht gekregen hebben
in de psychisc he trauma's die een gesc hi eden is
van s la vernij achterlaat. Op de bool spreekt h ij
tegenover een mcdcpassagier over z ijn 'drang
de geeste lijke kwets ingen te helpen genezen'
(p. 82). Ook wisl hij VOOr zij n vertre k al va n hel
bestaan va n Spes Pl1lriae, een voorzich ti g- nationalistische jongeren vereni g ing die in 1946
was opger ic ht. In Suriname zocht Voorhoeve
dan ook spoedig conlacl mei Spes.
Voorhoeve werkte als stude nt-ass iste nt mee
aan een onderzoek naar de ' taal verhoudingen
in Suriname' onder le iding va n de hoogleraren
Hellinga e n Pée, Z ijn taak was het maken van
'taa lportre lt en' van Surinaamse sprekers. Daarvoor hield hij interv iews waarin hij vroeg naar
de taalachtergrnnden en taalattitudes van de
informanten. waarin verrassend moderne vra-

niging ee n reek s van vijf artike len over minderwaardigheidsgevoel en het herstel van eigenwaarde. Deze artikelen (opgeno me n in deel
IV ) werden echler door de redaclie van Spes
Patriae geweigerd. Op subtiele w ijze li e l de
hoofdredacteur Voorhoeve weten dat alle solidariteit die hij met met de geko loni seerde Surinamers mocht voele n, hem nog niet het recht
gaf namens Surin amers te spreken.
Voorhoeves so lidariteit me t de gekwetsten ,
zij n verlangen hun wonden te helpen genezen,
had een onoplosba re tege nstrijdigheid in zic h,
die hij zelf al sne l besefle en dje in de weigerin g van zijn goedbedoe ld e artikelen duidelijk
aan het li cht trad. Als buitenstaander een groep
men sen w illen helpen hUil eigenwaarde terug
te vinden, heen o nvermijde lijk een paternalistisch e lement in zic h: va nuit een s uperieure
pos ilie (omdal je je dankzij omstandigheden
bepaalde in zic hte n hebt e igenge maakt) meen
je te kunnen oordelen over wat goed is voor
anderen. Deze dubbelzinnige positie is kenmerkend geweest voor beide periodes waari n
Voorhoeve in Suri nam e werkte. Hel gin g samen met ee n tegenstrijdigheid in Voorhoeves
eigen inne rfijk . Z ijn artikelen voor Spes
Patriae had hij onder pse udoniem geschreven
en hij sprak eri n va n een lvi) dat op "de Surinamers' betrekking had. Lezers zouden kunnen
denken dat ze door een S urin amer geschreven

De nagelmen geschrilien WIII Jan I'oorhoel'e
ware n. Zo graag wi lde Voorhoeve horen bij de
g roep voor wic hij gekoL.cn had. maa r tegel ijkenijd w ist hij diJt dat nie t kon en dat hij hel
zelf ook niet L.OU kunnen: hij voelde zic h. met
allc kriti ek op e n voor cen deel weerzin tegen
dc Nederlandse/Europese cultuur. toc h een
Nede rlande r. ee n Europeaa n, met waarden di e
hij ni et wilde ve rl uoc he nen . A ls ide ntifi ca ti e
ni et kan. zo u in e lk geva l consequ ent e so lidarit e it vereist zijn . maar ook dat lag ni et in zij n
vermogen. In ee n va n l.ijn brieven tegen het
eind van z ijn tweede pe riode sc hreef hij : ' En
ook ikze lf. de Europeaan. ben als geneesmiddel nodig. ee n ba ha waar je ni et bang voor
hoeft te z ijn . die lomaar op de gro nd naas t je
slaapt a' s hij moe wordt . die ook in ee n krot
woo nt e n cassave poot. Je kelll me slec ht als je
daar een goedkoo p nati onalis me in voelt in de
trant va n: die rotbakra's die alle mooie baantjes
inpikke n. He t heeft e r niets mee te maken.
maar alles met so lid ariteit. Het hui s. de auto en
de ij skas t vermoo rde n onze moge lijkheid to t
solidariteit. Ik kan het niet anders (... l' (p. 379).
De onop los baa rhe id van dit dilemma verhinderde ni et dal Voorhoeve. vanuit zijn so lidari te it met de ge kwetste n. duide lijke keuzes
rnaakte. Van de ve rwes ters te e lite moes t hij
ni ets hebbe n. zij n interesse en wa rmt e g inge n

uit naar de volksk lasse en haa r cultuur. Dat hij
voora l geïnt eresseerd was in de creoolse vo lksklasse. kwam niet a ll een door de aard van z ijn
werk maar zeker ook door zij n opvall in g dat
deze groep het sterkst leed o nder de negalieve
gevo lgen V~lI1 dc kolonisatie: verv ree mding
va n e ige n cu ltuur en minderwaardigheidsgevoele ns. Wat steeds weer treft is Voorhoeves
aut henti eke respect voor de c reoolse vo lks·
c ultuu r: ook in L.ij n publicaties komt dit steeds
naar voren.

TUSS EN PERIOD E IN NEDERLAND
Na zijn eerste ve rblijf zoek t Voorhoeve in Nederland con tac t met W;e Eegie Scmie ( WES). in

1950 opge ri cht door Bruma en and~ rcn . Voor·
hoeve vo nd in dC/.e veren iging een groep men sen die be lan ge loos werkte aan dc ema nc ipatie
van hun eige n cultuur. daartoe geïnspireerd
door het werk van Koenders en zij n verenigi ng
Pohalll(/. Voorhocve voe ld e zich sterk door h~t
streve n en dc activitei ten van Brllll1<I en dc
WES aangcsprokt.::n. ' Ik heb vroeger iets va n
God in hcm (=B ruma ) ge/je n: zo u hij in 1957
sc hrij ve n. in een bri ef aan ds. Van der Linde
vall het ZZG (p. 48. 193). Mee l schrijft in zij n
inlciding dat zij n bewondering voor Brull1a
ne igde tot adora ti c. maar d.lar hoeft deze uit sp ra ak op L.ichzclf niet op te wijzen. Ik lees
hem vee leer in he t kader van Voorhoeves beleving va n het ch ri ste ndom, die hij ze lf een
' sc hraa l intellecwelengeloof' noemt (p. 4(0).
'zo nde r heil ige ndem' (p. 378); hij kent gee n
bovennatuurlijke. mys tieke ervarin ge n en staat
daar ook scep tisc h tegenover. Maar we l is hij
gevoelig voor de we rking vall het goddelijke in
z ijn medemensen: 'ik kan C hristus oo k in mijn
medeme nsen on tm oeten' (ze lfde pagina). en
dat is voo r he m steeds he l geva l als mense n
zich op rec hl . zo nd er belangen, voor het goede
in ze il en en la door hun kl ei nh e id hee n breken.
Voorhoeve moet hee l snel behoorlijk Sranan
hebbe n ge leerd. waa raan Lij n deelname aan de
WES-avondell. die vaak geheel in het Sra nan
we rde n gehouden. we llicht heeft bij gedrage n.
In 1953. een jaar na lijn afstuderen. promoveerde hij bij I-I ell ill ga op Voorslul!;es tol een
beschrijving Fan hel Sranan TÓllgo (Negerell gels 1'(111 Suriname J. A frik an ist is hij dan nog
niet. hij beschrijft de taa l. vo lge ns de e isen van
de descriptief-structuralistische taalkunde van
die tijd. zovee l mogelijk in e igen termen.
Lichtveld verwee t hcm in zij n bespreking van
het proefsc hrift dat hij veel te we ini g reke ning
hi e ld met de Afrikaanse grond slag van de taa l.
zoa ls Lichtveld ze lf juist wcl had gedaan in
art ikelen die hij al in 1928-30 in de Wesl-llldische Gids had ge publiceerd. Voorhoeve en
Licht veld hadden botsende karakter:-. e n i n vee l
o pzic ht en rad ikaal tege ngeste lde opvat tin gen.
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met name over de positie en functie die het
Sranan in een toekom stig Suri name zou kunnen innemen. In de visie van Li chtve ld was

voor Suriname deelhebben aan een Europese
cu ltuurtaal onontbeerlijk en hij legde zic h erbij
neer dat het hi storisch noodlot had bepaald dat
dit Nederlands was; Sranan zou nooit als
cu ltuurtaal kunnen gelden. Voorhoeve zag als
ideaal voor zich dal het Sranan zich nict alleen
zou on tdoen van de negatieve statu s die het in
Suriname had. maar ook als cultuurtaal en als
nationale taal van Suriname zou gelden. ln het
in Amsterdam uitgegeven blad De West- Indiër

schrijft hij in deze jaren over de geschikth eid
van het Sranan als cultuurtaal en literaire taal.

In 198 1, bij het eerste IBS-symposium. hield
hij nogmaals een pleidooi voor Sranan als
cu ltuurtaal en onderwijstaal (zie Oso 1/1 ,

1982).
In deze Nederlandse periode vallen ook
Voorhoeves inspanningen ten behoeve van het
Suriname-nummer van het Friese tijdschrift De
njerne. De brieven selec ti e die Peter Meel gemaakt heeft, beval de uit voe ri ge correspondentie die Voorhoeve voora l met de Tsjerne- redac-

teu r Anne Wad man heeft gevoerd. Geschiedenis wordt geschreven door toevalligheden :
Wadman en Voorhoeve kenden elkaar persoonlijk, zonder dit Con tact zou er waarschijn lijk
geen Suriname-nummer van de Tfjeme zijn
ont slaan. Voorhoeve leverde voor dit nummer
een essay Nederland se verta lingen, onder andere van Trefossa' s Bro, die vervolgens weer in
het Fries werde n omgezet. In deze periode

moet hij ook Henn y de Ziel (Trefossa) ontmoet
hebben en erbij zijn geweest toen De Ziel en
Bruma elkaar voor hel eerst ontmoeUen (zie p.

484).
Dat Voorhoeve al redelijk goed Sranan
kende blijkt oo k uit het reit dat hij vanaf 1954
lesgaf in deze taal voo r de Theolog isc he Hogeschool va n de Broedergemeent e in Ze ist.
Voorts werkte hij . gesubsidieerd door de toenmalige Wosuna, aan een voortgezet onderzoek
naar hel Sranan. Ook zorgde hij ervoor dat

Trefossa's bundel Trorji uügegeven kon worden bij de Noord- Hollandse Uitgevers Maatschappij en sch reef hij het inleidende essay
voo r deze bundel. d ie begin 1957 zou verschijnen.

BIJBELVERTALER
In 1956 ging Voorhoeve, als bijbelverta ler in
dienst van het Nederlands Bijbelgenoot;chap
(NBG). voor de tweede keer naar Sup("ame.
Ook kon hij, in opdracht v~ln Wosuna , blijven
werken aan zijn taalkundig onderzoek naar het
Sranan. De brieven uit deze periode die Peter
Meel heen opgenomen, z ijn voor hel grootste

dee l gerich t aan J.J. Kijne va n het NBG en
dominee J.M. van der Linde van het ZZG.
Vooral die aan Kijne treffen door hun openheid; Voorhoeve be spreekt er alle problemen in
die hij in zijn werk als ve rtal er tegenkomt en is
openh art ig over z ijn eigen idealen en motieven.
Voorhoeve nam zij n laak als bijbelvertaler
uitermate serieus, ook de missionaire aspecten

erva n. Tegelij kert ijd hoopte hij dat een nieuwe
vertali ng in het Sranan zo u bijdragen aan de
emancipati e van deze taal en daarm ee een ondersteuning zo u vormen va n het cu ltureel-nationalisti sche streven dat in Suriname al bestond, meI name in Wie Eegi SanÎ. Bij zijn
aanvaardi ng van de opdracht was hij ervan

uitgegaan dat ook de EBGS positief tegenover
deze on twikk eling stond . A I na een paar maan-

den was het Voorhoeve duidelijk dat daar geen
sprake van was en dal voo r ve len in de EBGS
hel Sranan. ondanks de grole ro l die deze taal

in de dienst speelde, een aflopende zaak was.
Lmp liciet of expliciet slOO I men zic h ook in de
kerk aa n bij het ideaal va n de toenmalige regering: taal- en culluureenh eid via het Nederlands. Een ni euwe bijbelvertaling in het Sranan
zou slech ts een tijdel ij ke voorz iening hoeven
te zijn, er was geen behoefte aan de 'op de
toekoms t gerichte bijbelvertaling' die Voor-

D e nagelaten geschqftell \'all Jall Voorl /Oe\'e

hoeve voor oge n sto nd - waarbij hij niet all ee n
aan de toeko mst van de chri stelijke kerk in
Suri na me dac ht , maar ook aan de toe komst van
he t Sranan . Voo rh oeves sy mpathie voor WES
maakl e he m in ve ler ogen. ook binnen de ke rk .
verdacht. Om mi sverstande n uil de weg Ie rui me n sc hreef Voo rhoeve voor de EBGS en he t
ZZG een rappo rt over doel stellingen en werk wij ze van het WES, voora l gebaseerd op wat
Voorhoeve daarvan in Am sterdam had meegemaakt. Dit rappo n (o pge nomen in deel IV )
gee ft ee n haa st idyllisch beeld ; het laat eens te
mee r zie n hoezeer Voo rhoeve door he t
e manc ipatiestreve n van WES geraakt was.
O veri gens s laagde Voorhoeve er ni et in he t
wa ntrou we n jege ns WES e n Uegens hemzelf)
weg Ie ne me n.
Het Sranan van de bes taande vertalingen en
li edere n sloot ni et aan o p de s pree ktaal. het
was een reg ister o p zichzelf geworden. Vol ge ns
Voorhoeve was hel voor velen uil de volk sklasse ni et goed te beg rijpen. Een op de toeko mst ge ri c ht e bijbe lvertalin g moest gebruikmak en va n de le ve nd e taal. Ik heb de indruk dat
Voorhoeve de ge hec htheid aan het kerk-Sranan
en de behoe ft e aan een kerkelijk regi ster dat
zich jui st o nde rsche idt van de spreektaal. ondersc hat heeft.
Voor een verta li ng in de (besc haafde)
s pree ktaal w as een nieuwe spelling nood zake lij k. De s pe llin g di e in de 'singi-boekoe' e n de
' dee- boe koe' va n de kerk werd gebruikt. wa s
nie t all ee n in taalkundi g opzicht inadekwaat,
zij gaf ook een taaltoestand weer die niet meer
bestond . Daarnaast waren e r andere spe llinge n
in gebruik . Vrijwe l direc t na aankomst heeft
Voorhoeve ve rtegenwoo rdigers van de EBO.
de Rooms- Kath oli eke kerk en WES bij elkaa r
gebrac ht in ee n spe llin gscommi ssie: de regering wenste in 195 7 nog geen vertegenwoordi ger af te vaardi gen . Pas tegen het einde van
1959 werd door de regering een s pellingsco mmissie in geste ld. onder voorzitterschap
van Li cht ve ld . M en kon het in korte tijd eens
wo rde n o ve r ee n s pe llin gs regeling, die in au-

8/

g ustus 1960 offi c iee l we rd . De ho ud ing tege nove r het Sranan e n mee r in he t algemee n tege nove r het e ige nc was te n goede ve rand erd , zoal s
Voorhoeve in ee n brie f aan Kijn e e nthous iast
co nstatee rde (I'. 38 1 e.v.).

Z ENDIN G EN C ULTUUR
Voorhoeves res pec t voor de c ultuur va n de c reoo lse vo lksklasse ko mt ook tot uitin g in z ijn
standpunt tc n o pz ic ht e van de ve rkondi gin g
va n het eva nge li e. De bes te mpe lin g va n all e
niet-c hri ste lijke praktijke n e n vorme n van sy nc reti s me a l.-. 'alKodree' o f 'werk van de dui ve l'
vo nd hij uit den boze. E lk e ve rko ndi g ing va n
de chri ste lijke boodsc hap di e geric ht is op he l
uitroe ie n van bestaande cultuur, was in z ijn
ogen f,llikant verkeerd . Respect voor de bevolking aan wi e men de boodsc hap wil brenge n e n
du s ook voo r haar cultuur. is voo rwa arde.
Chri ste nd o m kan ni et impe riali sti sc h zij n. Elk
volk, e lke g roe perin g kan .slec ht s vanuit de
eigen cultuur ee n ant woord vinden op het appe l
dat van de bijbe l uit gaat. Daarom was cr vol ge ns Voorh oeve gee n tegenste llin g tu ssen ze ndin g e n he l c ulturee l- nati o na li sme van WES .
zoal s hij in ee n die pgrave nd e en hee l pe rsoonlijke lezi ng voo r he l cultu ree l cong res va n
WES in j uli 1957 uitee nzette ('Ze ndin g e n
c ultuur ', dee l IV ). Deze ove rtu ig in g hie ld geen
o nbeg re nsde bewonde rin g of tol erant ie in ten
aa nzÎen va n ' he ide nse' praktijk e n. Behalve afw ij zin g en bestrijdin g uit vo lslage n onbe ke nd hc id trof Voorh oeve in de kerk ook oogluike nde toegeeflijkheid aa n. Volge ns he m
hoorde de kerk dui de lij k aan te geve n in we lk e
opzicht e n chri ste nd o m e n ni e t-c hri ste lijke re ligie uze o pva ttin ge n e n praktijken o nvere ni gbaar waren. In ee n brie f waa rvan mij ni et dui delijk is ;Jan wc lke ge beurteni sse n hij refe ree rt.
spree kt hij ove r de 'abjecte kee rzijde van de
afkodrec' (p. 357). Om de o nwet endh eid te
bestrijd en. sc hrijft hij voo r het bes tuur van de
EBG S ee n rapport over de o bia man .
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Erg moo i e n inzichtgevend voor Voo rhoeves
opvall ingen over chri stendom en c ultuur vind
ik een rad iocallse ri e over de poëzie va n

du Sur;llal1/ ( 1963) en aan De Saralllllkaallse
H'oordellJdlll1. Zij n toch a l di epgaande
etno log isc he belangstelling werd geïnten si-

Trefossa, gelileld: 'Ch ri Sielijk ve rraad." ' Hij

veerd door de komst in 1958 van de antropoloog H.C. va n Renselaar. meI wie hij veelvu ldi g op ve ld werk ging. Naar hel einde va n zijn

(=De Zie l) is chri ste n e n kan ni et anders (. .. )
maar moet weer heiden worden o m gelo ut e rd
en nog altijd Illet ee n s lec ht gewe ten c hri sten te
kunn en zijn . ( ... ) De c ultuur is gee n t ege n stan ~
der meer, oo k de he id ense cultuur ni et. HeL is
de laak va n de Surinaam se c hri ste nh e id ze lf
0111 de re ligieuze vormen te bepale n, ni et di e
van de ze nd e lin g of mi ss ionaris.' (p. 485).
Het is verbaz in gwe kk end te lezen hoe s ne l
Voorhoeve bij allerlei c ulture le activiteiten
betrokke n raakte. Hij deed vooral veel radi owe rk : cause rieë n, hoorspe le n, ee n c urs us
Sranan en in zijn laa tste jaar, samen met He in
Eersel. de cu lture le rubri ek 'Nanga opo doro '.
Voort s had hij ee n groot aandeel in de twee
afleveri nge n van TOl/gol/i (s pec iale nummers

va n hel beslaa nde lijdschrijfl Vox Guyanae) di e
in 1958 en 1959 versc henen. Ik denk dal Voorhoeve zich vooral in deze activiteiten lol op
gro te hoogt e Surinamer met de Suri namers
heeft ge voe ld e n dit werk hee ft ervaren al s de
verweze nlijkin g va n z ijn id eaa l: bijd rage aan
de ontwikke li ng va n ee n eige n Surinaamse
id en tit eit.

tweede ve rblijf toe raakte Voorhoeve steeds
meer bij dit etnologisch onderzoek betrokken

(i n een brief"an Hellinga. december 1960: 'dil
werk vraag t vee l mee r van je persoonl ij khe id

dan bijvoorbeeld linguïsli sch werk'. p. 435).
De bri even van Voorhoeve informeren ons
ook over projecten die he laas nict lot een res ul laat hebben geleid, zoa ls een bloe mlezing ui t

de publicalies van Koenders (hel was de bedoeling dal Henn y de Ziel die zou verzorgen.
maa r diens toc n al precaire gezo ndheid hee ft
dal ve rm oedelijk in de weg gestaan ) en bovena l een gezamenlij k boek va n Voorhoeve en
Van Re nse h.lar over de c reool se cultuur van
Suriname, bedoe ld als opvolger van Surinam

Folk-lore va n Herskovils uil 1936. Wel heen
Voorhoeve in 1975 mei Ursy Lichlveld alsnog
de bloe ml ez in g uit de o ral e en gesc hreven creoo lse lit eratuur Creo/e Drum gep ubli cee rd .
Maar uit wat Voorhoe ve ove r het geplande
boek met Van Re nse laar schreef in brieve n va n
de laat ste méland dat hij in Suriname verbleef

Uanuari 196 1), blijkl dal dal boek veel meer
zou omva ll en c n vooral aandacht zou bestede n

TAA LKUNDIG EN ETNOLOGISCH
ONDERZOEK

aan 'de dubbelculIuur en hel psychologisch

Ook wetenschappe lijk was hij zee r productief:
hij rondde hel Wosuna-projecl af (rcsuliere nd
in Sranan Sylltax, 1962), deed zijn intrede in de

ste llin g to t I-I ers kov its, die voora l continuïteit
tu sse n de West-afri kaan se en de Arro-a meri kaanse culture n zag, ware n Voorhoeve e n Van
Rense laar vcel mee r ge ri cht op de dynamiek
va n deze c ulturen, de e ige n ontwikke lin g e rva n
in de ni euwe s ituatie. Voor mij werpt dil ee n
li cht op Voorhoeves standpWlI ten aa nzien va n
de slIbstraatinvl oed (invloed van Afrikaan se
ta len) in de Arro-amerikaanse creoo ltalep: hij
sto nd noga l scepti sc h tegenove r opvarfingcn
als di e va n Alleyne, die vanaf de jare n zesti g
hee l sterk het A frikaan se element in deze tale n

mec hani smc waardoor de me nsen zich in zo'n

piumie culIuur handha ven' (p. 447). In legen-

inte rnati o na le linguistiek doo r dee lname aan
de co nfere nti e ove r c reoo ltal e n te Jamaica,

1958 (hel eersle congres over dal Ihema) en hij
deed de ol1ldckking dal hel Saramakaans een
toontaal was. Hij s peurd e me t vee l moeite en
tact de nagelaten geschrift en van Johann es
Kin g o p, besc hreef de aanwezige Suri nami caco ll ecti e in hel S urinaams Jlluseum, werkte m et
Do ni cie aan de Bibliofvaphie dil négro-angfais

De nagelaten gesc/n·{/tell
benadrukte - zoa ls Li cht ve ld dat in 1928-J O
ook al gedaa n had e n oo k daar sto nd Voorhoeve
scepti sc h tegenover. Zoa ls ik het zie . sto nd in
Voorhoeves visie op de creoolse talen e n cu lturen va n Suriname het autonome karakter
voorop: auton oo m ni et in die zin dat cr ni c t
a lle rl e i o ud e en ni e uwe in vloeden in te rug te
vinde n zouden zij n. maar wel in deze zi n dat ze
waren voo rt ge komen uit ee n spec ifi eke ontwikkeli ng e n een e ige n inhoud en vorm hêlclde n
gekregen. Wat mij al s lin gu ist mi ssc hie n nog
hel meest tre ft. is hoezeer voo r Voorhoeve
lin gu isti ek gee n vak naast de c ulturele antropologie is. maar c r ee n on derdee l van is. Voorhoeve heeft he l idc1:Ja I dat hij als stude nt al had :
vo lwa ardi g etn o- lin gu ist te worden, in z ijn
Surinaamse periode he le maal waar ge maakt.

SLOT
Ik ben li cht z inni g aan deze uit ge bre id e bespreking begonnen. Het is ee n te rijk boek om er in
een kort stuk recht aan te kunne n doe n. Ook nu
ik mijzelf beperkt heb tOL de vraag wat deze
selectie gesc hrift en ons leert ove r de persoo nlijkh ei d va n Jan Voorhoeve. moet ik nog vee l
as pecten onbespro ken lat en. En dan heb ik het
nog niet eens gehad ove r het werk va n d e
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Jan Voorhoeve
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redactcur~ Pete r Mee l hee ft mooi werk gedaan .
Hl!1 is dankzij he m dat he t zo' n sc hitt ere nd
boek is geworden . De uitvoe ri ge inleiding ove r
leven e n werk van Voorhoeve is voortre ffe lijk :
informati ef. he lde r e n warm geschreve n. De
aa nt eke nin ge n bij de gesc hrift e n zijn prec ies
goed: kort e n zee r terzak e . Het reg iste r va n
persoonsnamen heeft me bij de talloze mal e n
dat ik er gebruik van maakt e. geen enkele kee r
in de steek ge late n. De bibliografie is zee r
vo lled ig. Ook de typografi sc he ve rzorgi ng van
het boek is uitsteke nd. Ik heb g rot e bewondering voor het ve le werk dat Peter Mee l heeft
verri cht o m deze uit gave in deze vorm mogelijk te maken. Ik ben he m er 7.eer dankbaar voor
e n ik ben zeer dankbaar jegens mevro uw Voorhoeve- Van Schoten. die zo i nt e ns ief aan deze
uit gave hee ft meegewerkt.
Op :oek /laar Surinaamse 1/0I'mell, een betere titel voor deze verzameling gesc hrift e n
van Voorhoeve is ni e t denkbaar, want dal is
inderdaad de drijfveer ac hte r al Voorhoeves

activiteiten. De innerlijke tegenstrijdi gheid . de
twijfe ls en de co nfli cte n li gge n erin opgeslote n, maar ook Jan Voorhoeves authentieke ve rlan gen o m wo nde n van het koloniali s me te
helpen geneze n e n ee n diep respec t voor zij n
mede me nsen e n de c ulturen waa raan zij deelhebbe n.

Op ::oek lil/ar Surinaam se normen. Nagelaten gesch rUien \'Cm Jan Voorhoeve (1950- 196 1). Gese lecteerd. in ge le id en van aant e ke nin gen voorz ie n door Peter Mee l. Utrec ht: Vakgroep C ulture le
Antropo log ie. Universiteit Utrecht. 1997. xiv + 626 p. J 75.- jBronne n voor de Studie van Surinam e. deel 20 1. Te bestellen bij de Uni vers it e it Utrecht. Vakgroep Culfurele Antropologie. te l. :
030-253 1894 of door ovennaking va n .f 75.- naar postgirorekening 4204401 van Stichting IBS .
Postbus 163.3980 C D Bunnik. o.v.v. tit e l.

RECENSIES
Cyllfhia Me Leod. Tweemaal Mariëllbllrg.

Surinaamse historische

rOllllln .

Conserve, 1997. 274 p. Paperhack
Gebolldell

.f. 54,95.

Schoort:

f 39,95.

Het is a l vaak gecons tateerd: met het hi stori sc he
besef van de gemiddelde S uri nameTis het d roevig gesteld. Belangstell ing is er we l, maar popul ai r-wete nschappelijke hi storisc he studi es
wete n het grote pub li ek slechts heel zelden te

bereiken. Cynthia Me Lead is de eni ge di e dat
de laatste j aren we l lu kt met haar hi sto ri sc he
ro mans. Haar eerste boek. Hoe duu r was de
sl/iker , is inm idde ls in zij n 13e dru k. De literaire
kriti ek op Me Leod is over hel algemeen niet
ma ls, maar zelf blijkt ze daar gee n grote pro blemen mee te hebbe n. Zoals z ij het verwoo rdde
tijde ns het sc hrij verscongres in Para maribo in
de zo mer va n 1997: ' het is voor ee n auteur va n
gero manti see rde gesc hiedsc hrij vin g, di e ik beoefen. ni et va n be lang te weten of ee n recense nt
het we l o f geen lileratuur vin dt. Van be lang is of
de met zo grote moeite verza me lde historisc he
feite n goed overgebracht zijn en of voor de lezer de hi storisc he perso nages zij n gaan leve n'
(gec itee rd in Vrij Neder/alld 2 aug ustu s 1997).
Op deze laatste c ri teri a za l ik Tweemaal
Mariëllburg beoordelen.
De ni euwe roman van Mc Leod spee lt zich a f
o p Marië nburg, verreweg de grootste plantage
e n we rk gever van de ko lonie. Het overg rote
dee l van de arbe iders ware n co ntrac tante n uit
Brits- Ind ië en Java. In 1902 kwamen zij in opstand tege n he l autorita ire gezag va n de directeur, Ja mes Mavor. Mavor werd vermoord na
ee n ru zie ove r lo ne n e n lake n e n in de daaropvo lge nde chaos e n pani e k doodde n Suri naam se milit airen mee r da n twintig co ntrac tarbeider$".. Dit gegeven is de bas is voor Tweel1I aal Mariëllbllrg. De hoofdpe rsoon is Je tj e
Bergen die als ki nd van de ' li cht gekl e urd e'

boek houde r opg roeit op de pla ntage. Toeva lli g
z iet zij de lijken va n de verm oorde co ntrac tan te n li gge n e n dit beeld blij ft haar verdere leven ac ht ervo lge n. Haar angst is zo groot dat ze
Mari ë nburg ve rl aal 0 111 in Paramaribo te gaa n
wo nen. Eenm aa l vo lwasse n keert zij tegen haar
wi l teru g a ls ec ht geno te van de plantagedo kte r.
De rode d raad in de ro man is het idee da t na de
gebe urte nissen van 1902 e r een vloek op de
plant age rustte die in de j a ren daarn a z ij n tol
eiste in de vorm va n z ie ktes e n o nge lukke n .
Deze tol o f vergeldin g (poimon) wordt in de
ro man de oorzaak genoe md va n de dode lijke
o nge lu kken va n twee van Mavors opvolgers, de
di recteuren Shedden en Juw. Dearc hi efstuk ke n
sp re ken natuurlijk ni et over paiman of vloe k,
maar dal vee l me nse n de ongelukke n aan hogere mac hte n toesc hreve n is begrijpelijk .
De roman gee ft een aardi g sfee rbeeld va n
Mari ë nburg als mede va n he t leven va n de C reoo lse,l ic ht gek le urde midd e nkla sse in de eerste
dece nnia va n deze ee uw. w aarin ras en kl asse
een dominante ro l speeld en. Het leven van de
Aziati sc he co ntracta nt en ko mt minder goed uit
de verf, terwijl de Creoolse pl an tage-arbeiders
helemaal afwezig zij n. Het is j ammer dal Mc
Leod bepaa lde stereotype n over contractant en
ni euw leven inblaast. Het eni ge Brits- Indische
paar dat e ni gszi ns wordt beschreven 'ware n in
hun eigen land pa ria',' (p. 68) daa rmee het idee
van met na me plan ters en ko lo ni a le autoritei te n
o nderschrij vend dat de mi g ranten in S uri na me
' het sc huim de r aa rde' ve rt ege n woordi g~l en
tOl de kl asse de r o naa nraa kbaren behoorden,
te rw ijl o nde rzoe k heeft uitge weze n dat het aandee l pari a's in Surin a me en o p Mari ë nburg in
hel bij zo nd er vee l kle ine r wa s da n in Indi a ze lf.
Eni gsz ins ve rwarre nd is de bewering in de
inle idin g dat 'Tweemaa l Ma riënburg afwijkt
va n wa t ga ngbaar is [in hi storisc he romans]
omdat er in d il geva l meer we rke lij ke fei ten zij n
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dan cr fi ct ie is. ' Ju i:-.t d~.larolll heb ik de vrijhe id
ge nomen de namen vu n niet-fictieve personen
niet te vcrandere n. Dc uitspraken die zij in het
boek doen, zijn authen tiek' (p, 8), Ik zie niet
waarom TII 'eellllwl MClriëllblirg afwijkt van andere hi storisc he ro man s, proL<lvc rh a len waaraan hi sto ri sc he fci tcn te n gro nd slag z ijn ge leg d.
Het is ook ge bruike lijk om in derge lijke ro man s
hi stori sc he fig uren onder hun eige n naam te
laten fi g ure re n. TH'eelllllfl/ M ariënhllf1: is ni cts
mee r en ni ets minder dan een hi sto ri sc he roman. M is leide nd vind ik de o pm e rkin g dat de
uit spraken van de ni et-fi c tieve personen au thentick loudc n Lijn . De roman bevat inderdaad
uit spraken die in de a rchi efstukken zij n teru g te
vi nden, en de dia loge n tusse n hi storisc he personage s zijn vaak geba~eerd o p gedoc umen teerde
opmerki ngcn, Illaa r de tli ~\logen als zodani g zijn
niet authentiek .
Z ijn de 'mc t zo grote moeite ve rzame lde historisc he feiten goed ove rgeb rac ht ',? Deze vraag
kan bevcstigend word en bea nt woord: natuurlijk worde n gebeurteni ssen ar en toe wat minde r
inge\vikkeld voorges te ld dan zij in werkelijk he id waren, maar dat is onvermijde lijk . Op
detailpunt c n wil Me Leod nog wel ee ns ee n
steekje lat cn va ll en: zo had Ma vo r ervaring als
direc te ur o pgeduill1 o p de bekendc phmtJge
Rose Hall in Brits Guia na. ni et op Barbados,
waa r de Nedc rland sc hc Hande l-Maatschappij ·
d e e ige naar va n Marinbu rg - hem 'wegkoc ht' :
hij werd dus niet ' uit Schotland gehaald' (p. 22).
Ook he l idee dat 'die koe li es' veel kinderen
krege n klopl nic\ met dc hi s tori sc he werke lijkheid (p. 56). Onder co nt racta nten was de
fe rtiliteit laag. pas na dc con tractperiode ve rbeterde dat. Het fi ctieve gegeve n dat Jetje 's broer
Palll s neuvelt in Nederland tijde ns de Eerste
We re ldoorlog is o nge lu kkig ge koze n gez ie n de
toen mali gc neutra lit c it va n Neder land. Desa lni e tt emin, dc roma n is historisch vera ntwoord.
Het tweede crite riulll van Me Leod is of de
' hi stori sc he perso nages zijn gaa n leven' . Helaas moel hic.::r ht! t antwoord negatief zijn . Jetj e
I3c rge n noch de andere protagonisten kunnen

ook I\)aar e nig moment boeien, het l ijn
ee ndime nsionale fi guren lo nde r noeme nswaardigc karakterontwikkeling. Gee n o nbe langrijk
gegeven in de waardering voor een ro man .
Missc hi e n wrce kt zich hi er toc h dal lite raire
slijl cn inhoud uite inde lijk niet te sc heide n zijn .
Ro selllnrijn Hoefte

Michiel

1'(/11

Keil/pen. Plalltage lAnkmoedig-

h eid. I-Iaar/(,III: 11/ dl' Kl/ifJ.~·('he(,"; 1997. 252 p.

I 34,50,
Aan he t slot VU il z ijn debuutroman Plaf/lage
!rmkllloN!igheid voe rt Mi ch iel van Ke mpen de
werkste r Ne li a Koekerom op als ik-fi g uur. Z ij
gooi t bij Leonsberg een manu sc ript va n haar
Nederlandse werkgeve r blaadje na blaadje in de
ri vie r. tenvijl le denkt: 'Nou. aan dat laatste
hoofds tuk Illi st ook ni ema nd iets, toc h? ee n
moeder is ee n kl oek, dat klopt. maar daarn a ka n
ik he t ni etm cer vo lge n: Even later ziet ie hee l
in de ve rte ci c brokstukk e n va n een raket a ls
g loe iende ko le n uit de he me l va ll e n. net zoa ls in
hc t begin van het weggegooide manu sc ript gebeurde . Dit doe t haar denkcn: 'Zou er dan toch
iet s va n waa rheid in di e ve ll en papie r he bben
gele ten'?'
Van Kcmpc n co nfronteert lij n lezers o p dele
wijze nad ru kkelijk me t de vraag in hoeve rre
z ijn roman waarhe idsge trouw de Suri naa mse
maatsc happ ij uit dl;! jaren tac hti g re ll ec teert.
Dat is nie t ve rwonde rlijk va n hem. In z ijn besc houw ingen over de S urinanm se literatuur
ste lde hij herlwalde lijk dat deze sterk betrokken
is op de Ill natsc happe lijke we rkelijkhei d, ja.
ze lfs dat deze bctrokkenheid hé t kenmerk va n
de Surinaamse lite ratuur is.
Doordc co mbinati e va n de verte lsituatie met
cen Nede rl andse ve rt e ll e r die doo r ce n
Surinaamse ik-ft g uur wordt versc heurd én dc
vraag van Ne lia Koekero m naar het waarhe ids geha lt e lijkt het alsof Van Ke mpe n de leze r wi l
la tc lI uitlll a l c l1 uf hij . ab Nede rland se ro l11an -
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cier. een werk heeft gemaakt dat gerekend moet
worden tot de Surinaamse literatuur. Eerder

imme rs had hij, speelse geest die hij is, de literaire wereld op hel verkeerde been gezel door
o nde r het pseudoniem Win ston Lee fl ang verhalen Ie sc hrijven waarvan iedereen dacht dat ze
doo r een Surinamer wa re n gesc hreven.
Bij een bea ntwoordin g V~in deze vraag is de
Nederlandse ve rtell er van be lang. Nelia Koe kero m deelt over hem niet vee l meer mee, dan dat

hij in Suriname woont. z ijn vrouw werkt en hij
sc hrijft. Maar ook aJ treedt hij in z ijn manu sc ript ni et als ik-figuur o p. hij is we l alwetend
en geeft z ich hi er en daar bloot.
Z ijn voornaamste ambitie blijkt Moeder Suri name te schetse n. Dit slaat in ee n merkwaardige passage, waarbij hij z ijn hoofdfi g uren uit
één mond laat spreken: 'En zo zitten wij hier.
spiegel va n onze moeders en voorafsc haduwing
van onze kinderen, met ons zessen rond de

stamtafel I ... ], Voor haar kindere n is een moeder
eerste e n voora l de kloek. Maar voor ons zeven

PI hi er bijeen

ligt dat anders. Wij zijn wat ons
voortbracht, dat is de paradox l .. j wij zijn en
blij ven de ze ven gez ichten va n Moeder Suri-

name, de ondeelbare eenheid die de witte vlek
in hel Am3zonegebied bewoont.'
De verteller rekent zich ni et tot de zes of
zeve n gezichten van Moeder Suriname. Hij
vindt , zo blijkt uil zijn taalgebrui k, dat hij e r
so ms bijhoort e n a ls he m dat beter uitkomt
nee mt hij afstand. Zo merkt hij op: ' Dat is gee n
wet va n melen en persen, zoa ls ze [c ursiverin g
van mij , J .d .R.] het hi er zeggen.' Maar als hij

uitlegt hoe inventief Surinamers kunnen zijn
heel het: 'we [cursiverin g van mij, J.d.R.] monteerden de uitlaatpijp een metertj e naar voren.
van een nylonkous Inaak te n we lc ursive rin g
van mij , J.d. R.l een V-snaar en de auto reed
weer.
Zijn voorgaande instabilitei te n nog slordig,
irritant word t de verte ller als hij in zijn stij l afstand nee mt (ol Suriname. Dit gebeurt in een
sleutelhoofd stuk van een van de verhaaJdrade n
als het leger ee n relletj e va n middelbare scho-

lieren de kop indrukt. De verteller ironi seert dit
met archaïserende clichés. zoals: 'zijn courant
opvouwende', 'praatte gestadi g'. 'een militair
in civiele kled ij' . ' Van dien stonde af'. of 'een
karos met roestplekke n in de motorkap'. Het
werkt co ntraproduktief. want waarom maakt
ee n verteller een sleu telpassage uit zijn roma n
be lache lijk? Ik zie gee n andere verklaring dan

dat hij zijn eigen verhaa l het ene oge nblik we l
en het andere niet se rieus nee mt. Deze kun stgrepe n van een speelse geest ve rtroebele n hel
zicht op de wel ernstig gestelde vraag naar het
waarheidsgehalte van de weergave van de
maatschappe lijke we rke lijkhe id .

Om deze vraag te beantwoorden moelen we
kijken naar de beleven issen van de zes of zeven
hoofdfi guren . Drie va n he n houde n zic h beroepsmatig bezig met de hi stori e van Suriname.
Arno Spitzers is een Nederlandse docent met
ee n groot relativeringsvermogen e n ee n griezelig abso lutisme. Hij prikt de verouderde nati onalistisc he ideo logieë n met baanbrekend onderzoek door e n gaat daarbij met zijn boerenklompen op alle Surinaamse eksterogen stan n.
Ondanks koele afstande lijkh e id ide ntifi cee rt hij

zich zozeer met het object va n zijn studi es dat
hij in een homoseksueel getint spel met drie
jongens als slaaf wordt afges lacht. Elem enten

uit de verhaa llijn va n Arno Spitzers doen denken aan het leven van Ben Scholtens. Deze i11 druk wordt verste rkt door de opdracht die

Michiel va n Kempen aan zijn roman meegaf:
'In me moriam B.S./ moed ig en onbegrepen.'
Een soort opgedrongen vriendin van Spitzers
is het districtsmeisje Amalia Bougez-pas. die
zic h hap-snap allerlei weetj es eigen maakt e n
te nslotte zwaar gestoo rd in een psychiatrische
inrichting terecht komt. Z ij is de stuurloze die
droomt van de grote wereld, maar als ze daar
kom t haar niet kan bevatten. zodat ze in een
klein kamertj e eindige.
De tweede man di e zich met de hi stori e bezig
houdt, is de hindoestaan Dr. Bernh ard, werkzaa m bij de Lands Archeologische Dienst. Hij
is zelfbewus t en tege lijk ertij d heeft hij een hc-
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ke i aan zichze lf. omdat hij impotc nt is. Hij
droo mt e rvan pres ide nt tI! word e n e n daarvoor
moet hij Sc hildpad . de heerse r ove r het 'rijk va n
grij z ige speekseldrade n' van zijn troon stote n.
Sc hildpad ve rt oont grot e ove reenk o msten met
Lac hman. eve nal s de karikaturaal ge portrettee rd e pres ident o p Vene tiaan lijkt ; maar dit
te rzijde . De pogin g van Be rnhard om Schildpad
pootje te li c ht e n ve rpest hij knulli g e n al s hij
vervol ge ns het Creool se meisj e Indra DUll see
probeert te ve rkrachte n. beteke lll dit 7.ijn e inde.
De derde hi stori cus is Drs. Zamue l Brabande. Hij was een gezaghe bbende nationali st di e
tall oze artik e len publicee rde . maar ni et besc hikt e ove r ee n same nhan gende visie. Al s hij
uite inde lijk ko mt tot hel schrij ve n van ee n
proefsc hrift wordt dit door ee nde n opgegeten
en is hij wee r teru g bij af. Brabandc. d ie mee nde
dat Suriname dour zijn onaillanke lijkhe id in de
vaart dcr vo lk ere n zuu worde n u pgestot en.
moet aan zijn ko stje ko me n met min de rwaardi ge karwe itjes.
Ee n ande re ri g uur is de E. B.G.-predik aJll
Marki et di e is getrouwd met de Friez in Froukje
HtJrk e mél. Hun ve rhaallijn is interessant omdat
c r zonder eni ge ironie twee ve rsc hill ende ho udin ge n tege no ve r het verl ede n in voorko me n.
Dominee Marki et abstraheert al s hij ste lt dat de
vele ve rkrachtin gen in dc slave ntijd ee ll noodzak e lijke plaats hebbe n in de gesc hi ede ni s.
Fro ukj e, di e ze lf oo it ve rkrac ht wa s. hee ft ee n
persoonlijk doorl ee fde visie op de gesc hi edeni s. Ouk do minec Marki et blijkt ee n dubbe lzin ni g he id te hebbe n. want hij verri c ht Creoo lse
magi sc he ritu ele n.
De l<.lalSle hoo ldlï g uu r ln dra Dun see is same n met haar moeder Ne lia Koeke rom het interessant st. Ne lia voedt haar dochter o p tot ee n
ze lfbe wu ste vrouw. Indra is van buite nge wo ne
sc hoonhe id. Illaar all e mann e n lopen een
bl auwtj e. totdat zij z ich met pass ie gee ft aan een
toevalli ge voorbij gan ge r. di e haar daarn a in de
stee k laat. Indra e n haar Illoeder vull e n hun
da ge n met o ve rl eve n. Zij zijn de vitale krac ht e n
in de roman en gaan daardoor ni et ten onder.
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Mak e n we de balans o p van wat Van Kempe n
o ve r dc Surin aam se we rk e lijkhe id hccl'ttc me ide n. da n sprin g t eruit dat hij he t tradition e le
bee ld va n de S urinaam se vro uw al s vit J le
moederkl oe k o mhe lst. A ll e a nde re fi g ure n ke nme rk e n zic h door ee n twee he id. di e he n naar de
ondergang voe rt. De hoofdfi g ure n ste ll e n we l
dal zij sam en de ondee lbare ee nhe id van Suriname zijn , Ill aar de ve rte ll er laat zien dat de/"e
ee nh e id in de verbrukke lin g li g t.
Het mag ee n mage re oogs t lijken, maar een
lite rair we rk is geen socio log isc hc anal yse. De
kracht van Plallfa[!,e Lal/ kmoedigheid li gt in de
literaire prese ntati e va n Van Ke mpe ns upvullin ge n. In pl aat s van ee n roman te sc hrijven meI
éé n ve rh aa llijn. heeft Van Kc mpe n e r een gemaakt Ill et ve rsc hill e nd e, di e e lkaar amper ra ke n. De hoofdfi g ure n wij ze n daar ook o p:
'slec ht s dil ge noege n hebbe n w ij moge n s make n: w ij z ijn o nze e ige n weg gegaan. Wij hebbe n o ns ni et late n inpasse n in hel keurslijf van
ee n moo i re laas. di e roman waarin all e to uwtj es
vroeg of laat bij e lk aa r zouden ko me n'. En di ree l hi erop vo lg t dan ee n passage waarin de
t: wa kt e va n de rom an to t uitin g kom\. o mdat de
ve rte ll er o nl ooc he nbaar l ijn hoofdfi gure n
o ve rsc hree uwt en - a lwee r ! - 'w ij ' en 'zij ' ve rwart : · ... ni ette min lijn wij nu wi c we z ijn : ee n
collec ti e min or mee r ge lukki ge indi viduen van
wie het zee r tw ijfe lachti g is uf zij gezame nlijk
ee n sa mc nlev i ng uitmak en o f daartoe ouk maar
in staat/.oude n zijn '.

Jos de Roo

Ce/es fil/ e Raafte. Ma Awitya. Srallan gelUch-

teil mei Nederlandse vertaling . U/rechT: Ce leslin e Raaiie, 1997, 75 p, f 20,-, Te verkrijgell
bij Boekhandel Schippe rs in de Bij/lIler of bij
De rooie rm in UTrecht.
Ce les tin c Raa lte sc hreef in 1974 haar ee rste
gedi cht M(/IIU1 Sral/an. Dit gedi cht. vol he imwee naar Suriname. ve rsc hee n in de bundel
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7ïde Wmara ... dichten v(Jor hell'oJk uitgege ve n
door Surinaams Vo lkskllitureel Assemblee in
198 1. Sindsdi e n di c ht ze e n draagt ze voor in hel

Sranan.
De bundel M a AlI'irya bestaat uil Sra nan gedichten, voo r een grOter bereik zijn ze van een
Nederlandse vertaling voo rzien. Schrijven in
hel Sranan is ec n van de voorwaarde n om gerekend te kunnen worden l o l het gilde van
Surinaamse literaire kun stenaars. Behal ve de
gebruikte laai verw ij st oo k een groot deel van
haar gedichten naar Suriname en Surinaamse
omstandigheden (Miss Alida, Abenastoll,
Kon ermallya. M aysa) di e voor niet -Surinamers
ni et zonder meer te begrijpen zijn. Z ie daar nog
een cri terium om gerekend te worden tot het
Surinaa ms litera ir kade r. Tenslotte maakt ze
door haar levensloo p en dat van haar voorouders deel uit va n de Surinaamse gesc hiedenis.
De tite l van de bundel Ma Awitya is ee n verwijz ing naar moedi ge vooroud ers. die een hard,
onzeker maar vrij bestaa n verkozen boven een
sla venbestaan geke nm erkt door onde rdruk kin g. will eke ur en afh a nkelijkheid. Ma Awirya
is de naam van de moede r van Boni , een belangrijke g uerrill astrijd er aan het eind van de acht ti end e ee uw (p. 26). Op de binnenpagina is als
ondertitel meegegeve n wi e tak'mala. Jn de
Nederlandse verta ling va n ee n van haar gedic hten ( Wak rim,," . p. 54 ,55) waar deze uitdrukking
ook gebruikt wordt. is voor tak'mofa het Nederlandse woord 'ple ngoffer ' gegeven. lk heb zo
mijn twijfe ls over deze beteke ni s van tak 'mofo.
Mijns in ziens hee ft deze zinsnede als onde rtitel
meer de beteke ni s va n ve rbaa l vaardig zijn of in
gesprek zij n. Ma AW;lya, lVi e tak'mofa heeft
voor mij de bete ke ni s: Let op Ma Awitya, zie
hoe mondi g ee n va nj e nakomelinge n is. Zie hoe
ze haar zegje kan doe n.
De bunde l omvat de rti g gedichten in het
Sranan. Deze zijn gedrukt op de rechterpagina
met ee n verta lin g in het Nederlands op de
linkerpagina. Over de Nede rl andse vertalingen
kan ik kort zij n. Ze zijn ni et meer dan dat.
De helft van het aantal gedi chten , dal zijn er

vijftien, bes taat uit vier strofen. De inhoud va n
ac ht gedichten is weergegeve n În drie strofe n.
Het langste gedicht (GrafllalIgi Ingimama p.
21) is opgebouwd uit zeven strofen en het kort ste (Dyelldyel/ p. 13) uit twee. De strofen zij n
dri e of vier regeli g. In de ged ichten wordt spaarzaam omgegaan met leesteke ns. Soms een punt
om het einde van een gedi cht te markeren .
De meeste ged icht en kunnen getypeerd worden als besc hrijvend of verhal end van aard.
CeJestine Raalte brengt door middel van titel s
ondersc he id aan in het geheel. De gedichten
zijn naar onderwerp ondergebracht in vijf ru brie ken, elk met een eigen motto: Ferteri mi tori
(Vertel mij verhalen ; - ik - verlei mijn verhaa l)
over li efde en ver li efd heid~ Uma na grolllapl/
fes; (Vrouwen zijn het gez icht van de aarde,
vrouwen op aarde) over markante zwarte natuurlijke en bovennatuurlijke vrouwe n; M i e
gro ele (ik groei nog) over groei naar volwasse nh eid op li chamelijk en kun stzinnig gebied;
Prakseri-broki bevat gedac hten, overpeinzingen: Olallga ele gaat over het superioriteitsdenken e n hui che len van de 'wille' mens en de
kudd ementalitei t van mensen in het a lgemeen.
De eerste vijf gedi chten zijn gevoe li ge
liefdesged ichten. In de eerste zin: ·Ferter; mi
lori ' va n het ee rste ged icht Lohifiri, vraagt de
verl iefde persoon eigenlijk aa n de ge liefde:
'zeg nog meer lieve woorden, vertel me hoe lief
je me vindt, zodat mijn hart opengaat als een
bloem in de oc htendzon':
'mek; mi at;
brod; ensreji apo lek; pa/u/u
fufanga nafl1lku m 'lIlalllell SOIt '
Enkele regel s ve rder roept hel verzoek "Iir; mi
ftri' door de asso nantie (overee nkom st va n klin kers) het beeld op van een li efdevolle stre lin g.
In de derde regel van de eerste strofe jil fanga
na fruku lil 'mantell son' maakt de di chteres
fraai geb ruik van zowe l alliteratie (medeklinkers aan het begin ee n beklemtoonde letter
greep komen overee n) al s assonantie. Hel
Sranan leent zich bijzonder goed voor deze,
haast onomatopoëtisc he, combinatie van rijm-
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soorten. Wat Ie denken van : 'Step; mi e srep; 111;
sreji', de eerste l in van hel gedic ht 4 mei memre
den dedellw/ (p. 57).

In de tweede scric gedich tcn met dc vrouw
als thema passcrcn naast bijzondere Lwa rte
vrouwen. zoa ls Sophie Redmond, Miss Alida
e n Etoundi Essamba. god innen van het winti~
pantheon, l/lgill/OIlla en Maysa. dc revue. Sisa
bar; daarentegen uit deLclfde seri e is een aan klacht tegen jo urnali sten die zwa rt e vrouwen~
leed uitbuiten tcn eigc n voo rdele. N iemand is
ech t geïl1leresseerd. De telcvisie kijkers zijn in
slaap gcsukke ld na een copieuze maaltijd.
Merkw<Jardig i:-. ech tcr dat in deze ser ie een
ged ich t voorkomt wi.ll.Irin z ij de uitlopende
Surinaamse Jllan in bcscherming nee ml. gc~
tuige de !>Iotstrofc uit KOIw Yayo (p. 29):
'yu kall lelli en .wll/llga di yu wan; sÎsa
Ulll 110 1)I"(juIïI jil !Jar; taki 111; KOlilt Yayo
na yll kakafOll'1ïI Ie
trOlre

.ril

kartt

ti 1/1/15111
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Yayo : . KOIlI/ Ya."o jil 11/i e 101/ lI'erdel"ll'llgï
(Werdel"ll'a,{:i betekent wi ld c bus).

De gedich ten lijn in lees baar Sranan ge~
sc hrevf.!l1 en de inhoud is goed tc begrijpen .
Slechts éé n ged ic ht Malldela uit de serie
O{allga ere begrijp ik niet. En ik heb ec ht mijn
best gedaa n. Ook had ik moeite mCI mc voor te
ste ll e n dat Miss Alida. roepnanm van Ma
Al\'i1.ra. een borst wc rd afgezet. hct bos in
vluch tt c en daar in het oe rw oud nog ec n zoon
(Boni) baarde (p. 26). Een borst afsnijden is
echt we l iets anders dan een meeëter uitdruk ~
ken. Wat ik ook jammer vinJ. is de eigenaardige
spe lling voo r so mmige klanken. De lellcr k in
ke en IIl1l11kenki bijvoorbeeld wordt a ls ty uitgc ~
sproken. of nict soms? Waarom dan ni et LO gesc hreven?

Sylvi" M. Gooswil.

jil kO/l /lyal/.·

Cclestine Raalte heeft tc docn met zwarten die
e rke nnin g zoekcn door per se ee n 'witte' partne r te nemcn. Dat kan toch ni et goed gaa n. Zie
wat Elisabeth Samson (p. 67) is overkomen:
'yu feti trow WOI/ wetil1ulII
Krebislol1 .I,"I"fjï ,vu 1/0 kisi
Elisoberh Samsol/ ... IOku lIIi
110 wa/li dlll/si /Ia lapu ."/1 grebï
It 'tl il

Hel ritme van de meeste gedic ht en is swinge nd ,
ni ett egenstaande de blues in so mmi ge. Neem
bijvoorbeeld uil dc derde serie die zich schaart
onde r het motto Mi I! gro elI! va n het ged icht
Kallermallya de LÎ n: 'lllIlibi /010 111 i go a 1010 mi
kOIl' . Je kan erop dan se n.
Voor de mctaforen die ze gebru ikt. haalt ze
inspiratie uit de natuur en uit het dagelijks leven
(in Suriname). Een leer aardsc mctafoor wordt
gebru ikt in de tweede strofe van het allerlaat ste
ged icht Sk"fJ" (p. 75):
'mi ilO lI 'mli de wan skafJl/~lI'ey~l/l1Ia

.rif skapu di obi {eki kO/l/pas na gogo s/l/cri
jil na wan di e \Vaka a fest
De Ineest treffende metafoor. volge ns mij. is IC
vinde n in de ee rste "in van het ged icht KOIllI

Gfrr OosrÎndie. /-Iet Pllrtulijs OJ'erzee. /Je
'Nederlmulse' Caraben en Nederland. AII/SfN~
dam: Ben J3akka /997.385 p. J 39,50.
Dil bot::k handelt over Je problemen en dilem ~
mil' s va n de voormalige Nederlandsc koloniën
in het Caraïbisch gebied (Suriname, de Neder~
landse Antillen en Aruba) e n hun relatie lo t
Nederland. Ee n brced scala van onderwcrpen
vanaf de vroegc koloni sa ti e en de slavernij tol
de hedendaagse Caraïbischc vraagslllkken over
Il mievonni ng e n identiteitsol1lwikkcling pa sse~
reil Je revue. Het boek be ~ taat uil vie r del c n. die
elk ecn bepaa ld thema bestrijkt. Het eerste deel
gaat over de vroegs te koloni sa ti e en slavernij .
He t tweede deel handelt ove r de dekoloni smi c
en het proces va n natievorming. In hct derde
dee l komt de exodus. cle migratie naar de metropolcn aan dc orde. In het vierde hoofdstuk be ~
handelt cic autcur de Caraïbisc he dilemma's Cll
de problcl11ütick va n de Ca raïbi sc he identiteit
e n de relatie tussen de geko loni seerde e n de
kolonisator. Wi e de publicaties van Oostindic
kent. la l in dit boek niet veel nieuws <li1n ziens~
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w ij ze n en benaderin gen (eg enkomen . In de ver-

ant woo rdin g (p. 378) gee ft hij aan dat g rote
de len va n dit boe k reeds e lders zijn gepublicee rd . Hel boe k gee ft ee n goed bee ld van de
ve le e n boeie nd e th e ma 's e n vraags tukke n
waannce de aut eur .lic h heeft bezig gehouden.
Het is een prikk elend boek. waar men nict ach -

te loos aan voo rbij kan gaan . De sc hrijver verstaa l dc kun st o m goede vrage n te stellen ,
va nze lfs prekendheden IC pro bl ematiseren en
ve rra ssende ve rbindin ge n tc leggen . Zijn boek

stemt

tot

nadenken. stimuleert tot het doen van

hi stori sch ond erzoe k. maar d w in gt ook tot het
s te ll en va n de vraag na ar de plaats e n de rol van
de gesc hi edsc hrij vi ng in het li cht van de hui dige o nt w ikkelingen. in heLbij zonder in die van
de ex- koloni es. Wie mee r be lan gste llin g heeft
voor o ploss ingc n va n gesc hetste dilemma 's
ko mt bij het lel.cn van dit boe k ni et aan zijn
lrekke n.
De 3na lyse- e n redc neerstijl van Oostindie.
me I nam e in hel vierd e deel van dit boek. past in
de hedendaagse tene ur om de ontwikke lin ge n
in de Nede rland se Caraïbe n kriti sch te benadere n. Er gaal daar Vêln all cs verk eerd. Regeringen
de ugc n ni ct (i n Suriname een roversbe nde vol ge ns We isglas) , dc eco no mi sche ontwikkelinge n stag neren. de processe n van nati evorl11ing
en idcnlit e it sont w ikkc ling ko me n maar ni et
goed o p ga ng. de ve rstrenge l i ngen met de metropole n ne me n lOe. de exodu s naarde metropole n is ni et te sto ppen , de gerin ge interne cohesie
in di e muhi -cll1isc he landen. slec ht functionerende de mocrati eë n, corruptie en nepotisme,
ko rt o m: all es slec hls kommer e n kwel. En als
leze r o ntko m je bij na nie t aan de implic iete
conclusie vall de sc hrijver: dat he bben ze voor
een deel aan zichzelf Ce wijte n, maar ze proberen ande re n i.c, de e x- kolo ni sator de schuld te
geve n voo r e ige n re i Je n door ook nog op een
gc makk c l ijke mani er naar de hi storie te verwij ze n,
Gesc hi edsc hrij vin g is gee n neutrale en vo ll edi g o bjecti eve acti viteit. maa r zoal s Oostindie
zeg t, een pog in g 0 111 het ve rl eden te verbee lde n

in de co ntex t van hede ndaagse vraagstukke n.
O ver de hedend aagse vraags tukken , waar het
laa tste deel van dit boe k over gaat. me rkt de
aute ur o p (p. 306): ' Waa r ;.o veel ve rdeeldheid
en on vrede over hel heden, en ::.m 'eel on::.eke rheid over de loekomst hee rSI. lijkt hel verIedelI
Ilog de meeste ruimIe Ie bieden 0111 hel eigene fe
ve rankeren' c n 'Eell geschiedenis IJllIl uitbuilillM, mishandeling el/ heroïsch verze f biedt geruststel/ende mogelijkheden de eiMell idemiteil
Ie f ormuleren ::.onder af Ie indringende vragen
Ie Sl eI/eli ove r hel heden' . Deze uit t;prake n suggere re n op z ijn min st een vlu cht van de ' Ned erlandse Carabe n' in het verl ede n en het zich verzwe lgen in de Nederlandse uitbuiting en mi shande linge n, o m de eige n hedendaagse probleme n ni e t te willen zie n,
Maar he t is roc h beke nd dat elk land z ijn
gesc hi ede ni s schrijft e n he rschrijft e n
(her)int erpretee rt in het li cht van zijn nati o nal e
as piraties? Waarom zoude n de Caraïbische same nl ev in ge n dal ni et moge n en kunnen doen '!
Het e ige ne kan toc h a ll ee n in het verleden. voor
mijn part het recente verleden, worden ve ran ke rd? De Caraïbi sc he gesc hi ede ni s wordt door
ci c Caraïbi sc he hi stori c i than s inderd aad
ge nt erpretee rd in het licht van cle worstelin g
naar eige n identit e it e n nati evo rming . Ve le landen. missc hi en we l "lic. hebben perioden geke nd of zillen midden in een periode w aar
vraagstukken ove r ide ntite it e n natievormin g
aan de o rde zjjn. In het Caraïbisc he gebied, me t
zijn koloniaa l ve rl ede n en z ijn sterke bindingen
met de me tropo lc n zijn deze vraagstukken actueel. De auteur gaat ve rder over de hedendaagse
pro ble me n: '/::en van de problemen waarvoor
de natiof/ alisten zich geplaatst zagen, was hoe
om Ie gaan met de eigen ve rdeeldheid. TOf op
heden dekr men die liever /oe dan dat zij wo rdl
belicht. ' Deze be werin g wordt bijvoorbeeld ni et
ges taafd e n oo k ni e t geplaatst in een referentÎ ekader waardoor ge makk e lijk de conclusie kan
word en getrokke n dat het hier gaal om het al
da n ni et bew ust manipuJ e ren met hi stori sc he
gegevens en wordt de suggestie ge wekt dat e r
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mensen lijn die iCI:-. laakbaar doen, de hi:-.lOrisc he feiten vcrdocLc lcn en toed~kken, Wie l ijn
trol! wens die 'l11cn'? En ÎgS/Î ns vc rbaa sd en met
cen hem niet pa:-.:-.cnde IHD'v it e itm crk t Oostindie
op 'I/UWI' lOch, -;'0 gell1akkelijk (lIs I'al/daag de
Neder/{/I/c/.,'(' 1I/(/{/fSclll/{JfJij el/ I/(/(/r I'er/edell -

al dal/niet ifll'er/)alld mer de koloniale geschiedel/is - kali I\'ordell o/ldennlllgd en nok hefiig
kalt lI'ordell /Jekrili,\'eerd, ~ () gel'oefig ligt dal
nog lIIel hel hi,\'lOri,\'('1I :.e(jl}{!eld ill S/Irinallle en

op de Allfil/en. '(p, 307), Is dele gevoeligheid
ni et Ic ve rklaren uit dc versc hill ende posities en
de daaruit voortkomende gevolgen die de gebeurteni:-,scil hebben ge had voor de same nl evi ng'! 1:-. ~ Ia vern ij voor Nederland hooguit een
s m~t uit het ve rl eden waaraa n e nkelen Lic h LOLI den hebben sc huldi g ge maakt. de slavern ij e n
de kolonisatie hebben de Caraïbische samen le vi ng diepgaand benvloed en getrau mati s~e rd,
De al/tel! r stelt te recht dat het mede lOt de
taak va n de gesch iedsc hrij ving behoort 0111
myth en, door micklcl van hbtorisch onderzoek

Ie olllllla,kcrcn. Op p. 306 noeml hij een aantal
mythen: het Nederlandsc aandcel in de slave nhandel wordt opgcblalcn en te hoog gesteld
(het Nederlandsc aandeel in de transatlantische
sla ve nhandel bcdroeg vijf procent. dus een half
miljoe n s lave n. p, 12 ), het aantal sla ve n dat naar
Suriname is ge tran sportcerd is te hoog geschat
(vroegere sc hattin g liepcn va n 300,000 tot
350,000, terw ijl recent onderzoek va n Post ma
e n va n Stipriaan op 2 15 ,000 uitkwam, p, 92). de
Amsterdamse g racht e ngorde l zou zij n geboU\vd danklij dc uitbuitin g van de West-Indi sc he s la ven 'Waarom is de mythe :'0 popl/lair
dat de SlIril/{/{/IIISe slcl l'emij de hardste \'arianr
in de Nil' III1'e Wereld '\'{fS' vraagt hij retOrisch.

Waarom doen Cu raçaose historici verwoede
poginge n het beeld van een 'milde' s lave rnij op
hun eiland te weerleggen? Deze vragen kunnen
me I evenveel redll aan de autcur lclf e n de door
he m ge noemd e hi storici gesteld worden,
Waarom doen Nedcrlandse hi storici 'verwoede
pogingen' 0111 a<lJl te tOll eJl dat het aantal geïmporteerde s la ve n ni e t lU hoog was? Waarom
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wi llen I~ laten l ien dat de :-.lavcrnij ook 'menselijk en IU s lcch t nog ni~t w:J:-"? Waarom i:-. c r
I,ovcel bclang:-.tclling voor etn isc he tegtl1:-.te llingen en nict voor samenbind cnde factoren'!
Als de Cural;'-Iose historici een belang of doel
hebben bij hun 'verw()edc poging', hetgeèll de
auteur niet expl icie t ste lt. wat i:-. dan het belang
van dc Nedcrlandse hi stori ci? Met het :-. te ll e n
van doe vraa g rakl!1l we de kern van het tc
voe ren debat over de plaats en de rol van tic
gesch iedschrijvi ng
van
dl!
Nederlancbe
Caraïbe n in het licht va n dc vraag:-. tukk en va n
identiteit en natievorming, Maarer Lijn natuurlijk nog meer mythen: Zo ge love n nog ve le
Surini.lmer:-. dal dc ~lavel1lij i ~ afge:-.chaft dank zij hct persoonlijk optreden van koning Willem
111. ged re ven door liefde en barmhal1igh~id
voor l ijn onderdanc n, ondank s verzet va n lijn
adv ise lll':-', machtige belangengroepen en regcring (Ci koning WillelIl higi I/em). De aanhanke lijkheid van de Afro-Surina mc rs aan het kon În g~ hll i:-. is waarschijn I ij k mcde op deLe mythe
gebasce rd, De hi stori c us Vun der Dunk ( 1996:
67) beweert cI ~ lt e lke natic zijn mythen kent , di e
ze lf' ollmisbaar I.ijn voor het nationaal bewustlij n. Het lijkt mc daaro m inten:ssanterol1l in het
li c ht va n de hedcndaagsc vraags tukk e n in de
Nederland:-.c Cara'i'bcll over I.cltbec ld. identite it
en nati evorming dit soort mythen te ontmaskeren, in plaats van de myfhen over de fïnancierin g van de A I11Slerdall1:-'c grac ht engord e l or het
aantal geïmpo rt ee rde :-.lavcn. Hel geeft gee n pa,
om de :-.c hrij ver te ve rw ijte n dat hij ni e t a ll c
mythcn op noem t en o ntl1l:.t:-.kert. Jllaar l ijn keu Len worde n we l bcpaald door ideologisc he
voorkeuren, die niet waard~v rij en neutraal
Lijn, De ~chrijve r voe lt dan ook aan dat hij voor
een dilemma staat dat hij als volgt verwoordt:
' Het lijkt vaak aantrekkclijk voorran g tc geve n
aan emputhi c boven distantie,' Waal' i::, hel
evenw ic ht tu sscn empathie e n distantie vraagt
dc auteur I,ich tercc ht af'! Na':lr mijn me nin g za l
ee n geschiedschrijving me t ee n tevee l :lall
empath ie en gebrek aan distantie le iden to t
mytho logiseren van de ge~chie d en i s, ec ht er zal
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een tekort aan empat hie e n een overdaad aa n
distantie leiden tOl ee n gesc hi edschrij ving
welke onvoldoende rekening houdt met de
functies van de geschiedsc hrij vi ng in het proces
va n de reconstructie va n het verl eden . In dit
boek kiest Ooslindie naar mijn mening meer
voo r di stanti e e n hee ft hij de jui ste balans tu sse n
empathie en distantie nog niet gevonden. Dat

nee mt niet weg de grote waardering voor het
presenteren van zijn hi sto ri sc he analyses en
opvattin gen over gevoelige kwesties. Hij ste lt
krit isc he vrage n, geeft vee l interessa nte doorkijkjes en daagt uit om o nd erzoek te doen naar
en standpunten i n Ie nemen over de complexe

rela ti es russe n Nederl and e n de Nederlandse

Caraïben. Geschiedsc hrij vi ng is. zoals reed s
ges te ld. gee n neutrale en vo ll ed ig objecti eve
activi tei t. Mensen e n g roepen vinde n hun identitei l niet in een kant en klare vorm in de feiten ,
maar vorme n hun ide ntiteit in ee n reconstructie
van he l verlede n vanu it hun visie op het heden
en me t het oog op de toekomst (Lore ntz 1994 :
306). De ke uzen va n de th e ma 's, de verwoording van de hi sto ri sc he gegeve ns geven met hel
oog op de id cntitc it sonlwikk e ling kleur en inhoud aa n ' feiten'. Ge lu kkig is geschi edeni s een
ee uwi gd ure nde di a loog over he t ve rl eden in het
li cht va n het heden. Deze dialoog, ook over de
gevoe li ge re lati e tu ssen Nederland e n de exkoloniën. moet voo l1 gang vinden.'
Edwi n Mars ha ll
H.W. VOIl der Dunk . 'Mythc C il ontmythologisering in de ge·
schiedenis·. In : Elk,. lijd i( on!l1~(lllgslijd. Opstellen over o nze
omgang mei de geschiedenis. AImtenjam. Pmmete u ~. 1996.
C. Loren/.. De COlI,flruclie 1'(111 het I'aleden, Een inleidillg ill de
Ilu'orie 1'(111 de geschiedel/i.\'. Arn~tcrdam/Meppel, 1994.

Steven Vink, Suriname door het oog van }u/ius
Muller. F%grafie /882-/902. Amsterdam :
Koninklijk In stituut voor de Tropen en
Paramaribo: Stichting Surinaams Mu seulII,
/997. 96 p. f 29.Ee n jong I ndiaan ,~ bru idspaar. tradition ee l gek.l eed in lende ndoeke n. staaL voor ee n gesc hil derd decor in de tuin va n Mull er, Op het decor
is een romantisch , noga l Hollands ogend tafereel te zien; ee n mistig land sc hap met bomen.
een bospaadje e n een beekje. Het decor is ec hter niet beeldvullend. zodat een dee l van
Mull ers hui s e n tuin te z ien zijn . De stam van
een echIe boom staat precies in het verl e ngde
va n de geschilde rde boom. al sof hij buiten het
decor verder groeit (foto 29). Was dil ee n g rap
va n Muller of een mi slukte composi ti e? Het
veelv uldi ge gebru ik va n decors bij portre tfoto 's, in meer of mindere mate beeld vu ll end
doen hel laatste vermoeden (foto 's 30, 3 1. 40).
Juliu s Mull er was, zoa ls Vink in de inle idin g
schrijft een a mat eu rfo tog raaf, die me i zijn
hobby een beeldbeschrijving wi lde geven va n
Suriname zoa ls hij het zag (p.32), Niet de tec hniek o f de artistieke kwa liteit. maar de beeldbeschrij vi ng va n Suriname in de laatste dece nni a van de negentiende ee uw gee ft de fotocoll ecti e dan ook z jjn waa rde. Wi e echter verwacht een objec ti e f tijdsbeeld te zien van Suri name komt bedrogen ui\. Mull er was een gedreven man met ee n missie - Nederlandse ondernemers te interesseren voor in vesteringen in
Suriname. Die mi ssie komt tot uitdrukking in
zij n foto's,
Wie was Juliu s Muller? Juliu s Mull er werd in
1846 gebo ren in Suri name. Hoewel zij n vader
als ee n bekwaam genees hee r bekend stond,
bleef hel gez in na diens dood onbemiddeld achter. Ee n studi e in Nederland. zoa ls zijn broe rs
hadde n gedaa n, was voo r Juliu s Mulle r dan ook
ni cl wegge lcgd, In Surinam e maakte hij ec hter
snel carrière en werd hij ee n man van aanz ien,
Hij was we rkzaam als mac hini st en waarnemend ijker. maar werd vooral gewaard eerd om
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rond l.îjn 32stc j aar, we rd I. ij n ad vics ge vraagd
ove r Laken zoal s de kl e ine landbo uw. de o ntlui kende goudindu stri e - waarin hij ze lf be lange n
had - e n de o prichting van ee n stra fgevan ge ni s,
Hij was een goede be kende van gou verne ur Van
Sypesleyn .
Ee n ru zie o ve r go ud concessies le idde tot ee n
bre uk lusse n Muller e n Van Sypestey n. Muller
vertrok voo r fwee j aar naaf Nederland , waar hij
Lich in zett e 0 111 in vesteenJ ers voo r Suriname te
interesse ren. G rond stoffen e n plamageprodukten ko nde n vo lge ns hem Suriname tot
ee n rijk e kol o ni e make n. Eenmaal teru g in Suriname. werd hij directeur van de West- Indisc he
Exploitatie Maatsc happ ij, die de plantage-econo mi e ni euw leven w ilde inblazen . Na e nke le
jare n we rd de firma o pgedoe kt. maar Mulle r
bleer zich in Le tt en voor de pla ntage-eco no mi e
e n we rd opnieuw ac ti ef in de go ud -exploitatie.
Ondanks steeds teru g kerende ru zies met gouve rn e urs in Surimllne brac ht hij het tot lid van
de Koloniale State n c n maakte hij deel uit van
vele co mmissies . Hij was redacteur van de
West-Indiër e n publicee rde in Gn ::e West.
Vink achl he t waan'i chijnlijk dat Muller
lee rde fotog rafe n gedurende z ijn verblijf in
Nederland tu sse n 1880 en 1882. aan gez ien z ijn
oud sle gedateerd e fOlo in 1883 - vlak na zijn
terugkeer in Surina me - is ge maakt. Dat beteke nt ove ri gcns ni cl d;1! fotogra fe ren een o nbeke nd versc hijnsel was in Suriname. wa nt a l in
1846 dedc n de ee rsic ro ndre ize nde dague rrotypistc n het la nd aan . Nie uwe technieke n vo nde n ingan g in Surinamc. maar de moeizame
ve rbindin g mei de buile nwere ld verhinderde de
violI e aan voe r va n mate ri a le n. Pas in J 884 voer
de Ko ninklij ke West- Ind isc he maildienst met
rege lmaat tu sse n Nede rl and e n Suriname.
Vanaf di e tijd nam vo lgens Vink het aantal
be roepsfotografc n ell het aantal fotohobbyi sten
in Suriname sterk toe.
In 1895 sc ho nk Muller dri ehonderd foto "s
aan het Ko lo niaal Muse um in Haarle m met de
opdrac ht de coll ecti e o p ve rsc hill ende plaatse n

93

in Nederl and IC n loon te ste ll e n. Daarmee wilde
hij Sur iname in het nieuws bre nge n. in de hoop
hi e rmce in ves tee rde rs voo r Surina me te intcre~:-.c rc n en ni euwe kolo ni ste n te werve n, Muller had cr dan oo k geen be lan g bij 0111 de moeilijkhede n te late ll /.ie n, waarm ee Surin ame ro nd
de ee uwwi sse lin g kampt e. Er zijn gee n plantages ge fotog rafee rd di e IW de afsc haffin g van de
sla ve rnij in 1863 o f na de ophe ffin g van het
staat stoeL ic ht in 1873 ware n ve rlat en en ve rwaarl oosd. gee n Creoolse landbouwers die
so ms meI moe ite ko nd en overl eve n op hun
kle ine stukj es g rond e n geen Creoolse stede li nge n di e in armoede lee fd en. c reole n, die lOch
het mere nd eel va n de Surin <.l am se bevolkin g
uilm J akte n, Lij n liberhaupt we inig te z ie n o p
Mullers fota's. Enke le fraai uit gedoste
kOlOl/lisis nage laten. die de Surinaamse 1'0 1kl o re
verbee ldde n. eve na ls de gepo rtrett ee rde bos negers, indian en e n de toe n pas gearri veerde
Aziali,che co nlrac larbe ide rs (foto·s 22-30.54"
55 ). De laatste n li ete n natuurlijk oo k he t
arbe ide rsaanbod zie n. We l gev en de afbee ldinge n van de go ud ex ploitatie ee n bee ld V ~lll de
zware werk - en leve nsomstandi ghede n van creoolse go udd e lvers. Het doe l van deze fot o's was
ec ht er de vee lbe lo ve nde acti vite ite n in het binne nl a nd van Suriname in bee ld te brenge n.
waarbij de de lvers slec ht s al s fi gurante n optraden (foto"s 12-2 1).
Ve rd er lat en de fo to's fraai e beelden va n
Paramaribo z ie n (fo to's 1- 11. 50-56). va n functio ne re nde plantages e n hun o mge ving (foto's
32-39) en ni et te verge le n v<.In Ho llandse ko loni sten (folo's 4 1-49). Zo fotogri.lfe erde Muller
vie r ujt de kl e i ge trokke n Holl and se boe re n.
Ofsc hoo n al bij na ee n hal ve eeu w in Suriname,
lijken zij met hun zwart e pakke n e n hoogges lo te n witte ove rhe mde n hel vade rland nooit
ec hl ve rlale n Ie hebben (fol o 4 3). Ande re n pose re n vo l tro ts met hun uit ge bre ide famili es
voor hun soms stati ge hui ze n (fot o 's 41 . 42 e n
44-49 ). Z ij ware n succes vol e n moeste n Nede rland se boe ren doe n drome n va n ee n ges l<lagde
toekom st in de tropen.
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In Sf/rÎlllllue door /tet (Jog l'OIl Julius Mul/er
zijn 56 foto's gc~e l cctccrd uil de omvang rijk e
collectie van Muller. Hel is niet duidelijk

G.A. Nagelkerke. SI/rif/ame. {f hiblio~rllphy
/940- /980; en Ju Derkx & Irene Rolfes. SuriII{Hlle, (f bib/ioKrlll'hy /980-/989. Dit zou de

waarop de se lecli e is gebaseerd. maar alle Ihe-

indruk ku nn en wekken dal hel een soo rt in de-

ma's van Mullers fo \ocollect Îe zijn vertegenwoordigd: De stad. dc huitendistricten. de
gouclexploitati c en dc verschillende bevol -

len verschij nende ' nat ionale bibliografie' .lO U
zijn. Dat is. !.:oa ls de sa mensteller in ha ar voorwoord ook zegt. ni et het geval. Verder lOll de
titel de indruk kunnen wekken dat het om een
wete nschappe lijk o pgezette bibliografie zo u
gaan. met uit voe ri ge beschrijvingen. gegeve ns
over eerdere of parallelle drukken , oorspro nkelijke tit e ls van vertalin gen. enzovoorts. Ook dat
is niet het geva l. de tit e lbesc hrij ving is jU\S\
uitermate summi er. Ze iL" een aanduidin g va n
formaat en eventu e le illustraties wo rde n niet
gegeven. In de woorden va n de samenste ll er:
' The descriptioll does 1101 1011011' the ru/el oJ

kin gsgroepen in Suriname. In ee n ongeveer
dertig pagina's tellende inleiding gee ft Vink een

uiteenZClli ng va n hel leve n en werk van Jul ius
Muller. alsmede een beknopt overzicht van de
Surinaam~c gesc hi eden is.
Afgez ien van de Mullers select ieve weergave. geve n dc fOlo's ee n beeld van een
boeiende periode uit de gesc hi edeni s van Suriname. De f'ow's laten goed zien hoe er enkele
decennia nu de afsc haffi ng va n de slavern ij
werd geworsteld met de vraag hoe aan de kol onie een nieuwe econom ische betekenis kon
worden gegeven. De afwezigheid va n vrijge-

maakle slaven op Mullers fOIO ', geefl er al blijk
van dat cr voor hen geen rol va n betekenis was
weggelegd in die nieuwe econo mi e .

Ellen Klink ers

/SBD; ol/Iy illJOI'IIWlioll re/el'l/llt 10 lhe lI-{er Îs
induded·. Wat is het dan wel? Een ca ta logus of
aa nwi ns ten lij st dan? Ook niet helemaal: er
worden bijvoorbeeld gee n plaulsin gssignaturen
verme ld . e n ook rece nt e acquisities va n o ud ere
werken. van vóór 19R9. zij n er ni et in o pge nome n. Het is meer ee n 111' 10 dale zoe klij st voor
literatuur ove r Suriname, gepublicee rd in de
periode 1989- 1995. en aanwezig in de biblio-

Iheek van hel KITLV. Als zodanig is hel zeke r
Irene Ro/Jes. Suriname, a Bibliography /989/995 . Leideu: KITLV Pre,I'.\". 1997.439 p. J 60.Suriname. a bib/io{;raphy is een kloek we rk , dat
332 1 tite ls te lt . De indel in g is als vo lg t:

Preface; Lisl oJSurillamese Periodica/s; U Sf oJ
Gel/era/ Pefiodica/,I': List ol Abbrel,iatiollJ:
List ol Pselldou)'m.\": de bibliografie zelf (p. 1383); Geographica/ Illdex (I'. 385-388); Name
" I(/e~, (1',389-4 16); SlIbjecl /udex (p. 417-439).
Een goed ontsloten bibliografisch bes land
du s. De te rm bibliografie zo u overigens wel
enigszins ve rwa rre nd kunnen werken. In de
eerste pl aats. o md at he t boek de voortzettin g is
van dri e voorgangers: C.A. Nagelkerke, Ulel'a lUl.lr-ove rzichf van SI/riname. 2 dIn. 1971 . 1972
( I. Litcralllur-ove rzk ht van de 17e ee uw tOl
1940; 11. Suri name-b ibliogra fi e 1940- 1970);

een werk va n bibliografische waarde; de omva ng rijk e co ll ect ies en hel ruim aanschatbeleid
van het KITLV staa n borg vOOr ecn behoorlijke
dekking. Al s zoe klijst vo ldoet hel dan ook uit stekend: de lijsten en indices geven verschille nde ingangen op hel eige nlijk e tite lbcsland .

Hel KITLV Ireedl hier lrou we ns in ccnlrad iti e. De literatuuropgave n va n Stieusa bij voorbeeld he ten vana f de 6e uitgave BiblioKl'lifie
van SurÎname (Bib li ografie va n Suriname. [6c
uitg.] Amsterdam: SI ic USa. 1972). De [unctie
van de twee tijdschriClenlijsten is niet gehee l
duidelijk, nadc re informatie over de lij sten is in
hel voorwoord niet gegeven. Bij de tit els in cle
List (~rSUrill alll e,\'e Periodica!s staan jaartall en
verme ld ; zo te zic n de jaartallen van de jaargangen waa ruit artik e le n zijn o pgenomen, of is he l
een soort ca ta logus van hel bezit aan Suri -
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narllnse periodieken ove r die periode? De
tijdschrifllitcls t.ij n !liet in het ti telbesta nd van
de bibliografïe Lelf opgenomen. e n de jaartallen
hebhen uit sluite nd betrekking o p de periode die
de bibliografic bestrijkt. So mmi ge tit e ls zijn
ge mark ee rd met ee n asterisk. die ve rwij st naar
ee n medede lin g acht e raan dc lij st: Nor illdllded
;n IJihliography. De Lisl (~rgelle,.(tf IJerindicals
moe t het ge hee l I.onder jaanallcn doe n.
De lij st van pseudonicmen is onontbeerlijk.
In de bibliog rafi e ze lf worden ze niet opgelost.
of ze lfs maar va n een aanduiding als Ipseud.]
voorzien. Jamm er genoeg zijn hier enkele o nvo lkomenheden: Jabó n I=Jan Bongersl komt er
ni et in voor (/.ie nr.1265). en Dobru wordt opgelost als Robin Ravalcs in plaats va n Robin
Ra veles.
In het na me nreg ister Lijn ni et alleen de n(jmen va n aute urs. medewe rk e rs. ve rtal e rs.
ed ito rs enzovoo rt s opgenomen. maar ook die
va n perso ne n ab onderwerp. dus di e moe t men
ni et in de sf/ bject index opzoeke n. Ook komen
namen va n auteurs wier nam e n al in de bibliogra fie ze lf voorkomen. ni et voor in het name nreg istcr: me n moet du s altijd twee keer kijke n ~
De ervarin g met het personenregister van de
Surinallle~Cataloglis van de Universiteitsbibliotheek Amste rdam heeft ge lee rd dat dit vaak
ni et gebe urd. c n dat de gebruike r dan ten o nrechte conc ludec rt dat de gezochte persoonsnaa m niet in de cata log us voorkomt. De namcn
van pe rsone n in hct namenregister zijn ni et altijd in de titelbeschrijving teru g te vi nde n (bijvoorbeeld Dobnl ;11 de nUllllllers. 1430. 1432.

1487).

boektitel. hoofdstukke n va n mOllogmlïeën besch reven. ook nis I.e alle va n dezelfde autcur
zij n. wat natuurlijk ee n. vooral system<1 tÎ:-.ch.
diepgaan dc o nt sluit ing betekent. Kaartcn t.ijn
niet o pgcnome n. evenmin als handschriften. De
tit e ls in de bihliogralïc l ijn op alfabet gerangsc hikt C Il opgenomen o nd er de eerste auteur or
edit or. or onder co rpora ti eve aut eur (de uit gl!ve ilde in stanti e: ee n ministerie bijvoorbeeld of
een actiegroep. ni e t de 'commerciële' uitgever
dus): zijn die niet voo rhand en. dan word t het
ee rstc woord uit de titel. met overslaan van de
eve ntu ee l lidwoorden. a ls hoofdwoord ge nomen. Titels mei hetLclfde hoofdwoord worden
ulfabet isc h op de rest va n de (onde r)t ilel geran gsc hikt. evc n a l ~ natuurlijk de versc hill ende
titels va n de/.clfd~ (co rporat ieve) aute ur. Ec n
enke le keer is cen au teur va n ee n titel niet ab
zodan ig (h)e rkend. e n i:-. die titel niet op de
sc hr ijvers naam opge nomen. maar op de corporatieve aut eur: de brieven va n Paulus bijvoorbeeld Illoetmcn ni et bij Paulus Loeke n. maar bij
Inst ituut voo r Taalwetenschap. Dit is trou we ns
in andere bibliograrieën ook wel eens het geval.
al dan ni et bedoeld. Ook in het namenregister
komt de apostel niet voo r.
Samcnvattend: Er Lijn dus wel degelijk punte n V~ ltl kriti ek. maar die kunnen mede afllangen
va n zowe l de opt.et va n de same nstelle r als de
vcrwac ht ingen va n de geb rui ker die deze bibli ografie ter hand neemt.
En dat laatsle raad ik iederee n di e in Surinam e geïntere:-.seerd is va n harte aan. Met deLe
bibliogralie is ee n !lUllig e n bruikbaar bibliogra lisc h instru me nt beschikbaar gekomen.

He t bibliografie-gedeelte bevat titeb van

gep ubli cce rde lite ratuur e n ook van ni e t of niet
offi cieel ge publi cee rde (grijze) literatuur Loals
ve rslagen. rapporten. Cll de meestal ongepubliceerde dissertaties/doctoraalscripties uit Ange lsa ksisc he landen (Ph .D .. M.A.). Verder bevat het tijd sc hriftartik e le n (géén titels van de
tijd sc hrift e n ze lf) e n ove rdrukk e n. ni et alleen
overigens uit cic periodi eke n die in de tijd sc hrift en lijste n ve rm e ld zij n. Ook z ijn . naast de
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Aarl Schalkwijk & Ad de Bruijne, Van MOIl

Plaisir 101 E/,hrllii1lszegell; welstand, etniciteit
en woollpalrollen in Paramaribo. Universireir
van Amsterdam: In stituut voor Sociale Geografie, /997. /38 p. f /9.50.
Een keur van enquêteurs trok in 1992 door
Groot-Paramaribo. In elk van de 79 WOOI1-

buurten ('Van Man Plai sir lol Ephraïmszegen')
interviewden zij lUssen de vijftig en honderd
hui shouden s, aillankelijk van de geschatte
grootte van de buurt. Zij verzamelden gegevens
over huishoudensgrootte en -samenstelling,
etniciteit, inkomen. opleiding, arbeid. hui svesting et cetera. Kortom over al die zaken die in
bevolkingsstatistieken ee n plaats krijgen. De
onderzoekers ve rgeleken de uitkomsten met de

alge mene vo lkste lling \'an 1980 en stelden uiL
beide bronnen ee n sociaal -geografi sc he studie
van Paramaribo same n.
Waarom heet deze nuttige studie over Groot Paramaribo Van Mon Plaisir tot Ephraïmszegen, e n ni et bijvoorbee ld ' Van Wilhelmina 's
Burg tot Winti Wai ', om maar eens twee willekeuri ge andere wijken te nemen? Degene die
dat kan beantwoorden zo nder de onderhavige
studie te hebben gelezen, heeft een goed inzicht
in de soc iale structuur va n Groot-Paramaribo.
Bladzijde 115 geeft - ik hoop dat ik het goed heb
- de oplossing. Op de 'sociaal-economische
rangorde' va n de woo nbuurten in Paramaribo
staat Mon Plai sir op de eerste plaats: deze buurt
is du s op basis va n de sociaal -eco nomi sche
positie va n de bewoners en de kwaliteit van de
woningen de beste plek va n Paramaribo om te
wonen, geste ld dat je waarde hecht aa n deze
indicatoren. Ephraïmszegen staat zo' n beetje
aan hel andere eind van het continuüm rijk-ann o
He t is overi ge ns ook anderszins een leuke
tabe l die op bladzijde 115 . De rangorde in buurte n is die uit 1992. In verge lijking met 1980 zijn
er noga l wat stijgers en dalers. Man Plaisir bij voorbeeld stond in 1980 nog op de zevende
plaats. Toe n woonde in Bennie's Park de
ch icque. Sterke stij gers z ijn ook Uitvlugt (va n

18 naar 10). Salik (va n 65 naar 22). DhoekiwegWest (va n 46 naar 24). en Leid ingen (va n 72
naar 36). Dalen gaa t blijkbaar niet zo snel als
st ij ge n. De belangrijkste dalers in woon buurten
over de pe ri ode 1980- 1992 waren: Benn ie's
Park (va n I naar 6), Van Brussel (va n 3 naar 7),
Bams (van 10 naar 17), Beekhuizen (van 17
naar 39), Combé (va n 28 naar 50) en Binnenstad (van 3 1 naar 52).
Centraal thema van de studie is de bevolking
van Paramaribo in a l haar aspecten. Het overzichte lijk in gedee lde rapport bevat daarover
heel wat interessante en nuttige sociaal -geografische e n demografische informatie. De meeste
leze rs z ulle n sne l door de inleiding heen bladeren om uit te komen bij de tabellen e n
grafieke n. Uw recensen t is iemand die ze lfs
gees tdrifti g wordt bij het doorbladeren van het
Statistisch Jaarboek va n het Centraal Bureau
voor Statistiek. dus hij heeft met groot enthousiasme va n de inhoud kennis ge nomen .
Wat valt zoal te reg istreren over Paramaribo
en haar bewoners? Hoe meer de lezer natuurlijk
al weet, hoe mind er interessa nt het wordt, maar
ik za l eens poge n de grote lijn te schetsen. [n
1992 telde Groot-Paramaribo 260.000 inwoners, hetgee n 64% van Suriname's bevolking
was. In vergelijking met andere steden in ontwikkelingslanden heeft de stad een geringe bevolkingsdichtheid. Hoogbouw komt nauwelijks voor. Een sted elijke bevolking met veel
ruimte, losstaande hui zen met erf. De stad zÎet
er wat verwaarloosd uit. Er is veel verkrotting
en weinig ge ld voo r verf.
Het mere ndee l van de bevolking is duidelijk
armer dan zo' n twinti g jaar geleden. Hoe meeL
je zoiets? Een indicator bijvoorbeeld is het salaris van ambtenaren. In Surinaamse guldens
verdiende n sc hoolhoofde n in 1996 honderd
kee r zoveel als in 1981 , maar omdat de
Surinaamse munt in deze periode vierhonderd
keer minder waard is geworden, is hun koopkracht nog ma ar ee n kwart van toen: hun salnris
daalde van NI' 860 naar NP 218, met als rampza li g dieptepunt midden 1994 toen zij maa nd e-
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lijks nog maar NF 56 naar hui s brachte n. Ik ke n
ve le ambtenaren die in di e tijd maar niet meer
naa r hun we rk gi ngen. Aan de andere kant , wie
in Para maribo rondrijdt. staat versteld van tal
van ni euwe buurten. villa's en auto's. Een gedeelte van de bevolking is duide lijk (vee l) rijker
geword en. De kloof tu ssen rijk e n arm is in het
o nafh anke lijke Suriname aanzienlijk ve rgroo t.
De e tn isc he sa menste lling van Paramaribo is
de a fge lopen jaren nauwelijks gew ij zigd. Bijna
de he lft va n de bevo lking is creoo ls, waartoe
ook bos ne gers e n ge me ngde n ge re ke nd worden . Het aa nta l bos nege rs in de stad is de afgelo pen jaren nad rukke lijk toegenomen. het aa ndeel va n de stadscreolen moet du s gedaald zijn.
lets meer dan dertig proce nt is Hindostaan e n
vijftie n procen t is Ja vaa ns. De creo le n zijn
overve rt egenw oo rdi gd in de Oude stad en in
Z uid. de Hindostane n wonen voora l in het wes te n e n noordweste n (Lei dinge n, Weg naar Zee,
Bo ma Po ld er). De Ja va ne n zijn iets ove rve rtege nw oord igd in het noo rden en noo rdwesten
(Maikoe, Blauwgro nd , Clevia) en in Lel ydorp,
terwij l ee n duide lijke co nce ntratie van Bos negers in Z uid woo nt.
He Lge midde lde hui shouden Lelde in 1992 4,6
perso ne n. Dat is ee n daling te n opzichte van
1966, Loe n was dat 5,4, Het cijfer is overigens
laag voor ee n o ntwikk elings land. De bevolking
va n Paramaribo is relati ef jong, al zijn de
geboortecijfers de laatste jaren gedaald (va n
185, 1 per 1000 in 1970 LOL 82,6 pe r 1000 in
199 1), De he lfL van de hui shouden s bestaat uiL
kernge zinne n (twee ouders met kinde re n). Het
aa nt al éé no uder gez innen is maar ti e n procen t.
Eén op de vijf gezinnen is uitgebreid. hi er wonen meeslal drie ge nerati es bij elkaar. Sinds
1980 zijn er nauwelijks veranderingen in deze
verde lin g opgetrede n.
Hoe verdi en t me n de kost in Paramaribo?
Met hossele n? De auteurs van het rapport merken daarover op dat de versnelde achteruitgang
van de Surinaa mse eco nomi e duidelijke effecten hee ft ge had op wat arm én rijk doen o m ee n
inko men te verdi enen . Tusse n 1980 C rl 1992 is
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de rol va n de overhe id a ls we rk ve rsc haffer ni et
verande rd. maar we hebben al gezien da t de
overhe id aa nzie nlijk slec hte r is gaa n betal en.
He t aa ntal werkneme rs bij particuli e re n is
sc hrikbare nd gedaa ld (va n 35 naa r 2 1 proecnl),
Daare ntegen is het aantal ze lfstand igen verdubbe ld (va n 10 naar 2 1 proee nL ). Eén op de vijf
hoofd en va n hui s ho udens moel zijn inko men op
deze manier verdie ne n, voor velen beteke nt dit
ee n inkome n uit de informe le markt. Ook is
zo' n 20% werkl oos. Illaar in een land zonder
we rkl oos heids uitk ering zullen deze me nsen
toc h oo k we l op de info rme le sec to r zijn aa ngeweze n.
Een lee rzame 'S urinaamse Verkenning'. Er
staat natuurlijk vee lmeer we te nswaardig in dan
ik in deze rece nsie kan vermeld en.
Wi Hl Hoogbe rge n
Us/w N. Marhé. red., Op blote voelen door het
huis: Eell studie Ilaar laagbouw ill hoge dicht.
heid en WOOllwellsell vall migrallten ill de
Bij/mermeer. Amsterdam: Projectb/lrem l Vernieu wing Bijlmermeer, 1997. /43 {J. Te beSTel·
fen bij Projectbureau Vernie/lwillg Bijl mer/lleel: tel.: 020-69 /8822,

De vlieg tui gra mp me t het EI A I vracht vli eg tui g
in okt obe r [992 legde op pijnlijke wij ze het
gebrek aa n kenni s over de Bijlmermee r e n haar
be vo lkin g bloot. He t lee k a lsof de ve rz.ame lin g
hoogbouw tl ats op slecht s een ti ental kilometer
va n de Amst erdam se grac hte ngordel ee n fe rra
incognito be trof. Hoofdco mmi ssari s Nordholt
sprak in de media over ho nd erde n ano ni e me
slachtoffers waaronder ve le illegale Ghanezen,
deze lfd e Ghaneze n di e hij eerder dat jaar als de
koeriers va n een g iga nti sch drugsnetwerk had
bestempe ld. De Bijlmer was het d uistere achterland dat al s de bron va n all e hoofdstede lijke
problemen werd beti cht. Er we rd niet gerept
over de multi -e tni sc he ge mee nschap di e er was
gegroe id , en de rijke re li g ie uze tradi ti es di e er
wort e l hadde n gesc ho ten.
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Niet dat de Bijlmcr zonder problemen was.
De werkloosheid was hoog, de bewoners voelden er zich niet veilig. junks hielden zich op in
de donkere parkeergarages en de eindeloze
binnenSIraten van de enorm e Ilatgebouwen. er
was een groot verloop van bewoners en de huur-

appartementen hadden te kampen met velerlei

bouwLcchnische Jlli:lnkcmcilten. De Bijlmcrramp en misschien ook wel schuld gevoel over
de jaren lange verwaarlozing van deze zo zwaar
getroffen wijk versnelden de uitvoering van een
plan van aa npak dat al in de maak was ten tijde
van Nordholts onthulse nd e uitspraken. Het
Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer werd
ingesteld door de Stedelijke Woningdienst
Amsterdam Oll'} een ambitieus renovatie-plan
op poten te zeilen. Het boekje Ol' blote voefell
door hel huis is een tu sse ntijds rapport van het
Projectbureau.
Hel uitgangspunt van hel Projectbureau Vernieuwing Bijlmermcer is o m hel aantrekk elijke
muhiculturele karak t.er van de Bijlmer te behouden en de onveiligheid en leegstand aan te
pakke n. De Bijlmcrmcer moet leefbaarder gemaakt worden door wijken met een eigen architectonische en socia le identit eit te creëre n. door
hoogbouw af te wisselen met laagbo uw, door
woningbezit te bevorderen en zoveel mogelijk
te vo ldoen aa n de WQan wensc n van de voornamelijk allochtone bewoners. Het plan behelst
het slopen van een aa ntal parkeergarages en een

kwart van de 12.000 woningen van de hoogbouwflats in de zogenaa mde F-buurt (bij winkelcemrum Amsterdam se Poort) en de K-buurt

(bij winkelcentrum Kraaiennest). De overgebleven 9.000 flat s wo rden ge re noveerd , terwijl
er in de nabijheid ten minste 3.000 nieuwe en
gevari eerde laagbouwwo nin gen moeten worden gebo uwd zo nd er het ve le groen van het
gebied aa n te tasten.
In 1996 wordt er opdracht gegeven voor vier
ontwerpstudies. De opdrachten worden verstrekt aan vier allochtone architecten, di e respectievelijk in India, Indonesië, Suriname en op
Curaçao zijn opgegroeid . De ge meentelijke

opdrachtgever hoopt dat zij zich het best kun nen inleven in de woon wensen va n de lokale
bevo lking. Eind-1996 e n begin-1997 houden
deze architecten drie bijeenkomsten met de
voornaamste doelgroepen: Surinamers, Ghanezen en An tillianen. De Ghanezen vormen met
11 % de grootste et ni sc he groep in de F-buurt.
terwijl de Surinamers en Antillianen de omvangrijkste groepe n in de K-buurt zijn . Hel
fraai geïllustreerde rapport Op bloTe voelen
door hel huis omvat de aut obiografische sc hetsen van de architecten. cen reeks korte beschrijvingen van de woon wensen van een aantal deelnemers aan de bewonerspanels. de voorgestelde projecten van de architecten en een evaluat ie va n deze plannen door de gemeentelijke
opdrachtgever.
Uit het onderzoek blijkt dat alle bewoners
veiligheid, toezicht op de kinderen, een ruime
eelkeuken, parkeren bij de woning. en
mulliculturele contacten belangrijk vi nden.
Toch zij n er ook opmerkelijke versc hillen omdat de meeste mensen, inclusief de arc hitecten,
een woning on twerpen die vee ! lijklOp het hui s
waarin ze zelf zij n opgegroeid. Zo verleit de
Surinaamse architect hoe hij opgroeide in de
multiculturele gemeenschap va n de vo lkswijk
Combé in Paramaribo. terwijl de Antilliaanse
architect met nostalgie spreekt over het huis van
zijn oma in Willemstad. Beiden bevestigen het
belang dat Surinamers en Antillianen hechten
aan een woni ng die naar buiten - naar de veranda en de tuin - in plaats van naar binnen naar de kachel en de keuken - is gericht. Beide
bevolkingsgroepen voele n zich ook niet prettig
bij de strakke onderverde ling van de Nederlandse won inge n in streng afgesloten ruimtes
die hel sociale leven in huis onnodig beperken.
De redactrice van hel rapport, Usha Marhé,
ve rwoordt dit gevoel mi sschi en nog wel hel
best met haar wens om nog ooit in ee n huis met
een houten vloer te wonen: 'Mijn schoenen uit ~
trek ken. Dat is het eerste wat ik doe als ik thui skOJll ... Het leven is hier heel anders dan in Suriname. waa r de fysieke ruimte anders wordt
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beleefd en waar dc soc iale ruilmc en de 0111ook anders zij n ... Die houten
vloer... Die wordt in mijn volge nde hui s we rkelijkheid, om dat heerlijke fys ieke gevoe l via
mijn voeten naar boven te late n kruipen, waardoor ik me gees te lijk steeds mee r kan ve rzoene n me i dc kleine, besloten ruimtes. di e in Nederland hui zen zijn .'
Terwijl de mceste Surinamers en Antillianen
e rg op hun privacy geste ld zijn, willen vee l
Ghan eze n graag in ~C fl compound wonen. De
cOlllpo/ind op het platteland va n Ghana is ee n
ges lo te n wooncenheid waarin ve rsc hill ende
hui sho ude ns va n aanverwanten wone n. Het
hart van de wooneenheid beSlaat uit een binnenplaats waari n de kinderen vei li g kunn en spelen
o nder het toezicht vun de e igen e n naa ste fami li e leden. De coml'ound lijk! nog het meest op
hel Nede rl andse hoIJ e. Toch zij n er ook
Gha nese bewoners die het ge bre k aan privacy
in de compound Ie benauwend vi nden. Z ij wij ze n erop dat Ghana ve le bouw type n kent en dal
ni e t iederee n in ee n cOlllpound woont.
De on twe rp sludi es di e na co nsultati e meI de
bewol1erspanels worden voo rgeste ld z ijn interessant. Ze varië re n van ee n ve rza melin g cirke lvorm ige cOIII{Jolllld-achtige bebouwingen
met ee n ge meenschappe lijk binnenplein en
sTrelch-wo nin ge n die ge makkelijk aangepast
kunnen worden a<ln ve randeren de woo nwensen
lOl bebouwingen met een duidelijke hi ë rarchisc he sc he iding tu sse n privé en openbaar. Het
rappo rt I<lat op duide lijke wij ze de verbeterin g
in he t beslissi ngsproces ten aanzien va n stede n ~
bouwkundige we nsen in onze multiculturele
sa menl ev ing zien. De geb ruiker is niet mee r de
passieve huurder van de jaren zesti g toen
s!edcnbOlJwk undi gen op ee n paterna li stische
manier de woonomgeving va n de toekomstige
bewoners bepaalden. De architecten z ijn zic h
bew ust van de hete roge nit e it va n allochtone
bevolking in de Bij/me nneer alsmede van variaties binnen ee n bepaalde etnische g roep.
Toc h hebbe n de o ntwerpstudi es ook verschillende tekortkomingen. Me t uit zo ndering van
gang~vorme n
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éé n archi tect di e tracht ' fl ex ibele, beweegba re'
ruimt cn te o nt werpen. gaan de ove rige arch itecten tc veel uil va n de huidige behoeften van de
all ochto nc bewo ners. Hoe zull en deze won ingen en ope nbare ruimt en beleerd worden door
toekom sti ge ge nerati es die ee n vee l mind er
strakk e band met het ge boort ehui s van hun
ouders e n grootouders hebben'! Moete n deze
won in ge n dan wecr afgebroken worden o mdat
het leefk limaat ni et adequilat is? Net zoa ls he(
origi nele Bijlmermeeromwerp. li gt er in del.e
voors wdi es een te grote nadruk op functie en
stru ctuur en is e r nauwe lijks aandacht voor pn)ces en gedrag. Hoe verho udt de woonomgeving
z ich tot de multiculturele co ntacten tu sse n dc
wijkbewo ne rs? Hoe passen de sociale ruimt en
die / .0 belangrijk zijn voor de diverse e tl1i sc he
groeperin gen in het to ta le plan? Waarom reppen
de swd ies niel over de ve rsc he iden heid aan
cu lture le ex press ies in de ope nbare ruimte die
zo typerend L.ij n VOo r dc Bijlmermeer? Desalniett e min geeft het rappo n een interessante tijd opna me va n ee n ambitit;:us verni euw ingsproces
in wording , De leze r krijgt ee n gevoe l voor hel
sa menspel va n c ultuur. natuurlijk e o mgev in g
en menselijke basis behoeft e n, zoa ls vei li ghe id
en geborge nh eid. Op Mme I'oefen door fiN h{{;.\'
laa t ook hel belang vu n stede nbouwkund ige
inspraak zie n ell voora l dat ve rsc hill ende me nse n binne n deL.elfde c ultuur andere WOO I1 we nsen kunnen hebben.
Inmidde ls is al me t de ont ruimin g va n één
!lat in de K-bUlIrl en de sloop van een ander
complex in de F-buurt begonnen . Geen van de
voorstud ies werd als vo lwaardig besc houwd ,
rn'.wr het werk va n de arc hit ecte n werd va n ee n
de rmat e hoge kwaliteit geac hl dal zij waarsc hijn lijk allen weer uit ge nodigd zull e n worden
o m uitgewerkte plannen in te di e nen. Het gehe le project muel rond het jaar 2003 klaar zijn .
Ton Robbe n
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Ra)' Abrahams. Seksu ele relaties en bescherm-

gedrag ollder SlIrillaams- Hilldoslaallse man1/e1/. Delft: Ebl/roll, /997. /57 {J. f 35,-.
Met zijn verke nnende stud ie naar se ksualiteit
o nder Hindoslaanse manne n afkomsti g uil Surin ame heeft Abrahams een moedige poging
ondernomen een gevoeli g onderwerp in kaart Ie
brengen. H el onderzoek is verricht met het oog

op een betere voor lichting over A IDS-preventie
aa n Hindostan cn. Hi ertoe zij n interviews met
informanten gehouden en participerende obser-

vaties verricht. uiteraard ni et va n het seksueel
gedrag op zich, maar van sociale inte raClies van

de onderzoekspopulatie. Het grootste deel va n
het onderzoeksmalcriaal is echter afkomst ig
va n interviews meI 26 heteroseksuele H indos(aan se mannen - waarvan de helft getrouwd - en
zeven vrouwen. De geselecteerde mannen
moesten in het half jaar voorafgaa nde aan het
interview twee of meer se ks uel e partners hebben gehad. In dit opzich t is het onderzoek moeilijk representatief Ie noemen. De gegevens afkomstig van de vrouwen d ienen loute r ter ve ri ficatie va n of aanvu lli ng op hetgeen de mann elij ke re sponde nt en naar vo ren brachten. Seksualiteit van vrouwen i ~ geen apart onderwerp
van studie geweest. waardoor de rol die vrouwen (kunnen) spelen in AIDS-preventie, bijvoorbeeld doorcondoomgebru ik afte dwingen.
onduide lijk blijf\. Dit is betreurenswaardig, te
meer daar he t onderloek louter betrekking hee ft
op heteroseks ualitei t waarvoor nu eenmaal
partners van verschi ll end geslacht nodig zijn .
Overigens is he l ontbreken van homoseksuelen
e n jongeren onder de twi ntig jaar in de
onderzoeksgroep een groot gemis.
De vicr onderzoeksvragen die Abrahams
hanteert , staan alle in het teke n va n A [DS-preventi e . Ze gaan ove r de mate waarin riskant
soc iaa l-se ksueel ged rag o nd er Hind ostaa nse
mannen voorkomt, we lke sociaa l-c ulturel e en
demografisc he ke nm erken HIV-tran smissie bevorderen of tegengaan. in hoeverre de mannen
zich bewust z ijn va n de risico's en welke maat -

rege le n ze tegen eve ntuel e besmetting nemen.
Deze vragen worde n ook inderdaad beantwoord, zij het pas in de laatste hoofdstukken.
De hoofdstukke n twee tot en met vier zijn
hoofdzakelijk gew ijd aan rel ig ie en trad itie.
reproductie, huwe lijk, maagde lijkheid, partnerkeuze en (huwelijks) trouw.
In deze hoofd .stukken legt Abrahams sterk de
nadruk op de hindoetraditie van p(Hvilra en
klif/Var (vrouwelijke. respec ti evelijk mannelijk
re inheid of maa gde l ijkheid), purdah (vrijheidsbeperking van de vrouw) en ijjal (more le en
ethische gedragscode). Door deze nadruk lijkt
de stlldi e eerder betrekking te hebben op de rol
diepurdah, pawilra en ijjar spelen in de seksuele opvauingen en praktijk van Hindostaan se
manne n, dan op riskant seksueel gedrag. Abrahams ken t daarbij wel een erg zwaar gewicht
toe aan tradities. Hij stelt bij voorbeeld dat de
geringe animo van Hindostaanse mannen voo r
prostitutieseks te make n heeft met de illusie van
exclus iviteit die teru g te voe re n zou zijn op
purdah (p. 72). Abrahams schetst een nogal stati sc h beeld van de se ksuele cu lluur. terw ij l die
a l in Suriname. met zijn uiteenlopende seksuele
praktijken, aa n verander in g o nd erhevig was en
in Nederland verd er is aangepast. Voor deze
ontwikkeli ngen heeft hij onvoldoe nde oog.
Los van hel feil dm de hoofd st ukken twee tol
en me t vier slechts ten dele op de onderzoeksvragen betrekking hebben. (e igenlijk hoofdzake lijk op vraag twee naar de soc iaa l-culturele
en demografische kenmerke n d ie HIV-tran smis sie bevorde re n of tege ngaa n), leveren ze
nieltett1in enkele opvall ende gegevens op. De
geïnterviewde mannen hebben hun eerste seks uel e ervaringen meestal met oudere, meer ervaren vrouwe n ge had; vaa k betrof het een fam ili elid. In Nederla nd worden bij losse seksuele
re lat ies Hindostaan se vrouwen meestal op
Hindostaanse fees ten en huwel ijken benaderd.
Voor korte se ksavontuunjes zij n voo ral Ho llandse vrouwen in trek , di e met name in discotheken worden gevonden . S lechts een klein
aantal mannen bezoekt in Suriname en Neder-
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land prost illlees.
Bij ec n vaMC. duurza me re lalie bl ij ken
Pllrdal! e n pall'itra vo lgc ns Abrahams we l dcgelijk ee n ro l te ~ pc l c n . De achtti e n mann e n mct
ee n vaste rdalic plege n ec ht c r ze lf ontrou w. Er
is hi er spra ke V~Hl ee n dubbe le moraal : bij dc
kc uze van ee n (huwe lijks) partncr spee lt de
maagde lijkhe id e n (huw c lijk s) trou w vall de
vrou w ee n grote ro l. terw ij ltcgelijkertij d vrou wcn di e hun ma agde lijkhei d ni et bewa re n e n
ni et se ksueel tro uw lij n in trek z ijn bij losse
seksuc le re lati es. De mann en wasse n daarbij
ze lf hun ha nd en in onsc huld door de vera ntwoord elijkheid voo r losse seksue le re lat ies bij
de vro uwen te legge n.
De hoofdstukk en vij f e n zes l ijn gewijd aa n
de toege pas te se ksuele tec hni eke n e n de ris ico·s. De meesi po pulai re tec hn ie k is de vag ina le
se ks. d irec t gevo lgd door vinge re n e n a ftre kke n. Mcn heeft ee n afk ee r van c unn ilin gus. te rwij l tege n fe llati o minde r bezwaar is. Extree m
impo pulai r zijn oraal -an ale. genitaal -anale en
SM -tec hni e ke n. Deze VOOI'- en afke uren ho ude n vo lge ns de aute ur nauw ve rband met hel
re inhe idspri nc i pc.
Bij se ks me t hun V.<Jste partne r gebruike n
mann en gee n condoo m. omdat hun vroll\ven
contrace pti vi.l ge bruike n. Bijna all e ma nn e n
zie n ook bij losse se ksue le re laties meesta l a f
va n co nd oo ms. omd at me n di e niet pretti g
vindt. e rvan Ll i ( g~lal da t hun losse partne rs nie t
bes met Lijn . c r I!cn taboe bestaat o p hel bespreke n va n se ks. of omdat lo ut er het aansnijde n
va n co ndoo mgebru ik kan le iden tot bede nkin ge n bij de partner. All ee n bij prostituti ebezoe k
worden a ltij d condooms ge bru ikt.
Objecti e f gez ie n vrij cn o p twee na a lle geïn terviewde mann e n onve ili g, terwij l zij ze lfdenke n gee n ri sico Ie lo pe n. Zij mene n de kans o p
bcs melling te kunne n voorkome n door vrouwe n tc selecteren o p uit erlijk e signal en van
re inhe id. door vrou we n te bc nnd ere n di e me n
reeds ke nt of door all een met di e vrouwe n in zee
te gaan di e ni e t a l te gew illi g zij n. Dit soo rt
mec hani sme n noe mt Abrahams cultuure ige n
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f-fet l aa l ~lt· deel va n hoofdstuk zes is gew ijd
aa n de ke nni s va n de re sponde n ren ove r AIDS.
Dc ri sico's lijn ove r hel a lge mee n we l beke nd.
Illaar gee n van de res po nd e nte n mee nt ze i f concree t gevaa r te lo pe n o p bes metting. Er is dan
oo k we ini g be hoe ft e aan inform ati e ove r AI DS .
Slec hts ee~l paar mann e n z ijn be re id in de toekomst ve ili ger IC gaa n vrije n. Deze l orgwe kkende uitk omsten vrage n na tuurlijk 0 111 aanbevc li nge n, d ie dan oo k in het laatste hoofd stu k
worden gedaa n. Abrahams be nadru kt hi erbij de
di versi te it binne n de doelgroep Hi ndos ta ne n.
het geb rui k va n middel en waa rmee de doelgroe pe n daadwe rke lijk worde n bere ikt (zoa l ~
video's e n films) e n de illle t va n terza ke geschikt e voorlichte rs. Eén be langrijke vraag
bl ij ft ec hte r o nbcalHwoord : hoc bere ik je me nsen d ie le lr aa ngeve n nauwe lij ks be lan gste lling
tc hebbe n voor meer informatie?
De mee rwaard e va n de studi e is vooral ge le,ge n in de ont sluiting van ee n onont go nn e n te rre in . He l is kn ap dM Abraha ms VOor dit gevoeli ge ondc rwe rp toc h nog 33 res ponde nt en heeft
wete n te vinde n. Zij hebbc n ope nharti g met dc
onderl.oe ke r ove r se ksua lite it ges proke n, getui ge de ve le c it aten di e in het boe k zijn ve rwc rkt. Vuo r de bea nt woordin g van dc ond erzoeksv rage n was een heel boc k cchwr ni et nodi g geweest. maar had een ra pport van c irca
dert ig pag ina's we llicht vo lsraan. De sc hrij ver
had dan missc hi en oo k mee r lijd ge had 0 111 de
ve le spc llo Ul en te ve rbete re n.
Luc ie BIocIn berg

Irene Rolfes
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Berichten
Colloquium 1998
Het ee rstvo lge nd e co ll oq uium va n Oso za l gehouden worden op zate rdag 14 november 1998
in het Soeterijn th eate r, Lill ae usstraal 2, 1090
HA Amsterdam (Tropen mu seum ). Het thema
van deze lez inge ndag met d iscuss ie za l zijn : de
politieke machtsvorming e n machtsdeling in

Suriname.

' Een laatste groet'. Uitvaart- en rouwrituelen in multicultureel Nederland, 7
maart tlm 31 december 1998.
Vanaf 7 maan 1998 is in het Museum voor Volkenkunde te Rotterdam (Will e mskade 25), de
exposi ti e Een LamSfe Groet, Uitvaarr- en rou IVrituelen in multicultureel Nederland te zien. De
tentoonstelling omvat een selecti e va n ruim
honderd zwart -wil foto's uil het ge lijkn amige
boek, gemaa kt door de bekende Nederlandse
foto-grafe Marrie Bot. De fot o's geven ee n in dringend bee ld van de ove ree nkom ste n en versc hillen in de manie r waarop mense n uit een
aanta l bevolkingsgroepen in Nederland met de
dood o mgaa n. Ze o nts luit e n een wereld die nog
niemand in z ijn vo ll edi ghe id kent e n o ntkrachten vee l gang bare clichés ove r de rituelen rond
uit vaart e n rouw. He t is de eerste sa menhan gende presentatie over dit onderwerp in Nederland.
Marri e Bot woonde va naf 1990 ruim ho nde rd
uitvaarten bij en legde de rituelen vast bij
rooms-kat holi e ke, protestant se, joodse en nietkerke lijke Nederlanders. Ze bre ng t daarbij zowe l de tradition e le aspecten als de rece nt on tstane gebruiken in beeld. Daarnaast fotografeerde ze de ritu e le n rond de doden bezorging
van de in Nederland wonende Surinaamse creolen, Pakistaanse. Iraa nse en Su rin aa ms-Ja-

vaa nse moslims, Surinaamse Hind oestan en.
Kaapverdiall en en Ch inezen. De fotogra fe was,
met toeste mming va n de nabestaa nden , betrokken bij de familiegebeurtenissen vanaf het momen t dat de overledene werd gewassen en opge-

baard tot de laatste doden - e n rouwrituelen,

soms enkele jaren na de dood. De verscheidenheid aan gefotog rafeerde riten e n gebru ike n bij
de gevo lgde groepe n is groot.

Gemengde Commissie voor Surinaamse Archieven.
Van de zijde va n de Gemengde Com mi ssie willen wij de lezers op de hoogte ho ude n van relevante on twikke lin gen op het terrein van de
arc hi efzorg in Suri name. Enerz ijds is er vanwege de politieke si tu atie vertrag ing ont staa n in
de uitvoering van de in hel ve rl eden gemaa kt e
plannen, anderzijds bevindt een tweetal projecten zic h momenteel in een belangrijke fase.
Het Project Microverfilming is nu in een operat io nele fase geraakt. De verbouwi ng van een
ruimt e binnen het land sarc hi ef to t microver filmin gsatel ier is afgero nd , de benodigdeapparatuur is verscheept e n geïnsta ll eerd en twee
n1edewerkers zij n in Nede rland en in Su riname
doorde firma Mi croforma t geïnstruee rd. Sindsdien is men daadwerkelijk begonnen met de zo
belangrijke schaduw verfilllling van de be langrijkste e n meest bedreigde arc hi efbestande n in
Suriname, te beginnen met de reg isters va n het
Cen traa l Bureau Burgerzaken (reg isters burgerlijke stand).
Hoewe l vanaf begin 1998 ope rat ionee l, is op
24 ap ril 1998 het project nog ee nsdoorde mini ster van Binnenlandse Zaken e n z ijn landsarch iv aris H. A. Telgt e n de Nederlandse algemeen rijk sarchivarisdr. M.A. van Boven feestelijk in we rking gesteld.
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Berichten
De voorbere id ing van de nieuwbouw van het
gC!'ic hcnk van ll\iniste r Pro nk
in 1996) heeft een aa nvang ge nomen. De eerste
fase was de ops te llin g van een a lgemee n progra mma va n e ise n waaraan dit gebouw zou moeten vo ld oe n. Co mmi ss ie leden P.J . Marg ry e n H.
Lec uwe nberg zij n daartoe in ok tober \997 Ili:wr
Suri name ge re isd en hebbe n er ges proke n Ill et de
Nederlandse ambassade (projec tllitvoe rde r), de
mini ster va n Binne nl andse Zake n e n de voor de
totstandkoming va n het Land sa rc hi e rin geste lde
Bo uwco lllmi ssie. Dit heeft geres ult ee rd in een
ee rste Prog ramm a van Eise n (PvE) waari n de
gewe ns te o mva ng va n de dien st e n het gebo uw
z ijn be!\chreven en waa rin de (a rc hi vistisc he)
normen lijn ge fo rmuleerd waaraan ee n en ander
dient te vo ld oen. Na verwerking vall het com mentaar vall de Bouwcommiss ie o p dit concept.
kan dit PvE in de loop van 1998 definitief worden gemaa kt. Op ba~i s va n dit PvE zal de arnba ssade ee n int ernat ionale aJ'chitectuurprijsvraag
uit sc hrij ve n. Na de keuze va n het w inne nde ontwerp. I.a l ee n uit gewe rkt bouwk undi g PvE moete n worde n opges te ld . waarna in th eor iecc n aan va ng met de bOllW l.OUkunne n worde n ge maakt.
Ec ht e r. voo rd at cr daadwerkelijk ee n gebouw
staa t. kunn en e r nog e ni ge jaren overhee n gaan.
De situati e is mo me nt eel zo dat vanwege de gespann en politieke verhoudin ge n tussen Suri nam e e n Nederland. allee n lopende projec te n
moge n worden afgehandeld. Di t betekent dat na
de vas ts te llin g va n het a lge me nc PvE de voortgang in dc ni euwbo uw moge lijk stil zal ko mc nt e
li gge n e n er voorl opig geen prijsv raag kan worde n uit gesc hreven.
L a nd ~arc.: hi c r (he t

P.J. Marg ry

Gewoon Haags. Migranten uit Indonesië en
China, Suriname en de Antillen, 22 april Urn
30 augIlallIs 1998.
Vanaf 22 april is in het Haags Historisch Mu seu m. Ko rt e Vijverbe rg 7 te Den Haag. de tcnlOull~telling 'Gewuun Haags. Mi g ralli e n Uil 111-
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donesië e n C hina. Suri name e n dc Antilk:n ' Ie
7icn. De exposit ie toont de tast bare s poren va n
ni euwko mers e n hu n nakomelingen va n de laatstcd ri ekwart ecuw. De hiervoor geb ruik te informati e. he t bee ldm ateriaa l en de voorwe rpe n komen nie t alleen uit de archieven. maar voo ral
va Jl dc betrokkenen zelf. Zij ve rte ld en o pe nh arti g ove r he l leve n in hun nieuwe stad. li e ten hun
foto-a lbums I.ien c n leendc n privé-bezittingen
uit. Uit hun ve rh alen blijkt dat de cerstkomc nden de sfeer en cultuur va n het land va n herkom st probeerd en te hersc heppe n voo r hun
land geno ten die vo lgde n. Met hun vaard ighedcn en vak man sc hap leverden L. ij een gCL.a mcn lijke bijdrage a<1 n he t Haagse stads leven.
A ls regeringscentrum . diplomaten - e n han de lsslad maak te Den Haag a l vroeg kenni s met
verlofga ngers. we rklui e n s tude nten uil het
toenmalige In dië. mct C hin eze ll. lndonesië rsc n
met Indi sche mensen. Na de dekolonisatie kwamen cr opnieuw groepen mi gra nte n naar De n
Haag. nu uil S urin ame en deAntil le n. Zij na men
dee l aan he t Ha agse leven e n c reëerden ni cuwe
stad s bcelden: toko' s en oosterse res taurant s.
Illos limbegra feni ssc n op Eik en Du ine n. lndorockbands op het Gevers Deynootp le in. Suri naamse mann cn me t gekoo idc za ngvoge ls op
het Mali eve ld. Pasa r Mal a m Besur en C hinecs
nie uwjaar met vee l vuurwerk en een lee uwendans. Ach ter al deze activiteiten gaa n lal van
uit ee nl ope nde IJCrsoo ntijke ve rhal en sc huil . Zo
vCI1eh een Haa gse midden stander hoc zijn
cOJ11 cs tiblcszaak o nder in v loed va n ee n groe ie nd e In dische clientèle venmderde in ee n win kel met ooste rse producten en van li eve rlee
Toko Pe rsoo n werd genoe md . Ecn van de drie
Indi sc he l.usjes uil de Hawa iianband. de
Hono lulu Queens. herinn ert zic h hun optrede n
in de HOLIlru s th a ll eJl waa rm ee ze de ee rste prijs
van ee n 111L1 l. ie kconco llrs in de wacht s leepten.
Ee n pandi t3. de eers te hindoes taanse pri este rs in
Dc n Haa g. blijkt betrokken te zijn geweesi bij de
vroegste ve rt on in gen va n Indi ase fi lms in speciaa l daarvoor gehuurd e z<l le n. En de organisHlul' va ll hCI Trupisl:h Ca rnav a lme moreen dat d it
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feest de eerste keer. in 1988, al meteen meer
publiek trok dan de koningin op Prinsjesdag.
Op de tentoonstelling 'Gewoon Haags' zijn
vierentwintig portreIten van nu ai- iang-gec il nieuwkomers- meer te zien. Bij deze levensgeschiedenisse n hoort ook eens scala aan voorwerpen: een verwarmde ele nsdrager van het
eerste Ch inese restaurant in Den Haag, Het
Verre Oosten, het 40 jaar oude uith angbord
'Rumah Makan Indonesia' van restaurant
Soeboer. een ze lfgemaakte negen-snarige Indorock-gitaar. een Sha ngha i-dress die in de jaren
zestig veel werd ged ragen door meisjes va n de
Indi sc he jongerengroep de Plu, een Picolctkooi tj e van de zangvoge lve renigi ng Beef free
en ee n rituele winti -drum.
Al deze voorwe rpe n, foto's, videofrag-menten en verha len zijn georde nd in thema's als eetc ultuur. muziek, spo rt e n culture le orga ni saties. Op al deze gebieden hebbe n migranten een
onmiskenbaar stempel gedrukt op het Haagse
stad sleven. Hun levensverha le n hebben zich
vermengd, met e lkaar en met de gesch iedenis
van Den Haag. Vee l van het door hen meegebrachte is inmiddels dan ook 'Gewoo n Haags'.

'Onvoltooid Sranan-woordenboek' van Pater Donicie
O nd er het lemma ' Donicie' in de 'Encyclopedie
van Suriname' staat onder ande re het vo lgende:
' Hij werkte lange tijd aan een Suri naams woordenboek, dat onu itgegeven bleef.' Jacques
Arends zou graag willen wete n of het lex icografisch materiaal dat pater Donicie hi ervoor
verzame ld heeft, bewaard is, en zo ja, waar. Lezers van Oso die hi er iets meer over kunnen verte llen, wordt verzocht con tact op te ne me n met:
Jacques Arends, Leerstoelgroep Socio-lin gu istiek & Creolisliek, Afdeling Taal - e n Lellerkunde. Universite it van Amsterdam, Spuistraat
2 10. 101 2 YT Amsterd am. tel.: 020-525.3862 of
071-521.6530, fax: 020- 525.302 1. email:
j.are nd s@ hum.uva.nl.

Redemptoristenarchieven
De Nederlandse provincie van de co ngregatie
van de redemptori sten (gesticht door Alfonsus
de Liguori in 1732) kwam op verzoek van
'Rome ' in 1866 in de missie van Suriname werken. Per I december 1997 is daar formeel een
einde aan gekomen omdat er bij gebrek aan leden , geen Nederla ndse rede mptoristen meer
naar Suriname gezonden kunnen worden.
In oktober 1997 is het archief va n de
redemptoristen van Paramaribo (ve rslage n. rapporten, pe rsoonsgegevens. memoralbilia etc .)
naar Nijmegen ove rgebracht. Daar draagt het
Dienstencentrum Kloosterarchieven Nederland
(Katholieke Univers iteit van Nijmegen, KAN,
Eras mu splein 36, 024-361.2412) er zorg voor.
Het materiaal zal eerst. na de vele tropen jaren, een bewerking ondergaan en dan geïnventariseerd worden, alvorens voorraadplegi ng
gereed te zij n.
In het archief van de redemptorislen
(Willemer Allee 32, 6286 AB Willem , 043450.3055) is ook materiaal over de redemptori sten in Suriname. Er bestaat een inventaris
van: Buysen, C. & A. v. Hu ygevoort & C. Stuart.
'Inve ntaris van het Bestuursa rchiefvan de Congregatie van de Redemptoristen (C.SS.R.) betreffe nd e de Vice-Provinc ie Suriname (1824)
1865- 1969 (1989)," Deze in ventarisatie is een
uitgave van de Stichting Dienstence ntrum
Kloosterarchieven in Nederland, Nijmegen
1993.

Seminar 'Historische database van Suriname': 12Sjaar Hindostaanse immigratie in
Suriname', 13 juni 1998, Algemeen Rijksarchief te Den Haag
Historische database-project
Het Instituut voor Maatschappij Wetensc happelij k Onderzoek (IMWO) van de Universiteit van
Suriname en Amrit Cons ul tancy in Den Haag
hebben in samenwerking met de Vereniging

Berichten
Nau yuga in S urinam e ee n uni e k project opgl!ze t
o m de persoonlijke gege ve ns van Hindostaan se
contractant e n in Suriname in een database o p te
slaa n. Deze gegeve ns li gge n in het Al ge mee n
Rijk sarchi ef in De n Haag o pges lage n in de zoge heten Immi grati e reg isters e n Immi g ratie
Klappe rs.
Tusse n juni 1997 en april 1998 zijn uitge bre ide gegevens in ge voerd van ruim 26.000
co ntractant e n (tweederd e van het totaal aanta l).
De gegeve ns di e in gevoe rd zijn : acht ernaam ,
voorname n. conrractnumme r. plaats van he rko mst (stree k. dorp , politie post). aa nk o mst.
co ntrac tpe riode (inclusie f verlengin g). famili ere laties (famili e van welke co nfrac lllllt ). huid kl eur. bij zondere fy sie ke kenm erke n. voor w ie
de contrac tant is geworve n. wa ar hij/zij te werk
is geste ld, moge lijke acti viteiten van verze t e n
a lge me ne aa nt e ke nin gen in he t reg ister (in c lu sie f aantek e ningen o ver kinde re n). De in ge voe rde gegeve ns van de kl appe rs o mvatte n
summiere gegeve ns van all e immi grant e n (ruim
35.000): naam. contraC!nllmmer, hel schip
waarm ee men aange ko me n is en de statu s (ove rleden. vertrokke n e. d .) .
Deze geg e ve n ~ hebben voor geneal og i.schc
e n wete nsc happe lijke doe le inde n g ro te waarde.
De gege ve ns uit de database worden in boe kvorm uit gebrac ht in een namenboek van o ngevee r 5.000 pa g in a'~ (vijf in kunstl eer ge bo nde n
de le n van o nge veer 1.000 pag ina 's). He l
na me nboc k (alle vijf delen same n) zal f 2.000 .kos ten en wordt in ee n beperkt e oplage uit gebrac ht. Daarnaas t zal e r ee n overz icht spublica ti e wo rd en uit ge bracht me t o verzicht sartike len over Hind ostun en.
De databa se en bijbeho re nde publicati es zuI le n in Nederland op het se minar o p 13 juni 1998
worde n ge presenteerd. Dit se minar vindt plaat s
in het Al ge mee n Rijk sarc hi ef (ARA ) te De n
Haag.

Speciaal onderdeel
Een spec iaa l onderdeel o p het se minar om vat
ee n ke nni s makin g met de Surinaamse archie ve n
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van he t ARA . Bezoeke rs van he t se min ar zull en
in s ubg roepen onde r begele idin g dee ln emen
aan een rondl eidin g in het A RA .

Aanmelding
Gez ie n J e beperkt e capac ite it (max imaal 100
dee ln e me rs) is rese rve rin g voora f ve rpli c ht.
Dee lname aan hel seminar k08t fI 15.-. Dit bedrag is in c lusie f koffie . th ee . ee n lun ch uit de
Hindostaan se keuke n. Deelne mers kr ij ge n t.::e ll
ko rtin g vun 20% op de a an schaf va n hel
ove rzic ht sboe k over 125 jaar immig ratie.
Aanme lding en info rmati e: Amrit Co nsulta ncy.
Gerard Do ustraat 160. 2526 NK De n Haag. te l:
070·388.70.33. fax: 070·388.93.33. e mail :
amri,@ba rt.nl. Boekingen vinde n plaat s o p basis va n datum van aanme ldin g e n be ta lin g,
Dit project is ee n initi atie f va n de Werk groe p
Hi stori sc he Databa se me t a ls pani cipa nt en
IMWO, Amrit Consultan cy. A RA e n de Uni vcr·
sire il van Am sterd am. De we rk groep ste lt zic h
te n doe l 0111 de di gitali serin g van de Su ri n 'UHll.;;C
arc hi even te bevord ere ll .

Programma:
tO.OO uur Ont v..tn gst met koffie e n thee
10.30 uu r We!kurns! woord dour de di rec teur van het
Algemeen Rijksa rc hief (A RA) dr. J.E.A.
Boomgaard
10.J5 uur Lezing Maurits Hassankhan ( IM WO) : Con·
traç tarbeid
11 .05 ullr Lez ing Sandcw Hir" (AJlIrÎ I C{)n~u ll alll.:y ) :
Ontwi kke ling van de pus itie V,LIl Hindos!;lIlè n in
Suri na me
11.35 uu r Lezing Chan ctlOenni ( O n derLOck~burc au
B& A ): Hindostanc n in Nederland
12.05 uur ;lanbie ding {)vc r Lidlc.~b()e k ,1;J/J l' e n lid V,Ul de
Hi ndos!aan se ge meensc hap en :ta nbi cding van
de database aan de A lge mene Rij ksarc hivari s d r.
M.W. van Bo \'cll/Dr. J.E.A. Buumga:lrd.
12.20 uur Lunch pau/.e
13.20 uur spec iaal onderdeel: Duik ::.el[ill het l'er/edt'l! WI/I
de Hindosf(u/Il.\·e immiKnwten.
15.20 uur Borre l
16. ISullT Einde
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Richtlijnen voor auteurs
Bijdragen voor Oso zende men in tweevoud
getypt, regelafstand 1112, aan de hoofdredac~
teur, zowel geprint als op diskette, bij voorkeur
opgemaakt in Wordperfect (4.2, 5.0 of 5. 1).
Men wordt verzocht in de aangeleverde tekst
geen afbrekingen en geen stijlen te gebruiken
en zo weinig mogelijk codes met betrekking tot
de opmaak op te nemen; alleen de alineamarkering en de indeling in paragrafen met behulp van tussenkopjes moeten worden aangegeven. Een omvang van niet meer dan vijftien
bladzijden verdient de voorkeur. De taal van
publikatie is het Nederlands, maar bij uitzondering kunnen ook artikelen in het Engels opgenomen. Bijdragen mogen niet reeds elders
zijn gepubliceerd, of aangeboden.
Ingekomen bijdragen worden door de redactie beoordeeld. Over kleine wijzigingen wordt
in de regel geen overleg gevoerd met de auteur.
De auteur krijgt tijdig drukproeven toegestuurd, waarin deze wijzigingen zijn opgenomen.
Voor literatuurverwijzingen gebruike men
geen noten; deze moeten in de tekst worden opgenomen en wel als volgt: de achternaam van
de auteur(s), gevolgd door tussen haakjes het
jaar van publikatie en de pagina, waarnaar verwezen wordt (Van Lier 1949: 46). De gebruikte
literatuur dient aan het eind van het artikel alfabetisch gerangschikt opgenomen te worden, op
de wijze zoals in dit tijdschrift gebruikelijk.
Eventuele (eind)nolen bij voorkeur aanmaken
met de contral F7 toets en "onder water" laten.
Zij worden door de redactie "boven water" gehaaid en tussen de tekst en de literatuur geplaatst. Het wordt bijzonder op prijs gesteld als

de auteur bij zijnfhaar artikel een of twee illustraties voegt of suggesties over mogelijke afbeeldingen doet. Het adres van de auteurs
wordt, tenzij anders overeengekomen, in Oso
opgenomen. Indien een auteur dat op prijs stelt,
worden na de bijdrage enkele biografische gegevens over hemlhaar vermeld. Deze dienen
dan tegelijk met de kopij te worden opgestuurd.
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Abollnementen
Oso verschijnt twee keer per jaar. in april en in
oktober. De abonnementsprijs bedraagt per
jaargang f 39,- (paniculieren) of f 45,- (buitenlandse abonnees en instellingen). Het

abonnement op Oso is per vooruitbetaling te
voldoen. Een acceptgirokaart wordt toegezonden. Bui tenlandse abonnees die niet over een
Nederlandse girorekening beschikken, wordt
verzocht te betalen per VlSA-credit-card
(kaartnummer en vervaldatum vennc1den).
Nieuwe abonnees kunnen zich schriftelijk opgeven bij het administratie-adres: Stichting
IBS, postbus 163, 3980 CD Bunnik, of telefonisch via 030-2531894 (vragen naar Jan Withagen). De meeste nummers van de vorige
jaargangen zijn nog leverbaar. De prijs hiervoor bedraagt f 19,50 per nummer. U kunt
deze exemplaren telefonisch bestellen via het
bovenvennelde telefoonnummer.

De Stichtillg JBS
is een halfjaarlijks tijdschrift dat verschijnt onder auspiciën van de Stichting Insti tuut ter Bevordering van de Surinamistiek
(lBS). De Stichting stelt zich ten doel de studie
op het gebied van de Surinaamse taal,
letterkunde, cultuur en geschiedenis te initi eren, te bevorderen en instand te houden. Naast
Oso is de Stichting (mede)-uitgever van de serie Bronnen voor de Studie van Afro-S uriname. Jaarlijks organiseert IBS een colloquium ovcr een actueel thema binnen de
Surinamistiek.
0.1'0

H et bestullr rUil de Stichtillg IBS ill 1998
Rick Derveld
Sylvia Gooswit (voorzitter)
Wim Hoogbergen (penningmeester)
Evert van Laar
Hans Ramsoedh (secretaris)
Peter Sanches

Donateurschap
Indien U de Surinamistiek een wann hart toedraagt, kunt U donateur van IBS worden.
Donateurs betalen f 50,- per jaar, dat is inclusief het abonnement op Oso. Donateurs worden op de hoogte gehouden van de activiteiten
van het IBS. Zij hebben gratis toegang tot het
jaarlijkse colloquium.
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De afbee lding op de voorzij de va n de omslag is in 1893 gemaakt door Julius Muller. Op deze foto
zien we de familie Van Loor voor hun boerderij in Kassabahalo (foto KIT. 83/82 18).
De afbeelding op de achterzijde is een maIl/anti. Dit is een ronde houten sch ijf van bijna een meter
middellijn. di e door de Wayana-Indiancn wordt gebru ikt om in ronde huizen de nok van binnen af
te sluiten. Op deze mafuana, waarvan het origineel in het Academiegebouw te Leiden te zien is.
zijn aan weerszijden van het middelpunt figuren afgebeeld di e een zogenaamde kull/wayak voorstellen, ee n dier (geest) met twee koppen en kuifverell.

Freek L. Bakker

De Eredienst voor Käli
De godill KalI moei bloed ::;ell, dan ::01 ::e een
goede lIloeder :!ifl.

V

aor \'eel Sliriflaamse hindoes is de ere-

diensl voor de godin Kä/ï iets waar :ü
hel lie.l~' 1 eoige dislalllie loc beware/!. /11 h/ln
ugell is he! een CII//IIS die niel bij hel hilldoei~·lJIe hoorl. VOUHJI hel/dl dal in de=e C/I/lus
diere" lI'urdel/ ge(~tlèrd, stuil heli legen de
bursl. Dal i..,· il/ /egel/spraak met hel verbod um
Ie duden, een \'erbod dal erloe geleid hee.fi dal
\'eel hindoes vegeJarië,. :ijll.

de aanbidding van demonen gaat. In het dagblad De West werd uiteraard aan de orde gcstekl hoc democratisch de regering was nu zij

dit boek uit dc roulatie liet nemen. Zondigde zij
zo niet tegen de vrijheid van drukpers'? Het ve rbod \verd dan ook direct bestreden door de
I1lcnSCnrechlcnvereniging ,Vloill'(ll1{J (De West,

2 juni 1992). Overigens worden ook in werken

va n andere chri stelijke theologen soortgelijke
dingen gezegd ove r dc goden van hel hindoeïsme. Die z ijn niet uil dc roulatie genomen,

Voor bepaalde christenen. voo ral uit evangeli sch-protestantse hock, is deze eredienst zelfs
het ergs te dat cr in de hindoe religie bestaal,
maar tegelijk ook datgene dat de ware aard van

maar ze zijn waarschijnlijk zo tc raadplegen in
dc bibliotheek va n het theologisch seminari e
van dc Evangelische Broedergemeellfe in
Paramaribo.
Hel verbod van Dconarayans rile ClIrse of
(Ile Devras lek ent dc macht van dc VHP in die

deze godsdienst onthult. In 1992 schreef de

tijd en dc nauwe verbondenheid va n deze partij

hindostaanse chri sten Deonarayan, die ove ri gens afkomstig was uit Guyana, een bock. The

met de Shri Sunalall D/wrm Molla Sahha Suril1all/e. Als de Ma/w Sabha iets niet wil. za l de
VHP zijn best doen hel voo r elkaar te krijgen.
In Indi a wordt dc vererin g van de godin KalT
over het algemeen echter gezien als een on losmakelijk onderdeel van het hindoeïsme. Ouk
de vooraanstaande negentiende-eeuwse India-

CI/I"Se oFlhe De)'l"s

(De vloek van de de)'la 'sj,

waarin hij met kracht dit standpunt naar voren
bracht. I-Iet woord devla is Hindi en betekent
godheid. Wonderlijk genoeg werd het bock op
I juni 1992 door de tocnmalige NieulI ' From
regering, waaraan ook de grote hindostaanse
partij van die jaren, de V/-lP, deelnam , uil de
roulatie genomcn. Dr. R.M.Nannan Panda y, de
voorzitter va n het hoofdbestuur van de Shri
Sonalall Dha/"III Maha Sabha Suriname . de
grote organisatie van hindoes die het orthodoxe
hindoeïsme zijn toegedaan. had geprotesteerd
tegen de verspreiding erva n. Het argument van
Nnllnan Panday was dat de sc hrij ver ten on-

rechte beweerde dat de hindoe goden duivels
zijn. I-Iet is waar dat Deonarayan dit standpunt
naar voren bracht, maar hij deed dat op basis
van een beloog waari n hij zieh vooral bezig
hield met de erediens t voor KalI en daarvall
kunnen ook hindoes zeggen dat het daarin om

se hindoe denker Riimäkrsna (1836-1886) was
een vereerder van Käll.
De Käll-cultus wordt meestal Kiilfpl!jü of
Kiilfmüïpl(jä genoemd. Een pl~jä is een aanbiddingsritueel en Kii/ïll/äï betekent moeder
Kall. Voor de beschrijving hiervan geb ruik en
wij behalve bronnen over wilt er gebeurde in
Suriname ook Odaipaul Singbs Hindllisl1I ifl
Guyana: A Sfll{~jI ;11 Trcll/i/ioIlS of Wors/lljJ
(Hindoeïsme in Guyana: een stud ie van tradities van aanbidd in g), omdat in dit bock het ee n
en ander over de wortels va n deze beweging
wordt gezegd. Bovendien word t in Suri nam e
vaak beweerd dat het alleen de G uyanezen z ij n
die Kali vereren.

/
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Sedert hel eind van de jaren zestig kwamen
er immers vanwege de verarming in hun eigen

land grote aanta llen Guyanezen naar Suriname.
Volgens de journalist en Suriname-kenner Johl1

Jansen van Ga len waren er in hel begin van de
jaren tachtig zelfs 60.000 (Jansen van Ga len,
1995, p.268). Betrouwbare cijfers over het aantal legale en illegale Guyanezen ontbreken ec hter.! Zij vestigden zich meesta l op de plantages,
waar zij de nieuwe gastarbeiders werden. Overigens is halverwege de jaren negentig, toen de
economie van Guyana weer uit het dal omhoogkwam, een groof deel van ben weer naar

hun vaderland temggekecrd. Niettemin wonen
cr ook nu nog grote aanta llen Guyanezen in
Suriname. Ofschoon de eredienst voor Kali
zich concentreert op de plantages, zullen we in
het vervolg van dit artikel zien dat de stelling
dat het alleen de Guyanezen zijn die bezig houden met de eredienst voor Kall op zijn minst
en ige nuancering behoeft.
Dit a lles wordt aangevuld met informatie uit
een interview met Joop G. Vemooij op 25 april
1997 en met eigen observaties.
HET RITUEEL

Dejarel/ vijftig
In 1951 schreef C.J.M. de Klerk dat bij grote
rampen zoals besmettelijke ziekten onder men·
sen en vee, felle droogte en dergelijke, maar
ook wel op momenten dat er geen sprake was
van onheil, dikwijls een bloedig offer werd gebracht aan Kalï. Maar volgens De Klerk gebeurde dat in zijn eigen tijd nog maar betrekkelijk zelden. Dit offer noemde men een
Kalïpiija. Het woord Ka/ïmäïpuja werd in deze
tijd blijkbaar nog niet gebruikt, want de bronnen die ik voor deze periode geraadpleegd heb
noemen alleen de tenn Kä/ipiljä. 2 Het was vo lgens De Klerk aan de invloed van westerse gedachten en aan de opvattingen van de A/ya
Samäj te danken dat de eredienst voor Kan aan
het verdwijnen was. Verder schreef hij dat het,
als het al gebeurde, plaatsvond in afgelegen

gt::bieden, in wat hij de buitendistrictcll
noemde. In de noten van zijn boek venneldde
hij overigens dat hem bekend was dat tcn zuiden van Paramaribo aan het Pad van Wanica,
tegenwoordig de Indira Gandhiweg, een hindoe elk jaar een Kii/ïpiija liet houden. Omdat
De Klerk ze lf niet in de gelegenheid was een
dergelijke eredienst bij te wonen, baseerde hij
zich op mededelingen van ooggetuigen (De
Klerk 1951: p.84). Haridat Rambaran vertelt
echter dat het zeker in de jaren vijftig in
Nickerie niet ongewoon was om zo'n offer Ie
brengen en dat daar ook geen grote geheimzinnigheid omheen heerste. 3
Op een plek buiten de buurtschap, bijvoorbeeld bij een kruispunt van wegen of ergens in
een polder, werd van aarde een vedi (altaar)
gemaakt van 90 bij 60 cm met op de vier hoekpunten een stok van ongeveer één meter met
bovenaan een rood driehoekig vlaggetje. Tussen de stokken werd halverwege een rood vierkant baldakijn gespannen, zodat de vlaggetjes
nog net boven het baldakijn uitstaken. Het altaar werd vcrvo lgens in drie vakken van 30 bij
60 cm verdee ld en elk vak kreeg drie rode driehoekige vlaggetjes, drie aarden schaaltjes, elk
met een blokje kamfer en een sopäri-noot (een
pa lm vrucht die op een nootmuskaat lijkt).
Naast elk vak kwam een aarden potje met
dhara (in dit geval rum) te staan. 'Jaast het al laar werden de volgende benodigdheden klaargezet: een rhali (koperen schaal) met dubaghas (een speciaal soort gras), een beetje rijst,
geelwortel, gemalen sandelhout, een takje van
een bittere plant, een lola (koperen beker) met
dharä , een Chinese roos, een kalsa (grote aarden schaal met daarin een pit van katoen die
later als lampje zal dienen), een mala (bloemenkrans) en een groot kapmes.
Op de dag van het ofTelTitueel begon een
brahmaanse pG/.u!it met het brengen van een
püjä met een homa-offer ter ere van Käll.
Daama trok de priester zich terug en trad cen
ojlla naar voren, een soort demonenbezweerder
afkomstig uil een lage kaste, ara ls cr geen vjlla
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Jhl/I/d~ ~'

(hil/do e \"aggell) op eell clIill Nick erie, april 1997. D(fllI'lIiSSell hallgt ook
eel/ :: \\ 'al'le: eell rekelI dal eell 1'(1/1 de he\\'oners \ '(/1/ hel elfde godin KN!~ \,ereer/

besc hikbaa r was, ee n va n de orga ni satore n va n
het ofTe r. Deze nam tijde lij k de plaats va n d e
fJ(J/./qil in e n kreeg tij dens dit gedee lt e ook d e
naa m SI·am / .
Vervo lgens we rd een bo k ge brac ht. Maar
soms was hel o m de een of ande re reden nie t
moge lijk o m ee n bo k te sla cht en, dan nalllme n

ee n haan , Voorsc hri ft was da l de bok 0én kl eur
had. wit , zwart , bruin of eve ntu ee l ee n andere
kl eur. De haan rl1 0est altijd w it z ijn.
De bok kreeg ee n bloe menslinge r o m zijn hal s
gc han ge n, terwijl men op z ijn kop mcl rod e
meni e ee n sil/dhïll' (ro od te ken) sc hild erd e.
Daarn a hie ld men d e bok bij het a l!n ar ee ll
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schaal rij st VOO f e n op he l moment dat hij z ijn
ha ls s trekte 0111 daarvan tc etell. s loeg men met
één s lag z ijn kop af. Al s er twee s lagen nodig
waren , moest cr ee n andere bok gebracht worden. Rambaran vertelde dat de slaclner soms
met opz eI ee n bok met meer dan een slag de
kop Jfslocg, omdat hij de bok te mager vond.
zodat de o fferaar gedwongen werd met een vet~
ter exe mpl aar tc komen . Het bloed va n de bok
werd in de kopere n schaa l opgeva nge n en aan
Käll geoffe rd . De kop \ . .·crd voor het altaar gelegd en daar Inte r begraven. Het vlees van de
romp we rd gekook t en a ls prasiid opgegeten.
Stipjes bloed werden aangebraeht op de
kamferbl o kjes, de sopari-nol en en aan de voet
van de kl e ine v laggetjes. O ndertussen rec iteerde de sviimi uit de Källcäl1sa , een boekje
met hei li ge spreuken voo r het o fTerritueel.
Som s pakte de sFaml de schaa l met bloed
tussen zijn tanden vast cn kroop hij tot voor het
a ltaa r om het daar te offeren , terwijl de omstanders o nd ertu ssen op de trom roffelden en met
andere mu z ieki nstmmente n ee n he ls lawaai
produeeerden. Ook gebeu rd e het we l dat hij
ze lf, nadat hij z ic h ec rst met rum bedwe lmd
had, hct bloed opdron k. Daardoor werd hij bezeten door KalI, die door z ijl1m ond verkl aa rd e
bevredigd te zijn. Rambaran me ldd e dal het
ni et de sväll/ïwa s die in trance raakte, maar een
ander die vervolgens tijdens de trance d oor de
svällli werd onde rvraagd. Nadat hij uit z ijn
trance wee r in de we rkelij kheid va n hel dagelijks leven was teruggekeerd , kreeg ook deze
een bloemenkrans omgehan gen. Vervolgens
we rde n de kamferblokjes aangestoken evena ls
de ka/sa, wat sfee rvo l lic ht gaf tijdens de
avo ndm aalt ijd na het ofTerritueeL Op dat ogenbI ik las de s\liiml nog een aanta l sprc uk en uit de
Kalïcä lïsä. sprak en ke le gebeden uit en vroeg
Kälïmäï te wake n ove r het dorp en voorspoed
te schenk en aan a ll en (De Klerk 195 1: 84-85;
Rambaran 1995: 36-38).
Behalve de Ka'lpl~iä is ook de eredienst voor
p î h in dit ve rband be lang rijk . Oïh is een dorpsgodje. maar in deze ceremonie is hij de vc rt e-

genwoo rdi ge r van a ll e dorpsgodjes. De dorpsgodjes moesten blijkbaar eveneens vaak worden verzoend bij rampen a ls z iekten en droogte
e.d. De pi/jii voor Çlïh vo nd dikwijls ge lijkt ij dig plaats met dc eredienst voo r KalI, maar dan
wel van e lk aar gesc he id en door wate l". Ook
voor plh werd ee n vedt ge maakt, waarop werden twee beelelen van o lifanten werden nee rgezet en van rode stof een klein baldakijn werd
gespannen. Aan Dih werd meestal ee n varke n
geofferd. Dat wc"rd dan gedaan door camärs,
mensen van een I~ gc kaste:'

De j aren negelllig
In de jaren negentig kwam de Kii/fplijii ofbcler
de Kä/ïmalplljä, zoa ls d eze plechtigheid in
deze tijd mees ta l werd genoemd, in Surina me
opeens sterk in de belangstellin g te staan , want
op 30 november 1990 was er door de STVS een
ICJev i s ie~uitzelldi n g aan gewijd waari n van dit
ritueel beelden werden vert oond. Naar aan leiding hiervan sch reef Joop Vernooij in he t dagblad De Ware Tijd ecn artikel om wa t ac ht ergrond -informatie te geven. De televisie~uitzel1din g had noga! wat opschuddin g ve roorzaakt.
In een tweede artik e l ga fVernoo ij ee n beschrijving van de Kä/illläTplÏjii die op 8 maart 1992
gehoude n we rd in de oudste va n de twee Kalïtempel s die Mariënburg tei l. Ma ri ënburg ligt in
het district COlTI m cwijne. In deze tempel, de
Malla Kali De vi Maf/dir, worden name lijk al
sinds 1981 één à tweemaal per jaar Kii/imtlipüjiï 's verrichl. Vo lgens Ve nlOoij zij n het de
Guya nezen geweest die begonnen zijn. Zij ondersteunen hel nog steed s. I n het begin wa s
echter bijna nicmand in Pa ra maribo en omge~
ving hie rvan op de hoogte.
In de beschrijving die nu vo lgl gaan wij uit
van Vernooij s tweede artike l in De Ware Tijd.
De beschrijving is we l aangevuld met informatie uil het in terv iew dat ik hem heb afgenome n.
Vernooij verte lt dat de Malw Kali Devi Malldir in feite ni et meer is dan een (lfdak l1le~lCn
in de zinkplaten en wei ni g ruim te VQor de mcn -

Dl:' Erl:'diensl ,'oor ",'tïli
se n d ie de rituelen w illen bij wone n. Daaro m
vind en de ce rclllo ni \: 11 bu iten de tempe l pl aat s.
In dc malldir s taa n kl e ine en grote beelden.
Op 8 maart 1992 we rden vroeg in de morg en
nog dri e bedde ll gebrac ht di e a tl e dri e wat gro ter wa ren cl an de and ere beelden. De g root ste
van deze dri e had fe ll e k le uren. Dat wa s ee n
bee ld van Kliri, terw ijl ci c twee kl e in ere Kp~ l) a
en Ilanul11 än voo rsteld en. Het bee ld van Kä lï
hee ft ee n a fge ho uwen hoofd in haar hand met
daarbij ee n kl e in uit stee ksc ltj e wa arop ee n
komm etj e kan word en nee rgezet, waarin dan
zo ge naamd het a fdruip end e bl oed kan word en
o pgev ange n. Rawa nlall o f Ro han Lall ,' d ie
puF;rï of le id er is va n de ritu e lcn in deze I1/al/dir. ze i da t hij g raag nog iets christelij ks had
ge had . lIij had bij dc beelden al ee n islamiti sc he spreuk hangen. die oo k werd ve ree rd . Bove ndi en had hij at s voo rbe re iding op deze
plecht ig heid 2 1 dage n gevast. Zij n he lpers, d ie
in het geel gekl eed ware n, hadd en ni ct geva~ t ,
maar we l ee n wec k lan g zo utloos gegeten. Ve rder was het mcns tru e rend e vrouwen verboden
0111 bij de cc remoni e aanwez ig te zijn.
Nad at de bee lde n in d e tempe l waren nee rgezet, werd en ze aan ge kl eed . De 1I1 !/rti van K~i11
kreeg ee n sari 0 111 . een pruik op het hoo fd en
enk ele ha ls kcll ingen en een bl oe mens lin ger
orfl ha ar hals. Voo r de bee ld en we rd en dri e kokos no ten ge plaat st en écn ha lve kokos noo t di e
gev uld w as 11'1e\ o li e met daa rin ee n pitje dat
lat er werd aan gestoke n. Verder werden er bana nen. roti {Indiaas brood). ee n s puitbusje
Rexo na, s iga rett en. enk e le fl essen met rum en
enk e le fl esse n meI a nd ere alco ho l neergezet.
All e mÏlrti 's wa rcn rij ke lij k voo rzie n van gro n ~
nyall. Groll -I/.l"On is voedse l dat de g rond zelf
voorlbrengL zoa ls cassave. napi en all erl e i
g roe nt en. NlIpi is ce n rod e o r w itte kn o l di e in
de gro nd groe it en in S m ina l1lc veel gege ten
wordt.
Hee l be langrijk voo r d e p!l}(ï w<\s dnt de
mense n in dc ge lege nh e id we rden gcs te ld 0 111
offe rs aan te bicdcll . bij voo rb ee ld ee n sc haa l
met frui t. Ond ertu sse n preve ld en hee l vce l

IJl

mense n di e aanwl'z ig wa re n ge bed en, lerwij l
ee n g roep in hd w it ge klede jonge 11),lllllen met
zwa rt e of' rode band en 0 111 o p tam boe rij ne n
s loeg en o p een lapu. ee n trom met ee n gci t ~n
vel. d ie regelmati g in hel vuur ve rwa rmd we rd .
Het ritm e verand erde voortdurend , maar so ms
herkenden bepa ald e mensen cr ee n ritme in da t
oo k we l klinkt bij d e lI'inti-ccrel1l oni ën, de ceremo niën van d e rel ig ie di e mel de nege rsl aven
is mcege ko men uit A rriklJ en zich ve rvo lge ns
in het Caraïbisc h ge bied ve rd er o nt w ikkdd
hee ft. In de loop va n de pl ec hti g he id we rden
dertie n vlagge tjes in a ll erl e i versc h illend e
kleuren a("m Slokjes vas tgebo nden cn bu ilen d e
mandir neergezet. Bij een vo ri ge ge legenhe id
in no vember 199 1 waren all e derti cn vla gge tjes
z wart.
Weze nlij k is dat cr tijdl: ns hel ritueel hanen
en ge it en wo rden geo tTerd. De godin Kä lï moe t
bl oed z ic n. dan za l ze ee n goed e moede r (I/f(fïj
z ijn . Hel is met nam e dit ge be uren dat vee l
mense n trekt , mense n uit a ll e b evo lkill g~
groepe n van hct land , du s ook j av an en, creol en
en bos nege rs. Deze kee r waren lussen de tweehond erd en twee ho nderd vijfti g n1 ensc n aan wèz ig. Nu werd en cr nege n hanen ell twee ge iten ges la cht. Dat was ni et zo vee l, want andere
j aren we rde n cr we l v ij fti en o f twa a lf geiten
geo fferd, terw ij l vlak daarvo or zes à zeve n ha nen waren ges lacht. Maar mi ssc hi en was het
d it jaar we l wa l mi nde r. omdat a ll es in S u r i ~
name toe n noga l dllur was. Want alle a a l1 \VC~
z igen ho ren oo k t ~ eten te krij gen. Bij de han cn
we rd d e ko p a fgesneden cn bij de gellen werd
met é0n s lag de kop afge ha kt.
O nde rtu ssen wa re n, terw ij l dl: plec hti ghe id
aan de gan g was, mensen in trance ge raa kt. Zij
bcgo nn c.: 11 te sprin ge n. tc bevl: n en ni ct-motori sch\! beweginge n te mak en . SOlllmi ge n sl ikt en
para flin e- bl o kj cs in en ri epen ve rkrampt na ar
Kali o r iemand and ers. Nadat dc geilen en cic
hall cn \VHrl.! l1 ges la cht cn de li cham en V ~1l d e
di eren o p dc gro nd waren gelegd, begon de ceremoni e meI de zwee p.
Ee n va n dege nen di e in tran cc waren gera akt ,
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AlfauI" I'oor (Hh. april 1997. Wie goed kUkl. =iel Ollder hel haldakijn
eenjles sterke draIIk (jÓM: M.e. j.(JJI Baul-Boas)

knielde neer en hield de arm om hoog . De leider
van de plechtigheid gaf hem met ee n dik koord
van ongeveer drÎe met er drie zweeps lagen om
de po ls. Verder raakt en mense n met vu ri ge
kooltj es hun lichaam aan, cn so mmi gen li epen
ze lfs dwars door het vuur, op blote voeten!

Behalve dat tw ee maal per jaar dit uit ge breide rituee l plaat sv indt, was cr ook e lk e zo ndag
nog ge legenheid 0111 de godin Ki:l.lï om raad te
vragen. Iemand raakte in trance cn gaf antwoord.
De te lev isie- uitzending en de versc hijning

De Erediens f voor Kali

van het boek The Curse oflhe Dev/as le idd en
tot g rote opschuddi ng onder hindoes uit dc
krÎng van de SanGtall DIJanJ/. Z ij g aven uitin g
aan hUil afgrij ze n over wat in Mariënburg
plaatsvond. Dat was geen hindoeïsm e. Met
nam e de bloedige offers en de alcoho l ri ep bij
he n wee rstand op. Kort daarna werd Ro han
Lal!, de man die zoals we hi erboven zagen verantwoorde lijk was voor de halfjaarlijkse ritu elen e n geldt a ls de sti chter va n de KÜ/fIllGlpf~iä
in deze vorm in Suriname (Deonarayan 1992:
9 5-96), onder nooit helemaal opgehe lde rd e
oms tandigh eden vermoord. Daama zijn de eredi ensten voor KälT op deze pl ek verwaterd. Nu
s taat daar a ll ee n nog een grot e III/Irti va n deze
godin.
Maar in de andere Kiil i"tcl1lpe l in Mariënburg
worden nog steeds Kiifilllaïpfija 's geho uden.
De leider daar is Budhram Ramphal. Ook hij is
een Guyan ees. Z ijn kenni s ove r de e redi enst
voor Kart en alles wa l daarbij hoort kreeg hij
van zijn vader en grootvader. Hij organiseert
overi gens s lechts een maa l per jaar een
Ká/ïmiïïp lljti, in het najaar bij volle lllaan in de
maand kärtika. Daarbij va lt op dat hij tu sse n de
I1Iffrli's een w itt e vlag ge plant hee ft voo r de
moslims en een krui s voo r de christenen.
Tegenover degen en di e kriti ek hebben op hel
s lachten va n di eren haalt Ramph a l twee verzen
aan uit het Bhagava d Glta. ee n popul a ir en gezaghebbend hindoeïsti sc h werk uit India dat is
ge;chrcvcn in de peri ode tussen 100 voor en
100 na C hri stus. Hel eerste versó bevat ee n o proep van Kr~ l)a , d e in ca rnati e va n god Vi ~ ,~u ,
aan zijn vriend Arjllna 0111 de strijd aan tc binden tegen zijn neve n, de kwaadaardi ge Kaura va 's. ook al betekent dat bloed ve rgi eten. En in
het ~weedc vers' krij gt dc gelovige te horen dat
de godheid langs de weg va n het offe r sc henkt
wat hij ofzij verlang t, Illaar dal wie de godh e id
daarvoo r geen offers teru ggeeft ee n di ef is.
Budh ram Ramphal o rganiseert deze Kü/iII1Gip/ïja's al s inds \ 99 \ . Er was dan ook enige
rivaliteit tussen he m en Rol1<Ul Lalt. Maa r nu
Rohan La lt dood is, is het cent rum van Ramp-
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hal hel midd elpuIlt geworden voor de eredi enst
voor Kali in S urinam e . Verder ho udt Ramphal
ni et alleen co nsultati es op zon da g maar ook op
donde rdagavond. Daar zijn soms wel hond erd
mense n aa nwezig, ma ar soms ook minder.
Meestal z ijn er d an problemen met hel tran sport. ~

De Dlfrgaplijll
Overigens is dit n iel de en igc manier waarop de
godin K ~ill wordt veree rd . Zowe l De Kl erk als
Odaipaul Si ng h. en met hen ve le hindoes, zij n
va n meni ng dat de Dllrgäpüjä of Dllrgäpä(1t
di e in de tempel s van de SaJ/äfUlI DharJII wo rdt
ge ho uden ook een vorm va n aanbidding is va n
Kal ï (De Kl erk 1951: 84, 208-209: S in g h 1995:
85, 99-102). Een dergelijke Dllrgüpiijii wordt
onder andere verric ht in de Silri Radii" KriS/lila
N!cllldir van d(: Shri Sal/a/ml Dlwrm
Paramaribo-Noord. Dat is een reguliere p/!iä
met zest ien onderdelen. \vaarmce oo k andere
godheden worden vereerd. li et woord
DUlgäp(Î(h lcglm ecr nadruk op d c rccitrltie van
del en uit de DLlrga sap ta~a t1 '! die dan plaatsv indt. Pa/I! betekent namelijk lezi ng of
recitatie (De Kl erk 1951: 208 : S in g h 1995: 99102). Hoe dan ook, hier v loe id e geen bloe,1. De
godh e id kreeg een Iiehtotfcr, fruit , bloemen
CIC., maa r c r werd gee n die r ges la cht. En de
maaltijd die ons na afloop we rd arln geboden
was vege tari sc h. De Klerk w ij st cr op dat wc in
de persoo n van Käll deze lfd e afsc hrikw ek ken de vcrsc h ij n i ngsvorm tege nkom en van dc
godin Parvafi als in de pe rsoon van Omga. Ve rder attend ee rt hij c r op dat in dc SC/lul/allï telll pe ls Omga met name tijd ens de negen nachten
van de !wl'ralri in het voo rjaar in de hindo e
Illaand caitra en in het najaar in dc hindoe
maand a.~villa wordt vereerd met d eze Dllrgäp/ïjii of Dlfrgäpä{h. Maar ande rs dan in het
noorde n va n Ind ia. waar elke avond ee ll {J/~iiï
wordt gedaan. is er in Suriname in deze peri ode
mees tal s lecht s op één avo nd ee n eredi enst (De
Klerk 1951: 84, 208-209). Maar ook dan vindt
de Durgllpi(iä in e lk geva l in he t vOOljaar
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plaats in nagenoeg deze lfde periode als in
Mariënburg de Kfi!ltlliiïpl!jlï, IU

Een njeuwc ontwikkeling was dat in de
I/ovratri-periodc van het najaar van 1977 door
de mensen Van Tout Lui Faut, een regio tcn zui-

den van Paral11élribo. voor Durgä een grote eredi enst werd georganiseerd waarvoor zij een
pop van de godin hadden gemaakt. Een jaar
lang waren de vrouwen bezig geweest om de
pop te maken en de mooie kleren te naaien
waarmee de pop naderhand werd aangekleed.
Op de dag van de eredienst werd de pop in een
feestelijke optocht onder begeleiding van zang
en muziek langs het Tout Lui Faulkanaal naar
de Suriname-rivier gedragen en tegen half zes
's avonds bij Domburg in de rivier gedeponeerd, waarna de pop naar zee dreef. Na 1977
is dit feest elk jaar herhaald. De organi sa tor is
een zelfstandige Sana/anI vereniging, de
SanOfall Dlw/ïn MahamClndal Suriname. Interessant is dat voor dit fees t tot dusver altijd
medewerking wordt verleend door de ambassade van India in Paramaribo. 11
Overigens kan de Dlll'gapiljä eveneens aan
hui s worden verricht. Dan doet men een piijä in
hui s, in een privé-tempeltje in de tuin of gewoon ergens op het er( afmen pianIs t men enkele beeldjes in de tuin en ve rricht daar ritue len
bij. In alle gevallen worden deze cere moniën
afgesloten met het planten van een bamboestok
meI daaraan een gele vlag. Dat is opvallend,
omdat na een Kälrpiljii een bamboestok met
een zwarte vlag wordt geplaatst. Niet uitge sloten dient Ic worden dat cr ook mensen zijn die
cr tegenover de buitenwacht niet voor uil willen kome n dat z ij een Kü/rpiïjcT hebben gedaan
en dan planten ook zij een gele of eventueel
een rode vlag. De vlag die men plant is immers
in de wijde omtrek zichtbaar en een zwarte
vlag maakt meteen duidelijk dat men een godin
aanbidt die in de kring van hel orthodoxe hin doeïsme nief geaccepteerd wordt. Toch zagen
we in Nickerie hier en daar een zwa rte vlag, in
Paramaribo echter nauwelijks. Daar worden ze
wel aan de oever van de Sllriname-rivier ge-

plant door vissers. "Guyanese vissers,' zegt

men dan al gauw. Maar zeker IS dat nieL. Met
andere woorden , cr is tussen het officiële ~in
docïsmc en de eredienst voor Kali duidllijk
sprake van spanning. Ook de heftigheid van de
opschudding die in Suriname door de uit ze nding van de Kä/ïmiiipiijä op televisie is ontstaan, is opvallend. Wat is er aan de hand?

DE ACHTERGROND
Om daar enigszins achter te komen willen we
gaan onderzoeken wat de achtergrond is van de
Kiilllllalpïljii. Odaipaul Singh heeft daar in zijn
1-linduislIl in GI/yalla namelijk het ee n en ander
over te me lden. Uiteraard gaat Singhs boek
over Guyana, maar het is bekend dat er relaties
zijn tus sen de hindoe s in Suriname en die in
Guyana. Dat geldt met name voor Nickcric, dat
lot ver in de jaren vijftig makkelijk er te bereik~n was vanuit het westen van Guyana dan
vanuit Paramaribo. Geen wonder dat cr nog altijd familie-relaties z ijn tu ssen hindostanen van
Nickeric en die van Guyana, en dan ni et te vergeten de economische en culturele re laties, die
nog steeds aanwezig z ijn.
Odaipaul Singh was in Guyana zelf overigens meer dan eens ge wige van een Kälïl1lälpElja, die in dit land trouwen s dikwijl s Madrasi
püja (pl~ja van Madras) heet. Verderop za l
duidelijk worden waarom.
Over het algemeen verschillen de besc hrij vingen die Singh van dil oJTenituecl geeft nau welijks van wat diegenen gemeld hebben die
over Suriname geschreven hebben . Toch
maakte hij enkele interessante opmerkingen.
Zo vertelde hij dat de leider van het ritueel
wanneer de bok de bloemenslinger om z ijn
hals had gekregen het dier ovcrgoot mct een
emmer water. Als de bok het water van zich afschudde, werd dat door de aanwezigen opgevat
al s een teken dat de godin het offer aanvaardde.
De schrijver merkte daarbij op dal hij nooit had
meegemaakt dat de bok het water niet van zich
afschudde. Verder vermeldde Singh dal vaak
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hetzelfde kapmes werd geb ruikt 0111 de kop van
dc bok af te slaan en dat dat kaprncs van tc voren eveneens t,;en bepaald ritu ee l onderging,
Oudere deelnemers zeiden zich Ic herinneren
dat de leider van hel ritueel nadat de kop van dc
bok was afges lagen, het bloed va n de ge it
dronk. Singh maakte daarbij echter de kanttekening dat dit. hoewel het als een wezen lijk
onderdeel van de Ká//II/aïpuja wo rdt beschouwd, tegenwoordig niet meer plaatsvindt
(Singh 1995: R8-89).

Verder schreef Singh dat cr in Guyana niet
meer op blote voeten door hel vuur wordt gelo-

pen. hoewel ouderen zich kunn en herinlleren
dal dal vroeger we l gebeurde (Si ngh 1995: 9 1).

Over de mensen d ie in trance raken maakte
Singh een aanta l zeer kritische opmerkin gen.
Hij wees cr op dat ook vee l aanwezigen niet
ge loofden dat iedereen die in trance raakte,
ec ht bezeten was, Vaak we rd gezegd dat mensell in trance raakten om zo ge ld te verdi enen
en Kallte mpel s te slichten, zelfs in plaatsen
waar al een hciligdorr'l voo r Käli aanwezig was.
Dat maakte hen verdacht. omdat het niet voo r
de hand lijkt te liggen dal de godi n dat niet geweten zo u hebben. Evcnmin lijkt het waarschijn lijk dat zij degenen die in haar geloofden
tegcn elkaar zou wi llen opzett en. Ee n cnk ele
keer kwam het voo r dat vro uwcn die in trance
waren geweest en niet zuiver op dc graat gebleken waren door de dorpsbcvo lking uit hun dorp
verd reve n werden (Singh 1995: 93-94).

Drie oorsprongelI

Volge ns Si ngh vormen dri e rituelen de oorsprong voor wat nu dc KÜ/III/ä!piijä heel. Alle
drie de rituelen stammen uit India, maar we rden ook in Guya na geïntrod uceerd, Twee ritue\en zijn afkomstig uit Noo rd -India en eén uit
Zuid-India . And ers dan in Surin ame is er in het
verlede n in Guyana ook een grote groe p mensen uit Zuid-India naar dit Cara'lbische land gekomen. ongeveer 6.3% van het totale aanta l
imll1igrCH'lten dat uit India kwam (S ingh 1995:
49). lij kwamen via de haven va n de Indi ase
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stad Madras en daarom worden zij vaak
Mad/'as!'s ge nocmd. In dc tcmpels die deze
Zuid-Indiase immigranten in hUil nieuwe vaderland gebouwd hebben staan godellbeelden
die een zwnrte huiskleur hebben, Nico C. D.
Waagmeester vertelde dat een van bun 1)(/~I~lils
daar heel trots op was en zei dal dc Aladras!'s
daarom een betere basis hadden voor integratie
met de Arro-Guyanezen die al in Guyana
woonde n dan de andere ÎJllmi granten die uit
India Ilaar Guyana geko men waren. Inderdaad
hebben heel wal van deze AII'o-Guya nezen dc
ritu elen in hun tempe ls bijgewoond en het zou
Waagmeester om die reden niel verwo nd ere n
wa nn eer hier al de eerSle aa nzette n gc maakt
zijn tot enige vermcnging met lI'inli-cerl!llloniën.12
Een van dc rituelen die de oorsprong \lorl11t
van dc Krilllllclfpi7jä. is het o lTerritueel voo r
DTh, Dat ritueel kOlllt uil Noord-India. Dïh
~verd volgens Singh trouwcns eveneens ~HlI1gc
duid met dc namen 0111 baba, gav devata of
gramadevata. Ç>lh baba betckent 'vader I)"ih' .
terwijl gIlV devatä en grämadcvatIl allebei
'godheid van het dorp' betekcnen. Olh staat in
dit ritueel dus voor alle dorpsgodjes bij elkaar.
De naa m van het ritu eel is gä.' p~jü. letterlijk
dorpsp~jrl. Het ging dus om een plechtigheid
van het hele dorp, hoewe l niet iedereen IT\CCdeed. SOI11S bvalll men mcnsen uit andere dorpen tegen die om een financiële bijdrage vroegen. wa nt voo r eell deel van de benodigdheden
was een groep van zeven dorpen verantwoordelijk. Tijdens het ritueel werd er altijd een geit
geslacht en raakte er bovendien bijna altijd iemand in trance, meestal een vrouw die in dat
geva l een boodschap ont ving van een godin die
Singh pas verderop in zijn bock aan duidde met
dc naa m KalI. In de periode voo r het otTerritueel \varen cr trouwens ook mensen in trance
geraa kt. Sterk er nog. de boodschap dat men
een PI-U'iÏ moest gaa n houd en, we rd in de
rn eeste gevall en evencens ontvnngcl1 door die
iemand die in trallce was. Vaak we rd (!l- boodsc hap geb rac ht in de VOnT'I va n een waarschu-
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wing voo r de gevolgen wa nneer men op een

had en waarsc hijnlijk over niet al te lange tijd

bepaalde datum gee n PIIj" hi e ld.

ve rdwenen zo u z ijn. Maar he t omgekeerde was
het geva l, wan t de eredienst maakte daarna een
rev iva l doo r en krij gt nu steed s meer aanhang
bij de bevo lkin g van dit land. Een van de oor-

Ecn andere ceremon ie di e de oo rsprong
vo rmt voo r de Kä/ïmaTpïljä is een ouder rituce l
waarbij een varken we rd ges lac ht en waaraan
alleen camàrs (kastl ozen) mochten deelnemen.
Misschien was dit cr we l ee rder dan de ga\!p /~jä
en was hel daar mogelijkerw ijs zelfs de voorloper va n. Dit ritue el was ook bestemd voor

plh en het werd in de jaren vij fti g nog op de ze
mani er uitgevoerd, maar daarna verdween het.
Singh schreef dat het in 1950 voor het laatste

kee r werd gedaan in ParI Mourant, het centrum
van de eredienst voo r Kälï in Guyana, en in
1956 voor hel laatst in Comelia Ida, de plaats

waa r Singh is opgegroeid .
Ondertussen werd de andere p'-'jii, waarbij
alt ijd ee n geit werd geslacht, nog wel verri cht,
alleen we rd de krin g van deelnemers nu ook
lij/gebreid lol de camars. terwijl de naam van
het ritu cel \\'erd verand erd in Kii/fp/Ïjii, eredi enst voo r de god in Ka li. Het varken werd
ve rva ngen doo r een gei f . En ÇJïh verdween
naa r de ae htcrgl"O nd, wat ni et zo 'n probleem
gaf, o mdat hij werd besc houwd al s een helper
va n K~1ï. Verder verm eldde Singh dat vooraf
aa n hel oITer va n de bok door een brahmaanse
priester een {J/1iii gedaan werd, waama deze
priester zich te ru gtrok. We zagen al dat dal ook
in Suriname ge beurde. Singh wees er op dat dit
een opvallend gegeve n is, omdat În Noord-India de Kii/ïpïijà een bra hmaanse eredienst is,
di e in zij n geheel door brahmanen wordt verri cht. Deze brahmanen acce pteren bovendien
nog hel vlees van dit o lTer als prasäd.
De DurgäpiijtÏ zonder oITer va n een dier in
ecn tem pel, waarb ij de tempel sponsor is, heeft
zich vo lge ns Odaipaul Singh hi eruit ontwikkc"l (Singh 1995 : 83-R5 ).
Behalve deze twee rituelen afk omstig uit
Noo rd -India is ook een ritueel uit Zuid- India
hi er van belang gewees t. Dat is de zoge naamde
Madras i p/~Fi, di e zich richtte op de godin
Marialllmam . Jayawardcna geloofde in 1963
dat deze pl!ja zijn langste tijd in Guyana gehad

za ken is vo lgens Singh dat Mariammam hoc
langer hoc mee r werd geïd entifi ceerd met
Durga, of vee l mee r nog meI KalI. A ls gevo lg

daa rvan g ing ook een to enemend aantal hindoes van Noord- Indiase afKomst aan haar ercdj enstcn deelnemen . Begin jaren negentig was
volgens Odaipaul S ingh, 1J deze identificatie zo
sterk geworden dat de mensen zich nauwelijks
meer bewust zijn dal het hi er oorspronke lijk
ging om een rituee l voor Mariammam . De
naam voor hel ritueel is nu echte r wel vera nderd in Kii/ïmäïpüjä. Het proces van onder-

linge integratie is zelfs zo vcr voortgeschreden
dat ook de beelden van Durga, Lak ~ mÎ en
Sal"!1toï Ma in de eredienst zijn opgenomen.

Vo lgens Singh blijft het Zuid-I ndi ase element
echter de kern vo rm en va n het riwecl. Dat de
cultus zo makkelijk andere godinnen absorbeerde, kwam, zo geloofde hij , omdat iedere
godin als ülkti (ene rgie) besc houwd wo rdt.
Met andere woo rden, hel gaa l hier voor de hindoes in feite tclkens om deze lfde persoon.
Singh concludeerde dat hi er sprake is van
een samensmelting va n grote brahmaansc
Sanskriet traditie van de hindoe elite met de
kleine niet-brahmaanse traditie van het vo lk,
dat geen Sanskrie t achtergrond hee ft. Aan de
ene kant is de eredi enst voor Mariammam
gesa nskritisce rd, aan de andcre kent hee ft de
grote Sanskriet traditie uil Noord-India nu een
Zuid-Indiase cu ltus in zich opgenomen.
Dat hier sprake is va n een proces va n S8nskritisering blijkt ook uil hel tijdstip waaro p de
Kä/tmaïpüjä ge houden wordt. De ptijii voor
Mariammam werd oo rspronkelijk in Zuid- India ge houden tijdens de eerste zesti en dage n
va n de Tam i ImllClnd pallgkll (I11Clart-apri!) or ti e
cel'slc ti en dage n van de Ta mil maand ciltirai
(april-mei). De laatste periode correspond eert
met de I/avrätri-pe ri ode lil Noord-India,
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waarin oo k de Dl(rgap /~jl-' plaatsvindt. Tijden s
deze fce:)tc-n ont ving Mari al111llalll zowel vege'ari sc hc offers a ls bloeda lTe rs (S in g h 199 5:
96) . De Kiil/II/n//JÏI/ii \vordl tege nwoo rdi g echter ve rri cht in beide lIoprall"i-peri oden, zowe l
di e in de maa nd cai/rel 31s in de n1 aa nd a.\·l'il1o.
En daa rm ce hee ft zij zich aangepas t aa n de tijdslippen van de brahmaanse Sanskri et traditi e
uit Noo rd- India .
Het was al opgeva licil dat oo k in Surinan1c
de naa m A."iïl/lJ1a/p~jü pas va lt in dc beschrijvingcn va n dc jaren nege nti g. Ook de inhoud
va n wa t wo rdt ve rt eld , maa kt duidelijk dat cr
iets is vera nd erd . Want nu is er sprake va n ee n
tempel . in de j aren vijfti g nog ni et. Va ndaar dat
de conclusie voor de Iland li gt dat de eredi enst
voor Ka lI iJl Suriname is meegegaan in het proces dat in Guyana pl aa tsvo nd en dat oo k in Surinam e de belangstelling voor deze ce remonie
is gegroeid. Wel vindt de voo rnaamste
Kiilll1liiTpiljtl. d ie van Budh ra m Rarnphal. een
wec k na dc 1!{l\'}"(llri-peri ode va n het najaar
plaa ts. Dat wij kt du s wee r c ni gsz in ~ af. maar
hel is waarsc hijnlij k voo r het gevoel van de
aa11\\'ezigc gelovige n daar nog di chtbij.
DE W EE RSTA ND

Ook in Guyana is de weerzin tegen het o ffe ren
van di eren groot, al heel lang zei f's. Want [1 1aan
het begin va n de deze ecuw ontstond hi ero ve r
in de tempel van Port Mourant zelfs ee n
sc hi sma. PaUf1il Ki stimJ Raj gopal bewee rde
dat het di ero ffer ee n hi stori sche misvo rmin g
was en geen grondslag had in de heili ge teksten. Maar hel gevo lg va n zijn slandpum was
dal hij met zijn vo lgelinge n we rd geëxco mmun iceerd door de and ere leden va n de tempelge meensc hap vall Port Mourant. Die bl eef
vas th ouden aa n het slac hten va n di eren. In
Tamilnaclu, de Tamil de.:: lstaa t in Zui d- India .
besto nd dit schis ma at ,""cel langeL wa nt ook
daa r waren tempels di e nog slecht s vegetari sche offers aan Marialllll1am bracht en en
andere di e nog steeds di ere n otTerd ell . Al in de
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Middelee uwen was cr in TarnilllaciLl grot e
wee rstand tege n het otTe ren va n dieren ontstaan doo r het optreden van de Jaina ·s. vo lgelin gen va n een niet-hindoeïstische religie di e
fe l tegen het dod en van leve nd e weze ns is. Het
was aa n hun in vloed te dank en dat de gro te
hlwkrÎ-di cht crs va n Zuid -India eve nee ns ni ets
moesten hebbe n va n di erenoffers.
Met ande re woo rd en. de wee rstand in Suri nmnc ze il' heeft oud ere papieren dan de introdu ctie van de eredienst voo r Kll!! in di\ land .
Toc h wil ik hier oo k op iets and ers wijzen, na melij k hierop dat in het hind oeïsme van Suriname in de peri ode dat de hindostancn hier
woond en, de in vloed V<l Jl de brahmanen en het
br:.thma anse denke n is toege nomen. Talloze
hindoes. hebben het gevoel dal zij deel uilmaken van eell hoge besc hav in g. To t die besc having hoo rt dal men geen leve nd e wezens doodt.
Vroeger was dat mi ssc hi en and ers. maa r ve lcn
kregen in Surin ame de behoette om zicb ook in
god sdi ensti ge zin IC ve rh e ffen. Daaro m koos
een aantal va n hen voor de 11/:l'a Samiïj. Zo onttrok ke n zij zich aan de supremati e va n de
brahm anen va n dc Sana lml DlIarlll . Tege lij k
echter ko nd en zij zich op deze manier aa n de
brahmanen gelijk waardig voelen. In de Älyo
Somaj was de onge lijkheid van het kastestelsel
immers a fgesc ha t! . lI etze lfde gaa t mi ssc hien
op voor de rn cnsen di e zich aansloten bij de
Bra /lino RislI i Ga.rOlri S{fllsll1all . Daarbij konH
dal er vo lge ns cic AI:l'o Somii) in de godsdi enst
van de Veda ·s. dat in hun ogen het oo rspro nkelij ke hind oe ïsme was. geen di eren waclen
geo fferd .
En nu kwa m cla;]r dc Kiillmii/pnjiï di e in
Gu yan a ee n revival had doorgcn1aakt en daar
steeds mee r aa nhang had ge kregen oo k naar
S urin ame. Missc hie n was zij er a l. Illaar het
was nog verborgen, totdat cr opee ns eell televisie- uitze nding ove r we rd ge maakt. waarin
bovendi en nog aa n het li cht kwam dal ook in
Surin ame de aanh ang groter was dan di verse
tege nstand ers van de Kälill1älfJ/ïjä llüsschi cn
hadden verwacht. In ongevee r di eze lfde tijd
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verscheen Dconara ya ns The Curse of lhe
Del'/{/s e n maakl e dal boek duidelijk hoe de

ered ienst voo r Kälï de ch ri stenen muni tie gaf
01"11 hel hindoeïsme te brandmerken als een primilievc re ligie waar hel christendom vcr bo-

venuit stak. Het imago van het hindoeïsme als
godsdienst afKoms ti g uit ee n hoge beschaving
met een zee r verhevc n moraal, na melijk het
ni et-doden, lag Héln sc herven. En dat terwij l de
opvatting over hel hindoeïs me die Deonarayan
verkondigdc cr in het verleden al voor had gezo rgd dat verschillende hindoe s V'laren ove rgegaan naar het chri stendom . Een aantal hindoe
leiders moet het gevoel hebben gehad dat z ij
door de Kä/ïmäïpftjii, en voora l door de gro te
bekendheid die deze e rediensl gekregen had
een fe rme dolk steek in de rug gekregen hadden
en dat a ll es op alles gezet moest worden om de
schade te beperken en de hindoe religie het
aanzien terug te geven dat zij in hun ogen verdiende .
De eredienst voor Kä!î is nog s pringlevend
in Suriname, ze lfs de eredie nst voor Dih. En
ook beide motieven om het uit te voere l; ge ld en
nog steeds. Zo heb ik ze lf gez ien dat in N ickcrie een pt?iii voor pïh werd gedaan, co mpl eet
met het uit gieten va n rum , omdat de vader van
de man die hel on·er brachl dode lijk ziek was
(zie de fOlo op pa g. 122). A ll een werd daar
geen dier geoffe rd en er raakte niemand in
trancc. Daarnaast word en cr nog steed s éénnl aa l pc r jaar Kä/ïmö,pitjii 's georgani seerd in
Ma riënbllrg. Daar wo rden we l d ie ren geoffe rd
en daar rakcn ook mcn scn in trance, terwijl het
mot ief 0111 op die momenten een ered ienst voor
Kär'ï te houden niet meer is dan de datum op de
kalender. Vervolgens zage n we dat de woede
van de hind oe leiders erloe heeft ge leid dat
somm ige hind oes de piijä voor Kal! in het gehei m verric ht en met a ls gevo lg dat voora l in
Para mar ib o, waar de meeste n van deze leiders
wo nen, nall\velijks icts va n de ered ie ns ten voor
deze godin te z ien is. Maar in N ickerie is men
opener en lijkt ook de weerstand kleiner. Is de
oorzaak so ms dat cr in Nickcrie naar vc rhou-

ding weinig christenen wonen? Daardoor is dc
noodzaak 0111 zic h tegenover de niet-hindoeïsti sc he buitenwereld Ie verdedigen kle iner met
als gevolg dal mogelijk ook het gezag van dc

hindoe Iciders ge ringer is. Het is voo r mij nu
nog een vraag. Misschien d al de lOekomsl hier
meer duidelijkheid brengt. Feil is in elk geva l
dat het gezag va n de hind oe leide rs taant. De
felheid waa rm ee door hen \vordt gereageerd
kan immers ook wijzen op onzekerheid.
TOT SLOT
Hierboven kwam aan het li cht dat cr in de eredi enst voor Kalï een vooraanstaande rol wordt
gespee ld door hindos lancn die afkoms lig zij n
uit GUYÓ:1I1a. De pries ters in Kali-tempel s op
Mariënb urg z ijn beiden Guya nczen. Bove ndien beperkt de erediens t zic h tot de plantages,
typ isch de plaatsen waar zich ook de meeste
Guyanezen bevinden. Voorzover mij bekend
z ijn er immers all een Kali-tempels op de planlage Mariënburg. Toch gaal het Ie ver om daaruit dc co nclusie te trekken dat cr jcen
hindostane l1 uit Surin ame ze lf bij dezé eredien st betrokken zo uden zij n. Vcrnooij heeft ze
gesigna leerd. Dat de tegenstand vcrk laard zo u
kunncn worden uit een l113chtstrijd tu ssen
Surin aamse en Guyanese hindostanen lijkt mij
daarom onjuist. Misschien z it dat c lement er in,
maar hi erboven zagen wc dal we in Guyana op
dezelfde tegen sland stuiten.
Het is echt er nog sterke r. M ijn indruk is dal
de Kfifïmä/plïjä een beweging is waari n voor
hel ecrslook sprake lijkt te zij n van belangste lling is van men sen uit anderc Surinaamse
bevo lkingsg roepe n dan de hindos tanen alleen.
Deze beweging slaa l de bruggen die de andere
hindoe bewegingen niet konden of wi ld en
s laan . De verwa ntschap van de ritm es va n de
muziek en van het ritueel mei d e winti-cultus is
danr ni et vreemd aan, terwijl Budhram Rampha l ni et aa rze lt 0111 ee n krui s en ee n witte v lag
te planten om ook de chri s te nen en de moslims
hel gevoel IC geve n d<.lt zij erbij horen.

De Eredienst voor Ka!,
Demees tc creo len z ij n christcn en de mees te
javane n mos lim. O verige ll s is di~ ni et ni euw.
omdat er in G uya na a l co nta clen tu ssen creo len
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en hin dos tancn uit Z ui d-i ndia bleke n tc beslaa n.
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Freek L_ Bakker is predikan t in Voorschoten en voorziller van de We,-kgroep }/illdoci"slIIe van de Ruar! \'(1/1 Kt'rken ill
/v'ederl(lnd. [3chalve in de theologie verdieplc hij zich in dC" indologie. In 1993 promoveerde hij aan de Vr(je UI/il'el"si/eil in
Amsterdam op een proefschrift over moderne ontwikkelingen in het hindoeïsme op het Indon..:s isehc ei land Bali. ll oewel
hij /ich eerder ook al eens in deze richting bega koos hij cr in 1995 voor zich voortaan voora l be7ig te gaan houden met
het hindoeïsme in Suriname. In 1997 maakte hij een studiereis naar Suriname,
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Jean Jacques Vrij

Jan Elias van Onna en het ' politiek systhema ' van
de Surinaamse slaventijd, circa 1770-1820

H

et historisch o/lderzoek /lGar de Surinaamse slapeJ/l{jd heeji zich lol tlU loe
hoofdzakelUk gericht op de plamagelt'ere/d en
de haar omringende mar/'01/S. De geschiedenis
I'tlfl PafTImari!>o. Waal' legen het einde van de
achttiende eeu\\' toch reeds eell aan::.ienlijk gedeelte WIII de Surinaamse bevolking - circa
20% ;11 1791 ' - ge\'estigd was, heeft relatief
heel u'eif/ig aandacht gekregef/. Dat geldl
daarom ook \'oor een bIJ uilslek versIedeiijkte
bel'olkiJlg.\groep als die van de vrije illge:etenen Ft", geheel of gedeeltelijk A/hkaallse origim:. Weil/neer men :ich (;'vellll 'e/ iets langer ill
hun geschiedenis verdiept. is de conclusie
onontkoombaar dat dil een el/orme leemte in
de Surinaamse historiografie belekent. Noch
getalsmatig I/Och voor wal betreft hlln kwalitatieve bijdrage aan de samenleving vallen de
vr(je klel/rlil/gen en :l\Iarl en weg Ie cijferen.

In 1783 opperden de directeuren van de Soc iëteit van Suriname - de bestuurders van de kolonic in hct mocdcrland - dat met name de vrije
ingezetcnen va n ge men gd bloed mits zij de
juiste stimulans ontvingen. ' het voornaamste
gedeelte der inwoondcrcn ' zouden kunnen
gaan vormen . ~ Een kleine twee jaar later ventileerde gouverneur Wichers een vergelijkbare
gedachte: anders dan veel Europese immigranten, zo schl'eefWichcrs, voe lden de kleurlingen
zich verbonden met het la nd en met enig be leid
zou men van hen ' nuttige burgers ' kunnen maken. Deze verwach tingen werden in de halve
eeuw rond 1800 in be langrijke male ingelost.
In zekere zin gi ngen de ontwikke li ngen ze lfs
verder dan Wichers voor ogen lijkt te hebben
gestaan. In 17 84 zag hij in de 'halfslagtigc:
castisen, I11csti sel1 en mulatten' vooral een po-

lenliële volksklasse - ze lfsprak hij van een 'gemeen- of lagen stancl". -l Een kleine kwart eeuw
later sc hreef hij, inmiddels gevestigd in Nederland, in een advies-nota aangaande het tc voeren belcid in dc West- Indische koloniën dat
'( ... ) een evenwicht ge houden [moest] worden
ILl sschen dc meest bevoordeelde klasse der
blanken , de tweede klasse van vrije zoo gekleurde als negers en de laatste klasse va n slaven.'.! Het door hem bepleite 'evenwicht' gi ng

dus gepaard met een maatschappelijke rangorde. De sociale mobiliteit van vrije kleurlingen en zwarten di e nde binnen zekere grenzen
te blijven.
Dit hiërarchi sc h systeem werd met name in
dc achttiende eeuw wel als ' politiek systhcma '
aangeduid. De werkelijkheid liel zich evenwel
in dal keurslijf niet dwingen. Ontwikkelingen
die de op huidsk leur gebaseerde maatschappelijke hiërarchie ondermijnden, openbaarden
zich al tijdens Wichers' leven. Een nadere beschouwing van de spectacu laire carrière van
Jan Elias van Onl1a, van slaaf lot top-administrateur, moge deze bewering adstrueren.
Vooraf gaan cnkele inlcidende opmerkingen
over oorsprong, omvang en sociale positie va n
de bevolkingsgroep waa r hij uit voorl kwam.

VAN SLAVEN TOT VRIJEN

Zoals bekend ving dc koloniale geschiedenis
van Suriname aan in het midden van de zeven tiende eeuw. In de eerste fase van de maatschappelijke onlwikkeling waren alle vrijen
blank en alle niet-blanke n slaven. s Wat in deze
situatie verandering bracht was het verschijnsel
van manumi ssie, de handeling waardoor een
individuele slaaf of slavin een vrij mens werd.

Jan Elias mn 0 1111(1 elf hef 'politiek sY""/WWlI'
De ftl clO wa s dil ee n zuiw r part ic uli ere aangelege nhei d: Vêln de betreffe nde s laa f en z ijn
meester. Vanaf \ 733 we rd de manum iss ie
noc hth ans a ll ee n a ls recht sge ldi g besc ho uwd
indi en zij was be krac hti gd doo r go uve rneur en
raden ldi e sam en het Ho f van Po liti e en
C rimin ee le Ju stiti e vo rmde n) en bezege ld met
dc uitre ikin g van (11; zogcnaarnd e v rijbri eve n.
Dat kos tt e bove ndi en ge ld .
Voor ee n ge de taill ee rd e ana lyse va n de versc hill ende fncettcll va n het fe no mee n ma nUlll iss ie in de peri ode 1760- 1828 z ij ve rweze n
naar hel we rk V;:111 Rose mary Brana-S hute. Allee n ter ori ë ntati e gee f ik hi er enke le m in o f
mee r re present ati eve prakt ij kvoo rbee lden.
Ve rsc hillend e me nse n werden d oor hun e ige nare n vrijgegeve n o mdat zij dezen langduri g
e n/o f in kriti e ke levens fa se n bij gestaan had den. Zo be paa lde de Sefardi sche Jood Jos ias
Pardo in 1759 in z ij n testamc nt dat voo r de
zwarte s la vi nn en Niobe, Alc io ne c n Iri s na zij n
dood vrijbrieve n ve rzo rgd moesten wo rden. Hij
werd hi e rt oe bewoge n '( .. . ) uyt co ns ide ratie
va n hUlln e ex tra o rdinaire o pp\.\ssin g in mijn e
ziekelijk e o ud erd om & billik is we l daaden Ic
be loo nc n wa nt z ij hebben mij o pge past ni et al s
s la ave n maa r a lg o f s c mijn eyge kinde re n
waaren.' Pardo was gesc he id en en kinderloos. 1>
Andere millll1 e n o nde rhi e lden met hun eigen
o f andc rrna ns sla vinn en mee r o f mind er duur~
zam c inti e mc rc bt ics, verwckte n kind eren bij
h CIl en manumill ce rdcll hen en/o f hUil kinderc n. Ondc r d ezc ma nn en vinden we versc hil·
lende pl antage-direc te uren. Ee n voorbee ld is
de Duitse r Jo han Godfricd C \cmcn, di e rond
1760 di rcc h.: ur wa~ va ll de pl a ntage Hoy lallll
aa n de bc nede n COll1l1l cw ijnc. Daar ve rwekte
hij b ij de negerin C h ri stin a ee n zoo n, die hij in
1773 manuT11 itt ee rde. De ZOO Il , in 1777 gedoopt al s C hri sti aa n Fredc ri ch Ne me Ic , was in
de j arcn '80 c: n '90 eve nee ns plantage -di rec·
te ur; late r vesti g de hij z ich a ls timll1erman te
Paramaribo. Ne me le (1 761 - 18 12 ) koehl zijn
moede r va n d e e ige nare n van de pl antage
I-I oy land en m<llllllnittcc rde haar in 1788. Ook

/3 /

koc ht en I11 flnUlniu cc rd c Nc mc Jc zijn e ige n
levcnspaf\n er. de mul att in Ca tha ri na en twee
va n hun kind ere n in 1803. 7
Te n de rd e wa ren c r in Pararnaribo vc len d ie
mee r s lave n bezat en dan z ij voor hun e igen bedi enin g o rt er ass istenti e in de uitoe fe ning van
hun am bacht nodi g hadd en. Derge lijke e igenaren Ieend cn SOI11 S ee n willi g oo r ~an verzoeken
van s la ve n o m zich Ic mogen uitkopen . Bovendi en bl eken ve rsc hill ende mensen bere id zo ' n
s laaf te he lpen d oo r hem het losge ld voor te
sc hi etcn. Zo betaa ld e de vrije neger Kina va n
Fride ri c i - ze lf in 1796 doo r go uvern e ur De
Frideric i gc manull1itt ee rd - in 1805 f 3000 ,aa n de blanke Jacob Bruining voor de Illulat
OavÎ(1. Tevore n waS hij met David ove ree ngeko men dat d eze he m schade loos zou ste llen
door hern gedurende zes j aar al s tinll11e rmans·
knecht te di enen, waa rna Dav id vrij man zo u
z ij n.!!
Vaak is bewee rd dat de S urinaam se s laven tijd ge kenlll erkt wo rdt doo r een zee r laag
manumi ss iec ijfcr ( Brana-Shut c 1985: 202,
2 19: Oos linclic 1993: 20). Er wordl dan op geweze n dat het aantal per jaar g cmanumitlee rde n - a lth ans in de peri ode 1760-182 8 noo it mee r bed roeg dan enkel e tienden van ee n
proce nt van hCll o taal aantal slaven, dat in de ze
periode scho mm eld e tu sse n de 45 .000 cn
60.000 (Van Sl ipri aan 1993: 3 11). Deze redene ring is ec ht e r in ze kere z in mi sleid end. l e ~
ma nd we rd iml1l ers ni et doo r andere s hwc n
maar door één o f mee r vrij e n gema numitl ee rd .
Met andere woorde n het aantal ge manu mitt ecrden w HS noo it een fun ct ie van het aant a l
s lave n, maar we l van hel i:wnfa1 vrijen. In dat
li cht bezien was het aant a l jaarlijks
ge malllll11Îttec rde n ni e t ge nn g. Rose mary
Bra na- SllUl e ( 1989: 4 2) schatt e hel aan lal
vrijgemaa kte n in de periode 1760-1 826 op ongevee r 4000: dal koml neer o p ee n gemiddelde
van zo' n 60 gc manumittec rden per jaar. De tota le vrij e bevolkin g (b lanke n, kleurlin ge n ell
zwa rt en ) exc lu s ie f de militaire bezetting besto nd in de twce de he in van die period e uit 5 à
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Jean Jacques VrU

Jall Gerhard Wichers (Gronillgen / 745 - Vreeswijk 1801(1) geschilderd
doof' A. de Ldie. bij de QtI//I'{l/Ig V(II/ =ijn II'Fmijn (11.1' gOl/l'allel/r Hili
Suriname (J 7CJ4-/790). De idel1lireit \l{1f1 de lijfkneclu links op de achtergrond is OllheKeml.
(FOIo Icoll()grl~/isch Bllreau)

Jall Elias
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7000 zic lc n. J-I e t 111<lllul1lissieeijfèr wordt dan
lOpe r 1000; dat is v<l n de orde va n g roo tt e va n
ecn geboortenc ijfer. In 1830 bijvoorbeeld bedroeg hct aantal geboo rt en pcr 1000 binnen de
vrije Suri naamse bevolkingsgroep in haar gehee l: 3 1,1 (Van Li er 1949: 24, 7 1, 72).
De manul1li ss ics Wijren da n ook - naa st dc
vermenging. die het gevo lg was van de rclaties
tu sse n blanke mannen e ll niet-b lanke vrouwcn
- een bclangrijke factor in de ve rsc hui v in gen
di e in dc loop th: r tijd plaatsvonden in de sarncnstclling van de vrij e bevolkingsgroep.
Deze d emografisc he ve rsc hui vin ge n zijn vanaf
1762 aardig te volge n. De navolgende
bevolkingscijfers 7ij n ove ri ge ns s teeds excl us ief militaire n.
In 1762 le lde de ko loni e als ge hee l 2720
vrije bewo ners. wa<.l rvan 2390 blanken ell 330
vrije zwa n en en kleurl inge n. In Paramaribo
woonden toe n 188 1 vrij en. van wie 1623 blank
en 258 niet-blank waren." Voor het jam 178 1
beschikken wc ove r een lijs t met in Parama ribo
woonachtige vrij e kleurlingen en zwa rten .
Hi erop staan 739 na men. Vergeleken bij 1762
is hun aan\al du s bijna ve rdri evoudigd. Het
aantal blanke bewoners va n Paramaribo zo u in
hetze lfd e jaar slec hlS 1107 hebben bedragen. 1II
Hoewe l vo lge ns ve rsc hillend e be richt en deze
bevolkingsgroep in de jaren '70 sterk in aantal
afgenomen \\'as, lijkt dit wa t weinig. Volgens
Da vid de Isaae Cohen Nassy telde de stad in
\787 circa 2000 blanke bewo ners (Essai
H isloriqlle 1788, 11 : 39).
In de volge nd e jaren bleef het aanta l blanke
bewoners in de kolonie a ls ge heel ongeveer
3000 (1000 o p planlage. " 2000 in de slad) bedmgen, Het aantal vrije 7warte n cn kleurlingen
daaren tegen nam in diezelfde periode sterk toe:
1760 zielen in 179 1. 2889 in 1805 en 3075 in
18 11 ( Wo lbers 186 1: 442-3: Einaar 1934: 72,
98). Slec ht s we inige n van hen woonden in het
plaillagc-gt.:b icd, zodat ht.:1 zee r waarsc hijnlijk
is dat z ij in Pa rama ribo dc blanken al begillncgc nli cnd e eCllw in aantal overtroffen . In 1833
waren cr in Surin ame 2903 blanken - onder wic

het 'politiek 5.:I'sthema'
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2045 s tede lin gen - e n 5294 vrij e zwa rtcn en
kleurlingen. van wie 4951 in Para maribo
woo nd en (La ns \ 842: \9 7,20 1). Overigens
wijzigden in de loop der jaren ook binnen de
bevolk ingsg roep va n vrij e niet-blanken de nu mcriek e ve rho udin ge n zich; in 1805 wa s
35,6% va n he n va n puur A frikaan se ori g ine, in
1833 nog maar 22,3%.

HET ' POLITI EK SYSTH EMA'
De n1cni ng va n Jan Gerhard Wi chers (1745I S08) e n ande re S urinaamse regenten dat d e
zwarten e n kkurlin gen binnen het vrij e vo lksdee l o p he t tweede plan behoorden te blij ven.
kwa m voo rt uil pragmatische overweginge n.
Z ij valt te ru g te voere n o p hun perceptie van de
Suri naamse sit uati e. Wi c hers was zeker geen
ideoloog vall he t racisme. Zij n zoo n, Ja n
Wieheridcs (1775-1802), verwek l bij Adjuba
van Hesterslust ~ ee n 'ka rboegerin" , dat wi l
zegge n ee n dochter van ee n mulat en ee n negerin ~ stuurd e hij IHlar de Republiek. waar hij
zich vrij kon o ntplooien ,1 2 In Suriname ec ht er
waren, in de ogen va n dc bestu urlijke eli te, normal e soc ial e ve rhoudingen binnen de vrije
bevolkingsgroep onrrlOgelijk va nwege de numcrieke overmac ht van de s lave n. In alle WestIndische koloniën waar sprake was va n ee n
dergelijkl.": ove rmac ht vreesd e men het clTect
van de aanblik va n vrije zwa rten e n kle urlin gen
o p het geJ1lOed va ll de s laven. Bij dezen zo u
immers de indruk kunnen onlsta:'111 dat ook
voo r hen de vrijheid nabij was. He l is ee n bekend psycho log isc h mechani sme dnt naarmat e
de ve rwac htinge n hogel' gespannen z ijn , onrec ht moc ilijker te drage n valt. Dit kan uit draaien op ee n zogenaamde 'rcvolution of ri s in g ex pec talion s'. Door nu o p verschil lende
manieren te be nadrukk en dat vrije zwarlen en
kl eurlingen toch nooi t meer dan tweedera ngs
burgers konden zij n, hoopt e men de s laven hun
illusies te Ol11n e lll CIl en d c dreig in g van ee n revo luti c afte wellden.
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'l"'lillimuwporlrll! I'lIl1 .km Wicherides (P{/mll/aribu /775 -Mijdr/!cl1l 18(2) door JA. Schl/lellerfing.
Op cle achrer=ijde .I'wan de bee(lelló' \'atl eel/ 11'(;'/II<!lIde I'IVI/lr hij eell gra/
Wich/:'rides' ,I'!erft/aww ell de tekst: 'de mUil CO/l urjal//llü .1' 'elf{/C/!/'U la dOl/lell/" '
WicheritIes liel hij ::ijlf (Jl'o::'r/ijden eell !wog::\\'(lIIgc/"e

\\w//III '(' ('1/ 111'('('

(Foto /collog mflsch IJl/reall)

kleiIIe kinderel/

1/(/.

.lau Elias IWI Ollllfl eu her jJOliril4,' .\ I·slhelllo·
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Van Lk r (1949: 48 3 hee ft la lC n z ie n dat
deze (kn ktmllt een hoofd ro l spee lde in de bezwaren di e go uverne ur en rad en in 1764 inbrac ht en tege n hel hu we lij k va n dc nege rin
Eli za beth Sa mso n met ee n blanke man . Wannee r derge lij ke hu we lij ken in gang zouden vinde n en daard oo r kind e ren van nege rinn e n d~
zc lfd e maatschappe lijke standin g al s de blanken zo ud en ve rwe rve n, hoc lang zou dan - zo
vroegc n zij Lich rif - het 'gcvoe lc di e de nege rs
hebben, va n OJl SC prac mi nenti c boven bun ' nog
stand ho ud cn? Deze dc nktrant kwa m oo k o p
ande re mo mcn ten \0 \ uiti ng, bij voorbee ld toen
in 1767 bes lo lcn we r(1da l vrije nege rs voortaan
op ee n afzond erlij k gedee lt e va n de N ie uwe
Onlnje Tuin beg ra ve n moes ten \Vo rde n . '~ Hij
lag ook ten gro nds lag Hall de organi sati e van de
vrij e kl e url inge n en zwarten in van de blank en
ti Igesc he iJ en sc hlllt e rseompa g nieë n.
In 178 1 wc rd op delc ind elin g ee n veel zegge nd e uit.lO ndc ring ge maakt. Aanl e iding was
ee n verzoeksc hrift van de mul at Ca re l Rühlc
( 1756-1 8 18). Rlihl e was ge bore n aan de A fri ka a nse Go udku s t uit dc ve rbinteni s van An Ih o ny Rlihl e, ee n Duit se ~ mJ1l oyé van de WestIndi sc he Co mpa g ni e en Jaba Botri. ee n vrij e
A frika anse vro uw. Hij had zijn j e ugd in Amsterdam doorgeb rac ht en was ve rvolgens naa r
Suri name verhu isd. A ls vrijge bo rene en a ls ieIlland di e zich me I de fo rm e le toestcmming va n
dc d irec teure n va n de Sociëte it in de kolo nie
gevesti gd had. stc lck hij zic hzel f ge lijk aan de
blan ke: bu rge rs. Il ij maa kt e dan oo k bezwaa r
tege n he l fei l dat hij in Param aribo voor he t
ve rvullc n va n i' ijn sc huI lc rs plicht (voorna melij k bcslaam.k in hel doe n va n nacht wacht en )
ingedee ld was o nde r de vrij e kl eurlin gen en
z\\'art cn - mere ndee ls vrijgcmaa kten. 14 Rühl e 's
ve rzoe k 0 111 o nde r dc blank e sc hutte rs ge ran gsc hikt tc wo rde n werd ec ht er afgeweze n. Ronduit gezegd : men oo rdee lde he rn - als mulat·
ni et blank ge noeg. De leden van het Hof van
Po liti e di e hun li cht li eten schijn en ove r het
vc rzoeksc hrift - ond er wie toe nm a li g ra ad-fi scaal Wi el1 crs - ad visee rden ec ht er om twe e a n-
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dc re ca tego ri eë n kleurlin ge n voo rtaan wc l o nder de blanke n te rekenen.
I lun uit ga ngs punt was dat '( ... ) ni ets nadeelige r is voo r het po lit yk sys te rna. dan ee n
ve rwa rr ing vall dasse n en ran ge n, wa arom to l
het ges lagt de r blanke n ni et moetcn gc ree kcnt
wo rden dan de zulk e di e in cmd e ur we ini g van
de blanken z ijn ve rsc hill end e (. .. )', Daaruit
trokke n zij dt..: co nc lusie dat mul att en en
1l111sti ee n ta l de co mpagnieë n van ni et-blanken
moesle n blijven beho ren. A ll e 'nader aan de
blanken ko mende gn.md en· va n kl eurlin ge n dal w il zegge n casti ce n enzovoo rt s - zo ud en
ec hter in het ve rvolg in dc bla nk e sc hutt ersco mpag ni eë n opgeno men moe ten wo rden. Dat
zou bovendi e n ook moe ten ge lde n voo r Illustiee n d ie nie t uit een buitenee hle lijke ve rbinteni s
ma ar uil ee n we tti g hu we lij k wa ren gebo ren.
Deze <w nbevelingc n we rden door het Ho f ove rge n o l1l e n . l.~

De bepa ling aanga and e de uil een we tti g huwe lij k ge bo re n mus ti een lijkt de bedoe lin g van
de ni euwe rege lgev in g te fru streren. Huid skl e ur is hi er pl otse lin g ni et mee r het indclingskrit e rilll11 . Deze in consistentie wordt beg rijpelijker wa nn ee r me n weet dat een aa ntal wetti g
gebo ren l11usti ee n reeds j a re n in de blanke
compagnieën bun burge rpli cht vervuld en. Dat
go ld met na me dc dri e gebroede rs Esse r. zoo ns
va n de Duit ser Ado lf Esse!" en de mulatt in
Jo hanna van der Weg. De o ud ste, Johan Ado lf
Esse r ( 174 7- 1792 ). bekl eedde in 178 1 ze lfs de
nln g van ee rs te lui te nant in de burge rco mpag ni e V~lIl bove n ('atti ca - hetgee n doo r
Cmc l IUihlc in z ij n re kest ook f ijntjes was o pge me rkt. I)e noodlaa k deze reeds bestaande situatie te leg it imeren ve rraadt ie ts va n de spa nning tusse n be le id en mn atsc happcl ij ke realiteit. Maar wc moge n o ns er ni et doo r laten afleiden van wa t duide lijk de essenti e was van de
rege lin g.
Dit we zen la g in het conmllllli cati eve aspec t.
de bee ld vo rmin g naar de sinven toe . De burge rco mpa gnieën van Paramaribo waren tee r
zichtbaar e n o mgeve n met prestige. Dal la atste
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kwam voora l fOt uiting bij ceremoniële gebeurtenissen als de intocht of de begrafenis van een
gouve rneur, wanneer zij onder de wapenen
kwamen În de straten van de stad. Wat de rege~
Iin g van 178 1 klaarblijkelijk beoogde te ve r-

mijden was dat - door de aanwezigheid van
casticcn et cetera in de compagnieën van kleurlinge n en zwarten - bij de omstanders de indruk
kon ontstaan dat 'blanken', kleurlingen en
zwarten in dezelfde compagnieën dienden en
dus op voet van gelijkheid stonden. \ 6

handwerk bestaan en hunne verdiensten soo
binne als buyten Paramaribo moeten soek en
( ... )'. 17

Het ging Wichers dan ook niet om verhejJ.lng
van de vrije niet-blanken in Suriname . De door
hem gepropageerde 'bevolkingspo liti ek · (Van
Lier 1949: 74, 79-80) beoogde slechts de vermeerdering van hun aantal. Het door hem aan-

geprezen middel daartoe. hct met publieke gelden vrijkopen va n 'kinderen uyt gemengde
geslagte gesprooten', werd in het advies van
1781 voor het eerst aan de orde gesteld. Het in

SOCIAAL-ECONOMISCHE MOBILITEIT

In het vervolg van dit artikel gaat het mij met
name om twee vragen. In welke mate vormde
het belang dat de bestuurlijke e lite aan het politiek syst hema hechtte, een obstakel voor de so-

ciaal-economische mobiliteit va n de vrije
zwarten en kleurlingen? Aan de ander kant, in
hel geval er sprake was van mobiliteit , wat was
daar van het effect op het politiek systhema?
In hun bovenaangehaald advies uit 1781
schreven Wichers c .s . ook iets over de poten-

tiële economische rol van de vrije zwarten en
kleurlingen. Hun bespiegelingen bleven binnen
de grenzen die we van Wichers al leerden kennen. De 'vrije negers. mulatten en mistÎcen '
dienden de onderbemande trede te bezetten van
' de zoge naamde gcmeene burgers, in wiens
overvloed en welvaart het vl"elzijn egter van een
land gelegen is.' Hierbij moet men denken aan
ambachtslieden werklieden, lager plantagepersoneel, misschien ook kleine landbouwers.
Dee ls waren dit ec hter beroepen waarin de econom isch actieven onder de vrije zwa rten en
kleurlingen vanouds reeds werkzaam waren.
Zo waren de 52 mannen die in oktober 1774,
mede namens de overige zwarten en kleurlingen, ve rzoc hten om - naar het voorbeeld van de
1

blanke burgers - tot een burgercompagnie ge-

formeerd te worden, naar eigen zeggen '( ... )
mees! timmerlieden, metselaars, vissers en andere ambagtslieden ( ... ) die van hun dagelijkse

slavern ij verke ren van mensen 'in cou leur en
eigenschappen na aan he! gcslagt der blanken
accedeerende' was immers fnuikend voo r hel
politiek systhe m a.l~ Dat laat onver/el dal het
niet terecht is om Wichcrs te beschouwen als de
geestelijke vader van de maatschappelijke opmars van de vrije kleurlingen, zoals Van Lier
deed.

Die opmars, die in het vervolg van dil artikel
geïllustreerd wordt aan de hand van de carrières van Jan Elias va n Onna en enkele ander
kleurlingen, is ook niet te danken geweest aan
de intervent ie van één enkel individu. Van Liers
interpretatie ligl wat dil belren teveel in de lijn
van wat Herbert Spencer ooit 'the great-mentheory of history ' noemde. Zeke r s peelde het
optreden van individuen een belangrijke rol ;
enkelen van hen komen in het navolgende nog

ter sprake. Maar de opkomst van een gedee lte
van de vrije kleurlingen was ook in belangrijke
mate het logische gevolg van een aanta l maatschappelijke ontwikkelin gen.

JAN ELiAS VAN ONNA: JEUGD

Jan Elias van Onna werd geboren - in of rond
1766 - als slaaf. Zijn moeder \vas dus een slavin, zoveel is zeker. Haar identiteit heb ik echter niet vast kunnen stellen. Die van zijn biologische vader evenmin. Zelf beweerde Jan Elias
ooit dat Gerrit Barend van On na zijn vader
was. Deze zou hem toen hij nog vrijgezel was

IJl
"bij ze kere z ij ne Negerin' hebben verwekt. 1'/
Om ve rsc hillende rc(knen is dit dubieus. Zo

blijkt Gerrit Barend van Onna (ca. 1723-1 781)
zelf ook een kleurling te zijn geweest. Het feit
dal Jan Elias steevast als "mulat' werd aangeduid suggereert sterk dat. in geval zijn moeder
een zwa rt e vrouw was. zijn vader een blanke
moet zijn geweest. Wel was Jan Elias inderdaad
uil een slavin van Gcrrit Barend geboren. Bovendien was hij door laatstgenoemde grootge-

bracht: met andere woorden Gcrrit Barend van
Onna was, zo niet dc gel/ilo,., dan toch de pwer
van Jal1 Elias.

In 1773 werd Jan Elias door Gerrit Barend
va ll On na gc manumiltcerd. Deze ve rklaarde bij
die gelegenheid dat hij en z ijn vrouw - hij was
in 1767 g.::l1Uwd met Clam Elisabeth va n

LoeIlbcek. evenals hij een kleurlinge~U - genegen waren dil 'll1ulattc kind door haar lieden
slaav inne geprocreëerd ( ... ) als hun vrij eigen te
adoptcercn en aan te IlCClllcn·. Zij werden daartoe bewogen o mdat zij geen kinderen hadden
en niet verwachtten die nog te zullen krijgen. ~ '
Als wc Gerrit Barend mogen geloven. was Jan
Elias dus een kll'ekipikin. een pleegkind Cil niet
zijn eigcn vl~cs en bloed. Ook in latere aktes en
andere overgeleverde schrinuren duidden hij
en zijn vrouw hun pupil nooit anders aan dan
als hUil vrijgcrnaa kle of hun geadopteerde
J11ulatt c jongetje.
Jan Elias' pleegouders waren eenvoudige
mense n. Beiden waren geweze n slaven. die
zich zelf van hUil eigenaren hadden vrijgekocht. Hoc GeTTit l3arcnd va n On na precies in
het onderhoud van zijn gezin voorzag heb ik
niet kunnen achterhalen, maar het kan gecn
vetpot hebbe n opgeleverd. Toen hij in 1781
overleed liel hij twee crve n met enigszins ve rvallen hui zen en twee slave n mL~2
Jan Elias was inmiddel s - in 1779 - door hcm
uitbesteed als lee rlin g-k lerk bij Hendrik
Maurit s Wolff. Kort daarop. nadat er een verwijdering was opgetreden tussen hem en zijn
vrouw. had Gcrrit Barend van Onna Jan Elias
bovendicn . voo r het geva l va n zijn overlijden,

onder Wol fTs voo~dij geplaatst.
WoW' (1751- 1804) was een Ho llander die in
1774 rn~t Lijn ec ht gc note naar SurÎnarnc was
vc rhui sd. Laatstgenocmde. Anna Doro-thca
van Fred riksdoriT (e,.. 1753- 1787) was een geboren Surinaamse en - opmerkcl ijk ge noeg een mulattin. I-laar presumptieve vader, dc
pl~lI1tcr Joharltl Fricdrich KnöfTeL had cr zorg
voor gedra gen dat zij en haar zuster na zijn
dood in 1760 voor hun opvoeding naar Europa
waren gezonden. Bovendicn had hij hen
KnöfTelsgift. een kleine kofTie-onderneming in
ComJ11cwijne. na ge laten . Het huwelijk met
Wolff was ongelukkig en in 1780 keerde Anna
Dorothea va n FrcdriksdorfT voorgoed teru g
naar dc Republiek. :' Haar man bleef in Suriname, waa r hij een buitengcwoon succesvo l
adrnÎnlstrateur wcrd. Op hel ei nd van de achttiende eeuw was hel aantal plantages waarover
hij. alleen of met anderen. hel beheer voe rde
dermate groot dat hij naar de mening van
Marten Sci1alkwijk (1994: 226-7) besc houwd
moet worden als 'the 1110S1 central person in the
planlation nClwork: Dal Jan Elias van On na op
zij n kantoor kwam tc werkcn en zijn pupil
wercL belekcnde een besli ssende wending in
diens levell.
Begin \ 782 vervoegde Clara Elisabeth van
Loenbeek zich bij WolfT en eiste haar pleegzoon op. Ze dcelde rnee dm zij hcm ecn ambacht w ild~ laten leren. Gezien hel feit dal er al
zoveel blanke en heel capabele schrij ve rs wareil die amper va n hun inkomsten konden beSlaan , kon zij zich nict voorstellen dat 'een vrijgemaaktcn mulla!. wiens agling geensinls bij
die van een blanke konde werden gecol11pareert ' daar wel in zo u slagen. WolO' was
stupê f~l it. Iloe kon deze vrouw. zo vroeg hij
zieh aL '(.,,) haar eigen ze lve (als meedc va n
het Illulaltc geslagt) zoo zee r (. .. ) dec\inccrcn ,
door de sustenue dat een Illulal niet even goed,
bcquaam, nuttig en geagt voor de l1"'\aat schappijc zo udc kunncn gcraaken als cene vrij
gebool'ell blanke persoo n ( ... )'? Bovendien gaf
de praktijk haar ongelijk: '( ... ) waar vind men
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mulattc vrije baasen [zelfstandige ambachtslieden,jjv] die thans zulk eene ruime kostwinning
vi nden kllnnen, ell inlcege ndeel zijn cr verscheiden mulatten schrijvers als onder anderen
Philip Renard. J. A. van Bliekveld. Planteau,
Conwa lius, Jan de Bijc en meerderen welken
een goeden kostwinning hebben en zee r
fatzoenlijk VOO r den dag koomen ( ... )'.
WoJffmcrkte nog op dat Jan Elias met name
op zijn kantoor een unieke gelegenheid kreeg
om 'zig verder bcquaCim te maken in alles wat
tOt een compleet comptoir wecsen behoorende
is'.~ 4

Meestal wo rdt in navolging van Van Lier
(1949: 8 / ) voetstoots aa ngenomen dat het onderwijs op deze schoo l op ee n laag peil stond.
Maar de leden vall de kerkeraad die jaarlijks de
scho len bezochten waren vee lal positi ef. Vanaf

1772 was de silllélli e trou we ns weer zoa ls di e
vóór 176 1 geweest was. Eén en dezel f'd e
(lands-) schoolmeester, Van Claveren, gaf les
aan zowel blanke als ni et-blanke kinderen. Wel
moest hij beloven 'te onderh ouden de
vereysch te separatie ofte afzonderin g van de
blanke mei de mulatten scho liercn.' 26 In 1793
waren cr onder de mei prij zen verc~rde leerlingen vaJ) "den zeer bckwaamc schoolmeester

AA BOD EN VRA AG .

Uit WolfTs repliek komt naa r voren dar er al
rond 1782 een aantal jonge kleurlingen was
met voldoe nde schol ing om als klerken op
handelskantoren te kunnen fungeren. Dat stemt
overeen met de opmerking va n Wichcrs uit
1784 ' ( ... ) dat men in de laatste jaaren bego nnen is met zc meer en meer als bijzo ndere huisschrijvers en op de sccretariën Ie gebruiken'
(Van Lier 1949: 80). Dit zegl iels over het
schoolbezoek en dc kwaliteit van het ondenv ij s
in de voorafgaande !wee decennia. De door
WolfT genoemde personen warc n allen tussen
de 20 en 30 jaar ot/d.
In 1753 we rd besloten 'dc schoolmeester te
belasten de m. t1.1tlc en Swarte van de kinderen
der chri stenen bisonderl ijk te plaatsen', 2~ totdat
men voor hen een eigen onderwijzer gevonden
zou hebben. De segregatie in het Surinaarnse
onderwijs !lam toen dus een aa nvang, hoewe l
pas in 176 1 een vaste schoolmeester voor de
nier-blanke kinderen gevo nden werd. Vanaf dat
jaar sprak mcn van de 'Mu lattenschool' . Hoewel cr verschill ende aanwijzingen zijn dat de
sc hool ook door zwa rte kinderen bezocht werd
- een enkele maa l sprak men van 'de mulatten
& necger school'· suggeree rt die bcnaming dat
de meerderheid dcr leerlingen va n gemengd
bloed was.

Daniel van Claveren' . ve rschillende kleurlingen - zoals de later als kunstenaar bekend geworde n mustiee Ge rri! Schouten (1779-1839)

en dc mulat Jan Balthazar de Crosides (ca.
1780-1840), een natuu rlijke zoon van dominee
Johannes Christophorus de Cros. Z7 Of in 1793
nog sprake was van se paraat onderwijs is 011duidelijk.
In het feit dat het klaarblijkelijk voora l kin deren van gemengd bloed waren die de
'mulattensehoo i' bezochten valt de hand van
blanke vaders tc herkenn en. Meer dan anderen
bezaten dezen zowe l de lt1oti\'31ie als de middelen om hun kinderen naar school tc sturen.
Veel kinderen werden destijds immers geboren uil weli swaar ongewelligde maar monogame en duur7am..: re lafies russen blanke mannen en zwartc of kleurling vrouwen - relmies
die tot op zekere hoogle hel vanzelfsprekcnde
gevolg wa ren van het reit dat er relatief weinig
blanke vro uwen in de kolonie waren. Zo kwamen vier van de vijf door WolfT genoemde
kleurling klerken uit zu lke verbi nten issen
voort. Hun vade rs hadden allev ier twintig jaar
of langer meI de moeders va n hun kinderen samengeleefä. Kinderen uit andere relaties hadden deze manncn ni ct, met uit zo ndering va n
Willem Bliek - de vader van Van Bliekveld -

die weduwnaar was en L1it zijn huwclijk ecn
blanke zoon had. Planteau, COJ1walius en De
Bije droegen de ac hternaam van hun vader. ~1(

Jan Elias 1'(111 01/1/(1

(;'/1

\ Vm w.as voor blanke Ilml1llc n ill zulk e omstandi g hede n natuu rl ijker. zou me n denken. dan
o m z ic h te beko mm ere n om de toekomst va n
hun kinderen en ervoor zorg te dragen dat zij
ee n op leidi ng kregen'?
71337133
Zoa ls Wolff's uitl a linge n in1pliceerdcn was
e r ook ee n werkelijke vraa g !laar dc arbeid van
de kl eurlin g kl erk cn. De cris is va n de jaren '70
schijnt ee n dramati:-;che a fn ame van de blanke
bevolkingsgroep teil gevolg te hebben ge had.
Velen verloren hun plantages aan c redite uren
in het moederland. Anderen raakten hel vertrouwen in de toekomst van de plnntagekolonie
kwijt. Ee n uittoc ht was hct gevo lg. Aan de anden: ka lH s t ~cg mogelijk ook de behoe fl e aa n
kantoorklerken doordat de administrateurskantoren - die dc plantages voor 1n l1e\ moederland vc rblij vende e igenaren beheerden - het als
gevolg van dc/e o nt wi kk eli ngen juist drukker
kregen.
Er o nt slo nd a ldus een wa t Pop per ( 195 7: 147
e.v.) noemde 'si tu ati ona l log ic'. Er was eell
vraag naar personeel voor het ve rvull en va n
functi~s die to l dan toe het exclusieve domein
va n blanken hadd en gevorm d. Daartege nover
stond ee n aanbod, va n kleurlin ge n met de vereis te kwalificaties. Die situatie leidde als va nzc lfto t de instroom v,Jn kl eu rlin g mannen eerst
in la ge re en vervolge ns ook in hogere échelons
vall lowe l ove rh e id als particuliere sector.

BLANKE SU PER IOR IT E IT'
Het doordringen van kleurlingen in hogere
maatsc happe lij ke posit ies vo nd in de on derhavige periode op n.:latief bescheiden schaal
plaats. Maar dat doet wein ig af aan de esse nti ë le betekenis van deze ontwikkelingen. Di e
lag in het feit dat de soc iaal -eco nomi sc he ran gorde hoc lange r hoc minde r overeenstemde met
de op huid sk le ur gebasee rde hi ërarchie welke
de pl e itbezorgers van het politiek syste mi1 voo r
ogen sto nd . l iet syslema raakte dan ook ge lei -

lIel 'poliliek .\:r.\'llIel11(1·
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delijk a<ln obsolee t.
Men dient I..ich hierbij te realiseren dat ee ll
goed deel van de blanke bewoners van Surinam e in die tijd tot dc lagere soc iaal-eco nom isc he klassen behoordc. Onder he n vo nd men
ook ambac ht s li ede n, lager pl antagepc rsolleel,
pon tc vaa rdc rs. bodes en li eden zo nd e r vast
midd e l va n bes taan . Vcrschilknden waren analfabect.
Tegenove r deze blank e 'schamcle luydcn'
kan men bijvoorbeel d de geb roeders COllw ali us ste ll en. Beiden ware n in 1784 klerken op dc
secreta rie van dl' kolonic. met zowe l blanke a ls
kleurling co ll egae. In 1789 bleek Abraham
Sigismu ndu s Co nwa lius. de oudst~ V<l n dc
twee, inmidd e ls een rang opgesc hove n. I-lij was
één va n dc.! vijf beëdig,d as~iSlenten: de overige
v ier - onder wie een late re raad va n pol iti e waren allen bl<lI1kc n. Een nive'lu onder l1em dat Véln de kopiïst-k le rk en - werkl en in 1789
acht blankc:n, en drie kl eu rlin gen o nder wie
zijn jongen.: broer Adriaan Jo hann es (17631835). Dele werd in 1805 tol beëdigd assist~ llI
(i n casu ter gouvcrn eJll c nt s-sec retarie) bevo rd cn!. Late r werd hij in ve rsc hill e nde fun cti es benoemd waarin bij het gezag vertegenwoordigde, lOll ls 'keurmeester V:ln 't bes tiaal '
( 1809), 'mcete r van all<.: scheepen en
vaartuygc l1
(idem) en houtmarktllleestcr
( 1816). '"
In de periode dat de broers C0111va liu s op de
secrew ri e va ll de kolonie werklaa m wa re n was
één va n hun superie uren de Illllsti ce Wilkm
Il e ndrik Esser ( 1754- 1809). broer va n de cc rder be noemde Johan Adu lt'. Aanva nk e lij k
geëm pl oyeerd a ls kopiïsl-klcrk was hij in 1777
benoemd tot provisioneel- e n in ' 784 lot ctTl!Ctief gC:7wore n klerk, ee n fUJlc tie di e ove ree n
ste mde met die van Jlotaris in de Republiek. In
1787 wcrd hij bove ndien toege laten a ls
so lli ci te ur. 1o Ee n rl..! cht sk undi ge va ll een ho ge re
g.raad was de mul at Philip Sa muel Hansscn (ca.
175 1- 1806), die na rcc ht en gestudeerd te hebben aan de Leidse uni ve rsi tei t zich in 1779 .:lIs
advocant in Lij n geboo rt e land vesti gde. 11 Ook
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de mulat .Ian Weyne (ca. 1764-1818) had - in
voltooid, zij het aan de minder hoog aangesla-

periode buitendien grondeigenaar. Dat gold in
J 798 onder meer voor Esser, Hanssen en
800n, 37 Toch bereikte geen van de genoemde

gen Universiteit van Harderwijk. In Suriname

personen de statuur van Jan Elias van Onna.

1791 - een universitaire stud ie in de rechten

bekleedde hij rond 1798 de funelie van I e gezworen klerk van de wees-, curatele- en o nbeheerde boedelskamer en was daarnaast werkzaam in de particuliere sector; zo was hij boekhouder (en executeur-testamentair) van de raad
van politie Cha rles Brouwn Y
De mal e waarin kleurlingen binnen de pri-

vate sector op de hogere niveaus functioneerden is niet zo ee nvoudig te achte rhalen. Er zijn
ec hte r aanwijzingen dat versch ill e nde zogenaamde 'co mptoirbed ienden' in feite de belangen van hun werkgever waarnamen. De ce ntrale rol die de mulat Jan Willem Boon (ca.
1750- 180 1) op hel kanloor van de admini strateur Dirk van der Mey vervu lde kwam tot
uiting toen in 1797 Van der Meys gezichtsvermogen ernstig aa ngetas t raakte. Van
der Mey ( 1727-1798) gaf Boon - die bovendien
z ijn natuurlijke zoon was - toen tekenbevoegdheid, in aanmerking nemende 'de naauwe betrekking tusschen hem en den heer J. W.
Boon, zijn lange jaarige trouwe en eerlijke
dienst ten zijn ( ... ) comptoir beweescn en zijn
bequaamheid in zijn comparants zaaken en affaires.' ·... Na hel overlijden van Van der Mey het
jaar daarop administreerde Boon als exec ut eur
van het testament van zijn vader de twee planlages die tot de boedel behoorden J ' Ook de
eerder genoe md e Jan de Bije (ca. 176 1-1802)
was door zijn vader in 1789 benoemd tol
exec ut eur van z ijn testament en administrateur
van z ijn plantage,J5 hetgeen doet vermoeden
dat ook hij al vóór zijn vader's overlijden in
diens zaken ingevoerd was. Een wat laler voorbeeld tenslotte is dat van de mustice Samuel
Ferdinand Flu (ca. /783-1841), die als boekhouder in dienst was van de koopman Carel
Fredrik Sieffens en door deze in 1810 'als in
mijne comptoir zaaken ten volle ervaaren' aa ngewezen werd als exeeutcur-testamentairY'
Een aantal kleurlingen was in de onderhavige

JAN ELiAS VAN ONNA: CARR IÈRE
Na ac hl jaar bij Wolff gewe rkt te hebben verIrok Van Onna in juli 1787 naar de Republiek,
waar hij zich - zoals hij later zelf ze i - bekwaamde in de notariële en rechtskundige
praklijk. Hij regelde ook nog ielS anders. Beducht dat zijn onwettige geboorte zijn carri èrekansen zou kunnen schaden, verzoc ht hij met succes - brieven van legitimati e bij de 5taten-GeneraaI. J ~ Ofhct bezit e rvan hem in Suriname ooit baat heeft gebracht staat te bezien;
aanva nkelijk in ieder geval niet.
Van Onlla's opzet was om zich in Suriname
te vestigen als procureur. Procureurs waren
evenals de so lli citeurs pleitbezorgers, maar terwijl laatstgenocmden alleen voor lagere
rechtbanken mochten pleiten waren de procureurs ook bevoegd om voor hogere rechtscolleges - in de Surinaamse context betekende dat
het Hof van Politie en het Hof van Civiele Justitie - op te treden. Wellicht vanuit een voorgevoel dat hij in S uriname weerstanden zou ontmoeten, verzekerde hij zich alvorens naar zijn
geboorteland terug te keren va n brieven van
aanbeve ling van de in Amsterdam zetelende directeuren van de Sociëteit van Suriname.
In december 1790 was Van Onna terug in
Suriname. De volgende maand verzocht hij bij
het Hof van Civiele Justitie 0111 admissie a ls
procureur. Zijn verzoek werd zonder tekst of
uitleg van de hand geweze n. 3Y Omdat de directeuren hadden lat en weten dat toelating van
Van On na in het door hem geambieerde ambt
hen ' ni et onaangenaam zoude zijn', stuurde het
Hof aan hen wel een uitgebreide motivatie van
hun besluit..to
Het Hof grondde zijn bezwaren voornamelijk op wat genoemd werd 'de vi le en abjecte
conditie en 51.1,11' van Jan Elias van Onna
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·wc\kt.: is een gC III <1 nUllI itll,,:crde lII ulat" . Wannee r. zo we rd betoogd ic mand van een dermate
onaa nzien lij ke maa tsc happelijke rang voo r het
Hof zo u moge n postuleren da n was dat ten
hoogste sc hade lijk voor het pres ti ge va n het
rec htsco ll ege.
Dat Va n Onna in zo'n lage ac hting stond
wns, bewee rd e men" gee n kwesti e va n vooroo rd elen ("blomc vo lksbeg rippeIl ' ), maar
vloeide noodwc ndi g voo rt uit "( ... ) de instell ing
va n een po liti eq sys th cma. d ie all e de
Euro pcc!-\chc vol keren in Ame riea va n hel
hoogst belang sehijlll voorge komen te zij n:
Teneinde" met zo" n klei n aa ntal blanken. de
grole hoeveel heden 51avcIl in bedwang Ic houden was hCl llood7akclij k. zo legde men uit " 0 111
te probe ren . ( ... ) doo r een zee kere indruk va n
onderschij ding en ont zag. de nege rs en die va n
hunne bloede een maat va n vreez" voor de blanken ( ... ) in te boelemen: On1 diezel fde reden
had men in Sur iname bijvoorbeeld de vrije
zwa rt en en kleurl inge n in sc pam le burge rcompagnieën onde rgebracht "in alle opzigt va n
di e de r blanke n afgezo nd ert '. Er di ende met
and ere woo rd en. uit het oog punt van raisu n
dClta!, een sociale afstand ge handhaatä te wo rden tllssen blankc n en vrije ni et-blanken. Gesproken we rd va n een 'polit iqu e ondersc heidi ng". Admiss ie van Van Onna als proc ureur
was da n ook nict alleen sc hadelijk voor hel
prestige va n het Hof va l) Justitie en de balie,
maa r erge r nog: "strijdende tegen alle
pol iticque voo rsicni ngc n en gesteldheid va n
zake n in deezc gewesten:
Ac hier deze starre stell ingname gaa n eve nwel inconsistentie en ge brek aan un ani mitei t
sc hu il. Inconsistentie" omdat de mu la t Hanssen
en de must ice Esse r respect ievelij k twaa lf en
drie jaar tevore n wè l als prak ti zij ns toege laten
wa ren. Daa rbij had onge twijfeld een ro l gespee ld dat het fe it dat Hanssen doctor in de
rec hten was. terwij l hij bovend ie n beschikte
over ecn admi ssieb ri e r 0 111 voo r het Hof va n
Ho lland IC mogen postu leren, iedere aanmerking onge past maakt e, en wa t Esser betreft dat
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hij de ec rbart.: :>tat u:-. bCl.a t \ ~III ie malld di e uit
een wellig huwe tijk gebore n waS. In tegenstdli ng lol Van Onna ware n beiden bovendie n uit
vrije moede rs geboren en derhalve nimmer
slaar geweest. Maar toc h.
Het gebrek aan un animi tei t besto nd hi erin
dat minimaal drie va n dc elI" stemheb bende kden van hel 11 01" va n Civie le Justitie Van Onna
wè l IOC hadd cn willen Ia te l1. ~1 Voo r ve rsc hi lIcnde personen ui t de blanke bestuurlij k elite
was de instroom van kleurlinge n in de hogere
regio nen van de samenl eving verm oedelijk
reeds een fai l accom pti en het po1iliek
systhema 70als dal de "art/lil/ers voor ogen
stond inmiddels een hersensc him . Ond er de
voo rstanders vall adrn issie van Van On na als
proc ureur bevond zic h de toe llmalige go uverneur J uriaa n François de Frideri ci ( 175 118 12).
I-Iet tijk t erop dat Van Onna na Hend ri k
Mauri ts Wo l n' in De Fride rici een nieuwe palroo n vond . Ee n va n de di enSlen die de go uverneur Va n Onna bewees. WilS dat hij in mei 1792
op Va n Onna "s ve rzoe k ve rkl aa rde dat hij ni et
onder de burge rcompag ni e bestaa nde uit vrij e
kle urlin ge n behoo rd e. In zijn ve rzoeksc hrift
beri ep Va n Onna zich op zijn gelegitimeerd e
st at ll s.~~ In fe ite maakte De Frideri ci hi er eveJl wc l een ui tzondering. wa nt Va n Onna\ onwe tlige geboo n e moc ht da n door de ve rworvc n
bri eve n V,1Il legit imat ie "geaboleerd" zij n. hij
was nog stceds een mulat en geen Illusti ce en
d iende derhalve volgcns eell strikte lezi ng va n
hel reglement va n 17S I onder de kleurlin gen
zijn burge rd ienste n te ve rri chten. Over het algemee n blccf men in de onde rhav ige periode
aan d ie prcc ielc interpretatie vastho uden.
Voo rts was De Fri dcric i Van Onna behulpzaam in zij n ambtelij ke ca rriè re. Hij moet al
vroeg bese ft hebbe n dat de capac iteiten va n
Van Onna een beter lot ve rd ie nden dan wa t de
mee rd erh eid in het I lorva n Civiele Justitie heil
had toegeda cht. In au gustus 179 1 benoemde hij
Va n Onna 101 gezwo ren klerk tcr sec relarie va n
het go uve rn ement. Ter orië ntati e: Va n Onna "s
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eo ll ega aldaar was een felg uil een Nederlands
adelijk ges lacht. In het midden van dejaren '90
werd Van Onna leve ns aangesteld tol notuli st
van de kleine of geheime raad van de gouverneuL Ook was hij in die jaren enige tijd keurmcester van hel bestiaal. In juli 1799 benoemde De Fridc ri c i hem tot sec retaris bij het
co ll ege va n co mmi ssari sse n van de ni emvc
wees-. cura te le- en onbe heerd e boedelskamer.
In december 1814 tcns lotte aanvaardde Van
O nl1a hef hoogste ambt dat hij in z ijn loopbaan
ZOLI verv ullen. dat va n weeSmeeste r en cura tor
van genoemde kamer. Beide laatste functies ,
die va n sec retaris en die van weesmeester/curator va n de wees-. e uratele- en o nbeheerde
boedelskamer worden door Seha lk w ijk ( 1994:
396) ge reke nd tot de "bureaucratie sub-elite'.
Va n Onna bleef weesmcester/curator tot maart

1819."
De Fridcriei liet bovendien ee ll deel vall zîjn
privé-be langen door Van Onna be hart igen.
Krachlcn s zij n in I ~W I opgestelde testament
was Van On na één van de executeurstestamentair, we lke teve ns administrateurs van
zijn effecte n en plant ages waren; de anderen
wa re n De Frideri ci 's ec ht genote, de latere gouverneur a.i. Pieter Berrangcr en twee latere raden in hel Hof van Politie. Jacob Stöckel en
Frans Bcudcker. Ook De Fridcrici 's weduwe en
zoon benoemden in hun in 18 IJ gepasseerde
testament en Van Onna tot één van hun
execute urs-teslame nla ir. TOl aan zijn dood in
1822 bleef Va n Onna, samen meI Beudeker, de
pla nt ages van dc familie De Friderici admini streren. Jol
Ot: De Fride ri(;Ï 's waren niet dt: enigen die
hun parliclliiere belangen (deels) aan Van On na
toevertrouwden. Naast zij n ambte lijke loo pbaan bezat Van On na een zich ge lei delijk
uitbreidende c li entè le - zowe l in S urinam e als
in hel moederland - die hij bediende als zaakge las ti gde, ad mini strate ur or exec uteur-testamcn ta ir. Recds toen hij in 1790 uit Europa terugkwam had hij ve rsc hill ende opdrachten op
zak om in Suriname specifieke zaken te rege-

len voor, dan wel in hel algemeen de belangen
waar te nemen van, in de Republiek gevestigde
families en pcrsoncn:H Later was hij onder
meer gemachtigde van voormalig gouverneur
Wie hers. Medio 1808 zoe ht Van Onna Wiehers

op in diens landhuis nabij Utrecht en werd hij
door deze persoon lij k geïnform eerd omtrent
zijn zakelijke belangen,"'" Luttele maanden
vaar z ijn overlijde n kon Wichers dus ze lf vasl-

stellcn dat dc tijd in Suriname sedert zijn vcrtrek in juni 1790 niet stil was blijven staan en
dal de ee ns doo r hem gepropageerde maat-

scha ppelijke rangorde door dc ontwikkelingen
scheen ingehaald.
Met nallle hel administre ren va n ande rmans
plantages moet voor Va n Onna een wins tge-

vende busi ness zijn geweest. Gewoon lijk
kwam aan admin istra teurs 10% van de opbrengst van de door hen beheerde plantag~toe .
Van SIip!'ia"n (1993: 295-8) heef!, gebrui1i makend va n aantekeningen van de Nederlandse
plantage-eigenaar Van I3reugel die Suriname in
1823- 1824 bezoclll, een aantal tor-administrateurs uit 1824 nader besproken. Er wa ren in dat
jaar 13 administrateurs die door Van Stipriaan
tot de top werden gereke nd omdat zij a llen {ien
of meer plantages onder hun beheer hadden.
Welnu, .Ian Elias van Onn8 had in 1820 hel beheer over 32 pl",Hages." Steeds deelde hij de
administratie met anderen. maar dat was conform het ga ngbare patroon (Van SlipriaaJl
1993: 295). Van Onna zo u. ware hij nict in
1822 overleden, ill 1824 zonder Iwijfe l 101 de
top-admini strateurs bchoord hebben. Het is een
speling va n het lot: wanneer Van Breugel Suriname eCn jaar eerder had bezochl. zo u Van
Onna eerde r door de hi storici z ijn on tdekt.
Naa" de 32 p lall lages die hij ten behoeve
van ande ren administreerde, had Van On na in
1820 nog een s uikerplantage in Com mcw ijne
en dri e ho ul gronden aan hel pad van Wanica
on der zij n beheer. Het betrof hi er zijn pe rsoon lijk eigendo m. De sui kerpl a ntage, Kroonenburg , had hij a l in 18 I I ilJ bezit; de on derneming le lde tocn 98 slaven. Ook de twee hout-
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gronden Dui sburg en Onverwac ht waren reeds
in 181 1 zij n eigendom: ze stolllien toen onder
het opzicht va n de vrije nege r Bierwenu e va n
Van On na cn telden ti en slave n. Bi enve nue was
overi ge ns in 1807 door Van Onna vrij gelll a ukt. -4~ De derde hout g rond, Flora, bezat Van
Onna in ge mee nsc happelijk eige ndoml11et ee n
zekere BlIC 11 0 de Mesquita .
Van O nna liet bij zij n ove rlijd en geen kinderen na . De vro uw met wie hij zo ' n 30 jaar
had samenge leefd. de l1lulallin Theresia va n
Ma il . was acht maanden voor hem ove rl eden.
In zijn op 30 decem ber 1822. daags voor zij n
sterve n. gepassee rd e testament schonk hij ac ht
va n zij n slave n de vrij heid. Voorts ve rm aakt e
hij afgezien va n ee n tweetal kl einere legaten,
waaronder f 5000.- aa n Bicll vellue. een bed ra g
va n maa r liefst f 50.000.- aa n de armenk as va n
de Lu therse ge meente waa rt oe hij behoorde:"!)
Zij n erfge naam was Frederik Jan Louis Rens
van Onna ( 1798- 1873) in wie ns levensgesc hiedenis Van Onna vee l va n zic hze If herkend 1110el hebben. Frederik Jan Louis Rens
was. ve rwek t doo r ee n bl ank e vader. gebore n
uit ee n zwarte moeder. Zij was een slavin van
Jan Elias van Onn a. Kort na de ge boorte van
haar zoo n was zij ove rl eden, waarna Van Onna
Frede ri k Ja n gc manumittcerd en opgevoed
had.'<I Daarmee was hij in het voetspoo r ge treden va ll zij n eige n pleegvader Ge rrit Bare nd
van O n na. zo nd er wic n!oi init ië le ingrijpen Jan
Elias' ta lente n moge lij k I11l11l11er tot ontplooiing waren ge komen. maar in slavernij
hadde n moele n vegeteren.
BES L UIT

Naa r het inzicht van dc voorstanders va n hel
po lit ie k systh cmJ d iend en aan de sociale mobiliteit van vrije zwa rten zowel als kleurlin gen
grenze n gesteld te wo rd en. Dit was noodza kelijk . zo hee tt e het. teneinde de fa çade van
blanke superi orit eit tegenove r de slave n op te
kunn en houden. Dal was de th eorie. In dc jaren
tac htig va n ac httiend e ee uw werd ec hter duid e-
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lij k zichtbaa r dat in de praktij k eell I Cont wi kk eli ng gaande was. Toenemende aa ntall en jonge ma nnen van gemc ngd
bloed dro nge n door tot positi es di e voo rh ee n
aa n blanken voorbe houd en wa ren geweest. Zij
kwamen voort uit ee n bredere groep van goed
gesc hoo lden. Dat zij di e sc holing kregen w as
ve rm oedelijk voo ral bij de g rati e van de betrokk enh eid vall blanke vad ers, o fwel van
kleurlin g (plecg-) vaders zoa ls in het geval van
Van O nna en Jan Wey nc. Dat er ec hter oo k ee n
substan ti ee l beroe p op hUil vaa rdi ghede n gedaa n werd va lt te herlei den op demog rafisc he
omsta nd igheden: de dras tisc he afname va n de
(niel-Joodse) blanke bevolking.
Hel result aat was dat de door Wichers c.s. in
178 1 voor hel po liti ek systh cma zo gevaarl ij k
geac hte 'verwarri ng va n classe n en ran ge n' optrad.
De
op
huidskl e ur
ge baseerde
maa tsc happelijke hië rarchie scheen steeds
mee r ee n illusie. Vergeleken bij het stelse l va n
kleinerend e maatregelen dat de vrij e kleurlinge n en zwa nen in hel Franse Wesl-lndisch gebied lrof, bleef de Surinaamse va riant vél n de
'po litique de co ul cul" dan oo k ge mati gd (ve rge lijk Gis ier 1965: 9 1- 100). Z ij kende eige nlijk
twce meer stru cturele l~l ce tt e J1 di e in het bove nstaa nd e oo k ter sprake zijn geko men: de seg regatie in het onderwij s en de organ isatie va n
vrije zwa rt en cn kle url inge n in van die der
blanken afgezo nderd e burge rcompa gnieë n. Di l
laa tste ond erscheid bleef nog lol ve r in de nege nt ie nde ee uw ge handhaa fd (\Vo lbe rs 186 1:
680).
De psyc holog isc he beteke nis hiervan moet
overigens oo k weer niet ond ersc hat wo rd en.
Het fei t dal Van Onn a de go uve rn eur ve rzoc ht
te ve rkl are n dat hij niet tot de burge rcompag nie
va n vrij e mul allcn behoo rde is vee lzegge nd .
Ook bij voo rbeeld Boo n en Hansse n maakt en
om ve rsc hil1 end e redenen geen deel uit van
deze compagnie en ve rsc heidene anderen probee rd en zich aan dc di enst binnen haar ve rband
te onttrekk en. Eve nal s dat in 178 1 voo r Carel
Rühl e het geval geweest was, sy mboli seerde de
gcngcs t c l d~
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afzonder lijke compagnie in hun ogen kennelijk
te pijnlijk dc mindere maatsc happelijke positie
va n hen die cr dee l va n uitmaakten,
Tege n aanvaarding van een tweederangsslalus lijkt Van On na zich steeds met heel zijn weze n tc hebben ve rze t. Bij gelcge nh eid van de
vo lkstelling va n 18 11 gaf hij op dat hij
kleurlin g was, maa r met de uitdrukkelijke toevoegi ng: ' bij de sOll vcrai niteit va n Holland gelegitimeerd cn verk laard tc behooren in de
classe der eerste voo rregten, en bij het Gouvernement indertijd daarin geconfirmeerd .'s,
Twee jaar ee rd er, toen hij verzocht om verhoging van zijn traktement als secretaris van hel
college van commissarissen van de weeskamer
danwel 'een meer gcwigtige en lucrati ver
amplsbetrekking' , gaf hij te kennen zich te
vlijen "tot meest alle de publicque posten in
deese colonie de noodi ge vereischten te bezitten' , ~2

Dit zelfbew ustzijn vo rmde ongetwijfe ld één
van de sleutel s tot zijn succes, Het was ve rm ocdelijk ook de reden dat sommigen zijn bloed
wel konden drink en. Ee n voorbeeld is de mulat
Emanuel Frederik Hot h (ea. 1767-1810) die
kapitein was va n de burgercompagnie van vrije
mulatten. Hoth ve rbood in 1802 in zijn testament expliciet elkc bemoeienis met zijn
nalatenschap van "den zee r kundi ge n cn al te
doordreevc nc, dog bij mij tcn eenemaale veragt
wordende J E. va n Onna' ,53

Maar in de periode waari n Jan Elias va n
Onna opgroeide was hel openbare klimaat niet
bijzonder gunstig voor de ontwikkeling van
een dergelijk ge loof in eigen kunnen. De overtuiging die zijn stiefmoeder in 1782 uitte dat hij
beter een ambac ht kon leren verraadt een laag
verwac htingspat roon. De invloed va n de mentaliteit die sprak uit de bejegening van Van
On na door de meerderheid in het Hof van Civiele Justitie was in de samenleving dan ook
nog sterk aanwezig. Cruciaal is dan een
parliclil icrc omgeving die een tegenwicht
biedt. di e st imuleert in plaats van ontmoedigt.
Dat Van Onna zo' n uit zonderlijke carrière kon
maken was denk ik dan ook, behalve aan zijn
pleegvader die hem de vrijh eid sehonk, aan De
Fridcrici die hem op zijn merites beoordeelde
en natuurlijk aan zij n eigen talenten, voora l te
danken aan I-Icndrik Maurits Wolffonder wiens
hoede hij zijn vormingsjaren - van zijn
twaalfde tot zijn twintigste - beleefde. WollT,
die in 1782 de redenatie va n Clara Eli sabeth
van Loeftbeek afwees en opmerkte dat Van
01111a 's vorderinge n duidelijk aantoonden dat
hij binnenkort ' ni ct minder als ee n gebooren
Hollander' toegerust zo u zijn voor een carrière
in de administra ti e-branche. En die bovenal liet
weten dat hij niet inzag waarom ' ( .. .) een mulat
niet even goed, bequaal11 , nuttig en geagt voor
de l11aat schappij e zo ude kunnen geraaken als
eene vrij ge booren blanke persoon ( ... . 54
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NOTE
I.

2.
3.

4.
5.
6.

SlIr;l/olimsche Sltllllkl/l/dige A/mal/ach I'oor deI/jUl/re /793 (exemplaar Universitei tsbibliotheek Leiden). waari n een
bevolkingsslaat volgens "de laalste authentieke optelling van het jaar 1791". Enig voorbehoud is geboden. omdat niet
duidelijk is hoc de cijrers precies tOl stand gekomen zij n. Z ie ook Wolbcrs: 442-3.
Algemeen Rijks Archief 's-Gra\'enhage. eerste ardeling (in het vervolg A RA- I). Sociëtei t va n Su ri name (SvS) 73.
resol utie 15 januari 1783.
ARA-I, Sv$ 5 11 . Wichers aan secretaris Munter. 14 dece mber 1784. Grorweg ge ldt dat in het Surinaamse vocabu laire
va n de jaren 1770- 1820 een mulat iemand was wiens ene ouder blank en andere ouder zwart was: een mes/iee (ook
wcl: Illusti ce o fmi st iec) was kind van ecn blanke en een mulat. ofwel van ee n blan ke en een Indiaan: een cas/i ce was
kind van een blank e cn een mes/iee.
ARA- I!. Ministerie va n Kol oni ën 1814- 1849 (MvK) 3563, advies Mr. J. G. Wi chers (ca. HS07).
Voor alle duidelijkheid : de Indianen noch de marrons zijn in dit artike l onder de ingezetenen van de kolonie gerekend.
ARA-I, Oud-Notariëe l Arc hi ef Surinamc (ONAS) 29 f ' 65 e.v. Pardo overleed in februari 1760: drie maanden later
werd het "Cf70d om vrijbrieven voor de dri e negerin nen toegewezen (A RA- I, SvS 152. res. 19 mei 1760).
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7, A RA- I, R;l ••d \all Politll: (R\ P) -1 10 F' 10 e,\ .• -144 p' 5 e.\., -IS4 th 26: Ollu-Archid nurgerlijkc S t,md Su ri n:Ulle (BSI 14
I" 6-1 ; O NAS 203 ft' 1-I 5e.\. , 264 ti' 334 e.v,. ARA. microfi lrns. Volk stel ling IXI I. In'!' m/mm:d (//u/ hit/cA residellt.I 11
1\0. ' 9~. Ncmc1c was onde r meer din.:cteur op pla ntages die e ige ndom \\a ren \'a n /ijn \ader cn di..:ns cclHgellOtc
((' Ie mensburg, Bu y~ e n Vlijt ) en later op ondernemingen \ an Il endri k MaurilS w olO' (Den Bri e l. Landt.\g\): zie ook
SlIr;I/{/(/1II \("hl' St(l(//""l1d(~t' AII//(///(/ell 1793, 1795. 1796 e n 1798.
S. A RA - I. ONAS 95 no, 14 ; RvP 664. notulen 9 september I g I I.
9. ARA-I. S\'S )\g p' 77 e.v..
10. ARA- I, R v p 11 J. bijlagen bij notulen 12 maart 178 1: idem. nOlukn I'" mei I 7t: I.
11 , Er waren in dele periode ids meer dan 500 plantagl,.'s in bedrij f. In navolging van Cohen N,ISSY (E.I'.I'ai lIistoriq//I '
17RR. [J : ~~- 'J) is :w ngenOlllcn dnt up iedere onderneming gemiddeld 2 blank eli woondCIl. Afgannde up de resultaten
van de v() ~k ,;te \lin g van I ~ 11 zoude n er in dat jaar slcclllS 2024 bla nkc burgers in de hele koJonie zij n gewees1 (Ein;wr
193 ... : 9t:;). Ilwa r een nadere blik o p de opgave- Iormuli eren lee rt dut vrij we l alleen s tad s bcwün~rs geteld zijn.
12. A RA -I. IJ S JO 11' X"': RvI' -!35 p' J08. N{'d{'rI(lI/{I:~ Patriciaat 20 (11)) 1/2) p. 339.
IJ. ARA- I. S,S 159. res, !9 februari 1767.
I.... ARA- I. RvP -l24 r' 356, Zie voor de fami li e Rühlc, van welke vcrsc hillc ndt' te lgell/ich in Surillnme vestigden. ook:
Mi chel R, [)oortmon1. Nawlie E\"cn s en Jean Jaeques Vrij. "Tu ssen de Goudkust. Nederl and en Suriname. De EuroAfrikaanse fami li e!' Van Bakergem. Woortman. Rüh Ic en Ilu ydecopc{' (tc \crschijm.:n in De Nederlal/dsc/IC' 1.1'('1111' ).
IS, AR !\ -I. Rvi> 112. no tule n 28 fcbnmri 17R I en bijlage.
16. Pas van:lf 17&5 \\as I!f sprake vnn afl.Ondcri ijke compagnieën \oor /\\':lr1 en e ncoijds l'n kleu rlingen anderzijds . O\ erigcns \\aren de "compag nieën vrije burgers mul alle n e ll neger:." pa!> 111 1775 o pgericht - \oor di e tijd had me n de \rije
kleurlingen l'n /\\afl en niet de e('r aan willen doen o m he n deel Ui t te latell llla"en van de burg..:rwacht van de stad.
17, A RA- I. R" P-I I'" f" 128.
18, A RA -I. R vP 112. bljh\);.;: bij notulen 28 kbruari 178 1. 0\ erigens blij ken Wkhcrs c,s, in hun advies s terk beinvloed
door dl' ideeën \all dl' Fr:lllsma ll I-lil liard d·A uberieuil. \erwoord in lij n Comidàrlf/OI/s S Ul' l'èlllf prèsl'lIf cic la
l"ofoIlÎt' jitll/("a1w de S(/illf- IJ(ll1/ill~lI(! ( Pnris. 1776 7) en m.n. in het hoofdstuk "des a ffr:mchi:;" (1.ie ook Gis kr 1965 :
96-7).
19, ARA- I. State n-Ge nc raal 797&. rekest Jan El ias van On na om brÎt'"cn van legi ti ma tie. behande ld 2X november 1787.
Dit ver.rocbchriH had :l ll cell kHllS van sl:Jgcn nis Van On na aannemelijk wi st tc maken dat /ijnllatulirl ij ke \ade r '1e1 f
00" de be doeli ng had ge had hem tc wettigen. Dat kon \ermoede lij k alleen dnor wijlen Gerrll Barend vnn On na. die
he m had o pgevol'ä als vader op te \'oeren ,
20. A RA- I. SvS 206. 20 maart 1767: "le lene mulat genflflm1 Gerri t Bnrl'nd van Onna en cell lllui att in ('Iara Eli zabeth vn n
l"cHbee),; sig se lfs vrij gc kog t hebbende. he bben hcedcn o ndertru uw gedaan :'
21. ARA - I. RvP 40 111' 2)5.
22, A RA - I. ONAS 255 I" 2 1.
23. A RA- I. ONAS 30 f" 95. ) 92 1" 251 & 253: RvP -l 21 I" J 09 ; SvS 207 (I' 682. 20~ /" 535; BS 29 f" SIJ.
2... . ARA-\. lh P 427 F' 295 & 302. Clara Eli!'abcth van Loe f)b~c k br:H.. ht de kwesti l' voor hetllof van Polit ie. d:lI bc pnalde
dat WolfT de \ oogdij over de jon gen behield.
25. Gelllcente Arrhief Amsterdam (GAA). Particu lier Archief (PA) 379 (archief classis Amste rdam van de Nederland s
He rvormd e kerk) 22 1 (ac ta con\entus dq)u\a\orum Suri name) f" 35t: . De !la\ olgende passage over het onderwijs in de
jaren '50. ' ()Oe n '70 is gebaseerd o p de acta convelltlJsdeput:lto rulll uit d ic periode (GAA. PA 379 in\'. no. 221 & 222 )
26. ARA- I, Rvi} SS. insertie no. 5 bij notulen 10 feb rua ri 1772.
27 , . Ko rte ('hronyk de r merkwaardige gebeurtenissen van den ja:n e 1793' . in: SIH' lIll1l1",~ cl/(' SwarkulldÎgt, Afmtll/{ll'h
"l'(wdell jmll'l' J 794. p. 52·5 .
28. Jacob A lexander \ ';10 Bliek\ cld (geb. cn. 1752) was de Loon \an Wi lk m Bhd en dl' negeri n Phyllis van Blid ;
He ndrik Petrus Pla nteau (geb. ca. 1763) was een zoon van Pi erre I)!an tellll J m. c n de negerin Lavall ièrc \ nn 1l0!>sè:
Abraham S i g l s nHLndu ~ COlll\'alius (gcb, ca. 1759) was een kind \:1Jl llalth:l/:Ir Comv.. Ii\.~ en de negcrin Jona (Adriana
Cat harlIla ) va n CUJllvalius: Jnn de Bijl' (geb. ca. 176 t) wa", l\c zoon \ an Pi eter Hendrik dc Bije en de lllulnu in Mariana
vnn de Bijl'. ARA-I. ON AS 39 I" 237. 41 fb 192. 62 r 24J. 73 I" 86. 2 ... 0 I" 722. 337 r' 56; R vP 4 16 In 439. 446 I" 42,
5R3- r' lOS: R:l:ld va n Civiele Justit ie ( RvJ ) 1322, vcrklaringen o nder ede \(111 A.c. "nn COJTlva lius e n A.S.
Con\\'nlius. 1J2!-l. \ e rkl:l ring onder ede va n J. de Bij e.
29, ARA - I. SvS 379 1'1> S04: Gouverncments-secretnrie (GS) 22 f ' l OS. 23 110 24. 4S1 no. R. 61 7 d.d, 20jllni 1816:
Slir il/(/IIIII.I'(·II" All//(IIwdr op he/ jO {//' o//::.es Jwere .IeslI Clwisli Allno 178 1).
30. ARA-I , RvP 9!, notul en 17 feb runri 1775; id., 124_ no tu len 2'" augu stu s & 10 september 1784; id .. 442 110 103. J,A.
Sc hiltka mp, De gesdliedl.'nis l"(/fr het IIO/(friU(Jf ill lI e/ o('llVoigebied 1"(1/1 de We,I'I- lndische CO llllwgllie (·s-Gmvenhagc.
196"' ); 327 . Een so lli ci teur kon ree ht sb ijstnnd verlellen in "klein\.' zake n",
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Jeal1.JlIcques Vrij
ARA-I. IhJ 15. /wlukn J I januari 1779: Slalen-Gen..:raal 7%1. f..:k~st Samuel Loseken. behandeld 23 juli 17R4.
Han ...scn \\as de zoon \all de Duit ser Samuel LOSl..'kCI) en dl' vflJe negerin BctJ!.: \ar1 lIannibal. Losden nam het
lIutiatier om LIJn onwettige kimkren tc legi timeren, maar omdat nagelaten werd om .1,111 de hier..lan \ crbonden financiële vcrplichtingen te \oldo..:n ven Iclen dc brieven van legitimatie in [791 (ARA- I. S\ S 397. bijlage 220 bij missi\ c
Friderici d.d. 27 jllni ! 79 I).
A/hum /1/"01110101'/1111 I'llll de Academie It' Ilo)"{ierl\"ijk. bcwerkt door Mr O. Schutte (Lulphcn. 1l)~O): 264: 5urill(/(/iI/.I("he All/ul/wd, 1'001" den )(/01"(' 179)1; ARA-I: ONAS H7 no. 20. Weyne~ moeder WilS cen vrije mulattin genaanul
Eli sa bcth. Zijn vader Pider (van) Weyne was eveneens klcurling; hij was een loon van een /warte moeder en een
half- Indi aans huif-blanke vader.
A RA-I , ONAS 604 (I, 45. /Joon was door Van der Mey enke le jaren voorebt deze met een blanke vrouw in hel
huwelijk trad verwekt bij de negerin Nan ie van de plantage Corpinabo en in 17(,1 door hem o nde rgebrac ht bij zij n
moeder te Rhenen, provo Utrecht. Daar wcrd Boon in 1768 gedoopt. I lij kcerde in 1770 terug naar Suriname en
manumittecrdc zijn moeder Nanie in 1777 (ARA- I, ONAS 65 f1' 31, S\ S 205 I\. 108 & 206 jI' 10 IJ. Rv P 41 7 I~ 43:
Rijk s Archief UITcch!. "naamregiMer der gedoopte kinderen tOt Rheencn" (kopie)).
ARA-I, ONAS 79 no. 53: 290 f' 36: 4~ [ f' 60.
ARA-I. ONAS 62 r' 243.
ARA-I. ONAS 98 no. 12 & 39.
SIf,.i,,(f(fm.~f"I}(, Ai/J/wlllch \"OOI" dell jl/are /79ft. Boon was mC I Emanuel Frcdrik lIoth cigenaa r van een nabij
Ilar:.llnaribo gelegen b ui tenplaa rs genaamd Wilhe\mi nasburg, Ilan!>sen was a ls êén der erfgenamen van z ij n oudlante
Nanelt..: Sam ...on medcëtgcnaar \an de ho utgrond Onvcrwagt W "d r:l). len\ ij l E!oiser a ls medeë rfgenaam va n z ij n IllOClier. de wedu\\e Gos<;eky. êên \all de e igenaren ~ cn daarbij de rldmini str.l\l'ur - van de koffie- cn katoenplantages De
Ui" lugt ":11 lIie!>ve ld ( liocr lI elen;:1 k reek) was (A RA-I. ONAS 56 f1' 144.69 p' (1).
ARA- I. S\ S 20<) f ' 819; n\ J 27. rckest J. E. \ 'lUl O nna d.d. 17 januari 1791 : St~l1cn-Generaal 3849: 1267. 1363.
ARA-I, SvS 80 11' 59. 210 fb 688: Rd 27. notulen 2/ jamwri 179[ en bijlage.
ARA -I. SI'S 397 fl' 37~.
Hendrik Frederik Matil c. J ohanne~ Albertus van Lobbrec ht en gouverneur De Friderici: van twee antJer..: raadsht:refl
valt het SW lldpull/l1iet tc <lchterha1cn (ARA- I. RvJ 27, .. illing 21 januari 1791: SvS 397 11, 37~).
A RA-I.
414, rekest Jan Elias van On na 5 mei 1792.
A RA-I. GS 25 jI' 131,473 110.137,639 no. 134: SvS 210 ft' 1188. Sul"ÎlfawlI.)"{i!eAIII1(/II(/ch \'()()rdelljallre 1793.
1795. 1796, 1798.
AnA-1. ONAS 835 ("inventaris van alle zodanige papieren betrekking hebbende tot "I kantoor van nu wijlen den
Weled . Il eer Jan Elias v~n Omw"), 96 no. 27,98 no . 11 ,99 no. 26.
Zie bijvoorbeeld A RA- I. ONAS 745 1" 171 & 746 tI' 32. 68. Zo /Jam Van On na
belangen waar va n leden van
promincnte Surinaamse familie s als de Bedloos en de Roepels en had hij de na latenscharren van de Raden van
Politie Hugo John Kenncdy cn Petrus Cornelis van Stuyvesand onder I..ij n beheer (ARA- I, ONAS 805 ilO. 51. 832 no.
35, R47 no. 2.9 1 I ak/cd.d. 16ju li 1813).
ARA- I, ONAS 4 52 110. JO. 757 1" 307.
5111·;I/(I(/I/I.IC"(' almwwl.. I'oor {,el jaar /1'120. AI bij gelegenheid \ an de volkstelling "'lil 1/01 11 gaf Van Onn<l op naa~t
secrct:lris van de weeskamer ook plantage-eigenaar en "admi ni:'lra teuf van ondcr...cheid cnc plantagien" tc /ijn (ARA
microfilm.li. volk stelling I ~ 11. (ree colo/llwllllld h/ack residelll.1 II no. 16<)).
ARA microfil ms, \o l k~teJling [8/ J; ARA-I, R v l~ 500 r' 29.
ARA-I. IJS 14 jl' II \): ArchicrOnbcheerdc Boedels e n Wezen Su riu:l/m.' 1788-1 ~28 125 11' 299: ONAS 8 12 no. 112.
A RA-I, BS 14 11' 25R: RvP 539 f ' 24. ARA- I!. Mv K 369 d.d. 5 no\embcr 1823 no. 61 :23. 375 d.d. /6 december 1823
no. 59. 2081 (Suri name) r 3. D.: vader van hede rik Jan Loui s Re ns was een vriend van Jan Elias \ lIIl Onn3. de blanke
creool Loui ... J ürgen nl!r1 :o, () 770- 181 7). F.J.L.R . van Onna poogde in I R23. net als zij n pleeg\:ldcr in 1787 had gedaan. brie\e ll van legitimatie Ie verwerven, Tllaar dan rd s Zooll van z.ij n natuurlijke lader L.J. Rens. !l ij kreeg nul op
het rekest omdat hij niet aannemelijk kOIl maken dat Rens he m hud wi llenlcgitimercn.
ARA microfilms. \oolk~telting 1811.Jree C%U red wui bll/ck /"t'.\irll'l1/l· I tno. 160.
AKA-I. GS 483 no. 418
ARA- I. ONAS 94 r' 8.
A RA - I. R"P 4271" 302.
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Wim Rutgers

Brandende kaarsen om de donkere heidenwereld
te verlichten
Zendingsromans over Surinames binnenland

V

er/ellen over de missie boeit groot en
klein en wie hel doe/ kan afrijd op een
dankbaar gehoor rekel/eli . (H. Helmer C.ss.R.)

Geschiedenis is eell vrouw. Een blanke vrouw.
machtig als de eigenares van eell groolplallraasje! En blankwil ook. wa"t ol/eell zij hebben
de macht om over OIIS Ie zeggen, zodat wij in
/1/;1/ termen bestaan. (Ee/gar Cairo)
In de inleiding op z ijn in 1972 ve rschenen standaardwerk, Oost-II/dische Spiegel, schreef Rob
Nieuwe nhuys dat de Indische letterkunde
moeilijk ge heel geïnteg reerd kan worden in de
Nederlandse literatuurgesc hi edeni s, want 'ze is
nu eenmaa l voort gekomen uit een ge heel andere culturele en soc ia le situati e, ze heeft an dere versch ijningsvo rm en dan de Nederland se,
met een lichte voorke ur voor niet-literaire genres. Ze ziet er eenvoudig anders uit. .. ' Wat voor
de Nederlandse litera tuur omtrent de Oost o pgaa t, geldt mutatis mutandi s voor de West.
Eén van die andere verschijningsvormen,
overigens ni et in de index va n de Oos/- Indische
Spiegel opgenomen, is het mi ssie- en zendingsverh aa l, dat in de Ca ra'lb isch-Nederiandse literatuur een lange traditie kent die to t vcr in de
vo ri ge eeuw teruggaat. Dat subgenre kwa m
niet voort uit de gedach te iets 'all een maar o p
pap ier [te] zett en en het dan naar het land der
blanken [te] sturen o m de menschen daar om
'die domme zwa rtj es' te laten lac hen .. ,' ee n
aant ijg ing waartegen zend eling P.M. Legê ne
zich in Van Boschnegers en Roodhuiden 1932:
34-35 verdedigt, maar met de idee door midde l
va n een verteld verhaa l ' al s brandende kaarsen

de donkere, diepgezonken heidenwere ld te verli chten' (Legê ne: HeI'dellking 1935: 5). We dienen te bedenken dat de verha len veela l gesc hreven werden door de missionarisse n en
zendelin gen in den vreemde , maar dat ze ZOI1der uitzonderin g bestem d waren voor het veilig
in het moederland gebleve n thuisfront.
De ve rhalen hadden naast een informerende
functie over het zend ingswe rk heel vaak als
neve ndoel de portemonnee van de lezer te ope-

nen tcn bate van het ze ndin gswerk. Het laa tste
late n we voor wat hel is, het eerste doel interesseert ons wc l, omdat in het prc-televi sietijdperk
deze ve rhal en
veela l de uitsluitende
informatiebron waren die weergaven hoe het er
in ' d ie donkere diepgezonken he idenwereld '

aa n lOc gi ng. Met andere woorden: dit soort
verha len over onze West, ge publiceerd en w ijdverspreid in boekvorm en in populaire bladen
als Berichten uit de Heidenwereld en De
Godsdiensrvriend - om cr maar twee te noemen
- waren in hoge mate beeldbepalend voo r de
leze rs in Europa.

TWEE WERELDEN
Tijdens de kron ingsplec hti gheden van Christaan VI va n Denemarken , in 173 1 in Co penhage n, o ntm oette Graaf van Z inzendorf, de
stichter van de Eva nge li sc he Broedergemee nte, de He rnnhutt ers, de gedoopte ' Kamm crMo hr' Anton Ulrieh , die met z ijn beschrijving
van de kommervolle positie va n de slaven op
St. Thomas en hun 'o nuit sprekelijke li chamelijke en geeste lijke lijden' op het Deense ei-
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land hel zend ingsv uur va n de Broede rs o nl slak. Een jaar laler waS de zend ingsarbeid op
St. Thomas en SI. C ro ix realiteit. Drie jaar
daarn a trokken de ee rste broeders eveneens
naar S m inarnc, waa rm ee een traditi e gevesti g d

dromen luidt het aldus:

werd di e zich tot in onze cc uw zo u voo rt zetten.
Van al die naar de West uitgezonden zendelinge n is OI1 S waarsc hijnlijk de naam van de uil
Denemarken afko msti ge Peter Martin Legène
( 1885- 1954) wel het Illeest ve rtrouwd, ook al
omdat hij ti entallen boeken met zendin gsvc r-

P.M . Legê ncs ze ndin gsve rhal en onlstaan va nlIit een duali stische positie. Ene rzijds ve rdedi gt
hij de culturele eigenheid va n marrons en
Indianen en schrijft hij met ee n grote antropologische openheid over hun ritu elen bij geboorte, dood en begrafenis. anderzijds staat hij
vanu it
zijn zend ingso pdracht volstrekt
onve rzoenl ijk tegenover het heidendom met
zijn geloof in heil ige bomen als de kankall/ri,
heiligdommen CIC. en verdedi gt hij christelijke
symbolen als doop en belijdenis en westerse
waarde n als het hu welijk .
In zijn ve rha len gaa n zending, med ische
hulp en sc hoolonderrricht steeds samen , waarbij de laatste twee in di enst staan van de eerste
door de bekeringSl110gelijkheden die ze bieden.
De ze ndeling is bij de mensen in het bos,
maar wordt noo it één met ze. Hij pree kt tégen
ze maa r cOl11l11uniceert niet echt met hen . Als
een ware Kipling-adept sc hrijft Legê ne, dat hij
graag met de bosbewoners ZO LI wi lIen praten.
maar dat een dergelijk gesp rek zo nder di epgang za l blij ve n, wa nt 'zij leven in hun eige n
we reld, die ons. Blanken, niet aangaat en waar
wij lOch geen beg rip van hebben. Die were ld is
zo vc r va n de onze, als hel Oosten is va n het
Westen.' Dat lijkt de hele zendingsidee te onderm ij nen, maar 'Oost en West zullen elkaar
nooit vinden, dan alleen in Jezus ChrÎstus en in
Zijn kerk'.
Dit onoverbr ugbare twee-we re lden-motÎ ef
duikt in Legê ncs werk herhaaldelijk op.
Legê ne verded igt de Goede Wilde-idee als hij
schrijft over de 'still e wereld va n ongeschonden natuur' tegenover de 'onrusti g jage nde'
were ld, waa rin ' mense n op jacht naar geluk,
het ge luk va n zichzelf en anderen vertrappen.
omdat zij ni et weten, waarin het ware geluk bestaa t'. [209]

h:l/ cn sc hreef. di e hij a ls voo rzi tter en secretari s
van hel Ze ister Ze ndingsge nootsc hap publicee rd e. Ve le daarva n gaan Ovc r S urin ame, waar
Lcgêne va n 1916 tot 1930 als ze ndeling onder

vooral de I-lindostanen we rk zaam was. Legêne
was va n oo rsprong journ alist. maar vo lgdc latcr een th eologisc he studie, deed zendin gserva rin g op in India, waa r hij Hind i en Urdu
leerde. De journal ist vi nden we teru g in de
vHn rdi ge stij l van zijn ze ndingsverhalen, de
Indiase ervaring in zijn han g naar het Oosters
mys ti eke dat uit zijn werk spreekt. AI binnen
enke le jaren na teru gkeer uil Suriname schrijft
Legêne zijn eerste Surinaamse zcndingsverhalen.
Zendi ng kun je overal bedrij ve n, maar in de
ve rh alen van P.M. Legê ne - en ve le and ere n vi nd en wc haar uitsl uitend onder de bosbewoncrs va n het Surinaa mse binnenland: onder de
slavenbevolking op de pla ntages, de onafhanke lijke marrons en hun nazaten, en de autochtone Indiancn di ep in hel oerwo ud.
DILEMM A
In het ze ndi ngsve rhaal ontmoeten twee we relden elkaar: di e van de blanken in de stad, de
besc havi ng, de cu ltuur, en die va n de zwarte en
de rode mensen in dc onge rept e natuur va n het
bos. Ze staan voo r P.M. Legê nes beleve n
sc herp tegenove r elkaar. In een van zijn bekendste werken . het in 1948 ve rschenen en di ve rse keren herdrukte Surinam e, lund mijl/er

'·tier on tmoe Ien Iwee werdllcll elkaar. dc wereld de r 'cultuur · e n cic wereld v;\n hel meesl primitieve menselijk Icven. [46J

/50

Wim Rlffgers

Over de mensen in het bos luidt het :
Wat zijn ze mooi ! Wal passen ze goed in dez.:: o mgevi ng.
Welk een o ngeluk zou hel zijn . als de boze wereld van builen hier binnendrong en deze fijne 'cultuur ' vernietigde,
die zij, door hel Evange lie alleen hebben geschapen. Gelukkig voor hc nli ggcn hun gemeenten zo vcr ac hter lal van
grote en gevaarlijke watervallen, dat er weini g contact met
de buitenwereld mogelijk is. Gelukki g, zeggen wij···lI81]

Wat zou hij erbij gedacht hebben toen hij het
woord ' cultuur' tussen aa nhalingstekens
plaatste? Het dilemma zÎt hem in hel open oog
voor de noodzaak va n medisc he hulp en onderwijs, waarvan Legê ne wel dege lijk het be lan g
z iet.

NATUUR

De zend ingsverh alen ruimen veel plaats in
voor de indrukwekkende exoti sche natuur. Ze
besc hrijven daarbij de reële natuur en het bos
als metafoor. De ongerepte natuur is Gods
werk en als zodanig een wonder van prac ht
voor wie het ge loof hee ft dat te schouwen.
Maar hetze lfde oerwoud is een oord va n donkere, demonisc he angst voor wie het Ji ch t van het

geloof nog niet is ontstoken . J. W. Baronesse
Van Lynde n zegt het aan het begin va n In het
oerwoud van Surin ame (1948) aldus:
De mensen zeggen wel eens. datje God kunt lere n kenne n
uit de natuur: maar bij de he idenen zien we wel, dat dil niet
zo is. [12]

zo gre nzeloos donker, dat zij het lachen verleerden, en hun
ogen werden zwart als de nacht. Die ogen vertelden van
a ngst e n vrees. \vaarin zij leefden van de geboorte tol aan
de dood. (P.M . Legêne: Sir/fifoki 1950: R)

Slechts voo r de ge lovige chri sten is de natuur
ee n oord van harmon ie en sc hoonheid. De
wee lderige plantengroei van het bos waarin al-

les wat een sprankje zo nlicht wil bereiken
wordt omgeboge n tot het bee ld van de mens die
ge lovig omhoogstreeft naar Het Grote Licht.
Me I onweerstaanbare kracht wordt alles omhoog getrokken
lot het li cht. Doch door dit geweldige, ,,]Jes bezielende streven naar o mhoog vergaat alleen het o nkru id . A I hel andere
wordt e rdoor gezegend . Door e lkaa r getrok ken en gesteund
schieten de stammen omhoug, slank en rank. met een
kracht die ze nooit zouden kun nen ontwikkelen. wanneer
zij alleen stonden. ( ... l Zo draagl het sterke het z wakke, en
daarvoor dient het kleine en zwakke dat gedragen wordt.
weer tOl versie ring Viln zijn drager. Zou de wereld niet een
paradijs kunnen worden. wanneer ook de mensen zich zouden willen buigen voor die godde lijke wel van dienende
liefde, de een de ander drage nde, omhoog mwr bet licht?
( P.M. Legene: De gel'ioekre p{mlf(/!,W: 1')5 I: 78-79)

Het is ee n metafo ri sc he vondst die Legê ne kenne lijk zó ges laagd vond dat hij deze steeds
weer gebruikte. In De sYlllph onie van hel oerwoud en Wat het Surinaamse oerwoud ons vertelt komen we hem in nagenoeg dezelfde \voorden tegen.
Klim o p tot God. jaag naar het lic ht uit Hem. zuig Zijn
Godde lijk licht in U op. En verlicht dan met Uw licht de
donke re were ld rondom 0. .. (P.M. Legene: WuI lIef SuriIlaamse oerwoud OIIS I'erlelf. 193x: 24)

BEELDVORMING
Voor hen zit de natuur immers vo l angstwek-

kende demonen. Tijdens de slave rnij bood hel
oerwoud de moge lijkhe id tal vlu cht naar de
vrijh eid. Maar vervo lge ns regeerde in het bos
de angst voor in bomen, water en rotsen verborgen geeste n, angst voor de wereldlijke en

geestelijke leiders, zodat
zij op deze mani er toch weer slaven werden, niet van
blanke plantage-eigenaren , maar van toverpriesters. medic ijnma nnen en tyrann ieke opperhoofde n. Jlun leven werd

Aan het begin va n het ze ndingsve rhaal Tani.
he/ godenkind schrijft Legêne dat het weli swaa r een verhaal is, maar dat het daarom ni et
mind er we rke lijk is wa l er in staat;
Het is door en door waar. Want al d~ feilen . die cr in verwerkt zij n, zij n geno men uit het werkelijke leven van de
Bosehnegers, uit de dagelijksche gebellttenissen in di e
donke re wereld der demonen. [7J

Er z ijn trOuwens in het a lgemeen
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wij7ingcn dal dit soo rt exo ti sc he ve rhal cn over
andere landen en vo lkcn om hun inrormatievc
waarde geco nsLlrnccrd werden.
P.M. Lcgènc sc hetst een sterk ideologisch
ge laden bce ld van het leve n van de Surinaamse
bosbewoners als ee n bestaan vo l angsten en
vrezen dat de arme heidenen moeten doorstaan . Voor hen is hel leve n in de natuur ve rre
va n idyllisch, want ze zijn overgeleverd aan
stren ge leefrege ls, opgelegd door talrijke demonen in heili ge bomen , watervallen, rotsen en
overa l elders, aUIl de mi sbruiken van macht
door de medic ijnmanncn. aan hct autoritaire en
ze lfz uchtige bewind va n dc kapiteins als bcstuurlijkc autoriteit. Hetlevc n in het bos va lt de
arme heidenen ni et tc benijden. Pas met de
komst va n het chri stendom wordt het bosbcsta;1 \l lee i1nHlr en ge not vo l.
.Ic lweft gee n cultuurrclativi st te zij n 0111 op
te mcrk en dat ze ndingsacti vitciten 111cnse ngeIl1ce nsc happen in het Surinaamse bos beïnvloedd en. Beke rin g betekent vaak sc heurin g in
gezinnen tu ssen ouders Cil kind eren, man en
vro uw, soc ialc isolati e in het dorp van inwonin g, soms ze lfs verbanning. In de ve rhalen
wordcn de zc zak en aangestipt, ze lden di eper
gepro bl emati secrd dan als het olTcr dat de bekeerling brengt yoor zijn heiland. Christcndorpcn worden altijd positi e f~ hcidendorpcn negatiefgesc hctst.
Zendingsarbeid is het delgen va n ee n hi storisc he sc huld voor ethicus Lcgène : 'Wij hebben
veel sc huld af te betal en aan deze arm e mellsc hcIl. vee l wcer goed te maken!' Er zi t in
Lcgênes ve rhalen een sterk 'wiede rgul1Tl<lchun gs-c lement' in di e zin dat hij zich een
ee uw later nog sc haamt om wat er tijd ens de
periode va n de slave rnij aan blanke wreedheden is begaa n:
!\I~

gij dcn aardbmkm bouwc n zuIl. Lal hij U Lijn \crtno-

geil niet meer g..:ven. totd.lt ..:1"0.: g ulden. die hicr werd gc-

roofd. i.' \\:rgoed tot dal al hel blocel. dal hilT werd \crgolen , is \'crzo\'nd. en :t1 1c tram:n. dic hier vloeickn. met !ranen \<ln berouw zi.in bctaald. (( 1'.1\1. Legênc: Dl' .\YIllIJII/!IIie
lW/

hef Ol'I'II·(/lul. 193.1: IlJj

/5/

Ande rzij ds propageren zijn verhalen de
superiorit eit van de blanke. westerse bcse having cn wordt Leg0 ne da armce i1llpliciet [?J
ve rdedi ge r va n de ho llancli sc rin gs- idec. Da\ de
ze ndin gsm: ti vi \ei\cn llJ de eman cipatie van
1863 de koloniale aut oriteiten wclgevallig waren, werd in 1935 bij het tweehondcrdjari gj ubi Icum va n dc Ilernnhutter ze ndin g in Suriname
onomwonden door go uver ncur dr. A.A.L.
Rut gers ve rwoord, toen hij de betckenis va n de
HCJ'Ilnllulterzc nding plaatste 'in hel kader va n
Nederlands koloniale taak in S uriname' , al s 'de
heilige roeping 0111 het we17ijn en de ontwikkeling te bevorderen va n dc vo lken, di e nog
ni et in slaat zijn tot ze llbestuur' . De dhischc
politiek in een notendop. De ze ndin g~ro 111an
bevestigt dcze gedac hte. Uiteindelijk brengt de
ze nding zege n in het donkert.: bos. dat zc Hls meI
kaarsen van de dui sterni s be vrijdt.
E~1l va n de bekendste ze nclin gsro1llans va n
P.M. Legê ne is wcl Tal/i. hel godel/kilu/dat in de
jaren na vc rschijnen enkele keren werd herdrukt . Hel is een trildi\ionele beke ringsgesc hicclenis va n de heidense hoordfiguur Ta ni cn zijn
bevrijding van dc angst. TanÎ wordt doo r zijn
bij zo ndere gaven \.!Il zijn vriendschap rn e\ tij ge r
cn slang gezien als eell gode nkind. Maar dan
een hcidens godenkind!
Dan komt dc inhcemse ze nd eling, die aanva nke lijk nog weinig reSUllaa\ bockt: 'H et werk
der zc ndin g in het Bos land is ee n ploegen op
harde rotscn en slechts Ldden heel! de ze ndeling de vreugdc, mensen doo r het Evangelie gegre r en te zien'. [70]
Maar het za l duidel ijk zijn dat Tani wcl degelijk bekcerd wordt en va n ee n heidens goden kind lot ee n Kind V<l n God wordt. Via de \Ve reldse liefde voor het reeds bekeerde lllL:isjc
Swi timoffo, maakt Tani te ve ns kenni s met de
Goddelijke Liefde.
De bekerin g van de ze twe e jonge mensen
brengt Ilt'n in de problemen Ill e ! hun I~l mili e,
hun dorp cn mei de tovenaar. Maar die worden
alle opge lost, zodat Tani en Switi1llolro een
ch ristelijk huwelijk kunn en sluiten.
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Zelf:. hun uiterlijk \cr.llldcnk t1cluJeroogen. Niet alleen

kregen hun ougçl1 Çen nndc-rçn glans. maar cr kwam een
geheel nieuwe uildrukl\l ng op hu n gelaat. di e \ an rust en
,'rede in Ill't hart ge tuigdl.'. [1731

Op hun bemt tijgen Ta ni en Switi mo Oo o p het
ze ndingsp ad c n ' ce n drukk e tijd va n een hee r1ijken oogs t' beg int . Be id en zijn ' uit d iep e dui ste rni s en een gruwe lijk leve n in zo nd e en
dui ve lsd ie nst re in gewassc he n in Z ijn bl oed '.
HERSC HRI JV INGEN
Zend ingsro mans we rd en door passa nt en gesc hreve n. In hoeve rre hebben au te urs va n Suriname zèl f' z ic h de tradit io nele zendi ngsroman
e ige n ge maak i'!
De S uri naa mse on daw ij zer Kees Neer
(19 16) die la ngdurig in het binne nla nd lesgaf.
is dt::rtig jaa r jonger da n ze nd eli ng Lcgê nc,
maar p ublicee rt me t Vi(J(loe ( 1949) ee n ro man
d ie aans lu it bij de trad it ie va n de zendingsroma ll . Een r.k. onderw ij ze r-ca tec hee t heeft al s
id eaa l di ep in het bos ee n c hri ste n-dorp te
sti c ht cn. De pcrsoo n naa r wic de ro man genoe md is, is ee n jong, pi cnt er me isje, de beste
lee rlin g va n de sc hoo l en reed s 'ee n vuri g
C hri stinll etje ' . Z ij raak t in ee n co nll ict tu sse n
de trad it ies van het bosge mee nsc hap e n haar
in d ividue le gcwc ten, a ls ze op negenjarige leeftijd wordt u it ge huwe lij kt aan Ma mmoe, een
Illan van vce n igjaar. die bovendi en gee n christe n is e n vorige vrouwe n s lec ht be hande ld
hee n . De o nderw ijzer veTZucht : 'op d it
chri stinnetje had ik mijn hoop geste ld : de Bo ze
hcen z'n prooi we l goed gckoze n:
Tege nspeler V'ln Ma mlll oe e n pe rsoni fi ca ti e
va n de ve rn ie uwi ng wordt de jonge am bit ie uze
Lodewijk Amap pa. ee n jonge christen, die naa r
de stad trek t o m hCI ti l11 ll1 crvak te Icre n en ve rvo lge ns in dc oo rl ogjaren voor de Ameri kane n
o p vliegve ld Zanderij we rkt. Hel vc rhaa lgenrc
ve rond crstc lt dat na dc nodi ge ve rwikk e lin ge n
de jonge lui Vio lI oc cn Lodcw ij k ecn ge lukkig
hu we lijk kUllll en s lu iten, het ee rste chri sten hu we lijk va n hel do rp .
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Vi0110e bcschrijf'l tf<ldi1ic conira ve rnl cuwi ng, bos en stad, o nku nde tege n onde rw ij s,
obia en geneesku nde, de we tt en va n he t bos
corHr<t de welle n van de kerk, he ide nd o m en
c hristendo m . Ve ra nder ing, inv loed van de slad,
kan n iet uitblij vl! n. Daar is de ro man d an oo k
nie t tegen, vee lee r gaal het 0 111 de ma nÎ e r waaro p. De wij ze dor pso ud ste Ko nim an vindt dat
de bostrad iti e m oe t b lijven. Ill aa r dat ond erw ij s
nodig is:

De 1\\:hool i), goed. ·t Is goed dal wij Illcn s.; n van ·1 bus.
leren ~chrij\ en en rekenen. Maar de geesten \:111 d ie ge.,lor\'('11 zij n. lulle n \\raakncrncn o\'cr ons. :lIs \\ij de \\Cu..;"
\:111 ·t bos I\\C\ \,)..:\en Ircdcn.1421

Feloe Kam isa. de oom va n Vio ttoc zegt dal 'de
lijden zij n ve randerd. en wa l n iet goed was in
het verl eden. hoert op de dag vu n va nd aag nie t
te worden ge handhaafd'. Beke ring word t h ier
du s in ee n alge meen ka der van ve rande ri ng,
ontwikke ling, ve rweste rsi ng gc pl aatsl.
P.M. Legê ne e n Kees Nee r zij n rela ti eve tij dge no ten d ie be id en de bosge l11 ce nsclwppcn va n
bU Îten besc hr ijve n, o ndanks hun ve rbl ij f. Be iden geb ruik en hun ve rh aal 0 111 vee l ervarin gc n
ove r het bos levc n te kunn en ve rt ellen . Net:: r
geeft uitvoerige beschrijvi nge n va n het dor psleven. de v isvangst, fees ten, (w in ti)da ns. spe l
en beg ra fe ni ss en. kangil la (ruJdplcgi n g va n de
goden). kroetDe, o msingeli ng e n afstralTing.
Be iden besc h rij ven de nat uur. de riv ier en d c
wa terva llen .
Kees Nee r haa lt de sc herpe kantj es va n de
be ke ri ng cr ee n beetje a r. In ViOllOe verded igt
h ij de chri s te lijke waa rde n op ve rd raagza me r
ma nie r. met meer beg rip voor de trad itie. da n
Legê ne in nU/i. hel gmlel1kind. Hoewel in be ide
ro ma ns he t resu ltaat ge lij k is, gaa t het in
ViOfwe niet zo van 'door d ik e n dun' en ' te v uur
en te zwaard'. De ro l11 l:i 1l demo nstree rt beg rip
voo r de cultuur va n hct bos, en is il1 di e zi n humane r va nuit de id ee dat de ziel va n de mens
van nat ure chri ste lij k is en gC Il1C1kk elij k c hristelijk voc lt , a ls dc mens ze lf zij n gewe ten ni et
S11100 rt.

154

W;m Ril/gers

ALBERT f-IELMA N
Wc IlUlken een spron ge tje in de tijd . In de jaren
vijflig brCllgl de Surinaamse autcur Albert I 'clman (1903-1996) cen dubbele corrcctie aan op
de rornanti sl.: rcndc en moralise rende zendelingen-auteurs. In De laaiende stille lezen we het
negatief van wat P,M. Legênc sc hreef over het
bos. Waar bij Lcgê nc in het oerwoud alles opwaarts streeft, wordt bij Helman de vegetati e
ol1llaag getrokken. De hulp van de planten aan
elkaar 0111 omhoog tc streve n wordt tot strijd.
Het oerwoud is bij be iden een metafoor voor de
idee van Gods doe/mei de mens, maar met een
geheel versc hillende uit werkin g!
Lianen krac htiger dan ij/eren ketenen klimmen langs dc
bomen op e n trekken heil in d.n(:rcndc \lal omlaag. Hui7cnh02C orc hideeë n lc\ en În dc krui nen en beroven al het
onderhout \an zonl Îcht. ( ... J GCCIl \\'ezel) gun t het andere
hi er ook maar l'en korte rllst: Însectt:n 'v relen voge ls. voge ls
bloemen. bloemen WCer in~cctcn. De beesten vreten alles
en elkaar. de mensen e\CIIZO, / ... ) Als dit GoJs sc hepping
is, hoe kan men dan l10g :wn een onderscheid geloven luS·
sen God en Duivd? Zij /ijrl beiden één. e n
is dan
"cnvorpcnhcid ee n \lilVerkiezing en het uitwrkoren-7ijn
een wijLe van verdocmenis. (Alben He /ma n: /Je laaiende
s/ilfe 1952, 1961: 142·14])

zu

Dat is het ee rste aspect. Van! I april tot 22 mei
1955 neemt Albert I-I elman deel aan een
Surinaamse oerwoud-expeditie. Hij houdt een
dagboek bij, dat hij evenwel pas vijfentwintig
jaar later, als I-Ier eind \'an de kaarl, zal publice ren.
Hoewel zijn oerwoud-e rvaringen dus va n
enigszins later datum zijn dan die van P.M.
Legêne en va n Kees Neef- is de houding nogal
verschillend. Ook I-I elma n gaat va n de legenstellin g tusse n bos en slad uit. aldus ve rwoord:
Ik ben geen bl1nd lIdepI V:1I1 Jcan-Jacqu..:s Rousseau, dit:
aneen !lIiwr kl'itickJoLc bewondering koesterde voor de ongebreidelde naluur. ben mij cr integendeel goed ~',Hl bewust, dat wij alleen meI behulp van de moderne w..:stcrsc
technick zo veilig Cn sne l konden n::izen, e n in luttele dagen
d;llgen..: konden afdoen. wlit anders L'vcrH'ccl weken vergt.
( ... ) wij ~ledelingell beginnen de (lcrwoudbewoners sleed"
dichler Ie naderen, - alk .. hijeengenol11l'n meer lOl hun
schade dan lol hun \onrdccl . [2 U)

Albert Helmans ve rslag va n zijn expeditie naar
het binncn!and is ee n omkering va n gegevens
uit traditionele zc ndin gs roman. Dc Westerse
medi sc he kun si was in die verhalen immers
steeds superi cur. Naarmate J Ic/man dieper het
oerwoud binnendringt, krijgt hij probicmen
111et opgeze!!e benen die hem veel lasl bezo rgen. Dil kan ge lezen wo rd en als metafoor voor
de onaangcpasth cid van de stadsmens aan het
bosbestaan . I-Iet lukt He/man n;el de pijn te
verdrijvcn. Westersc medische kun st baat niet,
maar cen Indiaanse dresivrouw wect met eCn
compres va n boskruiden de kwaal afdoende re
ve rhelpen. Dc natuurgeneeswijze wint. De natuur În het bos is harmonisch, de mens die erin
leeft is ermee ve rbonden, het is de stadse Indringer die het evenwichl verstoort.
EOGAR CA IRO

Dc Surinaamse autcur Edgar Cairo (1948) publiceert in 1982 Dal 1'/1111' der grofe drama \',
waarva n het verhaal afwisse lend gesitueerd is
in hel I\,vinligs tc eeuwse Nederland en de achtliende eeuwse Hollandse kolonie Berbice, 111
de bijna vijOlOndcrd pagina's dikke roman zijn
acht hi storische fragmenfen in de zendingspost
Pilgcrhuth in de Bcrbicc gesitueerd een van de
belangrijkste zendin gsposten van de Evangelische Broedergemee nte,
In zoverre zo ud en wc v<l n een zendingsverhaal kunnen sp reken, Illaar dan wel een waarin
dit genre vo lkomen herschreve n wordt. Met het
bijbelsc Cham-motief als vertrekpunt, ve rl egt
Edgar Cairo het perspectief va n de traditionele
zelldings roman compleet. Hij ge bruikt de historisc he namen va n ze ndelingen, als va n
Schuhman [Ca iro's spelling] bijvoorbeeld hot.:!wel deze ni et meer dan ee n kl eine rol in het verhaal spee lt. Th. Schul11ann werd in J 747 zendeling in Pil gc rhuth, hij leerde de taal der
Arowélkken en preekte in die taal. hij vertaalde
Bijbclfragl11clllcll in het Arowaks, hij vcr"aJ,.di gdc een g rammatica en ee n woordenboek. hij
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di chll e e n ve rtaalde vele Iiede ren in het
Arowa ks. P.M. Leuê llc besc hree f de ze vertegenwoordiger van ~d e missionaire linguïsti ek
uitgebreid in zijn in 194 1 gepubliceerde De
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Zilid-A merikoal/se oe/'\\'olld(,/I.
Edgar Cairo volgt de hi stori sc he gegeve ns,
zoal s Legê ne di e besc hreef. Zijn hersc hrij v in g
is du s ee n zee r bewust doorda cht proces. Hij
vertelt zijn verhaal vooral vanuit dc jonge
Akwcmbene, die herdoopt is tot Matthias, en
de oLlde 'vliegende nege r' Esth e llo, niet va nuit
de blanke ze ndelin ge n. De hi stori sc he fra gmenten lope n uit op de gl'Ote s lavenopstand in
de Bcrbice van 1763. Edgar Cairo keert de tradition e le ze ndill gsroman co mpleet om:
Zi", je. 'Ze zl!ggl!n \',ltl OtlS ncgçrs. overal waaT we ;r ijn. daT
wc heitl\!n z ijn. gcbllren 0 111 afgod IC dienen in het hl/kkell
& aal/hiddell \:ln ze. Weldan: z ij. die \\ itkrislen. is lij lijn
de ware heiden! l64\

De altijd zo negatief beschreven medi c ijnman
wordt positief. de blanke vvordt met zijn rare
gewoon ten be l<lc helijk gema~kl. de blanke
weet geen weg met natuur en seksualiteit. de
blanke is indringer in ecn oord waar hij ni et
thui sho o rt en dat hij leegroo ft. De gevluchte
s laven. Indianen en koloniale blanken drijv en
gezam e nlijk de spot met de Broeders en hun
leer, die het du s in het kwadraat te verduren
krijgen. Bekerin ge n worden ironisch besc hre ven : 'De broede rs hadd en menige indiaan bekeerd en afgeholpen van dat ;xoti sc h afgo~
dische.' [101]
Akwcmbene-Matthias fungeert als ee n intermediair tu sse n ze nde ling en Indiaan . Hij lee ft
als het ware tussen twee werelden. Zijn bekering bevrijdt hem ni et, maar brengt hem in ee n
niemand sland: 'Hij ve rstond zijn eigen nege rs
ni et. Een diepe diepe kloof. De wanhoopskloof
van de kolonie!' [444]. Zij n christelijke opvoedin g hceft hem totaal vervreemd van z ijn afkomst: 'ee n bijbelleze r in 't ges lot en Pil gerwere ldj e wilS hij.'
Als LijdcII':-; dt..: opstand in t 763 Pil gc rhulh
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wordt overvallen e n uit geb rand, e n de mensen
ve rm oo rd, villein Mauhia s in opperste ve rwarrin g naar het kamp van de blanke kolonialen
di e hem ve rwelkomen a ls hulp tege n de opsta ndi ge negers! Matthias is tutaal gedeso ri ënteerd :
Hij zou blijvo.:n renn .... n. lijn gl'e:-.1. /ijn lie l. lijn hosspirit!
Dwars door do.: bO:-'SCll. dLlllr Ill' t land! Ih·Jlnl' n. i'l!flnen.
vluchtend \wgfermen ... lot op dl' jnngstl' neg...: rdag! [-I-IS I

En de bloeien de ze ndin gspos t Pil gc rhuth '? De
natuur. de wildgroei en het wilde dier he rncmcn hun rechten:
Dl' slang I:Oll o.:ropniellw de :-.Iang wrwdke n. Dl' tijger LOU
cr wcer \l'r~chijlH.,'n \nOT l'en ni...:uw tlnm...:il'. En de sp in.
Ma:;\I.:r Tarantul.\. IOU opnieuw de ndkn \[\11 de roof gaan
spinnen I([SSl'tl al het sl1"uikgl'\\:rs. \'ergaan! Vl'rg.r :lI1 r [4-1Xl

Het is weer ee n spel va n eten e n gegete n worden. De 'oogs t' V:ln de ze nding is nihil. De
kaarsl:11 zijn gedoofd .
In het subgenre van de Europese 7e ndingsroman en de postkoloniale hersc hrijvin ge n daarvan vinden wc een bewijs dal ni et alleen Nede rlands-Ca raïbisc he passa nten andere thema's
beschreve n dan hUil co llega 's die thui s bleven,
zoa ls Nieuwc nhLl Ys een kwart ee uw ge ledl..!Jl al
c lailnn c voor de Oost . maar teve ns n,lI c r een
steeds bredere kloof gaapt tusse n \vat deze Europe se passanten schreve n en wat de Caraïbisc he auteurs daar zè lftege llove r stelden.
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De Surinaamse Burgeroorlog, 1986-1992

I

nde nacht \'(lJ1 21 op 22 juli 1986 OI'erl'iel
een groep WI11 :el'eJ/, me/ enkele geweren,
kapmessen en ploerlel/doders gewapende bosnegers, miliwire pOSfel1 bij SlUlker/sij\'er en
Albil/a, Hierhij lI'erden niet alleeN wapens
bI/i/gemaakt, maar ook e({'so ldalen en een ONderofficier als knjgsgel'allgcnen meegenomen.
De groep. die Ol/der leiding s/o /ld van ROl/Ilie
Brlfllsll'ijk ell : ich hel 'Surinaall/s NaTio naal
Bel'rijdingsleger 'noemde, lief een II!GQ/)d lafer
opnieuw 1'(11/ :ich horen, loen =e de EcllU-com·
pagnie (Jam 'iel, De elife eenheid I'an het Nario/laa/ Leger die erop uitges fIlllrd was 0111 '1'001'
eens en 1'00 1' alrijd q(te rekenen meI de lastposfeil lIif de .J/II/gle ', lI'erd volkomen l'errasl en
haar cOlI/mandanl geva ngen gel/om en. Enkele
dage/! larer ven 'cheen BO/llerse, (he lUI dan roe
de crI/SI I'llll de situatie volledig had onderschat - getuige ee /) van :ijll eerdere ui/spraken
Ol 'er Bntl/slI'ijk en lief Jungle Commando:
'Laaf dit korte tenllijlHlillg maar aan het leger
ol'cr Die jOl/geil hee,/i wel pk. Illaar geen IQ.'
(11111 der Beek 1987: 4/) -, op de Surinaamse
televisie en deelde lJI ee dat hij de toestand als
:eer ernstig beschouwde.
De burgeroorlog die volgde op de gebeurte·
nissen bij SlOlkertsijver en Albina =al ill dir artikel cell/raal s{(Ian. Hierbij :al een anflmord
1I'0rden gegel'en op drie belangrijke vragen die
de gebeu rtenissen I'{II/ ROflflie Brllllswijk en
=ijll Jungle Commando opriepen: waf lI'al'el/ de
II/ot i e\'ell l 'O1! Bnmswijk 0111 in opstand te komell : 1'01/ wie kregen de rebellen sleun: en hoe\'erre hebhen de gebeurtenissen 1,{1II BI'/{f/s u'ijk
hiJgedragcn aall he! democratiseringsproces in
Surinomc/

BRUNSW IJ KS EEN MANS-GUERR ILLA
Bru nswijk kwam in 1980 op ac htt ienjarige

leeftijd als diens\plichtig militair in hel lege r,
waar al sne l bleek dat hij in vrijwel alle di sc iplines excelleerde. Dit ging ni et onopgemerkt
aan Boulersc voorbij en hij stuurde Bnmswijk
naar een spcc inlc commando-op leiding op
Cuba. Vervolge ns voegde BOlltcrse - die twij felde aan de loyaliteit van zijn 'stadslijfwachten ' en daarom begonnen was meI het rekruteren van bosnege rs (Franszoon 19 89: 36) Brunswijk, ee n geboren Ndyuka, aan zijn veili gheidsdienst toe.
Brullswijks inzet was ongekend. Zo was hij
de enige die, terwijl de ove ri ge omstanders op
de grond doken 0111 dekking Ie zoeke n. ove reind bleef staan 0111 BOlltcrse te bescherm en,
toen bij een bezoek van de lege rl e ider aan
Nickerie, naar later blcek pcr ongeluk. ec n geweer van een lid van de ercwach t afging. Maar
ondanks zijn grotc inzc t werd Brllllsw ijk in
maart 1984 ontslagen. ' Zijn val, in finan cieel
en sociaal opzicht was groot. Na zijn onts lag
werkt e Brunswijk als keukenhulp, magazijn bediende, en arbeider in de goudvelden van de
Sarakreek. maar veel geld en aanzien leverde
hem dit nie t op.
Op 8 au gustus 1985. enkele weken nadat
Brullswijk Wil S terugge keerd in zijn geboortedorp Moengo Tapoe aa n de g rens met Frans
Guyana, wc rd de bank van het nabijgel ege n
Moengo ove rvallen. Hoewel cr nooit harde bewij ze n zijn gevo nden voor Brunswijks betrokkenheid. \\larcn cr toch stcrke aanwijzingen
die in zijn ri chting wezcn. Zo was Brullswijk
ee n uur voor de ove rval nog bij de bank ges ignaleerd en zo u hij volgens een ge tuige ce ns gezegd hebben dat hij een bank zo u overva llen al s
hij ooit zo nder ge ld kwam te zitten (Van der
Beek 1987: 26). Nog mee r ve rdenkin g laadde
hij op zic h door dui ze nden guldens onder de
plaatselijke bevolking te vc rdel en, wat hem de
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naal11 'Robin I-lood' opleverde. Deze naam
deed hij verder eer aan door militaire voertui·
gen Ie overvallcll CIl de lading - whisky, kaas en
champagne, bestemd voor Boutersc - uit te de-

BrUllswijk door Michel van Rcy - die als mini stcr van defensie kritiek had geleverd op hel militaire regime in Suriname en daarom gedwongen was gcwceSI hel land te verlaten - nader in-

len (I-lansen 1986).

ge li c ht over de te volgen strategie. Deze zou

moeten bestaan uit kleine aanvallen op mili-

HET POLITI EKE MOTIEF DOET ZIJN
INTR EDE
In mei 1986 stuurde het weekblad de Nieuwe
Revll , aangetrokken door de verhalen Over een
Robin Hood die in het oerwoud van Suriname
zou ope re ren, de verslaggevers Piete r Storms
en Gera rd Wcssei s naar Frans Guyana. Voor
hun vertrek hadden de twee con ta ct opgenomen met André I-I aakmat. De ex-v icc·premier
van Suriname en voo rz Îtter van het Am s terdam se Volks Ver7et, kende Brunswijk niet,
maar had we l vall hem gehoord en vroeg de
twee journalisten om hem in te lefon isch contact met Brunswijk te brengen a ls ze die zo u-

den kunnen vinden (J-Jaakmat 1987: 2 13). Vijf
da ge n laler, in dc namiddag van 4 juni 1986.

taire doelen waarbij succes verzekerd zou zijn
en die het volk aanspraken, dus de politiek van
'de gestage druppel die de steen uiteindelijk
uitholl ' (Hailkmal 1987: 216).
Op I juli kwam het Nationaal Surinaams
Bevrijdingsleger, dat voora lsnog uit drie man

bestond - Brunswijk, zijn neef Max en een
vriend -, aan in Frans Guyana. In de daaropvolgende weken verzamelde Brunswijk een
groepje va n twaa lf getro uwen 0111 zic h hee n.
Deze rn anncn, die later de ' commandalHcn van

hel eerste uur ' genoemd zo uden worden, lieten
in de nacht va n 21 op 22 juli vOOr hel eers t van

zich horen. Enkele dagen later werd op de Nederlandse televisie een communiqué voorgelezen, waarin het Jungle Co mmando bekend
maakte dat de overvallen ge ri c ht waren op hel
herste l van de democratische rechtsstaat.

ging bij J-Jaakmat de Ielefoon . Toen hij opnam
en vroeg wie cr aan de lijn was, kreeg hij als
antwoord 'Met Ronnic' Cn na ee n kort gesprck
sp rak en de twee af elkaa r in Nederland tc
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ontmoeten (J-Iaakmat 1987: 212-2\3). Enkele

Het werd al snel duidelijk dat de 'asfaJtsolda-

dagen later vertrok Brullswijk dic nadat een
warc klopjacht op hem was geope nd toch al
van plan was Suriname Ie ve rl ate n (Van der

ten' van Boulcrse niet opgewassen waren tegen
de ' Jun gles ' van Brunswijk . Om toch enig effect te sortere n, poogde BOlltersc het Jun gle
Commando ar Ie snijden vall de menscn van
wic het steun krceg: de bosnegers. Hi e rtoe nam
het Na li onaalleger de lOcv/ucht tot intimidatie
van ue gehele bu:-..m:gcrbcvulking in hel geb ieu
rond Moengo. De bosnegersal11enleving in he t
COlli ca-gebied e n langs de weg MoengoAlbina \vcrd van dc kaart geveegd. Dorpen en
nederzettingen we rd en gep lunderd, in pranel
geS lok en, of op andere wijze, zoa ls Nroengo
Tapoe met bulldozers, vernietigd. Bosnegers
die terug kwamen van hUil werk werden geva ngen genomen cn met plastic vuil ni szakken over
hel hoofd naar Fort Zeelandia in Paramaribo

Beek 1987: 34), naar Nederland.
Reeds na enkele gcsprekken ll1ct het •verzet'

besloot Brtll1swijk om via dezelfde route als hij
gekomen was, ICrug te keren mlar S urinam e.
Het had I-I aakmat en de z ijnen weinig moeite
gekost om BruJl swij k duidelijk te maken dat
BOliIerse van het politiek toneel diende te verdwijnen. Dil zou niet all een in hel belang va n
Bruilswijk z ijn , maar ook in het be lang van de
bewoners van hel binnenland en vooral in het
belang van de ge hele S urinaam se bevolking

(I-laak mal 1987: 2 12-217 en Van der Beek
1987: 38). In de weken voor zij n vertrek werd
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gebracht. ande re bosnegers werden te Moengo
mishandeld (Po limé & Thoden van Velzen
1988: 18-19). Op I augu slus 1986 werd te
Morakondre dc driejarige Cakwa KastÎel door
soldaten vall het Nat ionaa l Leger doodgeschoten en op 29 november sc hoten militairen in het
dorp Moiwana, zonder aanzien des persoons,
iedereen neer di e z ij in het vizier kregen. Tientall en mensen, waaronde r drie zwangere vrouwen en negentien kinderen jonger dan tien jaar.
vonden de dood (Mem re Moiwana 1992; Amnesly Int erntlliollal 19Rn: 4J-47). De 'nove mbermoorden ' brachten een vluchtelingenstroom van ve le dui ze nden bosnegers naar
Frans Guyana op gang en hct leger had hiermee
ei nde lijk de 'free firing zone' die het zo graag
wi Ide hebben.
Bnillswijk beperkte zich inmiddel s ni et langer tot militaire doelen en was begonnen met
aanva llen op economische doelen, zoa ls het
Bruynzccl-holltbeclrij f, de oliepalmplantage
Victoria en dc bauxietwinning. De meest s uccesvolle actie van het Jun gle Com mando was
ec ht er het opblazen van dri e hoogspannin gsmaste n va n de transmissielijn van Afobaka naar Paranam op 25 januari 1987, waardoor
niet a lleen de bauxiet-industrie werd lamgelegd. ma.1r ook Paramaribo maanden zonde r
elektriciteit kwam te z ittcn.
De sc hade van deze ~cties was groot, waardoor de eco nomisc he situatie van Suriname die door de stopzeuing van de ontwikkelingshulp vanuit Nederland naar aanl eiding va n de
decembermoorden in 1982 en de vermÎnde rde
exportwaarde van bau xiet toch al niet rooskleurig was - verde r verslechterde. De e nige
kans op economisch hersIcilag in de hervauing
van de ontwikkelingshulp en dit zou a lleen gebeurcn wa nn ec r er sp rake zou zijn van een verregaande democratisering.
Het voor eco nomi sch herstel ve reiste de mocratiseringsproces raakt e in 1987 in een
stroomve rsnelling en nadat een concept-grondwe t was goedgekeurd en door de bevolking per
referendum was geaccepteerd. vo lgden op 25

november 1987 ve rki ezingen. Het Front voor
DenlOcralie en Onlwikke ling ( Hel Front) behaalde met veert ig va n de eenenvijftig zetels
een mon steroverwinning en met de installatie
van Ram sewak Shankar als president was de
parlementaire dcmocratie officieel hersteld.
De rol van het leger was echte r gee nszins uitgespeeld . Hel Fronl had in hel geheime Akkoord
va n Leonsberg toegezegd de grondwet ni et te
wij zigen a ls het legerde verkiezingsuitslag zou
accepteren. In deze grondwet waren twee artikelen ( 177 en 178) opgenomen die de rol van
het leger definieerden: het verdedigen van de
soeve reiniteit en autonomie van Suriname,
meehelpen aan de opbouw va n de nati e en ' de
voo rwaarde n garanderen
waardoor
het
Surinaamse vo lk een vreedzame ove rgang naar
een democratische en sociaal rechtvaardige
maatschappij kan realiseren e n consolide ren' .
Voora l met dit laatste werd een rijdbom ge legd
onder hel democratisch bestel , aangezien in artikel 178 niet was vastgelegd wat deze 'democrati sche en sociaal rechtvaardige maatschappij' precies inhield. Het bood hel lege r dan ook
de mogelijkheid naar eigen goeddunken in te
grijpen. Presiden t Ramsewak Shankar, durfde
de confro nt ati e met Bmllerse ni e r aan en kreeg
al snel de bijnaam 'Ram is zwak' Shankar. Het
leger had de touwtjes nog stevig in handen en
hulp uit Neder/allcL en daarmce economisc h
herstel, bleef uit.
Voor de verkiezinge n hadden de Frontleiders
geroepen dat ze ' naar Oost-Surinan"le zouden
wa ndelen' om vrede te sluiten (Va n der Werf
1988: 8). Vrede leek inderdaad binnen handbere ik loen in juli 1989 het Akkoord van Kourou
tot stand kwam. Hierin kwamen afgevaardigden van de Surinaamse regering en het Jungle
Co mmando tot afspraken ove r de Hijlating vall
gevangenen, noodhulp aan het binnenland en
de veilige terugkee r, opvang en werkgelegenheid van de vluchtelingen, waarvoor de Nederlandse reger in g bereid was ontwikkelingsgeld
vrij te maken. Voorts werd afgesproken dat een
aa nt al leden vtm het Jllngle Com manno deel uit

De Surinaamse Burgeroorlog, /986-/991
zou gaa n Illakcn va n ccn specia le politie-eenheid voo r hel binnenland. Tenslotte zo u de
noodtoestand in alle ge bieden waar deze go ld
opge heven wo rd en en zou een 311"\nestieregeling va n kracht wo rd en. Het akkoord werd door
het parl ement en de regerin g goed ~e k eurd.
maa r stuittc bij het Nati onaal Leger op grote
bezwaren (M eel 1990: 8 16).
Om het ve rze t tegen hel Kourou-akk oord
krac ht bij te zett en en de chaos in Surinarn c
ve rder te ve rgroten, begon het Nationaa l Leger
een groe p indi anen te bewapenen. Via deze
'Tucajana Amazo nes' krege n de mil itairen poli tie ke invloed in hel binnenland, terwijl het leger zelf buiten schot bleef (Morpu rgo 1990:
800). Deze indianen, die ten onrechte pretendeerd en te spreken namens alle indianen, waren met name tegen de in het Ak koord va ll
KOl..l fOUaa n het Jun gle Commando toebedee lde
ro l va n ord ebcwaker in het binnenland
(Verschullren 1994: 143). Ges teund door mansc happen en ma terieel van het leger, hadden zij
spoedi g de cont role over een groot dee l van het
Surinaa mse binnenl and. Naast de 'Tucaj ana
Amazones ' steunde Bouterse twee oppositionele bosllcgcrsplintergroc perin ge n:
dc
' Mandcla " een groep Mmawai -jonge ren die al
snel een sa menwe rk ing met de Tucajana 's aanging en de 'Angula ', een groep Saramakaanse
jonge ren.
Ondertussen gi ng de strijd in het binnenland
verder. Op 13 okt ober 1989 bezette het Jun gle
COJllmando het bau xietstadje Mocngo, waar op
20 maa n 1990 een merk waardi g incidelll
plaatsvond. Ee n ColOln biaans 'V liegtuig, dat
met duizend kil o cocaïne op weg was naa r
Apoera in West-S ur iname. we rd nabij Mocngo
door het Jun gle Commando onderschept.
Brunswij k bes looI. tot grote woede 'Van
Bouterse, di e 0 111 de ladin g van het vliegtuig
had gev raagd, dc cocaïne aa n de politie over te
drage n. Het confli ct bereikte een hoogtepunt
met de arrestati c van ROllni e Brunswijk in h CI
kabinct van Bouterse, waa rbij twee lij fwac htcn
va n Bnlllswijk de dood vonden. Op last van het
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Openbaar Ministerie en onder druk va n de Nede rlandse en Alnerikaansc rege ring we rd
Bn illswij k na twee dagen ec hter wee r vrijgelat en. ~

De strijd in het binnenland laaide na dit incide nt kortstondi g - van me i tot septem ber - op.
In mei vo nden er gevechten plaats tussen het
Jun gle Commando en de Angula met al s inze t
de Afoba ka stuwdam, op 19 juni heroverde het
leger Moengo op de rebellen, op 23 juli moest
het Jungle COJllmando de ze ndings post Dcbiké
ook opgeve n en op 3 september bezette het
Nationaa l Leger Langatabiki. De chaos in Surina111e was compleet en onder hel mollo ' als de
burgerregering het niet doet. dan neemt he t leger wcl zijn vera nt woo rdelijkheId' begon
BOllterse gesp rekke n met afgevaa rdigden va n
het jungle Commando en de door het lege r gesteunde. Tucaja n<l Amazo nes. Souterse zou
zijn "Nationale Verzoe ning' ec hter niet kunn en
afm aken.

EINDELIJK VREDE
Op kerstavo nd 1990 nam bet Nationaal Leger
voo r de tweede keer sinds dc onaOwllkclijkheid
in 1975 de macht over. Aa n deze macht sove rname lagen versc hill ende moti even tcn grondslag: ol11evredenheid en ge kwetste tro ts. Ontevredenheid over de door de rege ri ng ge nomen
mi1:.lIrege len 0 111 de Militaire Pol itie hila!"
opsporings bevoegdheid Ie ontnemen, over hel
uitblijven van pro moties en over de aa ngekondi gde grond wetsw ijziging, wel ke in strijd zo u
zijn met het Akkoord va n Leonsberg. Ge kwetste trots bij Bouterse omdat pres ident Shan kar
niet voo r hem opk wa m toen het Boutcrsc in
Nede rl and verboden werd landge notcn te ont moeten voo r zijn campag ne van 'Nationale
Verzoe ning' (Verschuuren 1994: 145). Tenslottc speelde mce dat de regerin g, tegen de wil
va n de legert op in, weige rd e ve rvroegde
ve rki ezingen uit tc sc hrijven (Buddi ngh' 1995:
354). De rcgerin g-Shankar we rd naar hui s ge-
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st uurd en op 27 mei 199\ werden nieuwe ver·
kiczingen ge houden.
De nieuwe regering-Venetiaan gaf de hoogste prioriteit aan nauwere samenwerking met
Nederland en op 18j uni 1992 tekenden de Nederlandse premier Ruud Lubbers en president
Venetiaan in Den Haag het 'Raamverdrag in zake vri e ndschap en nauwere samenwerkin g'.
Hieri n we rden afspraken gemaak t over samenwerking op het gebied va n de eco nomie , defensie, buitcnlandsbeleid ell justitie. steu n bij het
stroomlijnen van dc bureaucratie en hervatting
van de ontwikkelingshulp. Het sprak voor zich
dat hierbij voor het leger geen rol waS weggelegd. Boutcrse was fel tegen. maar niemand.
ook de Nationale Dcmocratische Partij - de politieke arm van het leger· niet. durfde het verdrag afte wijzen (Ve rsc huuren 1994: 146). De
rol va n het leger werd steeds verder teruggedrongen. Met volledige instemmi ng van de National e Assc mblée werden alle passages waaraan het leger een politieke rol ontleende uit de
grondwet gesc hrapt. De onwelwillende hOLiding van de regering-Venetiaan tegenover het
leger, leidde er op 20 november 1992 ze lfs toc
dat Boutc rse zijn ontslag indiende als opperbeve lhebber van het leger. Wie hoopte dat
Boulcrse zich daarna uil het openbarc leven
zou tcrug\rckken zou echte r bedrogen uitko~
men . In februari 1993 liet hij zic h kiezen tot
politiek leider van de NDP el1 hoewel hij officiee l geen kand idaat was voor het presidentschap, liet hij weten dat 'als het volk hem roept'
hij het presidentiële paleis wel wilde betredcn
(Bommels 1996: 72).
De 'Kersteoup', de regeringswisselingen en
de verkiezingen zorgde voor de nodige ve rtragi ng in het vredesproces, maar in maart 1992
begon er schot in de zaa k te komen. Op 30 april
sloten hel Jun gle Commando en de Tucajana
Amazones ee n akkoord waarin beëindiging
van de vijandelijkhede n wcrd overeengckorrl ell. Begin juli tekenden het Jung le Command o. de regering en de Tucajana's een principe-overeenkomst 0111 op korte termijn tot een
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akkoord te geraken en op 8 augustus werd uiteindelijk het Akkoord van Nati onale VC"r1~oe
ning en On twikkeling - en di.lUrtneC" de dclïnilieve vrede - getekend. Er werdcn afspraken
gernaak\ over een amnestieregeling, de ontwapening en ontbi ndin g vall de strijdende partijen
en de opbouw van het binnenland. Ook de terugkeer van vl uchteli ngen uit Frans Guyana
kwam op gang.
Dat de vrede was ge teke!lcl betekende niet
dat I3runswijk van het toneel verdween. De
voormalige rebellenleider was bij de parlementsverkiezinge n in 1996 lijsttrekker V<l ll de
Algemene Bevrijdings- en Olltwikkclingspartij
(ABOP) en ambieerde de post van Min ister van
Sociale Zaken. Het zag cr even naar uit dat de
ABOP één zetel zo u behalen, maar deze sneuvel de bij de eindte lling en hiermee lijkt de politieke rol voor Brunswijk voorlopig uitgespeeld.
HOE KONDEN DE OPSTANDELINGEN
DE STR l.ID VOLHOUDEN"
In 1986 sprak H.F. Herrenbe rg (1988: 2 1) de
woorden: 'Dat de criminele bende van 'Redi
Moesoe"l Ronnie Brunswijk wordt gcfin;.H\ciere! is duidelijk. Bepaalde krachten buiten
ons land financieren de ac ti es: deze gewapende
<Ieties in ons land'. De vanu it Nederla nd opererende verzetsgroepen tegen Boutcrse waren in
1986 echter op sterven na dood. De Pendawa
Lima van Pau l SOlllohardj o wist in ROllerdam
nog cnig enthousiasme op te brengen, maar de
Raad voor Bevrijding va n Surinam e onde r
voorzitterschap van l!enk Chi n A Sen en het
Amstcrdarnse Volks Verzet va n Haakmat waren
krachteloos gebleken. De groe pen hadden zowel gewe lddadi ge als niet gewelddadige acties
ondern omen, maar resultaten in de strijd tegen
Bouterse waren niet geboekt. Teleurstelling en
onderlinge verdeeldheid hadden het vu ur van
verzet vrijwel gedoofd.
Het is niet verwonder lijk dat de ve rze tsgroepen die geld. inspiratie en steun teko rt
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kwa men, Bn illsw ij k a ls een gesc henk uit de
he me l zagen. Zij die hoopten op een ro l in het
'S urin ame na Bo uterse', probeerden m et he m
sam en te we rken. De ee rste di e hi ertoe een pog in g o nd e rnam , was I-laa km at. Hij haald e
Brunswijk ove r om de strijd tegen Boute rse
voo rt te zette n, maa r toe n g rot e s uccessen uitble ven en de strijd in Oos t- S urinam e langzaam
doodbloedde, di s ta nti ee rd e I-Iaakmat zich van
hem . Na Haakmat vo lgden o ud-p res ident C ilin
A Sen en So mo hardj o, m aar hoe vaa k de
ve rze ts le id ers z ich ook op het hoo fd kwarti er
van Brun sw ijk op Stoe lm ansei land li eten fo tog ra fe ren, vee l Illeer dan verba le s teun, goed e
intenti es e n belo ftes brac htcn ze ni ct mee. Een
pro fessionele oppos iti onele beweg ing zou d an
ook ni et va n de grond ko men e n het Jung le
Command o bleef op zichze lf aa ngeweze n.
Herre nberg ( 1988: pass im ) zocht de oorzaa k
va n de bi nne nl andse oo rl og in het buitenl a nd
en met nam e in Nederl and, dat door he t bewapene n, log is ti ek o nde rste un en e n public ita ir
bege le ide n van de 'c rimin ele be nde van
Brunsw ijk ' zou pro be ren het regim e van Bouterse omver te werpen. In werkelijkh e id lag e n
we ini g landen wakk er va n de probl emen in Surin ame. Toc h too nden met nam e Nede rland,
Frankrij k e n de Vere ni gde Stat en, meer dan gemidde lde inte resse.
Hoewe l Frankrijk zic h o ffic iee l volstrekt afz ijdi g hi e ld van het conl1i ct in het buurland en
niet in ge no men was m et de aa nwezig he id van
een g llerri lI abcweg in g aan de g rens, kneep hel,
zolang het Jung le Co mm and o geen mi sbruik
maakte van zijn posi ti e, ee n oogje toe . De reden hi e rvan was d at de toestand in S uriname en
met name de co ntac te n (ussen Bo uterse en Libië, de Franse aUl orit eiten a ltijd zorge n had g ebaard (Ca ribbea n Ins ig hl 1987: 2; T horndike
1990 : 5 1). De co ntacten zouden ee n gevaar
kunnen opl everen voo r de Franse rak etbas is in
Kourou . Het Jung le Commando vormde h e t
ideale instrume nt o m het bewind in Paramaribo
o nder druk te ze tt en en de Fra nse a utoril eit en
li eten dan ook we len gee n enk ele schendin g

van hun territo rium door Surinaamse militairen
Ie to lere re n. Dat het de Franse n ernst was,
bleek wc l uil ee n in c ide nl dat in 1986 op de
Marow ijne pl aatsvo nd, toe n een Frans ma rine schi p zich dre ige nd tege nover een patrouill eboo t va n het S urin aa m se leger pos teerde, lOen
deze laatstc o p ' boo lvlu c htc lin ge n' had gesc hote n (Din gs 1986: 15 ). De fran se houdin g
was voor Ronni e Bnm swijk een Oinke steun in
de ru g. Hij voelde z ich ve ili g onder de Franse
vleuge ls. O f zoa ls ee n lid va n het Jun g le Com ma nd o ze i: 'A ls de Fran se n echt tege n hel
Jun g le Co mma nd o wa ren, d an zo u de strijd
ni et langer dan d rie d agen meer d ure n '
(Caribbean Ins ig hl 1986: 2).
Niet a ll een voo r Frankrijk vormden de co n-

tacte n lusse n de Surin aamse legerl eider en Libië een bedreiging, ook voo r de Vereni gde Stalen wa ren de ' uitstapjes' d ie Bouterse beginjaren rac ht ig maak te ee n doorn in het oog. De s ituati e was voo r de Amerikaanse rege ring ec hter
ni et derm ate bedre ige nd dat krac htig hande len
nodi g werd geacht ( Brana-Shute 1990: 193194 ). Daa rn aas t s pee lde d e on zek erh eid ove r
het S urin ame na 8 0 uter sc een g rote rol.
Brunswijk had dan we l gezegd pro- Vereni gde
Staten Ie zijn ( Brana- Shule 1990: 200 ), maa r
m en was nog niet zo zeker van de mensen in de
naaste o mgev in g va n de rebe llenl eider (Va n der
Beek 1987: 12 1; Hirsc hl and 1993: 70). De
Ame rikane n steunden de o ps tande linge n in het
binne nl and daa rom nÎ et en gaven de voorkeur
aa n voorl zelling van het democrati seri ngsproces via de besta ande kanale n, dat wil
zegge n zoa ls da t door Bo ut erse in ga ng gezet
was ( Brana-S hul e 1990 : 199-200).
Hoewe l oo k in Nederland g rote on zekerhe id
besto nd ove r het Surina me na Bo uterse en me n
we ini g vertrOuwe n had in de 'adv ise urs' van
Bnlllsw ij k ( Hirschland 1993: 70), was men
hi er ge ne igd de o pstande lingen te ste une n. Een
kl ein dee l van de humanitaire hulp aa n d e
vlu chl e lin ge n in Frans Gu yana kwam bij he t
Jun g le Co mma nd o terec ht. waardoor de opstande lin gen in ieder geva l in de meest noodza-

De Surinaamse BlIIgeroor/og. /986· /992
kelijkc be hoeft e n, ,w a ls brandsto r en proviand.
voorz ien werden ( Hirsch land 1993: 14 en 70).
OfTicieel was Nede rl and natuurlijk op geen enke le wijze bij de sirijd in hel binnenland belrokken.
Hoewel de opstandel inge n strede n voor hCI
we lz ijn van iede rec n ell ni et voor ee n dee l va n
dc Surina amse bevo lkin g. wo rdt het Jun gle
Com m:.mdo in éé n ade m ge noe md l11 et de
bosnegers en ge bruikt l11 el1 zowe l de al ge mene
term ' burge roorl og' a ls de mee r gespecifi cee rde term "bosnegcropstand '. De re latie tu sse n
de bosnege rgroepen e n het central e gezag in
Paramaribo wa s nooi t o ptimaal geweest (De
Groo l 1987: Pakosie 1990: 873-878). Hi er leek
na de militaire coup va n 1980 ve randerin g in te
kome n. Zo we rden diverse voorzie ningen ten
behoeve va n het binnen land ge trolTe n. vo nd e r
dank z ij ve rbeterde regi stratie ee n sterke toename va n sociale lIitkeringen plaa ts e n we rd
voor het ee rst
nagedac ht
over een
o nt w ikkelingsbe le id voo r het binne nland
(Scho llen, 1993·. 122). Sleed, meer obslake ls
di e voo rh ee n voor vee l bosnege rs dee ln ame
aa n het openbare leve n in de wcg hadden gestaan. verdwene n, mct a ls gevol g dat het
asp iratien iveau steeg. I-Iet werd dan ook steed s
moeilijke r om toc te kijk en hoc de rn ilitai re.
creoolse, to p in weelde baadde. Het gevoe l van
onvrede bij vee l bosnegers we rd du s niet gevoed door abso lu te , mm\r door re latieve armoede (Thoden van Ve lzen 1988: 2 16-22 1).
Het is dan oo k niet ve rwonde rl ijk dat de popularitei t va n de Robin l'lood, di e sta l va n de
rijke c reoolse militairen en de buit ve rdeelde
onder de a rme bosnegers, groot was.
De onvrede met het milit a ire regi me werd
verder gevoed door de ve rsc herpte grenscontro les. Deze werden gezien a ls eCIl o ntoe laatbare inb reuk op het rec ht va n de bosnegers 0 111
z ic h vrij e lijk binne n hun eige n terri to ir - de rivie ren va n Oost·Surin8mc . te bewegen
(Thoden va n Ve lze n 1988: 22 1). Polime &
Thoden va n Ve lze n ( 1988) wijzen cr hi erbij op
dat de o nvrede voo rn ame lij k gevoed werd door
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het feit dat he l zee r lu crati eve smokke len van
rijst naar Frans G uya na tot het verleden zo u
gaan beho rc n. Naas t de re latieve armoede en
de ve rsc herpte g re nsco ntrol es. speelde bet ge·
brck aan respec t voor dc bos negerclI ltllur di e
het Na tio naal Lege r too nd e in z ijn zoe kt oc ht
naar Brllnswijk ee n ro l. Bepaalde traditi es en
geb rllike n. zoa ls het taboe o p het gewape nd betrede n va n do rpen. werdc nl11 et de voe te n ge treden (Sc holl e ns 1993: 122). DaarnaaSimocSien
voo ral bosnegerhe iligdo ll1ll1en he t o nt ge ld en
(Polimé & Thoden va n Ve lze n 1988: 19).
Van doorslaggevend e beteken is \vas ec ht er
het geb ru ik va n bruu t gewe ld . I-Iet lege r hee ft
me t z ijn 've rsc hroeide aarde'- lac tiek e rvoor
gezo rgd da t de meeste bosnege rs het Jun gle
COlllmando van Brunswijk zijn g'lH Il ste une n.
Van de re st van de Surinaamse bevolking
hoefde het Jungle Co mmando, dat voo r he t
merendee l uit bosnege rs bestone!. wei nig steun
te ve rwa cht e n. Bos negers bevonden z ich immers Ha ll de o nde rk ant va n de soc ial e hi ërar·
c hi e (Thorndike 1990: 50: Ocw 1994: 122).

GEVOLGEN OORLOG
Het belang rijkste moti ef voor Bo uterse om in
1987 ve rki ezi nge n uit te sc hrijven, was de eeo·
nomi sc hc malaise waarin Suri nam e verkeerde.
Deze mi.llai se we rd ve roorzaa kt door de
sto pze tt ing va n de o ntwikk e li ngshu lp van uÎt
Nede rl and in 1982. waardoor de dev ieze ninko msten l11e t ruim 180 miljoen op jaarbasis
afnamen (CESWO 1990: 6). Paralle lllieraan
liepen de expo rtinkoms ten. vanwege een wcrc ldrecessie in de bauxietsector. ter ug va n 918
milj oe n gulden in 1980 lot 592 miljoe n in 1985
(Chi n 1987: 153). Hel ging du s a l zee r slec hl
met dc Su rin aa mse eco nomie voorda t
Brlltlsw ijk met z ijn strijd begon. Een probleem
voo r de Surinaamse rege ring was ec ht e r dat
eco no mi sc h herstel ni et ve rwach t kon worde n
van een eve nllle le stij gi ng van de bau xietprij s.
Dit 1110et o p het co nto van Brunswij k en hel
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Jung le Com mando worden geschreven. Zij
hadden immers de sluiting van de mijnen in
Moengo e n de a luinaarde fabriek en a luminiumsmcIter in Paranam ve roorzaakt en daarmee de a luminiumproduktie in Suri name lamge legd. Om de a luminiump roduktie weer op
gang te brengen, hoefde Bouterse alleen maar
het Jungle Commando te vers laan. De 'asfa!tsoldaten' van het Nationaal Leger wa ren ech ter
geenszins opgewassen tegen een guerrill agroep in het oerwoud. Hierdoor lag de enige
hoop op eco nomisch herstel in de hervatting
van de Nederlandse steun.
Naast economisc he druk heeft het Jungle
Commando ee n grote bijdrage ge leverd aan het
dalen van het prestige en aanzien van Bouterse.
De acties dwongen hem toevlucht te nemen tot
bruut gewe ld. waardoor het politieke aanzien
va n de eens zo sterke Boutersc daalde (Cllin
1987: 67 en 173; I-Iaakmat 1987: 2 19).

CONCLUS IE
De overva ll en bij Stolkertsijver en Albina juli
1986 luidden het begin in van een burgeroorlog
die zes jaar zou gaan duren. Het was al een jaar
lan g onrustig geweest in Suriname, maar van
ecn oorlog op grote schaa l was nog geen
sprake. De onrust werd veroorzaakt door
ROllllie Brunswijk, die uit ge ldgebrek en onvrede mei z ijn ontslag als lijfwac ht van Bouterse, begonnen was met overva Uen op banken
en militaire voertui gen. Een politiek motief
ontbrak vooralsnog.
Begin juni 19 86, tien maanden nadat hij zijn
ee n mans-guerrill a was begonnen, besloot
Brunswijk - op wie een ware klopjacht was geopend - dat het veiliger zou zijn als hij naar Nederland zou vertrekken. Daar kwam hij in contact met a nti-Bolltcrse groeper inge n, die hem
over wisten te hal en de strijd tegen Bouterse
voort te zetten. Het resultaat was dat Brunswijk, die in eerste instanric van plan was geweest definitief in Nede rl and te blijven, een

maand na zijn vertrek wee r terug in Suriname
was. Van enkel een wraakmot ief. zoals het geval was voordat Brunswijk naar Nede rl and vertrok, was geen sprake meer. Een politiek motief, het herstel van de democratische rechtsstaat, had zijn intrede gedaa n.
Dat de opstandelin gen de strijd hebben kunnen volho uden, mag een wonder heten. Geestelijke bijstand kregen ze genoeg, maardaadwerkelijke steun bleef uit. De verzetsgroepen in
Nederlalld ware n onde rlin g te verdeeld Om
Brunswijk te steunen en ook actieve internalÎonale hulp bleef uit. Van de Surinaamse bevolking hoefde Brlll1swijk ook ni et veel te verwac ht en. Een uitzondering hi erop vormde de
bosnegerbevolking. De relatie tussen hen en de
regerin g in Parama ribo vers lec ht erd e in de
tweede helft van de jaren tachtig. De oorzaak
hi erva n moet gezocht worden in de relatieve
armoede van de bosnegers, de verscherpte
gre nscontroles en het geb rek aan respect voor
de bosnegercultuur, die de militairen toonden
in hun zoektocht naar Brunswijk. De doorslag
gaf echter het gewelddad ig optreden van het leger. Dit optrede n en de opgek rop te frustraties
over het regeringsbeleid vonden een uitlaatklep
in de strijd vall het Jun gle Comma ndo , waardoor de strijd, ondanks het fe it dat die gevoerd
werd voor het welzijn van de ge hele
Su rinaamse bevolking, een bosnegerstrijd
werd.
De Surinaamse econo mi e had in de eerste
helft van de jaren tachtig sterk ge leden onder
de stopzetting van de ontwikkelingshulp vanui t
Nederland en de verminderde exportwaarde
van bauxiet. Economi sch herstel viel ec hter alleen te verwach ten van hervalting van de
ontwikkelin gshu lp e n niet van een toename van
de exportwaarde va n bauxiet. Dil was het gevo lg van de binnenlandse oorlog. He t Jungle
Commando had de bauxielproduklie lamge legd, waardoor de exportwaarde van bauxiet
niet zo u kunnen stijge n, ze lfs al zou de bauxietprijs toenemen. De enige kans op economisch herstel lag daarmee in de hervatting van
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de ontwikkl,; lin gshu lp en aangezien hiervan
geen sprake kon zijn zo lang de militairen in
S urin amc de d ienst uitmaakte n. was een verrcgaande democ ratise ring vere ist. Hi crmee hcb-
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ben (k acties van Brunsw ij k dus ee n belangrijke bijdrage geleverd aan hel democratise ring sproces in Suri name.

NOTEN
I. üver dc n:dL'"ncn van hel nl1l~lag lopen de mcningen uilcen. Zo sprek<:n Peler M,,;cl (llJ9J: 142) cn Har:g Bmlding11'
(1995: 3-16) vall ongeoorloord gL'drag, SchroL'"der (1987: 5} en Thorndike (1990: 50) van dÎscrilllin;ltio;: en Thoden v;ln
Vel7cn (19R8·. 218) VHn een IOOl1con tli el. Il oewcl dil la~ltste de aanleiding van h('"t ontslag vormde, moel (k oorn,lk
volgens Frans van der Beek ( 1987: 2-1-25) ('"I liers ge70eht worden. Brunswijk, belast met dc lieiligheid,maatn::gckn
O\'('"ral waar dl..' legerleider in h('"t openbaar verschc..:n. waS dichter bij Boulerse komen te slaan dan sommigcn van de
Le~tlcn ClI\\pplcgcni uil 1980. Dit vormde een dernHl1e grote bedreiging voor de pn,.;itie van de 'groep van ze:-'lien·. (bi
I.ij I3runswijk Zt) sr1\.'1 mogelijk uil het leger wilden hebben , Het loonconllict vormde hierbij nk\ meer dan een e.>iCUUS
2. Voor .::en gedetailleerd \erslag van de geheurtenissen rond dl! cocaïnev!uehl zie: I-lir::;eh la nd ( 1990,.
J, In 1772 werd bcslot<.:n 1 16 slaven \ rij tc kopen om een' Neegcr Vrijcorps' te vorm en dat jacht moest gaan maken op
weggelopen slaven (marrons), Tot Je uitrusting van deze sold.Hen bdlOorde .::en rode baret, waardoor deze 'vcrraders' in
de volkslllond al snel de naam 'Redimusu' kr.::g.en \7.ie Hoogbergen 19S5: 25-2~).
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Over Albert Helman als katholieke jongere

A

/berl He/Illol/ (/903-/996), schrijl·ersWH? Lodewljk A/phol1slIS Maria
'Lol/ 'Lie/llve/d. is de eerSfe Surinaamse sclu'ij\'el: die in de Neder/andse IiTeratul/r een he/angnjke positie inneemt: hij :::e{fe Suril/ame
meI een eigen ge:::icht op de /efferkundige map.
ROl/d :::(jn negellfigsfe \I(!Iiaardag verschen en
val! de tUdschri};en MlIIyama en 0.\'0, TUt/sc/wUi voor Surinaamse Taa/kul/de. Letterkullde. Culwur ell Geschiedenis rh c/// (//wm mcrs. woorin dil'erse aspectel/ van hel/even en
oeuvre I'all de:::e Surinaamse schrijvel: I1I11SÎCIfS
en puliticus werden be/ic/Il, Weinig aandachl
werd bes/eed (1(11/ :::(jn kafholiekejeugd. Dit artike/ :::01 daarop ingaan.
I/(/(WI

Albert Hel man werd op 7 novemb er 1903 gebore n in Paramaribo als zoo n van de gouvernementsambtenaar A lphonsus Maril1\.ls Franciscus Li chtveld en de onderwijzeres Francis
Jacoba Ros hcuve l. In hem komcn vee l Surinaams-etni sc he lijnen samen, Hij was ook de
achterkleinzoon van een Zuid-Amerikaanse Indiaan en kl e inzoon van een in Nederland katho liek geworden grootvader, die zich bij z ijn
terugkeer in de We st a ls smid in Paramaribo
vestigde en zijn kinderen 'een steedse opvoeding gaf.' (Nord 1948: 11-12), Aan z ijn katllOlieke vorming had in Suriname weinig ontbroken: hij kwam uil een degelijk katho liek gezin,
werd koorknaap en ging elke dag naar de H.
M is. Hij vertelde zelf: 'Mijn vader was eell
vroom-katholieke man, ste rk onder de inv loed
van de mi ss ionarissen, mijn moeder deed daar
braaf aan mee. Mijn grootmoeder daarentegen
had nog veel, \va( je zou kunnen noemen, heiden se trekken in z ich .. ' (Van Verre 1980: 9).
L ichtveld, roepnaam 'Louis', reisde op Zijll
tiende , vanwege het 'ko loniale' jaarverlof van
zijn vader, met zijn ouders naar Nederland.

waar zij tijdelijk in 's- Hertogcnbosc h hUil intrek namen. LOl! ging ook daar elke dag ter
kerke en was opnieuw koorknaap (Nord 1948:

11). Na zijn aanmelding kwam hij op 17 september 1914 in het Juvenaat van de Paters
Redemptoristen bij de Kapel in 't Zand in
Roermond ,13 11. Hij was erg jong. net nog geen

elf jaar oud. In dit Juvenaat werd hij in de eerste klas geplaatst. Enkele maanden lat er

VCf-

trok hij al, vanwege zijn zwa kke constitutie.
Aan IC nemen va lt , dal heimwee ee n belangrijke rol speelde. Het Stal11bock va n hel Ju venaaI. dat ik in het archief van de Paters
Redcmp -tori stcil in Wittem heb ingezien, vcrme ldt over het schooljaar 1914/ ]lJ J 5 over
Lichtvetd: ' In Dec . voor eell jaar in famili ekring teruggekeerd 0111 nog wat aan te sterken'. 1
Lo u Lichtveld keerde bij de aanvilng van het
nieuwe sc hooljaar in 1915 terug om opnieuw in
de eerste kla s te beginnen, waar hij op 17 me i
1916 vertrok. Het Stamboek zegt hierover: 'In
Roermond. terug 21 Sept. 191 5; voor goed vertrokken wegens te zwakke gezo ndheid 15 juni
1916'.2Van Kempen bevestigt dat: . Een gelukkige tijd was de drie e n een half jaar die hij in
Nederland doorbracht niet: hij verdroeg het klimaat s lecht en was veel ziek (voortdurende
hoofdpijnen), wat vermoedelijk een psyc hosomatische oorzaak had: hij had veel last van
heinw/ee,' (Van Kempen 1993: 18), Ook later
wordt gesproken over zijn wee moed en heimwee, Zo noteerde Van der Meer de Walcheren:
"En toch heel z ijn weze n, ogen, en hart waren
vol vall herinneringen. Nederland droeg hij niet
in zijn hart, 's winters vooral niet als het koud
en guur was, of een alles doordringe nde mi st
Amsterdam tot een grauwe wolk van droefgeestigheid n1aakte .' (Van der Meer de Walcheren 1940: 248-249).
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De famili e ging na het jaarverlof naar Suriname terug. I-Iugo Pos doet de werkelijkheid
geweld aan, als hij van hcm zeg t: ' Hij wil priestcr worden en ve rtrekt d<1artoe op achttienjarige
leeftijd samcn mct een Chinese vri end. die een
zelfde roeping voe ll, naar Holland. Het feest
gaat niet door, beiden hake n af..' (Pos 1988:64 )
Si 1/011 e vera ..... Nord had al eerder, met een
soortge lijke fanta sierij ke interpretatie van de
feiten, beweert dat hij ac hterbleef in een seminarie te Roermond : . Daar was hij twee en een
half jaar. was veel ziek omdat hij het klimaat
slecht verdroeg en bleek niet voldoende aanleg
voor priester te hebben.' (Nord 1949: 11 ).
Lichtveld werd ook niet door de Redemptoristen lI'eggezollden. Dat was niet aan de orde.
Michiel va n Kempens (1993: 180) opmerking:
'Toen hel de weinig slibtiele paters du idelijk
werd dat van priesterroeping bij de jonge
Lichtveld [.. -1 geen sprake was, keerd e hij lIIet
gemengde gevoelens. gefrustreerd en toch blij,
naar Suriname terug' suggereert meer dan
daadwerkelijk aan de hand was, De in cu rsief
gestelde tekst is overigens van Helman ze lf afkom stig, die daarmcc in mijn ogen wal goedkoop de brave paters met terugwerkende kracht
een onverdiende oorvijg toediende,
Dat achteraf oorvijgen uildelen deed Helman we l mccr, gctu ige de uitlating in een
vntnggesprek voor de Vlaamse televisie. De
Leuvense hoogleraar dr, Joos FJorquin, die
tro uwens nogal eens al te toegeeflijk terugwijkt
als essentiële en dringende vragen aa n de orde
hadden moeten komen. zeg!: 'Uw officiële
voo rn amen zijn Lodewijk Alfol1sus Maria. Die
hebben een vrij vrome toets!' Hel man antwoo rdt daarop: 'Ja, eell beetje teveel va n het
goede zo u ik zeggen, maar dat heb je wanneer
je uit een mi ss ieland komt. Die paters daar, de
paters Redemptoristen dan , meenden. dat ze je
zulke namcn moesten geven.' Florquin: 'U
loopt an ders niet direct ove r, dunkt 111C, van
sympath ie voor die paters Redemptoristen .'
Antwoord van I-Ielman: ·Nee.' (F lorquin 1978:
62). I-I elmon wist natuurlijk heel goed dat het

În katholieke families over de hele wereld vo lstrekt normaal was dat de kinderen de namen
van heiligen kregen.

ln zijn geboorte land maakte I-Ielman de uitstekende Paulussc hool van de Fraters van Til burg af. deed het eerste onderw ijzersexamen en
kwam in hel bezit van de lagere vierderangs
onderwijze rsacte. Hij was kortstondig o nd er-

wijzer aa n een sc hool vaar Hindostaanse kinderen (Nord 1948: 23). Hij nam ook l11uzieklessen. Op achttienjarige leeftijd ging hij op-

nieuw naar Nederland, waar hij de komende
dertien jaar zo u wonen en werken. In 1922
werk te hij als 11111zickrecensen{ voor hel roomskatholieke dagblad De Ml/asbode en later als
l11uz iekreccnsent en kU Ilstredacteur voor De

Telegraaf Hij was ko rt e tijd onderwijzer op
een vo lkssc hool in Amsterda m en studeerde

Nederlandse letteren aan de Universiteit van
Amsterdam, maar zak te voor z ijn examen letterkunde.) Hij was ook leraar theorie en
mu zie kge sc hiedeni s aan de Nieuwe Muziekschool te Utrecht. 4 In de jaren dertig was hij
vaste medewerker van De Groene Amsterdammer. 5

VR IEND PIETER
Na 1920 ontstond (in Nederland) een opbloei
van de katholi eke literatuur vooral door de bezielende leiding va n Pieter va n der Meer de
Walcheren ( 1880-1970), de auteur va n onder
andere de roman De Jacltt lIaal' Ge/uk ( 1907)
en Gerard Bruning (1898- 1926). Helman ging
deel uitmaken va n deze rooms-katho lieke
schrijversgroepering, waarvan naast de twee
genoemden ook !-lenri Bruning, Anton van
Duinkerken, Gerard Knuvelder, Jan Engclman,
Gerard Wijde ve ld, Antoon Coolen en Albe n
Kuyl e dee l uitmaakten . Tot de groep katholieke
jongeren behoorde n ook Maurits Molenaar en
Ja cq ucs Schrcurs. dc beeldende kun stenaars
Piel en Matthieu Wiegman en dc schilders Otio
van Rees, Joep Nicolas en Charles H. Eijek. Zij
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werkten mee aan tijdschriften als Roeping dat
voor het ce rst verscheen in oktober 1922, zetten ze lf tij dsc hrift en op (De Valbijl) en groepeerden zich ro nd De Gemeenschap, waarvan
het eerste nummer in januari 1925 verscheen
met een houtsnede van Henri Jonas op het omslag: ee n zegenend e Chri stu s tu ssen rokende
fabri ekssc hoo rsten e n. Van De Gemeenschap
was I-Ielman redacteur en muziekrecensent. Hij
had als muziekcriti cus een vaste rubri ek in Opgal/g (Knuvcldcr 1940: 36; De Ridder 1970:
19; Van Verre 1980: 49). In deze tijdschriften
kwam de culturele en maatschappelij ke kritiek
op het ope nbare leven geduc ht aan de orde
(Van Duinke rken 1933: 44). De Gemeel/schap
we rd al snel een tijdschrift waa rin ook niet-kath olie ken publiceerden (Marsman, S lauerhoff,
De n Doolaard en ande ren). Het was veel moderne r ingesteld dan De Roepil/g dat toch
voora l ee n tijdsc hrift voo r eigen kring bleef. De
Gemeenschap werd in 194\ verboden en na de
oo rl og ni et mee r voort geze t (Lodewiek 195 9:
3 12).
Licht ve !d raakt e bevriend met Pieter van der
Meer de Wal cheren. Deze zette hem aan tot
schrij ven en voorzag hem van het pseudoniem
Albert He lman . Hij plaatste Lichtvelds eerste
artikel op letterkundi g gebi ed, over Herman
Teirlinc k, in het weekb lad Opgang va n Herman
van den Eerenbeel11t onder de naam Albert Helman (Nord 1949: 23). Hcl-man was ironisc h
bedoeld als tegenpool van Engel-man. Helman
zegt hier zclf van, dat deze naam werd ontleend
aan een figuur. Cen dokt er. uit het verhaal Vergelding, opgenomen in de bundel H ef geheime.
Vreemde I'erhalell van Pieter van de Meer de
Walcheren: 'Niet zonder een grijn s ontdekte
Piete rs bi og ra af ( na zijn dood) dat Van der
M eer toen in 1905 deze dokter de naam 'Albert
He lman' gegeven had." ( Van Verre 1980: 50;
He lman 1980: 80) . Over He lman schree f Van
der Meer de Wal cheren : ' Strijdbaar is hij vanze lfsprekend, hij wa re anders gee n katholieke
jonge re' (Van der Meer de Walcheren 1940:
32 1). Maar een paar pagina's verder merkt hij

reeds relativerend op dat deze jongeren 'lang
geen homogee n geheel, allerminst een litterair

kape lletje vo rmen waar alles pais en vrede is'
(Van der Mee r de Walcheren 1940: 324).
Later, in 1980, wijdde He!man een biografie
aan Pieter van der Meer de Walcheren onder de
titel Vriend Pieler. Deze werd door Wim
Rutgers ( 1993: 27) zee r mild als 'een zee r
persoonlijke biografie ' aangemerkt. Een subti ele manier van kritiseren. Jan de Ridd er had
er geen moeite mee onomwonden van een
'sterk subjecti eve interpretatie en een sterk vertekend portret ' te spreken. Hij noemde vooral
de hoofdstukken over de l11onnik 6 Pi eter 'antiklerikaal, anti-Illonastiek', Nog sterker: De
Ridder, zelf een intimus van Pieter die aan hem
zjjn litera ire nalatenschap toevertrou wde, zet
deze biografie weg a ls ee n sof: ' He laas is
Vriend Pieler een boek geworden vol hal ve
waarheden, eenzij dige voorstellingen, talloze
fouten , weglati ngen, en ve le slordighedcn : 7
Tegen deze achtergrond verwondert I-I e lmans
opmerking l1iet: 'Toch hee ft de onbetrouwbaarheid van het geheugen ook haar voo rdeel bij
het oproepen van herinneringen.'!; Ook was ik
niet verbaasd, dat Helman deze biografie in
1985 a fzwa kt e tot een ' psychografi e." Dat
maakt het allemaal wa t ambiva lent, want Helman antwoordde op een vraag naar de belangrijke mannen in zijn leven: .... zeer zeker Pi eter
van der Meer de Walch eren, die erg van me
hi e ld ... di e me vee l geholpen heeft ' (Va n Verre
1980: 12 1).
Dat Pieter van der Meer de Walcheren en
Albert Helman vri enden wa re n in di e tijd, blijkt
ook uit de onbevangen wijze, waarop Van der
Meer de Walcheren zijn eerste ontmoeting met
Helman beschrijft: ' In dieze lfde tijd bracht
M atthi as lO op een keer een j eugdige Westindiër mee naar hui s, de Caraïeb, zooal s hij
hem voorste lde aan Anne-Marie, 11 di e hem hartelijk welkom hee tt e. Want Matthias had haar
reeds over de jongen ges proken . [... ] Matthias
bleef zich altijd het ee rste bezoek herinnere n
dat di e jonge man hem bracht op het redactie-

Over A/hel'! He/man als katho/iekejollgere
burea u: een kl e ine, donker-uitziende jongen ,
fnet een veelte grote. breed-gerande hoed op
hel zwa rte kroes haa r. Dadelijk hi e ld Matthias
va n de jongen. die schrander de were ld inkeek,
buitengewoon begaafd en intelli ge nt was.' (Van
der Meer de Wal chere n 1940: 248).
WI ES MO ENS
Helman kwam ook thuis bij de Vlaamse di chter
Wies Moens ( 1898- 1982) d ie met Ka re l van
den Oever. Jo ze f Mui s. Sl ijn Streuvcls. Lade
Baeke lmans, Albert Scrvaes cn Ernest C laes
naast vele andere n tot de vriend en va n Van der
Mee r behoo rden, di e Moens ' dat ern sti ge hart
van Vlaa nderen' noe md e (Va n der Meer de
Wa lcheren 1940: 166). Va nu it het lic ht golvende dorpje Si nl G illis-Denderm ondc sc hreef
He lman op 18 j uni 1926 een brie fkaart met
twce postzegels va n 30 ce ntim es gefrank eerd
aan Pieter va n der Meer de Walch eren in Amsterdam:
Beste Vriend.
Kuitje 11 moet tamelijk plotseling naar Holland terug en nu
kom (moet) ik mee. En eigenlijk doe ik 't wel graag. voor
eell tijdje (en IninSIC. Mag ik nu Zaterdag bij ju ll ie komen
logeere n·.' Denktlijk kOI11 ik tegen een lIurof4 aan. Verwilderd en vervui ld. - Maar blij en l11e( iets van S1. Benoit
Labre in ons. haf{. Op 'I oogcnblik zi ncn wc bij Wie s
Mocns. Morgen ga ik naar m·n zusje toe. Tot zie ns dus ove r
een paar dagen en t.t. in Xo.
Lo\!.

Moens zou in dece mber 198 1 over Helman tegen Hans Roes t zegge n, dat hij bij zo nder vee l
gehouden had van Albe n He lrnan ' een eerl ijke,
idea li sti sc he jonge n op wi e j e aan kon'. Roe st
vroeg zich toen af, of Moen s He lman ni et verwarde met Alben Ku yle, 'die hem politiek nader la g ... hij heeft na de oo rlog ook nog last
ge had ' (zowe l Wi es Moens al s Albe r! Ku y lc
hadd en fasc isti sc he sy mpathiën) dan He lman ,
link s en onge lovig geworden e n ee n fel man in
het o nd ergrondse ve rze t'. Roest vervo lgt dan:

/73

'Maar in de herdruk van het interview met 's
Gravesa ndc, dal ik tol ce n paar ma and en geleden nog niet kend e, lees ik : 'Veel ho ud ik van
de jonge Wesl-lndiër Lau Lic hl ve ld ( ~ Alberl
He lman). di e zich bij de katoli eke Hollandse
jongeren hee ft aangeslo len. Hij is ec n levc nd e
kra eht: en hij is iemand di e je ontroeren kan,
ec ht e n di ep, e n dat kunn e n e r wei ni gen.'
(Roesi 1984: 2 17)
He lman ze lf had niet de minste aa rze lin g
eve nzee r me t waa rd erin g over de pe rsoo n van
VI/ ies Moens te spreken, ' want al was Wi es ee n
Vlaamse act ivist, met wie ik hel ni et altijd ee ns
was, het was ee n bij zo nder lieve en aardige
n\an.' (Van Verre 1980: 53). En in ee n intervi ew
me i Florquin ( 19 78: 95) zei hij : ' Ja. beha lve
mei Marnix Gijsel1 heb ik enorm vee l vriendsc hap ond ervo nden va n Wi es Moe ns. in mijn
j ongere jaren.'

LEVEN SWEG
Hel man heeft ee ll lan ge alleszins te respecte re n
moeilijke e n ec nza me weg afgelegd van ged re ~
ven en di ep re li gieus katholi e k lOt ee n eve n gedreven agnosticus en partijloze anarcho- soc ialist; eigenl ijk de omgekce rd e weg va n Pi eter
va n der Meer de Walcheren. Hoe vc r die weg
was, gee ft z ijn uitlatin g in het ges pre k met Va n
Verre aan in 1980: 'Het is begrijpelijk dal de
Kerk z ic h altijd aan de ka nt sc ha art van de di ctatu ur en het kapitali sme. Van de dictatu ur, orndat de Kerk zelf di ctatori aa l geo rga ni see rd is;
het is een club di e regels heeft en ecn bepaalde
organisatievorm, een dictatori ale. Het is oo k
beg rijpe lij k dat ze aan de kant va n de kapitalisten staat, want het is ee n machts-appa raa\:
macht over de z iele n van de mensen . Dat a ll es
heeft natuurlijk ni ets te mak en mei het
chri stendorn , ni ets te mak en met het eva nge li e.'
(Van Ve rre 1980: 53 en 6 1; RUI ge rs 1993: 2527) . He lm ans pe ri ode van 'godsv ru cht ' hee ft
niett emin la nge r geduurd dan veela l, ook door
he m ze lf. wordt aangegeven. De sc hrij vc rs
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A/hert I/('Imull op een oliel 'f:'I/l'{/ n allo \'{1fI Ree.I' in /924. (fiHO u;t: Alher/ I-Iel//l(JII ,
Wederkerige portretten: een alternatieve autobiografie. LlIlph",, : Term, /985).

Ol'er Alhen He/II/an als katholieke jOligere
rond De Gell/eenschap s loten het boven-natuurlijke allerminst buiten hun belangstelling.
Zo bewerkte Helman de verhande ling 'Van
sevcn manieren van )leiliger minnen' van de
t11 iddeleeuwse mystieke Beatrij s, van het toenmalige Cisterciënserkloostcr van Nazareth bij
Lier (Florquin 1978: 73)" 'God als de sc heppe r
van alles was altijd zee r nadrukkelijk aanwezig . Vooral in zijn eerste boeken is J-I e lman d e
vrome katholiek, de kerkorgani st die in z ijn
werk God looft', sc hrijft Wilfred LÎonaroll s
(1996). Van der Flicr (1995) sc hreef hi erove r:
'Helman ste lt de kunst voor als ee n hulpmiddel
lot de verbreiding van Gods woord. of ande rs
gezegd: de dienst aan God moet centraal staan.
1n die zi n is du s alle kuns t religieuze kunst.'
Van zijn godsdienstige instelling in de jaren
twintig k:ggen ook He lmans brieven en berichten aan Pieter van der Meer de Walcheren
get uigenis af. Uit een brief uit 1924 :
Ewn in haa~t CCIl bridjc. \VI.: zij n /oojuisl uit de Abdij vc rtrokken. waar we I.:l.:n p<lar Iwcrlijkc dagen gehad hcbben. '1
Wordt ':>\~el\ S mooier. p. Pielcrkc was vcel bij mij. ooj..
tus."chelltijd." mocht hij bij mij komen praten. Ik heb hcm
\ccl van jullie verlcl<ll.:n zelfook heel vcet aan hem gehad.
Gistercn hed) oni'e vadl.:r Abt mij <lIs novice-oblaat l4 aangcnomen. Ik ben daar Lecr blij mcc. I lij heeft U aangewc/e11 als mijn dirceteur: en naar ik hoop 7.ulkn wij o\'cr een
jaarlje nog op een mecr bijzonderl.: wij/e vricnden zijn.
Kuilje had hed wal tegensland hij z iclm:-Irte overwinncn .
De el.:rslc avond \\'a~ hij beslis\ kwaml maar '1 "cnl hoc
langl.:r hoe b,,:lcr. Nu is hij allel'n nog maar ' zel.:r moe'!

Op een brieflaart vanuÎt Breda van 3 december
1924:
Vanmmg,cll heeft p. Du Laural spc!.:iaaJ voor onze Tl.:i s dc
mi s opgedragen.

Helman was namelijk 'aan de zwe rf gegaan',
zoa ls hij het noemde, met zijn boezemvriend
Alben Kuy le, via Zwitserland naar Italië en later naar Sici li ë en Tunesië (Van Verre 1980:
53). Toen Florquin ste lde : 'Hij is voor u later
een grote ontgoocheling geweest', (Kuylc werd
fasci st. En dat terwijl Helman altijd zo enorm
fel tege n alle fa sciste n was) antwoordde I-Iel-
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man, de jeugdvriendschap lil ge dnchtcll, screen: 'Och, het is beter daar maar niet op in te
gaan. Ik denk altijd aan die mooie versregel
va n Hol st: ' Hel is maar beter still e dingen s til te
lat e n." (Florquin 1978: 71).
Vanuit Tuncsië sc hreef Helman op Tweede
Paasdag:
Ilammam-Lif. 2c Paschell.
lJestc Vriend
AlkrCl.:rst cen Zalig Paschen van uil Arrika ;Jan jou.
Chrislinc CIl Anl1cMaric-! Gaarne had ik jl.: gister":l1 dl' \~am\
g<.:druh. Sinds'n (l:!g or 10 zijn we nu in T\lni~. en het is
hier wonder-mooi: nog ved inlcressanter als in Italië, t('rneer daar dl.: Arabil.:ren hil.:I" heel voorkom..:nuc en gastvr·ljc
lUI lijn . Heel vcel 1:011 ikjc hien<lll kunnen verll' lI en. M,wr
ik bl.:waar hel. totdat wij wel.:r eens ruslig samcn litten ml1tl
de /warte kachcl. die nu in mijn ,·crbl:l'lding ZOO' IJ
vreemde n1(lchicll is geworden.
Wc zjjn eell dag ofvijfnaar HaJlllllarn-Li fgckomcll. eeH
I..kin rlaalsje aan de golf van Tuni"::'>. 111,!ar hel.:I mooi, 0111
el.:ll bectje rustig I.:n van de herril.: verwijderd unzl.: (îol.:(k
Week tc houden . Il ier tu ssc hen die MUldlllanncll hcb ie cr
dllbbl'1 behoeftc aan.
.
Ik hoop dat m'n C'ol1l.:Cnknllliekcn op lijd kOllleJi. Over
cnkele dagen krijg je il.:ls o"er 01l7e Gocde Weck in H<1Ill mam-Lil' - el.:l1 prachtige week! Ovcrigens
hl:! oude
lil.:lljc: we Lillcn op '1 oogenblik wowat rUl. en hebben mei
"·n twcei.'n maar zes gulden. KUl1nen /1.: IJlI wnkelijk niet
opschieten bij van l\.'lun stt'r,.,I~ Ik bl.:n al 1111'l.:r dan 4 ll1aal1~
den weg. en ze hl.:bbcn nog maar êênlllaal geld gesluurd.
Als er nicts komt, sluur ik Eenje t/> g.;o.;ol1 I.:opie meer + Zeg
hem dat. wil je'.' [),Hl in 's hcmclsna,llll maar naar dc
hcidensche bladen; hl.:t spijt me dal ik je tdkcns efml.:t' lastig mOeI valkn. 111:l:Ir je snapt we! in wat voor vcrkgcnheid
wc hkr lelkens zitten.
1I0e gaat het meI 'I \wrk '? Is dl.: I"Onwn al bl.:gunncll. Ik
ben cr 7eer benicuwd naar. Ook hier wordt n gewerkl: en ik
hoop bij terugkolTlstjc il.:ls goeds Ie kunnen lat en 7il.:n. In+
leressanle notities heb ik vall de Arabische muziek kunncn
makcn! '1 Is eell rijk v\)Jk, maar ontLl.:ttl.:rtd aardsdi en bl.:dorvCIl. Trouwens. dat ga:1I gCllwkkclijk samcn.
Over een dag of wal schrijf ik weer: ik doe hel dus n\\
maar kon. Mijn beSl(' groeIen aan alkn die ik vanouds bij
je :lmllrof. En de zecr speciale voor Christine en Annc
Maric.
Bid een klèn voor je Lou.
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Tegen van Verre zou Helman later zeggen: ' Het
was ee n verve le nde tijd voor Ku yle, een mooie,
blonde knaap , die ontzett end vee l last kreeg
va n die Arabieren, die bijna allemaal homofiel
zijn, ofbeter gezegd: a lle kanten uit kunn en, en
erg van mooie, bl onde jongetjes houden. We
ware n toen tweeëntwintig dus eh ... daarbij, hij
zag er erg j ong uit! ' (Van Verre 1980: 55). Helman en Kuyle zouden sa men in de bundel Van
Pij en Bun/Dus ( 1927) om e n om va n hun reis
verhal en, in wat Va n der Meer de Walcheren
( 1940: 32 1) pretentie loze sc hetsen noemde.
Op 6 juli 1925 reageerde He lman - hij was
toen teruggekeerd van zijn ro ndreis - vanuit
Hil versu m:
Beste vriend.
tn dc kranten las ik, dat de goede Erik Satie 17 gestorven is.
Heeft U nog wat van hem gehoord va n Jacques M.?l ~ Ik
hoop van harte dat O.L. Vr. hem dc genade van een goed
einde gegeve n heeft. U sc hrijft zeker deze wcek wel over
hcm? De volgende weck krijgt U dan van mij ook wat.
Ik vind het hier allemachtig prettig. woon tegenover cen
klein bosch met een bende van vogels (alleen geen nachtegaan). Naast een hoop leelijks hebje hier toch ook heel wat
moois. Kom maar ce ns gauw kijken.
Met hart. groeten.
Lau.

Op 8 januari 1926, Helman was nog steeds op
reis met A lberl Kuyle , berichtte hij vanuit
Ascona:
Pax
Beste Pieler.
In dc hee rlijke zon van Ascon.:l zi! ik je te schrijven. "t Is
bijna Suriname. zoo mooi en zoo warm. Wat ongel ukki g is
dat in Holland met al die overstroomingen; je kunt het je
hier haast niet voorstellen. zoo warrn en droog is het hier.
Ee rgi stere n waren we naar Orse lino en Madonna del Sano
meI z'n aJlen. Dezelfde morgcn was ik al naar Ronco gewandeld. Ik doe hi er maar niets dan !oopen. !oopen. Je
denkt beter en je bidt betcr. Door de lucht waait cr een heel
fijn ncvdachtig geluk, als van iets heel moois dat je elk
oogcnblik verwacht te komen. En de Hollandsche nuchterheid heb je heel ver achter je laten liggen. ergens in een

smoeze lig spool"\vegsrarion. als een vervelende koffer die
je re zwaar was op reis. Overigens over koffers gesproke n die groote van mij is nog altij d ni et terecht - En deze
opgedrongen armoede is wel 'n beetje lastig, al doet ze je
wel wat op de goede St. BerlOit Labre lijken. Beste groeten
aan Chrisrinc en A.Marie. Ook van de fam. van Rees1'l en
van Kuitje.
Je Lau.

Op 2 1 december 1928 sc hreef He lman va nuit
Abco ude:
Pax
Beste Pi eter. Christi ne en Arme Marie.
Al weet je, dat ik vandaag gcheel den dag in den geest bi;
jullie ben. ik moet ju ll ie toc h nog e nkele woorden schrijvel~
omdat ik zoo oprecht mee-gelukkig mct jullie be n, en mij
verheug in dcze grootc gebeurtenis, die aangrijpt en blij
maakt tegelijk, hoe mcer je eraan denkt.
Er is geen enkele pricster in mijn familie. en nu krijg ik
bijna het gcvoel alsof er een is gekomen. En meer dan dal.
Ik weel dat dit de hoogste vreugdc en dc hoogste onderscheiding ook is, die onze lieve I-Iecr aan ouders in hUll kinderen kan schenken. [k bedank Hem dat hij jullie dit gar.
omdat ik speciaal - in rneerdere mate dan jullie het mi ssehicn ooit ze lf gedacht hebt - 1110et beseffen wal jullie ,1JS
ouders waard zijn. en hoezeer deze onderscheiding verdiend is; ik heb het toch lelf nu van dag tot dag ondervonden in jullie vriendschap voor mij. voor ons, en voor
allen die erom vroegen .
Mijn pen wordt droog als ik deze dingen moet sc hrijven,
nlaar ik heb ge lukki g niet vee l woorden noodig om te zeggen hoe ik jullie van ganseher harte geluk wensch, en met
jullie bid en blijfbidden voor père Pie/erke. dat hij ec n heilig priester mag zijn, die dichter, int iemer bij God door dit
SacramCnI ook in staat zal zijn Hem nieuwe, ongekende
genaden voor ons af te smeken.
En zieje, nu zeg ik dan rnaar weer meteen 'ons'. omdat
ik mij. zelfs op deze Ycrre afstand. toch weer aanstonds bij
jullie voeg. Vraag Père Pieterke zijn priestcrlijke zegen ook
voor mij · voor Leen die zieh natuurlijk van ganscher harte
hierbij aansluit, en zelf zou schrijven als ze niet sinds gisteren al ziek te bed lag (een zware hoest) - en voor Cee il ia,Z()
die met haar brabbeltaaltje denke Iijk ook hetzelfde bedoelt
als ik.
Dan wensch ik jullie nog cen Zalig Kerstfeest. en vele
goede dagen in Oosterhout. Wat ee n blijde tijd is 't nu toch!
Ik om helsju llie hee l hartclijk cn blijf
je vriend Lou

Over Alhert Helman als katholieke jOligere
Uit a l deze bri eve n blij kt duide lij k, dat La u
Li cht ve ld toe n nog zeer in de ban was va n het
rooms-kath o li cisme, we lli cht mee r in fraternaJe dan in leerstell ige z in , en ze ker mee r dan hij
laler w il de e rke nnen. Zijn uitingen van ge loof
in deze brieve n ko men a uth enti ek en ni et
gek un ste ld over, zij z ijn di epgemeend en
in voe lbaar.
Dat hij sterk de invloed va n Pieter va n de r
Mee r de Walc he ren o nderg ing wo rdt ook door
anderen o nd ersc hreven. Zo sc hreef Gerard
Knuvc lder over Va n der Meer de Wa lche ren:
' de spo nt ane, levend e doordrin g in g va n a ll e levenssfere n met ee n vo lh eid va n ka th o li c i s m e~
ste rk, vuri g (kath o li ek) leve n, en dal spo nta an
e n bezield ge uit door de kun stenaar, was het
ideaal voo r de kunst waa rnaar hij stree fde, ee n
idea al . dat hij ove rdroeg op de j o ngere n
ro ndo m hem.' (Kn uve ld e r 1958: 35 6). He lman
nam afsc he id va n De Gemeenschap , toe n de
roo m s~ k a th o li e k e bi ssc hop pen een cenSor aa nste ld en . In zij n o nt slag bri ef li et hij weten te
we igeren o nd er we lk e vorm va n kath o li e ke
ce ns uur ook te will en sch rij ve n, wannee r hel
ni et over geloo f ell zeden gaat. Maar er was
mee r Ha n de hand. Hem bev in g oo k ee n
groeie nd e weerzi n tege n het soc iaa l en po litiek
be le id va n de katho li eke partij en de kath o li eke
va kbewegin g (Va n Ve rre 1980: 5 1). Di e tegenzin dee lde hij met Pietcr va n de r Mee r dc
Wal che re n, d ie ve rzuchtte: ' Men had we l de
mo nd vo l van C hri sten dom. Voo ral in Nederland, meI a l de prachti g geo rga ni see rd e, chri stelijk-po liti e ke partijen. Maar van de geest va n
het leve nde Eva nge li e viel ni ets te bespeuren in
de daad we rk e lij kh e id va n het leve n. De katholi eke jonge ren hadde n zich in a ll es in de oppositi e geste ld, 111aar het grote beproefde, fe illoos
fun ctio ne re nde mec hani sme va n de RoomsKa th o li eke Staa tspartij maald e de po litiek, zoa ls deze a lt ijd ge malen was, e n Îeder di e e r tege il in gi ng, z ich ve rze tte en ni e uwe dinge n
w il de bre nge n, werd ve rkett erd en mee-ge malen .' (Va n der Meer de Walcheren 1940: 232).
Maa r A lbert I-I e lm an trok er een vé rd er-
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ga ande co nclus ie uit : a l spoedi g zo u hij het
roo ms- kath o li c isme va arwel zegge n. Hij ga f
daa r later zijn eigen uitl eg aa n. Flo rquin ( 1978:
72) stelde hem de vraag: 'U we rd in de j a ren
van De Gemeenschap besc ho uwd a ls de mees tbe love nde ond er de kath o li eke j ongere n in
Noord-Nederland, maar in 1932 bree kt LI met
het katho lie ke ge loo f. Waa rom ?' Helman ant woo rd de: ' Ik heb ni et met het kath o li eke ge loof
ge bro ken, omdat dat ge loof c r ee nvo udi g nie t
was. Ik kwa m uit ee n land van heidenen ell er
lag o p mij ee n laagje ve rni s. maar dat was er a l
ga uw afgesc huurd door de Hollandse pas too rs.
Toen dan de bi ssc ho ppe lijke ce ns uur kwam bij
De Gemeenschap, [... ] toen he b ik gezegd : No u
jonge ns, voor mij is het tijd gewo rde n om te
vertrekken . ik doe ni et mee aa n deze apekooL '" Z ijn di ep-kriti sc he ho udin g blijkt uit de
z ins neden uit z ijn bri e f va n 2 1 me i 1934 aa n
Hendrik Wi egersma, va n wi e hij ee n 'va n de
mees t hec hte vri ende n doo r a ll e ja ren hee n'
( Hoogberge n & Th e len 1997: 9 ) was: ' mijn
vreugde. te zien hoe je steeds geco nce ntree rde r
en moed iger de weg gaa t di e j e e ige n ster je
wij st. Ee n weg di e noodza kelijk naa r
veree nza min g en de gro te stille va n den
Abyss us voe rt , maa r di e voor OI1 S de eni ge moge lijkheid is 'onszelf' te z ijn . Wi e zijn ster
kent. mag geru st de a fgro nd en tart en. Mij is het
een grote troost te we ten, dat c r oo k in het
ve rdoeme lijke Ho ll and een enk e lin g is, di e wat
k ~i n en doét. en dwa rs door de horden zijn eenze lvige weg ga a\.' (Hoogberge n & Th e len
1997: 150/15 1).
Ik mag vastste ll en, dat de verni slaag. waarove r He lm an spree kt , in elk geval zo dik ges mee rd was dat zijn lijdge noten va n toe n cr
ni et doorh een hebben kunn en z ien. Ik kan ook
ni et uit sluiten, dat z ijn moti eve n als een verd edi g ing ac ht era f moete n wo rden gez ien. Dat
ac ht era f co rri ge re n deed hij oo k in 1952. toe n
hij in de rom an De laaiende stilte zij n je ugdwerk De St ille Plantage met de kwa lifi ca ti e
' mee r lyri sc he dan rea listi sc he roman ' ve rl oochende (He lm an 1952: 7). De persoo nlijke
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band met Pieter werd niet verbroken , want op
I I juni 1962 sc hree f hij nog va nu it Loso ne in
Tcssino aa n Pieter va n der Meer de Walche ren:
Wat jammer dat het niet geklopt heeft. dat jc tijdens mijn
veel te korte aanwezigheid in Holland in Oosterhout was.
Jk had eralies voor in elkaar gezet om, al wa~ het maar een
uur, naar de abdij te komen en bij je te zijn. Nu heb ik het
slechts in de geest kunnen doen. want wc moesten al voor
je terugkeer vertrekken. Wee s er ec hter van overtuigd dat
al mijn oude gevoelcns van genegenheid en vriendschap
onverm inderd zijn gebleven, en dat ik een gelukkig mens
ben. die met blijmoedigheid de grole prijs tracht te betalen,
die van ons gevraagd wordt om gelukkig te kunnen zijn.
Temidden van alle activiteit ben ik je goede lessen over de
waarde van het contemplatieve leven niet vergeten, en ik
tracht ze naar beste vermogen in toepassing te brengen. Ik
weel di/I je het prettig zult vinden dit te weten . .-.:oals ik mij
ook verheug over je voortdurend mede/even.
Wil je ook AnneMarie mijn hartelijke dank overbrengen
voor haar gelukwensen. Ik heb veel aan jullie beiden moeten denken in deze dagen en ook nu gedurende de korte
vacantieweek die ik in ons oude Tcssin doorbreng.
Ik hoop van ganser harte dat het ons vergund zal zijn
elkaar binnen niet <11 te lange tijd terug te zien. Voorlopig
ben ik echter gedwongefl naar Washi ngton terug te keren,
in afwachting van wat er verder met mij gebeurt.

NASCH RI fT

Jan de Ridder was zo vr ie nde lijk mij de brieven
van He /man aan Pietcr van der Mee r de
Wa lcheren, afkomst ig uit hel door hem beheerde archief van Piete r va n der Meer de
Walc heren, Ier inzage te geven. Hij gaf mij tocste mmi ng deze brieven int egraa l op te nemen.
Daarvoor ben ik hem erke nt e lijk. Ik heb de
brieven van He lman aan Va n der Meer de
Walc heren in de oorspronkelij ke spell ing gelaten. Anderc c itate n heb ik de zegen va n de
nieuwe spelli ng gegeven.
Over het uitt reden ze lf va n Helman uit de
kat holie ke kerk, het resul taat van een complex
van redenen en gebeu rtenisse n. bestaat onduidel ijkhe id. Michie l van Ke mpen geeft in zijn
onlangs verschenen bundel Kijk vrees/oos ill de
jpiegel hierop ee n aanvu ll ende visie.

Wees hartelijk omhelsd in de oude vriendseh:lp van
je Lou Lichtveld.
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Het Stamboek. 85.

Het Stamboek, i<:5.
Van Kempen, Kijk I'recsloo.l". 25: Van Kempen vermeldt dit feil ook nog eens op p. -l.g.
Ilcl111al1. Wl:del'kerigt'porlrellcn.37 .
Hclrnan. Wederkerig/:' pUr/reuen. 67
Pieler van der Meer dc Walcheren was eerst gehuwd (met ChristÎnc z ie volgende alinea) en had kinderen uil dit
huwelijk. Pas op hoge Ic;:tiijd werd hij lot priester gewijd.
7. Jan de Ridder, Albcrt Helman in: Elseviers Maga=ine, 13 december 1980.
8. I lclman, Wnlerkerige portretten, 28,
9. Hc!man, lIi'de,*erigeporfn:/fel1, 108.
10. Pielcr van der Meer de Walcheren gcbnJikr deze naam als hij in zijn dagboeken over ,;:ichzelf sp reekt.
11. Met Annc·Marie is Lijn vrouw Christinc bedoeld.
12. Hiermee is Albert Kuyle (1904. 1958) bedoeld een pseudoniem voor L. Kuitenbrouwer.
13. Florquîn noemf haar feil onrechte de stichteres van dit klooster. De abdij werd in 1235 gesticht en Bcatrij s ( 12001268), die rond 1268 haar prozawcrk schree f: was een van de 7usters (Vanderputtc 1995: 734).
14. Een oblaat is een lekebroeder die geen geloften heeft argelegd, maar een bijzondere band mef de Abdij onderhcmdt;
een novice is cen nieuweling in een klooster. De directeur is zijn mentor.
15. Uitgever te Amsterdam.
16. lierman van den Ecrcnbeeml. uitgever van Opgang.
17. Frans componist I !-l66-1925.
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18.

Ot.: Franse filosoof Jacques ,\I1al"üai\,.

\l).

0110 t.:n Catlwrine van Ree~.

20.
21.

De dochter van Lou Licht\'eld en Leentje Mengelberg.
Lex van de Hatenl stelde later vast: 'Hc\man is vanwege de kerkelijke censuu r lIil de redm:tic \ertro~kcn .' (lloogbergen & Thclen 1997: 17).
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Anke We lle n

Geen bakra 's maar boe roes
Nederlandse boerenkolonisten en hun
Surinaamse nakomelingen

1

1995 was hellu)Jfderdl'{j/iigjuar gelellen
dal /-Iollalldse kolonisten =ich iJl SlIril10me
wSligdell, I/uil I/akomelil/gen, !lWI/S geschat
op circa :eshollderd. u'ordell ill de (Surinaam se) l'olksl1lol1d hOl'l'oes (hoerefl) gelloemd,
De:e boeroes ,'cr\1'U:ell hU de defil/itie l'tll/ "Uil
1/

idclititeitllallll'elijks naar Neder/al/d. dit ill regellsrellillg 101 \'e~1 Europese kolonisten bffifen
Europa , '001' wie het offde moeder/alld nog
steed!J' een helangrUke ide11l{licaliebroll is,
Boeroes in Suriname wil/eli Ol'er hel aIgemeelI

l1ief geassocieerd worden met Nederlanders.
Zij bescholnl'en :ich als een l'{/ll de l'ele emi-

verschenen, vootl1::\rnclijk van dc hand van
boc roes of n11l1ilic van bocroc:-o ze lf (Loor &
Van Brussel 1995; Van 13arneveld & De Jong
1995). In dal zc lläc jaar is cr in dc Surinaamse
en in mindere mat e de Nederlandse media
enige aandacht aan dc boc roes besteed. In 1997

deed Marieke Duindal11 antropologisch ondl2rzoek naar dc etnische idcntit citsbclcving cn

partnerkeuze van de boc roes.
Alle bovengenoemde au teurs zagen de bocroes als een van dc Surinaamse samenleving
losstaande groep Europeanen. Hi erdoor was
hel onmoge lijk om op basis van deze onder-

sche groepen ;1/ Suriname, In dil artikel bespreek ik de SlIrillllmiserillg I'an hlln it/emiteil. I

zoeken co ncl usies IC trekken over de plaats van
de kolonisten en de borroes in de gesc hi eden is
van dc Surinaamse samenlev ing. De geschied-

Bij het ee rste grote onderzoek Ilaar de kolonisten van 1845 en hLln afstam melingen in Suriname (Vcrkade-Carticr van Di ssel 1937) stond
de vraag centraal or blanken in de tropen in
staat zijn tc overleven. en specifieker. lichamelijk werk te verrichten. Eerdere studies belichtten de politieke. economische en landbollwtec hnische aspecten van deze kolonisatie (zie
onder mecr Halberstad t 1871. Van Raders
1860. Muller & lI ockstra 1896). De soc iaaldcrnograar J , Gelllmink deed in dcjaren vijftig
en zestig v. l11 deze eeuw onderzoek naar copulati epatronel1 van afstammelingen van de
Nedcrlandsc kolonisten (1970. 197 1. InO). In
1974 verscheen een artike l van C. de Jong over

schrijving ove r deze boeroes wordt onrec ht

de Nederla ndse boeren in Suriname. dat in
1996 is opge nomen in een gebundelde uitgave
va n archiefstukken en oude werken ove r de
boeroes. Tcr ge legenheid va n het hond erdvijf"..
tigjarigjubilcllm Viln de Nederlandse kolonisatic in Suriname is in 1995 een aantal werken

aangedaan als zij niet vanuit een brederc Surinaa I11 S- Neekr Iti ndse man tscha pp ij historisc he
context plaatsvindt.
DE KOLONISATIE VAN 1845
In 1839 publiceerde Hostmann in het tijdschriH
De Kolonist een artikel waarin hij pleitte voor
kolonisatie van Europeancn in Suriname. met
als argumenten hel oplossen va n enerzijds het
armoedcprobleelll in Nedcrland en anderzijds
het tekon aan arbe idskrac hten vanwege het
'dreigcnde'l:indl: van de slavern ij in Suriname.
De cmnncipatie van de slaven zou in zijn ogen
dc plantagelandbolllV onrendabcl makcn .
Blanke kolonisten zo uden met de vest iging van
kleinschalige.: landbollwbl:d rij ven de eco nomi sche stru ctuur van het land kunnen verbc tcrl:n
en ee n middenklasse van hard wcrkendc mcnsen creëren (Pyttcrscn 1893; De Jong 1996).
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Volgens Pyttersen is het kolonisatieplan dat de
drie dominees A. van de Brandhof, D. Copijn
en J.H. Betting in 184 1 indienden bij kon in g
WilJem JJ grote ndeels gebasee rd op hel artike l
van Hostmann. De meeste tijdgenoten en histo rici gingen en gaan cr van ui t dat de mot ieven
van meI name Van de Brandhof voo r het
kolonisatieplan niet zo nobel waren. Voor hem
bood hel leiden van ee n kolonisatieproject ee n
mogelijkheid tot het in nemen van een predikambt in Su riname (Barneveld & De Jong [995:
13). Bovendien waren voor de drie initiatiefnemers in de plannen zeer ruime salarissen toebedeeld (De Jong 1996: 12).
Het voorstel van de drie dominees was om
twee honderd hui sgezin ne n, gekozen uit de
klasse der verarmde landbouwers, naar Suriname over te brenge n om daar een vr ije landbOllwkolonie te vestigen. Deelnemers aan de
kolonisatie moesten landbou we r va n beroep
zij n, behoctlig of verarmd zij n, in goede gezond heid ve rk eren, ni et o uder dan 45 jaar zijn ,
lie fst ge tro uwd en van onbesproken ged rag.
Van den Brandbof. Betting en Copij n zo uden
ze lf leide rs worden van de kolonisatie
(Pytterscll 1893:44). De regering stemde in
principe met het plan in en besloot in 1843 dat
bij wijze van experi ment voo rl opig vijftig gez innen voor de landbouwko lon isatie naar Suri name mochten worde n gebracht. Als het experiment zou slagen, dan zo u de kolonisatie worden uitgeb re id . In het vijfjarig co ntrac t dat de
kolonisten zo ud en krij gen, kwam te staa n dat
het vervoer naar Surinam e grati s was, dat zij
zeventi g g ulden per persoon en grati s ete n tij dens de re is zo uden krijgen. Voorts zo uden zij
in Suri name per gez in een hui s, wa t vee en een
stuk gedeeltelijk beplant land krijgen, zodat ze
zo snel mogelijk in hun e igen onderhoud zo uden kunnen voorzien. Tot die tijd zouden zij
gratis levensmiddelen krijgen en de eerste vijf
jaren hoefden zij gee n belasting te betalen
(Pytte rsen 1893: 44-48).
BeHing vertrok in ! 843, in gezelsc hap van
drie potentiële kolonisten, naar Suriname om

een geschikt terrein uit te kieze n. Na terugkomst in Nederland raadde hij zijn collega's af
om op korte termijn naar S urin ame te ve rtrekken. Dat werd hem niet in dank afge nomen. Hij
raakte zijn functie als leider van het kolonisaticproject kw ij t. De minister van Koloniën,
J.C. Baud, eiste daarop va n Van den Brandhof
en CopUn hem zo spoed ig moge lijk cen lij st
van vijft ig gezi nn en voor te leggen die wilden
deelnemen aan de kolonisatie, om daarmee te
bewijzen dat er vo ldoende anim o voor was.
Het gevo lg van a l die haast was dat er nauwelij ks selectie plaatsvond. Via coll ega-pred ikanten werd het gerucht over de kolonisatie-plannen door Ge lderse en Utrec ht se dorpen verspre id en va n alle kanten meldden z ich belangste ll enden, met name uit Eist, Veenendaal en
Rhenen, maar ook enk elen uit Utrecht, Zwo lle
en Leeuwarden. Terwijl de sc hepen pas in mei
1845 zouden vertrekken, waren cr in 1843 al
gez innen die al hun bezittingen verkoc ht hadden om ge ld voor de eerste tijd in Suriname te
hebben. Degenen d ie z ich voor de kolonisatie
hadden opgegeve n. vo ldeden ec ht er nauwelijks aan de voo rwaarde n: we inige n waren bekend met de lan dbouw en de meerd erheid van
de kolonisten was jonger dan ac htti en of ouder
dan vijfenveertig jaar (Verkad e-Ca rti er van
Dissel 1937: 59-6 1).
In Suriname ve rli epen de voo rb ere idinge n
voor de kolonisatie na het vaststellen van de
vestigi ngsp laats (Voorzorg in het di stric t
Saramacca) traag, met nam e door de tegenwe rking van het Go uvernemen t. dal de kos ten ervan zo laag mogelijk wilde houden. Dit onder
ande re omd at de meeste bestuurd ers en planters de komst van blanke landarbeide rs als bedreiging zagen voor de toen nog op huidsk leur
gebasee rde sociale hi ërarch ie. Behalve zuin igheid vertraagde n dc vele regens de ontginnin g,
bebouwing en beplanting va n de uit gekoze n
grond en (Verkadc-Cart ier van Disse l 1937:
65).
Toe n de twee eerste schepen met kolonisten,
met respectievelijk 106 en 86 personen aa n

Geen hllKrll .~

boor<\. in j uni 1845 in Suriname arri veerden.
bleek nog bijna nicls gereed: in plaa ts vaJl de
v ijftig hu iLcn die hen waren beloofd, stonden
cr dertien hutjl:s tl!gl:11 de rand van het oerwoud. Land was o nt gonne n noch bebouwd en
cr was geen huisraad aanwezig. Ook het afwatcr ingssysteelll waS nog nict gc reed , waardoor
dG g rond hee l drassig was. Voor de koloni sten
was dit uit eraard een zwa re te le urste lling. À.
Copijn beschrcef in het tijdschrift /Ves/-Indië
(1855) de reactie van dc kolonisten . toen ze bij
de plaats van bestelllmi ng aankwamen: ·aan
boord van het schip [vonden) ij7ingwckkendc
taancelen plaats. Vro uwen CIl k inde ren jammerden ell schreiden: mannen liepen. b ij de
aanblik hunn cr bcs tcmming. als wan hopenden
en wocdendc n over het dek. De meeste Il we ige rden om van boord te gaa n: eenigcn. die nog
geld beza ten. bode n dezen den gezagvoerder
voo r de terugrcis aan' (geciteerd in: Barnevc ld
& De Jong 1995: 20).
De hygiënische toestand was slecht door het
ge brck aan schoon drinkwater. een goed afw;:Jtcrin gssystCl:111 en verse vocd ing. De hutj es
waren niet op pa len gebo uwc!. Dit al les, samen
mct de ext reme hiltc die intrad e n de relatief
lan ge nall e tijd dic aa n de komst van de koloni sten vooraf ging. maaktc hct uitbreken van
z iekten b ijn<J onvermijde lijk. Als gevolg van
ecn tyfusepidclllie. die ruim een half jaar
duurde. ove rl eed binJlcn ecn hal f jaar de helft
va n all e kolonistcn. De overlevende n vest igden
z ich daa rop in Gron in gcn. waar het k lim aat gezo nder. Illaar dc ~rond minder vruchtbaar was.
Daar b leven ze ook nict lang, o md at het zo vcr
van Paramaribo lag d<l! de oogst di e zij wil den
ve rkopen altijd a\ bijna geheel bedorven was
op hel 1ll0J1ll:nt dat zij met de boot de stad hadden kunnen bercik(:n. Met toestemming van
gouverneur Vi.Hl Raders verl ieten de boeroes
va naf 1849 é~ 1l voor é~n Gro ningen, o nder protes t va n Van denl3randhof, die blccfvolhoudcn
dal de kolonisatie bij Snra ma eca kans va n s lagen had. De meesten vestigden zic h. op aa nra den van de go uverneur. in de bUlirt van

11/UU1'
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Paramaribo. met namc in Kwalta en Uit \ Iligt.
waar allno 1996 nog steeds de mecste boeroes
in Suriname woondcn. Toen in 1853 de kolonisatie officiee l werd o pgehe\ en, was Van de
Brandhot' in Grollinge n a ll een nog mei ee n
kleine groep wed u wen en wezcn over. Eenjaar
later werd hij eervo l on tsl age n en vertrok hij
naar Nederland .

BOEROES IN DE BUURT VAN
PARAMARIBO TOT 1941
Il ct a lgehele verloop van hCI kolonÎsa tie-experimelll hecf! bij de kolonisten en hUil I1nko lllclingell ge leid to l ee n sterk gevoe l van wantrOuwe n ten opzic ht e Vall de Nederl a ndse bestuurders. De eerste co ntacten met de Nederlandse
en de lichtgekleurde bevolking va n Paramaribo
maaktcn dL: desillusie alleen nog maar gro ter.
In plaats va n als hardwerkende e n ze lfstandige
blankc arbeiders m et o pe n armcn tc worden
ont vangen, werden zij door zowe l blank, geklcurd als zwa rt in dc stad ge minacht. Handarbeid we rd in d ie tijd nog geassoc ieerd met
s lave narbeid en du s a ls minderwaardig besc houwd.
Het was gouverneur Va n Rad ers di e moeit e
deed het taboe o p handarbeid te ve rbreken. 111
de periode dat hij gOllverneur was ( 1845- J 852)
liet hij b lanke soldaten e n arbeide rs we rk en in
z ij n e ige n tuin en aan pub liek e we rk en. Na de
Hanvankclijke h.~gcnzin te hebben ove rwonnen.
leerden zij - vo lgens Va n Radcrs - trots te z ijn
op hel !'eit dat zij o p die manier hun eigen gel d
vcrdiemkn en een bijdrage aan hel land leve rden. Uil een afscheidsbrief va n kolonisten aa n
Van Raders uit 1852 blijkt dat zij diens verdiensten op prijs ste lden e n b lij waren nu

·vrij elijk door de stad tc gaa n zonder bespot te
worckn, zoo als we lee r ' (Van Rade rs. 18(0).
Oe eerstc n onder de ko lo ni sten di e zich in de
omgev in g va n Paramaribo ves ti gde n, kregen
van het GO Ll vc rn cmcn\ een stuk land aangeboden. An deren trad e n in dienst o p pl antages of
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Defamilie van Brussel in 1984. De :stamvader i.f Corneli,.,-. achlerste rij. vierde ww rechTS.
Hij /...'I'WII in /845 op e/fJarige !eejNjd meI :ijll ol/del's mwr Suriname
(f%gmafJulilis Mulle/: KIT 83/8202).

Geen bakra smaal' "o{'mes
bij ande re bueren, en een klein aanta l kocht een
stuk grond uit cigcn middelen. Het was voor
bocn::nbcdrijvcn in de buurt van Paramaribo
een stuk gemakkelijker 0111 geoogste producten
aan dc man te brengen dan destijds in
Saramaccu, maar ook in dc omgeving van de
hoofèlstad was het bestaan voo r dc boc roes ni et
eenvo udi g. De markt werd grot en dee ls voorzie n door de opbrengst va n dc plantages. Bovendien wa ren dc st ukk en land die de boeroes
hadden ni et groo t en was het afwateringssystecl1l slec ht .
In de periode na dc af,cha rfln g van de slavernij in 1863 g in ge n dc zaken voor boeroes
tijdelijk wa t gemakke lijker door de g roei van
de afzetmark t in piJfamaribo e n o mgev ing en
de verminde rend e prod uctie van de plant ages.
Na 1895 ondervo nd en z ij ec hter geduch te concurrentie van de I-lindostaanse kleinlandbouwers. Als re<le tie daarop specia liseerden zij
zich in het houden van me lkvee. De kwaliteit
V<l n de melk verbeterde steeds, waardoor de
boeroes tot de oprichting va n de Suri na amse
melk ce ntra le in de jaren zes ti g de grote me lk levera nc iers va n Paramaribo werden (Loor &

Va" Brussel 1995).
De boe roes in dc omgev in g va n Paramaribo
vormden een vr ij geslote n gemeenschap in wijken waar we ini g leden van andere bevolkingsgroepen. anders dan a ls personeelsledcn,
kwamell. Die geïso lee rd e woonplaats plus de
gewoont e binnen dc groep te trouwen. le idde
e n oe dat alle nog levende boe roes anno 1998
op de één of andere manier fa mili e va n elkaar
zijn. Doordat land schaarse r en duurder werd
vanwege de uitbereiding van Paramaribo. begonnen in de ee rste decennia van de twintigsle
ecuwa l boe roes het landbouwbedrijf Ic vedalen.

EEN VERANDERENDE SAMEN LEVI NG
De econo mi sc he op levi ng gedurend e de oorlogsja ren in Suriname betekende voo r veel Surin ame rs. waa ronde r de bocroes, dat z ij voor
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het eerst en ige we lvaart beleefden. I-lindostancn en Jav.:lIlcn li eten dc plan tages in de sh~e k
en trokken naar de s tad om cr tegen relatief
hoge lonen in de expanderende bauxietsector te
gaan werke ll . De kleine boeren aan de rand van
Paramaribo prolltccrdcn van de grotere vraag
naar levensmidde len. De a lgeme ne soc ial e mobiliteit nam toe, ook doordat beter (vaak ook
hoger) o nd erwijs opeens voor meer mense n linancil:el haalbaar \"as. Va nwege dc arbe idsmogelijkheden in de stad. de uitbreiding van
Paramaribo naar de gebieden waar tot voor
kon bijna a ll een boeren (e n in met name
Uitv ing! waren dat bijna alleen boe roes) woo nden en de militaire dienstplicht kwamen lede n
van versc hillende bevolkingsgroepen nu meer
Inet e lkaar in con tact. Deze sociale mob ilite it
leidde cr ve rder toe dat de arbeidsverdeling die
tot dan toc grotendeels via de grenzen van
bevolkingsgroepen verliep, begon af te brokke-

len (Dew 1978: 50: RilJ11Socdh 1990: 151-161 l.

De oprich ting van politieke partijen na de
oorlog en de in het voorui tz icht ges te lde binnenlallClse autonom ie leidden tot een po liti cering va ll etnicite it. O nd er dc boc roes was
weinig interesse voor politieke mobilisa ti e,
waarschijnlijk omdat ook z ij zieh wein ig betrokken voe ld en bij de mni onale politiek en cr
weinig baal voor zic hzelf van verwac htt en. In
de jaren vijftig s temden z ij voornamel ijk op de
Surinaamse Democratische Part ij va n Findlay,
waa rvan voo ral lich tgek leurde c reolen lid waren. In 1996 viel voo ral op dal boeroes meer
geneigd wa re n om te stemllle n op zowel c reoo lse a ls op de nieuwe interetnische part ije n,
dan op hindostaanse or Javaanse partijen. Dit
komt doordat de laatstgenoemde partijen veel
sterkt::r dan de creoolse be lan g hec ht en aan het
in stand houden va n de eige n c ultuur binnen de
S urinaam se samenleving. Dc relatieve populariteit van de inter-etnische partij D.A.'91 onde r
de boc roes zal voo r ee n groo t decl te mak en
hebben met het feil dat een van dc kopstukken
binnen de partij een bueroe cn dus l'en bekende
IS.
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Behalve in een politisering van etniciteit,
uitten ve rand eringen in de Surinaamse samenlev ing na 1945 zich in het opbloe ien van eigen

zich om andere redenen clan een opleiding
vanaf 1975 in het buitenland vestigden. werd
Nederland steeds minder de enige optie. Op-

(culturele) vercnigingen van alle verschillende

vallend is dat onder de boeroes geen speciale

bevolkingsgroepen. Een groep vooraanstaande
leden van de boeroe-gemeenschap richtte in de
jaren vee rti g twee verenig in gen op waarvan alleen 'echte' afstammelingen van Nederlandse

voorkeur vOOr Nederland bestaat als nieuw
vestigingsland. Met name veel ouderen zijn
anno 1998 verontwaardigd dat boeroes als
nakomelingen van Nederlanders een visum
moeten aanvragen voor een verblijf in Nederland. 1 Die verontwaardiging geldt ook de hOllding van Nederland ten opzichte van hen in het
verleden en nu. Als illustratief voorbeeld
noemde Marjorie van Raay in een interview te
Paramaribo in mei 1996 hel feit dat bij de herdenking van het honderdvijftigjarig jubileum
van de komst van de Nederlandse kolonisten in
1995 behalve de ambassadeur van Ncder~1nd
in Suriname niemand namens de Nederld11dse
regcri ng aanwezig was en dat de boeroes van
de herdenkingscommissie van de ambassadeur
niet meer kregen dan een klompje.
Bij de bepaling of iemand een 'echte boeroe'
is, zijn volgens informanten drie kenmerken
doorslaggevend: alstamming via beide ouders
van dc groep Nederlandse kolonisten van
1845. afkomstig zijn uit een familie van vce-

kolonisten lid moclllen worden: de U.N. I. (Uitspanning Na Inspanning) en de VA.N.K. (Veren iging van Nederlandse Kolonisten). Eerstge-

noemde vereniging ging later op in de
VA.N.K .. Beide waren vooral gezelligheidsverenigingen waaf dansavonden en feesten georganiseerd werden. Vele jongeren lee rden cr
hun huwe lijkspartne r kennen. Doordat 'ha lfbloedjes' niet tot de 'echte' afstamme lingen

gerekend werden en leden van ande re
bevolkingsgroepen, net zo min als bijvoorbeeld Nederlandse militairen die toen in Surinam e gelegerd waren, zelden tot de clubs toegang hadd en, bleef het lot het einde van de
V.A.N.K. halverwege de jaren vijft ig o ngebruikelijk dat de boeroes buiten de eigen gemeenschap trouwden. Tegen de z in van de meest tra-

ditionele boeroes bij de VAN.K. in, trouwden
vee l bocroc- mcisjcs overigens wel met Nederlandse militairen. 2 De opheffing van de
VA.N.K. in de jaren vijftig duidt erop dat de

houders of landbouwers en een blanke huidkleur (Duindam 1997: 16-17. Wellen 1996).
Duindam (1997: 17) merkt op dat zij de indruk

groep die tegen vermenging van boc roes met
andere bevolkingsgroepen was, steeds kleiner
werd.

heeft dat waar bij de defin itie van boeroes
vroeger het accent lag op afstam meling, deze
verschoven is naar een accent op blanke per-

Surinamers die een goede opleiding wilden

soon. Uit mijn onderzoek (1996: 86) kwam

vo lgen) waaronder veel boc roes , zijn in de loop
van de twintigste eeuw steeds vaker tijd elijk of
voorgoed naar het buitenland vertrokken. Ne-

echter juist naar voren dat boeroes noch andere
Surinamers de boeroe expl icict definiëren als
een blanke, hoewel de huidkleur van een afstammeling wel bepalend is voor de vraag of
iemand als 'echte bocroe' wordt bestempeld.
Te vee l vermcnging zorgt ervoor dat iemand
geen 'echte boeroe ' meer is. J-Iet be langrijkste
Ilerkenningspunt van biologische afstammelingen is de achtemaalll. Na men als Van Ravenswaay, Laar en Van Brussel worden door Surinamers algemeen herkend als namen van afstammelingen van de kolonisten van 1845. Een

derland was

lol

de onaflmnke lijkheid van Suri-

name in 1975 het meest gangbare land om
naartoe te gaan, maar de afgelopen decennia
werden met name de Verenigde Staten en in
minder mal e Ca nada steeds populairder als lan-

den om onderwijs te volgen. In de Verenigde
Staten en Canada hebben bocroes nooit contact
gezocht mct (afstamme lin gen van) Nederlandse kolonisten aldaar. Ook voor mensen die

Geen

bakra ~'

co mpli cati e treedt op waar het gaat om families
die zich al vroeg met de boeroes men gden en
inmiddels meestal ook als boeroes worden beschouwd (Gummels, Stolk, Moni z) of met de
naam Van Dijk, di e behalve ee n bekende bocroe-naam, ook de naam van Nederlands kolonisten is die in de twinti gs te eeuw deelnamen
aan de koloni sati e van Wageningen in het di stri ct Nickerie," Als andere kenm erken va n de
' typi sche boeroe' gaven informanten op: hard werkend. meestal behorend tot de Nederlands
Hervormd e Kerk, eerlijk en met een voo rliefde
voor jagen en vissen,
Aannemelijk is dat de herdenking van het
honderdvijft igjarigj ubil eull1 van de kom st van
de Nederlandse koloni sten naar Suriname in
1995 mogelijk va n grote invloed is geweest op
het beeld dat boe roes en andere Surinamers tijdens het onderzoek in 1996 hadden van de boeroes. Boeroes worden door bijna alle informant en geassoc ieerd met een verleden van
hard werken op de boerderij , zeer kinderrijke
gez innen en een hed endaa gse situ3lie va n klei ne re gezinnen waarin vee l aandac ht wordt besteed aan de ople iding van kind eren en ee n relatief hoge welvaart. Hoewe l het inderdaad zo
is dat onder de boe roes een re lati ef groot aantal
hoger opgeleid is en de groe p in relatieve welvaart leeft, lijkt de organisati e va n de 'herdenking va n honderd vijfti g Jaa r Boere nkoionisatie' dit beeld versterkt te hebben. In
Surinaamse televi sie-uitzen din ge n en op een
tentoonstelling over het leven van de boeroes is
relatief vee l aandacl1t besteed aan de zee r rijk e
familie Gummels di e maar gedeeltelijk afstamt
va n de ko loni sten van 1845. Minder we lvarende famili es kwamen onvoldoende voor het
voe llic ht.
Hoewel ee n enkele bocroe-fa milie volgens
ni et-boeroe informanten er nu nog naar streeft
de socia le contacten te beperken lot andere
boeroes en va n hun kind eren ver langen dat z ij
hun huwelijkspartners binnen de boe ro e-gell1ee nsc hap ki eze n, is dat streven bij de meeste n allang opgegeven. Als reden daarvoor ge-
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ven informanten op dat de groep Ic klein is en
dat a lle boeroes op de een of andere mani er famili e van e lkaar z ijn. 5 SOll1mige ge mengde afstamm e linge n geve n ook aan ' di e boe roes
maar ve rve lend te vinden'. f> Het proces waarin
men afstand nam van het exc lusie f moge lijk
houden van contacten binnen de groe p van
'ec hte boeroes' is min of mee r 'afgedwongen'
door kinderen di e hun huwelijkspartners buiten
de groe p kozen .

INTEG RATIE VAN DE BOEROES: EEN
INDJVIDU EE L PROCES
In de vorige ee uw waren er al boe roes di e met
' anderen' trouwden, terwijl er anderz ijds vo lgens (met name niet-boe roe) informanten er nu
nog boeroe-famili es zijn di e hun kinderen li ever met ee n blanke partner naar het buitenland
zien ve rtrekk en dan dal zij helll afhaar Illet ee n
gek leurde Surinamer z ien thui skomen. Deze
versc hillen komen vooral voo rt uit ve rsc hill en
in persoonlijke oll1standi gheden di e ik za l
illustreren aan de hand va n leve nsgesc hi edeni ssen va n vier boeroes en hun families.
Her ge=Ï1I Van Dijk in Moel/go

Direct na zijn trouwen, rond 1932, verdicnde
Co rne li s van Dijk zijn brood als boerenkneeht. 7
Uitzicht op een eigen stukj e land was c r ni et.
A fgaande op gerucht en dat daar we l ee n tockomst op te bouwen was, trok hij met zijn
vrouw tegen het einde va n de jaren derti g Ilaar
Moengo in het di strict Marowijnc, toen ee n
·company lown' va n dt: Surinaamse Bauxietmaatsc happij , tegenwoordi g Suralco ge heten.
Aanvankelijk werkte Corn e lis va n Dijk ook
daar als knec ht, maar al ga uw kreeg hij ee n
Amerikaanse boerderij in behee r, die uit zo u
groe ien tot ee n modelboe rderij di e zijn ge lijke
ni et had in het he le Ca raibi sc h ge bied . Er
woonden relatief vee l Amerikancn en Nederlanders in Moengo, di e daar de mogelijkhe id
hadd en zich af te zondcren va n de rest van de
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be vol kin g. \o\'ool1wijkcn en hel soc iale leven
waren geseg regeerd volgens lijnen va n de sociale posÎ li e va n hel gezinshoofd: cr waren
aparte wijken en plaatse n in de bioscoop voo r
dag-, wcck- , lage en hoge maandloners en stafleden. Binnen de gro te stafwijk beslond er bovend ien een splitsing lussen Amerikanen, Ne-

derlanders en Surinamers en tussen de hogere
staf en de lagere.
De soc iale segregati e vie l in grote lijnen samen
met cen etnische segrega tie , maar er was ook

ondersche id lussen blanken. Het gezin Van
Dijk nam een bijzondere plaats in in de gesegregeerde samenleving op Moengo: als blanke
staneden we rd het mcl name door de Amerikaan se elite a ls ge lijken gez ien en had helloegang tol alle ins tellingen die voor stafleden bestemd waren. Als Surinamcrs werden de VanDijks ook door andere Surinamers geaccepteerd. De Nederlandse staneden keken echter
op hen nee r.
De kinderen uit het gezin groeiden op ver
bu it en de boeroe-ge meen sc hap bij Paramaribo,
in een plaats met een hele andere , op socia le
hiërarchie gebaseerde, samenleving. De meesten z ijn niet met de landbouw in aanraking geweesl en geen van allen heeft de tijd van de
V.A.N.K. bewus t meegemaakt. Hoewel men in
feite meer Surinamers uit andere bevolkingsgroepen zag dan de boc roes op Uitvlugt, kwamen de kind eren Van Dijk alleen op school met
hen in aanraking. Bewust kozen hun ouders ervoor hen niet naar een Amerikaanse (blank e)
eliteschool maar naar 'gewone ' scho len te sturCIl . Een goede schoolopleiding was voor de
kinderen vo lgens hun ouders zo' n beetje het
e nige dat telde, hetgeen ervoor gezorgd heeft
dat de mees te kind cre n uit dit gezin ee n academi sc he graad hebb en en dat allen 'het gemaakt
hebben'. Tegelijkertijd heeft afzonder in g van
de boeroe-gemeen se hap ervoor gezorgd dat
ac ht van de vcerticn kinderen uit het gezin Van
Dijk mef niet-bocroes z ijn getrouwd en dal het
proces van socia le infegra tie vrij vlekkeloos
sc hijnt te zij n ge lo pen.

Hllgo /lijst/ijk
De overgrootvader van I-Iugo Rij sdij k (geboren
in 1926) was Jan Rij sdijk. die in 1843 samen
mct zijn vrouwen zoon tje als aannemer-werkman met dominee Betting naar Suriname
kwam. Z ijn vrouwen zoo ntje overleefden de
ryfu sc pidemic in 1845 niet. Jan hertrouwde in
1846 met een ko loniste. Uit dit huwelijk werd
Dirk gebo ren , de grootvader van Hugo. Dirk
trouwde driemaal. Z ijn tweede huwelijk was
met een creoo lse in 1932. De derde vrouw van
Dirk was een kolonistendochter, Johanna
Petronc lla Wouters. Zij had al voor haar huwelijk met Dirk een kind (Truitje) van een van de
houthakkers die met Kappier waren meege komen. Truitje trouwde met een Javaan . Dirk el1
Johanna kregen samen een dochter (Dirkje) en
een zoon die Arie Johannes heette. Dirkje
trouwde l11et een creoolse man en Arie Johannes trouwde tot twee maal toe met blanke doch
Iliet-boeroe-vrouwen. De tweede daarvan was
He len a C hri stin a van Thai , de moeder va n
Hugo. Het gezin van Arie Johannes en I-I elcna
telde elfkindc rell. Van hen z ijn er minsten s zes
met niet-blanken getrouwd. Hugo trouwde in
1954 met de half Afrikaanse/half Nederlandse
Joal1 Hub erts en zou ongeveer twintig jaar later
trouwen mei een vrouw van Surinaams-gemen gde afkomst.
Hoewe l er in de familie Rij sdijk altijd al vermengi ng heen plaatsgevo nden met leden va n
andere bevolkingsgroepen, is dat niet altijd gerui s loos gegaan. Dirk Rij sdijk accepteerde de
partnerke uze va n Truitje omdat het niet zij n
dochter maar die vun zij n vrouw was. Het reit
dat Dirkjc met een creoo l trouwde was voor
haar broer Arie Johannes aa nleiding 0111 een
hal ve ee uw niet l11et haar te praten. Diezelfde
Arie Johannes probeerde echter later zijn tante
over te hal en haar half-creoolse kleinkinderen
te accepteren. En het wa s ook Arie Johannes
di e tot twee maal toc met een weliswaar blanke
maar ni et boeroe-vrouw trouwde , hetgeen hem
door de boeroc-gemcenschap niet in dank afgenomen werd. Zijn zoon I-Iugo heeft zich altijd
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een bee tj e van de bocroe-gc mcc nschap afzijdig
geho ud en, ene rz ijds o md at hij 'niet van j agen
en vissen ho udt ', anderzij ds o mdat hij door de

ve rmenging binnen zij n famili e volgens eigen
zegge n toc h ni et he lemaa l boc roe

i s.~

Wil/ie Vel/kamp

Het gezin waarin Wi ll ie Veltkamp (ge boren in
1933 ) opgroe ide, w as een arm boerengez in met
negen kinderen waa rin va n all e gez insleden
vo ll edi ge inze t op de boe rd erij geë ist werd. De
schoo l was voo r de kind eren van o nd ergeschikt
belang. Voo rda t z ij op de melkwagen naar
school ko nd en meerij den, moesten de koe ien
gemolk en z ijn en na schooltij d moesten de jongens o p het ve ld w erken e n moest Willi e met
put wate r en zonde r zeep iede rs kl eren wassen.
Pas a ls de koe ien o p sta l sto nd en en al het werk
o p de boe rderij gedaan was, was er tijd om bij
kaa rsli cht het huiswerk te make n. In he l weekend sc hoot oo k da t er vaa k bij in o mdat vader
dan met ee n vri end e n een paar kinderen naar
een s tuk grond in Saram acca g in g waar ook
gewerkt moest wo rd en. De oogs t werd zondags
verkocht en het ge beurde nogal eens dat Wil he
tot twee uur 's nac ht s op de markt zat.
Op twinti gja ri ge lee ftijd raakte Willi e in verwac htin g va n haa r vri endj e, de boe roe Willi e
van Ra venswaa ij waa rm ee ze toen moest trou we n. In de ee rste jaren van hun hu we lijk moesten de be ide Will ies hard werk en o mdat ze zonder ge ld, gro nd en koeien bego nnen. Ze werkten in dienst van vader Van Ra venswaaij voor
vij fe nt wint ig g uJden in de wee k. In de loop der
jarcn w isten z ij echte r ee n boerderij met zo' n
tweeho nderd vij ftig koeien o p te bo uwen,
waarop (man) Wil lie nu nog we rkt. Het echtpaar kreeg vij f kinderen e n is inmidde ls e lf j aar
gesche id en. Vrouw Willie woont sindsdi en in
Nede rl and.
Wi ll ie Ve ldk a mp en haar broers en z ussen
zijn doo r de boeroe-gemeensc hap nooit al s
'ec ht e boeroes' besc ho uwd, o md at in hun moeders fa mili e Sto lk oo it ve rm enging plaats gevond en had mct ie m and met creools bloed. Rij -

ke re boeroes keke n ve rd er neer op de
Veltka mps o mda t z ij arm waren en nauwe lij ks
geschoo ld. In de ogen van de boeroes d us geen
'ec hte' boe rocs, maa r in oge n va n niet-boerocs
telde n zij oo k ni et mee. De kinderen Ve ltk amp
deden het slec ht op sc hoo l en we rde n daa r
' boe roes' ge noe md , wa t toen nog ee n de ni grerende kl ank had . De o ud ers Veltkamp op hun
beurt wild en wee r ni et hebben dat hun kind eren met ' bruine n' o mgin ge n. Zo hoord en de
Veldk amps nerge ns bij.
Willie va n Ravenswaay kwa m uit een we lva render gezin dat nog ge hee l 'van vreemde
s metten vrij ' was. Zij n o ud ers hadde n Willi e
Ve ltkamp eige nl ij k niet als sc hoondochter w illen accepteren vanwege haa r a rm oedi ge afkoms t en haar bruine krull ende haar. Toch probeerde Will y op haar beun haa r eigen kinderen
erva n af te ho ud e n o m met niet-bl anken tc tro uwe n, oo k a l wa re n creoo lse en hindos taa nse
sc hoo lvri endjes kind aan hu is. Pas nu Willi e en
Willi e bruine kl e inkinderen hebben, hebben ze
de partnerkeuzen va n hun kind eren geacce pteerd .'

Johan Bakker
Johan Jacobu s Bakk er (ge bo ren in 1920) is
vo lge ns e igen zeggen gee n 'ec ht e boeroe' . Z ijn
groo tvader Jacobus Bakk e r kwa m niet als
kolo ni st, maa r als dienstman in de jaren zevcnti g of tachti g in de negent iende eeuw naar Suri name. Jacobus was bij aank o mst in Surinamc
a l getrou wd met Soph ia Jo hanna va n der
Meijden en kreeg twee dochters e n fwee zoons.
De vader va n Jo han was het jongste kind en
werd in de jaren 1890 ge bo ren. De moeder van
Jo han was een Va n Brussel en stamde we l af
van de Nederl andse koloni sten.
Jo ha n had dr ie broers en vier zusse n en zij n
o uders hadden stukk en land bij Paramari bo, op
Kwatta en in het di stri ct Saramacca. Het gez in
woonde het g roo tste dee l van Jo han s j eugd bij
Parama ribo waa r de o uders koeien hi e ld en,
maa r Jo han en zij n twee oud ere broers we rkt en
a ls kinderen o p het stuk land in Kwatt a. Elke
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maandagocht l.: l1d gi nge n lij daar op ee n o ude
fiet s n aa no~ . s loc~cn CT een kampj e op en bIeven er tot 7a tcrdagll1 iddag werken op het ve ld.
Een oudere hindos taan se man had in de buurt
ee n s tukj e land gc krl.!ge n 0111 te bewe rk en e n
bleer bij he n.
Johan s broers z ijn allem;w l verder gegaan in
de landbouw, maar Johan i'oc ht 0111 medische
reden en werk bu iten de sec tor. Vanaf 1946 lot
aan z ijn pensioen in 19!W werkte hij bij Suralco
in Paran<llll in ploegendi ensten van steed s acht
dagen of nachten werken gevo lgd door een dag
ru st. Ro nd 195 1 leerde hij 'het leuk e boerinnetje' Wilma van Dijk kennen. Zij was be vriend
meI z ijn zusjes en ging met hen dan sen op de
V.A . . K.. De vader van Wilma werk te net als
Johan bij de S ural co in Para nam. Pas na tien jaar
verkering trouwden lij in 1961 omda t Johan er
zeker van wildc z ijn dat hij zijn vrouwen kinderen 70 U kunnen o nderhoud en. Wilma was echter opgegroeid o p de boerderij en heeft z ich.
daarom cn uit noodzaak , behal vc met het hui shouden e n de Ol)vol.!din g va n hun drie zoo ns en
drie dochters. bez ig ge ho ud en met het boerenwerk op he t vroege re oudc rIijk hui s van Johan.
Na z ijn pen~ion crill g heen Johan nog een
paar jaar rij st geplnn t op geërfd Innd in het di stri ct Saramacca. liet werk werd echter gedaan
zo nd er machines. en op den duur moe st hij
daa rm ee s toppen o mdat de ko sten hoger waren
dan dc opbrengsten. Om 7ijn kleine pensioen
aan te vull en en omdat hij het door z ijn boe roebloed nou ee illmwi ni et laten kan. is hij nu op
7ijn zesc nzevcntigs te nog bez ig op z ijn e igen
kleinc boe rdc rij tje, waa r hij wat centen vc rdient door 's ochtends aan eigen hui s mel k tc
verkopcn.
li et gez in V<ln Jo han e n Wilma Bakker hee f!
altijd tu sse n boe roe s gewoo nd, maar Johan
werklC en verblc(:f het groots te deel va n de tijd
in Para nam . Johan dccd dat al voor z ijn trou W!.::11 en hij kwam daardoor vce l1l1ind cr vaak op
de c lubavond en van de VA.N.K. dan andere
boe roes. Contaclen mei leden uit andere
bevolkingsgroepen 7ijn cr bij Johan en Wilma
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thui s a ltijd gewees t: alle kinde ren kwam en
V<Hlk bij elkaar thui s en vo lge ns Wilm<l was dat
bij haar ouders en groo toud ers ook nl zo. Verder kwamcn zowe l creolt::n ats hindostanen bij
boeroe- familics werkl:ll, waa rbij mct name de
eerbiedig
creolen vaa k op het onderdHnige
deden. Toc h waren die men se n bijna in het gezin o pgenomcn Cil werdcn 7ij overal bij betrokken. Tekcncnd is ook dal in het gezin Bakker
tegenwoo rdi g mee r Sranantonga wordt gesproken dan Nederlands.
Desondank s duurd e hct lang voordat de fa mili e de integratie met andere bevo lkingsgroepen accepteerde. Een van Johan s broers
tTOuwd e in de jaren vijftig aimcl een Ja vaan se,
maar dat was zee r tegen de zi n van zijn o ud ers.
Van de zes kind eren va n Johan en Wilrna is dc
oudstc doc hter rond 1988 l11et een hoeroe getrouwd (die overi ge ns ook hee l vcr weg t~Hllilie
was). Een anderc dochter trouwde met een
Duitse r. De der(k doc ht er is echter met een
licht gek leurde crcool se jonge n getro uwd en
twee van de zoo nS l11et Ja vaansen. De jongs Ic
ZOO I1 hee n een half-Javaanse vrien din . Zowe l
Johan al s Wilma zeg t hel jammer te vinden dat
ni ct alle kinderen met blanken ge trouwd z ijn
en dat e r waarschijn lijk geen blanke kleinkinderen Bakk er geboren zullen worden. Wilm<l
zegt dat dat komt omdat zij 110U eCllman l opgcvoed is met het idee dat je 'de stam blank moest
houden' en dal kinderen uit <lJldcre bevo lkingsgroepen vroege r hee l ande rs opgevocd werden
dan boe roe- kinde rcn . Boeroe- kind ere n moesten thui sblij ven cn hard meewe rke n op de boerde rij . terwij l andere kinde ren vrijer wa re n.
Maar: 'N u va lt het bij o ns ook ande rs, want als
je er eenmaal inkomt en ze beginnen bij je thui s
te kom en, dan wen je (: 1' wel aal1. Nu heb ik all e
sc hool1 - en kl e inkinderen even liee

ar

CONCLUS I ES
Boe roes willen over het algemeen niet geassocieerd wo rd en met baha 's. Hoewel zij z ich ervan bewust zij n dal hun voorouders uit Nede r
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land kwa men, z ij n z ij in de a fge lo pe n
honderd vijft ig j aar ee n van de ve le Surinaa mse
bevolk ingsgroepen geworden, di e zich van de
andere bevo lk ingsg roe pen ondersche iden op
grond va n hun huid kle ur, tradilio ne le beroepssector en gesc hi ede ni s. He t fe it dat er in dc
Surinaa mse sa menl eving gee n bevo lkingsgroep is di e in grootte, c ultuur en/o f (economi sc he) mac ht dOlllinanl is , maakt dat zij ' minder
uit zonderlijk ' zijn dan j e in ee rste Înstanti e zou
kunn en vc r.vac hten.
I-Ict feit dat boc ro es zich ni ct met Nederl anders assoc iëren is goed te ve rkla ren vanuit de
mani er waarop Nederla nd ers zelf in Surin ame
lnet de boe roes en hun voorouders zij n omgespro ngen. I-Iet slecht voorbe re ide kolonisari cex pe rim cnt, waari n de he lft van de aangckomen ko lonistcn de dood vond, de tege nwe rkin g
bij poginge n om na d ie ca tastrofe een ni euwe
start te make n en dc min ac hting va n zowe l de
blank e als de lie hl ge kl eurde creoo lse bevolkin g vall Paramaribo tege nove r bl ank en di e
met hun handen we rk en, hee ft hen doe n beseffen ni et als 'volwaa rdi ge landgeno te n ' te wor~
den besc houwd, Nooit in dc geschi edeni s zijn
zij door Nederlanders als mede- Nederl and ers
benaderd , zelfs ni el in de lijd van de V.A .N. K.,
waarin ee n dee l va n de bocroes zich op grond
va n huidkl cur en acht ergrond van andere Suri nam ers heeft will en afzond eren. Die afzonde-

ring moet ove ri gens ni ct zozeer gczien wo rdcn
als ' bewijs ' van ide nt ifica tie met Nederl and,
als we l als reac tie va n tradit io nele leden va n de
gc mee nsc hap op het ve rsne lde integraliepJ)'Ces
in Surin ame na de Tweede Were ldoorlog en
ve rge lijkbaar met po liti eke en culture le mobilisa ti e va n andere bevo lkingsgroepen in di e peri ode. Het kort e bestaan van de VA .N.K. toont
aan dat dat int egrati eproces ec hter ni et mee r te
stoppen was,
Socia le co ntacten en huwelijk en va n boe roes
met leden van andere Surinaamse be volkingsgroepen zijn er waarsc hijnlij k van af het eerste
begin geweest. Desondank s heefl hel lol de jaren zesti g va n deze eeuw geduu rd voo rdat
ouders de kc uze va n hun kinde re n voor een
ni et-boc roe als hu we lijkspa rtner begonnen te
acee pteren. Zoa ls uit de fa miliegeschi edenissen naar vo re n komt. blijkt dat het moment va n
acceptat ie pe r fa milie versc hilde en zeer afll ankelij k was van persoo nl ijke o mstandi gheden
zoals we rkzaa mh eden, woonplaats en frequentie va n co nt acten met andere boe roes. Oo k
komt duid elijk naa r vo ren dat inter-etn isc h hu wen ond er boeroes lange tijd ni ct op prj s geste ld we rd. De mccste ouders accepteerden de
inter-e tni sc he hu we lij ks keuze van hun kinderen pas op het moment dat cr 'gemengde'
kl ei nkind eren geboren werden.
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Redemptoristen in Suriname

P

er I december 1997 is de verbintenis tllssen
de katholieke kerk VOII Suriname en de
Redemptoristen van Nederland formeel volgellS het kerkelUk recht verbroken. Het is goed
el1fge aandacht te schenken aan de 220 Redemptoristen die sinds 1866 lIaar Suriname =UIl
gegaan en daar kerkelijk werk hebben gedaan.
Op twee ilO. ee" I'a" Engeland en een van het
eiland St. Thomas. allemaal Nederlallders.

BEGIN
De rooms-ka th olieke gemeente van Suriname
had een uiters t moei zame slart. De Zee uwe n
van de West- Indi sc he Compagn ie waren antipapisti sc h en het nieuwe wingewest aan de
Wi lde Klis t moes t gezu iverd blijven van papen.
De eerste go uverneur C. va n Aerssen van
Sommclsdijck nam op verzoek van zij n katholi eke financiële compagno n op zijn tocht naar
S urinam e in 1683 toch enkele Z uid-N ederlandse prieslers mee. Hij kreeg er grote problemcn mee: tot z ijn ge luk s tierven de priestcrs
snel en daarmee W(IS dil probleem de we reld
uit.
In de achtti ende eeuw bestond enkele jaren
een katho li eke gemee nte ( 1786- I 793) en si nds
18 17 is e r s prake va n co ntinuïte it e n zet hel
proces van verze i fstandiging van de gemeente,
dus los van de kerk van Nederland, in: van
aposto l isehe prefectuur ( I 825), via aposto lisch
vica ri aat (1852) naar bi sdom (J 958).
Ecn groot problecm was altijd om pries ters
voo r de ni ct zo aantrekkelijke ko lon ie te vinden. In de eerste he lft van de negentiende eeuw
waren cr in de kolonie ma ar ee n handj evo l
priesters, in tegen stelling lol bijvoorbeeld
Cumçao.

In die lijd groeide de missiegedachte in Eu-

ropa opva llend en werden cr nieuwe missiecongregaties van vro uwen en mannen gesticht.
Dat kwam goed uil want nu kon de congregatie
van de Propaganda Fidc, de verantwoordelijke
instantie voor de mi ss ies over de hele wereld,

<Rome' dus, min of meer verzekerd zijn van
mi ssionarissen.
In 1856 WHrcn de zusters Fanciscanesscn
van Roosendaal naar Suri name gekomen voor

onderwijs en opvoeding. Ze waren al op
Curaçao werkzaam.
In 1863 stierfde eerste apostolisch vicaris G.
Schepers en op dalllloment relde Suriname zeven priesters op ongeveer 12.000 katholieken.
Rome zoc ht naar een kloostercongregatie en

kwam in contact met de Redemptoristen.
De congregat ie der Rede mptoriste n werd in
1732 gest icht door Alfonsus de Liguori. Alfon s us, in Napels geboren. was op zevellt ienja ri ge
leeftijd al klaar l11et zijn rechtenstudie en werd
advocaat. Dat beviel hem niet waarna hij priesIer werd. In die tijd had de gewone c lerus weinig interesse voor de bevolking van de dorpen
en afgelegen s treken . Alfollsus de Liguori
wi lde met z ijn nieuwe groep aan hen aandacht
geven. Vandaar dal de slogan van de congregatie werd: hel evangelie brengen aan de armen , want cr is overvloedige verlossi ng
(evulIgelizare pal/peri/JUs: copio;<)a apud eI/lil

redemptio). De congregatie werd s pecialist in
retraites, conferent ies en vo lksmissics (voor
een korte tijd in een parochie 0111 vemicuwi ng
en verandering te brengen).
In Ro me wist men dat de Rede mptoristen
redelijk in aanta l groe ide n en zich ve rsp reidde n
ove r West-Europa en de Verenigde Staten va n
Amerika. Hoewel de congregatie geen typi sc h
missionair karakter had, vroeg Rome voor het
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Ill issicge bied S ur ina me natuurlij k een NcderIJndsc cong rega tie 0 111 in (I..: ko lon ie te we rk ell .
Op 3 1 i.Iu g ll!'\ tlls I X6 5 we rd de ove reenk o mst

Ee n co ns tantc bkc !' d e tï na nc ië le ve rho ud ing tusse n (k Ned erlandse prov inc ie. de viccp rov in cie en het aposto lisc h vica ri aat. late r bis-

ge tekend .

dOIll . li et was de bedoeling het apostoli sch

Ncde rla nclse J ~z Llïe t c n wa ren in I g58 al naar
O ost- Indi ë gega an . in G uyan a k wa men En ge lse Jezuïeten in 185R. op C uraç ao de Nederlandse Do mini can cn in 1868 cn in Frans Gu ya na de Fra n s~ pat ers va n de H. Gees t
(Spiri tijn e n).
De eerste g roe p Red cmpt oristen kwam o p
26 maa rt I Ró6 in Para maribo aa n. De vijf aanwezige pr iesters kond en naar Nederl a nd teruggaan. Twee va n hen ( P. Do nd ers en J.
Ro mme) s lo tell 1ic h bij d e Rede mptoristenco ngregati e aa n en bleve n in S uriname.
Er is kerkn:c hl elij k ee ll o nd ersc he id tussen
de lo ka le ke rk e lij ke ove rs te (o rd inari us) en de
kl oos terove rs te. De ee rste hee lt au toriteit over
a ll es wat het kerk ewe rk bet re ft en de tweede is
a ll ee n verantwoo rd e lij k voor hetgec n binne n
het kl oos ter gesc h iecl t o r moe t gesc h ied en: er is
du s ee ll sc he idin g va n de twee mac ht en. Iemand di e kl oos te rlin g is en kerk e lij ke autorite it
krij g t (d us het ambt va n aposto li sc h vicaris of
bi ssc ho p) is ni et mee r ge bo nden aan de rege ls
ro nd de gemee nse hnppcl ijkc oefe nin ge n. Daarbij ko mt nog eens d at de Redempt o ri sten het
pri vil ege vfl n exelllp ti e hebben.
Excm ptie betekent dat de kl oos terco ngregati e ni et o nder hel loka le kerke lijk gezag s taat
Ill aar le lf:.;; tandi g is (telwij de kl oosters kerkelijke am bten a ls pastoor. di ake n op z ich nc-

vica ri aat zove el moge lijk IÏn anc iee l zc lfs tandi g te lat cn o pe reren. maa r de bronne n daa rtoe
waren noo it toe re ik e nd . VHak was er di sc uss ie
over bij voo rb ee ld : w ie betaalt de rc is van de
ni euwc mi ss ionari sse n? Wi e betaalt de uitzet?
Wi e betaa lt de z ie ktekosten:
Er is in d c loo p der j aren noga l ee ns ee n pogi ng lOt de fin itieve rege ling gedaan. op hel
laat si in 1989 toe n hel e ind e van hel ve rblij f
van de Rede mpto ri sten a l in zicht Wêl S.

Illen). De kerkelij ke overste hee n dan niets Ic
zeggen over de gang V<l ll z<lken in het klooster.

De lokale kerkelij ke leider. bisschop A.
Z iche m hee ft bijvoorbee ld vcnmt woo rde lij khe id ove r de co ngreg,lti e van d e zusters va n
Paramaribo. dc bi ssc ho p van Den Bosc h
(N ederl and ) ove r de co ng regatie va n de zusters
en fraters va n Tilburg.
Om hel nog in g~ wikk e lde r te mak e n: dc lokal e kerke lij ke aut o rit e it (d e apos to lisc h vicari s. bi ssc ho p) was ell is to t heden teve ns
k looste rl in g.

KLOOST ERLI NGEN
De con g regatie va n de Rede mpt oris ten kent
twee groe pe n d ie deze lfde kl oos terrege l pogen
na Ic leve n. nam e lijk de paters (de pri esters) en
de frat ers. di e ee ll were ldlijk beroep kunn en
uit oefe nen zoa ls o nde rw ij zer, kl ee rmak er. porti er, ko k. De kl oos terlin g- pries ters heten reg uli ere pries ters e n de prieste rs di e geen
kl oos terlin g Zijll ma ar rec ht s treek s onder d e
bisse hop va llen , heten sec uli ere o f diocesa nc
priesters. In S urinam e ge bruiken dc mensen
het woord pater voo r be ide groe pen. Zo staat
o p hel g ra f van !-I .v.d. Berg op de katholi eke
beg raa fpl aa ts aa n d c To urt onn elaan : -Pate r I-I.
v. d . Berg' te rw ijl hij sec uli er pries ter was en
d us gee n pa ter. Ill aar u·I101 is il1 (J IU/llle?
De ke rn va n hel kl oosterl even is hel gemee nsc happe lijk leve n o p bas is van d e gc lo ne n van
armoede. ge hoo rzaamh e id en celibaat vi a gemee nsc happe lij ke oe fe ninge n.
In Surinam e moest het ee n en ander aangepast worden aangezie n het mere ndee l der led en
gewoo n pa roc h ic we rk Illoes t doe n en dal wa s
e ige nlijk ni et de bedoelin g va n de co ngregati e.
Een pri ester di e a ll ee n lan gs d e ri viere n vo lgens het sys tee m van lI'aka kerki we rkt e. wa s
dan ni et binnen dc a rm en van de gemeensc hap
en dat ko n we l eens slecht a n open. Of de twee
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leden in Nickeric, op Batavia of in Albina. Ook
daa r moest de kloosterbel voor bijvoorbeeld de
maaltijd, of voor de med itati e, ge luid worden.
Zo is er steeds een dilemma geweest: op de eerste plaat s kloosterling of op de eerste plaats
mi ss ionari s en parochiepriester!
De congregati e is logisti ek ve rdeeld in provin cies, zoa ls de Nederlandse, de Duitse, de
Venezuelaanse, de Vietnamese. De leden in Suriname vormden een afdeling van de Nederlandse en werden in J 865 dus een vice-provincie. Dat vere iste een eigen overste, zoa ls
ook voor aHe kl e in e en grote kloosters. N iet
alle pastorieën waar Redemptoristen woonden,
waren kloosters aangezien hef aan tal erg beperk t bleef. De laatste tijd wa ren a lleen de
Grote Pastorie (Gravenstraat) en de Rosa
(Prinsenstraat) fOfmeel kloosters . Van de andere kant waren de kloosters tegelijk pastoneën.
Nu is de kwestie va n de kloosteroversten wel
eens interessant geweest. De eerste groep bestond uit de aposto lisch vica ri s en enkele leden. De apostolisch vicari s (die provinciale
overste in Nederland was geweest) was dc kerkelijke overste (ord inari us), tege lijk viceprovinciaa l, tegelijk kloosteroverste en tegelijk
hoofd va n de parochie. Later toen het aa ntal
Redemptori sten goed groeide, kwam er een
duidelijke uitsp litsi ng maar wel was cr een rare
situati e: de kerkelijk e overste, de vice-provin ciale kloosteroverste, de overste van het huis
en de pas toor va n dc parochie woonden in hetze lfde hui s. Dat moest natuurlijk af en toe le iden tot cO/!/liets o.finferesf.
Mgr. W. Wulflngh die in 1889 aposto li sc h
vicari s werd, was tege lijk vice-provinc iaa l. Hij
breidde het mi ssiewerk sterk uit en had daar
natuurlijk meer priesters voor nodig. Hij vroeg
di e aan de provinciale overste in Nederland,
maar die zei geen mensen beschikbaar te hebben. Bij een bezoek aan Rom e vroeg hij heel
slim aan het hoofd va n de Propaganda Fide, de
generale overste van de Redemptoristen te vragen dat hij de provinciale overste van Neder-

land zou verzoeke n meer priesters flaar Suri -

name te sturen. Die schij ven van hogerhand
liepen goed. Wulfingh kreeg zijn priesters.

Maar kort erna werd (ui t wraak) op aandringen

van de provinciale Oversle van Nederland, een
aparte vice-provincia le overste voor Suriname
benoemd. Toen Wulfingh overleden was, werd
de combinatie van kcrkclijke- en kloosteroverste weer hersteld.
In de periode van 1920- 1970 we rkten steeds

zo rond de veert ig paters Redemptoristen in
Suriname. De daling van hel aantal fraters zette
al direct na de oorlog in (zie tabel I).
Tabe l I : Aanta ll en paters en fraters Redemptoristen in Suriname.

1917
1938
1939
1940
1941
1947
1948
1949
1950
1970
1990
1998

paters

fraters

36
40
40
39
38
43
42
40
39
42
15
8

23
23
23
23
23
22
25
21
18
7
3
I

Nederland was vooral in de periode 1930- 1970
een belangrijk leveringsgebied va n paters,
fraters en zusters voor de mi ss ies over de gehele wereld. In tabel 2 ( uit Willemsen 1996:
88) is het aa ntal uitgezonden mi ssionarissen
verme ld , met de gemiddelde leeft ijd . Tabel 3
geeft een opsomming van missionerende priesters , fraters en zusters.
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Tabel 2: Vanuit Nede rland in de wereld werkende missionarissen

1900-1904
1920-1924
1930- 1934
1935- 1939

uitgezonden

gem. leeftijd

374
697
1270
1394

28
36
38
39

KAPITTEL

Bron: WillenlSen, 1996: 88

Tabel 3: Missionercnde Nederlanders

1924
1930
1940
1950
1966
1972
1992

gezien het aantal zo geslonken was uat het niet
meer te doen was alle daartoe verpl ichte taken,
adm inistratief, financieel en wereldwijd, goed
uit te voeren. De groep is nu een regionale
cOJllllluniteit, de kerk rechtel ijke terJll.

priesters

fraters

zusters

1200
1378
2594
3229
4392
3720
1798

550
660
11 34
997
1265
11 66
452

1250
1696
2485
2394
2867
25 10
663

Bron: Willemsen, 1996: 10

In de loop dcr tijd zijn maar enkele Surinamers
Redemptorist geworden, onder wic de bekende
schrij ver H. Rikken. A. Mertens en N. Tyndall
werk ten in Brazilië. Fr. Morrees, in 1870 in
Paramaribo geboren, slierf, nogjuist geprofest,
in 1888 in Wittem (Nederland). Momenteel
kent de congregatie drie Surinaamse leden,
namelijk mgr. A. Zichem en de paters H.
Moesai en W. Wong Loi Si ng. De Nederlandse
provincie va n de Redemptoristen le lde 127 leden in 1997. Wereldwijd zijn er ongeveer 5.600
Redemptoristen.
In 1990 namen de Redemptoristen in Suriname op een kapittel het besluit de status van
vice-provincie per 1991 op tc geven en gehee l
onder de Nederlandse provincie te vallen aa n-

De kloostertraditic kent ook het kapittel. Dat is
een samenkomst van verccgenwoordigers van
provincies om de zaken van de congregatie te
behartigen en besluiten dienaangaande te nemen. De algemene kapitte ls gelden voor de
provincies van de hele we reld, zoals er ook
provinciale en vice-provi nciale kapittels zijn .
Op het Tweede Vatikaans Conci lie is were ldwijd aandacht geschonken aan de toestand der
kloosters. Een van de maatregelen was dat alle
ordes, congregaties en instituten hun Regels en
Constituties moesten evalue ren en aanpassen.
Een dwingend punt was de invoering van democratische structuren. Een e lemen t ervan was
dat er op provinciaal- en vice-provinciaal niveau ook kapittels moesten gehouden worden.
De benoemingen moesten ter plaatse gedaan
worden en het hoofdbestuur in Rome bekrachtigde die dan wel.
In 1969 is in Suriname het ee rste kapittel
gehouden en Suriname moest een eigen weg
van democratie vinden via de opstelling van
statuten voor het kapittel. Een van de kernpunten was: wie kunnen aan het kapittel deelnemen? Dat werd de hele groep omdat die toch
redelijk klein was.
Er wa ren twee soorten kapittels zoals het
kcuzekapittel voor de keuze van een vice-provinciaa l en drie consu ltoren. Het zakenkapi tt e l
ging over kwesties die speelden in de
congregatie, de kerk of in de Suri naa mse viceprovincie, zoa ls de beleving van de kloosterlijke armoede in het arme Suriname, de verhouding met de lokale bisschop, de vcrhouding
met de andere religieuzcn in Suriname en
nieuwe wegen van kloosterleven.
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Dl: kloosterlingen, ofzc nu in Paramaribo ofin
Nickcric. Albina. Vierkinderen. Tal1lnrin WOOI1den. hadden eell strakke en sc herpe dagorde:
5.00
5.30
6.00
11 .30
12.00
13.30-14.30
15.00
16.30
18.00
IX.30
20.00
2 1.30

opSlann ,

morgcl1mcJitatic.

H.Mis.
rem issic(paLlzc),
ge\Vctcn~on d c r zoc k/Illaa It ij cl

rusttijd
geesle lij kc !ezi ng
eind klein sil entium
remiSSIe

avondmcditatÎc
l:wo ndlllaal/rec rea tie

avondgebed

In dc morgenuren en de middag moest dan hel
kerkelijk we rk wo rd en gedaan. In dc loop der
tijd verviele n voo r de pastores enk ele ve rpli chte gees tel ijke oefeningen, voora l in de
middag va naf dri e uur. Ook was ee n discussiep unt hoelang dc leden mochten slapen . De
co ngrega ti e vond ac ht uur wel aan dc hoge
kant. Moest dc middagrust erbij gerekend worden or niet. Van hoge rh and werd erkend dat het
tropi sch klimaat in Suriname afmattend was en
dat cr dus andere regcls moesten gelden .
De donderdag was een recreatiedag. ee n
vrije dag en dan was er mecr vrijetijd. wat andere voedi ng. Op buitengewone rec realiedage n. zoa ls de ve rjaardag va n de kl oos teroverste
of de apostolisch vicaris. waren er nog meer
uit zonderinge n.
Surin ame lUId zo haar eigen regc lingen. Dat
bctrof ook hel roken, dat eigcn lijk helemaal
niet in dc cong regati e va n de Rcdemptoristen
voorkwa m. Ook hier werd ee n uit zonderin g
ge maakt. De leden di e op va kantie naa r Nederland ginge n. bleven zich daar aan de rookgewoonte houdcn. hoewe l in de Ncderlandsc
kloosters door de an dere leden niet gerook t
mocht worden .
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Er we rd en nauwkeurige bepalingen gemaakt. voor het ete n cn drinkcn. De Co nstituti e
11. 2 19 va n de "Constit uti cn en Regels' (N ederla ndse ve rtalin g 1939) schree f dc leden
voo r:
dal ue I.:d..:n als annen 1l1~! ",en ~cllvolldig \ o..:dsell..:vreJ..:n
llluel..:n Lijn, zond .... r enig a,lIl/ien \ all per~oon en ondanks
het verschil van hun bediening en hun hoedanigheid .
Daarom is bepaald. dal op gewone d,lgen tw.::.:: g..:n'ehlen
bij de maallijd l"n een bij hl'! avondmaal voorgezet ,ullen
wurd..:n . Dil 1110..:1 zo \ er~tnnn \\ orJ.::n, dat waar volgen~
algemeen gl'bruik .::en so..:p opgediend wordt bij h":l middaglll<lnl of bij h..:t middag- en avondmaal. dl'Le met als
gerechl geldt. Ook wordt ni.::\ als gerecht beschouwd hl'l
fruit of de kaas, waar d..:ze op hel eind van den maaltijd
gl'gl'\'C!l wurdt. I-Iel ontbijl k:1I1 men l\cm..:n volgens hel in
i",dere Provinei..: goedgekeurd gebruik (p . 143).

De ' Sta tuta' ani kei 56 va n de eigen Surinaamse
kloosterregeling dck t vOOr ons de tafel:
1. Ikt untbijt zal gewoonlijk b":~l ,l:ln uit kullie l11el melk
zonder suikcr, brood lllel bot..:!"..:n vruchten, gewoonlijk
b:ICOVCIl (als die cr /ijn advocat..:n, radijscn en ralll'::na~). Op vastl'ndagcll lIlag ~uiker gcbruik.t w0rdcn.
maar ge'::ll vruchten. Op de b\litl'ngcwone recr..:alic{lagcn en d..: vaSlI!l1avollddag..:nll1ag vl..:..:seh ofko('k
worden geg.::vl'n. op dl' <!mkr.:: r.::ne~lIi.::(bg..:n cn d..:
Zondagen k Paramaribo koek. op de buitenstalies
vkl'seh. maar deze toespijs warde nooil geg.::ven lijdells (k Ad\ent (uitgl!Zonderd op het feest van St. Nicolaas en van O .LVrouw Onbevlekt Ontv:1ngl'll), de NoVt't'n van dl' I I. Ge..:~ten de groo!t' ve.::rtigdaagsdJ.:: vasten (uilgezonderd I e kla~ r..:er.::,ltiedagen als de Kerkelijke \astenwct het niet \·erbil.!dt).
2. Het middagmaal zal gewoonlijk bestaan uil su.::p of
pap. 1\\'..:e porties ~n vruchten. Bij de eersI':: portil' WMden gewoonlijk geen al/onderlijk..: grOl'llIen gegevcn
(wel ~tall1pkost) t..:nzij salade. Augurkjes ..:n andere
g!.:ïlllJ-lurh.;!.:rJc lo..:~pijs wurdcH allt:t:H IOl'ge~lau!1l1p 1.:1\kele buitengewon(' r.::cr"::lliedagell, maar Surinaallls<.:he
Laken (als birambi ('n kabbes) kunnen dagelijk s opg.::di..:nd wurd':l\. Ook kad als di.:: ten ge~chenkc gcgC\ en
is. Op vastendagcn wordt lo.::gestaan brood met boter.
~. lIel a\'ondmaal zal gewoonlijk bestaan uil the.:: m.::t
mclk en suik..:r. broud m..:! bok'r en vleesch "n uil
vnlchlen . Op Va~I'::Jl(hlget1 en Z:ller,k'lgl'n z,ll in plaats
van vle.::sch gege\en wmden kaas llfi'::b d..:rg..:lijb (op
Zaterdag.::n \llken kaas) en blijven de vrucht..:n llehterw.::ge . Op unthoudingsdag'::ll wordt in plaa!>; van
v!c.::sch gcge\·cn kaas, of een hIppel cicrcn of wal
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koude visch. Op de rccrealiedagen en de Zondagen
worden de vruch ten gegeven zo031 5 bij het middagmaal
op andere dagen gewoonlijk slechts bacoven. Soms
mag men choco lade geven in plaats van lhee.

Deze uit erst nauwkeurige bepalingen betro f
oo k de kl edin g: boven kl edin g, onderkl edin g
(' de plant age- paters moeten zo rgvuldi g toe-

zien, dat er niets van hun linnengoed gestolen
wordt. Laten zij zich telkens vergewi ssen, dat
er ni ets in de plantage- kerk enz. acht erblijft,
wa l gestolen of verkn oeid kan worden '), beddcgocd (' de du re l11uski ctcnklccdcn moeten

bij tijds wo rd en verw isseld, anders lij den ze tevee l door het wassc hcn. Dit geldt oo k voo r de
hangmatt en e n de daarbij be hoorende mu ski etenkl eeden. Gewoo nlijk za l de verwisseling
moeten geschi eden, nada t de Soeur schoo ne
muski etenkl eeden gezonden heeft ') en ander
linn egoed ('va n onze kleedin g of linnengoed
mag ni ets wo rden ui tgeleend of weggegeeven,
oo k ni et aa n de arm en. Wil men dezen he lpen,
dan voo rzie me n daa rin op andere wij ze; het
vuil e goed moet zoo bewaard worden, dat het
ni et doo r voc hti ghe id of in sekte n en z. bedorven wordt. Nat goed wordt eerst gedroogd,
voord at het in de (was)ki st wordt gedaa n, anders stikt het ').
De kloosteroverste lie t nog we l eens bepalingen rondgaan in de trant van : handdoeken
ni et als poetslap gebru iken; ni et teveel boter op
het brood smeren; voorzichti g met kopjes en
sc hotels.
De paters en fraters maa kten twee wereldoorlogen mee. Vee l van het eten, drinken en
lij fgoed kwa m uit het moederl and en tijdens de
oorl ogen moest e r behoo rl ij k bezuinigd wo rden. In september 19 14 bepaa lde de vice-provi nc iaa l:
I. het gebruik van sigaren warde streng beperkt tot Zondag en rec reatiedagen . Buiten die dagen ste lle men zich
met een pijp tevrede n. Ook mogen aan vreemden geen
sigaar worden weggegeven:
2. cognac en jenever mag alleen voor plantagereizen worden aangevraagd: W:lt het gebruik van bier en boter betreft , is het moeilijk een maat vast tc stellen. Wij vcr-

trouwen dat eenieder door persoonlijke ovcnlliging geleid, zich ook daarbij lal beperken en iets minder dan
gewoonlijk nemen.

In 19 15 werd het vo lgende geregeld :
Het gebruik vun peperdure nat uurboter wordt streng beperkt /o! de re ft er (voor de boterham) en allen worden dringend verzochl hUil brood toc h matig tc smeren: oo k de
fraters -koks worden verzocht zuinig Ie zijn meI de in de
keuke n IC gebruiken melange. voora l bij het bereiden van
sau s en hel Sloven van groenlen enz.

Hier, wijn, conserven we rd en schaars maar de
regelinge n probee rden een rechtvaardi ge verdeling tc handh aven, met eni ge uitzo nderin gen
voor dc pries ters die op de ri vieren werkt en.

KERKEWERK
De Rede mpto ri sten deden zoa ls tro uwens ook
hun voo rgange rs, hun kerk ewerk zoa ls dat in
Nederl a nd , Euro pa en over de hele we re ld gebruike lij k was: verkondi g ing, saeramentenbedi cnin g, zo rg voo r arm en en wezen. De katholieke kerk had de idee de ene wa re kerk va n
Chri stus te z ijn en du s moest alle and ere re li gie
en c hri stend om bestreden worden. De kath olieke kerk was het instituut voor ziel en za li ghe id.
Het ze lfve rstaa n van de kerk stond op die
mani er haa ks op hetgeen in Suriname leefd e.
Suriname was ee n protes tantse koloni e (a ltijd
protestant se gouverne urs) en het vo lksge loof
van de afstam me li ngen va n de slaven lee täe
nog sterk. De kolonia le ove rh eid was a ll een
maa r in winst VOOr het moederl and geïnteresseerd en deed niet vee l om een nieuw land op te
bouwen en een nie uwe natie te vormen.
De priesters moes ten naa r hun eigen idee de
kerk planten. De bodem, de zeden en gewoo nt en der mense n, was vo lgens he n ni et
goed, maa r toch is het ge lukt.
De pries ters g in gcn mei succes de strij d aa n
met de pro testanten, in het bijzonder met de
eva nge li sche broederge meent e. So mm ige

RedemptoristelI ill Suriname
Redt:ll1plOri stcn wan':l1 unde rwijzer or haa ld en
ak ten. Z ij bOll\vdel1 mce aan een type kerk dat
in de richting ging van een sc hool- of kinderkerk. De katholieke gemeen te volgde het we rkpa troon va n de broedergemeente en werd op
haa r manier een volkskerk.
Dat bracht echter wel mee dal de katholieke
ge mee nt e de sa menleving heeft opgezadeld
met ee n ernst ige en diepe sc heiding in de christelijke groep. met name dan de Creoolse.
De weg naar een eigen Illelaatse ninrichting.
een eigen zie kenhu is en eigen standsorganisati es mei tenslotte een cigcn po li tieke partij is
niet alleen een product va n de katho li eke gemeente a lleen. maar ze is daar wclmcdcvcrantwoordel ij k voor en heen pas de laats te decennia het tij laten keren.
De kerk breidde zich logi stiek uit naar de
distr icten. namelijk Marianella (Vierkinderen)

in 1890, Nickcric in 1892 en Albina in 1895. Er
werden vele scho len in stad. di st ri ct en bosland

opgericht.

In

1894

opende

de

111elaat-

sc ninrichting Gerardus Majella haar poorten ,
in 19[6 werd he t St. Vi nce ntiusz ieken hu is
ingezegend. De priesters ri chll en ee n eigen
bOll wva kvcrcn iging op. cen standsorga ni sati e
voo r de cigcn mctaa lbewe rk ers. cen voor de
aa nn emers. Eigen spo rtorgani saties werden
opgeri cht om dc e ige n leden binnen e igen
structuren bijeen te houden cn sterk tegenove r
de buitenwere ld te maken.
De Red emptori stcn begonne n ook onde r
ande re g roepen dan de groep van de afs tammelingen va n dc s laven tc we rk en. Er werden
ex pedit ies tHUIr de Bo vcn-Marowijnc en de
Suri namerivier gemaakt. De paters deden
etn ologisch onderzoek, zoals pater van Col!.
Hij vertaa lde de geb ruikelijke kleine katec hismus in het Arowaks ( Lokonon) en Caraibs
(Katioa). zoa ls patcr K. Klinkhamher dece nni a
later ook zo u doen. Pater H. Rikken gaf e ni ge
tijd ce n blad in het C hin ees uit. Pater Morssink
leerde het merkwaardige Afakasc hrift . Pater
W. Ahlbrin ck specialiseerde z ich in de zeden
en gewoon ten van de Canübcn. Pater Fra nsse n
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vCrl aaldc de ka tech ismu s in hCll-tindi. Paler C.
de Klerk promoveerde op een di sse rtatie over
de cultus e n het ritueel van de orthodoxe Hin does in Suri name en publicee rd e een studie
over de immigra tie der Hindostancn. Pater A.
Donicie ve rdicpte z ic h in het S ran aton go en het
Saramak~13ns en pnter H. de Groot gaf
woo rdregis ters uit va n de taa l va n de NdYlIk a
en d ie va n de Saramaka. De priesters rich tt en
Tamarin, Rajpur. Cop ieweg. Lombé, Nason en
Tama n Putro op, evenzove le plaatscn waar de
diversc bevo lkingsgroepen voonlitgcholpen
werden.
Ene rz ijds moesten de priesters d e cri teria
van de uni verse le kerk , vHn 'Rome' ingang
doen vi nden en benadrukke n, ande rz ijds
gedoogden ze la ngzaa maan vee l, zc ker ook als
reactie o p de s tre nge broede rgemee ntc. Ze krcgcn in d e loop der decennia respect voor de
c ulturen en begonnen het als ec n rijkdom te crvaren. Zo verbonden z ij z ich. soms strcng.
nors. punctueel Cil soms ook we l e lit ai r en burgerl ijk. met het vo lk.

OPVALLEND
Het onbetwiste boegbeeld van de Redemp toristcn in Suriname is Petrus Donders die in
J 842 in Surinamc kwam werken e n in ' 887 op
BaHw Îa sti e rf. H ij werd op 23 mei 1982 za li g
verk laard. Op Rainville is een s traat !lélar hem
genoemd en e r is een P. Donderssc hool. Ook in
ederland wo rdt hij in herinnering ge houden.
met name in T il burg.
Pater L. Wc idl11a1l1l wordt in Paramaribo op
diverse plaatse n in ere gehouden. De stichter
van de Progrcsssieve Surinaamse Volkspa rt ij

(1946) staat op zij n plein aan de S. Rcdmondstraal. De Progress ieve Werknemers Organ isati e. die Weidmann in 1948 oprich tt e, eert hem
me\ een bo rstbee ld op haa r terrein aan de
Lim esgrae ht. Ve rd er is eC Il straat o p Rainvillc
na ar hem genoemd.
ParallHlribo-Wes t heeft een Borretstraat .
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A. Borrel kwam als afgesfudcerdjurist in Suriname bij de griffie van de Koloniale Slaten
werken en werd korte tijd lid ervan. I-lij wilde
priester en Red emptorist worden en zo gebeurde. Helaas heeft hij maa r kort geleefd
(1848- I 888).
In die tijd wilde de militaire commandant
van Fort Nieuw-Amsterdam, Fclix Lemmcns,
hetzei rd e en hij volgde in Nederland een op leiding daartoe. Teruggekeerd in Surinam e
werkte hij in Nickcric en Albina. va nwaa ruit
hij het mclaatsenetablisscl11cnt in Frans Guyana bezocht. Hij werd melaats (zoals pater
J. Bakker op Batavia, die daar in 1890 begraven werd), moest geïso leerd worden en sti erf
totaal op, in 1906 in de MajeIIa.
Frater Eduard Peulen is ook een opvallende
figuur. H ij was in Nederland gehuwd en
schoolm eester. Zijn vrouwen hij besloten afzonderl ijk in het klooster te gaan. Via St. Thomas bI/am hij in Suriname werken. Van 1866
tot 1890 werkte hij in he! onderwijs en droeg
hij zorg voor de wezen te Livorno.
Frater Anse lmus Bonten, afgestudeerd van
het muzickconservatorilllTI, heef! in Paramari bo veel aan muziek gedaan. H ij componeerde.
arrangeerde en gaf velen les.
Een straat op Gunny's Park is naar pater
A. Verschure vernoemd. Hij heeft vee l voor de
padvinderij gedaan. Pater H. Ruyter was
decennialang inspecteur van het katholiek
onderwijs. Op TOllrtonnc VI is een straa t naar
hem genoemd. Verder is er ee n Mgr.
Wulfinghstraat (Gravenstraat) en een Mgr. van
Roosmalenstraal (Rainville). Diverse sc holen
zij n naar paters genoemd, zoals de V.d.
Pluymschool op Brownsweg. P.v.d. Pluym was
in 196 I op Lombé verdronken.
Verder is er een pater Willebrandsschool op
Pikin Slé (Boven-Suriname). Pater Willcbrands heeft vee l voo r de scholenbouw in het
binnenland gedaan.

HULDIGI NG
Bij de herdenking van het vijrcntwintigj&rig
verblijf van de Redemptoristen publiceerde het
maandblad van de Redemptoristen in Nederland, De Volksmissionaris (12: I I - I 2) een lang
ged icht 'Aan de Missionarissen van Suriname'. We nemen het zesde en laatste couplet:

AI vlecht de=e aard geen krollen
Voor uwe heldendeugd.
Zij, dil, AlphollSIIS ·=ollen.
Uw zoetste zielevreugd:
Op \- levens gal/den blaadrell
/-leeft God. in v/ammenschnji,
Uw naam, naast dien der vaadrel/.
Voor de eeuwigheid gegr{ft.
Bij de grootse vie ring van het honderdjarig
verb lijf in Suriname op 26 rmwrt J 966 in
Paramaribo waren de twee laatste coup letten
van het danklied:

Thans vieren wij. vervuld met Christus' Geest
het groot Redempwristenfees t.'
Zij Z(jll door Hem gezonden
als uitverkoren meI/sen
om OI7S te verkonden:
'Gods liefde kellf geen gren=ell '.
Aan U. 0 God. =U roem en gro te macht!
door duizend tongelI juichend lIitgebracht.
Zo willen WIJ U prij=en
meI alle heil 'gen samen
en eer U bewij:en
in Suriname. Amen
(Programma. p. j 5).
De teksten laten het gods- en kerkbeeld van de
voorgaa nde tijden zien: helden. roem en ee r,
uitverkorenen. Bij de herdenkingen is heel wat
poëzie geproduceerd. Een afspiegeling van het
ge lovig denken en voelen der tijden en wellicht
het meeste door de paters ze lfgemaakt.
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Recht en sociale relaties in Nederlandstalig
West-Indië

H

el Bwgerlljk Wel hoek dal in / 869 in
Surin ame ell de Nederlandse Antillen
ingevoerd werd. bevatfe naar Nederland.,' model bepalingen op het terrein van hel personenen fa milierecht. Toch is het IllIidige Wes!-!tulÎsche jamilierecht geen exacte kopie van hel
recht i ll Nederland. Daarvoor zijn twee redenen aan Ie gevel/ .

Ten eerste =ijn in hel ver/edell ;n Nederland
illgel10erde \'em ieuwil1gell

niet cOl/sequent

overgenomen in hel West-Indische recht. Bepaalde elementen W in da r recht vormen om ;;0
Ie zeggen een stukje Neder/andse r echtshisfOrie. J Ten /1I'eede kel1l hel Surinaamse fa milierecht enkele bij=oJlderheden die hel Nederlandse vreel1ul :ijl1: de:e hOllden verband met
de efn ische sa mensfelling va n de Sur illa amse

bevolking.
Grot e verand eringen in het West- Indi sch e famili erec ht z ijn in het verl eden ni et het produkt
geweest va n binnenland se maat schappe lijke
conse ns us vorm ing. Het id ee van ee n wetgever
di e uit eige n bewegi ng ve rni euwde maat schappe lijke in zic ht en in ni euwe regels om zet, lijkt
ni et te passe n in een West- Indische contex t.
Eerd er lij ken bepaa ld e spec ifi e ke hi sto ri sc he
gebeurt eni ssen he rvormin gen in gan g te zette n.
Jk noem ter illustrati e dri e hi s tori sche gebeurteni sse n:
De eerste ge be urt eni s betro f d e benoe min g
va n Ki e lstra to t go uve rn eur van S urin ame in de
cri s isj aren tu sse n d e twee we re ldoorlogen . Met
de benoemin g van d eze wi lskrachtige man met
Oost- Indi sc he bes tuurse rvarin g werd de aan val
o p de statu s quo in gezet. 2 Ki elstra steld e in a fwijkin g van hel Burge rlijk Wetboek spec ifi eke
rege ls voo r aa nga ande hu welij ken tu ssen hin -

does o nd erling e n tu sse n is lamieten onderlin g.
Het toenma li ge Surinaam se parlement - d e Kolo ni a le Raad - wenste niet m ee te werk en aa n
wat z jj zag a ls ee n in Oost-Indi ë gebruike lijk e
verdee l-e n-heers- po litiek. Ki els tra kreeg echter in 1940 v an wege de oorl ogstoestand
aanm erk e lijk grotere wetgev ingsbevoegdheden. Hij gebruikte deze Om het parl ement bui ten spe l te zette n (Buschk ens & Zevenbergen
1976).
De a ls tweede te noemen ge beurteni s was de
s taa tsgreep va n S urinaa mse mil itairen begin
j are n tac hti g. Deze werd gevo lgd door d e ophe ffin g van de hand elin gsonbe kwaa mh eid va n
de ge hu wde vro uw. Deze oph e ffin g was in Surin ame o p de la ng e baa n geschove n doo r de
kwes ti e doo r te sc hui ven naar een s tlldi ecommi ss ie (Van den Berg h & Rond ee l 1969:
34 ). Dece nni a lan g gebeurd e er ni ets. Gehu wde
vro uwen ko nde n al di e tijd juridi sch gee n fi nancië le verplic htingen aan gaan. Tijdens de
periode van de milita ire di ctatuu r werd de
kwesti e in éé n kl ap m et een milita ir decree t
opge lost (Decreet C- II , St b. 198 1, 2 3). Oo k
leek de revo luti onaire wetgever - anders dan
zijn pa rle menta ire voo rga nger - met bij sta nd
van de Uni vers ite it va n S uriname snel wetgevi ng tcr verbete rin g va n de rec htspos iti e va n
bu itenec hte lij ke kinderen te zu llen doo rvoeren
( Huber c.a., 1982/1983: 2).-'
De derde ge beurteni s spee lde zich af beg in
j are n tac hti g in Europa. Daar sprak het Europese Ho f voo r d e mensenrec hten uit dat erfrecht e lij k onge lijk e behande ling van wetti ge
e n erk ende natuurlijk e kind eren in strijd was
met het Europese Il1 cnsenrec htenverdrag. 4 Dat
ve rd rag hee ft mede ge lding voor de Nederland se Antill e n. De Antilli aan se rec hter was

Ree"t el! sociale relmies ill Nederlandstalig West- Indië
daarom van oo rdee l dat Antill iaa nse wetgeving
die erkende natuurlijke ki nd eren erfec ht e lijk
miskende. d isc riminere nd was; de Antilliaanse
we tgever moest toen wel met reparatiewetgevi ng komen (zie hieronder).
Als cr geen sc ho ksgewijze veranderinge n
worden doorgeze t, lijken weerstanden tegen
vera nderi ngen vaa k bepalend te zij n. Ter illustratie noem ik twee voorbeelden.
In Su rin ame is in 1973 de etn isc he ve rsc he idenheid op het terrein va n het hu wc lijksrech\ op papier opgeheven. Er is één uniforme
regel ing geïntrod uceerd voor het rel igieuze huwel ij k. die zou moeten gelden voor iedere etn isc he groepe rin g of gez indte. De inwe rkingtreding van die rege ling is echte r op de
lange baan geschoven. De redenen hiervoo r
zij n nooit Ilaar bui ten gebrac ht. Ee n feit is in
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recht zoals da t door de nationale overheid is
uitgevaard igd. Leefvormen in binnenlandse
stam ve rbanden zijn beschreve n door an tropo-

logen. Bcdacht dic nt cc hler te worden dat dezc
studies snel verouderen. Aange nomen moet
worden clat dc laa ts te jaren het leve n in het binncnland zich stceds meer is gaa n ri ch te n op het
leven in de stad. Door de exploitatie va n bin·
nenlandse hulpb ronnen - bauxiet, hout , go ud
en o li e
hebben steeds meer binnen ·
landbewoners kennis gcmaakt mct de westerse
geldeconol11ie en de daarmee ve rbonde n leefvo rm en.
Me t betrekking tot de bosnegers is een vast
terugkerend the ma in de literat uur de matrilineaire verwa lltsc ha psstructurell. Dit houdt in
dat e r ee n verba nd te legen va l! met eenze lfde
stammoeder (van een aanta l generaties terug).

iedcr gcval dat het parlement de regering nooit

Polygyn ie is gebruikelijk: ecn man kan zovec l

onder druk gezet heeft om de inwerk ingtreding
af tc dwingen.
Het tweede voorbee ld lig t op het terrein van
de ec ht sc heiding. De duurza me ontw ri c htin g
van het huwelijk is in 1973 a ls ec htsc heidingsgrond we l door dc Surinaamse wetgever
geaccepteerd maar heeft lOt op heden geen
rechtskracht ve rkregen. De Ant illiaanse wetgever is heden ten dage nog niet zove r a ls de
Surinaamse wetgever in 1973. Dit heeft er zelfs
toe ge leid dat de voorzitter van he t Hof van
Ju stitie in ee n in terview mL! t een Nederlands
dagblad de Anti lli aanse wetgeve r tot activiteit

vrouwen hebben a ls hij daadwerkelijk kan on·
derhoudell . Die vro uwen kunnen in een ande r
dorp aan de ri vier wo nen bij hun eigen fami liegeno ten van moederskant: de man moet ec ht er
zo rgen voor ee n hut. een·boot. hui shoud e lijke
spull en en periodiek voor een nieuw open ~
gehakt stuk oerwo ud . Op dat openge hak te stuk
kan de vrouw dan voedse l verbo uwen voor
haar en voor haar kinderen (Encyclopedie

maande (N RC Handelsblad 14-2- 1995). Thans
is een comrnissic onder leidi ng va n genoemde
voorzi ller inderdmld ertoe gekomen het voorste l duurzame ontwric htin g a ls enige
echtscheidingsgrond in de wet op te nemen.

TRIBALE TRAD ITIES
In het Surin aa mse binnenland wo nen de !ndi·
anen en bosnegers in stamve rba nd . Daarbinnen
is sprake van eigen lccf- e n verwantschapsvo rl11 en die los staan van het fa mili e-

1977: 90). Bij de Indianen is polygynie niet
gebruikelijk. Ma nnen trekken in bij de woongroep vall hun vrouw. Een woo ngroe p heeft
vaak de versch ij ningsvorm va n een ouder echtpaar en de gezinne n van hun getrouwde doch-

ters (Encyclopedie 1977: 298).
De kenni s over leefvornlen in het bin nellland is voortgekomen uit antropologisc h onderzoek uit de jaren zeve ntig en tachtig. Het
Burgerlijk Wetboek, dat een eeuw voor deze
stud ies inwerking getrede n is, staa t ge heel los
va n deze kenni s. Bovendien zij n cr ook gee n
ges pecia lisee rde ove rh e idsree ht ba nk en terzake
va n gesc hill en di e z ich binnen sla mverhoud ingen op het terrein va n fa milieve rh oudin ge n
voor zou den kunnen doen . Het nati onal e fa mi lierec ht va n Suriname houdt dus feitelijk daar
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op wmu dl;; ~ l a n lVt,;rbi.lnJl: 1I in Iwl binm:nlanu
beginnen.
Toe n in de ee rste hein van de negentiende
eeuw de vred esverdragen met de bosnegerstamm cn plaats maakten voor een ste lse l van
indirect bcstuur, is het familierecht helemaa l
geen onderwerp va n gesprek geweest. Bij de
be lofte va n trouw die groot opperhoofden van
bos negerstal11m CIl in hand en va n dc go uve rneur a n cgden (Scho lt ens 1994: 45), bleef het
aspect van het hu we lijks rec ht gehee l buiten de
horizon. In 1935 kwam gouvern eur Kiel stra
met ee n een ' Particu lier Voorontwerp eener
I-Illwclijksve rordening voo r C hri sten- Bosc hnegers en C hri ste n-Indian cn'. Dc bedoe ling
was 0111 aan een kerkelijk hu we lijk gevo lgen
voo r de Burgerlijke S tand te verbind en door de
chri ste lij ke voorganger te erkenn en als ambtenaar van hel gouvenlCl11ellt. De Rooms-Katho li eke missie achII c hel vooro nt werp wenselijker voor de creoo lse stad sbevo lkin g dan voor
de bosnegers en Indianen en uilstel van
Ki elstra's voo rn eme n leidde uiteinde lijk tot afste l (Sc ho lt ens 1994: 95).
In de pl ann cn van Kie lstra konden gekersfende binnenlandbewoners binnen de sfeer
va n het overhcidsrec ht getro kken worden. Die
plannen lagen in het ve rlen gde van eerder gevoe rd beleid. Binnen het kader van de 'i ndirect
rul e' pastc de door de koloniale overh eid aan
inheemse gezagsdragers opge legde verpli c hting o m zendin g e n mi ss ie ongestoord hun
gang te laten gaan (Scho lt ens 1994: 45).
Hoewe l dit in het ve rl eden waarsc hijnlijk
nooit met ex pliciete bewoordingen vastge legd
is in beleidsdocul11cnten, is er we l sprake va n
een co nsistent e ged ragslijn : geen e rkennin g va n
po lyga me bosnegertradities maar wel stimul ering va n het chri ste lijke monoga mc huwelijk .

v/a lli ages. Daarom werden pogingen ondernomen arbeidscontractanten van ciders te halen.

Transporten vanui t Brits-Indië (van 1873 tot
19 18) en vanui t Nederlands- Indië (van van
1890 tot 1939) brachten respectievelijk 34.304
hindos lancn en 32.956 Java nen naar Surin ame
(Buddingh 1995: 2 14-220). Als cm igra ti emolieven word en in dc eerste plaats economi sc he
moti even genoemd, daarnaast hel v luc lll en
voor dc just iti e, verboden li efd es, het overtreden va n soc iale en more le wellen en de zucht
naar avontuur (Hoeftc 1990: 12).
Een schrijnend lekort aan vrouwen zorgde
ervoor dat dc ge meenschappen van cont racta rbeiders op dc plantages hun eigen leefpatron en
ontwikkelden. Onde r dc HindostaéUlse immigra nt en bleken s trikte kastesc heid in gen e n
kaste-endogamie - hl/wen binnen de eige n
kaste - niet mogelijk (E ncyc lopedie 1977:
281); in de Javaanse gemeensc happen deed
zic h het tegenovergestelde va n de door de islam toegestane polygynie voor, namelijk polya ndri e - éé n vro uw hee ft relaties mei meerdere man nen •. ~ De afwez ig hei d va n islamitisc he voorgangers zou m ede kunnen ve rkl are n
waarom wissele nd e seks ue le kontakten zo a lgemeen moeten zijn geweest (Hoefte, rapport
Va n Vleuten, 1990: 90).
Aa ngenomen m ag \vorden dat met het aantreden van nieuwe ge neraties het vrou went ekort minder is gewo rd en. Daamaast moeten in
de jaren '20 en '30 van deze eeuw Ja vanen gekomen z ijn die veel strikter in de is lamiti sc he
leer wensten Ic leven dan de tot dan dan toe in
Suri name wo nend e Javanen. Deze "refo nni stisc hc ' Javanen bouwden hun e ige n
moskee aan de rand van Parama ribo en traden
in kontakt met de is la miti sche m inderh eid onder de hindostaandc bevolking (Suparlan 1976:
205)-'

RELI GIEUZE TRADITIES
KenIIJerken

Na de élfschafling van de s la vernij ont sto nd er
een nijpend tekort aan arbe idskrachten op de

Religiell:e tradities en otlerheidsheJeid
Het in 1869 ingevoerde Burgerlijk Wetboek
bevatte een uni form huwel ijksrecht voor de gehele Suri naamse bevolking zonder verw ijzi ng

Recht ell

~wci(fl(!

relatie. . . ill Nederlmuls/ulig Wes/ -Indic;

naar cen s pecifiekc bevolkingsgroep of godsdienst. Dat huwelijk srecht bleek bij hindOSliJnen noch bij .I nvane n erg in trek. Dat
Iciddl.: cr in praktijk toe dat kinderen gebore n
uit hind ostaansc en Javaa nse vrouwe n onwetti g waren Cn erfrecht elijk dus niet in tel waren.
Daarbij kwam dilt rcehtinstituties di e dil probleem zo ud en kunnen o nde rvan ge n - erkennin g en tes tarl1 ent - bij de immi g rant en he Iem",,1 o nbeken d warcn (Adhin 1969: 9).
Er zouden zowe l situat ionele a ls fundamentele oorzaken aan te w ij zeil z ijn geweest voo r
het feit dat het BW- huwelijk nauwclijk voorkwam o ndcr de im m igra nten (Adhin 1969: 7).
Situat io nel e problemc n ko nd en z ieh voordoen
vanwege dc t y pi sc h~ s ituatle waa rin men al s
van verre aangeworvcn arbeidscontractant terech t was gekomen. Fundam en te le problemen
hadden te makcn mct hl.:t feit dat men als hin doe of a ls mo slim ee ll geloofs- cn rechtsove rtu igi ng zo u kunn en hebbe n die op essentiële punten a l\veek va n de hllwelijksopvattinge n tcn gronds lag li gge nd aan hel BW-huwelijk .
Met de I-Iuw clijk sve ro rde nin g Aziaten (G.B.
190R, 2) wi lde de koloniale overhei d aan ee n
aa nl<ll s ituatio ll e le bezwa ren va n immi gra nt en
tege moet komen . Een aa ntal proced ures en formaliteiten werd ve rsoepeld voo r 'in lan ders' uit
Nederland s Oost- Indië of Brits- Indië, alsmede
hun 'ki nd eren en verdere afstam me lin gen door
wetti ge ell onwettig.\! geboo rtc', voorzovcrre
vade r noeh moede r a fs tamt va n a ndere dan
dC7e inla nders. Daarnaast waS het cn ige principiële punt dat Az iatcn op jongc re leeftijd zo ud en kunn en trouwen dan and erc Surinaa mse
in gezetenen.
Il oewe l door de Il iellwe we tgcving s ituationele problc ll1 l.!ll wa ren opge heven, werd het
burgerlijke hu we lijk. toc h ni et po pulair onder
de in1mi gra nt l.! n. Desondanks werden va n ove rheid sz ijde de princi pië le problemen ni et aangepakt. Zoa ls reeds Ier sp rak e geb ra cht, maakte
go uvern eu r Kie lslra va n de oorlogs01llstandi g hcdc n geb ruik o m de Hu wc lijksbes luit cn

lO?

voor rcs pcctil.!velijk mo hamllledane n (G.B.
1940. 149)cl1 hil1does(G. B. 1940. 150)doortc
1
voe ren. Va naf die tijd kon een religieus hu w\.!lijk rl.:chtsgcvo lgell hebben voor hel burgerlijke rec ht. Tegelijkertijd bleef het ec hter mo ge lijk vOOr hind oes en is lam ieten 0111 voor het
burgerlijke hu we lijk tc ki eze n.

Reglllering religieus hllll'e/Uk
De hu wc lijksbes luit eJl waren bedoeld voor d c
het hind oe ïsmc dan we l de islam be lij dend e
immigranten en 'l11cl hen ge lijkgeste lden'.
Voor latere generaties van in Suriname gebore n
personen was het de vraag or men 'opg in g' in
een bevolkingsgroep geke llme rkt door godsdi e nst e n land v an herk o mst (a rt. I Iluwel ijk sbes lu it en).
Het was niet de bedoeling Vél n Kiel sIra 0111
a ll e as pec ten van het re li gie uze hu we lij k in
wetgev ing aan bod te late n komen. De leer va n
dc unontbindbaarheid van het hu we lijk
(hind oeïsme) en dc mogelijkheid va n polygyni e (is lam ) w ild e hij niet in zijn wetgcving aan
de orde te ste ll en omda t deze o nd erw erpen 'gehee l wczcnsvreemd aan het Surinaamse
hu we lijk srec ht ' waren; een rege lin g va n de
ve rstoting d oor de man (islam) lee k hem daa renlege n onoll1tkoombaar o mdat dit in sti tuut
'zo sterk o nd er de mohamJ11edan en lee fd e'
(Zevenbe rge n 19XO: 66).
In gevo lge de huwclijks bes ill il en is d e huwbarl.: Icdiijd van eh:' vrouw dertien e ll va n dc
man vij ft ien j"Hlr. Bij he t is lamitisc he hu we lijk
is geen o udc rl ijke toes tcm m ing toeste lllmin g.
verei st: bij het hindoeïsti sc he huwe lijk is
ouderlijke toes tem min g nodig, 'voorzover de
lee r van het Hindoeïs me dat als ve reischte
stel( (art. 4 lid 3). Kielstra moet ongetwijfeld
bekend zijn geweest met gewoont en in hin do staanse krin g 0111 kindcn!n uit tc huwe lijken;
ove r het a l dan ni e t re li gie uze karakte r van dit
uithuwe lijksgeb ruik laat hij zie h echter niet uil.
Een re li g ieuze huw elijk ce remonie ma g ni et
pl aa tsv ind en zonder d e Loge hcte l1 huwc lijksbeamb\e. De islamitische ce remo ni e gesc hi ed t
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"o nd er toezic ht van dc door de Overh e id daa rtoe aangewezcn huwelij ksbea mbtcn ' (a rt . 20
lid I ). De hindoeïsti sc he ce remoni e geschied l
"ten overstaan van ee n der daa rtoe d oor den
Gouve rne ur uit den bedi enaars van den godsdi enst aa ngewezen hu we lijksbeambte' (art. 8
lid I). De huwe lijk sbeambt en zijn vera ntwoo rde lijk voor het insc hrij ve n va n aan geg an e hu we lijk en in het daa rvoor bestemd e reg ister.
Het is lamiti sche hu wc lijk ka n worden o ntbond en door echt sc heidin g naar is lamiti sc he
rechl (fash). door verslo lin g (ta/ak) o f doo r
voo rwaa rde lijk e ve rstotin g (talik). De Jas h
wo rd t uit gesp roke n d oor de ka nto nrec hter na
verkregen adv ies va n twee re li g ie uze deskun d ige n (an . 4 lid 2). De ve rslo ling is een eenz ij di ge ha ndelin g va n de man waa rbij hij mcl
ee n tusse npoos va n de rti g dagen dri e maa l de
versto tings form ul e uits preekt. Een nog niet o nherroepe lijk geworde n versto ti ng kan o ngedaa n ge maakt wordcn met een herroeping
(roedjoe). De fo rmul e voo r voo rwaa rde lijke
versto tin g ka n door d e man worden uit gesprok cn bij het aangaan van het huwe lijk. Gaat
éé n van de voo rwaa rd en in vervu ll ing - b ij voorbeeld wangedra g va n de man - dan kan d e
vro uw dc hu we lij ksbeambte vra ge n d e
vers totin g te constateren. Verstotin g, herroeping en voorwaa rd elijke verstotin g wo rd en in
vcrsc hilI end e regi sters doo r d e hu we lijksbeamb te ingesc hreven (a rt. 2 1) .
Met d e regel ing va n de herroepin g e n de
voorwaa rde lij ke vers totin g m oet Ki e lstra de
pos itie van de vro uw in gedachten gehad h e b ~
ben. In S urin aa m se rechtpraktij k zij n be ide
recht s instituti es ec hte r ni et tot leven ge ko men.
Bij de ve rs toling wo rd t d e fo rmul e dri e maal
ac h Ier e lkaar uiigespro ken (Ia/ak bide) , zod al
herroe pe n lijdens de bed enktij d ni et aan orde
is; da arn aast lijkt de man ni et e rg ge nege n akkoord te gaan met voo rwaa rd e lijk c verstotin g.
Om de vro uw toc h tegemoet te komen proberen huwe lijksbc3 mbt cn meer en mee r tc bemidde len bij versloli ng (Oedayraj sin g h Varm a
& Ahm ad A li 1989: 34).

Ree/Her en religieus IIl/H'e/ijk

Hoewe l cr slec hts wei ni g gepublicee rde rec htsp raak is, is he l loc h du ide lijk dat de S uri naa m se rec hter zic h afzij di g wil houden va n
theo log isc he vraagstukk en. Het bes lisse n daa rove r laa t hij over aan de hu we lijksbcambtc d ie
ze lf hu we lijken vo ltrekl en/of rechtshandelin ge n reg istreert. Voorbee ld en van dit soort
vraagstukk en zijn in de juri sprud entie te v in den:
wa nnee r is een hind oe huwelijk zo nd er
oud erlij ke toestemmin g moge lij k?
hangen de trouw lu sti gc n we l d aad we rke lij k

het hind oe ge loof aan ?
had de bruid te n opzichte van bruidegom,
toe komsti ge schoo nfa mi lie en hindoe priester be kend moeten maken dat zij in p laa ts
va n maagd moeder was?
kan een vro uw onda nk s a fwez ig heid va n
aa nl eidi ng geve nde ged rag in gen toc h zo nd er
haa r toeste mmin g versto ten worden?
De rec ht er gee ft bij d it soo rt vragen geen/ igcn
int erpretati e va n de th eo log isch e leef maar
neemt aa n dat d e huwe lijksbeambte de godsdi ensti ge lee r jui st geïnte rpretee rd heeft. R
In 1994 ga f de rec hter de huwelijksbea mbt e
nog !TIee r ruimt e door d e Surinaamse Burge rlij ke Stand lerec hl Ic w ij zen. Deze hi eld vasl
aa n een Instructi e u it de ko loni ale tij d en gaf
all een in geva l va n o ud erlijke toes tem mi ng een
voor een reli g ieuze ce remo ni e vere iste verkl ari ng va n o ngehu wd zij n a f. Deze handelw ij ze
was vo lge ns de rechter in s trijd met het re lig ic uze hu we lijks rccht ; de instructie d ie bedoe ld was 0 111 mi sle iding van j o nge kinderen te
voorko men, moc ht daarom nie t m eer toegepast
worden.9
Ge let o p de jurisprudenli e moet gesteld worde n dat pri cstcrs d ie huwe lijk en w ill en vo ltrekken, IQ zic h doo r dc rec hter noc h d oo r de burge rlijk e stand ge hinderd be hoe ven te voe len. A llee n bestaat er nog twijfe l over de ro l va n de
rec hte r b ij ' bekerin ge n ': trouwlu sti gen di e ni et
vo ldoen aa n de vere isten voor een BW-huwelij k, beke ren zich om langs reli g ieuze weg te

Hecht ell sociale relaties il/ Nederlands/alig West- Indië
kunnen huwen. Ui teraard is het aun de pri ester

0111 iemands toetreding tol een religie te beoordelen. De rechter zou echter aan de hand va n
uiterlijke kenme rken kunnen bepalen of iemand uiteindel ij k we l in dc betreffende etnisc he groe p is o pgegaan (c ulture le assi milatie).
In de Kloppcnbcrg- zaak is de vraag aan de
orde naa r dc culturele assimila ti e van een creoo lse jongen die gaal sa menwon en met ee n
zesti enjarige hindoesta anse. zic h bekee rt en
mei haar voor dc hindoe-pri ester trouwt. De
rec hter wij st dc vo rdering va n dc vader om het
meisje terug te g.even af. Zijn houding wordt in
dc literatuur versc hillend uitgelegd:
de rec hter vo lgt hel oo rd eel van dc huweIij ksbea mbte dat de jongen in de groep is opgegaan (Ocdayrajsing h Varn1l:1 & Ahmad Ali
1989: 30):
de rec ht er oo rdeelt ze lf over culturele assimilatie ( Pos 1959: 474: Adhin 1969: 43);
de rechler zeg t te oordele n, maar neemt feitelijk ge noege n mei doo r de jongen uitgesproken intent ies om te gaa n assi mileren.
Hij zo u het me isje tege n haar vader in bescherming hebben willen nemen omdat zij
anders op dc hu we lijksma rkt in hind ostaansc kring aa n waarde zou heb ben ingeboe t (Zevenbe rge n 1980: 87).
De laatste uitleg zo u wijzen op ee n casuïsti sc he
benadering. Bedac ht dient te worden dat 'bekeri nge n' vaa k spel en bij interetn ische liefdes
waa rbij emot ies hoog kunnen oplope n. I! De
rec hte r zo u de behoeft e kunnen hebben de geliefden in besc herm ing tc nemen legen een
voo r heil vijand ig gewo rden soc iale omgevi ng.
In ee n zaa k waar in ee n moslim en ee n christen
va n Indiaanse afKomst voo r ee n hindoe pri ester
trouwden, rep t hij namelijk met geen woord
over geb rek aan culturele assimilatie. Hij ve rklaa rt daarentege n de broer en voogd va n eén
der echt genoten om fo rmee l juridische redenen
ni et on tva nk elijk in zijn vordering tot nietigve rkl aring va n het hu we lijk (A dhin 1969: 44) .
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WE ST-INDI SCII FAMILIESYSTEEM
ftlslil Iff ÎOJ/eri lig l1 és l -Indisch ./ám fl ie!.ys leem
Onder creoolse bevolkingsgroepen in het hele
Cara'lbisch gebied ziet men zovee l overeenkom sten in wijze va n samenleven dat men we l
spreekt van het 'West-Indi sc h famili csystcen) '
(E ncyc lo pedi e van S urinam e 1977: 137). Dat
systeem kcnt een aantal kenm erk en:
de aanwczigheid va n geïnstitutionali seerde
alte rn ati eve man-vrou\\'" rclalÎes; naast het
huwel ijk is cr hel concubinaat waarbij man
en vrouw sa menleven zo nder ge huwd te
zij n, en de 'bezocksre lati c'. waa rbij cr lussen man en vrouw ee n publiekelijk erk end e
en geacee pteerdc seksuele re latie bestaat; de
man is ee n regelmatige bezoeker in het hu is
va n de vrouw,
het veelvu ldig voorkomen van vrouwelij ke
huishoud hoofde n, cn
het feil dat de vrouw een ce ntrale rol in het
huishouden vervu lt. waardoo r het als 'maIrifocaal' word t geke nschetst.
De hi stori sche wortels va n hel West-Indi sch
fami licsystccm zo uden stammen uil de slaventij d toen het voor slaven onmoge lijk was een
burge rlijk hu we lijk te sluiten. Wel stelden kerkelijke aUlOriteiten in Suriname en de Nede rlandse A ntill en kerkelijke plec hti gheden in
voor 'verbond en' tusse n sla ve n. Dergel ijke
verbonden we rd en van ove rheidswegc gedoogd . Jurid isch gezien bleef het regel dat aan
ieder kerk e lijk hu we lijk een burge rl ij k hu welijk moeSI zijn voo rafgegaa n (Lcnders 1994:
202-206. Encycloped ie Suriname 1977: 29 1.
292; EncyclopcJi c NcJ. Aflt illen 1985: 82). "
Buse hk ens ( 1974) co nstat ee rt dat het WestInd isc h fa miliesys tee m in Surinamc na de afsc hnffin g van de slavernij ge bleve n is zoals die
daa rvoo r was; hij schrijft di t toe aan blijvende
slechte omstandigheden als werkloosheid, armoede en d isc riminatie . De amropologe Abraham -Van der Mark (1973) z iet soortge lijke ve rbanden als Busc hk ens. Zij constateert dat hel
burgerlijke hu we lijk in de tijd dat de o licmaal
p
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schappij Shcll welvaa rt op Curaçao bracht,
vee l popula irder was dan in de tijd daa rn a.
Haar c.onc. lusie is dat in ee n tijd va n we lvaart
ee n hu we lijk me t een partn er me t inkomensgaranti es bestaan sze ke rh e id vertegenwoordi gt.
Va n Dijke en Terp stra ( 1987) lijken deze co ncl usie te de len wanneer z ij laten zien hoc
Curaçaose vrouwe n vaak bew ust ki ezen voor
een leve n buite n het hu we lijk en binnen
famili enetwerke n.

BwgerlUk Wetboek ell West- In disch fa miliesysteem
Het West-Indisch famili esys teem en de door
het Burge rlijk . Wetboek (BW) ge reguleerd e
liefd esrelaties lijken gesc heiden grootheden te
z ijn. De we tgeve r stelt het hu we lijk ccnlraal al s
wetti g ge form alisee rd e, monoga me liefdesre lati es. In het BW zijn de twee ec htgenoten e lkaar over en weer gelro uwheid, hulp en bij stand verschuldigd. Zij moeten elkaar het nodi ge ve rschaffen en ze zijn ten o pzichte van elkaar verplicht hun kind eren te ve rzorgen en op
te voeden. O verspe l kan le iden tot ec ht scheiding en gesc heiden partn ers kunn en weer
ni euwe huwelij ken sluiten. Binnen het mon oga mc systee m ka n du s we l van partner gew isse ld wordcn maa r pol ygami e is ni et mogelijk .
Buitenec ht elijk ve rwekte kindcren kunnen
op dri e mani ere n binnen het systeem va n monogami e gebrac ht wo rden:
wann eer ee n getrou wde vrou w buitenec htelijk zwanger wo rdt, wo rdl haa r echt ge noot betwistin g daa rge laten - geac ht de wetti ge
vader te zijn ; \3
buitenechtelij k gebore n kind eren kunn en
met toestemmin g van de moeder door een
ongehuwde ma n als vad er erk end wo rd en. 14
Ingeval van een huwe lijk tu ssen de moeder
en de erk enn er krij gen de kinderen de statu s
va n wetti g kind , en
een onge huwd e vrouw staat haar kind a f zodat het door ee n ge hlllvd paa r geadoptee rd
ka n wo rden. 15
Deze meth odcn va n wetti gin g va n buitcncc h-
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lelijk ve rwe kt e kind eren va nnen ee rd er een bevesti ging van het systeem va n mon ogami e dan
een erkennin g va n het West- Indi sc h systeem .
Een punt waarop de West-Indi sche BW 's en
het Wes t- Indische famil icsys tec m raakvlak ken
lijken te vertonen, is de onderh oudsplicht di e
een verwe kk er ten opzichte van zijn minderjari ge kind ercn heeft. Het door de rcc htcr
latcn vaststell en van di e ond erhoudsplicht is
het doel va n de zogeheten vadersc hapsacti e.
Hel door de moeder innen van de ond erhoudspenningen lij kt in de praktijk van all edag, in
ieder geva l op de Antillen, een moeilijke zaak
(Best 199 1: 15). Er kan sprake zij n van onwil
van mannelij ke zijde maa r ook van onmacht.
Het West-Indi sch familicsystecm is namelijk
vooral populair in lagere sociale klasse n; du s
daar waar de ink omens Jaag zij n. Het is daarom
zeer we l denk baar dat ee n Ca raib ise he man
mee r binnen- e n/ of buitenec hte lijke kind eren
verwekt dan hij kan onderh ouden. De we t
houdt oo k met zovee l woorden re kening meI
arml asti ge vaders door onderhoudsverpli chtingen te re lateren aa n ' draagkrac ht '.
Op de Nederl andse Antillen en Aruba is net
a ls in Nederl and onder in vloed va n het Europese mense nrec hten ve rdrag en de daa rbij behorend e jurisprudent ie de erfrechte lijke pos itie
va n natuurlijke erk end e kind eren gelijk getrokken met di e va n wetti ge ki nderen (z ie nader
Van der Planck 1983). In Surin ame is het nog
steeds zo dat natuurlij ke erk end e kinderen
erfrec ht e lijk minder zwaar te ll en dan we tti ge
kinderen (a rl. 890 e.v. Burge rlijk Wetboek).
Concluderend kan vastges teld worden dat de
West- Indi sche w etboeken teveel ee n re fl ecti e
vormen van het Nederl and se BW om het WestIndische fam ili esystee m rec ht te doen wederva ren. Het Nederland se systee m lijkt erop geri cht te zijn in c ident ele gevolge n va n buitenec hte lijk ges lachtsverk ee r binnen het bestaa nde systee m va n monoga mi e op te van gen.
Dat Nederl andse systeem sloot aan bij opva tti ngen zoa ls die op ee n ze ker moment de heerse nd e moraa l in Nederl and vo rmden: blIÎI CI1 -

Recht ell sociale relaties ill Nederlandstalig West-Indië
ct:htdijk gc!) laç llt!)\c rkcer zou ni et meer dan
incidentele ' s lippertj es' betreiTe n.

Ol'erige weige ring en West-llldisch./Ctmilie.\:I·sleem
Surnaal1lse hepalingell
Buiten hel BW 011"1 houdt de Surinaamse wetgever zich so ms bez ig met het co ncubinaat al s
een alternatieve wij ze va n sam enleven, Er zijn
vijf plaa tse n in de wetgeving te noemen wannee r men door Zevenbe rgen (1980: 138 e. v.) en
door Gangaram Panday \ 1992: 86. 87) gegeven
informa ti e bije ~ n vocg t :
De alllbtellarenp~nsioenwcl (G,B. 1972,
150) maakt ee n wezenpensioe n mogelijk
voor kinderen geboren uit een concubinaatsre latie. De staat va n erkend kind is daartoe
niet noodzakelijk . Voldoende is dat de overleden am btenaa r onderhoudsplichtig was o p
basis van een rec ht erlijk vo nni s of een authenti eke akte met ee n erkenning van de
onderhoudspli cht .
In 197 5 i, de Ongevallcnrege ling van 1947
ge wij z igd. De re ge lin g hield reeds bepalinge n in di e de werkgever verp lichten na een
dodelijk ongeval va n ec n werknemer de achterge bleve n ec htgenote een uitkering te verstrekke n. Sinds 1975 komt de weduwenuitkering ook toe aan ' de moeder van de erkende natuurlijk e kinderen, voorzover zij op
het tijdstip Véll1 het ongeval tot he t gezin va n
de man be hoort (art . 6 lid 3). De regerin g
w ilde z ich beperken tot die concubinamsverhoudin ge n waarbij er tenmins te
icts. tc weten de erk e nning v(ln één of mee r
kinderen. geregistreerd zou zijn. Zij vreesde
dat zonder die beperking 'passe re nde vriendinne n' va n de overleden man 0111 een uitk erin g zo uden vragen,
In de Surinaamse Wet huurkoop onroerend
goed (Stb. 1978. 32) is ook het concubinaat
aan de orde, z ij het niet letterlijk. Indien de
dood va n ~c n huurkoper zo u leiden tot hel
e inde van de huurk oop, dan kunn en 'rechts-
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op vo lgers ' dc rec ht er vragen de huurkoop tc
conti nueren (arl. I R). In de visie va n de wetgever zou ee n even tue le achtergebleven concubine naas t dc wctti gc crfgenamen ee n
recht sopvo lge r kunn en zij n. In dc disc1I5sies
voo rafgaande ,wn de wet werd gewezen op
de Stichting Volk shui sves ting. Deze zou
nabe staande ge zinsleden uil een jurid isch
ni et geforma Iisee rd sa me nlevingsve rband
loch moeten blij ve n hui sves ten: ontruiming
van de bCLrc lTendc woning ten gunste van
'"\vcttigc' broers, zusters, ooms of tantes zou
de rechter kunnen tegcnhouden.
In gevo lge het in 19 77 ingevoerde Wet boe k
va ll St rafvord erin g kunncn ni e t alleen (geweze n) ec ht ge noten z ich ve rsc honen al s getlli ge in een s trafproces Illaar ook (gewczen)
ongehu wde partners. Het crite rium is 'duurzaam feitelijk samen wo nen ': die same nwoning moe t uit het bevo lkin gs reg ister blijken, be houdens tegcnbew ij s (art. 197 onde r
3).
De Stichting Staat sz iekenfonds hee n ten
docl te voo rz ie n in de geneeskundige verzo rg ing vall onder ande re ingesch reven
ambtenaren en minder draa gkrachtige burgers en hun gez insleden . Ingevo lge het Decreet dat ten gro nd sla g li gt aan het fond s
kunnen ook Ill edi sc he verzorg ing toekom en
aan e rkend e kind ere n en natuurlijk e kinderen van de vro uw. voorzover beide soorten
kinderen deel uitmak e n va n het gezin va n de
ingesc hreve ne : daarnaast zou het fond sbcs tuur. met toes temming van de betrokke n
mini s ter. nie t in het Dec reet gcnocmde ea teguril:ën pCr!)UIIl:1I toch al s gCL ins liLi vour llll: d isehe ve rzorging in aanmcrking kunnen la len ko men (art. 12). Op basis va n de
StichtingsstatuIen krijgt ook de co ncubine
di e blijkens ee n ve rklarin g van de bcvol kings reg istratie tenmin ste twee jaar duurzaa m samenw oont , medi sc he ve rzorging
(arl. 4 lid 2).
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Antilliaanse bepalingen
Wat betreft Antill iaanse wettelijke bepalingen
die het Wesl-lndisch familiesysteem raken, komen hieronder ter sprake Anti!!iaanse landelijke regels terzake van (a) ouderdomsvoo rzieningen en (b) toelagen voor ambtenaren en
Curaçaose cilande lijke regels ovcr (c) onderstandsuitkeringen en (d) ta xi- en busvergunningen. De punten (a), (c) en (d) ontleen ik aan
Joubcrt (1992: 60, 61).
(a) Een rechthebbende met een ech tgenote
ontvang! een ouderdomsu itkering voor gehuwden. Een rechthebbende met 'slech ts'
een concubine ontvangt daarentegen de lagere ongehuwdct1uitkering. Het huwel ijk
heeft dus een meerwaarde.
Indi en twee concubinaatspa rtn ers samen
een hoger uitkeringsbedrag zouden krijgen dan twee gehuwden, dan wordt er ten
aanzien van de concubinaatspa rtne rs een
zodanige korting toegepast dat het verschi l opgeheven wordl. Een eventuele
meerwaarde van het concubinaa t wordt
dus 'afgeroomd ' .
(b) Ingevolge de Antilliaanse Landsverordening Materieel Amblcnarenrecht kunnen
niet a ll een wetl igc of gewettigde maar ook
andere categorieën kinderen aanleiding
zijn voor het ontvangen van een kindertoelage (al1. 29 lid / -3). Het gaat dan om ten
laste van de ambtenaar komende stiefkinderen en om van zijn gezin deel uitmakende
kinderen die hij als eigen kinderen onderhoudt en opvoedt bij gebreke van terzake
capabe le ouders ofvoogden. De ambtenaar
kan ook een kindertoelage krijgen voor die
natuur lijk e kinderen wier lot hij zich daadwerke lijk aangetrokken heeft.
De o nge huwde ambtenaar die enig kostwinner is, kan een kostwinnersloelagc ontvangcn; die toelage bedraagt tcn hoogste
het salarisversch il tussen de ongehuwde
ambtenaar en eenze lfd e gehuwde ambtenaar (art. 30). De landsverordening ste lt
geen salllenwoningscis.

(e) Sinds /982 hebben op Curaçao, al dan niet
samenwonende,
concubi naal sparrners
recht op evenveel onderstand als geh uw den. De Curaçaose wetgever acht dan een
concubinaat aanwezig indien een man en
een vrouw twee jaar ollafgebroken op het
bevolkingsbureau op hetzelfde huisadres
gereg istreerd staan. 1-1 ij geeft echler gee n
criteria aan 0111 een concubinaat tussen
niet-samenwonende partners te kunnen

vaststellen. Wat betreft de gezinsleden bijs la g V~ll een ondc rsléllldsgerechtigdc lijkt

de juridische status van de kinderen niet
doorslaggevend.
(ct) Voor het exp lo iteren va n een autobus of
een taxi is op C ura çao een ve rg unnin g nodig, aldus de betreffende ve rorde nin g lIit
1969. Bij over lijden va n de vergunnin ghouder worden, totdat het bestuursco ll ege een beslissing daaromtrent heeft
genomen, als vergunninghouder aangemerkt: 'I. de weduwe, 2. wettige of gewettigde kinderen, 3. natuurlijke erkende
kinderen en 4. indien cr ook geen nabestaand en zijn als onder 3 bedoeld. z ij die
aannemelijk hebben gemaakt, dat de overleden verg unnin ghouder op het tijdstip
van zijn overlijden hun enige kostwinner
was'. Een eventuele concubine zou dus als
a1\erlaats te aan de beurt kunnen komen.
Al deze op rij gezette vi ndpl aatse n leveren
geen a ll esomvattende beschrijving van het
West-Indisch familiesysteem op. Dat is niet
verwonderlijk aangezien er ee n vee lheid aan
relaties ' denkbaar is. Men kan denken aan enkelvoudige relaties zoa ls één sa mcnwonin gsrelatie, maar ook aan meervoud ige relaties:
meerdere bezoeksrelaties, ee n huwelijksrelatie
en één of meer bezoeksrelaties. Lc iden relaties
iJl welke vorm dan ook tot kinderen dan z ijn cr
weer ni euwe vragen te stellcn. Die vragen kunnen juridi sch van aard zijn. Z ijn kinderen erkend? Heeft de rechte r een onde rhoud sp li cht
opge legd? Die vragen kunnen ook feitelijk van
aard zijn. Onder wiens dak wonen de kinderen?
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De wetgever rnogc dan gee n allesollwattendc
ddiniti e van het West-Indisch familiesysteem
gegeve n hebbe ll, wel lijkt hij vanuit verschillen de invalshoeken I~ kiezen al naar ge lan g cr
C~ 1l suciale \,{)ol':iellillg dan wel een sociale
I'er;ekerillg in het spel is.
De filosofie ach ter sociale voorz ieningen is
0111 mensen in sociale nood te helpen. Sociale
nood komt hl.!t meest voor in lagere klassen van
de bevolking. li et West-Indisch ramiliesysteem komt daar ook in de meest uit een lopende
vël rianten voor. Zou de wetgever voor de vers trekking \ an socia le voor7ieni ngen zeer nauw
sluitende delinities V<l1l het \-Vest-Indisch
1~II11iliesystcem geven. dan bestaat hel gevaar
dat bepaalde hulpbehoevendell van hulp uitgeslot en worden. Om e~n voorbee ld te geven.
Stel dal men duurzaam samenwo nend en voor
deze lfde voorzien in gen in aanmerking wil la ten komen als gc huwd en: voor <11 dan niet duurzaam samenwo nen ach 1 men beslisscnd of ecn
paar l Clllllinst~ twee jaar op één adres gewoond
heen. Een we rk eloze jongeman die wil gaan
samenwonen mei :;rijn vri endi n komt met dit
crite rium noch in <!nllmc rkin g voor een
concubinaatsuitkering noch voor een volkswoning.
Anders dan voor sociale voor,de nin gen moel
voor soc iale verzekeringen premie betaald
wordell. MeI ht:! totaal van die prcmies kunnen
dan de soci<lle ri sico 's van een groep aan elkaar
ge relatl:erdc p..:rsoncn afgedekt \vorden. 0111schrijft men die gro..:p niet precies dan bestaat
cr de kans dat op I.ekcr 1110l11ent veel meer mensen dan voorzien eell beroep doen op de betrefrende soc ial e ve rz~ k cr il1 g. De opgebrachte premies kunnen dan LO sncl op rak en dat ze lfs de:
primaire doelgroep niet meer bereikt kan worden. Dal kan de hele ve rzeke rin g in gevaar
brengen. Voo rk oJl1en moet daarom worden dat
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. passt.!rcnde vri endinnen' komen profiteren \'an
sociale \ crzckcringel1. Vanwege de gL'se he lste
problemen /al men Loveel mogelijk uit wi ll en
gaan van gcrl!gistreerde relatics. Relaties die
noch bij de burg~rlijke stand, noch op het
bevulkingsrl!gistcr orup hel notariskantoor geregistrel!rd z ijn , Lal men h~t li(,:fsl buiten beschou wing w ill en laten. Bij relaties die wèl geregistreerd zijn, rij st dan nog de bewijsrechterlijke vraag of de registratie doorslaggevend moeten wordcn geacht of dat cr ruimte
wordt gclaten voor "tegenbewijs'.
Hel registreren van relaties lijkt zich vooral
te concen treren ro nd hel concubinaat en COIlcubinaalskinderen. Arm een ve rklaring van hel
bcvolkingsn:g.istcr. blijk geve nd van ee n gL'meenschappelijk adres gedurende twee jaar.
worden dan o p het voo r de betrellèndc wetgeving rckvan\ plint gelijke rechtsgcvolge n verbonden a ls aan een trouwboekje van de burgerlijke stand. 13cLoeksrelatics en a lles wat daarmee samenhangt va ll en buiten de horizon. Om
een praktisch voorbl!c ld tc geven: ste l dat ee n
tienermeisje door toedoen van een 'bezoeker"
moed er wordt, dat cic vade r daarna niets meer
va n zich laat horen en dat het kleinkind door de
grootouders in huis opgenDmen wordt. De tot
onderhoud van / ij n kleinkind bereide grootvader vervu lt in dit voorbecld een belangrijke
maatschappelijke rol maar krijgt geen akenning van de wc tgever wannl!cr die zieh toelegt
op het gel ijkstellen van co ncubin<wtsve rhoudingen ll'lct huwelijken.
In hel gegeven voorbeeld lo pen dc juridisch
veronde rstclde we rk elijk heid en de I"\:itclijkc
werke lijkheid uiteen. De onderhoudsplicht van
ck verwekker wordt dc 1~lclO vL' rvuld door dc
tol onderhoud bereide grootvader. Die persoonsverwisseling is problematisch voor de
wetgever. Ilij kan immers ni ct va n tevoren
voorspe lkn wit.! binnen het familienetwerk de
verplic htin gen van dc vl! rwckk er op zieh zal
nemcn. In het gegeve n voorbce ld betrorhet een
grootvader maar het bad ook ee n 00111 or een
stiefvader kunnen z ijn . Een dringende morc le
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verplichting kan immers alleen gedragen wor-

Suriname weinig rechtspraak voorhanden met

den voor degene die daartoe ook de financiële
draagkracht heeft.

betrekk in g tot het West-Indi sc h fami liesys-

De Antilliaanse Landsverordenin g Materieel
Amb tenarenrecht hee ft in zijn stelsel van
sa laristoeslagen zowe l raakvlakken met concubinaats- als met bezoeksrelaties. Voor de
kostwinnersIoclage is niet sa menwonen maar
kostwinnen het criterium : kos/winnen kan men
voor een cOilcubant(e) l11aar ook voor een partner in een bezock srelatic. 16 Aa ngaande de kindertoelage zou her zowel kunnen gaan om kinderen die met samenwonende ouders een gezi n
vormen als om kinderen die een gezi n vo rmen
meI één or meer verzorge rs waarmce zij nicl
direct verwant zijn .
De overheidspersoncelsdienst moge dan van
de \Vcrgever oplreden als verstrekker van sociale voorzien ingen. De wetgever lijkt zich wcl
bewust van de moge lijke financiële conseq uent ies van het honoreren va n ongeregistreerde re laties. Van stringe nt geformuleerd e
rechten op toehlge n is namelijk gee n sprake.
De kosnvinl1erstoclage kali wordcn toegekend
(art. 30), terwijl aan rechten op kindertoelagen
twee maal de clausule "e lk afzonderlijk geval
door hel bevoegde gezag te beoordelen' is toe-

in kringen va n welgestelde burgers problemen

teem. Een verk lari ng daarvoor kan zijn dat men
me t buitenechtelijke ve rhoudin ge n ol11 wille
van de goede naam hel liefste in der minne zo u
willen oplossen (Joubert 1983: 189). In lagere

socia le klassen vreest men l11oge !ijkenvijze
minder een aantasting va n de goede naam ; daar
zullen echter weinig omvangrijke vermogensbestandd e len zijn. di e aa nl e idin g zo uden kun ne n zij n vOor een gesc hil in de rec ht szaal
(JOl/berl 1983: 189; Zevenbergen 1980: 131).

I-Iet is

0111

twee redenen moeilijk een zeer

duide lijke lij n in de recht spraak Ie o ntdekken."
Ten eerste hebbe n de auteurs di e de meeste
recht spraak aan halen hun kenni s niet ontleend
aan gepubliceerde vonl1l sse n maar aa n

ongepubl iceerde studentenscri pti es (Jouben
1992: 65; Gangaram Panday 1992: 90). Ten

tweede lijken de meeste vonnissen uitspraken
in kort gedin g Ic zijn; in die uitspraken kan de
rechter zich in ve rgelijking lot een bodemprocedure een wat mecr summiere moti vering
ve roorl oven. Voor de Antilliaanse rechter komt
daa r dan nog bij dal cassa lie niet lot dc reële
mogelijkheden behoort zodat voor eventuele

gevoegd (a rt. 29 lid 2 en 3).

kritiek van de Hoge Raad niet gevreesd be hoeft
te worden (Jou bert 1992: 64).

en Wesf-Indisch f amiliesys feem
Het bestuur krij gt met hel West-Indisch familiesysteem te maken wanneer een nalatenschap
opcnvail zonder dat er zich wettige erfgenamen

De rechter wo rdt in kort-gedin g vaa k gevraagd om een voo rz:icning met betrekking tot
cen concubinaatsvvoni ng. Het geschil kan gaa n
tussen twee partners die hun rclatie hcbben opgebroken of tussen één partner en de wcttige
erfgcnamen van zijn overl eden wederhel ft .
Twee lijnen va n rede neren zijn mogelijk. De
eerste: de wet kent we l hu welij ks- maar geen
concubinaatsrelaties zodat de hu we lijkse goederengemeenschap niet op het concubinaat
toege past kan wo rden (a contrario redenering).
De tweede: een concubinaat kan onder omstandigheden zovee l lijken op een huwelijksrela tie
da t net als bij een huwelijksrelati e gocderengcrnccl1schnp 1110el worde n aa ngenomen (analoge redenering). De ij contrario-redenering zo u
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me lden. Volgens het BW is de overhe id dan ge-

rechtigd zieh bij voo rraad in het bezit va n de
erfenis te stellen. De overheid kan dan echter
geconfro nteerd wo rden met cen concubine en!
of niet-erkende kinderen . Het lijkt dan În Suriname gebruik te zijn dat de overh eidsafstand
doet van haar rech ten ten behoeve va n die perso nen (Zevenbergen 1980: 13 1).

Bllrgerfijke rechter en West-Indisch lami/iesysteem
Er is in de Nede rlandse Anti ll en en Aruba en

R"cllI ell sociale relmies in Netlerlmulsralig West- Indië
kun n('Jl le id en lOt ee n wonin gontruimin g ten
koste V<l n de panne r zonder eigendomsbewijze n. D ~ analoge rc(kn eri ng zou kunne n le id en
tot scheidin g en de l ing va n de wo ning zodat
ook de partne r zo nder papieren voo r de heI n
aan zijn trekken ko mt.
D(' rechter die van de rec ht swe tenschap dc
boodschap krijgt dat een co ncubinaatsre latie
een co ntract ucle relnti e is (Huber 1982: 78 1).
lijkt ee n midd enweg te kunn en gaan tussen de
beide gesche tste uit ersten . Die middenweg
ke ilt in de West- Indi sc he con text ec ht er ook de
nodi ge wegve rs pe rringen . O ndank s het fe it dat
het notariaat een model va n een same nl evin gscontract hee ft opgesteld, legge n pnrtners
bijna nooit afs praken vas t. Me i ge nera lise rende opvatti nge n zoa ls: he t co ncubin aa t is vaak
bedoeld a ls ee n s urrogaat-huwelijk (Huber
1982: 782) or: bij bet concub ina at staat vrij he id-blijheid voo ro p (Zevenbe rgen 1980: 11 8.
119), kOlllt de recht e r ni e t zove r. Man en vrouw
kunne n in i,!cn concreet geva l immers ook met
verschillend e ve rwac htin ge n z ijn gaa n samenwonen. Ro nduit prob lemat isc h wordt de
cont ra clsgcda eht e w ann ee r een man bij overlijden ee ll wed uwe-ec ht ge note en een weduweconc ubin e ac ht er laat: W<iS cr ruimte 0 111 naa st
het
'huwe lijksco ntra ct'
nog een eOI1cubinaat seo ntract te s luiten en. zo ja , was er
voor dat co ncubinaatscontwcl dan geen toestemmin g van d e ec ht ge note nodi g geweest?
Ik wil hi ero nd er de juris pruden ti e a ls vo lg t
inde len:
gesch illen tussen ex-pa rtn ers.
erfrechtelijke gesc hillen tussen bui len- en
binncnec ht e lijkc gezi nsleden. cn
gesc hillen lussen ee n partner en derden.
Ter inleiding op clc volge nde paragraaf vo lgt
hi er enige in for mati e ove r de orga ni satori sc he
vormgev in g van de West- In di sche rec ht erlijk e
mac ht en. Surin ame hee ft z ijn eigen Hof van
Ju s titi e (hi ern a te nocmen HofS). De Nederland se Ant ill en hadde n va no ud s hun eige n Hof
van Justitie (h ierna te noemen HofNA). Na de
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uittreding va n Aruba uit het A ntilliaanse s taat sve rband in 1986 bleef dit hof zowe l
Antilliaanse a ls Arubaa nse za ken be hanck lell
o nde r de naam Gemee nsc happelijk Hof van
Ju stiti e va n (h:: Nede rland se Antill en cn Aruba
(hierna te noemen )-lo (N A).
Rec ht sza ken worde n in ee rste instantie behande ld doo r (:é n e nk e l lid va n het hor di e in
S urinam e o ptreedt onde r de naam Kant ongerec ht (hie rn a IC noe men Ktr) en op d e A ntillen en Aruba on d er de naalll Gerecht in Ecrste Aan leg mct daarbij ee n aanduiding van de
z itt ingsp iaa Is, bijvoorbee ld Gerec ht in Eerst e
Aanl eg Z ittin gs plaats Cu raçao (h ierna te noemen GEAC). Il oger beroepszaken worden zowel in Suri name al s op de Nederland se Anti llen en Aruba in zogeheten hofz ill ingen doo r
ee n groep rec hl ers beoordeeld . Spec iaa l voor
de Antil len en A ruba bestaat cr dan nog de moge lijk he id va n cassatiebe roep bij de Nederlandse Hoge Raad (hierna te noeme n HR): bij
dit beroe p staan bcwij srcchtcrlijke vra ge n ni et
mee r ter di sc uss ie.

Geschil/en lussen ex-panne,.s
De West - Indi sc he rechler lijk t z ic h eerder
pra grnali seh dan dogmati sc h op te stellen terza ke van beë indigde samcnwoningsrelatie s.
Bij vermogensbestandde len die m oeilijk IC
herl eid en zjj n to t de cne dan we l de and ere
pariller a ls eige naar, neemt hij gemeensc hap
va n goederen aa n . Zo vallen. voorzove r een
va n de partne rs z ijn be ier recht niet k,lIl be-

wijzen. inboedelgoederen binllen de gemeensc hap ( Hors. 6-5-1983: Ga ngara m Panday
1992: 91) Illaar ook rec hten en verpli chti ngen
in ve rband met huurkoop en o penstaa nde rekenin gen terza ke va n wa ter. te lefoon en e lektra
( Ho<NA, 2- 12- 1986: Jo ube rt 1992: 69). Aan de
andere kant kan d e sc heidi ng lussen het zij ne
en het ha re kenne lijk zo duide lijk zijn dat de
rechter, co mpensatie va ll proces ko sten daargelaten, aa n het co ncub ina at geen gevolgen wil
ve rbind en (GEAC, 6- 10- 1986; Jo ubert 1992:
70).

216

H. P MUI/neke

Binnen hel zakcnrcchtclijk systccrn staat eigendom van een hui s op naam van een persoon
zodat er geen probleem behoeft te zijn 0111 het
eigendom tc herleiden. Een beroep op mcdeeigendom van de partner wiens naam niet in de
papieren staat, kan de rechter dan ook op grond
van de zakenrechtelijke systematiek afwijzen.
Het probleem is dan hoe hij de bijdrage aan de
vermogensvorming van de eigcndol11s loze
partner moet waarderen. Een bijdrage aan de
bouwkosten van een huis kan , naar het Ktr op
23-6-1959 meent, niet 'rauwe lijks opgevorderd' worden; hij beveelt daarom, kennelijk
een goede ve rstandhouding tussen procederende partijen vooronderste ll end, een ' boedelverdeling in der minne' (Surinaams Juristenblad 1963, 15). Het HofNA acht op 22-4-1980
in een soo rtgelijk geval een vordering terzake
van geldlening mogelijk (Joubert 1992: 64,
65). Het Ktr volgt op 9- 12-1980 - daarin later
bijgevallen door het Hors - eenzelfde lijn maar
plaatst daarbij een kanttekening; een bijdrage
aan de aankoopsom van een huis va lt op te vorderen in zoverre die financiële bijdrage niet
'een schenk ing in materiële zi ll ' is (Gangaram
Panday 1992: 91). In de casus is er sprake van
de beëdiging van een 48-jarigc concubinaatsverhouding. Dat roept vragen op over
ontwaarding van het 'geleende ' bedrag. Verder
lijkt het hoogst onaannemelijk dat er na al die
jaren nog een overzichtelijke admini stratie bestaat met betrekking tot de vraag van al dan
geen schenking.
In één zaak komt het Hors op 19-6-1981 met
een expliciete analoge redenering. Een concubine die na beëindiging van een 25-jarige relatie a ls woningeigenaresse woningontruiming
door de man vorderde, kreeg te horen:
'dat bij een langdurige conc ubinaalsvcrhouding waarbij
een gctllCcnsehappelijke hui ~houding is gevoerd voor gemeenschappelijke rekening cr sprak e is van ee n pseudo hu welijksgemeenschap waarop de wettelijke bepalingen va n
huwelijksgemeenschap in beginsel naar analogie behoren
te worden toegepast aangeZIen niet is na te gaan of de
vruc ht en anders dan door gezamenlijke vlijt. arbeid en in-

spanning zijn verkregen, hebbend dc vrouw niet gemotiveerd ontkend dat het onroerend goed op haar naam is aangekocht, aangezien dc man geen problemen voor haar
wilde scheppen bij zijn eventueel overlijden, aangezien hij
enkele kinderen - venvekt bij een andere vrouw dan zijn
conc ubine - had erkend' (Gangaram Panday 1992: 90. 91).

Het Hors vennijdt met een dergelijk lange volzin te zeggen welk element voor hem hel
zwaarst heeft gewogen om analoog te redeneren. Het hof lijkt de langdurigheid centraa l te
stellen (zie Huber 1982: 777 e.v.). Daar staat
tegenover dat het, ongeveer twee jaar na dit
vonnis, nog a-contrar io redeneert aang~ndc
een sa menleving die 48 jaar geduurd heeft (zie
Gangaram Panday 1992: 91). Het lijkt er
daarom op dat de specifieke kenmerken van de
casus de doorslag gegeve n hebben : een man
koopt een hui s op naam van zijn conc ubine 0111
haar bij zijn eventuee l overlijden in bescherming te nemen; hij heeft namelijk bij ee n andere vrouw verwekte kinderen en deze zouden
haar als erfgenamen het hui s kunnen ontnemen. De concubine \\'il nu haar eigendomspapieren gebruiken om de Illan rechteloos
te maken. Deze houding van de vrouw lijkt de
rec hter tot een analoge redenering te brengen.
Dat er een alternatief is voor de analoge redenering laat het GEAC op 4-8- J 986 zien. Het
stelt dat de rechtsve rhoudingen tu sse n samenwonenden beheerst wordt door algemene beginselen van goeder trouw (Joubert 1992: 66).
Opgemerkt zij we l dat in die betreffende casus
geen feiten naar voren komen di e wijzen op
onheuse gedragingen van één van de partijen.
Daar lijkt het ter sprake brengen van de goeder
trouw meer op een afleidingsmanoeuvre om
aan een buitenwettelijk fenomeen als het concubinaat recht sgevo lgen te verbinden. Hij acht
namelijk beide ex-partners gerechtigd tot de met bijdragen van beiden - gebouwde woning,
ook al heeft maar één van beiden erfpachtrech ten terza ke van de grond.
In de laatstge noemde zaak wijst de rec hter
niet alleen op de goeder trouw maar ook op de
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belan genafweg in g di e moet plaatsv inden nu
ee n van de partners de woning za l moeten ve rlaten. Het Hof NA ste lt in een andere zaa k (von11i S

11 - 11 - 1986,

.Ioubert

1992:

68)

de

be langenafweg in g hele maal cen traa l doo r van
geen belang te achten o p wiens naam het hui s
staat en met wiens ge ld het gebouwd is. Het
gevo lg is dat dc partner met het grondhuurco ntract moe t ontruimen ten gun ste van de
vrouwen acht. niet door hem ve rwe kt e. kin deren.

EI.FecllferlUke geschilIelI tussell hIlilel/- el/
bil/nel/echtelijke ge=illsledell
In de rechtspraak is de vraag aan de orde geweest of buitenvro uwen en bu it e nkind eren
meedelen in de erfe ni s van de wettige erfgenamen. Daa ruit va lt o p te mak en dat de rech ter
aa ngaande bu it cnec ht e lijke partn crs and ers redeneert dan aa ngaa nde buitenechtelijke kinderen. Buitenechtelijk e li c fdesrelaties zie t hij
erfrecht e lijk ni et als binnenec ht e lijke; buiten-

echtelijke kinderen beschouwt hij erfrechtelijk
wel a ls binnenreeh te lijke. Ter illustrati e va n
mijn ste llin g co nce ntree r ik eerst de aan dacht
op buitenechte lijke partners.

Volgens het Ktr (22-6- 1982) geen een zeve nti e n jarig co ncubinaat geen rec ht en aan de
conc ubin e ten o pz ic ht e van de we tti ge weduwe
en andere erfge nam en: vo lgens het Ho f Surinam e (26-10- 1984) zo u een sc he idin g en delin g wel 1l1oge lijk geweest z ijn (Ganganl 1l1
Panday 1992: 92). De conc ubin e zo u dus gee n
rechten op dc erfen is kunnen laten ge lden maar
\vel zou ze haar eigen eigendo mm en uit de erfeni s kunnen opeise n.
Het 1-I0tNA komt in z ijn uit spraak van 19J J - J 974 wel de co ncubin e tegemoet ten nadele
van de wettige weduwe (Joubcrt 1992: 64).

Een door het HofN A aanwezig veronderstelde
overeenkom st \li ssen ove rl edene en co ncubin e
zou in ge houden hebben dat zij tot aan haa r
dood in de co nc ubinaat swoni ng ZO Lt moge n
blij ve n wonell. Het HofNA laat de nodi ge vra ge n open aa ngaande het rec ht va n de eo ncubi -
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ne. Is het ee n persoo nlijk recht? Zo ja, is cr tij den s het hu we lijk een recht sve rh o udin g on tsta an lusse n ec ht ge not e en co nc ubin e zo nder
instclllming van dc eerstgenoemde'? Is het ee: n
zakelijk recht ? Zo ja. had de overIl:d ene ni et de
notari s moeten insc hake len 0111 dal recht aa n de
concubine: over tc dragen?
In de tweede zaak moge de concubine meer
rechten hebben verkregen dan in de eerste, le it
blijft dat de rechter in gcen va n beide zaken
buitenec ht e lijke en binncnecht e lijke li efde op
één lijn ste lt. Aa ngaande buitenechtelijke kinderen lijkt er daare nt egen we l ruimt e voor analog ie. Zoa ls hierboven al aange stipt hee ft het
HofNA in navolging van de Europese rechter
ges te ld dat erk end e natuurlijk kind eren
erfrec ht e lijk een ge lijke positie zo ud en moete n
krij gen aan wettige kind eren (Vo nni s 14- 121982, Tijdsd..-iji \'oor Antillioans Recht 1983:
30 e.v.). Dit leidde. zoal s gezegd, tot reparatiewetgeving (Pllblikaliehlad 1985, 11 7). Vervolge ns g in g het GEAC een st ap verder dan de
Euro pese rechter door oo k niet -e rk ende na tuurlijk kinde ren ge lijk te ste ll en aan wcttige
kinderen. IX Dat laatste heeft vrage n opgeroepen: hoe krij g t no tari s die ce n verk laring van
erfrecht moet o ps te ll en. ni et-erkend e en dus
ongereg istreerde kinderen in het vizier? (Van

der Pl anck 1988: 114 e.v.)
Geschil/eli lussel/ eel1 partHer ell derdol
Een gesc hil tu ssen ee ll co nc ubin e e n ee n
sc hulde ise r van haar partn er we rd door het Ktr
via de weg va n ee n a-cO lltrari o redenerin g opge los t (Vonn is 16-4- 1982: Ga ngaram Panda y
1992: 93). Tussen conc ubinaatspartners bes taat
'a ls rege l' geen goedere nge mcensehap. Terzake van sc huld van ci c ene partner l110c ht op
goede ren van dc andere partne r geen beslag
worde n ge legd.
In ee n gesc hil tusse n ee n concubin e en een
verk ee rdee ls nem er di e de dood van haar partner veroorzaakt had. lijkt het Ktr zo wel (l-COIl trario a ls ana loo g te denken (Vonn is 13-6-

196 1. Zevenbergen. 1980: 127, 128). Aange-
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ar-

z ien de ve rongelukte man kostwinn er was, eisten de achtergcbleven concubine en ach t
niet -erkende kinde re n sc hadevergoeding op

problemen op zo lang billllcniandbewoncrs
z ijdig blijven van hel urbane recht sverkeer.
Om praktisc he voorbee ld en te geven: zo lang

basis va n art. 1391 Burgerlijk Wetboek. De

binncnlandbcwoncrs gecn bankrekeningen
openen, behoeve n banken niet na te denken

wetgever leek met de formulering 'de overblijvende echtgenoot. de kinderen' niet aan
achtergebleven cO l1 cub ina atsgcz inn en gedac ht
te hebbe n. Hel Ktr kijkt ni et naa r de wetshistoric manr leest de lette r van de wet: een concubine is geen ec htgenoot (a-contrario), maar
onwettige kinderen vallen wel als wettige onder de a lgemene noemer kinderen (analogie).

Belastil1grechrer ell !t et West-Indisch fàmiliesysteem
De belastingrechte r heeft z ich a ls zodanig niet
uitgesproke n over het West- Indi sc h familiesysteem . Toch is zij n herinterpretatie van de
belasti ngrege ls in 1970 interessa nt (Antilliaans
J/lristenblad 197 1: 670). In casu was er sprake
va n ee n bclaslingplichtige die zijn hulpbe-

hoevende tante onderhield. De belastingillspectie wi lde hem ook over het inkomen dat hij
aan z ijn tant e bes teedde inkomstenbelasting laten betalen. Haar argllment was dat er gee n
famili erechtelijke plicht bestond om tantes te
onde rh ouden. De belastingrechter was een andere mening toegedaan: bes lissend is niet of iemand op juridische gronden iets moet, maar of
iemand op morele gronden iets doet.
Deze uits praak is va n belang voor diegenen
die binnen het West-Indi sc h familiesys teem
feitelijk op treden als verzorger: stiefvaders,
kinderen die hun all eenstaande moeder onderhouden , et cete ra.

RECHTSONTWIKKELING
Tribale tradities
Het li gt niet voo r de hand dal de nationale wetgever in Surinam e nog za l komen met spec ial e
wetgeving ter regulerin g van het sociaal verkeer van in stamvcrband levende personen . 19
Er doemcn imm ers geen specifieke juridisc he

over

hun

huwelijk sgoederenrecht;

zo lang

binncnlundbcwoners gee n testamenten wi llen
laten opmaken, wordt dc notaris niet geconfronteerd met vragen ove r erfrec htelijk e tradi-

ti es in het binnenland.
Aan dc andere kant kan de wetgever ook
inert blijven wanneer dc stam ve rbanden in hel
binnenland lan gzamerhand de sintegreren . De
prakti sche noodzaak om binnen het overheidsrecht een plaals in IC ruimen voor traditioneel
recht ve rdwijnt dan va nze lf.
Bove nstaande overwegingen dient men te
plaatsen tegen d e achtergrond va n het politieke
bed rijf in Paramaribo. Het binnenland is nooit
ste rk ve rtegenwoordigd geweest in het parlement, zodat vanui t het binnenland gestelde eisen weinig indruk zullen maken binnen de na-

tionale politiek .
Religieuze lrclClilies
Hel huw elijksrecht van 1973 za l bij inwerkingtreding ecn einde nwkcl1 aan de rechts versc he id enhcid op het terrein van het huwelijk srecht. Er za l dan nog maar één regeling z ijn terza ke va n huwbare leeftijd, ouderlijke toestemmin g voo r hu we lijkss luiting en huwelijk sontbi ndin g.
Dal ni e uwe recht lijkt een einde te z ull en aan
ongewenste s ituaties. Zo zal het niet meer mogelijk zij n jonge me isjes hel huwelij k in te drijve n om aansluiting te verkrijgen bij rijkere families. Daarnaast kunnen naar islamitisch
rec ht gehuwde vrouwen niet meer zonder opgave van rede n verstoten worden. Tcnslolle
hebben bek e ringe n die ten doel he bben ee n
guns ti ger rechtsregime te ve rkrij gen, geen zin
mee r.
Zoa ls gezegd blijft cr veel tc raden ovcr rond
het inwerkin gtred en van het nieuwe recht. 20
Wel is het ee n feit dat de overheid z ich meer

Reelu

C!H

sociale relmies in tVedl'lktllds/a/ig lVesl-lndii;

]/9

met de ve rsc hillende godsdi ensten in Suriname
zo u moelen gaan bemoeien. Iedere religieuze
{splinter)groepl.! rin g. die als rechtspersoon blijkens haar statu ten en duurzaa m feitelijk optreden het karak te r ViJn een godsd iensti ge gern eenschap heeft. 70 U bij haar welkom moelen
zijn : daarnaas t zo uden vo ltrek kers va n een religieus hu welijk met vru cht ee n van Landswege
inges telde of erk end e opleidin g voor
huwelijks<lmbtcnaar moeten hebben gevo lgd
(voorgestelde nrt . 134b lid 2 onder d.
Gouverncmentsblad 1973. 140). Op de overheid za l dus de taak rusten blijvende godsdiensten van voo rbij gaande sekten IC onderscheiden: levens zal zij muftîs. pand its. rabbi's.
pastoors. dominees en anderssoo ni ge voorgangers in él!n cursuslokaa lmoeten zien te krijgen .

zetten. slui t een samenle vi ngscont ract af. laat
een testamc nt opmaken. etc. Duidclijk i:; dal
mct een bezoe k aan de notaris veel zaken g\..!regeld kun nen worden. De vraag blijft dan ovcr
of beidc partners bij het begi n va n hun samenwo nin g evcn bcrc id zijn jegens elkaa r jllridisc he ve rpli chtin ge n aan te gaa n .~ ~
In het ge pland!.! ni euw Burge rlijk Wetboek
voor de Nederland s\..! Antillen en Aruba zo u
beëindiging va n een langdurig concubinaat
kunnen leiden tot een ali mcntati everplichting
voor één van de partn ers, indien dat redelijk is
(De Bo!.!r 1997 :6); voorzienin gen met betrekking lOt de concubi naatswoni ng bij een
beëindigd concubin aa t zijn echlcr niet ge troffen.

I Ves !-IIU/is('!t /i/I/I iI jes\ ·",teem
Het ontbrckeil va n eeil nationale disc ussie over
de juridische vo rmgevi ng va n het WestIndisch
nlillili esysteel1l doet ve rm oeden dat principiële
ve rand eri ngen op zic h zull en laten wachten.
Ee n regulering va n het concubinaat of een erkCIlJling va n polygamie lijkt dan ook voor lopi g
ni ct aan dc orde: \Vel lijkt de rechtspos iti e va n
de ec ht genote en van buitenkinderen binnen
het West-Indi sch familiesystee m te zullen veranderen.

POLYGYN IE

CO CUB INAAT

Terzake van het concubinaatsaspect heeft
Zeve nberge n (t 980: \42 e. v.) gepleit voor we ttelijke mogelijkheden om sa menwonenden in
Surinamt.: te registren:n. Aan een ge registreerd
conc ubin aa t zo uden dan rec htsgevo lgen ve rbonden kunnen worden. 21 Het Suri naa mse Ministeri t.: van Justitit: nam het voo rstel van
Zevenb\..!rge l1 ni et over maa r kwam in 1987 met
tic brochun.: "Ikl L:ulIL:ubillaat - salllL:Il kvcn

sa men de len'?' . Daarin kwa m zij met adviezen
voor samenwonenden di e recht sgevolge n zo uden we nsen: laa t de wo nin g op be ider naam

Aan hel polygy nie as pect van het West-Indisch
familie systeem - buitenvrouwcn en buitenkinderen - wordt in de plannen voo r nieuwe wetgev in g l ijdelings aandacht besteed. Naar komend Antilli aa ns cn Arubaanse rec ht kan ee n
velwekker worden ve roord ee ld bij te drage n in
de kosten van bevalling ell ond erhoud van dc
moeder gedurend e de eerste zes weken na de
be\'alling (De Boer 1997 : 6). De vaders va n
buitenkinderen staan dus naast de bestaa nde
ve rpli chti ng tot kinderalimentatie ex tra kosten
te wachten.
Bij gebreke van nationale consensusvorming va lt het moeilijk na te gaan of de wetgever l11et Lijn benadering van het fenollleen
buitenvrouwen en -kinderen brede lagen van
de bevolking ve rt egenwoordigt. Het j uridisc he
onderscheid tussen kinderen. natuurlijke kin deren , erk ende en we tti ge kinderen lijkt. zeker
ook gezien dc terl11inologiewisse lingcn va n de
afge lopen jaren. voo r de gewo ne man nauwelijks te va lt cnY De vntag is dan or ee ll weltelijk ge lega li seerd systeem van po lygy ni e te
verkieze n is: alle partners en alle kinderen van
dc man kunnen dan even wett ig zijn.
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Vanuit ee n t: IIHlIl cipaturi sc ht: gt:dadltt: is dt:
introductie van polygynie-rege ls waar die
voo rh een ni et bestonden, ee n terugze tten va n
de klok. 24 Er is ec ht er ook ee n meer prag mati sc he overweging. Laten we daartoc, gema kshalve al generalise rend, aannemen dat de geringe populariteit van het huwelijk binnen het
West- Indisc h fami li esysteem, wijst op een neig in g va n de man juridische vera ntwoordelijkhe id te ontlopen. Eén wettig gezin is dan al
tevee l va n het goede zodat meerdere wettige
gezinnen gehee l buiten de hori zo n va ll en.

WCl S bt:Jm:ld lt:r vervan g ing van de zogeheten

'grote leugen '. Echtgenoten die op elk aa r wa-

ren uit gekeken, mochten ni et sc heiden Illet onde rlin ge instemmin g; daarom deden zij in de
rechtszaal a lsof de één de ander ontrouw was
geweest. Met de komst van de duurzame ont-

wri chting was noch daadwerkelijk noch gespeeld overspe l nodi g 0 111 ee n uitgedoo fde
li efde op juridisch correcte wijze af te sluiten.

Nu kon men oude liefd es afsluiten om daarna
aa n nieuwe te begin nen; bovend ien ZO LI de
a limentati epli cht losgekoppe ld worden va n de

schuld vraag.
RECHTSPOSITIE ECHTGENOTE
In het bes taande ec ht scheidin gsrec ht kan ee n
ec htgenote stappen ondernem en tegen haar
man wanneer di e ee n buiten vrouw erbij neemt.
Overspel is de belangrijkste ec ht sc he idingsgrond . Daarnaast geldt het princi pe dat de
sc huldi ge betaalt: na een sc hei din g va nwege
ove rspe l za l de overs peli ge ec htgenoot indi en
nodi g, voor alimentatie moeten zorge n.
Naa r komend rec ht zull en de bestaande
echtsc he idingsgro nden - te weten overspe l,
kwaadwillige verlating, veroorde ling wegens
ernstig criminee l ge drag en ernstige mi shande lingen - vervangen \....orden doo r ee n enkele
g rond . Net als in Nederland za l duurza me ontwrichting de eni ge echtscheidingsgrond z ijn.
Met dit ni euwe recht word t de ec htgenote
di e wil sc heiden o m reden va n buitenvrouwen
en/of buitenkinderen,25 in een lasti g parket gebracht. Het toepasselijke o ve rspe l is vervangen
door duurza me o ntwric hting. Nu is het de
vraag of naar plaastelijk gebruik ga ngbare
buitenrel ati es wijzen op duurzame ontwrichtin g. Va n de kant va n de man kan imme rs aan gevoerd worden dat in veel huwe lijken de ec htgenoot de vrijhe id wordt gelaten wordt z ich
buiten hui s te ·ontspannen'.
Bedacht di ent te worden dat de duurzame
ontwrichting in Nederland ingevoerd is in ee n
cont ex t van monogame relaties. Deze grond

Een twee-spo ren systee m is be pl e it door
N ieastia (1987), di e daarbij verwij st naa r zij n
ervarin gen als toenmali g lid van het Ho f va n
Ju stilie Y' Enerzijds moet er ee n mogelijkheid
komen va n scheidin g op gezamen lijk verzoek
va nwege duurzame ontwrichting zoda t de
grote leugen (voor monogaam d e nk e nd ~ partners) overbodi g wo rdt. Anderzijds vof<Jedigt
hij het con tinu eren va n bes taand e mogelijkheden voor één van de huwe lijk spartners o m z ic h
te ontdoen van een zic h misdragende en/of aan
lager wal ge raakte partner. N icastia zou ze lfs
hel bestaande lijstje ec ht sc heidin gsgro nd en
nog uitgebre id willen zien met onder andere
drank- e n/of drug sve rsla vin g, aa nzetten va n
vro uwe n/of kinderen lol prost itutie. Bij dit
tweede spoor zo uden sc huld vraa g e n a limentatieplicht ni et o ntkoppeld moge n worden.

RECHTSPOSJTI E BU ITENK INDEREN
De Antilliaanse vro uwenbeweg ing bood in het
voorjaar van 1995 het Antilliaanse parlement
een ontwerp-lands vero rd enin g aan. 27 Doe l was
de ge rec hte lijke vasts te lling van biologische
vaders va n buitenechtelijke kinderen. De Boero pste ll e r van het betreffende ont werp lH - zag
gevo lgen in de sfce r va n:
erfopvo lg in g,
inh o ud va n de geboort eak te va n het kind ,
( wederzijdse) o nd crhoud sp l icht,
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hII wel ij kstoestell1111 ing.
mogelijkheid véln gentgswijziging.
toestemming tot adoptie. en
beroep tegen kinclcrbeschcrmingsmaatregel.
De vas tstelling van het vaderschap kan men
benaderen vanuit ve rschillende perspectieven:
identiteitsbelc\'ing. gezinsleven en preventie.
D~ discussie is in Nede rland vooral gericht
geweest op hel asp~ct va n identiteitsbelcving.
Nieuwe maatschappelijke opvallingen en I11C·
dischc technieken brachten disc ussies op gang.
Kunstmati ge in seminatie. adoptie van kinderen
uit tropenlandcll en homo-ouderschap zo ud en
kunnen 70rgcn voor kinderen onbekend met
hun tèitelijke biologische afstamming: daarnaast zou met hedendaags erfelijkheid-onderzoek het vaststellcn vall biologische verwa ntsc hap eenvoudig geworden z ijn. :~ Voor de
Nederlandse An tillen en Aruba en Suriname
lijken deze Nederlandse disc ussies niet zo retevant. Daar lijken andere vra gen op zijn plaats:
h oev~el buiten kinderen kennen hun ve rwe kker
nict en hoevee l onwetend e buitenkinderen
kampen vanwege hun onwetendheid met psychische problclllen'? ~o
li et recht op r~ s pcct voor gezinsleven van
het buitenechtelijke kind wordt in de Europese
en Nede rlandse rechts praak steeds meer gewicht toegekend . Dit reeht is vera nkerd in art. 8
van het Europese I11cnsenrechtcnverdrag. In
het door De Boer - 1id van het Europese mensenreehlenhof · opgestelde stuk vo rmt dit recht
het uitgangspunt. De ve rwachting is kenne lijk
dat eenmaa l g~ïnde ntifeerdc ve rwekkers zich
het lot van hun buitenkinderen zullen aantrekken. De vraag is in hoeverre die vero nderstelling voor de Nederlandse Antillen en Aruba en
Suriname op Z<.tl gaan. 1-1 ct matrifoca le aspect
van het \Vest-lndi seh nUlliliesysteem wijst cr
iml11ers op dat mannen binnen dit systeem
opvoedingslaken zoveel mogelijk zullen ontlopen.
I-Iet preventieve aspect is benad rukt door de
Antilliaanse vro uwenbewegi ng. Het gaat cr
daarbij niet in ee rste in stantie 0111 0111 1110rali-
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scrt:nd te doen over buitenechtelijk seks leve n.
Mannen wordt daar~nteg(;n voorgehoudcn om
in contacten met buitenvrouwen aan anticonceptie te doen. Een verwekkersvermelding op
de geboorte-akte is immers het voors pel voor
financiële ve rpli chtingen waaronder ook het
wettige gezin te lijden kan hebbell. 11
CONCLUS IES
Di/eli/lila \'

Ii el ontbreken vall e~n nationale consensus
over de juridi sc he vormgeving zorgt voor een
fragmcntarisc h beeld. De wetgever schijnt
s lec hts ve rni euwin gen door te kunncn voe ren
op het momenl dat democratische instituties
weinig weerstand kunnen bieden. Zijn die instit uties wel bij vernieuwinge n betrokken dan
is het de vraag orzij ni ct meer dan een gebaar
van vooruitstrevendh eid hebben willen maken .
De wetgever die op zeker moment famili erechtelijke vernie uwing zo u willcn nastreven.
zit met een dillcmma . De ingehuurde Nederlandsej urist za l adviseren tot vernieuw ing naar
Nederlands model vanwege de positieve ervaringen in Nederland. li et onttrekt zich echter
aan het gezic htsve ld va n de verantwoordelijk c
po liti ci of maatschappelijke ve randeringen in
Nede rland en in hun land identiek zijn . Daarom
is het voor hen zo moeilijk aan te geven
waarom men Nede rlandse juridische vc rn ieuwi nge n nu jui st zo nodig acht voor de eigen samenlevi ng. Om een prakti sc h voorbeeld te geven: voor dc Surinaamse we tgeve r die bosnege rs wil Întegreren in zijn rechtsorde. is het laslig lessen te trekken uit de integratie van Nederlandse homo 's in de Nede rlandse rec htsorde.
Dal de Nederlandse schoen wringt, is vaak
wel duidelijk . De fa ci liteiten 0111 de eigen voet
ee ns op te meten - denk aan soc iaal-wetensc happelijk onderzoek - en een andere sc ho~nte
passen - denk aan rechtsvergel ij king -ontbreken
echter vee lal. Darmw<lst lijkt het volgen va n Ne
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derland s voorbeeld een methode 0111 gevoe li ge
di sc uss ies ove r de eige n sa menleving te ve rmij den. n Wanneer we t en werk e lijkh e id te ver va n
e lk aa r gaa n wijken, zi t de rechter met een dilemma. Wat moe( hij doen : de wet toepasse n
(rec ht spraak) o f ee n voor het rechtsge voe l bevredi ge nde o pl oss in g zoeke n (gesc hill enbesc hl echtin g)? So ms zull e n inte rnationaal rec ht elijk e o nt wi kk e lingen de rechter in staat
stell en recht te spreken door de wet terzijde te
stell en. Het Europese Illcnsenrec ht enverdrag is
voor de AnI jiJ iaanse rech ter een middel gewees t
0 111 de wetgever te passe ren; uiteraad kon di e
rechter daarbij gebruik maken van Nederland se
kenn is l11 e( betrekking to t een hed endaagse uitleg van dat verdrag. Moge lijkerwijze kan het
Amerikaanse menscnrechtel1 verdrag in de toekom st door d e S urinaamse rechter gebruikt worden voo r recht svern ieuwi n g. J~ Wanneer het
internationa le rec ht zwijg t, kan de rec/ller verschillende reden eringen kieze n om het rechtsgevoe l voo rrang te geven boven de wet. He l res ultaat is dan vaa k dat concubin es die alleen ko men te staan in de opvoedin g van kinderen , niet
dak loos gemaakt moge n wo rd en.
Aal/pak
Kiel sta bese ft e dat overhe idsregels eerder
diend en aan Ie s lu iten bij hct loka le recht sgevoe l dan b ij hel ' mod ern e' Ned erl and se recht.
Ui tera ard behoe ft dat rec ht sgevoel geen sta ti sch gegeven te z ijn . Kiels tra ko n verstoting in
1940 nog zien a ls een o nderdee l van het rechtsgevoe l o nder de Java nen; hel S urinaamse parlement zag het in 1973 kenn e lij k a ls een ongewenst o bstake l voo r de vrouwene mancipati e.
Idealiler zou de vo lk svertegenwoordiging
(ve randeringe n in ) het rec ht sgevoe l in wetgev ing moeten o m ze tt e n. Op dit punt lijkt hel
Surinaamse parl eme nt we ini g consequent. Het
vo nd dat Kiel su·a het volk tekort deed met z ijn
huwelijk sbes luiten, maar heeft toch die besluiten lat er niet meer in ge trokk en. Dat ze lfde orgaa n s prak zich in 1973 uil voor veranderingen
zo nd er voo r de effec tuering va n di e vera nde-

ringen eni ge aa ndac ht te hebben .
Zoa ls het S urinaa mse parl emen t weinig co nsequ ent o mgegaa n is met hel re ligieu ze hu we-

lij k, zo lijkt hel Antilliaa nse tc zu llen omgaan
met het West-Indi sc h rami li esys teem. Signalen

va nuit de samenle vi ng lijken nauwelijk inv loed te hebbe n op de politieke age nda-

vormin g. Wan neer di e signal en afkomstig zijn
van verwarde gees ten lijkt dat logisch. Di e

hierboven bes proken standpunten lijken ec hter
zeer in z ic ht e lijk en zo ud en daarom di sc uss ie
verdi enen:

Buitenechtelijke ve rwe kk ers va n kind eren
moeten door naam svemlelding in geboorteakten geco nfronteerd wo rd en met hun j uridi sche e n rn o rc le ventlliwoordclijkhcden; z ij
z ull e n daa ro m in hun buitenecht e lijke rela ti es anri co nce pti e bespreekbaar moeten maken (Antilliaanse vrouwenbeweg ing),
Ec ht ge no ten die een buitenvrouw erbij nemen , moe ten wete n dat zij hun hu we lijk op
het s pe l ze tt en met moge lijk c alimenta ti everp li chtin ge n al s gevo lg (Nieastia).
De di sc uss ie zo u een stap verder kunnen gaa n
wanneer de door JoubcrI (1992: 75.106) voorges te ld e rec ht sve rge lijkin g met Venezuela en
Barbados plaats zo u v ind en. In be ide lande n
ve rbindt de wetgever recht sgcvo lgen aan buitenec ht e lijk e as pec ten van het West- Indi sc h
familiesysteem : in Barbados dient cr sprake te
zijn van reg is trati e. terwij l in Venezuela getu ige nbew ijs voo r de rechter vols taaL
Voo rl op ig lijkt het bevredigen van het
recht sgevoe l e ige nlijk gehee l buiten het po li tieke debat om te gaan. Zoa ls we gez ien hebbe n, kunnen kos twi nners voo r hu lpbehoevende n in de s fee r va n de sociale voorzieningen en
de be las tingen ge ho lpen worden met ee n uitk ering dan we l ee n aftrekpos t. Doors la ggeve nd
daarbij is of iema nd feitelijk kostwinn er is en
niet of iemand famili erec htelijk kos twinn er
zo u moe ten zijn. Soc iaa l gedrag kan dus in
ove reenstemmin g met het recht sgevoe l beloonel worden, z ij het dan wel ten laste van de
algcmcne middelen .
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NOTEN
1. Or {k Neder1and~e Antillen en Ambn is men Ihnns bezig meI de introductie \nl1 cen nicu\\ Burgerlijk Wetboek naar
Nederland .... mudel. D... Amsterdamse hoogleraar De Boer - \llonnalig ra;ld~:I\.h iseur bij de stnfafdeling \\ctgl'ving
nio.'U\\ Burgerlijk WClh\)ck \ ~1I1 het Nederlandse Ministerie \ an Justitie - is \ :H1afjuli 1995 als lechnische bijstander bij
dit pmject oetrokl. ... n.
2. Ki ... lstra. pl..'rsoonlijk ... \Tiend van dc rniTli~t ... r van koloniën ('olijn, had de nodig rugdekking van uit Dcn I-laag .
J. Na dc ... crstc jaren van het militaire bewind nam (11:: politieke turbuknti ... toe. Vl'el intellectuelen die \Vt'lgevings"ernk'uwing"'I1/OlKlcn kU1111en begeleiden, vluchtten naar Nederland.
4. I kt loge heten Man.:k .\(-:trro:~t (Nederlandse Jllrispmdl'lIIie 19S0, 462).
5. Dl' Nederlalllb-Indisclll' :tmbtenaar Van Vlclllen raprorteerde in 1909 de Nedcrl:Hldse regering ontk'r andere over het
'I11OfO:c! \ an de naar Surin:ulle emigreerende vrouwen ' dal 'nogal to: well~en ov ... rlaat' Cll over d ... \ eron t ru~ tcLld e hoc\ eelh ... id gc~IlL(:hts/il'l.ten ( I 10'" Ik rapport Van Vleuten, 1990: 63.91 ). Ikt ministerie vanl.oloniën bo:slool 1100t rapport
niet npenoa:lr te tI1;1ken 111ll de \OOrlgang \an de con l raclll1igr;1IÎ~ nÎ1.:1 in gc\aar l~ brl.:ng~n.
6. De Ja \ aTlO:Il behorr.!n tOl d ... Shafiïli~chr.! school van de islam. tl'rwijl do: is la mitisch\.' minderheid ond..:r de hindoe~lallell
bdLoort tOl do: II:ulalitischc school (Encyclopedie, 1977: 304). Kenndijl. \\aren dl'l\.' gdoofs\ erschillen niet doorslag~
ge\end . De rerorl1li ~t i ~che Ja\:lI1l'll ICl'r(]O:Il \:111 de hi nd o~laan ...e b iam icten dat Mekka ten oosten \an Surin:ulll.' lag.
TOl dan tue bad de hde J:n aan ...e gemeenschap mei he t gC7iclll naar he t \\ötcn. TraditiOTlo:k 0:11 .-donnistischc Ja\cnen
'louden nu he rl.enbaar lijn aan hun gebedsrichti ng (Suparlan 1')76: 205).
7. Laatste \\ ij/igmgen \;111 beidl' bo:s lui tcn zijn te vinde n in GOItl'erll('IIIl'III.\h{mll 963 : 24 .
R. Adhm (19(19) geeli een .uwlysc \'an de jurisprudentie \\aafÎn ik mij op één puLlI na !..an vi nderl. In de Kloppl'nherglaaI. \ an 1955 laai do: reellIer een hindoe-hlL\\elijk ges lOle n zonder o uderlijl.e in'5 tl'mming in ... tan<l. Adhi n leidt hieruit
ar dal de reeh tcr implicièt lijn illlerpretatie gel'n van de hindol'-Icer ( 19(,9: 4 1). Ik geloofdat de r('ellter op thcoll'gisl'h
gebil'd nLèt \\ iJlI.'T heeft willen lijn dan dc hindoe priester. Ju risrnLdcl1tie uit 1966 hcn'stigt dl?c OP\ alt ing. De rechter
bepaalt dat l'en hmdu",s\;lans ... vader dil.' zijl1 toezegging om lijn zoon uit te huwdij!..en nÎCt nakomt. ~ehadevl.'rgol'
dingsplidnig is (Adhin 1969: 42). Doorslaggc\'cnd lijn nÎl.:llheolugi~l,'hc arglLl11l'nt~n maar 'gebruiken' in hindosta:LI1~e kring . DI.' IC/cr Lij a.mgaande die gebruiken "crwelen n:wr Ilaidjnath (11)9!.<) .
9. In dell' zogdL"'h.:n Soekhllc-zaak had een acht maanden 7wang ... r meisje haar intr... k gO:l1omen bij een vijftien jarige
jongen na iLltrige~ van dÎl'll~ ouders. Volgens de 1I 1'ekkrallf SlIr;I1(/II/(' (oktober. 19(4) staal dC/O: laak niel op zic h.
Regdl1l:\tig louden mci~je~ uit rijke families met int r iges gedwongo:n word(.'n lot een rcligicul'c huwelijkseerl't11onie.
Miskiding en Ot1l\ (lering lOlKIen fungeren ;Ils dTlLkmiddelcn. terwijl vergo:vord ... nlc Iwange rse happen 1l1eÎ sjl's weinig
k... u~ loudcn 1:lI ... n. (il.'noemd ... bron sugg(.'reert dat ook ten tijde van dl.' t oepas~ing van de instructie. ouders zic h vaak
\'oor \oldongl'n feiten gl'lJlaatst lagen. Hij ref... reert aan dl' Rahimal-/aak wll:lri n het misleide meisje uiteindelijk
ll'lfmonrd plecgd ... .
10. Ilu \\ elijhccret11onic~ lijn \ oor beambten \ aak een belangrijke bron \ an inkomsten: dit IOU Lno:dl' kunnen \ erklarell
\\aarolll Lij 7LdL So"'pl'1 upstcllell tegenover huwelijksbnd idak'n (Ze\cnbcrgell 19~0: SR).
11 . De lilm 111111 Pipl·j \~\1l de Suri naamsc cineast Pim de la Parra hl'eil itHerl'tnisehe liefde :Ils the ma.
12. liet \ erhaal 0\ l'r de sl:n entijd I~ zo la ngzamerhand een gemeenpl:wt s g\\orden . El'U feit i... l'chter dat hl'l bö,chre\cu
samenle\ ingstype ook \oorkol11t in hedendaagse Arrikaan~e lar\(!cu lomIcr Cl'n \ crIeden \ an sla\ emij.
13. Van \\'ame\cn (1996 : 1093 c.\.) bepleit een wettelijk systeem \\ aarbij j uridisd l \ ad\.:r~!.!hap en .lijn \ e rweHer aan
elk,,"r gekoppeld lijn . Forder (1997 : 19) \erdedigt het huidige ~ y ... leem \\aarbij de sociale \\crkelijkhl'id pre\aleCl1
bO\ en dl' j undis!.! ho: \\erkc lijkhc id.
14. tn na\ olging \ :111 het Nederbndse rcclH is biologisch vaderschap gccn noodl;ll.elij!..c \ oof\\aarde \ oor l'rkenn ing. li et
Nl'derland~e redll moet wat dat betrd't uniek in Europa zijnlMeulders-Klein 1996: 502).
15. ~'l eijdal11-Slappendel ( 1996) signnleert dat in Nederland adoptie niet Illeo:r fungeert als een middel om ongehu\\de
moeders uit de \erlegcnheid tc ho:lpcll maar als een juridischl.' wij'le om - vaak vanui t het buitenland - kinderen te
krijgen . Zij komt met voorstellen om het Nederlandse Burgerlijk Wetbuek aan de nieu\\e situatie aan te passen.
16. Tot in de j:Lren tachtig leek de overheid als werkgever uit te gaan \ an het idcaalb ... cld van de gl' huwde Illan die ah.
ko~twinncr eC'n bct ... r rechtspositie zou moeten hebben dan de niet kostwinnende (gehuwd ... ) vrouwet\. Steeds meer
werd dit ge/ien al~ sekse-discri minatie. Dil le idde tot aClivilitel1 va n dl' wetgever eu de rechter om alllbtdijk ... rednspo... itÎ~s sd.sc-neutraallc maken (Cuales 1995: 114. 115).
17. Dl' ~LLggt,~til' dat de Surinaamse rechter bewust afsta nd hedi wi lkn nemen V,LIl do: Ncdcrlandsc Vie Kra;m 1997: 23).
\o:rmlderste1t een exp liciete Op/.ct om een eigen Surinaamse rechtsonlwikkcling in gang te Il'lIen . 11 ('\ lijkt cr mij
o:chll'r Illeer op uat til' reduo:r al1creo:rst zoo:kt naar een oplossing die redclijkerwij/e aansluit bij de feiten van het
eoncrel~' g<;'val. om daarna die oplosing dogmatisch Le rechtvaardigl'n .
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18. Do: I logo: Raad is <Inno 1997 nog niet /over (HR 17- 1-1997, Neder/al/d.\(' .Il1risprlldel/li!' 486).
19. Huwelij ken van gekerste nde binnenlandbe\\oners zullen, zodra het herl:iene huwelijksrecht van 1973 in werking
treedt, rechtsgevolgen hebben naar Surinaams recht.
20. Zeve nbe rgen (1980 : 99) verwoordt anno 1980 dc onzekerheid aldus: ' De nieuwe huwelijkswetgcving was ... nog nict
in werking gc trede n. zcs jaar nadll t de Staten haar hadden aanvaard . Dl' verk laring die daarvoor werd gegeven. W:IS dat
de uil\ ol.!ringsvoorse hritkn nog niet gereed ware n. Onwaarsch ij nl ij k lijk t. dat zul ks dl.! enige reden is. Dit uitblijven
zal stelli g in een :.u ll1l.!mt cl van ni et duidelijk aanwijsbare Cactoren Lijn oorzaak vi nden. al s de politieke constellatic te
za men met de r os itie van de auctor intellectualis der wet - J.II . Adhin. schr.- daarin .'
21. Voor de goede orde: het gaa l ni et om registratie van homoparen bij wij ze va n 'pseudu-huwelijk' (Nederlands Staats-

blad, 1997/324 )
22. Het voorwoord bij de hrochure signaleert nog vee l onwetenheid omtrent mogelijkheden zaken te regelen tussen samenwonenden. Aan de andere karH suggereert een cartoon in de brochure dat mannen die gaa n samenwonen. vaak uit
rijn op een s:ll11enwoningsrelatic zonder rechtsgevolgen; dat zou dan wijzen op onwil in plaats va n onwetendheid.
23. Deze opmerking i~ n:ll uu rlijk evcnzeer op Nederland van toepassing. Hct verschil is ec hler dat voor de Nederlandse
gehuwde Ja n Modaa l zonder buitenkinderen deze materie niet van belang is.
24. Vanuit de emancipa tie-gedachte is het eerder acce ptabel wann eer de wetgever ecn een maal gereguleerde pol ygamie
verder aan bu nden legt. Zo heeft de Marokkaanse rechter in 1993 de verplichting opgelegd gekregen polygumic tegen
te houden 'in al le gevallen wanneer een onbillijke behandeli ng van echtgenotes te vrezen is' (Buskens 1995: 70).
25. 13uitenvrouwen kunnen als zodani g een emotionele belast ing zij n, terw ijl aan buiten vrouwen en buitenkinderen bestede middelen het gezinsbudget nadelig kunnen beïnvloeden.
26. Het Cei t dat de voorstel len van Nicastia publieke bij val noch publieke afkeuring hebben opgeroepen, wijst op het
ontbreken van een nationaal debat. De commiss ie voor de herticning van het Amilliaansc fami lierecht heeft niet
NieastÎa maar de Nederlands wetgever gevo lgd. Aangenomen moet worden dat de voor'li tter van hel HoC van Just it ie
en tevens commi ss ievoorzitter bekend moet zijn geweest met de voorstellen van icastia; mogelijkerwij ze is de
publicatie vun Nicasti,t wel ontgaan aan de Amsterdamse hoogleraar De Boer die als zogehetcn technische bijstander
de hcrticning van het nltllilierccht hee rt ondersteund .
27. I-Iel Sentro pa Dcsaroyo pa l'lende Muhe (kortweg Sen lro di Dama) is moge lijkerwijze bereid op verzoek een kopi e te
verstrekken (Cax 599 9 869 3526).
28. Zie voor de bemocieni-:.sen vun De Boer meI hetzelfde onderwerp in Nederlund : Neder/amis JUrlslel/hlad 1997: 762 en
1900 en 1998: 24· 10
29. De gedachtenvorming lijkt in Nederland volop in beweging. Het wetsvoor:.tel20 626 is inmiddels ingetrokken. Thans
is wetsvoorstel 24 649 in discussie, terwijl een speciflc:k wetsvoorstel inzake donorgegevens bij kunstmatig inseminatie (23207) uit de ij skast ge haald wordt. Aan het regelen va n de juridische consequ enties va n draagmoederschap en
transsex ualiteit lij kt de Nederlandse wetgever nog niet toe te zijn (Zie nlld er: E. Gras, 'K ron ink van het personen.
familie en erCrecht ', N('derl{jlld~ ,Juristenblad 31: 1484-1489). Zie voor nadere rcehtsfllosofische beschouwingen over
heterosek suele. homoseksuele en Ceministisehe visies op het vaderschap : R. Coll ier. 1995.
30. Ik ken geen soci aal·wetcnschappelijk onder/oek ter beantwoord ing van deze vragcn. Mijn eigen subjectieve indruk is
dat de meeste verwek kers wel bereid zijn in de vriendenkring hun buit enkind een aai over de bol te geven.
3 1. Aldus mij n pararrase van uit latingen van Jeanne Henriquez van hel Scntro di Dama bij de presen tatie van de ontwerplandsverordening.
32. De Anti lliaanse vrouwenbewegi ng stelt dit met zo vee l woorden aan de orde. Ter illustratie een c itaat uit de Am igoc
van 17-10-1997: Er is te wein ig maatschappelijke discllssie geweest over het nieuwe - burgerlij k, schr.• wetboek,
meende Jcanne Ilenriquez van Scnt ro di Dama (Seda). ' De wct is ook niet gebaseerd op de werkelijkheid. We volgen
tevee l de Nederlandse wet en kij ken niet genoeg om ons heen. naar de Cari bische regio' . Zij had vooral bezwaar tegen
de artikelen over aCstulllJn ingsreeht en het namen recht. Deze regelen vo lgens haa r nog onvoldoende dat het kind hct
rec ht heert te weten wie zij n oC haar vader is. I-Iet voorzichtige verweer clat deze zaken erg gevoelig liggen en nog
steeds co ntroversiee l zijn in de Antilliaanse gemeenschap, was volgen s haar gce n redcn om c r geen publiek debat over
te starten. Ze signal ee rde de tegenstrijdigheid dat cr in de nieuwe uitga ve ook een ruimc passage is opgenomen ovc r
transseksualiteit. In de nieuwe wet is namelijk ook vastgesteld dat een transscksueel die door het hele proces vun
ombouwing van man tot vrouw (oC andersom) is gegaan, het recht heert, mits hij oC zij aan bepaalde voorwaarden
voldoet. om naar dc rechter te stappcn om de sekse op de geboorte-akte o m eiec l te vera nd eren. 'Dat is toch ook
controve rsieel?'
33. Op basis van ar\. 106 (i rond wet kan de rechter het Amerikaanse mensenrec hte!l ve rdrag voorrang geven boven de
nati onale wc\. Zie voor nadere inCormatie over het ge noemde verdrag: hup :l/www.umn.edu/hurmmrt siintcramericansystelll .htm
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hl'l1/1 Bral'e. Enkele rei.\' Paramaribo. Te,.,,!: in
Suriname. Amsterdalll : Uitge l'erU 8erl BakkeI:
/998. /69 p.
In 1996 g in g dcjournalist Iwa n I3rave naar Surinam e. Ilij was c r in 1963 geboren. maar al in
1970 was hij me t zijn nl111i li c naar Nederland
gegaan. Skchls vage herinneringen aan
z<lnderi ge wegell en houten huisjes met kookramen had hij nog. Bij te rugkeer had hij geen
vaste baan . lIij probeerde cr we l een bij De
lVeSf of De Ware 7~itl te krij ge n. maar me t z ijn
ee rs te free- Ian ce-stukke n liep het al m is.
Kinnes inne en krabbcllll1entaliteit bij z ijn collega's li gt daaraan te n gronds lag, denkt Brave.
H ij had wel enkele Nederlandse broodheren .
Voor de ambassade onderzocht hij de effectiviteit va n de gegeven ontwikkelingshu lp. Hi erdoor kon h ij het de eerste tijd financieel
bolwerken . Voo r het grote publiek was De
Vvlkskrallf zij n belangrijkste opdrachtgever.
want in de za terdagbijlage sc hreef hij in twee
series ove r zijn e rvaringen in Suriname. Eers t
in de herfst van 1996. later vanaf de zomer V~1Il
1997.
Een bundeling va ll deze stukken kreeg dc
programmati sc he titel : E/lkele reis Paramaribuo Zo s te lli g a ls de titel is de in houd aanvankelijk zeker niet. Il erhaald e lijk bekruipt
Brave de lust het bijltje e rbij neer te goo ie n.
. Aanpassen'. is hel woo rd dal hij het meest te
horen krijgt. Maar waaraan aa npassen, is de
vraal!.. Aan dc mentaliteit dal men sneller tien
rede~en heeft bedac ht om iets n iet te doen dan
één om hel wel te dot.::n? Aan volgzaamhe id?
Aan hct gevoel dat het nOl1naal is geen se rvice
te krijgen als consument? Aan de gewoonte anderen te late n voe len dat ze je nodig hebben?
Aan het informele circu it waarin alles te 'regelen' is? Aan de journali stieke gewoo nte ee n
doorgeelluik voo r de autoriteiten te zijn en in te
bindcn bij de min ste wenkb rauw frons? Aan de

politieke klucht elkaar in het openbaar voor

rotte vis Llil tI.! maken, maar buiten het licht van
dc schijnwerpers vrienden tc zijn? Aan zeIf:censuur'? Aan het politicgcwcld?
Hel is boeiend 0111 tc leze n hoc Brave in het
dagelijkse Suri nan msc leven met deze vra ge n
wordt geconfro nt ee rd . I-lij sc hroollll ni et een
geheel eigen weg Ic gaan en impopulai re stand punten in tc nemen . Ilij ergert zich aan achterlijkh ei d en onkunde. Hij co nstateert zonder
blikken of blozen dal Suriname een kwart

eeuw achter loopl en dat veel wate rd ragers die
doo r dc braindrain bo ven z ijn komen drijven
inm iddels a rele! ingsc hcf of directeur zijn. Maar

hij

conSléll CCI1

ook positieve ontwikkelingen.

zoa ls een school die leerlingen wel kriti sch
leert denken. or banken die in één keer een
inh aa ls lag vall decennia maken. Door dit zoeken naar evenwic ht tu sse n negatieve en
posi ti eve kanten merk je d~t Brave zonder
voor in genomen heid naar Surinam e is gegaa n.
Tot zijn eige n verbazing krijgt hij ook te ma ken met de gevolgen van z ijn ste llin g names.
want wal hij in De Vulkskrant schrijn. is met een in Paramaribo bekend . Hel levert hem dre igementen van Boutersc op, die hem 'landverrade r ' noe mt en 'abani [)raaf', wat ogenblikk e lijk door z ijn vrienden tot een ge uzennaam wo rdt verheven. li et s iert de jo urna li st
Bra ve dat hij niet inbindt en cr ve'rs lag van
doet. De keuzes die Bra ve in gewone re kwesti es maakt. is vanui t z ijn ederlandse journali s ti eke achtergrond niet altijd even voo rspelbaar. Zo doet hij wel mee aan de gewoonte dat
vrienden en kennissen de weg langs allerlei loketten tlink kunnen verkorten. mits je ook voo r
hen klaar s taat. Vanui t de journalistieke eth iek
vra ag ik me ook Hf of het versta ndi g is o m een
onderzoe kso pdracht va n de Nederlandse ambassade in Paramaribo te aan vaa rden . Kan je
dan nog kriti sc h sc hrij ven over die ambassade
als je dat eige nlijk ;ro u willen of 111oetcn'?
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Een andere journalistieke kwestie waarmee
Brave te 111akcn moet hebben gehad, is de besc henning véln 7ijll bronnen. Hij voert veel
mense n s pre kend op. so mmigen met een vage
aanduiding als 'een vriend'. anderen met naam
en toenaam ortracccrbaar. Een flink aantal van
hen doet uit sprak en die in Surinamc niet door
iedcrecn in dank zullen zijn afgenomen. Nu is
een gouden regel datje dat bij gewone mensen
allecn doet, als bc trokkenen daarmee instemmen. Ik neem aan dat Brave dat heeft gedaan
en dat wijst cr indirect op dat het met de vrijheid va n meningsuiting cn de persvrijheid in
Suriname bete r is geste ld dan men we l eens
denkt.
Vaak voegt een bundeling van reed s verschenen s lukk en niet s toe. Zo niet bij Enkele
reis Paramariho. Duidelijker dan in de losse
stukken zie je in de bundeling een s tijl verschuiving. In de eerste se ric beschrijft Brave
het Surinaamse levcn nogal in clichés: 'Gesteund door dicrbare herinneringen sc hrijf ik
vol ene rgie en weet ik mij omringd door mijn
groene hofje in Zo rg en Hoop, waar ik rond
zevellell word gewckt door de voge ls. Bij hct
zien van het gouden ochtendgloren sta ik dan
mct een gevoe l van 'pluk de dag' naast mijn
bed. [ ... ] 1-1 ct kost allemaal niet s: de zon, de
vruchtbomen, dc vogels. Een rijkdom die ik
des te meer waardccr dank zij het feit dat ik bcn
opgegroeid in hct dichtbevolkte Westen, waar
men sen opeengestapeld voortdurend e lkaars
verblijfsrec hl betwisten. en waar je voo r e lke
scheet toes lag mOCI betalen. Met een innerlijke
ru st, die ik niet eerder heb mogen ervaren,
doorzie ik hct nut van a l wat leeft'
Het is een citaat va n de westerling Brave die
nog niet zo lang in ccn exotische omgeving is.
Dergclijke c li chés komen na verloop van tijd
helemaal ni ct mcer voor. Zo blijkt ook in de
taal dat Bravc 's rci s ecn cnk e le reis Paramaribo
werd.
Waarom hij aan di c reis begon. blijft in het
vage. In het voorwoord bij de bundeling
sc hrijft hij . 'Ik ben nic t Jwar mijn geboorteland

vertrokkcn mct het oneigen lijke motief dal
men daar op mij zit te wachten ofzelfs om mij
staat tc sp ringen , ofmct de illusie dat daar geen
racisme is, Illaar toch wel met de hoop invulling tc gevcn aan de belofte van onze oudcrs
dal dc kindcrcn "met diploma's zullen terugkeren 0111 het land op te bouwen.'" Ergernis tegen
di sc riminatie in Neder land klinkt erin door. Uit
intcrviews die Brave gar, weten \\'c dat hij hct
gevoel had gecn kan s te krijgen bij Ncdcrlandse mcdia. Dic kans kreeg hij dus ook nict
bij de Surinaamse. Hij consta teert dan ook in
een Van z ijn stu kken dat hij nog niet heeft kunnen reali se ren wat hij wilde, omdat hij voornamelijk voor Nedc rl andse media we rkt. Het is
duidelijk dat hij dat als een beperking voelt.
maar in wal voo r opzicht? Moet hij zieh
uiteindclijk te zeer aanpassen aan een cdcrlands publiek? Rcdacties vragen va nuit hun
optick terecht dat medewerkers zich aanpassen
aan het publick voo r wic zc schr ijven. En kritick daarop wordt in de s tukkcn van di e
medewcrkers a l helemaal niet geduld. Is cr op
dit punt spanning geweest tussen Brave en De
Volkskrallt? Hel onttrekt z ich aan onze waarneming.
Enkele reis Paramaribu is een documcnt geworden van een Nederlander met Surinaamse
achtcrgrond die in Suriname als journalist is
gaan werkcn en daar langzaa m maar ze ker
thui s bcgint tc raken. De beschrijving daarvan
is eerlijk, oprecht. vo l li e fdevolle kritiek , humori sti sche knipogen e n e rgernissen. Ook al
ve rschenen de s tukk cn in een krant, ze zij n
gec n journali stiek in engere z in . Dan had Brave
bijvoorbeeld de mi shandeling door politieagentcn waar hij herhaaldelijk getuige van
was, uitge spit en hen met naam en toenaam aan
de schandpaal genageld. vragen gesteld aan
parlcmentariërs en s uperieuren. De stukken
z ijn ook geen gesch iedsc hrijving, ook a l vormen histori sc he gebeu rt enissen het decor. Enke le rei s Paramaribo is het besle te vc rgc lijk cn
met cen se rie brieven van ecn vri end, 111et
wiens belevc ni ssc n je meeleeft , omdat je hem

Recens;es
hebt leren kennen al s int eger en o mdat h ij zo
soepe l sc hrij ft.
Jos de Roo

TOl/ ko TOl/ eken,\', De J)idell~e drkel, ROllla"
over Paramaribo \' IVme,.kfll1l. Sc/lOnrf: Uilge l'erU CO l/sent!, f998. 4 18 P.

De vic ic 1l7c cirke l ve rsc hee n ee rder in 19 78,
maar hee n ond er hel brede (S urina<ll11 sc) publie k to en ni ct of nau wel ijks aand ac ht gekrege n. Deze roman is het v ierde bock in de
ree ks S urinaam sc kla ss ie ken uitgegeve n door
Uitgeverij Co n!'erve.
To nck ens ( 1903- 198 1) is ni et onbekend met
S urinam e. Na ee n Indisch e bes tuursperi od e
nam hij bij he t uitbre ken va n de Tweed e Were ldoor log d ienst bij het KN IL - lege r in Nede rlands- Indi ë. In 1942 kwam To nc kens al s
KNIL -militair in Surinam e. Na de oorlogsjaren
trad hij in di ens t bij d e Biltito n-maat sc happij .
In 195 I trad TOl1 l.: KenS in het huwe lijk J11 et ee n
S urina amse, Emmy S im o ns, di e de he ruit gave
van De \'icieu: (! cirkel van een nawoord voo rzag.
De \'icielCe cirkel be li cht ee n va n de mees t
sc hrijn end e aspec ten van de S urinaam se samenle vin g in de jar\!l1 d erti g en vee rti g : vro uwe n di e al s gevo lg vall de we rk loo she id de
zo rg voor hun geii n ni et meer aankunnen e n tot
prosti tuti e ve rvall en.
Deze ro man is ges ituee rd in ee n va n de nauwe
kl ei ne steegjes va n d.:: Wa tc:: nno lenstraat w aar
dri eë nzesti g prostituees m et hun tweeënveertig
kinde re n o nde rda k v inde n. De vade rs va n de
meeste kinckren 7ijn niet bekend , vee la l weten
de moeders ze ll' ni et w ic de vade r van hun kind
is, behal ve dan dat de vad er iemand is uit de
'buitenlandse di enst' (zee li ede n).
De prostitu ees hebben bijna all en een ide nti e ke achte rgrond : ve rtrouwen in ee n man, de
be loft e o m te zull en trouwen, ee n kind e n
daarna "h ct leve n' .

De rode d raad in dit boe k is de ac rob:.n ick vall
de pros titu ees e n hUil ki nde ren om op het
leve nskoord te blijven balan ce re n temi dde n
va n sm: ial e mi ss tand en in het land. De onderlin g!.! haat en n ij d maar ook de o nd erlin ge
so lidarit e it en hulp vaardi g heid zijn ce ntral e
th e ma 's. De aankom st van buitenlandse sc hcpen be teke nd e voor dc vrouwcn ell hun kind eren ge ld en etell op tare l. S lappe tijden in de
sc hee pvaart impliceerd en voor hen hon ge l·. De
' binn cnl and se aan vragen ' (Surina am se mannen) k: ve rd cil a ls gevol g v<ln dc cris isja rcll
na uwe lijks genoeg ge ld o p.
Cl.!ntraa l in dil boc k s taat h Cl k ve n va n v ijf
prostitu ees en hun k in deren cn hun pogingen
de eirke l vall pros tituti e e n ;Irmoedc te doorbrekc n. Il ct deco r va n deze s trijd word t gevOrlll{l doo r de economi sc he cri s isjaren a~H1 het
begin va Jl de jaren derti g, dc daarop volgende
vo lksopstanden in 193 1 e n 1933 en de oor logsj aren. Deze oo rlogsj aren worden al s ëén groo t
fees t crva ren in Surin ame. De lege ring va n
Am crikaan se troepcn e n de expand e rcnde
ball x i e tindu ~ tri c in S urinam e bete kend en werk
voor ve len en harde va luta voor veel prostituees. Ze tran sfo rm ee rd en het land in een groot
vaka nti eoo rd Cll 7e nen teve ns d e auton omi ebeweg in g (de ' no nsc nse riï ) in ga ng.
In tege nste llin g to t Wél t de tit el van het boc k
s uggeree rt. s laag t ee ll aantal prostilll ees e rin
'uil het leve n te stappen' e n ee n rcspec tabd leve n tc le id en, Me t na me het Inats tc vormt d e
drijfvee r voo r de hoofdp erso nen in deze roman. Zo wee t Ce lin c, ee n van d e hoofdperso nen, na ham 'carri l: rc' in d e p ros tituti e een v ishande l op te le tt en waarm ee ze het Ameri ka anse leger van vis voo rz ie t en a ldus voor
S urin aa l11;e beg rippe n ee n ve rm oge n weet o p
te bo uwe n. Dit ste lt haar !la de oorlog in s taat
met haar doc hb,.:r te rei ze n Ilaar dc Verel1i gde
State n e n Nederland . Ouk Flip e n Ben, zo nen
van prostitu ees, s lage n c rin de cultuur van d e
arm oede acht er z ic h te lat en e n dien st tc nemen
op de vaart. Ilun pl aat se n in hel steegje va n de
Watc rlll o lenstraat word en echter s nel in ge no-
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men doo f nieuwe "LOctsies' (pros titu ees) en hun

ki nderen. De inh oud va n De vicieuze cirkel
zo u anno 1998 model kunn en slaan voor de
vele p ros til llCCS in de Waterm olenstraal , nog
steeds het deco r VOO r vee l vrouwen ' in h e l leve n'

De viciel/:e cirkel is in ee n vlotte maar eenvoudi ge st ijl gesc hreven en blijft tot de laatste
bladzijde intrige ren. De karakters van de
hoo fdpersonen zijn leve nsecht. De prostitu ees
worde n ni et als louter wi lloze slac hto ffers van
de omstandigheden behandeld. Zij zijn zelf
ook bepaa ld geen lieverdjes.
Nadeel is echte r dat cr ni et slec hts éé n o f enke le hoofdpersone n zij n. maar vele. Hierd oor
wisselt het perspec tief noga l ee ns, hoewel dit
wel steeds va nuit C::én onpersoonlij ke vert e ller
wo rdt gebracht. Soms is er helemaal gee n
hoo fdpersoon aa n hel woo rd, maa r sc hetst de
ve rt ell er de sociaa l-economisc he en po litieke
ve rande rin ge n in hel land. Dil laatste is ec hter
geen nadee l, wa nt hel plaatst de verh alen va n
de vrou we n in ee n helder maatsc happelijk en
hi stori sc h kader. Ee n di sso nant in het bock
vo rmt ec hter we l hel verm ee nd e anti-comllluni sme va n Ccline. een va n de hoo fdpersonen,
en haar aversie tege n het dekolonisati estreven
elders in de wereld (o nder andere in Indones ië)
dat zij beschouwt als een vrijbrief voo r moo rden. roven en pl underen (pagi na 374-377).
Wellicht dat hie r het ol1 verwerkt c ve rl eden va n
de auteur als ex-KNIL- militair met betrekk ing
tOl hCI verli es va ll 'ons Indië' spreekt.
HeL is ee n goede keuze va n Uitgeverij COIlserve geweesl De l'icieu=e cirkel in de reeks
Surinaa mse kl ass icken op Ie nemen en het is te
hopen dat deze ro man het brede (S urinaamse)
publiek za l we ten te vinden.

Hans Ramsoedh

Theo Para. ~VnUlk del' wij.\·heid. Hef ver!llJlgeil """ Surillllllle. Amsterda m: UiJgererij De
Be=ige Bij. /998. 95 p.
Wraak der wijsheid bestaat uit ac ht korte,
betrekk elij k los va n elkaa r sta ande essays,
waa rin de schrij ver stelt ' naast de feiten voo ral
de politieke keuzen en hun (onbedoelde) gevo lgen di e tot de chroni sche Surinaa mse cri sis
hebben geleid' te ond erzoe ken. waa rbij conclusies getro kk en zull en wo rden ' met het oog op
de Surin aa mse toekomst' (p. 8). De schrijver
staat bekend als een va n de taaiste en hardn ekkigste criti ci va n Bout erse en alles en iedereen
die met hem te maken hee n . Dc verwac htin gen
zijn dus hoog gespannen bij een derge lij ke pretentieuze doelstelling.
Helaas worden deze pretenties maar zeer ten
de le waar gemaa kt. Theo Para schrij ft alle ellende Cn dec ivilisat ic in Suriname toc aan
Bout crsc en de zij nen. Bo ulcrse wordt als de
ve rant woo rd elij ke gezien voor de ve rl oedcrin g
va n de Surinaamse samenle ving. Het is natuurlijk erg ge makkelijk om één tegenstand er
te hebben di e de schuld van alle ellende kan
krij ge n. In de tij d toe n Theo Para nog communist was en Hen ry Doest heett e (p. 9), was de
tegenstander het kap itali sme en de kapitali sten.
De betoogtrant van de aut eur is dezelfde als
van de toenmalige com muni sten: de tegenstand er hee n nimmer ge lij k, wij staa n aa n de
goede zijde en wetcn hoe hel moet, wie hct niet
Inel ons eens is heeft de 'waarh eîd ' nog niet
ontdekt (is nog ni et bew ust) of is een handl anger va n de tegenstand er i.C. het kap italisme.
Helder, sim pel en duidelij k. De werkelij kheid
blij kt, oo k in hel geval va n Surin ame, aa nmerk elijk compl exer te zijn .
De staa tsgreep va n 25 februari 1980 wc rd
doo r een aanmerk elijk dee l van de Surinamcrs
toen gezien al s cen bevrijding. De dcmocratie
was vastge lopen en fun ctioneerde niet mee r, de
eco nomi sche ont wikkeling stagneerd e en het
ge loof in de toekomst was nihil. Bout erse
slaagde cr aanva nk elij k in om ni euw clan in de
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samenleving teweeg tc brengen. Maar snel
hierna deed de verloedering haar intrede. Corruptie, nepotisme. patronage. fysiek geweld en
intimidatie nHmen ongekende vormen aan, met
als di eptepunten de ernstIge schendingen van
de mensenrechten in Moi Wam!. en de g december moorden in 1982.
In zjjn essay II(/Il dekolollisatie I/aal" deCÎ I'i/l, sa/ie geen de auteur aan dat civi li sat ie in de eerste plaats betekent hel nalaten van willekeur en
geweld en ondersch ik king aan de rille o/'mr.
Het civi lisatie begrip draait om zelfbeheersing en discipline i.c hel halt houden waar de
rechten van de ander begint. Para verw ijt dc
nationalisten dat 7e in hun streven naar staatkundi ge onanl<lI1kelijk heid de mogelijkheden
ten aanzien van de democ ratisc he rech tso rde
hebben overschat. I n hun strijd tegen de \Vesterse overheersing zo uden ie de mense nrechten en het respect voor hel individu als' Westers' van de hand wij/en. Para stelt: "deze nationali sti sche afkeer tegen de rechten van de
mens wortelt in een etnocentrische kritiek op
hel koloniali sme' .
Wat Para hier niet analyseert. is dat gewe ld
en onderdrukking het monopolie was van hel
koloniali smc en dat hun respect voor het individu in de Derde Wereld ver te zoeken was.
Decivili sati e is niet kenl1lerkend voor dekolonisatie. maar bestond reeds tijdens het ko lon ialisme. Decivilis:Hic onbtaat wanneer staatsmacht in handen va lt V~1I1 personen die de ll1enscnrec!lten aan hun laars lappen. Dat is gebeurd
door Surinamers na de staatsgrcep van 1980.
Het volgende essay Op cle Il1"eespl"OlIg 1"(11/
de eellll' gaat in op de ro l van de linkse partijen
ter ondersteuning van de "revolutie' (lees:
staatsg reep) . Mij intrigeert juist de vraag hoe
het mogelijk is dat uitgerekend linkse partijen
en groepen (PA LU. RVI'. VP) zich als onderdanige ondersteuncrs ell adv iseurs va n Bouterse c.s. opw ierpen.
In zijn laatste essay /Va/Ie doell 1IC1 BOllfers e
geeft de sc hrij ver zijn visie op wat er zo u moelen gebeuren na Bou tersc. Para begint met een
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aantal platitudes t:n ongefundeerde beweringen
"dat 80llierse en (h.": mcnse n 0111 hem heen
ontegcnLl.:ggelijk charlatans zij n. die va n economie, cullUur en bestuur geen kaas hebben gegeten. De weerz in in de Surinaamse samenleving tegen het minderheidsregime van
Bouterse en Wijdenbosch is grool en groeie nd e
(p.X4). Il oe Pam aan deze informatie kom I en
waar die op gebaseerd is, blijft een raadsel.
Terecht pleit Para voor de vervolging en berechting van de daders va n mi sdrijven tegen de
mel1~clijkhcid en andere ernstige schendingen
van de rechten va n de mens. Ook dienen de nabestaanden va n de slachtonèrs schadeloos Ie
word en gestekt.
Para pleit voor dc ontbinding van het repressieve leger als een be langrijke Slap op weg nam
eell ec hte rechtstaat. De hulp va ll he l buitenland (Nederland en andere inlemationale hulp,
p. 86) is nodi g 0111 Suriname op het spoor va n
good gOl"emance tc brengen. II ij pleit voor een
hechte samenwerking met Nederland om hel
juridisch isolement te doorbreken. Op economisch gebied zo u de overheid moeten
afslanken cn zo u er aandacht moeten zijn voor
een aclcquant soc iaal zekerheidsstelsel. Zo
hee n Para nog meer punten op zijn lijstje. Ori ginee l is Para hier niet.
Dil bock za l weinig nieuws bevatten voo r
degenen die de columns va n de auteur in het
Weekhlad SlIriname kennen. Ook aan degenen
die op zoek zij n naar feiten over de staa tsgreep
en de gevolgen daarvan voor de Surinaamse
sa menlevÎng hed'! dit boek niets te bieden.
Wraak der lI 'ijsheid is een bevlogen. gevoelig
en emotionee l pleidooi tegen dictatuur en onderdrukking ell voo r een menswaardige
Surinaamsr.! samenleving. Degenen die hun gelijk bevestigd wi llen zie n, vinden in dit boek
een gloedvol rekwi sitoor tegen 80uterse c.s.
Het zou nuttig zijn als de pcriode van de staatsgreep tOt hedell onderwerp zou worden van gedegen hi storisch onderzoek.
Edwin Marshall

232
Ju/es Sec/ney, De

Recensies
foekolmit ' /all Oll.'!

ver/ede",

Democratie, etniciteit en politieke machtsvorming in Suriname. Paramaribo: Vaco UilgeI'ersmaalschappij, /997. 238 p.

Julcs Scdney, die dc Surinaamse politiek va n
binnenuit kent , hee ft met het schrij ven van dit
boek een boodsc hap willen uitdrage n. Hij wil
lerin g trekk en uil het verl eden om de toekomst
betcr Ic kunnen inrichten. De sc hrij ve r toont
zich ee n wa nne en intellectuele pleitbezorger
van de parlementaire democratie, hoewe l hij
ook haar zwak heden onderkent (p. 83).
Sedney wi l laten zien hoe de parlementaire
democratie in de Illuhi-ctnische Surinaamse
sa menleving in de periode 1949-1996, met ee n
onderbreking va nwege de militaire Staatsgrepen, van binnenuit. als mensenwerk met al
haar onvolkomenheden, heeft gefunctio neerd.
Va nuit deze ervaringen doet hij aanbeve lingen
om het democratisch gehalte van de staat te
ve rgroten. In zijn bock staan dri e th ema 's CCIltraa l: dcmocrati c, ctniciteit en politieke
machtsvo rm ing.
In hoofdstuk 2 komt de etniciteit in de Surinaamse politiek aa n de orde. De hoofdstukken
3, 4 en 6 handelen over dcmocratie en de ontwikk eling va n het parlCIllcntair- en kiesstelsel
vanaf 1949. Hoofdstuk 5 gaat over de staatsrechtelijke en polit ieke gevolgen van de mili taire staatsgrecp van 25 feb ruari 1980. In hel
laatste hoofdstuk gee n Sedney enk ele overwegingen mee. In de vi cr bijlagen, di e 73 pagi na 's
bestrijken (dit is ongeveer 30 procent va n de
omvang va n het bock), worden gegevens over
de regeringen en overzichten van de samenstelling van de vo lksvert egenwoordigi ng ve rm eld .
Sedney heeft een bock gesc hreven dat zich
kenm erkt door grote kennis va n de politi eke
gesc hiedenis va n Suri na me en een zakelijke,
wel doordachte, heldere en object ieve betoogtrant.
Uiteraard kunnen persoo nlijke appreciati es
en beoordelingen niet uitblij ven, maar die geve n juist de nodige kleur aan het ge hee l. Zo

wordt de eclatan(e o"erwinning van de NPK
comb ina tie toegeschreven aan verb li nde raciale hartstocht vanwege de dreigende hindostaa nse ove rh eersing (p. 107). Deze verk laring
is, te kort door de bocht. Naar mijn menin g is
het stemged rag in 1973 wel degelijk te ve rklaren vanu it politieke overwegingen van het
electoraa t. De VI-IP-PNP combinati e ( 19691973) was het tegendeel van wat de Verbroede ringspoliti ek ten tijde van J.Pe ngel li et zien:
machtsevenwicht en ruimte om elkaa rs be!ange n vei lig te stell en en zo emancipatorische
doe len voor de etnisc he groep te rea lise ren. De
politiekvoering in de VHP-PNP combinati e liet
een politieke en bestuurlijke lijn zien, waarbij
de creoolse politici en bestuurders als stoottroepen en puinruimers moc hten optr~n en
de Hindostaanse politici en bestuurd ers op de
achte rgrond hun politieke, bestuurlijke en
economische macht konden vergrote n. De
evenwichtspolitiek, die ke nmerkend was voo r
de Verbroederingspolitiek, was verlaten en had
plaats ge maakt voor dc politi eke, bestuurlijke
en econom isc he dominantie van de hil1dostaanse bevolkingsgroep. Dit heeft kwaad
bloed geze t bij het creoolse electoraat, dat bij
de verki ezingen va n 19 73 dan ook massaa l de
PNP heeft afgewezen.
Volgens Sedney is de Verbroederingspoliti ek aan zijn eigen succes ten onder gegaan. De
emanc ipati e van de twee grote bevolkingsgroe pen was door de consequ ent gevoe rde
ajjirmarive acliolJ vo ltooid.
De schrij ver gaat niet in op de vraag of de
Verbroederingspolitiek voor J. Pengel en voor
J. Lachman steeds dezelfde betekenis heeft gehad. Naar mijn mening heef[ de Verbroederi ngspo litiek VOo r J. Lachmon ee n meer instrumentele betekenis gehad, zoals Sedney die
beschrijft, en had deze politiek voor J. Pen gel
ook een ideë le betekenis in de zin van integratie va n de bevolkingsg roepen. Dit ideële
aspect va n de Verbroederingspolitiek is echter
niet gerea li seerd . Dit heeft J.Penge l doen twij felen aa n hel nut en de wenselijkheid van (hel
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voort7ell en va n) de Verbroede rin gspo liti e k.
De aute ur ste lt dat nau we lij ks een jaar na het
aantrede n va n de Ee nh eids rrontrcge ring de
PS V een ge he im akk oo rd over sa me nwerkin g
na de ee rst vol ge nd ~ ve rki ez in g s loo t met de
oppos iti epartij en NPS en V I-IP (p. 62 ). Het ak koord zo u z ijn o nd ert eke nd door A. Sang
Ajan g va n de PS V. J. Pengel van de NPS en
J.La ehm on van de v lir. In z ijn po litieke auto biog ra fi e sc hrijft Wijntuin ( 1994: 18) echt er
dat hij grote vraa gtekens plaat st bij het bestaan
van ee n derge lijk akkoord. In de S urinaamse
po liti ek wo rd t herhaa ld elij k gesc hermd met
ge he ime akk oorden. di e ve rvo lge ns wo rde n
ontkend o r ve rsc hill end word en geïnte rpreteerd (akk oo rd va n Leons be rg. akkoo rd van
KatlV ijk/ Wcderzo rg ) ( llaa km at 1987: 159).
Deze kwesti e zo u nade r o nd erzoc ht moeten
worde n.
Vo lge ns de aut eur kan etni c it e it a lleen gedij en in ee n maa tsc happe lijk e co nstell ati e waa r
de po liti ek de bove nt oon voe rt (p. 4 1). Ik denk
dat dit ee n o nd ersc hattin g is van d e pers istenti e
en betc keni s va n de etni sc he fac tor in ee n
maat sc happij . In e lk e m ulti -e tni sc he samenl evin g blijkt etni c it eit ee n maat schappe lijk e
fun cti e te hebben. In S urin ame manifesteert
deze fun cti e zich nadrukk e lijk in de politi ek,
waar doo r midd e l VHn be leid emancipato ri sche
doe len voor de ac ht erban wo rden ge reali seerd .
Te rec ht s te lt Scdn ey ec hte r dat etn ic it e it
geen be lemm erin g hoe n te z ijn voo r nati evo rming (p. 13). Hij is van me ning dat de creoo l
ni et lee ft o nde r et ni sc he d wang e n geen ve rplic htin gen hee ft tegenove r zijn soo rt: hij is
Surinamer e n voe lt zic h verant woorde lijk voor
zij n medeburgers. w ie die oo k zij n. en tege nove r z ij n mede me ns. waa r di e ook woont (p.
43). Id ea lisee n hij hi ermee ni et de pos itie van
de creoo l len opzicht e van de and ere etni sc he
g roe pen. me t nam e d e hindostan en? Va lt hij
ni et in de valkuil die hij ze lfh ee ft ges ignalee rd ,
na melijk dal creo len moe te n ge nezen van dc
waan dat z ij de eni ge n zijn di e nati onaa l kun nen denken (p. 89)'?

O ve r hel nat io n;.lIis mc merkt Sedn cy o p:
' Na tio na lis lll l: 1110e t ce n inspira tiebron z ijn e n
gee n sta- in -dl.!-weg. Ii el ro manti sc h nation alis me van d e j are n v ijft ig hee ft op cu lturee l gebied to t creati eve pres tati cs ges timul ee rd en
hee ft het o nafh an ke lij kh e idss treve n in S urina me pos iti eve impul se n gegev en . Op ander gebied hee n het ons in een isole me nt gedompe ld.
o ns uit z icht o p de wereld ve rdui ste rd en \ot
gees telijk intee lt ge leie!. I-Iel rom anti sc h nati ona li sme is o nt aa rd in ee n soo rt vrij etijd sbes tedin g der we lges te ld en. Voor men se n di e
tegen de nati e gezo ndi gd hadd en. we rd nati onali s me het s laa pdra nkje voo r hun schuldi g gewete n' (p. 158). De beweri nge n in de laa ts te
dri e z innc n wo rde n he laas ni ct verder toegeli cht en o ndc rbo u wd . O p we lke mense n doe lt
Sedney. wann ee r hij he t hee ft ove r mense n di e
tegen de nati e gC70ndi gd hebben?
Terec ht geert Sedn ey aan dat he t nieuw Surinaa ms nat io na l is me voo r S ur iname op weg naar
de 2 1~ ee uw za l moeten inh o ude n: ged ee lde ve rant woo rd e lij kh e id voo r uitd ag inge n al s eco nomi sc he o nt w ikk e ling. nati evo rtnin g. reg io nal e
int eg rati e en mondial e oriëntati e (p. 89).
Sedn ey maakt duid e lijk dat d e vee rkra cht
van de democ rati e li g t in z ijn ze lfre ini ge nde
we rkin g. Deze ze lfre ini gend e we rkin g hee ft de
de moc rati e in het land twee maa l in de slee k
ge lat en ( 1980 en 1988), waard oor dc weg vrij
ge maak t we rd voo r ee n m ilitaire di ctatuur. De
be langrij kste le ring d ie Sedney uit he t ve rl eden
tre kt , is ervoor IC zorge n dat de vij f pijlers va n
d e d emocra ti e (d emocrati sc he geZInd he id . ordening. be le id. contro le e n correcti e) rec ht
ove rei nd bl ijve n (p. 132).
In l ij n laat ste hoo tästuk doet Sedney. vanuit
het bese f da t Sur iname behoe ft e heeft aan toegew ijde des kundi ge n e n dat ee n g roo t dee l va n
de bevo lkin g in het buitenl and woo nt . het voorste l 0 111 naa st het Surinaams st<lat s burge rsc hap
oo k hel Surinaam s lands burge rsc hap in te voeren. waaraan beperkt po liti eke recht en verbond en zijn . Voo r de Surin amcr in de diaspo ra zo u
het in voe ren van het landsburge rsc hap ee n
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handreik ing zijn 0 111 de emoti onele band m e I
Suriname 0 111 tc zett en in een staatsrechtelij ke
ba nd . Di t voo rste l lij kt pri ma fac ie sympathi ek
en ve rdie nt het 0111 se ri eus tc wo rden bes tu dee rd o p z ij n vo lke nrec ht e lij ke haa lbaarhe id,
maatsc happe lijk e e n juridisc he co nsequ enti es.
De aut e ur sc hetst voo rt s ee n somber, maar
reali sti sc h toekom stb ee ld: 'een toenem end e

acc umu lati e van gro te ve rm ogens in handen
va n een klein aantal mensen, famili es en netwerk en di e vervo lgens po liti eke partijen finan c ieren, coa liti es s lui te n met vak bond en en besc herm in g kope n b ij dc gewape nde mac ht en en
bij machten va n de ond erwe re ld ' (p. 4 3). Al s
tege nwicht legen deze ont w ikke ling z iet h ij de
tocIHune va n het aa ntal georga niseerde machten bu iten de polit ie k. d ie nog n iet et ni sc h besmet z ijn, maar waa rvan so mm ige we l crimi nee l geïnfi ltreerd z ij n (p. 44). Naar mij n mening moeten de tege nkrac ht en op iets langer
term ij n ook e ld ers gezoc ht worden, zoa ls in het
vers terken va n de d emoc rati sc he waa rden e n
de mense nrec ht en doo r onderw ijs en vo rmin g,
het vers tev ige n va n instituti es binn en en buiten
de ove rh e id di e de democ rati e kunn en ve rsterken, int ern ati o na le co nta cten met organi sa ti es
ge ri cht op vo rmin g ell dcmocra ti sc he waard en.
A ls de 7wakkc kant van het parl ement air ste lsel inderdaad he l beschav ingsn ivea u van persone n en po lit ieke partijen is d ie bes li ss ingen
moe ten nemen (p. 83), kan he t ook n ie l anders
da n dat de ve rs terk in g va n de de moc rati e o p
lange r te rmij n door midde l va n onderw ijs e n
vormi ng za l moeten p laat s v inde l1 .
Het is jammer dat d it boek geen zak el1- e n
pe rso ne nregister hee ft , d at zo u de toega nke lij kh e id aa nm erk e lijk vergro ten. Hie r en daa r
z ijn e nke le kl ei ne fo utjes geco ns tatee rd, di e bij
ee n tweede d ruk ze ker geeoni geerd zull el1
worden.
Een ern sti ge o mi ss ie. di e de aut eur ge let o p
zijn pretenties me t het boek moet worden aan ge rekend . is dat er geen lit eratuurlij st is en dat
ve rwijzi nge n naar sec und aire bron nen ge hee l
o ntbreke n.

Di t boek is, ten s loll e, n ie t all een interessa nt
en be la ngwekkend vanwege d e inhoud, maar
ook vanwege het fei t dat (ee n deel van) de
S urin aa mse (po litieke) gesc hi edenis door een
S urin amer is gesc hreven. Ik hoo p dat Jul es
Sedn ey hi e rm ee and ere po liti ci en bes tuurd ers
kan aa nm oedi ge n om ove r hun erva rin ge n in
de S urin aa m se po liti ek i.C. de recen te S uri naa m se gesc hi edcnis te sc hrijven.
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Wie ti en jaar ge lcd en het woo rd Bijlmerm cc r
hoord e, o ntk wa m n ict aan negati eve assoc iati es dic aa n d it d ic ht bevo lkte gebi ed va n
Ams terdam k leefden. In een li ch t hil ari sc he
vero nt waardiging werd gevreesd dat de zak cn
in dcze wij k met z ij n 80.00 inwone rs uit zevcntig landcJl ui t de ha nd zoud en lopen. Na vec l
gc kisseb is kwa m het s tad sdee l met ri go ure uze
verni euw ings pl anncn. Uil de ambt elijke hoge
hoed we rden v ier verni e uwi ngsprocesse n ge loverd : rui mte lijk e e n bes tuur lij ke vern ieuw in g.
soc iaa l econom ische vern ieuw ing, en ve rn ieuw ing van he t be hee r. De me nselijke maa l wcrd
heron tdekt a ls norm voor we lbev ind en.
S leut e lbeg ri ppe n zijn Illultieultura lisa ti e, het
sc heppen va n kanse n voo r all e bevo lkingsgroepen, voo ra l voo r dege nen di e in een
ac ht erstand spos iti e verk eren, en partic ipati e.
Ec n haas t o nm ense lij ke opgave daa r j ui st in dc
Bij llllcr no rm vcrvag in g en ve rl oedering stredcn om het p rimaa t in de ove rl ev ingsj un gle.
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Dank7ij een wegkwijnende cult uur van ze lf·
vernietiging is eh: hOllum/illf.! van het incasseringsvermogen kennelijk be reikt. De Bijlmer. zo zegge n de goedwi ll enden. is een samenleving in verandering en transi tie. Het
woord Bijlmer verdween dan ook lan gzaa m in
het spraakgebruik. Daarvoor in de plaats is ge·
kom c n Amste rdam -Z uid oost. Alle insp an nin gen z ijn erop ge ri ch t niclI\vkomcrs te
eman c iperen en een plaats Ic lat en verove ren
binnen ccn sil11lenlcving die "wit' is in bedrijvigheid, or~anisatic cn bevangen is door dc
chipknip cultuur. Zoals vee l zaken in het leven
zijn ook de uitkomsten van de inspanningen
va n de ni euwko mers nauwelijks voorspe lbaar.
Enige prudentie is dan ook geboden om niet
voorgoed afte glijden in de marge van het beo.
staan. MeI socia le stuurma nsku nst is een goed
resultaat haalbaar. In Lew!lIsklll/Sf ill de Bij/mei"
doet Ge rard van Tilto. hoogleraar godsdienstsociologie aan dc Un iversitei t va n Amsterdam
en ze lf al jaren inwoner \,]J1 dc Bijll11e r. op indringende wij7e uit de doeken hoc het
ve rni euw in gs proccs vl.: rl oopt. Aan de halld van
zes portretten van bevolkingsgroepen, onder
wie S urinam ers, Ant illianen. Turken. Kroaten
en Indon esiërs, gee n hij ailn hoc mcn mct kunst
en v li egwerk probeert te overleven in een
stadsw ijk waarin bijvoorbeeld de werkloo sheid van autochtonen driemaal zo hoog is als in
vergelijkbare w ijk e n. Die port retten worden
gep laatst in de contex t van de gesc hi ed eni s, de
bevolking. archi tec tuur, cconomie en speciak
problematÎck VH Il de Bijlmer. Hij laa t zien hoe
ell waarom fricties en botsingen kunncn ontstaan die het samc nspe l van ve rsc hillende cu l·
turen met zich mecbrengt. Zo liggen voor Suri·
namcrs, nis groep in Nederland, de problemen
op het gebied viln aanpassing aan en inpassing
in het Nederlands besteL hun o nduid e lijk e
id en tit ei t tussen twee cul turen in, en voora l op
het gebied Vl-lJl sociale acceptatie.
De mati ge acceptatie in Nederland va lt voor
Surinamers zwaa rd er. daar z ij zic h ook in hun
moederland nict mel.:r voor honderd procent
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geaccep teerd vocle n. Soms worde n ze in l.: igc il
land ui tgemaakt voor landverraders en so ms
a ls 70danig behandeld.
De achtagrond vall het identiteitsprobleelll
waar veel Surinamers mee worstelen is dat zc
zich o p den duur gee n e\.:h te Surina mers meer
voelcn, mnnr oo k gcen ec hte Nederlanders.
·Zo worden IC teruggeworpen op hun t~lI11ili e
\.: Ian die Lc lr met hel dilelllma z it 0111 enerzijds
herk cnbaar tc blijven a ls een familie met een
e igen etni sche en cu lturele achtergrond. maar
anderzijds geconfron teerd wordt met de wenselijk heid te integreren in de Nederla nd se sa·
mcnleving. '
Ove r de wijze waarop de Surinaamse bevolkingsgroep 7ich in Nederland zou moeten op·
s te ll en, word t versc hill e nd gedacht. Het meest
gehoorde gel uid is een zo spoedi g mogelijke
integratie in dc Nederlandse samc nl evi ng l11el
behoud van dc eigen cu lture le identiteit. Van
Tillo plaatst vraagtekens bij deze menin g e n
vraagt zic h afofde multiculturele sa mcnl ev in g
hiermee wel ged iend is. De opvatting van de
ove rh l.:i d over intcgmtic. waarbij het bdeid
z ich ni et mecr specifiek op et ni sche groepen
wil richtcn, houdt de verborgen boodschap in
dat het groe pseige ne ni et bevorderlijk is voor
het opgenomen worden in dc Ncderla nd se sa·
menleving. 'Voor een democratische samellic·
vin~ behOOr! cic kcu7c van de betreffende mellsen . .en
. groc pcll een belangrijk cri teriull1l e 7ijn.
Il11l11 ers het gaa l daarbij 0 111 een groot aantal
zee r hete roge ne g roepen die e lk <lfzondcrlijk
weer in verschillende onlwikke lin gsfase n ve rkeren. li et is daarom dan ook niet te verwach·
ten dat die bij hUil keuze op een lijn zullen Lit·
teil. Als het gaat 0111 het meest wenselijke beo.
leid, is cr sprake va n 7eer ve rsc hill en de opties,
accenten ell wense lijkheden.'
Een dom in crcnde rol in het o lltwikke lin gsproces is. hoe men het ook draait af keert. wegge legd voor de religie. Merkwaardig is dat de
rol van de religie in bcleidsplannclllllet epicleIllische angst wordt weggl.:lllotTeld en ve rzwcgeil. Alsof' M:lx Weber CI1 Elllillc Durkhcim
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nooit hebben bestaan. Van Tillo meent dat hoewel het in Amsterdam-Zuidoost om religieuze
organisaties gaa l met g rote verschillen, ze meI
elkaar gemeen hebben dat ze in meerdere opz ichten van grote betekenis kunnen z ijn voor
de aanhangers ervan. Dal geldt voor de overdracht van kennis en vaardigheden aan de gelo-

vigen, voor de sociali satie, de maatschappelijke participatie, het welzijn en de soc iale
cohesie voor de leden van religi euze organisa-

ti es in een netwerk van contacten en primaire
voorzieningen. Dank zij de potentie tot gcmccnsc hapsopbouw is religie van onschatbare
betekenis en speelt het een onmisbare rol bij de
soc iale vernieuwing van de Bijlmer. Van Tillo
pleit ervoor de voorste llen van de minderheidsgroepen 0111 religie een grotere rol toe te kennen in hun ontwikkelingsproces niet bij voorbaat te ve rwerpen. In werke lijkheid zo u dit verwerpen erop neerkomen deze groepen de ontwikkeling te ontzeggen, die wij in Nederland
ze lfhebbell doorgemaakt. Hij is er voorstander
van aan kl e ine culture le enc laves van minderheden besc herming te geven door bijvoorbeeld
het co nta ct van die (sub)culturen met het land
vall herkomst in sta nd te houden. Al s Nederland en Nederlanders sp reken over een open
samenlev ing ontbreekt het aan openheid wanneer het gaat om interesse voor con tact met andere culturen. De g lobalisering die zo populair
is in de westerse sa menleving heeft voora l betrekking op westerse leest geschoeide economische en technologische sec toren. Voor de
culturele sector betekent dit het reduceren van
de authentieke cultuur tol tocriSli sc he attracties. Het gaat cr van Tillo 0111 dat wc in zien dat
de levenskunst van de bewoners wortelt in hun
cul tuur, en de cultuur in hun religie. Hij vindt
het dan ook niet ve rwonderl ijk dat elementen
a ls religi e. levens beschouwing en z ingeving
ee n le idende rol spelen in het leven van de bewoners. Niet alleen in hun ex pressies, opvatlingen en privékeuzes, maar ook a ls het gaat
om de groepen en sociale verbanden waarvan
zij deel uitmaken en de e igen contacten die z ij

aangaan. Men mag niet voorbijgaan aan de invloed van de eige n le vens- en wereld-beschouwing bij de poging va n men se n van verschillende culturen 0111 sa men een geordende samenlcving op te bouwen.
Het bock van lillo zo u te kort worden gedaan
indien het alleen wordt besc houwd in het perspectief van hel ontwikkelingsproces in De
Bijlmer. In een breder nationaal kader geplaatst
kan het ook gez ien worden als een bock dat de
meest lucide kriti ek levert op alles wat vrees
aanjaagt en bedreigend is in de sa menleving.
Vooroordelen en mi svattingen over levenss tijl
en levenshouding van nieuwkomers z ijn daar
vaak bew ij ze n van. Het bock is ee n manifesta ti e van een stille revolutie di e invloed uitoefe nt
op veranderingen in het ze lfbeeld, de gemcensc hapsbanden en reli gieu ze percepties in ee n
multiculturel e sa menleving. Die revolutie
heeft als boodschap dat wc het hoofd en het
hart boven water dien en te houd en.

Sigi Wo lf

Kees Groeneboer (red.). Kolofliale taalpolitiek
in Oost en We.,·t: Neder/tII11I.',-IIIl/ië, SIII'illalllC, Nel/el'huu/se Alltillen en Aruba, AIIIsterd{l/n Ulliversity Press. /99 7.303 p. J 49.50.
Dikwijl s horen we mense n in Suriname de opmerking maken: ' Laat ons oversc hakelen van
het lastige Nede rl ands dat ons in de koloniale
tijd is opgedrongen naar een wereldtaal. De
mense n in Ind onesië z ijn toch ook met succes
van het Nederlands naar een andere taal overgesc hakeld '. Het kost dan veel tijd om ui t te
leggen dat de situatie van Indonesië en die van
Suriname wel heel verschillend waren. Gelukkig is er nu een boek versc hen en waarin aan de
hand van een aantal artikelen de (Nederlandse)
koloniale taa lpolitiek in Nederlands- Ind ië, Suriname, de Nederlandse Antille n en Aruba
wordt behandeld.
Geheel in tegens te lling tot de situatie in de
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mecste.: Engdsc. Franse. Spaanse en Portu gese
koloni ~n werd in Nederland s- In dië slechts aan
ccn zee r kleine groep o nderwij s in het Nederlands aan gc boden. terwijl vooral in de eerste
he lft van de.: Lc ee uw dc vraag naar Nederlands
ondcrwijs groo t was, omda t hct Nede rlands
voor de vooruitstrevcnde Indones iër de poort
tot het \Vcs tCIl ell daarm ec 101 dekoloni sa tie
vormde. Voo r zove r cr o nderwij s aan de In hee mse bevo lkin g werd gegeven, gebe urd e dit
zovee l mogdijk in de volkstaal. In 1865 werd
reed s in vijf ve rsc hill end e voertal en lesgegeve n, in 1940 wa ren dit cr derti g! Gedeelte lijk
li gt hi e.:raan respec t voo r de c ultuur van d e gekoloni seerde len gro nds lag. maar mee r was dit
het gcvo lg va n ee n 'verdec l en hcers '-politiek
en va n ee n angst dat Nederl and staligheid zou
leide n lOt ee n c is voo r ge lijkstell ing. Gesc hat
wordt dal in 1942 toc n de oor log met Japan uit brak nog gee ll twee proce nt va n dc Inh ecmse
bevolking van 70 miljoen het Nederlands ac tief
en/of pass ief beheerste.
Gehcel ande rs was de Nederlandse houding
teil o pzichte van hel Mal e is. De Europeane n
di e in de zes ti ende e n zeve nti ende eeuw in de
archipel kWiJmcn, troilen Inn gs de kustcn een
vereenvoudigd Mal eis aan , waarvan z ij in hUil
co ntact mei de Inh eemse bevo lking gebrui k
maakt en. In dc loo p va n de nege nti ende eeuw.
toen het we nselijk werd geac ht om de Indones isc he bevo lking ' c ni g o ndc rwij s aan te biedcn.
wcrd d it ove rwegc nd in de vo lkstalen gedaan
en waar deze nie.:t gcstandaardisee rd ware n.
maakte men ge bruik va n Maleis. Ook het Nede rl and se bcs tuur ge bruikte buiten Java Malei s.
We l was het IllI nood zake lijk hct Maleis te
standaardi scren. wanl vn n streek tot stree k
konden zee r grote versc hillen opt rcden e n dikw ijls was het ges proken Maleis meer een soort
pidgin , een co nlCl cttaal tu ssen sprekers van versc hillend e tal e n. A ls basis voor dit Standaard
Malei s werd de gese hreven taal va n Ri auw
(stree k en ei landen aan d e oostkust va n
SU lmHra) aangewezen. \Vc1 was Malei s hier de
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moedertaal. maar hel fun gee rde daar en in de
rest van de archipe l in de ee.: rste plaats a ls gespro ken taal. De taa lkundi ge n va n di e tijd ware n gee ll ve ldlin g uïs ten. maar filologen.
Deso ndank s bleve n toch in he t se hoolrnal e is en
in de uit gaven van Ba/ai Pocstaka (Bureau
Volkslcctuur) var iati es bestaan. Binnen Ba/ai
Poe.\"ruka werd oo k een ni euwc standaard
o nl wikke ld.
Aan het e ind e van de kolonial e situatie was
er du s een zeer kleine g roep Ind o nesië rs die het
Nederland s be hee rste. terwijl ee n vee l groter
aantal mensen ni et alleen Male is sprak. maar
deze taal ook kon leze.: n c n ~c hrij ve n. hct zij a ls
mocd ertaal. het7ij als tweede ofderde taal. Bove ndien was Maleis d e moedertaal van een rclëlli c l" kl e in e groep. waa rdoor de s prckers van
andere moedert a len ni et hoefden te vreze n
voor politieke of culturele overheersing. Reeds
in 1928 werd door de nationali sti sc he beweg in g he t Mal e is uit geroe pen lot Ba/iasa
IlI dollesia, d e ee nh e idstaal va n de toek o lll sti ge
republi e k.
Voor ons zijn dc hoofd stukken over hct Ma -

leis (il enk Maicr). hel Nederlands (Kees
Gro eneboe r) e n Balai Po('staka (Dori s Jeda mski) het inte ressant st. Daarnaast z ijn artike.:l en
o pgeno men ove r het Javaa ns en het Soendanees en de taalopl e idin g van de bestuursa mb tenaar. EC l1lllerkwaardi g artikel vo rmt De laa/ell olldeI"WUspo/if;ek \'{III de RU/l se Zelldill~ ill
de Bmak/alldell (U li Koza k). De Rijn se zc nde lin ge n. di e hun bc kee rlingc n li e fs t zovee l
moge lijk va n ande rcn gesc he iden hield en en
daarom op hun kwce ksc hokn geen Europese
taal onderwezen e n nauwe lijks Mal e is, lijken
ee n vrij ext reme groe p. Een wa t algemener artikcl over ze ndin gso nderwij s zo u ons meer in z icht hcbbcn gegeve ll . En va nuit ee ll Surinaam s standpunt hadden wc ook g raag vergclijkin ge n willen kunnen trekken met de reeds
lan g ge kerstende ge bieden zoal s de Minahassa
ell Amb on. In hct ge deelte o ve r NederlandsIndi ë wo rdt de period e na de jaren veertig ni et
besproken.
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Aa n Suri name z ijn twee hoofd stukk en gew ijd . De Surinaamse laa/politiek: een historisch ol'er:::Îcht is van dc hand van Hein Eersel,

Suriname

el/

hel

Nederlands

va n

Lila

Gobardhan. Beide aute urs behandelen ook d e
peri ode na 1975. Terecht. wa nt in taalpolitiek
opzicht is cr noch in 1954, toen Suriname de

eigen binnenlandse politiek mocht bepalen,
noc h na 1975 veel ve rand erd . De twee artike-

len overlappen elkaar enigszins, maar bij
Eersel ligt meer nadruk op dc politiek ten opz icht e van de Surinaamse talen, terwij l bij
Gobardhan hel Nederlands cent raal staat.
Eersel laat duidelijk z ien dat de taalpolitiek
van Nederland in S uriname lol dc afschaffing
van de s lave rnij we ini g anders was dan in Nederlands- Indië. De slaven mochten het Nederlands niet leren. Aan de ze ndin g werd met tcge nz in en ig onderwijs aan de s laven kinderen
toegestaan. Tot 1844 mocht ze lfs geen sc hrijfonderricht worden gegeven. De ze nding
maakte gebruik van dc taal d er s la ven, he t
Sranan. Na de Ema nc ipatie werd aanvankei ijk
het onderwijs aan de kind ere n van de ex-slaven
door de zending on in het Sra nan verzorgd,
maar deze laisser.!áire po litiek maakt e na 1870
plaats voo r een actieve Nederlandse cultuurpo liti ek. In 1876 werd de a lgeme ne leerp licht in gevoe rd (24 jaar late r pas in Nederland zei f) ,
waarbij het Nede rl and s de enige onderwijstaal
werd en het ge he le schoo lprog ramma een kopie werd va n het Nederlandse.
In principe v ie len vana f 1878 ook de kinderen van de Az iatische immi g ranten o nd er de
leerp li cht wet, maar d aa r deze contractu ee l vcrplicht wa ren te werken van hun tÎende tot hun
vij ftiende jaar, kon deze niet uit gevoerd worden. Voor hen we rd en koeli- e n later dessascho le n opgericht. waa r zij les kregen in de
moedertaa l, maar deze sc holen was geen lang
leve n beschoren. Het is jammer dat Eerse l het
Boslalldo nderwij s in het ge hee l ni et noemt. Op
zen din gssc ho le n voor de kind ere n va n de Marrons werd name lijk nog heel lan g (zeker voorbij het midden va n deze eeuw) Srana n a ls

onderwijstaa l geb ruik!. Ook is he t vreemd dal
hij , sprekend over moderni se ring va n het
Sranan in de kerk in de jaren vij ftig van deze
eeuw, de naam van Voorhoeve niet noemt
even min als het hoofdza kel ijk door Voorhoeve
vertaa ld e Evangel ie van Lucas en dc Hande lin gen. :!
Over de Kweekschool-A, de opleidingssc hoo l voor o nde rwij zeresse n di e les moeten
geve n aan kinderen van v ier tot acht j aar, is
Ee rse l minder goed geïnfor meerd. Deze sc hool
werd niet in dcjaren zestig maar in 1952 1 opgeri ch!. Sranan is er nooit onderwezen , omdat cr
vanuit werd gegaan dat a ll e lee rkrachten deze
taal wel kenden. Inde rdaad is nooit een methode o llt wikke ld voor het opvangen van de
kl euters in de moedertaal , waa rdoor hel dc docen ten Hindostaa ns en Javaans ook n iet duidelijk was wa t zij aan de aa nstaande onderw ij zeressen moesten leren. Ergjammer dat het experiment niet goed is aange pakt e n daardoor
mislukte.
In haar goed gedocume nt eerde artikel besteed t Gobardhan aa n de hand van ci taten aanda cht aan de o n versc hilli ge houdin g vall dc
planters in de zeventiende en achttiende ee uw
ten opzichte van het Ned~,.Jands. Pas in de
negenti ende eeuw kunnen we van een mcer gerich te onde rw ij spolitiek spreken, eerst aan de
kinderen va n dc blanken , mulatten en vrij verklaarden , later ook aan de slavenkind ercn.)-Ict
is jammer dat cr iets uit de tekst moet z ijrr<veggeva ll en, waardoo r de onjuiste indruk wordt
gewe kt dat cr va naf 1856 a ll een in het Sra nan
onderwijs we rd gegeven."
Veel aandacht besteedt Gobardhan aan de
assimilatiepolitiek die vanaf 1876 (leerplic ht )
werd gevoerd . In 1928 schreef de minister va n
Koloni ën expliciet dat het de doe lste lling va n
het o nd erw ij s in S urinam e was dat altc ra sscn
zoude n samens mc lt en tot één Nederlandse
taal- en cultuurge meensc hap. Maar na 1929
werd cr zo bezuinigd op he l onderwijs dat er voora l in de di stricten - we ini g van goed onderw ijs terecht kwam.
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Na de tweede were ldoo rl og we rd wel vee l
aandacht aan het o nde rwijs bestec(1. Dit gebeurde voorname Iij k door o ud - ln disehll1ensen,
zowe l van Nede rl a ndse als Surinaamse afko m st. 5 Verder wordt ges proke n over de inv loed va n STI CUSA h en het werk van de door
h<lar geïnitieerde Stichtingen Taalonderzoe k
(Taal-bureau) \.!n Vo lk s lec tuur,
Zoal s ee rd er gezegd , hel S tatuut ell de Onafhank e lijkh e id hebbe n geen breuk betekend in
de taalpolitiek. Wel hebben de ve rsc hill ende
cO ll1mi ss ies en in ste llinge n gepleit voo r
vergrot ing va n de kenn is van de ve rschill end e
m oede rtal en. maar vo lge ns Gobardhan hebben
sp reke rs uit versc hill ende groe pe n ee n sterke
drang de officiële taal. het ederla nds te le ren.
waardoor deze taa l steed s mcc r ee n
unili ce re nd e func tie hee ft ge kregen,
Wc zoude n v\.!rwachten dat de Nede rland se
l<l<l lpoli tie k o p de Ant ill en anal oog zo u z ijn aan
die in Surin ame, Maar uit de hi sto ri sc he besc hrij vi ng van Fl o rÎm o nt van der PUlle blijkt
dat tijd ens de periode va n de s lavern ij en ook
daarn a de ollieiële min ac hting voo r het Papiamento ni t.: t minder was dan di e voor het
Sranan, maar merkwaardi g genoeg is de Nederland se c ultuurpo liti ck tcn o pz ichte va n de
Antillcn mind er agressiefgewcest. Zo is er tij dens de ge hele periode vóó r het Statuut l1954)
nooit lee rpli ch t in gcvoe rd ,7 Het zou interessant
zijn na te gaa n we lk e hi erva n de oorzaken zijn,
De periode na 1954 wo rdt doo r Wim Rutge rs
behandeld. Uit z ijn artikel blijkt dat hoewel de
pos itie va n hçt Papiamen to op de Bened enwi nd se e ilandc nl'l veel sterk er is dan die va n het
S ran an (van hoog tot laag en van zwa rt to t
bla nk wo rdt Pap ia mento ges proke n. ook in de
vo lksve rtege nwoordi gi ngen), het Nederlands
nog steeds de enige o fli cië le taal is, Op SO Il1 ~
mi ge sc hol en wordt we l in het Papiamento ondcrwezen, maar ee n ollieiële taalpoliti ek is nog
ni et vastgesteld,
In Koloniale 7(wlgesch;edellis zijn de Nederland se (cx-)koloniën in één kader be han deld, waardoo r wij de kol oniale t<lalpo litiek in

d l' negent iend e e n twinti gste ecuw kunne n \ Cl'gelijken ell constHlcren hoc totaa l verschillend
de erfenisse n 7ijn gewC'es t die Nederland hee n
nage laten,
Noten
I. 111 },:%llia!" 7ilfl!plllifl'ck \\ ordcn dc terl ll,'l1 IlIheell/s .:n
111/'('(, 111 ,\' ('11 gebruikt, daar hd bl.!grip !lu/()//t'Si.\Th pas
l11.:t en door de nationa li.. tiSl:hc heweging is onbtaan ,
I1 ier wlll'(h echter in het \ l'J'\'olg de \ norkl.!ur g~ge\'el1
;lnn IlIdOl/('sisc:h o..:n fllliol/eüi!r. (lO\... ab dc/e h:rmen
enlgst.in:.. anachrnlli .. risl'h zijn,

2. Dt'lI toe

hO('~(I(' di Lllkw ,\!./'Ili, LI/('(/\' ell IIwulelill,!!.clI

;/1 Ol/tiC' ('/I
~Ch;lp

/lh' I/1I '(' S,II';lIa{/ms(' 1'('l'wlill,!!..

llijbdgl.!noot+

1966, 5UI';II;lIne, N.:\ll:rland

J, Em'I'cl()!1edÎC'

I '(/H SIII'iI/(lII/I', t9 77, p, -I-IK
4, Onderaan p, :!::!/'i ..,taat : I/c( uml(,l'lI'ij' 1I'(,1t1 ,!!.(',!!.en'lI i"

hef Sn/llllll l'III 'mUiI IS,ió I'el'::o!',!!.d door de I1!OI'{I\'Î.\l'/w
hl.!cli cr gestaan : I/ef
IIIltle/'lI'/;" tUlII dl' \,1(l I'('III. IIItI('/'('1I ,
BlYJet/el',!!.I 'IIJI'i 'IIIt', Waa~dlljnl;j\...

5, Gobanlh;lIl \crmcldl dat een belangnjk di.."CI \'an ,Il: tOi..'spra:l k \ all dç toellmalige minÎ:..tcr \:tn Ondcr\\ij~ \oor
h.:t Congr.:s \:111 't aalkrarl.!n is ontlc.:nd aan het
IJl'fI/I/lt'l/hol'J,. \ an Nieuw\.'nhuis,
6, Stichting C ulillrek S:tlllclI\\er\... ing (oorspronkelijk IIls:..en Nederland, IndOtH:sii:. Suriname el1 UI..' Nederlnndse
Antilll:n j,
7, Ook tbanw is d~' Il:erpticht op d.: AntÎll en pns in dc jarl.!n nl..'gentig en op Aruba nog stel.!ds uiel inge\'ocrd,
(r.:rso0nlijkl..' rnt:d.:dciiu g \:In \1,,1, RUlgcl's d,d,
20,04 ,9S)

H, Op de IJU\l'll\\i'ldeli St , MaaI1C'!1, Sau" en SI,Eustaliu:..
wordt 0\ l'l'wcgl'nd Engeh,

~e:..prokl."l1.

Eva Essed -Frllin
ROl/aid Snijders, De milll meI (Ie piccolo. /Jio ={jll \'{Ider Ed(~\' SnUde!',\'. Schoor!:
Uilge l'erlj COlisernc>, J 998, /58 p,

gr(~/l(! ()l'é'J'

Onlangs versc hee n v<ln de hand va n Ro naid
Sn ij de rs een biografie ove r zij n vade r die in
1990 op 66-ja ri ge leertijd ove rl eed.
Wal kan d e leze r in he t bock verwachten?
Ronaid Snijders, een bege nadigd nuiti s l, etnOl1lllsicoloog en public ist va n Surinaamse afkom st. raakt e geïnteresseerd in het sc hrij ven
van ee n biografic toc n hij begin jnren t<l chti g
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op va kanti e naar Suriname ging. Hij tro rin hel
ouderlijk huis een map va n zij n vader met
daarin enke le mu ziekstu kken di e hij had gesc hreve n. Va na r di e peri ode bego n hij mei het
in ventariseren va n zijn vad ers co mpos ities. Hij
vroeg da arn aas t aan Surinaamse musici di e zijn
vad er ge kend hebbe n welk e ervaringen zij met
hem hadden gedee ld . Uit deze verscheidene
bronnen heen Ron aid Snijders het mu zikale leven van zijn vader vastgelegd.
De aut eur schrij n over een man di e hij bijna
twinti g j aar in huis hee ft meegemaakt. Zijn
inspirati e, grappen en groll en, twijfels, dro l11 en, woede en hobby's. Snijders schrijft ove r
ee n musicus en zijn mu ziek. Edd y Snijders was
een stadscrcool uit Paramaribo, ee n militair,
een Surinamer in hart en ni eren, een autodidact.
In deze biografie besc hrij ft Ronaid Snijders
hel levc n van zij n vadcr, d ie in Param aribo, Surinam c, als bcroepsmllsicus we rk zaam was in
de befaa mde Mililaire Kapel. Edd y bes peelde
vcrsch il lende blaas instrum cnten, leidde en diri gec rd e bands. koren en orkesten in Surinamc.
doceerde mu ziek en componee rde werken
waarin Creoo ls-S urin aamse stijlen gecombi nee rd werd en met Europese in vloeden en met
Pan-am erika ansc J11u zickstij len als lalin,jazz en
Caraib ischc muziek. Zijn arran gement van het
Surin aams Vo lks lied wo rdt nog steeds gebruikt .
De meest ma rkant e verschijning van Eddy
Snij ders was di e met de kleine fluit . de piccolo,
wc lke tijde ns opwindende siraatparades reeds
in de ve rt e bovc n hCI schelle koper en slagwerk
uil kl onk . Eddy bezal ee n rij ke fantasie, was
een vrolijk mens en had vee l gevoel voo r humor. Als diri ge nt was hij zeer gewild, wellicht
vanwege het enth ousiasme dat hij uitstraalde.
Men vond dal hij de bedoe ling va n een stuk
duidelijk kon ove rbrengen en dal hij hel treffend kon verwoo rden . Snijders kreeg ook wel
ee ns kriti ek: soms mi ste zijn mu ziek elke
oorspronkelijkheid. De ve rzuid-amerikani serin g va n so mmige stukk en werd al s ee n
goedk ope oplossing gezien.

Edd y componee rde overa l. Thuis aan de eetlafel. In de slaa pkamer. In de aulo op alle papiertjes di e hij maar kon vinden. Op de binnenkant va Jl een sigareucnpakjc.
Edd y Snijders hield van muziekstukk en,
waa rin zich een ve rh aa l ontwikkelde. Hij hield
va n all e instrum enten. omdat hij vond dat elk
instrum ent ecn eige n kleur met zich meedroeg
welke kon worden toegepast in de orkestratie.
Hij hield van stukk en met ee n heroïsch karakter. Niet van droev ige mu ziek en ook niet van
zeer lange stu kken. Hetgeen ook te horen is op
de bijbehorende cd mei muziek van Snijders.
Mu ziek was voo r Snij ders in de eerste plaals
iets om de mens aan ge naam bezig Ie houden.
' Terwijl men zich erm ee bezighoudt, probeert
men er iCls lIil tc leren. wa t kan dienen tcr sti mulans van bepaa lde culturen. Het is iets wa l
we ni ct kunn en wege ij fe ren.·
In het bock komen naas t zij n muziekl evcn
di ve rse voorva llen uil het da gelijks leve n aan
de orde, gekoppeld aan hel Suriname van di e
dagen . Tevens probeert Ronaid Snijders een
antwoord te vinden op de vraag waarom zijn
vader het verkoos om - ondanks aanbi edin gen
uit Nederland - in Suriname te blijven wonen
en werk en. (H et lijkt een interessante vraa g,
maa r hel ant woo rd va n zijn vader was vrij simpel: ' Ik vind Suriname ontzett end prett ig. Ik
zo u in een and er land we l een bcetj e will en
gaan kijk en. nict om tc wonen ... We moeten
voo r Suriname het beste bI ij ven denk en. Voorlopig zjjn wc niet met dri e o f vier miljoen inwo ners, want dat zou een ra mp zijn voor Suriname. We zij n met een in woneraan tal van even
beneden het half milj oen. We kunncn het best
hier in het land. heel erg bes t zelfs. Goed met
elkaa r leve n. I-Iel kan /')
Vader Snij ders was geenszins ee n chau vinist, want als icts van Suriname hem niet beviel. wond hij cr geen doekj es 0111 .
In hel laatste hoo fdslUk van het boek voert
de schrij ver de odes en hOl11mages op di e door
land ge noten aa n zijn vad er zijn opgedra ge n.
De di chter Shrini vasi, beeldend kun stenaar

Recel/sies

Erwil1 dl' Vri es. maar vooral Eddy's kind eren
en verwa nten hebben zich ingeze t om hem niel
jJl de ve rgete lheid tc doen geraken. De schrijve r vindl dal door de grole bijdrage die zijn vader leverde aan het Surinaamse mu ziekle ven
hij , in tege nstelling tot andere grote SurÎnamnse componisten al s Co r Anij s, Dario Saveedra,
John Victor Dahlbcrg t.:11 Thcodoor Neumann
de Corduwa ondanks het feit dat ze internationaai operee rden, niet vergelen mag worden.
De lezer krij glna hel bock gel ezen Ie hebben
hel gevoel a lsof Ronaid Snijders zijn vader
aanbeden heef'!. Hel sluk 'Ode aan Eddy
Snijders', dal dc zoo n voo r vader componeerde
en op de bij behorend e cd tc horen is, ri ekt hier
s!erk llaar. Moc ht dat hCI geva l zijn dan had ik
liever in hel bock geleze n waaru it di e persoonlijke ad oral ie dan IVei beSla nd . Ronaid Snij ders
gaat in zij n bock we inig tol niet in op hoe de
ve rhoudin g lusscn hem en zijn vader was. De
lezer had het we llicht interessa nter gevonden I e
lezen of het een grote wens va n Eddy Snijders
was dat zijn na zat en in h t:1 mu ziekl even terec ht
zouden komen. En hoc werkte vader aan de
mu zikal e vo rmin g va n zijn kind eren ? Thuis
werd er veel ge musiceerd . Edd y componeerde
eenvo udi gt.: Surin aa mse of Latijn s- Amerika
mu zie kj es, di e hij door zijn nog j onge kinderen
lict spelen. Een goed rilm egevoel stelde hij
hoog op prijs. Vo lge ns de schrijver uitte Eddy
zijn misnoegen ove r cen stuk dat niet goed
werd gespeeld meestal doo r cr grappen en grol len over Ie maken. Als lezer snap jc de jokes
ni ct wa nnee r je ni et in hui ze Snijders ocnt
opgegroe id. waa r het met negen kind eren en
and ere familieleden een drukk e, vrolijke bocJ
was.
Ging het c r we rkelij k zo zachtaardig en liefdevol aan toc zoa ls de schrij ver op bl z. 93 aangee n?
Schrij ve rs moeten voortdurend oppassen
nict lui ofgernak zlJclllig Ie worden. Vooral verhal en di e ove r wensvervullin g gaan, zijn wat
dat belre f! gcva"Jflijk . I-Ioc fijn zou het zijn ,
denk j e. al s eell ... Als j e uit gaat van een idee
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waarvan j e denkt dat het moo i zou kunn en zijn.
vraatde dan alt ijd a f waar de add er (de prikkeling) onder hel gras zit. Dan pas kan het idee
een ve rh aa l wo rd en. W~HlI ee n adder zit cr altijd . Welnu . na het lezen va n De man mel de
p iccolo heb ik ni et de adder onder het gras kun nen ontdekk en. Het bock is een voort kabbelend verhaal over een personage di e in
ee n bepaalde peri ode eell bijdrage levert aan de
ontwikkeling va n de stadsc reool se muziekcuItuur in Suriname. Eddy Snijdcrs komt in het
bock ove r als een lieve ru sti ge man di e voo ral
hum uristisch was. een lamil,' mal/ di e in de
medemens we ini g kV.laa·d zag'.
RonaJd Snijders schrijft in De mali meI de
piccolo ove r het leve n va n zijn vader en gee ft
terl oops ee n beeld van de ont w ikkeling van het
mu z Îkaal ~c ulturee l leve n in en rond Paramaribo va naf de jaren twintÎg tot de jaren negentig. De geïnteresseerde lezer kan. ondanks de
stili stisc he mank ementen. da arm ee zijn voo r·
dee l doe n.

Cd-besprekil/g: 'Tile MI/sic af El!t(l' SI/ijllers',

A Grelll Composer [rom Suriname (J923~
1990). BSMOI/6. P/'odllced IJy ROl/ aid SI/ijders. PO Box J]97 Del/i. /h e Ne /herlal/d".
De manlIIel de piccolo wordt begeleid met ee n
cd waa rop historische opnamen staan va n de
bekendsIc werken van Eddy Snijders. Het is
een historisch document waarop de muzikale
ac ti viteiten va n Snijders zijn vastgelegd. Niet
alleen de mu ziek van Eddy's hand, die doo r de
Militaire Kapel. het Maranatha koor en het
Jc ugdorkcst is te horen. maar ook ROllald,
Chcrish en de res t van de famili e Snijders en
hel Edd y Snijders Ork esl geven ae le de présence. Op de cd is Ic horen hoe Edd y Ic werk
ging tijdens repetities, maar ook een toespraak
va n Johan Fcrri er, de ee rste Pres ident van de
Republiek Suriname, is aan de verzameling
toegevoegd. De bedoeling hiervan was mij bij
het beluisteren van de cd niet duid elijk. totdat
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ik in hel bock las dal de Presidenl een oude
vriend van dc componist wa s.

Van de ve le composities van Eddy Snijders
zijn helaas maar weinig stukken geregistreerd,
wuardoor het voor dc samensteller van de cd
een weihaasi ondoenl ijk karwei was 0111 een
overzicht tc presenteren. Desondanks wordt
hel werk va n Eddy Snijders weer lot leven gebracht wanneer voora l de Surinaamse luisteraar het officiële arrangen1ent voor het Suri-

naams Volkslied hoort. Maar ook nummers als
MilliMilli, Poeroe voelDe en Wi egi prisiri roe-

pen voor dc oudere Surinamers herinneringen
op aan dc straat parades in Paramaribo. De cd
geeft weliswaar een ind ruk van Eddy's vee lz ijdige muzikaal talent, maar de samenstelling
hiervan geeft wel veel van hetzelfde Ie horen.
Carlo Hoop

Provinciaal Siel/npl/ Ilt Volwassen -Educatie
Noord-Nol/alld (PSVE). Jeugdheril//leril/gel/

verteld dllOr AlI1i/liallllse, Surillaamse eu
Arubaa/lse oUlleren in Netierland. Zaandam:
PSVE. /996.88 P. /'20.Oude mensen halen graag herinneringen op uit
hun jeugd, zij vertellen over de hoogtepunten
uit hun leven of over moe ilijke tijden. Mijmeren over de betekenis van hun leven, zoeken
naar erkenning of een verlangen naar de jeugd
kunnen daar redenen voor zijn. Voor oudere
migranten heeft het vertellen va n herinneringen een extra dimensie. Mildred Uda-Lcde en
Ignaee Verberk drukken dil in de nabeschouwing van Jeugdherinneringen als volgt uit:
' Het vertellen en verder bespreken van de
herinneringen maakt het mogelijk 0111 het leven
vroeger (daarginds, ver weg) en het leven hier
(1996, in Nederland) beier Ie begrijpen, om te
lere n vanje eigen levensloop'. Verder geven zij
aan dat het kriti sch waarderen va n het ve rl eden
een vo rm van emanc ipatie is en een voor·
waarde om gelijkwaardig in een Nederlandse

samen leving IC participeren (pagina 85).
Negentien Surinaamse en Anti ll iaanse ouderen verte llen in dit boekje hun jeugdherinneringen . In het voo rwoo rd wordt verrneld dal
deze mannen en vrOll\ven lussen dc 53 en 95
jaar oud zijn. Er Slaat een lijsi mei namen van
de vertellers afgedrukt. De leeftijd en naam
staan ni et bij ieder verhaal afzonde rlijk vermeid, maar de leeftijd komt zo nu en dan wel in
de verha len ter sprake.
In een aantal verhalen worden de moeilijke
levensomsta ndigheden beschreven. Een oude
heer ve rleit dal hij op IwaalDarige leeftijd zijn
geboorteland Indonesië verliel om in Su riname
als contractarbeider te gaa n werken op de
suikerplantage Alliance. Zijn beide ouders wa·
ren toen al overleden. a de contractperiode
va n vijf jaar, bleek hij zijn terugreis zelf te
moeten bekostigen. Daar had hij niet op gere·
kend, want VOo r dc heenreis had hij ook niet
hoeven betalen. Met zijn lage sa laris had hij
overigens niet voor de dure reis kunnen sparen.
Zo kwam 11et dat hij in Suriname bleef en daar
een gezin sli ehlle. Hij leefde van de opbrengsten van zijn kostgrond en werkte als losse MbeideropAlliance. Na een leven lang hard werken geniet hij van zij n oude dag bij zijn dochter
in Nederland (pagina's 12-15).
De meeste ve rtellers in dit boekje halen echter fijne of gra ppige herinneringe n op uit hun
jeugd. De school. de kerk, de maaltijden, vrienden en de mooie olllgevlng zij nlhema's di e in
de verhalen veelvuldig aa n bod komen. Helaas
bestaan de verhalen vaak uit frag\T\cnten , die de
teksten een anekdotisch karakter gevell. Zo
vertelt een mevrouw dat zij met haar vriendinnetje naar een bruiloftsfeest ging zo nder dat
aan haar moeder tc vertellen. Bij thuiskomst
kreeg zij straf van haar bezorgde moeder, ell
beloofde zij nooit meer van hui s weg te gaan
zo nder te zeggc n waarheen (19-20). Een ander
vertclt hoe hij en zijn vri enden op een avond
flesjes bier onder een boom vonden en besloten
di e op IC drinken. Het koude bier smaakle
goed. Pas jaren later bieehlle hij de diefsial op
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<Ja n dc e igenaar va n het bier. Di e moest er harte lij k o m lac hen (27-28). Deze verhalen zijn
voora l va n belang voor de vert e ll ers ze lf. Ze
geven de leze r wc ini g in zicht in hoe het was
om in S urinam e o r op de Antill en op te groe ien.
Het is dan oo k ma ar de vraag o f dit bock we rke lijk ee n goede leidraad bi edt voor - zoa ls de
sam enste ll ers s ugge reren - hulp ve rl eners: di e
zouden met dit boc k ee n beter bee ld van de
ac htergrond va n hun c li ënten krij ge n (pag ina
87) . En waaro m zouden kind eren en kl einkinderen dit boe k moeten leze n 0 111 hun oud ers en
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groot o ude rs bete r te begrijpe n ? (pagina 86).
Die kunn en toch beter naar de ve rhal en va n
hun o ud ers en groot o ud ers zelf lui steren. We l
kan ik mij goed voo rs te ll e n dat de ve rh a len
nutti g z ijn 0 111 o uderen tc stimul eren o m ove r
hun j eugd te praten (pa gina 86). Om mooie herinnerin gen naar bove n Ie hal e n, di e in de loop
der tijd in de ve rge te lh eid wa re n ge raakt. Dat
rcmini scc ren blijkt imlllers zo waa rd evol te
z ijn aa n het e inde va n hel leven.

Ell en Klink ers

lrene Rolfes

Recente publicaties
BUI/deIs
Hassankhan. M aurit s S.; Sandew Hira (red.)

Grepen lIil / 25 jaar maatschappelijke olllwikkeling van Hil/dos/allen van Gya en
Boodh eea la / Lacllmol/ en Djwalapersad.
Param aribo : IMWOfNauyuga; Den Haag:

Amrit, 1998.27 1 p.
Mee keren E. van; R. F. May (red.)
Culluren binllen psych iatrie-muren. deel VI :

.\~l'mposillmverslag april 1998. [Oegstgeest :
Psychia tri sch Zie kenhui s Endegees t] , 1998.
Mitrasingh , Benjamin S.: Marita S. Harpal

(red.)

flin e/as/allen
WIJl co /! rf(/ctarbeiders tal
SI/ril/alllen·. 18 73- 1998. Paramaribo: Stichting Hindostaanse Imill ig ratie, 1998.273 p.
Wett eng l, Kurt (c indrecJ.)
Maria Sibv/la Merial/ : 1647- 1717: kUl/s/enares en' lIafUlII'onder:oeksteJ: Haarlem:
Bcc ht ; Haarl cm : Tcy lcrsllluse ulll , 1998.275
p.

72-89.
Bedacht , Rudy

Kennismaking met de gitaar

spelregels.

Amsterdam: Multi-Musica, 1998.300 p.
Bhikharie, Roy

"Het fenomeen illll11igratie",/n: BelU'CI mill S.
Milrasillgh: Marila S. Harpal (red.). p. 1618 .
Boef, Aug ust Hans den
"ASlrid Roemers trilogie van hel verscheurde

S uriname". 8==lle/ill27(255), 1998, p. 32-36.
Boer, W. de
"I-icl overzeese Bhojpuri in Guyana, Trinidad
en Suriname", 11/: Mm/rils S. H assallkhan;

Sall del\' Hira (red.), p. 190-20 I.
Brana-Shulc, Gary
"Sccurity issues and indigenous grol/pSin th c

Guianas : Guyana , Suriname, and Frcnch
Guiana". 5ma/1 Wars wlillnswgencies 7(2),
1996, p. 12 1- 138.
Brave, lwa n

Boekel/ en artikelen
Adhin. Jna n H.
"Terugbl ik in voge lvlucht", Hint/arama I ,

1998, p. 6- 10 .
Agerkop, Terry
" La musica en Surin<l m'·. Del Caribe 26,

199 7, p.2 1-29.
Bada l, Carlo

Enkele reis Paramaribo: terug in Suriname.
Am sterd am : Bert Bakker, 1998. 169 p.
Breinburg, PClrünella
" Thc hi s tori cal nave ls of Cynthia McLeod".
Caribne/ 1, 1998, p. 44-53.
Bruggink. G.K.; R. I·laaske n; R. Keen
Allochtonen ;11 Grol/ingen : een im'en/ariseremt OIuler:oek naar de maatschappelijke

" Intellec tu ele ontwikkelingen van de Hindostaanse bevo lkingsgroepen". In : Mattrits

positie van Anlillianen/ Arl/ banell , Marokka nell, Molttkkers/lndonesiërs. Surinamers.

S. Hassal/khal/; Sal/dell' Hira (red.) . p. 11-46.
Bajnath, Kri sh
" Het Sarnal11i : meer dan huis-, tuin-, en kcu -

Turken CJl nieuwkomers in de provincie Groningen . Groningen: Maatstaf, Buro voo r So-

kentaal". /n: Benjamin S. Milrasingh: Marita

S. /-la/ pal (red.), p. 44-56.
Baldew- Malhoc, Socs hila
" Het Hindoeïsme in ons land". 111: Bel/jamin
S. Mifmsil/gh : Marita S. !-larpal (red.), p.

c iaal Wet ensc happe lijk Onderzoek, 1997 . 93

p.
Bruijne, Ad de; Aart Sc halkwijk
" Paramaribo: its eharactcri stics as a Ca ribbean c ity". In : Land. sea and hUJI/01/ eifor! il1 fhe

CaribheC/1!

: proceedings ol Ih e 28111

/

245

Rcceme puh/icatie.f
I l1Icrllatiol1l1{ Geo}!,rapltica/ Congress SymposiulII 'The Carihheal/ 8m'in', Tlle Hague
AuglIst 7-8. 1996. Beate M ,IV Raller:

Wo/(lJielric" Sa"r (eds). Hamburg: Inslilul
fiir Gcographie der Universität Hamburg,
Arbeitsbereieh Wirlscha nsgeog raphi e, 1997,
p. 93- 103.
Brussel. Henk van
"Veetee lt" . 11/ : !Je/ljamil/ S. Nli'rasingh:
/v/ari", S. /larpa/ (red.) . p. 232-235.
Burg!. A. van de; C. Dietz
"Vrouw, cultuur en hulpverlenin g: werkcn in
de vro uwcnhulpvc rl eni ng in Surinamc·'. In:
E. I'all /v/eekerell: R.F. MUI'(red.). p. 107-1 12.
Ca rl in, Eithne B.
"Speech cOJll munity form at ion : a sociolinguÎst Îe proli lc or lhe TrÎo ofSurinamc'·. Nel!'
Westilldiall Gllide 72( 1&2)_ 1998_ p. 4-42.
Chocnni. C han E.S.
" '-Iindostanen in dc Nederla ndse samenleving", In: Mauril,\' S. Nass(/l/klwlI: Somlell'
Hira (red.). p. 236-268.
Chotkan. Danndcw
" I-Iel va kb ondswczcn'·. 11/ : Bel~jal1lill S.
/V/ill'llsillg" : /v/urilll S Hurpa/ (red.) . p.
159- 165.
Danns, Donna
"Tilc cvo luti on of tllc finan cial secto r in Surinam e ( 1970- 1996)". 111 : T"e .Iillallci,,/
el'OIUfiOIl of file Carihhean ('omm/luit.\'
(/9711- / 996). Lallrellce C/arke: DOllna
Dm,,/.\" (etlsj. St.A ug usti nc, T'dad : Caribbean Centre lor Monelary Sludi es. UW!. 1997.
p.355-406.
Dessing. N, M.
"Verlies, rouwen ritue len vo lgens de Islam" ,
11/: E. \'(111 Alee!.:erell: R, F ,Hay (red.). p,
45-49.
DisIe lbrink. Marj o lijn
"Mannelijke opvoeders in Surinaams-C reoo lse gezinncn in Ncderland". Kil/d en
Adol"sCCIIi 19( I). 1998. p. 162 - 168. (ThemanU111mcr : Vadcrs).
Oi stclbrink , Milljolijn
GfJI'vedil/g in Suril/o(1f11s-Crt!ooJsf! ge::iul1el/

in Nederlmul : eel1 eigelJ koers, Asscn : Va n

Go rcu1l1. 1998. 198 p.
Donselaar, J. van

" Daterin ge n van cni ge ga llicismcn uit oude
bronnen ( 16 82- 1777) ove r Su ri ll",,,e" . /Je
Woordella"r2( I). 1995. p. 7-9.
DUUI"voo rf. "HlTict
"1 35 jaar vrijh eid: kcl i kOl i". /IóOF juli/au g uslus. 1998. p. 43-45.
Duurvoo rt. Il arri et
"Enkele re is Paramaribo: het nieuwe vade r-

land van Iwan Bravc". RoOF juli/augustus.
1998. p. 76-77.
Eersel. Cl1.I-I.
"The lISC oflangua gc in Winti , an Arri ca n-A11lerÎCan rcli gion", Carilme/ I . 1998, p.
95-101.
Egge!'. J.

"Caraibisehe literatuur". SIV! Forum 14(2),
1997. I 5( I). 199X. p. I US-lil.
Egge r. .I .

"Relati ons bctwe\.!n Suriname and the United
S tatcs in th e 20lh century", Juunwl f?/Social
Sciellces 4( I). 1997 . p. 3-22.
Els houi. R OIl
"Vrij naar dc natuur gcsc h i lderclc verzinsels:
over dc poëzie van J\nto inc A.R, de Kom",
8::/Ielill 27(255). 1998. p. 66-71.

Emmer. Piet
The DUId, il/ fhe Alloll/ic f!CO I/Ollly,
! j8()- 1880: /rade, shn 'el:\' wuI El1Iullcipmi011. A Ide rs ho I [CIC .] : As hgatc. 199R . 283 p.
(Variorul11 Co ll cclcd Sl udies Scri es; CS6 14 ).
Essed-Fruin. Eva

·'Taal en identiteit", Nederlands;1I Surillame
3( I). 1998. p. 3-5.
Fcrrier. Leo H.: Benjamin S. Mitrasingh
··De moord opJamcs Mavar" . 111 : Bel/jamin S.
Mifrasingll: Marira S. /-larpal (red.). p.
101 - 15 1.

Fen·ier. Lilli.:m
"Mi sbruik e n hypocri sie". 11/: Be,!jalllil/ S.
MilrllsiJlgh: M arira

40-43.
Gclder. Roe lof va n

S

Jfarpal (red.), p.

246
"Maria Sibylla Merian tussen kunst,

Irene Rolfes
COI11-

meI/boek 1873-/916 = East Indion immi-

mcrcic, li cOlcbbcrij en wc tcllsc hap". /n: Kurt
Weuel/gl (eil/dred.). p. 136- 149.

grams iJl Suriname : books of IlClmes
1873-1916. Den Haag : Am rit; Paramaribo:
IMWO, Nauyuga, 1998.642 p. (Ui tgave ter

Gi ljasing, Soeshiel K.
"Straf en we t", IJl : Benjamin S. Mitrasingh:
Marila S. 11"''1'01 (red), p. 228-23 1.
Games, P.

"Skin-li ghtening womcn in an Amsterdam
neighboorhood". Caribl/et I, 1998, p.
106- 109.
Gooswit. Sylvia M.
ASla Els/ok: s 'ma uso /tU/leri (de lamp ill

Amsterdam : Stichting
Suri naa mse Vrouwen Bijlmcrl11cer (SV B),
1998.66 p.

alldermans IlUis).

Gopalrai, S hocnanda

De hOI/(SeClOr en duur=ame Dil/wikkeling ww
Sur;/wlJle.' ('en stIldie vaJl de howil1dllstrie il1
SI/ril/ome. [Parama ribo): [s. n.), 1998. 145 p.

(Proefschrift).
Grosfogue l, Ramón
" Modcsof inco rpo rali o n : colon ial Caribbean

migrants in Western Europc and the Unilcd
Slates". /n : Caribbeall migrotioll.' globalised
idemi/ies. Mo/'y ChamberJain (ed.). London
[etc.): Routledge, 1998, p. 36-46.
Haa kmat, André
" Rctour Paramaribo
Haakmats dagbock
(deel I en 2)". De Gmene Amsferdammer
122(27); 122(28), 1998. p. 20-23; 16-17.
Hasnoe, Rchanna
" Pl ati clan dsvfOuwen en gender", 111: Belljamin S Mitrasil/gh: Marita S. Ha/pal (red.), p.
189- 195.
Hassa nkhan, Maurits S.
"Thc influcncc or migration on politica l
dcvctopmcnts in S uriname, 1900-1987",
.lal/mal of Sociol Sciences 4(1), 1997, p.
47-66.
Hassankhan, Maurits S.
" Participati e VCl Il Hindostan cn in de politie k".
lil : Maurils S. J-/assal/khan: Sandew Hira
(red), p. 7 1- 101.
Hassank lwll , Maurits S.; Sa nd ew Hira
j-lindoS/{/rlllse ill/l1Iigrlll1lell ill Suriname.- na-

ge legenheid van 125 jaar I-li ndostaansc im-

mi gratie in Suri name).
Hiddema, Bert
Gl/I/it. [Aillsierdalll]
Luitingh-Sij thoff,
1998.268 p.
Hindori, Djai cnli
"Gesch iedenis va n onze landbouw". In : Benjamin S. MitrasÎlIgh: Marita S. Hmpal (red.),
p. 19-39.
Hira, Sandew
~' 1 25 jaa r sociaa l-economische OIl1wikkeling
va n de Hindostancn in Suriname". In : Maurits S. Hassankl/{U/ : Sandeu- Hira (red.), p.
10-24.
Hofmeester, \-Vinston: Nynke van Zorge
Mlllti-cultllreel N IVON : de It'ensen en behoeften van Turken. Marokkanen, SLirilwmers, AlIlillianen in Nederland met betrekking 101 vrijetijdsbesteding en recrealie. A ms te rd ~m1

: Vrije Universitcit, Voorlichting cn
Ex terne Betrekk inge n, 1997.29 p. (Rapport
Wetenschapsw inkel; 9702).
Jaha ngir-Abdoc lrahman, Saira
"The impact of lllonctary pol icy on price anct
exchange mtc stabi lity in Surinamc". Socia/
alld Ecol/omic StIldies 46(2/3), 1997, p.
75-91.
Jank ipersadsi ng, H.
"Schets va n de woon- en leefsituatie van de
Hindostancn van 1873 l OL heden". In : Mal/rits S. Hassal1klulIl: Saodell' Hira (red), p.
59-70.
Jong, Sjoerd dc
"Tussenstop Suriname een natie tussen
cigenhaat en zelfres pect ". Hol/allds Maant/blad2, 1998, p. 27-35
Kempen , Michiel va n
"A ltijd wacht ons nog de pot met vlees
verte ll en, dansen en sc hrij ven in het Surinaa mse binnenland". 11/: Beeld voor beeld:
festival voor visuele antropologie 4 T/m 7jllni

Recel11e pl/hlicaties
1998 Sueter(in Amsterdam: artikelen elljilmbescltl'ij\,jllgell. Natasc/Itl Bregstein .. [el al.}
(Beeldc()/II.). Amsterdam: SAVAN, 1998. p.

26-34.
Kcmpcn, Michid van
KUk \'l'ee.",'loos ill de ,\piegel : Afbert Helmall
/903 -/996
notilies, !lota :... noteringen.
Haarlem : In de Knipscheer, 1998. 125 p.

Kempen. Michiel van
"Een kleinkind op leeft ijd en een guiti ge
groo tvadcr: over traditie en re fl cct ie in hel
wc rk van Cclcstinc Raalte en I-Iugo Pos"
Kmi"pllllt 38( 172). 1997, p. 250-276.
Kempcn, Michicl van
"Een negerdichtcr die zichzelr wegzong
over de poëzie van I3crnardo Ashelu".
&ollelill 27(255), 1998. p. 50-60.
Kempen. Mic hi el van
"Vuurtje blazen. nesje schudden: de literaire
kritiek in Surin ame in dcjaren ·SO". SWI FoJ'/1I1114(2), 1997, 15(1), 1998,p.33-49.
KClwmll, Etrendi
"De ont wikke ling van de Sarnami muziek
vanaf 1873 101 heoe ll ". 111: At/al/rits S. Hassank/wlI; Sam/ell' lIim (red.), p. 204-2 17.
Koefoed, Gee n
"Grensoverschrijdend nationalisme". SHII
Fomll/ 14(2), 1997. 15( I). 1998. p. 70-8 1.
Kom. An loinc de
"Rccpgordijncn". Boolletill 27(255). 1998, p.
61-65.
Kom. Julius F.M. de: G ijsbcrt B. va n der Voet:
Fredcrik A. de WoJn'
"MerclIry expos un: ofMarooll workers in thc
small seale gold mining in Suriname". Ellvi/'OlIlIIelllal Re.lwlt·" 77(2). 1998, p. 9 1-97.
Koning. A. de
"A ls jij Ram ben!. .. : ve randeri ngen in het leven van I-I indostaanse vrouwen in Paramaribo va naf de jaren vij fti g". 111: Mal/rits S
I-Ia ssallkhan: Somle1\' !-I/ra (red), p.
15 1- 189.
Konin gsbruggen. Peter van
"liet paradijs aehlcr eell wijkend e horizon:

147

over sla vern ij en ident iteit in de relatie tllssen
Nederland, Surinamc. de Ant illen en Aruba".
MigralIteIl Infimll,,(i~/î 27. 1998. p. 3- 11 .
Kopijn. Yvcttc
"ConstfuctiollS ofct hnicily in th e diaspora:
th e case of thrce gellcrati ons of Surinamcsc-.Iavancsc womCJl in the Nct hcrlands". /1/:
Carihh('(JII lIIigratioll : g/uba/ised idclltities.
At/m:l' ChalllIJer/aill (ed). London [ctc} :
Routledge, 1998, p. 109- 124.
Kopijn, Yvette
"The oml history interview in a cross-clJlwraJ
setting: an ana lysis or its Iinguistic, soda!
anel ideologieal slructurc ". In: Narralil'e (IIul
genre. Mmy Challlherlail1: Paul TI/Ompsoll
(e,l». LOJl(IOI1 (etc.] : Rnutledge. 1997. p.

142-159. (Rout\cdge studi es il1l1lemory and
narrali\'c: I).
Lalmaholllcd. James K.
"De invloed van de Hindostuansc moslims".
111: Benjamin S A4itrasillgfl; l14arila S.
/-I {//p" I (red.). p. 66-7 I .
Lcgêne. Suséln

De hagage \'lIIl I3lollllto.fF ell Vall Breugel :
Japan. Java. r"'iJoli C'n Suril/ame ill de
lIegell/iende-eeuwse Nederlalldse ('u/I/lllr
I'(lIIl1el imperialisme. Amsterdam: Konink·
lijk In stituut voor de Tropen. 1998.468 p.
(Procfschril'l).
Lic a Kwie, COl' J.: Henk G. Esajas (eindred.)
"!-I et distrikt iekeric ~ The Nickcric Distriet".Sl/ralco Mogooille22(1).1998.p.I-23.
Liebe rg, Cad yn S.
Suriname.- ellChallll1lellf U/file wor/tl Chicago. I L : Childrens Press. 1995. 126 p.
Loor. Anelré
" I nl cgratie in en door het onderwijs".In: Belljamil/ S. Mifrasingll: IV/arita S. Harpa/ (red.) ,
p.153-158.
LlIdwig, Hci drun
" Het rup sc nbo ~k : eell populair natuurverhaal" . 111 : Kl/rl Wellellgl (eilldred.), p. 52-67.
Lut z. Helma
"The Icgacy of migration : immigrant mothcrs anel dnughtcrs and {he proccss ofi nt cr-

248

Irene Rolfes

generational tran smi ssioll" . /11: Caribbean
globalised idclltities. Maly
Clwmberlain (ed.). London [ele.] : Routledge. 1998. p. 95-108.
Madarie, Morino
"Visserij". 111: Benjamin S. Mitl'asingh;
Marita S Harpal (red.), p. 95-99.
migrmiol1

Maikoc, Niermala
"Vrouwen in de politiek" , In: Benjamin

S.

Mitrasingh: Marita S Hwpal (red ), p.
202-205.
Marhé, Usha
Op het raakvlak van cu/turen.' hulpverleensters over zorg en hulp aan zwarle, migranten- en vluchteIil1genvrouwen. Utrecht :
Targuia, 1997.27 p.
Marres, René
"Het vermeend racism van Helmans 'De
stille plantage"'. In: Zogenaamde politieke
incorreclheid ;n Nederlandse literatuur
ideologiekritiek ;11 analyse. Leiden: Interna-

tionaal Forum voorAfrikaanse en Nederlandse Taal en Letteren, 1998. p. 63-73.
Marte, Fred
"De contrnctarbeid en de internationale
politieke en economische orde". 11/: Be1u·a-

min S. Milrasillgh: Marita S. /-larpal (red.), p.
176-187.
Martinus Arion, Frank
" In de huid van Oroonoko, hoe de roman in

Suriname begon". SWI Forum 14(2), 1997 ,
15(1), 1998,1'.21-31.
MeLeod, Cynthia
"Geromant iseerde

geschiedschrijving

en

Menke, Jack
"Decision-making in Suriname: the effect of

globalizalion". Carihbeoll Affiws S( I). 1998,
1'.45-57.
Menke, .Iack ... [ct al.] (eindred.)
"Surinaamse en Caraibische litera tuur :
schrijverschap 2000 nationaal of internatio-

naal?" SW! Forum 14(2), 1997, I S( I), 1998,
1'.3-125.
Milrasing, F.E .M.
"Politieke ontwikke ling: een politi eke enjuridi sche beschouwing". /11: Benjamin S.

Milrasingh; Marito S HO/pal (red.), p. 1-15.
Mitrasingh, Benjamin S.
"Natievorming". In : Benjamin

S. Mitra-

sillg": Marito S Horpal (red.), p. 240-266.
Mohadin, Kri sh
"Bosbouw". ln: Benjamin S. Mitrasingh:

Marito S HO/pal (red.) , p. 236-239.
Mols, G.P.M.F.; M. Wladimiroff(einred.)
Homo advocalus Spong-bundel: bUIldel
aangeboden aan MI: G. Spong Ier gelegenheid van zijn 25jarigjubileum als advocaat.
Oen Haag : SOU, 1998.238 p.

Moor, Els
"Het verdriet van Suriname: over ' Plantage
Lankmoedigheid', de debuutroman van

Michiel van Kempen". Bz:/Ielill 27(255),
1998, p. 25-31.
Mungra, G.
"Genera tieverscllUi vi ng bij I-lindostanen

va n La"a Rookh lOl KLM". HilldoramQ I,
1998, p. 30-33.
Mungra, H.O.

internationale faam". SWI Forum 14(2),
1997 , 15(1), 1998 , p 50-54.
MeLeod, Cynlhia

" Liefde en verdriet binnen ontredderde relaties". In: Benjamin S. Mitrasillgfl: Marita S.

Herinneringen aal! MClriël/burg: historische

Niemel, Jules
Al1ansi-rori. Amsterdam: J. Niemel , 1997 .57

roll/Oll. Paramaribo: VACO, 1998. 174 p.
Meeteren, Sanneke van; Tjarda Smid

Groepswonen Hindostaanseollderen: evaluatie van een voorûereidillgscursus. Amsterdam : Vrije Universiteit, Voorlichting en Ex-

lerne Belrekkingen, 1997. 58 p. ( Rapport
Wetenschapswinkel; 971 0).

Harpal(red.),p.166-175.

p.
Oostindie, Gert

"Thc delusivc contilluities of thc Dl/teh
Caribbeall diaspora"./II: Caribbean ",igralia/) : globalised idemiries. Mm)l Chamberlaill
(ed). London [elc.] Rouliedge, 1998. p.

uv

Recenrc puhliCafies

127-147.
Oostindic, GerL Ben Paasman
"Dulch attitudes lowards colon ial empires.
indigcnous cu ltures, and slavcs". Eighteellfh-Cel/II/rl' SII/dies 31 (3), 1998, p. 349-356.
Pakosie.André R.M.
"Gezondheid en ziekte in dc Afro-Surinaamsc c ultuur" . Siboga 8( I), 1998 , p. 2-10.

Para, ThcD
Wraak der lIïjsheid
hel I'er/al/gell VClll
SI/ril/ame. Amsterdam ' De Bezige Bij. 1998.

95 p.
Pcssireron. Sylvia
TrOl/weil ill =el'CI/ 'Neder/alldse' cu/lurell
huweltjksf'iltte/en jJl de An/illiaal/se. Chinese, Il1dol/esische. Marokkaanse, Nederlandse, Surillaamse ell Turkse cu lil/II/:
Utrec ht : Ser!JJl Press, 1997.96 p.

Pos, Hugo
"Grensoverschrijdende etn iciteit", SWI Fo/"/1/1/ 14(2), 1997, 15(1), 1998, p. 62-69.
Pos. Hu go
"De ongewisse tijd". &o/lelil/27(255), 1998,
p.42-47.
Ralcigh. \Valtcr
Thc discoverie oflhe lenge. rich, alld bewlfjid
empyre C!l Guialla. Neil L. Whiu:head (ed.).

Manchester Manchester Uni versily Press,
1997.232 p.
R.amadhin, Hardeo R.
"Het polderleven in Nickcric". /11: Belljamil/
S. Milrasil/gh: Marita S. I-Iarpal (red.), p.
207-227.
Ramdhani, A.
"H indoei"stisehe geestelijke ve rzorging binnen de psychiatrie". 11/: E. vall Meekerell: R.
F. Ma.\' (red.), p. 41-44.
Ramdhani , T.
"" Het Surinaams Hindoe-trouwpatroon". 11/:
M(lI/rilS S. I-Ias.wmkhan; SalldelV Hira (red.),
p. 123- 150.
Ramdharic, Roy
"Behoud van de Hindoe identiteit na 125 jaar:
traditie, integratie en persoonlijkheidsvorming". I-lilldorml/a I) 1998, p. 14-21.

Ramsocdh, H.
"Politiek leidersc hap aan weerszijden van de
Co rantijn". /11: M(II/rils S. lIa.\'.wllkhall:
Smlde" , !-lira (red.), p. 102- 122.
Ramsundcrsingh, Karan
" Hi ndostancn in het onderwijs", 111 : Bel/jamifl S. A4ilrasil/gh: Marita S. I-Iarpal (red.), p.
90-94.
Rapp"
"Lcesduivels allemaal", Nederlallds ill SlIriIrallTe 3( I), 1 99~, p. 9-12.
Rappa
"Van polit ieman in Nepal tot con trac tant tc
Mariënburg het levensverhanJ van immi grant I 73 / X". 11/: Mal/rif ... S. /-lassallklwlI:
Smldc\\' /-lira (red .. p. 218-235.
Rom eny, Robertine
"Een bibliotheek zo nder budget: he t Johanna
Elsen houl VrouwendoclIl11clltatiecelltrulll in
Paramaribo". Lover 25(2), 1998, p. 43-45.
Rood. Lydia
Maureell

een SI/rillaamse ilJ Neder/alJd.

Amste rdam: Prometheus, J 998. 137 p,
Rüekcr, Elisabeth
"Maria Sibylla Merian als ondernemer en
uitgeefster" . 111: Kar! WeJfclJg/ (eine/red.), p,
254-261.
Samwel, Diederik
""Rust en zo n: home again". RoOF se pt/okt,
1998,1'.64-67.
Sallches, Manon Ruth
De IIol/ding I'{/n k!arokkaallsc, S/lrillaamse
en TurksejolIgerelI lell op:ichlc \"(11/ sociale
grel/:en. Groningen Sti chting Kinderstudies, 1997.238 p. (P roerschrift).
Sarnami Vanita Sanstha
De groolste opsta lid IUdells de kOlllraklperi-

ode, A4ariënlJ//rg 30 juli /902. Paramaribo:
De Sarnam i Vanila Sanstha, de Surinaamsc
Vrouwen St icht in g, 1998. 36 p.
Sart/ccD, M.B.

"Psyehintrie en wintî'. 111: E. \'(/11 Meekeren:
R. F. Mm' (red), p. 51-59.
Schmidt-Linscnhoff. Viktoria
""Metamorfosen van dc blik 'Mcrian' als dis

250

Irene Rolfes

cours-object van het femÎnisme·'. In: Kur/
Wel/ellg! (eilld'Td), p. 202-219.
Scdney, Jule s
De {aekomst van Ol/S ver/edcn : democratie.
elI/feite;! cn politieke machtsvorming in
Surillame. Paramaribo : VACO, 199 7.238 p.
Scgal, Sam
"Maria Sibylla Merian als bloernschilderes".
lil: Kllrl Wel/ellgl (eilldred), p. 68-87.

Sicking, Louis
"France and thc Dutch coloni al empire in thc
ninctcenth century". Itilleraria 22( I), 1998,
p.40-60.
Smit, Roei
"Suriname op de rand va n de vulkaan", ForUlII2juli, 1998, p. 10-17.
Snijders, Ronaid

De man mei de piccolo: hiogr({fie over zUn
vader Et/dy Sf/(jders. Schoorl Conserve,
1998. 158 p.

StC11e1113, Marian
Dinari:S' .' dood en rouwverwerking bij Creoo/se Surinamers in Nederland. Doctoraalscript ie, Rijksuniversiteit Utrecht, 1998. 96

p.
Stcphen, H.J .
"Hcrb used as mcd ic ine in Surinam". CariblIel I, 1998, p. 102-105.
Ta cgert, Wemer
." J-I et leven van de mens is als ecn blocm' :
Maria Sibylla Merians aquarellen voor alba
amicorum", 11/: Kurt Wellengl (eindred.), p,
88-93.
Tol-Verkuyl, Eva M.
"Woordenschat in dienst van standaardisering van het Surinaams-Nederlands" ,Nederlands in Suriname 3( I), 1998, p. 13- 17 .
Veenstra, Tonjes
"The pronominal system ofSararnaccan",ln:
Malériaux pOllr I 'étude des classes grammaticales dalls les langues créo/es, Daniel
Véronique (ed.). Aix-en-Provence: l'Université de Prove nce, 1996, p. 259-27 1.
Vcrnooij, Joop
"l-lind ostanen en Christe ndom", In: Mal/rits

S. Hassankhan: Sandelv Hira (red), p. 47-58.
Vernooij, Joop
" I-lindostanen ell het Christendom: Sminamiscring van emanci patie ell identiteit", /1/:
Bel?!amil1 S. Mitrasingh; Mari/a S Harpa/
(red.), p. 57-65.
Waagmeester, Nico
" Het milieuprobleem als cultuurprobl eem",
In: Benjamin S. Milrasil/gh: Marita S.
Harpal (red.), p. 196-20 I .
Werners, Siegfried E,
Johan Ado((Pcngef en de geest vall zijv/tUd
Paramaribo: Firgos, 1998. 182 p. (Cahiers bij
de eeuww isse ling) ,
Wetering, In eke van
"'Dan ben je een vrouw in dit !and! ' : Creoots-Surinaamse vrouwen in Nederland", /1/:
Gezond en we/ : vrouwen en de zOIg voor gezondheid in de twintigsTe eeuw Rineke val!

Daalen; MUl'ljke Gijswijt-flo!,Jlra (red.).
Amstcrdam : Amsterdam University Press,
1998 , p. 73-89.
Wettengl, Kurt
"Maria Sibylla Merian
kunstenares en
natuuronderzoekster tussen Frankfurt en Surinamc", 111: Kurt Welle/lgl (eindred.), p,
\2-36.
Wiessing, L.G ... [et al.]
HIV-surveillance ollder intraveneuze druggebnlikers en Sl/ril1aamse/A mi//iaal/se harddruggebruikers;n Ams/erdam /996, Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu; Amsterdam: Gemeentelijke Geneeskundige & Gezondheidsdienst, 1997. 30 p.
(Rapport; 4411 00 005).
Wols, Frits
"Schij verschap, nationaal of internationaal?
Een proces van transitie", SWI FOlïllll 14(2),
1997,15( 1), 1998, p. 14-20.
Zemon Davis, Nata lie
"Metamorfosen: Maria Sibyll a Merian", /JI:
Karl Wel/engl (eindred.), p. 176-20 I,
lwaap, Rene
"Een Surinaamse messias", De GroeIIe
Amsterdammer 122(36), [99S, p, 18-2 [ ,

Berichten en Commentaar
INGEZONDEN BR IEF

wa l zetten in Suri name hebben zij voor hUil

vrijh eid gt.:voc htcn. Het woord 'gucrrillastrij Etnuccn1rischc mÎs"crshlndcn rond

R~Hlltcs

'M~l Awil~' ,,'

·Schlagt ihn tod. den llulld, cr ist kcin Reze nsent' zo u menige Surinaamse Iczer gedacht
hebben over Sylv ia Goosw it die poogde een rccens ie tc schrij ven over de dichtbundel Ma
Awi lya van CelcSline Raalte ( 1997). Dal hel
etnocen tri schc denkcn al1110 1998 wete nschappers nog panen speelt. blijkt wedero m uit he t
koloniale gedaehtengocd van Gooswil. \Vill en
wij de Surinaamse koloniale geschiedenis
doorgronden dan moelen wij verder kijken dan
ge sc hicdcn is boe.:ken.
In het voor U liggend artikel doe ik een poging om GODswilS recensie op Raatles gedichlenbundel (in Oso 199R ( 1): 87-89) Ie besp reken. Aans luit end gee r ik het belang aan
va n co ll ec ti eve herinnering als aanvulling op
geschre.:ven geschiedenis.
Bij recensies is het eell uiterste noodzaak de
autcur goed te citeren. I-Iet ze lf introduceren
van termen die.: de auteur niet heen gebruik t en
hel lanceren van betekenissen we lke de auteur
niel heeft bedoeld kan res ultcren in benedenrnaalse rese ncies die een wete nschap pel ij k
blad kwal itatier o mlaag halen. Deze kritische
gedachte s laat op de wijze waarop GooswÎ t
Raaltes gedichtcnbulldc l Ala AlI'ilya recensec rt

in

o.w /998 (I): 87-89.

Bij het recense ren lanccert Gooswil (p. 88)
het woord gucrrillast rij der. ecn term die nerge ns in dc dichtbundel Ma A\\'ilya te vi nden is.
Een groOè re belediging aan hct adres van de
nakornclingcn van de vrijhe idsst rijd ers tijdens
het slavcnvcrzcl in Suri nam e had Gooswit niet
kunnen bedenken. Vanaf hel moment dat de
van hun vrijheid beroofde A frikancn voe t aan

d ~r'

is dc term di e Nederland bedacht heeft
voor dc vrijheidsstrijders 33.n \vic het anno hc-

dGIl1l1cdc te danken is dat hun nakomelingen in
vrijheid kunnen leven. Maar ach. mensen benoemen dc feiten zoa ls

die ücïntcrnal isccrd
~
Ook heeft GODswil bew ust een andere betekenis bedacht voor hel gezegde lI'i e lak ma/v,
\Veer zo'n e tn ocen tri sche misser bij haar pogi ng dc ond ertite l tc begrijpen. Een zelfb edachte betekenis die niets van doen heen met
hetgeen RaaIIc bedoelt. Oecd dc ex-kolon isato r
Zt:

hebben.

in dc .lcvcnticnclc. achttiende en negentiende
ecuwaan mense nroof ell aan cultu urroof. ann o
1998 doel GODswil aan linguïstisc he roof. Taal
maakt een wezenl ijk onde rdeel uit van ged ra g
en reacties tussen groe pe n mensen. Hoc
Gooswit hel gezegde Wi (' tak lIIa/o wil begrijpen is in onderha vige co nt ex t ni et re leva nt en
voegt ni ets toc aa n het inhoudelijke va ll de b~
wuste bundel. Indi en S ran an insi ders hun gezegden ecn e igc n betekeni s wille n geve n en
een eigen plekje wi ll en gu nn en in hun discoursen. hoort Gooswit dal gewoon Ic accep teren.
Outs iders geven niet Lel de n andere betekeni sse n aa n te rm inologieën en gezegden die ins iders gebruiken om clka:n Ic ve rstaan . Ncd\.! rlandse vertalingen van Sranan uitspraken zij n
al te vaak onvl.! renigbaar geb leken. alleen al
vanwcge dl.! ve rschillende visies op e tni sc he
beleving van taalgebruik. Bij hel recenseren
van S ran an werke n zo u derhalve uit gegaan
moe ten wordel1 va n Sra nan benaderi ngen va n
geb ruikt e terminologieën en betekenissen van
uitspraken zoa ls S urinam ers daar vorm aan
willen geven. Maar ach , mensen beleven taal
en cultuur zo als het hen aangeleerd is.
Ve rvo lgens merkt Gooswit op dat Raalte tc
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doen zou hebben met zwarten die erkenning
zoeke n door per sc een witte partner te nemen
(p. 89). Indien Gooswit dc moeite genomen
had om persoo nlijk met Raalte ove r dat bewuste gcdiclll van gedac ht e Ie wisselen, zou z ij
begrepen hebben dat Eli sa beth Samson ee n
zwa rte vro uw geweest is di e zelf slav innen in
dienst had : dilt hel niet in madam Samson opkwam om haar zwa rte zusters hel slaven fot zovee l mogelijk te besparen; dat Eli sabeth Samson zo gcfocuscd was op acceptat ie door de
wiHC mens dat hel lot van haar zwarte zusters
haar niets kon schelen. Dit is een heel ander
perspectief op hel gedich t ove r Elisabeth
Samson dan Goosw it ooit had kunnen vermoe·
den . Maar ach, mensen lezen wa t ze w illen Ie·
zen.
Gooswi t schrijft dat zij het gedicht Mailde/a
niet begrijpt (p. 89). Zou dat komen omdat
GooswÎt de diepere betekenis van 'de maskerade ' waar Raalte het over heeft in haar onderbewustz ijn hccft verdrongen, of is hi er
sprake van hardnekkig onbegrip? Het is menige zwarte lezer duidelijk dat het ged ic ht
'Mandela ' de maskerade ve rhaalt , di e Nede rland opvoerde loell Nelso n Mandela uit het geva ng ontslagen werd. Hetzelfde Nederiand dat
de apartheid min of meer onders teund heeft.
waste haar handen in onschuld toen Mandcia
vrij kwam. Ncde rl and dal geen sancties toepaste tegen het racistische Zuid-Afrika waar
wi tte mensen voo r God speelden en zic h berie·
pen op Gods wet. i-iet gedich t 'Mandela' vcrhaalt over de komedie waaraan Nederland
meedeed terwijl zij niet zo onschuld ig was als
zij deed voorkomen. Maar ach, mensen begrijpen wat ze wi llen begrijpen.
Wal ik mij niet kan voorstellen, is dat
Gooswil zich nict ka n voorste llen dat nadat Ma
Awi tya's borst afgesneden werd, zij nog de
kracht had om te vluchten en haar kjnd te baren. Dit zogenaamde onbeg rip op zich is niet
merkwaardig. omdat de Surinaamse slavenge·
schieden is ni et in haar zuivere vorm voorkomt
in de Nederlandse koloniale gcsch iedschrij-

ving. Ik stel mij voor da l Goosw il zich ook niet
kan voorstellen dat slaven bleven leven nada t
heil een arm, been of peni s afgehakt werd.
HET WIT-ZWA RT E CON FLICT

Door Raaltes ged ichtenbundel vanuit een ko la·
niaal perspectief te recenseren geeft Gaaswil
heel helder de span ning wee r lusse n etn oeen·
triseh denk en en zwa rt bewustzijn . Tegenpolen
die nooit tot dezelläe conclusies kunnen leiden
vanwege de tegendraadse gedachtengangen en
onderlinge miscommunicatie. Het vertrekpunt
in denk kader tussen etnocentrische denkers en
de ko loniale groep Zwarte schrijvers verschilt
net zo breed als de kleuren zwart cn w il.
Na het lezen van Raaltes Ma Awitya za lmc·
nigc zwarte lezer zich rea liseren dat mOI1 del inge geschieden is en collect ieve herin ne·
ring een belangrijke rol kunnen vervu llen jn de
Nederlandse ko lon iale gesch iedsch rijvinf( over
Suriname; dat het slaventijdperk op de drempel
van de eenentwintigste eeuw in een an der daglic hl kan komen te staan door slec hts te lui steren naar de co llectieve herinnerin gen over de
slavern ij zoa ls dc nakomelingen va n Surin aamse slaven d ie geconservee rd hebben.
Het fundamcntel e concept van historie is
kenni snemin g/kennisgev ing van het verleden
(vgl. Elion, i 967). Verwoo rdt de ko ioniale
gesc hiedschrijv ing over Suriname de beleving
van ctn ocentrisch denkende hi storici , mondelinge gesc hiedenis over S uriname biedt de
mogelijkheid inzicht te krijgen in hel leven cn
vanuit de beleving van de gcwone Surinaamse
mens. Hel criterium waarop gesch reven ge·
schiedeni s beru st, is de hi storicus zelf (vg!.
Collingwood. i993). Beslissingen die historici
nemen om verzameld emp irisch materiaal al
dan nict als hi storie op te nemen doen zij mede
op basis va n ond er ande re hun eigcn waardepatronen en eigen subjec ti viteit (vgl. Ver·
meulen, 1978; Carr i986). Gebeurtenissen die
als "formele gesc hi edschrijving ' doorgaan. zij n
geen exaclc weergave van feiten. Er worden
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waa rden aange han gen. En waa rdebetrekking
speelt een rol bij bcoordding van de relevantie
van em piri sc h materiaa l (zie ook Ve rm elden.
197X).
Er is gee n reden om aan tc nemen dat de
wClc nscha ppc lijk c status va n gesc hre ve n gesc hiedenis niet gelijk ZO u zijn aan de historisc/w sW lu s va n mondelinge gesc hiedeni s. Geschreven gesc hi edenis is gee n exacte beschrijving va n hetgeen in hel verleden gebe urd is.
Gesc hreven geschiedenis is een theoret ische
construct ie van monde linge vertellingen. archiefmateriaal en andersoortig empirisch materia al. Hetgeen inhoudt dat nict alleen
gesc hreven gl:sc hicdellis maar ook collecticve
herinnering tOl historie gerekend mag worden.
Mondelinge gesc hiedenis biedt mogelijkheden groepsve rl edens te reconstrueren. De
krach I va n de trad itie mondelinge gesc hiede nis
ligt in het feit dat deze er telkens weer in slangt
hen die in dc tradi ti onele (dat wil zeggen gesc hreven) gese hi cden is niet of nauwc lijks ge1100rd worden. toch aan het woord te laten. De
bijdrage die Surinaamse mondelinge ve rtellers
aan de ko lon ial e Surinaamsc gesc hiedschrij ving kunnen /cveren is dan ook vooral dat 'oral
history revca ls unkn ow aspcc ts of known
"speels' (Porlclli 1992) ''' nd helps us und erstand the meaning of a historical event. at a
more profound level' (Ackeisberg, 1992).
Op haar voo rpag ina maakt Oso duidelijk
dat : I ) de redactie niet vera nt woo rdel ijk is voo r
de in de bijdrage n tOl uitdrukking gebra chte
ideeën en meningen en 2) dat plaatsing in Oso
niet inh oudt dat de redactie het nood za kelijkenvijs eens is met de inhoud van de bijdragen.
Dat neeml lliCI weg dat juist daaro m Oso erop
zou moeten toezien dal de recensies van haar
eigen kcrnrcdactielcdcn die zij opneemt weloverwogen cn vall kwalitatief en onbevooroordeeld ge halte zo ud en moeten zijn . Eisen di e
de redactie van hct wete nschappelijk tijdschrift
Oso dan ook aan haa r eigen recensisten dient te
stel lcn is hct geven van een cxacl beeld va n de
inhoud en een objecli eve beoordeling van de

verschillende as pecten va n hel Ie rcce /1 ~c ren
we rk.
Helaas heb ik in de O\"O uitgave van mei
1998 moeten constateren dat haar kernredactielid Gooswit zieh .schuldig maakt aan ondeskundigheid en anla nk elij kh ei d. 111 hoeverre
Gooswil,..; recens ie op Ra,lItcs Ma Awitya vo ldoet aan wetensc happelijke eisen als objcctiviteit, waarheid c n exacth ei d is net zo onduidelijk als haar gedurläe arroga nte kriti ek.
Goosw it kiest voor de makkel ijke uit weg door
de blinde I Ma Awitya op een schijnbare wijze
van argumen tatie te recense ren op basis van
etnocentrÎsche onjuislheid.
lITERÄr UU R
Ackl!bbl!rg. M .. /1)92
. Mujl!rö Librö : Th!! l }rc~l!n aliol1 url\·t':1llury ulukr Ih.:
Pulities of Rern:ssion in Spa in.' In : L PJs~.:rini (...·d.l.
M("!IIOIY w/(I Towliuwillll/I·/I/ . 11I/l'l"l/atiOlwl >Î'fJrho()/.. ol

O/"{/I 11;.1 1(1)' (II1l1

Lire

51/0/";('1':

1(,It'llle I. Oxfurd :

O.d/Jf(J Unive!":;ity I'r.:,s.

Ca rr.

E. II..

19~()

11'11111 i.1 11;.\' 101:\' / 1"11(' G('o/"}!.I' :\{I/C(I/I/rI.\· Trl'l"('~\ '(/ II
LeCllIl"l'.I" dl'iil'('I"t'd il/ 1I1l' Un/l·l!l"si/.l·
C(I/IIhrid}!.1'
,JlIlIl/(IIy-,\!a/"ch 1%1 . S.:cond t:dilion. Edilt'cl by R.W

(Jr

Davie" . I10n g Kong.: Maclllillan.
Collingwt1od. R.G .. 19l ))
Tht" /dea ol 11i1·10I:\'. Rt'I"Î.led "dilillll. IJ "[Th L('clll/"e.l·

i9lti-/9}8. I : djr~'d wilh all introduction by Jan \ lUl der
Dussen . Oxford: O ... fol"d Unh.:rsity Pr.:ss.
Elton. G.R .. 1967
71/{' Pmcfl("(' of IIi\lon : London: Melhu ...·n a nd COI\\p:l\ly Limi led.

GOOS\\ 11. Syh ia t>.L 199H
Reccn,i.: \ an 'Ccl c:'llnc Raait.:. 1\la Awit)':I. Sranan
gedich ten met Ncdc rla nd~c \et1aling.' o.w. Tijtl~dll"ili
l"iJ/)r SminalJl/HI' T(//II/"/11I1{('. Lelle,.kllllll.'. ("111111111" ('11

GI'lchÎt'l/el/l's 17 (1 ): îo:7-H9.

Portcl li. A .. t992
The 1)('1I1/' or I./ligi Tr(l\lIIl/i wuI Dlh('/" SI()I"i(',~: I-'UI"/11
tIIul,\!('(lJlIIIM ill Omlllisf(Uy. Albany: Slate Uni\crsity

Pt"css of Ncw Vork .
Raai\(;. Cl.'lestin.:. 1997
.-\1(1 AlI"ilyll. IVi (' Irlk ·/IIo{i,. Sr(l!lal/ Gedichlcl/ lIIel
!Veder/a/{(üe I I'rll/lill,!:. Lohi /I{/ kmkli ./il .1'11 .1 '('.\'(' .
Utrecht: ("destill': Raalte .
Vcrmculcn. E.E.G .. 197K
Iit/{/I"dcil /'/1 Gt'I"(·/'iedIlY'Il"II.wJwp. A:;scn: Van Gon:u1l1 .

254

Berichten en COllImentaar

De uil Suri name afk o mst ige Sylvia Kortram
studee rde A lge mene Soc ial e Wetenschappen
aan de Univ ers it eit Utrecht. Specialisee rd e
z ich in 'Ve rgelijkende Vrouwenstudies' en
'Gezo ndh e id ss tudies inho udelijk accent '. Sedert \ 995 is zij als promovend a' verbonden aan
het Be ll e Van Z uy len onde rzoe ks ins tituut voo r
multi cu lture le en comparatieve ge llderstudi es
te Am sterdam . In haa r proe fsc hrift constru ee rt
zij een portret ove r Sophi e Redmond ( 19071955) op bas is va n mondelin ge gesc hi eden is;
en analyseert z ij de co ll ect ieve herlnnering
over deze S urin aamse hui sart s. Naa st haar p romoti e-werk zaa mh eden is Sylv ia Kortram
. o nderzocksrn cdcwerk er bij een Gemeent e lijke
Soc ia le d ie nst in Amsterdam .

NASC HRIFT W IM J-J OOGBERGEN
Na het leze n van deze aa nva l va n Sy lvia Ko rt ~
ram op he t ' kernredactielid' Sy lvia Goosw it
heb ik, enig sz ins gesc hrokk en, de bespre kin g
va n 'onze ' Sy lv ia in h et vorige aso- nummer cr
ma ar weer ee ns op nn ges la ge n. Herl ezend , kan
ik ni et a nd ers dan co nc luderen dat ik Kortram s
uitbarstin g in de ri chtin g van Gooswi t niet terecht en vrij unfair v ind. Zoa ls Kortram terecht
opme rkt h oud t plaats in g in aso ni et ln dat de
redactie he t nood zake lijke rw ij s eens is met de
inhoud van de bijdrage n. Dat w il ni et zeggen
dat de redac ti e a ll es plaats t, wat haar wordt toe~
gezond en. Artikele n e n recensies zijn vaak
s lec ht gesc hreven, ni et vo ld oe nde gedocumen teerd , te lang, tc omslachtig, te weini g releva nt.
Kortom c r z ijn allerl e i redene n 0111 een bijdrage
te weige re n. Dat de redact ie hel ergens niet
mee eens ls, komt eige nlij k nauwclijks voor.
Artike len wo rden 0 111 inh oude lijke reden en af..
gewezen. Recensies 50111 5 ook omdat zij 0I1110~
di g kwet se nd z jjn . In de mees te g evallen vcr~
sc hijnt dan we l ee n wa t ge kui ste versie. Als wc
dan toc h ce nsuur zo uden willen toepassen: wa t
belren dc recens ie va n Sylvia Gooswi l hee ft de
redacti e geell moment ge twijfe ld aan opname

in Oso, ma ar eerlijk gezegd bij de react ie va n
Sy lvia Ko rtralll wel. Hel is dat het een aanval

op een redactie lid is én omdat Kortram na de
frontale aanval op GODswil wat zinni gs tc vertellen heeft over hel gebruik va n bronnen binnen dc gesc hi ed eni s, anders zo u de reda cti e het
zo gcrclo Llrnecrd hebbell.

Laten wc voorop stellcn dat een recensie in

Oso altijd nuttig is voor de auteur. Met name
dichters hebben moeite met de versp reiding
va n hun geda cht en. Cc lestinc Raalte heeft haar
di chtbund e l in e igen behee r uit gegeven en een
besprekin g in 0.'10 beteke nt ongetwijfeld meer
bekendheid. En elke di cht er w il gelezen worden. A ls een besp rekin g erg negatie f is, zo ud en
po tenti ë le lezers natuurlijk kunn en a fllak en.
Maa r was Gooswits recens ie Il cgat ie r]/\Vas
haar besprek in g een 'a rrogante kriti ek ' op
Raa lt c, zoa ls Ko rtram s uggereert? Ik he b het er
ni et in kunnen lezen. Gooswits bijdrage Îs
voora l een o pso lllming van wat we l en ni et in
de bunde l te leze n is. I-li er en daar vo lgt een
oordeel. Ik cit eer: 'gevoeli ge li efdcsgedich tcn'
... 'roe pt het bee ld op van ee n li e fdevo lle streling'
' maakt dc di chteres fraai geb ruik van
zowe l a ll iterati e ... a ls asso nanti e'
' Het
Sranan leent z ich goed voo r deze, haa st ono mato po ti se he, co mbina ti e va n rijm soort en ' ...
'Het ritm e van de meeste gedichten is sw ingend ... j e kan erop dansen' ... 'zeer aardse metafoor'
' mccs t tre fTende metafoo r ' ... 'in
leesbaar Sranan geschreven en de inh oud is
goed tc begrijpe n '. Ik wou dat ik ooit zo gerece nsee rd was. Op het eind maakt GODswit wat
(licht) kriti sc he opmerkingen. Maar dat hool1
bij ee n recens ie .
De vraag blijft dan natuurlijk, waarom is
Korlram zo boos op Gooswi l? Wat hee ft z ij
haar misdaan? Kortralll verw ijt Gooswit e tno ~
cen lris me, ma ar maakt dat ni et erg hard. Is het
gebruik va n het woord 'guerrillastrijder ' ee n
bew ijs? Waarom is dat ee n grove belediging?
Het gaat hi er 0111 de persoon van Boni. Voerden
Boni en de zijn en gee n g uerrilla tege n de Surinaam se plan ters? Voor Boni had Gooswil vo l-
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gens Kortram alleen maar het woord 'vrijhe idss trijder' mogen gebruike n. Natuurlijk was
Boni een vrij heidss trijde r, maar hij voerde
daartoe het type oorlog dat in de literatuur een
guerrilla -oo rlog genoemd wordt. Niet elk e
'vrijhe idss trijder' is ee n 'gue rrilla strijd er' .
Anton de Kom is ee n voorbcel d va n het ee rste
en niet va n het tweede. Ik heb niet het idee dat
cr iets mi s is mct de benaming 'guerrillastrijd er' voo r Boni .
Ee n andere 'etnocentri sche' misser va n
Gooswil zo u volgens Kortram de vC l1aling van
de uitdrukking: 'Wi c tak mofo' z ijn. Even in
het midden geilHen of Goosw il het wc l of ni et
bij het juis te c ind hee n. maar waarom is di e
mi sser: 'ctn occllI rÎ sc h', Ik kan mij bij die
etikett ering iets voorstell en, al s ik hel gewaagd
had iets over de ve rt a ling op t.: mcrkcn. Ik bcn
een Ncdc rlnnd cr. dus automati sc h beladen met
een kruiwagen vo l el noce ntri sme ten opzichte
van Suri nam e e n de Surinaam se c ultuur, maar
waarom Sy lv ia GODsw it '? Z ij is net als Kortram
van Surina amse origine e n hee ft in hel gezin
waarin z ij o pgroe id e Sranantongo ges proke n.
Beiden ke nn en Nederlands en nu twi sten be iden ove r de verta lin g va n bovengenoemde
uitdrukking, D~nkl Korlram mi ssc hi en dat
Gooswil gcen Surinaamse root s heeft , gezien
haar opmerking ove r 'Su rinaam se insiders' (zij
en Raa lt e) en 'ou tsi ders' (Goosw il)? Of speelt
hi e r
een
onderverdelin g
binnen
het
S urinaam se? Is S uriname toch een plurale samenleving en hee n ie mand - late n wc zeggeIl.
l11 el wat meer Javaanse root s, of met een iets
witlere huid skl eur · gee n ve rsta nd van de taal
die onts taa n is o nd er de slave n op dc plantages? lI oe 'diep' moe t je afs tammin g zijn om
iets over het Sranan te moge n zeggen ?
In de alinea o ve r Elisabcth Samson slaat
Sylvia Kortram mijns in ziens ook eni gsz ins de
plank mis. Gooswit beaa mt mei Raalte dat het
mi s knil gnal1 met zwarte vrouwe n di e al s een
ge k achter willc mann en aanjagen. Zie Elisabeth Sa mson. Wut gin g cr mi s'! Elisabcth
Samson (100% zw art ) ging na haar huwelijk

met ee n blanke man vrij s ne l dood e n de
wedu wnaar erfde de poen . (" yu feli trow wan
weli man, wan gre bis ton s reti yu 110 ki s ï). Het
~aat cr helemaa l ni et 0111 ofEli sabelh al of ni et
; Ia ve n had. Di e had z ij en daarom was z ij zo
rijk. De sugges ti e dat Sylvia maar ee ns me t
Celestin e ove r dil o nd erwerp 1110e l praten, is
vrij gra tuit , want zij hcbben beide n het door
IBS uit gege n bock van Cy nthia Me Leod over
Eli sabet h Samson ge leze n. (Dat kan ik weten
want ik heb met 70wel Cc lestine als Sy lvia
(Goosw il) over dil boek ges pro ken.) Raalt es
bron is McL eod. Overigens basee rd e Cynthia
McLcod z ic h voo r dil boek hel emaal op (kolonial e) arc hi efgegevens c nl1e rge ns op zoiets al s
co ll ect ieve heri nn cringen. of het moet het typc
opmerkinge n z ij n zoal s z ij op pagina 52 (uitgave 1993) nee rschreef: 'L ieve C,lrl OltO,laten
wc toc h gaan trouwcn !' en dat hij evcn zoveel
keren heeft gean twoord ' maar mi g udu, je wee t
toch dat het ni et kan!'
Kortram s beschouw ing ove r co ll ec ti eve herinneringen e n haar ple idoo i voo r ee n we ten sc happe lijk e statu s voor orale gesc hied·
sc hrijvin g is mij uit het hart gegrepen, Over dit
onderwerp, e n met nam e over de rol die de
orale traditie kan hebbe n met betrekkin g tol de
(hersc hrij vi ng) van de S urinaam se gesc hiede ni s zie ik g ra ag ee n artikel van haar
tegc moct.
McL~od-FCrrl~r,

Cynl hia. IlJ9J
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Richtlijllell \'oo r autellrs
Bijdragen voor Oso zende men in tweevoud
getypt, regelafstand 1112, aan de hoofdredacteur, zowel geprint als op diskette, bij voorkeur
opgemaakt in Wordperfect (4.2, 5.0 of 5.1).
Men wordt verzocht in de aangeleverde tekst
geen afbrekingen en geen stijlen te gebruikcn
en zo weinig mogelijk codes met betrekking tot
de opmaak op te nemen; alleen de alinea-markering en de indeling in paragrafen met behulp
van tussenkopjes moeten worden aangegeven.
Een omvang van niet meer dan vijftien bladzijden verdient de voorkeur. De taal van publikatie is het Nederlands, maar bij uitzondering
kunnen ook artikelen in het Engels opgenomen . Bijdragen mogen niet reeds elders zijn
gepubliceerd, of aangeboden.
Ingekomen bijdragen worden door de redactie beoordeeld. Over kleine wijzigingen wordt
in de regel geen overleg gevoerd met de auteur.
De auteur krijgt tijdig drukproeven toegestuurd, waarin deze wijzigingen zijn opgenomen.
Voor literatuurverwijzingen gebruike men
geelllloten; deze moeten ill de tekst worden opgenomen en wel als volgt: de achternaam van
de auteur(s), gevolgd door tussen haakjes het
jaar van publikatie en de pagina, waarnaar verwezen wordt (Van Lier 1949: 46). De gebruikte
literatuur dient aan hct eind van het artikcl
alfabetisch gerangschikt opgenomen te worden, op de wijze zoals in dil tijdschrift gebruikelijk. Eventuele (eind)noten bij voorkeur aanmaken met de control F7 toets en "onder water" laten. Zij .worden door de redactie "boven
water" gehaald en tussen de tekst en de literatuur geplaatst.

Het wordt bijzonder op prijs gesteld als de auteur bij zijnfhaar artikel een of twee illustraties
voegt of suggesties over mogelijke afbeeldingen doet. Het adres van de auteurs wordt, tenzij
anders overeengekomen, in Oso opgenomen .
Indien een auteur dat op prijs stelt, worden na
de bijdrage enkele biografische gegevens over
hem/haar vermeld. Deze dienen dan tegelijk
met de kopij te worden opgestuurd.
AlIteIl r~· reel! ten
Auteursrechten zijn voorbehouden. Voor het
overnemen van artikelen is schriftelijke toestemm ing van de redactie vereist . Het copyright van de uitgaven van Oso berust bij de
Stichting IBS.
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