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In Oso worden Nederlandstalige bijdragen opgenomen over Suriname die volgens de redactie
voldoen aan de algemeen geldende normen voor wetenschappelijke artikelen. Uiteraard geeft de
redactie van Oso ook ruimte aan bijdragen waarin ideeën naar voren komen en meningen worden
geuit, waannee zij het niet eens is.

Afbeeldingen omslag
De afbee lding op de voorzijde van de omslag, het presidentieel paleis te Paramaribo, is overgenomen uit C.L. Temminck Grol, De architektuur van Suriname, 1667-1930. Zutphen: Walburg Pers,
1973. De afbee lding op de achterzijde is een malllana. Dit is een ronde houten schijfvan bijna een
meter middellijn, die door de Wayana- Indianen wordt gebruikt om in ronde huizen de nok van
binnen afte sluiten. Op deze ma/uana , waarvan het origineel in het Academiegebouw te Leiden
te zien is, zijn aan weerszijden van het middelpunt figuren afgebeeld die een zogenaamde
ku/uwayak voorste llen, een dier (geest) met twee koppen en kuifveren.

Riek Derveld

Veranderingen in de Surinaamse politiek
1975-1998

I

dil artikel bespreek ik eell aantal veran deringen in de politieke structuur e ll politieke
cllllulfr in S I/riname de laats te vijjentwi flt igjam:
Ah/Drens op de:e I'crallderil/gen in Te gaan geef
ik een beschrUving van de poliTieke praktijk I'an
\'óór /975. hel jaar waarin Suriname ol1l~fhal1kelijk wen!.
11

KENME R KE VA DE SU RI NAA MSE
PO LI T IEK VÓÓ R 1975
Ve rsc hi lle nde au teurs hebben een besc hrijv ing
gegeve n va n de S uri naamse po l it ieke are na in de
periode na de Tweede Were ldoo rl og (zie o nde r
mee r: Van Li er 197 1: Bagley 1973: Kruij er
1973; Dew 1978, 1994: Ooft 1979; Der ve ld
1982; Fe rnandes Mendes 1988; Haakmat,
1996) . A nd ere aute urs hebben dee las pecten van
de Surinaamse po lit iek besc hreve n (z ie o nde r
meer: Se ha lkw ij k 1996; Mee l 1998; Egger
1993, 1996: La mu r 1973; Ramsoedh , 199 8).
De po liti eke ona Ol an kelij khei d betekend e
geen bre uk met de po litieke processen zoa ls d ie
to t dan toe verli epe n. De be lang rijkste ke nm erke n va n de S urinaa mse po liti e k vóó r de staatkundi ge o na tllankc lijkhe id za l ik hie ronder kort
samenvat ten.
Po liti ek e n ell/ieileil vo rmen in S uri name de
keerz ij de va n deze lfde mcda ille. Etn isc he
herkomst va n mcnse n fun cti oneert als o nderling
bindmi dde l en tevens a ls ee n mi dde l dat de po liti eke le iders gebruike n 0 111 ee n po liti eke ac ht erban te mo bili se rcn. Etnic it eit is nie t ge lijk te
ste ll en aa n ras a lleen e n houdt vee l mee r in. Oo k
dc identit e it va n ee n groe p en de cultuur waaronder de taa l moet men hi ertoe rekenen, Etni cit eit
is gee n statisch fe no meen. Bovend ien is zij geen

scherp omlijnd fenomeen. Politieke partijen of
leiders uit politieke groeperingen mobili seren
een ac ht e rba n g ro tendee ls op bas is va n etni sch!
culture le ve rsc hill en o f ve rsc he id enh e id.
Een tweede ke nmerk va n de Sur inaam se poli-

tiek belre n het verschij nse l lOken Îsme. Wij kun nen het omschrijven als ee n ve rsc hijnse l waa rbij
po lit ie ke panijcn een pe rsoo n o f personen uil
ee n and ere etni sc he groepe ring kandide ren o p
min of mce r ve rki esbare plaa tsen met al s doe l
me nsen ui t dc groe perin g waartoe de ge kandi dee rde ctn isc h/ c ult llTcc l behoo rt , er toe te bewegen op deze kandi daat Ie stemmen. Aldus komt

de uitgebrac hte Slcm len goede aan dc partij va ll
de etni sc he groe p d ie de persoo n of pe rso nen
hee ft ge ka ndideerd.
Fragmentatie is ee n derd e kenmerk en hee ft

betrekkin g op de voortdurende opsplitsing en
het uiteenvall en va n polit ieke part ijen en politieke groepe rin ge n.
Ee n vie rd e kenme rk betreft het c1iëm elisme.
Het houd t in da t politieke part ijen hun aanhang
doo r m idde l van patroon-clië nt -re lati es mob ilise re n (voor een uitgebrei der besprekin g hi erva n
zie: Eisc nstadt en Ro ni ger 1984 : 48 e.v.). Het
gaal hi erbij 0 111 min ar meer langduri ge vertrouwe nsrelat ies. Door midd e l va n deze re lali es krijgen cliën ten in rui l voor hun stem de moge l ijk-

heid maa tschappe lijk gewaardeerde goederen,
bijvoo rbee ld ee n baa n, ee n ofa ndere verg unning

of een landbo ll wpcrccel te ve rwe rven. In Suriname wo rdt dit ve rschijnse l in de volksmond
' rege len' ge noe md . Daa rbij wordt in vee l geva llen geb ruik ge maa kt va n tussenperso nen
(midd lemen, Broo kers).
Coalitievorming is een vij fde kenmerk . Vanaf
de verkiez in gen va n 1955 hee ft geen enke le po-
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litickc partij een meerderheid aan zetels in het

Voor wat betreft de ideologische uitgangs-

parlement (of Nationaal Assemblee) weten te
behalen. Coalitievorll1ing was en isderhalve een
noodzaak om tc komen tol meerderheidsregeringen. Een veel beschreven samenwerking
in dit verband is die tu sse n de NPS en de VHP in
de periode 1958-1967. Deze samenwerkin g
staat bekend onder de naam 'Verbroederingspolitiek'.
Een zesde kenmerk is de vijandige relaTie
lIlssen opposirie en regeringscoalitie. De

punten of achtergrond, kan gezegd worden dat

voortdurende gespannen, soms vijandige relatie
lussen regeringspartijen en oppositie iser mogelijk mede de oorzaak van dat de oppositie-partijen geringe ruimte krijgen constructief hun
oppositionele taken te vervullen. Dit kan men
zien als een structureel kenmerk van de
Surinaamse politiek. Vooral in de periode 1973
tot 1980, maar ook in de periode na 1987
kwamen ernstige connieten veelvuldig voor.
Tenslotte zijn cr twee kenmerken die ik hier
kort noem en later nog uitvoerig zal bespreken:
de wijze van financiering van de activiteiten van
de politieke partijen en het ontbreken van duidelijke ideologi sc he achtergrond of uitgangspunten bij de meeste politieke partijen (Van Lier
1971: 296; Derve ld 1982: 54). Wat betreft het
pUilt van de financiering van politieke activiteiten kunnen wc vas tstellen dat politieke partijen
over het algemeen niet beschikken over een
ledenbestand, waarbij de leden regelmatig contributie betalen . De financiering van politieke
campagnes is een kostbare zaak. In veel gevallen
wordt een beroep gedaan op de meer gefortuneerde leden naast andere vormen van
fond swerving. Het is niet ongebruikelijk dat na
een eventuele verki ezingswi nst deze geldschieters de 'rekening' aanbieden aan de politieke leiding van de partij. De vereffen ing, hun beloning,
kan bestaan uit lucratieve opdrachten, vergunningen en dergelijke. Onnodig te zeggen dat
deze vorm van rec iprociteit aan corruptie doet
denken.

met uitzondering van de PNR (Partij van de Nationale Republi e k) en de later ontstane kleinere
partijen als de PALU (Progressieve Arbeidersen Landbouwers Unie) en het DVF (Democratisc he Volks Front) de overige partijen geen ideologisch en principieel karakter hebben. Aan de
hand van de hiervoor besproken kenmerken zal
ik de veranderingen die na 1975 zijn opgetreden
in de politi eke structuur en po litieke cultuur bespreken.

ETNICITEIT
Bij de verkiezingen va n 1973 en 1977 en ook in
de periode na 1987, vindt politieke partijvorming grotendeels plaats op basis van etnische/
cu lturele verschi llen. Leiders van de verschillende etnische/cu lturele groepen mobiliseren
een aanhang mede op basis van etnische solidariteit. Verschillende o nderzoeke rs (Dew 1978,
1994; Egger 1993) hebben opgemerkt dat
etniciteit nog steeds een belangrijke factor in de
politiek vormt. Egger (1993: 252) constateert
dat 'Suriname het laatste decennium van de
twintigste eeuw evcn verdeeld is ingegaan als de
periode daarvoor' . Dat wil niet zeggen dat de
leden van de verschi llcnde etnische groepen
allen ook daadwerkelijk hUil stcm uitbrengen op
de kandidaten van dc 'eigen ' etnisch/culturelc
politieke partij. Er zijn hiervoor onder andere
twee redenen aan te wijzen. In de eerste plaats
wo rden er stembusafspraken gemaakt tussen politieke partijen. Zo werden bijvoorbeeld tu sscn
de Hindostaanse VHP en de Javaanse SRI bij de
ve rki ezingen van 1973 111 het district
Commewijnc - mei een overwegend Javaanse
bevolking - stembus afspraken ge maakt. De
VHP kandidcerde loen evena ls de samcnwerkende partnerde SR I een Javaan. Beide kandidaten werden gekozen. De VHP zou gelet op het
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aantal Hindostaanse ki ezers in dit district nooit
op eigen kracht aan een parlementszetel komen.
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Scha lkwijk (1996: 38-41) stelt dat tijdens de

laatste verkiezingscampagnes in 1996 in de

Een tweede reden vorm t het nog ve rderop te be-

VH P bijvoorbeeld er even een discussie en po-

spreken kenmerk tokenisme.
Een andere wijze waarop etniciteit werd ingezet
om een achterban te mobiliseren, betrof de me-

ging was om een etnische campagne te voeren.
Op de Hindostaanse radiostations en in de districten is er gepoogd om via een enigszins etnisch getinte campagne aan te geven welke partij
het best in staat zou zijn om dc Hilldostaanse

thode die bijvoorbeeld door de NPS (Nationale

Partij Suriname) werd gebruikt. Werkgemeenschappen van andere etnisch/culturele groepen
dan de overwegende Creoolse achterban van die
partij we rden binnen deze partij opgericht. Op

deze wijze werden stemmen aan andere etnisch/
culturele groepen onttrokken.

belangen te behartigen. Volgens Schalkwijk

leek het soms meer te gaan om het onderstrepen
van de eigen groepsidentiteit dan 0111 een st rijd
tegen andere etnische groepen. Voorts toont

Sedney ( 1997: 153), die ze lfruime praktische

Schalkwijk (1996: 38) met cij fers aan dat de drie
grootste bevolkingsgroepen tussen 1994 en

ervaring heeft in de Surinaamse politiek, vat het
belang van etniciteit in de Surinaamse politiek

1995 in afnemcnde mate zijn gaan geloven dal
etnic iteit van belang isom vooruitte komen in de

als vo lgt samen: 'Een politieke partij die in enig

samen leving. De onderzoeker typeert de strijd
tussen de Pendawahma en de KT PI als een in-

district zetels wil behalen za l moeten appelleren
aan de dominante bevolkingsgroepen van het
district'. Het ras ofde etnische kenmerken va n
de kandidaten zij n daarbij van doorslaggevende
betekenis (vgl: Derveld 1981 , 1996). Het appelleren kan echter in de praktijk neerkomen op de

inboezemin g van angst jegens andere etnisch/
culturele groepen. Bekend is het ve rschijn se l

waarbij tijdens politieke campagnes de leiders
van verschillende politieke partijen hun aanhang mobiliseren door gebru ik te maken van (latente) gevoe lens van angst die bij de ac hterban
leven. Deze gevoe lens - onder andere de vrees

voor overheersing door andere etnisch/culturele
groepen - worden door de leiders geëxploiteerd .

Wederzijdse vooroordelen en negatieve stereotypen worden tijdens de campagnes geventi-

lerneetn ische campagneOJ11 hel Javaanse leiderschap (1996: 41) Het valt niet te ontken nen dat

dit element een rol spee lt in de verhouding tussen de KTPI en de Pcndawalima. Het sluit echte r

niet uit dat beide partijen gebruik hebben gemaakt van etniciteit om zoveel mogelijk Javanen
achte r zich te krijgen. In het district
Commewijne bijvoorbeeld hebben beide poli-

tieke partijen in de campagnes van 1996
etn iciteit aangewend, zij het minder heftig dan
tijdens de verkiezingscampagnes van 1973 en
1977.
Hoewel sommige auteurs (Egger, Sc halk w ijk , Sed ney) met betrekking tot dit thema ver-

samenwerkingsverbanden met elkaar zijn aan-

sch illcn in hun zienswij ze over de male waarin
etn iciteit nog een ro l speelt in de Surinaamse
politiek, zijn ze over het algemeen er over eens
dat etnic iteit nog springlevend is.

gegaan voe len zich niet geh inderd angsten,
stereotypen en vooroordelen die onder de

Allen geven z ij echter toe dat mede onder
invloed van het nieuwe kiesstelsel de politieke

etnisch/culturele groepen leven als middel ter
mobilisering van een achterban tijdens de politieke campagnes in de strijd te werpen. Haakmat

partijen mcer multi-etnischJmulticulturele kenmerken vertonen. Dal komt onder andere tot
uiting in de gekozen leden van de partijen in de
Nationale Assemb lee. Met deze visie kan ik mij
verenigen omdat deze zienswij ze overeenstemt

leerd. Ook le iders va n politieke partijen die

( 1996: 76) spreekt in dit ve rband van 'podi um-

taai ' .
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met mijn eigen observaties. Een zekere voorz ichtig he id is echter geboden. Want zoa ls Egger
( 1993: 253) terecht opmerkt: ' Er hoeft maar wei-

schaduwkandidaat opste llen op één kandidatenlijst. De verandering van het kiesstelsel heeft
voor de politieke partijen met name in de meer

ni g Ie gebeuren of etni cite it treedt weer op de

urbane omgeving de nood zaak gecreëerd zich

voorgro Cld ' .
Nauw verwant aan bovengenoemde structurele kenm erk , en in feite daarop gebaseerd, ishet

als multi-etnische partijen te profileren. Hel

bedienen.

takeni sme dat toch al geen sterke negatip.ve lading heeft in Suriname, wordt verder als kenmerk geïnstitutiona li seerd en wordt in de
Surinaamse po!itieke arena verder verankerd.

TOKENISME

COA LITI EVORM ING

Alle grote politieke partijen (NPS, VHP, N OP)
plaatsen mensen uit andere dan hun eigen creoolse of H indostaansc aanhang op min of meer
verki esbare plaatsen om stemmen te trekken uit
de gelederen van andere etnisch/culturele groepen. In de Surinaamse politieke arena heeft deze
praktijk geen sterke negatieve connotatie. [mmers atle po litieke partijen wi llen het imago va n
l11ulti-etnische/multiculturele partij verwerven.
Dit streven leidt er toe dat er in multi-etnische
di stri cten politieke partijen, ook al vertegenwoordigen z ij de g rootste bevolkingsgroep uit
dat distri ct, toch mensen uit andere etnische
groepen kandideren.
Een goe d voorbee ld betrofde kandidering van
de C reool Herrenberg va nde SPS (Socialistische
Partij Suriname) door het VOP-blok (de Verenigde Democrati sche partijen, een samenwerkingsverba nd van de VHP, de Socia list ische Partij Suriname en de Pendawalima). Deze panijcombinatie nam het in de verkiezingen van 1977
tegen de NPK (Nationale Partij Kombinatie) op.
Het instituut van sc haduwkandidaat, zoals dat
voor de wijziging van het kiesstel sel van 1987
bestond, werd ook voor dit doel gebru ikt. Het
instituut werd in 1955 ingeste ld met als doel
voor de politieke partijen ri skante tussentijdse
verki ezingen in een ki esdistrict te voorkomen.
Van toen af kon een partij leden van verschillende etnische groepen als kandidaat en al s

Sedert de verki ezingen van 1955 hee ft , zoals
reeds gesteld, geen enkel e politieke partij een
abso lute meerderhe id in het parlement (of
Na tional eAssemblee) weten te veroveren.
Coa litievorming is derhal ve sindsdien een
structuree l kenmerk van de Surinaamse politiek.
Veel besproken is in dit verband de samenwerking tusse n de NPS en de VHP. De leiders van
deze p~ liti e k e partijen gingen een samenwerkingsve rband aan dat geduurd heeft van 1955 tot
1967 en dat de politieke geschieden is in zou
gaan onder de naam 'Verbroederingspolitiek '.
Ik w il hi e raan eni g aandacht besteden omdat
deze samenwerkin g model hee ft gestaan voor de
beschrijving van de Surinaamse politiek in termen van consociati onali sme. Dit model is geïntroduceerd en toegepast in hel onderzoek van de
Surinaamse po lit iek door Oew ( 1976, 1978,
1994). Het model is ontwikkeld door de politicoloog Arend Lijphart ( 1968, 1969). In Nederland
heeft het analysemodel va n Lijphart nogal wa t
krit iek ontmoet (Kroes 1971 ; Van Schendelen
1979; Rosenthal 1976). Zonder aandacht te besteden aan de critici van Lijphart past de Amerikaanse politico loog Ocw dit model toe op de
Su rinaamse politiek . Dews analyse-model is
eveneens onderhevig geweest aan kritiek (Derve ld 1981; Fernandes Mend es 1988). Niettemin
blijft Dew persisteren in de proj ect ie van zijn
analyse-mode l op de Surinaamse politiek. Ook

lakenisme, waarvan all e politieke partijen zich
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in zijn vervo lgs tudi e (Ocw 1994) past hij het
consociat ionalismc toe op de Surinaamse politiek zonder echter acht te slaan op de geu ite kritiek. Ik zal hier de puntcn van krit iek nict herhalen, maar volstaan met deconstatering dit model
volstrekt ontoereikend en niet nodig is. Het model ve rkl aart onvo ldoe nde de sa menwerki ng
tusse n de NPS en de VHP. Het model is ook ontoereikend en overbodig 0111 welk samenwerkingsverband dan ook lllssen de etnisch/cu lturele groepen in Suriname te verklaren.
De samenwerking van de NPS en de VHP
( 1955-1967) vie l samen met een voor Suriname
in economisch opzicht voorspoedige periode.
De leider va n de NPS had de sa menwerking met
de VH P nodi g in zijn strijd binnen de eigen partij.
De leider van de VI-IP zag in de samenwerking
met de NPS goede mogelijkheden om het
cmancipaticproccs van zijn achterban te bevorderen (vgl. Ram soed h 1997: 159, 16 1). We zo uden, naar anal ogie van Van Heek ( 1954) met betrekki ng tot katholi eken in Nederl and, kunnen
stellen dat de Hindos tanen een zogenaamde
frontmentaliteit hadden. In die periode opereerden zij met gesloten gelederen in de politieke
arena. Bovendien paarden Hindostanen een
hoog ambitieniveau aan een gunstig tijdsperspecti ef. Hoewe l het vruchtbaarheidscijfer
van Creolen en I-lindostanen een daling vertoonde (Lamu r 1974: 33-38), hadden
Hindostanen in vergelijk ing met Creolen een hoger geboonecij fer. De verwach tin g was dat
Hindosta nen binnen ni et al te lange tijd de grootste bevolkingsgroep in het land zouden vo rmen
(Derveld 1996: 82). Hun politieke macht zou
dienovereenkomstig toenemen. Daarnaast hadden zij duidelijke vooruitgang geboekt in verschillende sectoren van het economisch leven.
Hun economische po sitie als groep gaf een verbetering te zien en ook hier waren de vooruitzichten gunsti g( Derveld 1996: 82 e.v.; Sedney 1997:
39). Door de samenwerking met de N PS wist de
VHP gedaan te krij ge n dat het ki esstelsel we rd

gewijzigd in vOOr de Hindostanen gunstige zin.
Ook lukte het hen te bewerkstelligen dat de C reolen niet als een gesloten. dusonverdeelde groep
konden operere n (Sedney 1997: 36). De superstru ctuur, hel Statuut, bood een besc hermende
paraplu waaro nder de vo ltooiing van hel
emancipati eproces zich kon vo ltrekken (Derve ld 1996: 82).
Aan de NPS bood de Verbroederingspolitiek,
evena ls trouwens aan de VHP, de mogelijkheid
achterstanden bij de arme achterban weg te werken en deze bij de Surinaamse politiek te betrekken (Vgl: Sedney 1997: 37). Bovendien had de
Ve rbroederingspolitiek voor de leider van de
NPS meerde notie van een integrat iepoli tiek. De
samenwerking was in eerste instantie een effectief hulpm iddel 0111 zich te ontdoen van de concurrentie in de strijd om de macht binnen de
NPS . Immers ook Pengel voerde een cm3n-

cipatiestrijd en wel tegen de lichtgekleurde
creoolse elite.
Aan de Verbroede rin gspol itiek kwam een

einde toen de doe leinden van de twee partijen
min af meer gerea li seerd wa ren en er zich alternatieven aandienden om het gerea liseerde te
conserveren ofom ni euwe doeleinden na te streven, doeleinden dic binncn hct oude bestaande
samenwerkingsverband niet of slechts moeizaam gerea liseerd konden worden. Een goed
voorbeeld hiervan vormt de kwestie van de onafhankelijkheid van Suriname.
Deze kwestie zou gezien de opstell ing van de
VH P in deze kwesti e in de jaren zesti g en begin
jaren zeventig nooit in een samenwerk~sver
band met de NPS tot ee n oplossing komen. Daarvoor was een andere coalitie - die van 1973 bijvoorbeeld - nod ig.
Voor de N PS komt nog een andere reden bij.
Bij de eoalitiebesprekingen is het streven van
iedere partij erop gericht zoveel mogelijk ministerie s in de wacht te slepen, om zodoende een zo
groot mogelijke achterban te kunnen belonen
voor de verkregen steun . Dit alles tegen zo ge-
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ring moge lij ke kosten, dal wil zeggen zo min
mogelijk concessies doen en zo weinig mogelijk
ministeri es afSlaan aan de mogelijke coalitiepartner.
In de coa liticregering van NPS, SDP (Su rinaams Democratische Partij) en Actiegroep di c
gevormd werd na de vcrki ezinge n van 1967 verwierf de NPS zeve n mini stersposten. de SDP
kreeg er één, terwij l de Acti e Groe p twee mini steries kreeg toebedeeld . Bij een sa menwerkin g
met de VHP zo u dc NPS. gezien het aanta l behaalde zetels (N PS 17. VHP 11), nooit zoveel
ministeries in de wac ht kunnen slepen.
In de pe ri ode van de herd emocratiserin g na
1987. - maar ook in de periode 1984-1987 zien
we de NPS en de VI-lP nauw samenwerken in
twee regeringen. Er wa ren voordelen voor de
beide partijen Ie behalen en in een samenwe rkingsve rband zou dat makkelijker te realiseren
zij n. Hier gi ng het ond er andere 0111 het herstellen va n de democ ratie en het voo rkomen dat de
partij di e nauw aan het leger geli eerd is, regeermach t zo u verwerven.
I-Iet consoc iationalisme als ve rklarin gsmodel
verheldert de werking va n het politieke bedrijfin
Suriname niet en levert gee n bijdrage aan de
theorievorming met betrekking tot het fun ctioneren van het Suri naa ms politieke systeem. De
toepassing van het model doet geforceerd aan
wanneer Dew (1994: 184) zelfs de samenwe rking tussen enk ele kleinere poli tieke partijen
van versc hillende etnisc he signatuur binnen DA
'9 1 als cOllsocialio llalisme betitelt. Ook de samenwerking van partijen binnen de gevormde
blokken (N PK en VD P) bij de verki ezi ngen van
1977 noemt hij 'prcelectora l consocÎationalisl11'
(Dew 1994: 23). Zelfs in de overga ngsperiode
(1984-1987), wanneer zoge naamde fun ctionele
groepe n in de sa menl evi ng (bedrijfsleven, va kbUIH.k ll!.:! L:C It: ra) dccluitmakt:1l va n de regering,
meent Dcw daarin 'een interessante variant ' te
zie n va n het traditioneel cOllsociationali stisc h
patroon va n de Surinaamse polit iek (1994: 100).

11

Het is missch ien niet overdreven Ie beweren
dal het gebruik va n dit model bij Dcw is ontaard
111 een dogma.
Zijn pleidooi voor een
ve rsme lting va n de groots te etni sch/culturele
partijen waa rd oo r een groot multi-etnisc he partij zo u kunn en ontstaa n, verraadt eerder zijn politieke stellingname en vooringenomen standpunt dan een str even naar de za kelijke toepassing van een model. Het model krij gt in handen
van Dew een normati eve invu ll ing. Zijn pleidooi
voo r één grote multi-etni sche partij is ongetwijfeld een nobe l uit gangsp unt, met als achte rl iggende gedachte het idee dat samen werkin g tusscn de groots te ve rtegenwoordi ging va n dc etnische groepen ha rmonie bevordert. Het politiek
proces waa rin part ijen SOI11S tegengestelde doeleinden trachten te verwezenlijken maakt soms
ande re combinat ies logischer en meer voo r de
hand liggend.
Sommige politieke doeleinden en beleidsrege len ve rge n andere. wisse lende meerderh edell . In een vo lwassen democrat ie - een groeiproces waarin Suriname ve rwikkeld is - houdt
di e meerderheid zovee l mogelijk rekening met
de minderheid. Dat laat onverl et het feit dat de
mee rderh eid regeert. Dit kan de conflicten
ro nd om dc onafllankelijkhcid mede helpen ve rklaren. Het ontbreken va n wat Dcw consoc iationalismc noemt, is geen afdoende ve rkl arin g
voor de con fli cten rondom de o nafllankelijkhe id.
Er zijn in de Surinaamse pol itiek voo rbeelden
ge noeg voo rhanden, waarbij door samenwe rking va n twee etnisc he groepen in een regering
bepaalde beleidsdoe leinden ge blokkee rd werden omdat dat ni ct in hel belang zo u zijn van een
va n beide partijen (vg!. ook Haakmat 1996: 72).
Coa litievofming is zoals gezegd een weze nlijk
kenmerk va n de Surinaamse politi ek. Is naar het
11 IUlh..: I va n Dcw dc huidige NDP-rcgcrin g mei
een mcerderh eid in de Nationa le Assemblee een
zui ver voorbeeld va Jl consociationa lisme? Immers de vc rt ege nwoordi ge rs van dedric grootste
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etnische groepen ncmen dec I aan de regering en
de len de macht na de verkiezingen van 1996.
Van belang zijn in dit verband de ger ucht en die
in de NPS circuleerden. Geruchten, als zou president Venetiaan aan een zogenaamd 'up linen'
van partners langs anti -Nederlandse lijnen denken. Schalk wijk ( 1996: 39) verme ldt dat 'de
voo rgestelde ND P-NPS-coalitie, waarin Veneti aa n weer president zou worden niet is gerealiseerd omdat de NPS-voorzitter steeds tegen een
samenwerk ing met de NO P onder leiding van
Bouterse is geweest , terwijl hij dacht via het
Nieuw Front zijn termijn te kunnen verlengen'.
De NDP heeft ook getrac ht een andersoorti ge
coa litie tot stand te brengen te weten een samenwerking tussen de NDl'. N PS, SPA, KTPI en
Allian tie , een idee dat niet zover afligt van de
geruchten die in de NPS circu lee rden met betrekking tot een samenwerking tussen de NPS en
de NDP.
Ee n ander kenmerk van het politieke systeem
is verant woordelijk voor de huidi ge coalitie
waa rin de NOP een zo centrale plaats inneemt.
In de Surinaamse politieke arena zijn alle mogelijke combinat ies van partijen denkbaar. Soms
vormen persoonlijke tege nstellingen een beletsel voorde totstandkoming van bepaalde combinaties op ideologisc he afbet er gezegd pragmatische basis. Vaak circuleren geruchten van omkoping in de polit ieke arena als gekozen leden zich
van hun fractie afscheiden en een andere
coa lit ierege ring mogelijk maak t dan de oorsp ronkelijke partij beoogde. Zo ook na de verkiezingen van 1996. Dil kerrmerk, rragm~ntatie ,
wordt hierna besproken.

FRAGMENTATIE
Onder politieke fragmentatie di ent te worden
verstaan het uiteenvall en van politieke partijen.
Dit kan vóórofna de verki ezi ngen plaatsvinden.
Als dat n3 de verk iezingen optreedt kunnen

meerdere afzonderlijke fract ies in het parlement

(Nationale Assemblee ) ontstaan. In een enkel geva l zou de zittende rege ring, als de scheuring
binnen een regeringspartij optreedt, in problemen kunnen geraken. Zo bijvoorbeeld dreigde
de NPK-regeri ng in 1978 haar meerderheid te
verliezen toen de KTPI- fractie in het parlement

uiteen vie l.
Recen te lijk , na de ve rki ezi ngen van 1996,
vie l de VHP uiteen. Vijf van de negen gekozen
VHP-afgevaardi gden zond erden zic h afvan de
pa rtij . Zij richtten de BVD (Basispartij Voor
Vrijheid en Democratie) op en sloten zich aan bij

de NDP-coal itie waarvan zes partijen deel uitmaken. Een van de partners is de KTPI. Deze
partij had zich eveneens van het Nieuw Front
afgesc heiden. Ook enkel e gekozen leden uit DA
' 91 traden tot de ND P-coalit ie toe.
Politieke fragmentati e is nict alleen het resu ltaat van persoon Iijke ambit ies of onderlinge geschillen tusse n fracti egenoten . Verschil va n inzic ht en met bet rekk ing tot het gevoe rde of te
voeren beleid in combinatie met persoonlijke tegenstellingen en ambities kunnen ook aanlei-

ding geven tot fragmen tati e. Soms noemt men
fa lend leiderschap als factor voor het ontstaan
van fragmentat ie. De ontstane breuk binnen de
V HP na de ve rkiezingen va n 1996 wordt voor
een deel toegeschreven aan gebrek aan
leiderschapseapaci tei t van de V HP-voorman, J.
Lachmon. Een enkele keer is de fragmentati e
slec hts van tijde lijke aa rd, zoals het geva l was
tussen de VHP en haar kl ei nere Hindostaanse
concurren t de Actie Groep. Sociale en religieuze
uitsluiting, etnische dwang, en haatcal11pagnes
jegens de lede n van de Actie Groep dwongen hen
terug in de VHP. Hierove r vermeldt Sedney
( 1997: 74): 'O p den duur konden zij ni et meer in
het openbaar verschijnen zonder te worden
nageroepen als verraders van de eigen soort.
Ook in familiekring werden ze nauwelijks meer
geduld . In religieus, sociaal en politiek opzicht
was het leven voor hen een hel geworden en hun
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enig verlangen was zo spoedig mogelijk de samenwerking Illet Penge l op te zeggen en zich
weer aan tc sluiten bij de grote Hindostaanse
familie van wie de VHP de hoeder was' . Het is de
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lijk dat de VHP bij machte zal zijn de 'diss iden-

distanti eert zich van de coa litie met de NDP.
Overigens lijkt de differentiatie op bas is van sociaal -economi sche verschillen ook binnen de
Javaanse gemeenschap langzaam op ga ng te komen. De aanhang van de Pcndawa lima is over het
algemeenjonger, heeft meer onderwij s genoten
en hee ft over het algemeen een hoger inkomen.
Bovendien is haar aanhang sterk stedelijk ge-

ten' weer tot de orde te roepen, mede gelet op het

oriënt ee rd (Dervc ld 198 1). Op den duur za l dezc

fe it dat mec r dan de he lft va n de V I-IP fra cti e is

partij onder goede en capabele leiding een grotere rol gaan spelen in de Surinaamse politi ek

vraag ofdc uittredin g va n de BVD uit d e VHP tot

dezelfde reacties van de VHP als in de jaren zestig za l kunnen leiden. Het lijkt niet waarschijn-

over gelopen.
Aan de difTerentiatie die zich binnen andere
etni sch/culturele groepen eerder heeft voorgedaan za l ook de j-lindostaanse gemeenschap
waarschijnlijk niet ontkomen. De sociaa l-economische ontwikkeling di e Hindostanen doormaken in Suriname is hierbij een factor van belan g. Zowe l Sedn ey ( 1997: 37) als Sc halk w ijk
(i 996: 4 1) gee ft aan dat de po litieke en eco nomi-

sche emancipati e van Hindostanen vo ltooid is.
Het is nog niet gehee l duidelijk ofde nu opge treden fragmentatie een manifestatie is van een di fferentiatie gestoeld op sociaal-economi sche
verschillen en daarmee samenhangende poli tieke gezichtspunten, hoewel er aanwijzingen in
di e richting zijn .

dan de KTPI.

R EG ERI NG VE RSUS O PPOS ITI E

Surinaamse politici zien vaak hun opponenten
als iemand waa rmee een openstaande rekening
vereffend dient te worden. Dit heeft onder andere te maken met de omvang va n de
Surinaamse samenleving. Deels ook met andere
structurele kenmerken van het politieke systeem
zelf. zoa ls de eerder besproken fra gmentatie.
Ee n ge koze n Asse mbl ee-lid bijvoorbee ld dat

mentatie op in 1978. Hierdoor was het deze partij niet gelukt een wippositie in te nemen in het

zich afgescheiden hee ft van zijn partij en vervo lgens een eigen partij opricht, wordt beschouwd
als een 'politi eke vij and ', een 'verrader' met wie
wat te vereffenen va lt. Een voorbeeld hiervan
vormt de hierboven beschreven relatie tussen de

parl ement. Ze lfs ni et in 1978, toen de partij al s
het wa re di e mogelijkheid in de schoot geworpen

VHP e n de Acti e Groep in de jaren zesti g e n de
re lati e tu sse n de VHP en de BV D ann o 1999.

kreeg. Een scheuring binnen de KTPI ontnam
hen die positie. Overigens is deze scheuring
mede door toedoen van de NPS lot stand gekomen om zodoende de meerderheid te behouden.
Fragmentatie binnen een voor de coalitie be-

Persoonlijke vetes worden uitgevochten in het
parlement; erwo rdt 'op de man'gespeeld . Leden
van de oppositie werd en wordt vaak hC I spreken
onmoge lijk gemaakt en soms ze lfs lIit de verga-

Oo k binnen de KTPI trad zoa ls gezegd fra g-

daa r voordee l uit wil halen.

derzaa l geze t (Dew 1994: 32).
De vera ndering va n het ki esste lse l in 1987
waa rbij d e inste llin g va n Ressortraden (7 12 leden) en Districtsraden ( 104 leden) werd gere-

In de huidige coalüie binnen de NOP neemt
de KTPI we l een wippositie in . Deze partij beschikt over vij f van de negenentwintig zetels

ge ld, betekent ook de ont wikkeling van nieuwe
normen met betrekking tot deze nieuwe instituten. Het geheel aan intell ectueel potentieel en

binnen de coa litie. Ee n lid van de KTPI-frac ti e

po litieke deskundi g he id za l ge mobil iseerd moc-

lang rij kc partij kan du s oo k teweegge bracht

worden door toedoen van een andere partij , die
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tcn worden in delen van het land waar doorgaans

een dergel ijk potentieel schaars is. Hoe de omgangsvo rm en en de re lati e oppositi e en regerin gspartij zich zullen ont wikkelen, is moei lijk
Ie voorspellen.
Het is te hopen dat zich in het politiek bedrijf

weersoepele omgangsvormen en zakelij kc relati eszull en ontwikke len, ande re dan in de periode
1973 - 1980 . Mede als gevolg van de slecht e
relatie tu ssen regerin gspartij en en de oppositie,

konden ondemocrati sche krachtcn tot ont wikkeling komen. Er ontstond een klim aat waarin het
democrati sch bestel kwetsbaar bleek. O ud
parl ementsvoorzitter WijnlUin (De West, 1998)
beschrijft - zij het summier - de mores in het
parl ement in de jaren vij fti g en zestig. Zondcr
expliciet te verwijzen naarde huidige omgangsvormen in de NationaleAsscmblce, is het zonnekl aa r dat de huidige praktij ke n e n gewoonte n
schril afsteken legen de gedragspa tronen uit de
tijd die hij besc hrijft. Ook de kledingsvoorschri ft en uit zijn tijd verse hi lI en van die uit 1998.

DE PERJOD E VAN D E MILITAIRE
DICTAT UUR 1980-1987
In de peri ode 1980- 1987 hebben politieke partij en geen activiteiten kunnen ontplooien. In
1984 openden de militairen besprekin gen met
de leiders va n de oude politieke partijen . Deze
besprekingen werde n in 1985 meI regelmaat
voortgezet. De gesprekken leidden tot de uitnodi ging tot deelname van de oude po litieke partij en aan de regering. Tusse n 1984 en 1986 kwamen een aantal regeringen tot stand waarin de
vakbeweging, het Surinaams bedrijfsleven en de
mi litairen zitting namen.
Vanaf 1986 traden ook personen uit de oude
politieke partijen (VHP, NPS en KTP I) met
goedkeuring van hun politi eke leiders tot die regeringen toe.
In 1985 werd een commissie ingesteld om een

nieuwe grondwet op te stellen. Het ki esste lsel
we rd in 1987 gewijzigd. Met de wij zigi ngen van
het kiesstelsel konden democratische politieke
processen weer ccn aanvang nemen. Belangrijk

is in hoeverre deze wijziging va n het kiesstelse l
en dc politieke processen die zich hebben 011tw ikke "~ na 1987 versc hild en van de peri ode
daa rvoor. MeI ande re woo rden: hebben de kenmerken van het systeem veranderingen onder-

gaan? Hiermee ben ik beland bij de peri ode van
herdcl11 Qcra t isc ri ng.

HERSTEL VAN DE DEMOCRATIE
1987-1 996
Verschill ende au teurs (Scha lkwijk 1996: 40,42;
Sedney 1997: 153) hebben de veranderingen
van het ki esstelsel in verband gebrae ht met
etni citeit. Laatstgenoemde betrekt eveneens de
verkiezinge n va n 1987 en 199 1 bij zijn constaterin g en stelt : ' De invloed van het nieuwe ki esstelsel op de rasse nverhoudingen in het land is,
te oordelen naar het res ultaat van twee verki ezingen (in 1987en 199 1) positiefgeweest'. Zijn
conclusie is dat op di stri ctsniveau etni citeit nog
altij d springleve nd is en het ki esstelsel er ni ets
aan heeft kunnen veranderen. Op landelijk niveau zou etni citei t minder overheersend zijn,
niet omdat de mensen zoveel anders geworden
zijn, maar omdat het ki esstelsel ertoe dwingt.
Een nuancering met betrekkin g tot de bewering da t de betekenis va n etni citeit in de periode
van herdemocratisering onder invloed van het
nieuwe ki esstelsel een minder zichtbare ro l
speelt, is bijvoorbeeld te vinden rondom de o n ~
derlinge strij d van coalitiepartij en in het ki es~
distri ct Wanica. Daar probeerden de VHP en de
NPS met ge bruikmaking van het systeem van
voorkeurstemmen voor de kandidaat uit hun eigen etni sche groep stemmen te verwerven 0 11 dank s va n de te vore n gemaakte afspraken (vgl.
Egge r 1996: 19).
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Het kenmerk fragmentatie blijkt ook in dc periode van herdemocrati sering onverminderd
zic htbaar. Hierboven is reeds uitgebreid ingegaan op het uitecnvall en van de VH P na de verki ezin gen van 1996. DA '9 1 is een voorbeeld
van fragmentatie in deze period e van herdemocra ti sering. De kort e geschiedeni s van
deze partij is getekend door een aaneenschakeling va n frag mentatie. Deze partij. ontstaan door
een samenwerkin g van de AF (Alternatief Forum ), de HPP ( I-Ie rni e uwde prog ressieve Partij),
de Pendawa l ima en de BEI' ( Bosnegers Ee nhe id
Pa rtij ) heeli va naf de opri chtin g ( 1991) ee n
multi-etni scl1 karakter gehad.
Bij de ve rki ezinge n va n 1991 behaa ldede pa rtij nege n zete ls. Aa n de ve rki ezi nge n va n 1996
nam de Pendawalima bijvoorbeeld o p eigen
kracht deel. De part ij viel terug van negen zete ls
naar vier zetels. Twee gekozen leden sloten zi el1
aan bij de NO P, tocn zij zagen aankomen dat DA
'91 niet zou declnemen aan de regering. De huidige coa liti eregering is, zo kan men·concluderen , een product van politi eke fragmentatie (zie
tabe l I en 2).
Het cli ënteli sme blijft ook in de periode van
herdemocratisering cen essenti eel kenmerk van
de Surinaam se politiek. Met name na de verki ezingen van 1996 kwam 'het regelen' zo veelvuldig voor dat er onbehagen groeide onder de zittende ambtenaren die toch niet onbekend zij n
met het fenomeen.
Het aantal hogere ambtenaren op sleutelposities dat vervangen werd in 1998 groeide wekelijks. De N OP-coa litieregering benoemt mensen
uil eigen pol iticke ge lederen op wat men strategisc he positi es noemt. Er is geen sp rake va n dat
men bij ' mac htswisselin g' e lk aars politieke benoe minge n ontziet, zoa ls Haa kmat ( 1996: 35)
beweert. In de maanden juli en augustus 1998
werden de lij sten van namen van mensen die van
hun functi es ontheven waren alsmaar langer(De
West, De Tijd, juli en augustus 1998). De gevo lgen van dit benoemingsbeleid in termen van
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men selijk kapitaal zij n beke nd ( De Ware Tijd, 4
e n 11 juli 1998; De West, 11 jul i 1998). Ook
sommige sec toren van het Surinaamse Bedrijfsleven ondervond last van de wijze waarop de
uitbesteding van overh eidswcrken plaat svond.
Het bedrijfsleven bek laagde zic h er over dat
door onduidelijke procedures vriendjespolitiek
in de hand gewerkt werd (De West. 4 juli 1998).
Het verlencn van opdrac hten aan bevriende ondern emi ngen houdt nauw v~rband met het eerder aangest ipte kenmerk ; nah1elijk het belonen
voor fi nanc iële steun verleend voor de
bekosti ging van dure politieke campagnes
(spoi lsystem). Ook los van dit beloningssysteem
wo rden aan invloedrij ke coal itiegenoten lucrati eve opd rac ht en ve rstre kt. Op deze wij ze koopt
de coalitie a ls het ware steu n (vg!. De West 11
juli 1998).
Het tokeni sl11e als kenmcrk is ook in de herdemocratiseringsperiade, medc onder invloed
van het nieuwe kiesstelsel stev iger genes teld in
de Surinaamse politieke structuur. zoals eerder
uiteengezet. Aan coa litievorming als stru cturee l
kenmerk va n de Surinaamse politiek is geen verandering gekomen. Ook in Je periode van herdemocratiscring is dit element een constante
factor gebleken zoa ls uitvoerig hierboven is beschreven. Er hce ft zich ec ht er na de verki ezi ngen
van 1996een novum voorgedaan. Nog nooit eerder is een coa liti e die de verkiezingen won (zie
tabel I en 2). direct daarna door fragmentatie
zodan ig uiteen gevallen dat de vorming van een
regeringonmogclijk is gebleken. Erdeden na het
uiteenvallen van het N ieuw Fro nt geruch ten van
omkopi ng de ro nde. Maar zulke geruchten doen,
zoa ls reeds gezegd vaa k de ronde in Suriname na
onverwachte voorva ll en als deze. De rel ati e tussen regeringspartij en en oppos itie na de verki czingen van 1996 vertoont enk ele kenmerk en uil
de periode 1973 - 1980, maar is over het ge hee l
genomen bij lange na niet zo conflictueus als
genoemde periode. Openlijke vijandschappen
ond er andere tussen de afgescJleiden BVD en de
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Tabel I : Resultaat verkiezingen 23 mei 1996
Nieuw Front (NPS, VHP, KTPI , SPA)
NDP
DA '91 (A F, OPDA, BEP)

Pendawalima
Alliantie (DP, HPP, PVF, PSV)
Totaal

24
16
4
4

ze tels
zetels

zete ls
zetels
3 zetels

5 1 zete ls

Tabel 2: Situatie na 14 september 1996
NDP
Nieuw Front (NPS, Deel VHP, SPA)
KTPI
BVD (afsplitsing VHP)
DA '9 1 (A F, OPDA, BEP)

Pendawalima
HPP
PVF
DP

16 zetels
14 zetels
5 zetels
5 zetels
4 zete ls
4 zetels
I ze tel
zetel

zetel

Totaal

51 zete ls

Bron bij /ahel} en 2: Egger 1996: 37
Enkele gebruikte afkortingen:
NDP : Nationaal Democratisc he Partij
SPA : Surinaamse Partij van de Arbeid
HP?

: Herni euwde Progressieve Partij

ABOP: Algemene Bevrijdings- en OntwikkelingsPartij

DP
: Democratische Partij
PYF : Politieke Vleugel van de Federatie van Agrariers en Landbouwers
AF
: Alternatief Forum
BEP : Bosneger Eenh eid Partij
OPDA : Onafhankelijk Progressief Democrati sc h Alternatief
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VI-IP kenmerk en de relatie tussen beide fracties.
Ook (lissen de NDP en de NPS fra ctie is de relatie niet zui ve r zakelij k. Andere facto ren di e de
omga ngsvo rm en in de Na ti onale Assembl ee
beïnvloeden zijn dc democrati sche gez indheid
het onlwikkc lings- en hel opleidings niveau van
de gekozen kandidat en. I-Iet is de vraa g of de
samenleving mede ge leI op de omvan g ervan,
voldoende aanwas aan potentieel gesc hikte kandidaten kan garanderen, gezien de aantallen di e
nodi g zijn om dc Raden en dc Nationale
Assembl ee te bevolken. Dit is echter een onderwe rp voor ve rder onderzoek. Zeker is even wel
dal er ve randeringen in de politieke cultuur za l
optreden, mede door dc wijzigi ng van het kiesstelse l. Zo dient onder meer de keuze van dc
president te gesc hieden met eell tweederd e
meerd erheid . Er bleek geen tweederde meerderheid in dc Na ti onale Assemblee te vinden di c de
kandidatuur van dc president en de vice-pres ident van Nieuw Fro ntpartij en wilde ondersteunen . De VVV (de vereni gde ve rgadering van
Ressorlradcn mct 7 12 leden, Distri ctsraden 104
leden en de Nationale Assc mblee 5 \ ledcn) koos
de kandidaten van de NDP coalitie tot president
en vice- president bij gewo ne meerderh eid.
Tot slot besprcek ik hi er een aantal vera nderin gen waarva n nog ni et ge heel duid elijk Îs of
deze van dUlIïl amc aard zullen zijn . Het gaat
hier om enke le vera nderinge n binnen het Surinaams clectora.lt en om veranderinge n die te
maken hebbe n met dc relatie tussen Surinamers
in Nederland en de Surinamers În Surin ame zeIr.

ELECTO RAAT
Meneke (1 996: 9) stelt dat voor het eerst in de
pol it ieke gesc hi edeni s va n Suriname de traditi onele politieke partijen hun meerderh eid hebben
verloren . Ee n verk laring hiervoor hee ft hij onder
andere gezocht in de ve randering binnen het
el ectoraat en \n het stcmgcdrag van de jonge k ie-
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ze rs. De NDP zo u ge ri chte r campagne op de
jeugd gevoerd hebben. Daar staat tegenove r dat
de Nie uw Front regeringe n de belange n van de
je ugd zo uden hebben ve rwilur1 00sd (Onderwijs.
Werk gelege nheid en hui svestin g). Bovendi en
zo udcn de iss ues va n het Nieuw Front naar jonge ren toe niet pakk end genoeg zijn geweest
(Eggel' 1996: 17). lli crovcr schrijft Egger( 1996:
17): 'Een ze kere onvc rsc.:h i IIig:heid tegenover de
jonge ren kenmerkt e dc campag ne van deze l NF]
coa liti e. Alleen de SPA -ers (S PA = Surinaams
Part ij va n de Arbeid ) en in mitulcre mate de V HP
brac hte n wat jonge ren naar voren. maar gedu rende de gehele strijd kwamen di e niet vee l aan
het woord ' . Voort s mee nt Eggcrdat hct negatie 'campagnc voe ren van de Nie uw Front-coa litie
doo r te vee l te hameren op de december-moorden moge lijk in het nadeel van haar hee rt gewerkt. Ee n groot dee l va n de nieuwe ki eze rs, zo
betoogt hij , wa ren nauwe lij ks pubcrl en tijde van
de december-moorden (1996: 2 1).
Mellckes stelling zo u kunn en duiden op een
mogelijke structurele ve randering in de
Surinaamse politi ek, maar ik ben vooral snog
niet overtui gd va n de door hem aangevoerd e ar~
gum cnten en bew ij svoerin g. Zijn conclusies zijn
ge basee rd op opinie-o nderzoe ken en niet op empi rische. Ook bij dc opmerkin ge n va n Egge r
kunn en wc een aan lal kri tische kaJlltekenin gell
pl aatsen. Zijn conclusies zij n niet gestoeld op
onderzoe k, waantit eell ve rband zou blijken tussen de ontevredenheid va n de jeugd en hun stemgedrag. Als uit ga ngs puIlt voor vcrd cr onderzoek
zij n de opmerk inge n belangwekk end. Zo ge presenteerd hebben di e opmerkin gen nu het karakIer va n speculaties. Het zal nog moelen blijken of
na deze regerin gsperiode. de NDP het nog zo
goed bij de jeugd zal doe n bij de volge nde ve rki ez inge n, omdat de NDP regering beter voor
onderwij s. werk en hui svesting voor de jeugd
zo u gezorgd hebben dan de N F regering. Egger
(1 996: 2) toont op geen enkele wij ze een empiri sch ve rband aan tussen dejeugdi ge lee rtijd van
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de kiezers, het hameren op de december-moorden door het Nieuw Front en de prestaties va n

de vraag wie de beide partijen zal (blijven) leiden. Het lij kt erop dat zowel de NPS als de NOP

deze regering. Door zijn opmerkingen zo te pre-

ve rwikkeld is in een proces van ideologische

se nteren als re sult ate n van wetenschappelijk onderzoek, zet hij de lezer op een verkeerd spoor.
De ve rkl aring va n Haakmat (1996: 143) dat er

basisvo rming meI als grondslag het 'romantisch
nationalisme' (deze term is ontleend aan Sedney
1997). Het is echter de vraag of het romantisch
nationalisme gedragen zal worden door g rote
delen van de NPS. Een partij die zoa ls ik aangaf,

in Suriname een categorie mensen te onderscheiden valt di e verder afstaat van het Nederlandse cultuurgoed, de ' zwa rte vo lksmassa', die
massaal VOor de NOP gekozen heeft, biedt een
betere verk laring voor de win st van de NOP. De
Creoolse volksmassa heeft in de strijd tussen
Vene [Venetiaan] en Bouta [Bouterse] gekozen
voor laatstgenoemde. Wie tijdens de verkiezingscampagnes in de traditionele NPS-bolwerken ( 199 1 en 1996) z ijn ogen de kost gafkon die

ontwikkeling zien aankomen . Aanhangers van
sommige religieuze instituten bij voorbee ld die
tot de traditionele NPS stemmers ge rekend konden wo rde n hadden de kleuren van de NOP massaal op hun woningen aangebracht.
De NPS ze lfon twikkelt zich meer en meer in
de ri chting van ee n middenklasse-Creoolsepolitieke partij , ee n partij van de ontwikkelde Creolen. Een partij waarvan ni et alleen de leiders
maar ook een dee l van de aanhang pleiten voor
een groter afstand tot Nederland, zonder daarbij
te verva llen in een sterke anti-Nederlandse on-

dertoon (romantisch nationalisme). Deze veronderstelling is zeker eCn onderwerp voor verder
onderzoek.
Binnen de NOP leeft de gedachte van eengrotere afstandelijkheid tot Nederland meer dan
binnen de NPS en wel met een anti-Nederlandse
ondertoon (anti-kolonia lisme). Een grotere afstand tot Nederland wordt als een punt van over-

eenkomst tussen beide partijen gezien, zoals tijdensde verk iezingen naar voren kwam en eerder
besproken werd. Beide politieke partijen, zowe l
de NPS a ls de NOP willen een goede, nauwe en
tegelijk zakelijke betrekking met Nederland on-

derhouden . Ofhet tot een samenwerking tussen
de NPS en de NOP za l komen, hangt mede afvan

zich in de richting van een middenklasse-partij
ontwikke lt.
Binnen de NOP is reeds geruime tijd een strijd
gaa nde met het leiderschap van die partij als inzet. De strijd gaat tu sse n president Wijdenbosch
en de voorzitter van de NOP, Oesi Bouterse. De
uitkomst van deze strijd lijkt mede bepalend

voor een mogelijke samenwerking op korte termijn tu ssen de NPS en de N OP. De uitkomst van
de mac htsstrijd binnen de NOP zou van invloed
kunnen zijn op de toekom stige relatie tussen Ne-

derland en Suriname. De huidige voorzitter van
de NOP wordt om ve rsc hillende redenedals een
struikelblok ervaren in de relatie tussen de beide
landen. Maar verschi llen in opvatting over zaken
a ls de rec htstaat en de mensenrechten zullen bij
een mogelijke samenwerking een punt van discussie vormen .

RELATI ET USSEN SUR INAMERS
OVERZEE
Recente lijk lijkt een ontwikkeling op gang te
z ijn gekomen, waarbij anders en genuanceerd
gedacht wordt over de relatie tussen de Surinamers in Nederl and en de Surinamers in Suriname ze i f. \-laakmat ( 1996: 3 I 0) constateerde in

1996 nog terecht : ' dat de Surinaamse gemeensc hap in Suriname een zeer dubbelhartige opstelling jegens de Surinaamse gemeenschap in
Nederland heeft. Men vindt het vanze lfsprekend

dat de Surinaamse gemeenschap in Nederland in
nood helpt met van alles en nog wat (voedselpakkett en, ge ldzendingen , inzamelingsacties),
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maar aa n de andere kant ontzegt men hun bet
recht kritiek uil te oefenen op de ga ng va n zaken
in Suriname'. Sedn ey ( 1997: 159) opent bij zij n
bespreking van de re latie tussen de be ide
Suri naa mse gemee nsc hap pen met zijn zie nswij ze ni e uwe perspecti eve n. Hij stelt: 'In mijn
visie is cr Ilaast het Surinaams staat s-b urgersc hap plaats voo r het Surinaams la ndsburgerschap, waaraan beperkte politieke rechten ve rbonden moeten z ijn . Mijn gedachten
gaa n daarb ij uit naar: het acti ef kiesrecht voo r
alle vo lksve rt egenwoordi ge nde o rga nen en he t
actief en passief kiesrecht voor a ll e regio nal e
organen benoe mbaar in all e overheidsfuncties
di e ni et in verband staa n met de ve ili gheid of
internationale vertegenwoordi gi ng va n de
Staat' .
Het is ni et duidelijk in hoeverre de ideeë n van
Sedn ey gedragen worden door brede lagen van
de Surinaam se samenl ev ing. Feit is ec hter dat
deze ge luiden nog maar enke le jaren ge lede n ta-

boe waren in Suriname.

SAMENVATTI NG EN CONCLUS IES
De grootste vera ndering di e zich heeft voo rgedaan in de periode 1975- 1998 is de militaire
co up va n 1980. De gebe urt eni ssen rondom de
dece mber-m oorde n van 1982 en rondom de binne nlandse oorlogen hebben de Surinaamse gemee nsc hap gesc hokt. Ook d e zoge naa mde
te lefooncoup van 1990 li et de gemee nschap ni et
onberoerd . De gehele periode van 1980 tot 199 1
hee ft de bevolking bew ust ge maakt van d e
waarde van de democrati e. Men heeft erva re n
dat de democratie ni et iets vanze lfsprekends is.
In Suriname kent men inmiddels het versch.i l
tussen democratie en dictatuur. Van de besproken kenmerken van het po litiek systee m zoals
dal functioneerde vóór 1980, z ijn all e nog steeds
aanwijsbaar.
Onder invloed van het gew ij zigde ki esste lsel
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( 1987) de nken sommi ge o nd erzoekers. waarbij
ik mij voorz ichti g aa nsluit, dat ze ker in de meer
urbane o mgev ing. etni citeit aan betekeni s lij kt
aft e nemen. Me n dient wet a lert te z ijn op soc ia a l
pyromanen: hi eronder versta ik politici die politieke problemen 111 een multi-etni sc he!
multi cu lturele samenleving als S urin ame ve rtalen in termen van et ni sche tege nstellin ge n l11 et
het doel politie ke wi nst te boeken uil de o nt stane
onvrede en polarisatie. Sociaa l pyromanen kunnen etn ic itei t altijd weer in stellin g brengen, oo k
in de meer stedelijke omgeving.
Binnen de traditionele politieke partij en. de
N PS, de VHP en de KTPI z ijn on tw ikk elin ge n
gaa nde die tot verde re fragmentatie aan le idin g
zull en blijven geven.
De N PS lijkt zich langzamerhand te o nt wi kkelen in de richting va n ee n C reoo lse midde nklasse partij ge leid door C reoo lse intellectuelen
met een romanti sc h-nationali sti sc he inslag.
De VHP lijkt nu de invloeden te ond ergaan

van sociaa l-economi sche ontwikkelingen in Surinarne. De afsc heidi ng va n de BVD. een sc hijn baar hecht netwerk va n economisch invloedrijke
mense n zoa ls zaken li eden en o nd ern emers. lijkt
in di e richting te w ij ze n.
Wat de KTPI betreft, deze partij is va naf 1977
in een voortd ure nde strijd verwikkeld met de
Pcndawalima om de gU llst van de Javaanse kieze rs. De Pendawalima lijkt goede perspectieven
te hebben, om uit einde lijk als wi nna ar uit de
strijd te komen, gezie n de groe i van de doelg roep waarop deze partij haar activi teit en richt.
De NO P heeft een multi-etnische ac hterban.
Ha ar C reoo lse aa nh ang bestaat onder andere uit
intellec tu e len met een nationalistische inslag.
Maar ook C reo len uit de zoge heten vo lksklasse
voe len zich tot de partij aangetrokke n. Daarnaast trekt deze partij kleurl ill gen. Bos nege rs,
Hindostanen en Java nen aan. In de Nati o nal e
Asse mbl ee ( 1996) bezetten zes C reo len, vier
Hindostanen, ee n Javaa n, vie r Bosnegers en een
Indi aan de zete ls name ns deze partij. Deze sa-
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menstelling wee rspiegelt tegelijkertijd de
kwetsbaarheid van deze partij. Fragmentatie ligt
immers op de Iocr. Door de fragmentatie waaraa n politieke partijen ten prooi va llen, wordt de
Surinaa mse politiek ingewikkelder en onvoorspe lbaarde r. mede onder invloed van de
Districts- en Ressortraden.
De KTPI en de Pendawalima worden belangrijk als coa litiepartners. Met name de KTPI bevindt zich in de huidige coa liti e in een comfortabele posi tie (wippositie), een wezen lijke verandering in vergelijking tot de periode vóór 1980.
Een herdefiniëring vindt plaats in de betrekkingen tussen Nederland en Suriname, waarbij va n
Surinaamse zijde een meer afstandel ijke opstelling wordt nagcst recfd,gekoppeldaan nauwc betrekkingen. Sehalk wijk ( 1997) heert op de moeilijke verenigbaarheid van beide doelstellingen
gewezcn. Va n Nederlandsezijdc wordt een zakelijk beleid voo rgestaan. Meel ( 1997) heeft gewezen op de toezichthoudende rol die Nederland
speelt : ' Het resultaat va n twee decennia Nederlands-Surinaamse betrekkingen rechtvaardi gt
op geen enkele wijze dat Nederland zijn politiek
va n medeverant woorde lijkhei d voortzet', Voor-

stellen gedaan door de regeri ng Lubbers 1991 , na
de zogenaamde telerooncoup van 1990, om tot
ande re verhoudinge n met Suriname te komen,
worden met name in NOP kringen gezien als
pogingen om de verkiezinge n te beïnvloeden. De
Nederlandse voorstellen werden in NOP-kringen als proefua llonnen argedaan. Ook de hulp
die de regering-Venetiaan vlak voo r de verkiezi ngen kreeg in de vo rm va n snel goedgekeurde
projecten, vormen gee n bewijs va n een zake lijke

benadering. De veranderin gen binnen de
Surinaamse politiek zal zeke r doorwerken in de
relatie tal Nederland. Aan een herdefiniëren va n
de Suri naams-Nederlandse betrekkingen zu llen
beide landen nict kunnen ontkomen.
Tenslotte zij n er tekenen va n verandering in
de opstel ling van de Su rin amers in Suriname ten

opzichte van de Surinamers in Nederland. Orde
positieve en realistische uiteenzettingen uiteindelijk in wetgeving zullen resulteren is voorlopig nog onduidelij k. Een belangrijke vraag hierbij is in hoeve rre deze mogelijke verandering
va n invloed za l zijn op het welzijn en de integratie van Surinamers in de Nederlandse samenleving,
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gesegmenteerde samenlevingen als de
Surinaamse is de hamvraag bij politieke
machtsvorming en -deling: wie regeer!, wie
word, geregeerd en wie is onder- a/overgewaardeerd." Deze vraag heeji in veel gesegmenteerde
samenlevingen geleid fOf etnische strijd, burgeroorlogen en ze/Is lOl hel uiteenvallen van de
slaal. Latente antagonistische spanningen hebben il/ Suriname lIie! geleid fof raciale strijd, dit
bijvoorbeeld in tegenstelling fOf Cuyana, het
westelijk bUllrland vaH Suriname, waar etnische
spanningen aan het begin van de jaren zestig
lussen Hindostanen en Creolen leidden tot een
raciale strijd met honderden doden.
AIgem een wordt aangenomen dat de verhroederingspoliliek, de romantische benaming van
/rel politieke verstandsJmwel(jk lussen de Cre11

oolse NPS, de Hilldoslaallse VHP en de Ja-

vaanse KTPJ, in Suriname in zeer belangrUke
mate heeft bUgedragen aan de pacificGlie ofhet
latem houden van rassentimentel1. Zij verzekerde Suriname van polilieke stabiliteit en rust
op hel racialefronl.
Het aantreden van de NDP-regering in 1996
maakte een eind aan ruim vijfiigjaar politieke

OORSPRONG VERBROEDERINGSPOLITIEK
De verbroederingspol itiek was een reactie op de
politieke en sociaal-maatschappelijke dominantie van de lichtgekleurde Creoolse stedelijke
elite in Suriname tussen 1900 en 1958. Expo-

nenten van de Creool se volksk lasse, alsmede de
Hindostaanse en Javaanse bevolkingsgroepen
zoc hten naar mogelijkheden om hun politieke
achterstand en ac hterste IIing te doorbreken en
de emancipatie van hun segment te versneIIen.
De eerste politieke partijen die na 1945 wer-

den opgericht waren in hoofdzaak c01ancipatiepartijen en etnisch en/of religieus georiënteerd. Tussen de programma's van de verschillende partijen bestond over het algemeen weinig
verschil.
De invoering van het algemeen kiesrecht, zo-

als in de Staatsregeling van 1948 was voorzien,
leidde tot een eerste serieuze botsing tussen de
ve rsch ilIende partijen (zie Mitrasing 1959: 159
e.v,). Om het

Creoolse establi shment niet tegen

zich in het ham3s te jagen introduceerde Neder-

land uiteindelijk als compromis het algemeen

dO/llinantie vall de NPS en de VHP. De kiezers

kiesrecht maar met een kiesstelsel dat berustte

maakten in zekere zin duidelijk dal de 'oude
schoen' [de samenwerking tussen de drie grootste etnische partijen} had afgedaan en niet meer
bij deze lijt! paste. Voor de VHP was de
verbmederingspolitiek haar politieke credo en
adagium. In dil artikel bespreek ik de factoren

op een combinatie van het di strlcten- en het
personenmeerdcrheidsstelsel. De ingewik-

die geleid hebben lol de ondergang van de

keldheid van het kiesstelsel leidde ertoe dat het
een 'Iabyrinth van kronkelwegen' werd met het
karakter van politiek opportunisme (Ooft 1972:
222). Hoewel het oorspronkelijk de bedoeling
was dat dit kiesstelsel tijdelijk van aard zou zijn

verblvederingspoliliek. Hoewel het accent in
mijn orlikelligl op de periode /9 75- / 996, geefik
allereerst een schets van de oorsprong van de
verbroederingspol il iek.

en uiteindelij k zo u worden vervangen door het
evenredige kiesstelstel. bestond er bij de meerderheid in het parlement weinig animo voor een
wijziging,

Oude en nieuwe schoenen in de Surinaamse politiek
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NIEUW

FRONT
verkiezingsprogram
1991
Verkiezingsaffiche van Hef Front in /99/
Het ni euwe ki esstel sel sc hiep de moge lijk-

Lachmon wist in 1948 de drie afzonderlijke

heid van een Creool se meerderheid in de Staten,
ondanks het feit dat de overige bevolkingsgroepen tezamen groter in aantal waren dan de Cre-

Hindostaansc partijen (Moslim Partij, Hindoe
Partij Suriname en de Hindostaans-Javaanse Politieke Partij ) te verenigen in de Verenigde

oolse bevolkingsgroep. Met andere woorden

Hindostaanse Partij . Javanen richtten hun eigen

65% van de zetels werd gereserveerd voor 40%

politieke partij op. de KTPI. Tegelijkertijd reali-

'an de stemm en (Sedney 1997: 22). Dit ki ess te l-

seerde Lachmon zich dat Hindostanen in het
Creoolse bolwerk Paramaribo (het machts~ en
bestuurscentrum) over onvoldoende machtspolitieke steunpunten (zoals de vak beweging) besc hikten. Vanouds zijn vakbeweging en een aantal Creoolsepart ijen dooreen personele unie met
elkaar verbonden .

sel was voor C reoolse leiders uit de NPS op maat
gesneden en zette de Hindostaanse en Ja vaanse
districtsbevoJking ve le jaren opachterstand. lm mers zo lang de NPS de grote Creoolse ee nheids-

partij bleef, was er voor andere partijen geen
kans op mac ht sde ling (zie Van Lier 1977: 292293; Sedney 1997: 22-35). Deze politieke achterste lling gaf aan leiding bij Hindostan en en

Javanen om zich te bundelen en te trachten door
de macht van het getal de 'electorale achterste lling' zoveel moge lijk te beperken (Azimullah 1986: 54 e. v. ; Sedney 1997: 22).

Vanwege hun langerve rblijfin het land en hun

stedelijke en westerse oriëntat ie valle bij vee l
Creo len het idee post van 'we run thi scountry'en
'wie de stad heeft, heeft de macht'. Lachmon
besefte dat zijn partij een sterke Creoolse partner
nodig zou hebben om in het machtscentrum te

24

Hans Ramsoedh

komen. Die partner diende zich aan binnen de
NPS. Binnen deze partij was de eenheid van
korte duur.
Vrij spoedig kwam Pengel. exponent van en
afkomstig tlitde Creoolse vo lksklasse, in het geweer tegen de dominantie van de lichtgekleurde
neo-koloniale elite binnen de NPS. In deze
machts- en klassenstrijd vond Pengel in
Lachmon een bondgenoot, een verbond dat grote
beroering wekte binnen de NPS (Onnskirk
1967: 107: Haakmat 1996: 32). Voor Laehmon
was de machtsstrijd binnen de Creoolse
eenheidspartij een geschenk uitde hemel en was
Pengel de 'zaag' om de 'Creoolse eenhe idsba lk '
door te zagen. Kritiek binnen zijn eigen partij in
de beginjaren op zijn samenwerking met Pengel
repliceerde Lachmon met:' Ik ben bezigeen balk
door te zagen' (zie Sedney 1997: 36). Beide
politici hadden elkaar dus nodig, e lkaar iets te

bieden, maar interpreteerden de verbroederingspo liti ek verschillend. Voor Pengel hield verbroedering assimilatie van de diverse segmenten in.
terwijl voor Lachmon zij slechts een middel was
voor politieke machtsdeling. Eenheid in verscheidenheid werd het credo van Lachman en de
VHP, hetgeen feitelijk een afwijzing inhield van
iedere vorm van assimilatie. Met de samenwe rking tussen Lachmon en Pen gel was de
verbroederingscoalitie een feit. Zij was niettemin uit nood geboren en een politieke symbiose van twee politici op hun weg omhoog.
Het samengaan van de twee segmentsleiders
had een emancipatorische en een politieke
betekenis. Door samenwerking meI Lachman
kon Pengel afrekenen met de machtspositie van
de li ehtgekleurdeelite binnen de NPS ten gunste
van leden die afkomstig waren uit de Creoolse
volksk lasse. Op zijn beurt zag Laehmon deze

Het /lit /7/9 daterend parlementsgebouw aan de Gravel/straat (În /995 afgebrand)
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s,IIIH;:n we rkin g als ee n 111idd el om Hindostancn
in het politieke mac htsce ntrum te plaatsen om
daarmee hun politieke en maatsc happe lijke
emancipati e te bevorderen. Voor Lachma n was
sa menwe rkin g met Pengel ook een behoedza me
zet in het strategisc h po li ti eke spe l. Hij reserveerde de ve rbroede ringspoJitiek exc lusief voo r
de samenwerking tu sse n z ijn partij en dc NPS.
Op deze wij ze manoe uvreerde Lachrnon de
VHP e n de NPS in ee n positie va n twee tot e lkaar
veroo rdee lde partije n di e voorbestemd waren
land en vo lk te besturen en di e gara nt stonden
voor etn isc he en politieke stabiliteit. Daarmee
sloot hij eventuel e politieke concurrenti e vanu it
de eige n et ni sche groe p uit, immers ee n rege ring
zo nderde VJ-IP ofde NPSzou in zijn visie leiden
tot etni sc he polarisatie en spanninge n.
De VHP en de NPS zo ud en uit e indel ijk gezamenlijk tu ssen 1958 en 1967 het politieke toneel
in Surin ame beheersen, een pe ri ode die
Lachmo n a ls het hoogtepunt van zijn pol itieke
ca rri ère besc houwt (zie de bij lage voor een ove rz icht van decaalities tu ssen 1958 en 1996). Door
hun posi ti e aan de top va n de politie ke piramide
slaagden beide politici erin een belangrijke bijdrage te levere n aan de ernancipatie va n de eigen
groep. Met gulle hand werden in die periode
Creole n uit de vo lksklasse middels studi ebeurze n in de ge lege nh eid gesteld ee n voortgeze tt e
opleiding in Nederl and te volgen. Hierdoor
kwam er langzame rhand ook een e ind aan de
disc riminati e j egens Creol en ui! de zwa rt e
vo lk skl asse. Zo wa ren tot het eind van deja ren
vijftig le idinggevende pOSi li ~s bij overheid t::n
bedrijfsleven exclusief voorbehouden aan
licht gekl eurde Creol en (Sedney 1997: 39).
Ook Hindos tanen profiteerden van de nieuwe
machtsdeling tu ssen de VJ-IP en de NPS. Evenal s
Creole n uit de volksk lasse maak ten nu ook
Hindostan en op grote schaa l gebruik van
studiebe urze n om in Nederland te stude ren. Veel
aanhangers va n de VHP profiteerde n van een
royaal gronduitgifte- en ve rgunningenbe leid
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(onder andere in de hande l en het tra nsportwezen). Ove r de emanc ipatie va n de Hindosta ncn
sc hrijft Sedney: 'Traditione le Creoolse bolwe rken, zoa ls het di strictsbestuur. de ove rhe idsadministratie, de advocat uur etc. werden opengebroken door het aanstorm ende Hindostaanse
intell ec t, het Hindostaanse kapitaa\ en het
Hindostaanse ondernemerschap' (1997: 37). De
same nwe rking tu ssen de NPS en de VHP kon
ec hte r niet voorkomen dat de co ncurrentie tu ssen Creolen en Hindostanen toenam. Het Creoolse onbehagen groe ide al s gevolg va n deze
versnelde inhaaJ slag en de demografi sc he groe i
bij de Hindostanen.

POLJTlEK TOKENISM E
De ve rbroederingspolitiek kwam in de tweede
helft van dejaren zestig a\s gevo lg van de economi sche recess ie en toenem ende verschi llen in
machtspolitieke verhoudingen onder zwa re
druk te staan . Bij de algemene verkiezingen in
1967 kwam hellot een bre uk tu ssen de verbroederingspartijen, want de VHP e iste nog ee n
mini sterszetel terwijl de NPS dit afwees aangezien inwilliging een aanslag zou hebbe n beteke nd op het patronagesysteem ctat mogelijkheden bood de eigen achterban aan zich te binden.
Een tweede factor di e ee n voortzett ing van de
coalitie bemoeilijkte was het verzet van VHPz ijde tege n de preponderante machtsposÎtie van
Penge l binnen hel kabinet (Werners 1998: 155158). Voo rls bekee k de VHP. aldus een Înformant, met argusogen de pogingen va n Penge l 0111
zich a ls nationaal leider te manifeste ren door
onde r meer enkele invloedrijk e pandits ( Hindoe-geeste lijken) tot zijn politieke adviseurs te
rekenen en de NPS te tran sformeren tot een nationale multi-etni sche partij . Dit allemaal tot
ongenoegen van de VHP-Ieiding di e deze poginge n beschouwde al s ee n provocati e en een ' inbraak ' binnen het e ige n seg ment. Het belang-
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rijkste geschilpunt tussen de twee populisten bt:trofechterde kwestie van de onafhankelijkheid.
Lachmon eiste van Pengel een schriftelijke verklaring die inhield dat de realisatie van de onafhankelijkheid van Suriname geen kabinetsbeleid mocht zijn. Pengel beschouwde deze eis als
een politiek dictaat en wees verdere samenwerking met zijn oude bondgenoot af (Ramsoedh
1993: 53).
Beide leiders zochten naar nieuwe bondgenoten. Pengel vond een bondgenoot (1967-1969) in
de kleinere Hindostaanse politieke partij, de
Aktie Groep, terwijl Lachmon een nieuwe partner vond in de kleinere Creoolse partij de PNP
(1969-1973). Suriname kreeg tussen 1967 en
1980 te maken met een token-verbroederingspolitiek ('token-consociatie-democratie') die
een zogeheten verbrocderings-façade moest
creëren (zie Dew 1994: 208), hetgeen leidde tot
een verscherpte afbakening van de etnische
groepsposities.
Pengel en zijn nieuwe bondgenoten kregen
vrij spoedig problemen met de vakbeweging en
andere maatschappelijke organisaties. De leider
van de NPS werd met name aangevallen op het
punt van de corruptie. Toen vervolgens de Actie
Groep de coalitie in 1969 verliet was het pleit
voor Pengel beslecht.
Ook Lachmon was minder succesvol in zijn
samenwerking met zijn kleinere Creoolse partner (PNP) tussen 1969 en 1973. De PNP was een
partij van Creoolse intellectuelen die zich hadden afgescheiden van de NPS. De periode
waarin de VHP een dominante rol vervulde werd
gekenmerkt door massale arbeidsonrust en veelvuldige stakingen. Lachmon trachtte nog zijn
politieke huid te redden door de NPS aan te bieden de oude verbroederingscoalitie te herstellen. Hij had met zijn voorstel geen succes, aangezien na de dood van Pengel in 1970 de macht
binnen de NPS inmiddels was overgenomen
door radicale jongeren, die zich niet geroepen
voelden het in hun ogen achterhaalde ver-

broederingsideaal nieuw leven in te bbzen in
ruil voor regeringsverantwoordelijkheid (zie
Meel 1994: 649). Deze nieuwe generatie politici
binnen de NPS koos voornieuw progressiefelan
en stuurde aan op een 'monsterverbond' met de

nationalistische PNR. Dit verbond werd ingegeven door de angst dat Hindostanen na de economische nu ookde politieke machtdefinitiefzouden overnemen (Brandsma 1983: 194). De
samenwerking leidde tot een Creools front (Nationale Partij Kombinatie: NPK) bestaande uit
de protestantse NPS, de katholieke PSV, de
nationalistische PNR én ondersteund door de
grootste vakbonden. De toetreding van de Javaanse KTPI gafaan dit samenwerkingsverband

een multi-etnisch randje.
Toen Arron, minister-president en leider van
de NPK, in februari 1974 verklaarde dat Suriname per ultimo 1975 onafhankelijkzou worden

reageerde de massa met stille paniek en
vluchtreactie op de opgcdrongen onafhanke-

lijkheid. De discussie in Suriname over de
onafhankelijkheid vond plaats in een gepola-

riseerde sfeer. Het land sfevende af op een raciale burgeroorlog (Dew 1978: 175 e.v.). Uiteindelijk vond vlak voor de onafllankelijkheid ecn
verzoening plaats tussen de protagonisten in Suriname toen de regering de oppositie op een aantal

punten

tegemoet

kwam.

Arron

zegde

Lachmon toe dat er uiterlijk acht maanden na
dato van de onafllankelijkheid vervroegde verkjezingen zouden worden gehouden, een toezegging waaraan hij zich niet heeft gehouden.
De raciale verhoudingen verscherpten zich en
de politieke stabiliteit kwam in gevaar.
Binnen de NPK-combinatie verliep de samenwerking niet vlekkeloos. Tussen de NPS en
de nationalistische PNR bestond er een soort
gewapende vrede. Met name de rechtervleugel
binnen de NPS had kritiek op de PNR-overheersing in de regering en verweet haar leider
Arron aan de leiband van de Bruma, de leider
van de PNR, te lopen. Deze stroming wenste een
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herstel van de coalitie met de VHP (zie Wijntuin

1994: 29; John Jansen va n Ga len 1995: 175).
Uiteindelijk kwam het in 1977 tot een breuk

tu ssen de NPS en de PNR . De wens va n de rec htervleuge l binn en de NPS om de samenwerking
rne\ de VHP te herstellen leed ook nu weer schipbreuk . In plaat s daarvan koos deze partij voor
opname van de kleine Hindostaanse HPP (}-Ierni euwdc Progressieve Partij) binnen de nieuwe
N PK-combinatie om daarm ee de etni sche
polarisatie te venninderen.

Onder jongeren binnen de VHP groei de de
onvrede over Lachmons preoccupatie voor samenwerking met de N PS. Z ij pl ei tten voor een
VHP-nieuwe stijl die met andere Creoolse en
Javaanse partners ec n coalitie moest zien te vormen. In 1977 ging de VI-lP een samenwerk ing
aan meI de Javaanse Pendawalima en de Sociali sti sche Partij Suriname onder leiding van
Herrenberg en Kamperveen. De Socialistische
partij had echter nauwelijks aanhang onder het
Creoolse volksdeel en Lachmon was niet in staat
de NPS naar de oppositiebanken te verwij zen.
Bij de ve rki ezingen in 1977 behaalde de nieuwe
NPK-combinatie een kl ei ne meerderheid. De
oppositie beschuldigde de regerin g van fraude
bij de ve rki ezingen.

De periode na 1977 leidde tot ing rijpende ontwikkelingen. Wanbel ei d (zie Buitenlandse Za-

ken 1998: 16-19), co rruptie, nepotisme, mede
gevoed door 3,5 miljard guld en Nederland se
ontwikkelingshulp, en de verlamming van het
politieke bestel vanwege de constante strijd tu ssen regeri ng en oppositie bepaalden het politi eke en maatschappelijke klimaat in Suriname.
Het parl ement had opgehouden te bestaan als
een onafhank elijk controlerend orgaan en werd
door een deel va n de pers spottend 'circus
stupido' genoenid . Suriname was politiek en be-

stuurlijk vastge lope n (Buddingh' 1995: 299·
30 I; Dew 1994: 15-35). De ontwikkelingen tussen 1975 en 1980 ve rtoonde n sterke parallellen
met de politieke si tuati e anno 1999: de oppositie
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die beweert dat de regerin g ondemocratisch isen
niel op een meerderheid in het parl ement steunt,
terwij l de regerin gscoalitie de oppositie be-

schuldigt van obstru cti e. De onvrede groeide in
brede lage n va n de bevolking, De politieke impasse \verd doorbroken door de belofte va n de
regering om in maart 1980 vervroegde
verkiezingen te houden.

Zowe l de NPS als de VHP bleef vasthoude n
aan de 'token-verbroedering spolitiek' . Z ij pre-

se ntee rden zic h als multi-etnisc he partije n. De
VH P verbrak de sa menwerkin g met de Socialisti sche Partij en ging een verbond aan met een
dee l van de PNR die inmiddels in twee làcti es
was uiteengevallen .
De ve rkie zingen in maart 1980 zijn ni et meer
gehouden. Een maand voorde verkiezingen grepen de militairen de macht in Suriname.

MILITAIRE STAATSGREEP
De sergeant encoup op 25 februari 1980 maakte
een eind aan het tweede kabinet-Arron. De be-

vo lking haa lde opgelucht adem en dacht dat met
de nieuwe 'groene bezems' de grot e schoonmaak van de politi eke Augiasstal een aanvang
zou nemen. Ook bij Lachman overheerste aanva nkelijk nog het vertrouwen in de 'jongens' [de
militairen) . Hij beschouwde de staatsgreep eigenlijk meer als 'stadsgreep' en ging ervan uit
dat een overgangskabinet verkiezingen zou uitschrij ven waarmee de zaak dan voorbij zou zijn

(John Jansen van Galen 1995: 225).
Hoewel de coup van de sergeanten militair
goed was voorbereid was zij dat in politiek opzicht allerminst. De militairen hadden geen

bl auwdruk klaar liggen va n de fase na de
mach tsovername. H et eni ge wat voor hen duide-

lijk was dat de 'oude orde' definitief had afgedaan (C hin/Buddingh' 1987: 36 e.v.; Thorndike
1990: 37 e.v.). In het ontstane politieke vacuüm
boden de kleine linkse partij en, voor wie de
sc hoten va n 25 februari 1980 hadden ge klonken
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als klaroenstoten (Buddingh' 1995: 325 e.v.),
zich aan als het alternatief vaar de 'oude politiek'. Het tijdperk van partijen als de NPS, VHP
en de KTPIIeek definitiefvoorbij.
Een nieuwegeneratie politici, veelal academici die in de jaren zestig en zeventig in Nederland
hadden gestudeerd en goed onde rlegd waren in

de werken van Marx en Maa) diende zich aan en
kreegalle kansen ministeriële posten te bekleden

in de acht kabinetten die het land tussen 1980 en
1987 heeft gekend. In het korte tijdsbestek van
zeven jaar nam de sociale mobiliteit enorm toc.

Indicatief in dit verband is dat in deze periode
circa zestig personen werden benoemd totministcr of onder-m inister. De snelheid waannee personen tot het hoge politieke ambt werden geroepen of moesten aftreden als minister was voor
leerkrachten in hel onderwijs reden om niet presterende leerlingen te waarschuwen met de mededeling: 'pas op anders wordje nog minister'.
Vrij snel werd echter duidelijk dat de militairen geenszins van plan waren na de grote
schoonmaak weer terug te keren naar de kazerne. De ontwikke lingen in de loop van 1980
wczen erop dat de militaire top bezig was zijn
positie als politieke factor te institutionaliseren.
Toen vervolgens het land zich ontwikkelde in de
richting van een repressieve staat en te maken
kreeg met de intrede van het vijand-denken in de
politiek, bekoelde de sympathie van de bevolking voor de militairen. De militairen kwamen
na de 'December-moorden' (1982) en de daarop
volgende opschorting van de Nederlandse
ontwikkelingshulp die een ineenstorting van de
economie tot gevolg had, binnen- en buitenlands
in een isolement terecht.
Om het isolement te doorbreken ging de militaire top binnenlands op zoek op naar nieuwe
partners. De linkse 'opperhoofden zonder Indianen ' waren niet in staat gebleken met hun retoriek de harten van de massa te veroveren (zie
Brana Shute 1990: 215-217; Sedoc-Dah lberg
1990: 181-183).

REVITALISERING VAN DE
VERBROEDERINGSPOLITIEK
Henk Heidweiller(J 929- 1989), Suriname's topdiplomaat in Washington (1975-1984) en Den
Haag (1984-1985) en adviseur van Bouterse,
wist de militaire top in 1985 ertoe te bewegen
Suriname uit Cubaans vaarwater te houden en de
kaarten op Lachman te zetten. Zijn leiderschap
was binnen het eigen segment nog onbetwist en
de militairen dachten steun vanuit een deel van
de samenleving goed te kunnen gebruiken om
hun isolement te doorbrekcn. Lachman wensfe
met de militairen een dialoog mits ook Arron en
Soem ita hierbij betrokken zouden worden. De
militaire top had aanvankelijk bezwaren tegen
de deelname van Arron en Soemita aan de dialoog. Immers deelname van de twee laatste
personen zou een rehabilitatie van hen inhouden
en een erkenning impliceren van het failliet van
de staatsgreep in 1980. Lachman hield echter
voet bij stuk en wist middels een aantal beloftes
de militaire top ertoe over te halen de dialoog
met de complete 'oude orde' te aanvaarden, aldus een informant. De militaire top ging uiteindelijk overstag en na de nog geheime informele
gesprekken begon Bouterse in 1985 officieel
een dialoog met de drie 'oude' leiders. Deze gesprekken resulteerden uiteindelijk in het (geheim) Akkoord van Leonsberg: de militaire top
committeerde zich aan het houden van vrije
verkiez ingen in 1987 en de burgerpolitici
accepteerden een toezichthoudende rol van de
militairen in de nog op te stellen ni euwe grondwet. Vooruitlopend op de verkiezingen in 1987
werden in de loop van 1985 alvast enkele democratische vrijheden hersteld en werden de 'oude'
politieke partijen partners in het zogeheten Topberaad. Als onderdeel van de 'deal' tussen de
militairen en de burgerpolitici werd de regering
in juli 1986 vervangen door een bredere onder
leiding van de VH P-er Radhakishun (Buddingh '
1995: 337 e.v.). Door zijn rol in de onder-
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handelin ge n met de militaire top werd Lac hmoll
de archit ect van he t politieke bestel van dc postm ilitaire periode e n daarmee van dc revi tali se ring van de oude verbroederingspolitiek.
Waa r in he t verled e n ( 1958- 1967) de NPS samenwerking m et de VH P di ctee rd e, than s waren
de rollen omged raaid. Lachmon was nu de o nbetwi ste le ide r van de ni e uwe coa liti e. verenigd in
Het Front. Dit Front be haalde in 1987 met 40 van
de in totaa l 51 ze te ls een monsterove rwinnin g.
Hi e rbij ge ldt ec hter de kanttekening dat de overwinning va n Het Front in ste rke mate is beïnvloed door de anti-militaire stem ming in het
land. Het kiezersvolk koos massaa l voor de
'o ud e sc hoen' (de leuze waannee Het Front de
verkiezingen inging) om daarmee afte re ke nen
met de ' ni e uwe groene sc hoe n ' [de militairen]
va n 1980die al te kn e ll e nd was geble ken en hev ige angste n bij dc bevolking had o pgeroe pen .
De ni c uwe bu rgerrege ring toonde ge ringe
daadkracht. De 'o ude' po liti c i verv ie le n snel
weer in htln vroegere gewoo nte n van patronage
e n corrupti e. Bovendien kwam de hulp uit Nederland niet op gang. Het no- nonse nse-kabinetLubbers nam zich vast voor ni et voo r ee n tweede
maal in dc va lkuil e n van de jaren zeve nti g te
stappe n toen de rege rin g-Den Uy l aan alle
S urinaarn se wensen onvoorwaarde lijk tegemoet
was ge komen. Ned e rl a nd koppelde st ren ge
voorwaarden aan de herva ttin g van de hulp.
Hoewel de militairen zic h de jure neerlegde n bij
de democra ti sc he verhoud in ge n na 1987 bleek
de facto dat de burgerregering nog steeds naar de
pijpen va n h et mil it a ir gezag dan ste. Ook
broeide het in he t leger. Het vo nd dat de rege rin g
hel A kk oord va n Leo nsbe rg sc hond e n de legerleider voeld e zich beledigd omdat he m tot dri emaa l toe in Nederland een visum werd gewe igerd . Bovendien werd de regering geconfronteerd met ee n voortzetti ng van gewape nde acties
va n Bosnegergroepen e n een ni e uwe opstand
van de Tucajana- Indi a nen.
De ' telefoonco up' in december 1990 (de
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tweede greep naar de macht door de militairen )
symbo li seerde het gebre k aan daadkracht b ij de
regeringen vergroo tt e de kloof tusse n de NPS e n
de V HP. Lach moll e n de VHP waren la ng ni et zo
re l geka nt tege n he t lege r als de NPS. Een aantal
VHP-toppcrs was eco nomi sc h met de milit a ire n
verstre nge ld geraa kt e n beheerste met hen de len
va n de i111- e n exportsector. Blijkbaar besc ho uwde dc real-poliriker Lachmon het leger
als een ni et meer weg te c ijfe re n mac ht spo liti e k
bolwerk in de Surinaamse sa me nlev ing. Van
he m is beke nd dat hij ee n li e n, eb be r van he ngelen is. een man di e geduldi g langs he t water kan
zitten, het moment afwachtend om zijn buil aan
de haak te slaa n. De militairen zo uden in Lac hmons perceptie weleens de ni e uwe buit kunnen
zijn die hij moest koesteren. Bij de N PS ri e p de
nie uwe coup re m ini scc nti es o p aan februari
1980 toen de NPS-regering werd weggescholen.
Voor Lac hmo n was de coup een "actuele
maatscha ppelijk e ontw ikk elin g' waarmee hij
zij n filosofie van he t bui ge nde ri e t in stelling
bracht : Kiezen voor ee n o pste llin g ge lijk het
buigende ri et dat dieper buigt naarm ate de storm
e rn st iger e n dre igend e r is. A ls de storm is
uit ge raast, dan za l men zich alt ijd weer opric hten. Maa r wie zic h bij storm opstelt a ls ee n fi e re
kanka ntri e boolll, loop t de kans met wortel en tak
te worden uitgeroe id. Zijn bui gend e-riet-opste lling impli ceerde dat hij de tweede co up va n de
militaire n ' lega li see rde' door het pa rl c me nt de
doo r de militaire n benoemde president ( Kraag )
en v ice-pres ident (Wijdcnbosch) Ie lat en ki ezen
in ruil voor ni e uwe verk iez in ge n binnen zcs
maande n. De NPS verzette z ic h aa nva nke lijk tegen het co mpromi s va n Lachmon, maar g ing uite indelijk ove rstag va nwege de beloofde verki ezi nge n.
Het leger formeerde ee n za ke nkabinet dat
binnen zes maande n nieuwe verki ez in gen
organ iseerde. Hoewel Het Front, inmiddels omgedoo pt tot Nieuw Front door de aansluiting van
de Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA), een
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meerderheid bij de ve rki ezingen behaalde (derti g zetels), was het toch de grote verliezer. De

aan de militairen gelieerde Nationaal Democratische Partij (NOP) behaalde twaalf zete ls, een
viervo ud van het aantal zetels behaald in 1987.

In tegenstelling tot de eerste Front-regering

name een gemenebest-re latie aan die voorzag in
een nauwe relatie tussen beide landen. De NPS
beschouwde de discussie over de gemenebestrelat ie als een poging tot rekolonisat ie van Suriname. De VHP stond van oudsher veel minder
afwijzend tegenover ee n nauwe band met Neder-

ging de tweede onder le iding va n de NPS-er
Venetiaan een machtsstrijd met het leger ni et uit
de weg. De VHP li et die strijd over aan president

land.

Venetiaan en SPA-minister Gilds van Defensie
die erin slaagden de legertop weg te zuiveren en

HET FA ILLI ET VAN DE
VERBROEDE RI NGSCOA LITI E

de politieke taken van het leger uit de grondwet
te schrappen.
In sociaal-eco nomisch opzicht bracht het be-

leid van de Nieuw Front-regering nauwelijks
enige verlichting voor de verpauperde bevolkin g. Het ontbrak de regering aan een daadkrachtige politieke besluitvorming inza ke be-

langrijke politieke en sociaa l-economische
vraagstukken, zoals de re latie tot Nederland, de

De Nieuw Front-regering kreeg bij de verkiezi ngen in 1996 de rekening gepresentee rd en behaa lde slechts 24 zetels. De NOP van Bouterse
verwierf 16 zete ls. Vo lgens Egger ( 1995/ 1996)

zouden vooral jongeren zich hebben afgewend
van de Nieuw Front-combinatie. De verbroederingspolitici hadden geen ander verkiezingsissue om de bevolking te mobiliseren dan het

rol van het IMF bij de sanering van de economie
en de uitvoering van een aanpassingsprogramma. Deze vraagstukken fungeerden als een
etni sche splijtzwam binnen de Nieuw Front-

NOP-syndroom , waarb ij zij trachtten de NOP in
een kwaad dag licht te stellen vanwege de

coalitie. Hier toonde zich de schaduwzijde van

lijks vruchten af.

de etnische consensusdemocratie. De diverse
segmenten vereni gd in de verbroederingscoalitie hielden elkaar in een verst ikkende houdgreep

Lachmon werd echter de grootste verliezer in
de machtsstrijd met de N DI' en daarmee was ook
het politieke lot van de Nieuw Front-combinatie
beslecht. Hij werd geconfronteerd met een

geva ngen (Buddingh' 1995: 375; Haakmat
1996: 72-3). De Creoolse NPS en SPA be-

schouwden de Nederlandse eisen van 'monitoring' door het IMF als Haagse bedilzucht en
postkoloniale bevoogding. Daarnaast stond

voor deze

twee partijen een rigoureuze

afs lanking van het ambte lijke apparaat ge lijk
aan politieke ze lfmoord, omdat voora l het elec-

Dccembermoorden en de schending van de
mensenrechten. Deze strategie wierp nauwe-

scheuring

binnen

zijn

partij

waarbij

de

handelsfactie, die in de chaos van de militaire
periode de groep van nieuwe rijken was geworden, een bondgenootschap aa nging met de NOP.
Het verbond met de NPS dat Lachmon tot de as
van de verbroederi ngspo li tiek smeedde, leed
sch ipbreuk .

toraat van deze partijen de staatsloonlij st vult.

De scheuring binnen de VHP was een uit-

De Hindostaanse VHP nam tegenover de
' monitoring' door het IMF een positief standpunt in. Ook met betrekking tot de relatie met
Nederland stonden de VHP en de NPS lijnrecht
tegenover elkaar. In 199 1 bood de toenmalige

vloeisel van de politieke cultuur binnen de partij
die geen gelijke tred hi e ld met de maatschappelijke ontwikkelingen binnen de Hindostaanse
groep. Sedert de oprichting van de VH P be-

Nederlandse minister-president Lubbers Suri-

stuurde Lachmon de partij op haast
'stalini stische' wijze waarbij hij alleen zichzelf

Oude en niemve schoenen in de S/lrinaamse polifiek

een plaats op de rug van de olifant (het partijsymbool) gunde. Iedere mededinger binnen de
panij groef zijn politieke graf (zie Wijntuin
1994: 126). Hij tolereerde geen onafhankelijke
geesten binnen de partij en eiste van zijn volgelingen absolute loyaliteit. De 'oude vos' vertrouwde teveel op zijn oude macht en was niet
bereid de macht te delen met de rijke kroonprinsen en hun aanhang in de partij.
AI bij de verkiezingen in 1991 bleek dat de
machtspositie van de VHP aan het afkalven was,
hetgeen samenhing met de emancipatie van de
Hindostanen. Die emancipatie was zo'n succes
dat de VHP hiervan zelfslachtofferwerd. Tussen
1949 en 1991 had deze partij een monopoliepositie binnen het Hindostaanse segment. Bij de
verkiezingen in 1996 bleek dat de VHP definitief had afgedaan als de alJeenvertegenwoordiger van het Hindostaanse segment en als
hoeder van de grote Hindostaanse familie. Indicatief in dit verband is de groeiende band tussen
de kleinlandbouwers en een partij als de Politieke Vleugel van de FAL.

TOT SLOT

De politieke stabiliteit in Suriname en daarmee
de etnische konden worden bereikt door de
machtsdeling lussen de groolsle elnische partijen. In zekere zin kunnen we de verbroederingspolitiek beschouwen als een eerste aanzet tot een ge1eidelijke afbraak van de etnische
omheining waarbinnen de grote meerderheid
van Creolen, Hindostanen en Javanen had geleefd zonder dat deze uitmondde in een raciale
strijd. Deze politieke samenwerking tussen de
NPS, de VHP en de KTPI had hierdoor ook een
integrerende functie binnen de samenleving. De
NPS en de VHP hebben een belangrijke bijdrage
geleverd aan de emancipatie van Creolen en
Hindostanen. Beide partijen en met name de
VHP zijn aan hun succes ten onder gegaan. De

3/

rol van de NPS als representant van het Creoolse
volksdeel wordt weliswaar thans betwist door de
NOP van Bouterse. maar deze partij heeft betere
kansen op politiek herstel dan de VI-lP. De NPS
kent vanouds ecn zekere democratische structuur met kernafdelingen over het gehele land en
heeft zich in de oppositie weten te profileren met
een aantal niet onbelangrijke issues zoa ls politieke ethiek, clean-govcfllmcnt en herstel van
waarden en normen. In tegenstelling tot de NPS
ziet de toekomst voor de VI-IP er vrij somber uit.
AI na de verkiezingen in 1987 werd duidelijk dat
de partij verworden is tot de belangenbehartiger
van de Hindostaanse handelselite. Een groot
deel van de traditionele achterban in de districten heeft zich inmiddels afgewend van de
VHP en ziet in partijen als de HPP, de Politieke
Vleugel van de FAL en de NOP betere
representatiernogel ij kheden.
Lachmon heeft altijd gevaren op zijn poliliek
instinct dat hem nu met het ouder worden in de
steek heefl gelaten. Zijn panij, de VHP, is than s
te vergelijken met een vis op het droge die daar
hopeloos ligt te zieltogen. Het enige waarop
deze partij mag hopen is dat hoogtij haar weer
het water in meeneemt. Daarziet het er niet meer
naar uit. De oude hengelaar [Lachmon] heeft
thans te maken metconcurren ten bij het viswater
die voornemens zijn een groot deel van de buit
aan de haak te slaan.
Volgens de pol iticoloog Dew (1978: 201-9)
zou Suriname tcn tijde van de samenwerking
tussen de twee grootste etnische partijen kenmerken vertonen van wat de politicoloog Arend
Lijphart aanduidde als een consociatie-democratie. Hoppe (1976: 163) spreekt van een elitekartel-democratie. Er is kritiek op deze Iypering
van de polilieke verhoudingen in Suriname (zie
Derveld 1982: 54-57; Fernandes Mendes 1989:
17-19). Eén kenmerk van het door Lijphan en
Hoppe getypeerde politieke sysleem blijft recht
overeind staan. In een dergelijke democratie
werken de partijen aan de top samen, maar de
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Tabel : Samenstelling regermgscoalltleS en oppositie tussen 1958 en 1996
J aa r

R{'geri ngscoalilies

Oppositie

Tolaa l aa nt al
parlcmC'nlszr1ds

1958- 1963

NPS (9) - V III' (4) - PSV (4)

NOP (2), KTpl (2)

21

1963 - 1967

NPS ( 14) - V H!' (8) - PSV (4) - KT PI (4)

Actiefront : NOP (2), Actie Groep (2), SO P (2)

36

1967 - 1969

NPS (17) - Ac/i c Groep (4) - SDP (2)

VII!'(I I), SRI (2), PNP (3)

39

1969 - 1973

VHP/SRI (19) - PNp· Blok (8)

NPS (11), pNR (I)

J9

/973 - 1977

NPK I: N PS( 13)-PNR(4)PSV (3) - KTPI (2)

VIW/SR J (J 7)

39

1977 - 1980

NPK' , NPS (15) - pSV (3) - KTPI (3)111'1' ( 1)

VDP- Btok: VI-lP (IJ), Pcndawalim3 (3).
Soc ialistische Partij Suriname (I)

39

[987 - 1990

I-Icl Front: NPS (15) - VHP(!4)
- KT p l ( 11)

NDP (3), Pcndawalima (4), Palu (4)

51

199 1 - 1996

Nieuw Front: NPS (12) - VIII' (9) KTPI (7) - SPA (2)

NDp(12), DA '9 1 (9)

51

1996 - 1997

NDP-coalitie· : NOP (16) - KTP] (5)
BVD (5) - FAL(I) - Hp!' (I) - OPDA (2)

Nieuw Fru nt : NPS (9). V HP (4), SPA (1)
Overige oppositiepartijen: DA'9 1 (2),
OP (I), Pendawalima (4)

51

[997-

NDP-coalitie: NOP ( 16) - KT P[ (S)BV D (2) - Pendawtl lima (2)
OPDA (2)

Nieu w Front : NPS (9), VHP (4), SPA ( I)
Overige oppositiepartijen: DA'9! (2),
Dp (I), 1'1'1>(3)- FAL(I) - 111'1' (1)
Pertjajah Lukur (2)

'" In augustus 1997 verlieten de HP!', de FAL en 3 assemblee-leden van de BVD de NDP-regcring$co3Iilie. De dissideme BVDleden doopten zich om tot de Progre~sicve Politieke Partij (PPP). Twee assemblee-leden van de oppositionele Pendawalima (Groep
Kasto) sloten zich aan bij de rege ringscoalitie. Op grond van een rechterlijke uitspraak in november 1998 werd de naam Pcnd:lwal irna
toegewezen aan de Kasto-ractie. De SOlllohardjo-ractie doopte zich om tot een nieuwe politieke partij: Pcrtj ajah Lukur.
Et nisch" ach'ergrond polil i"kc pa rtijen : Overwegend CT('ools: Nationa[e Partij Suriname (N I'S). Progressieve Surinaamse Volkspartij (PS V), Progressieve Nationale Partij (PN P). Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (I'alu ). Surinaamse Democratische Partij (SOP ), Partij Nationalistische Republiek (P NR), Surinaa nlse Partij van de Arbeid (S PA), Democratische Partij (OP),
Socialisti sche Partij Suriname (SI'S)
Ovcrwegcnd 1·lindostaa ns: Vooruitstrevende Hervormingspart ij (V l'lP ), Nickerie Onafhankelijke P<lTt ij ( NO P), Actie Groep, Hernieuwde Progressieve Partij (H P I'), Blisisp<lrtÜ voor Vernieuwing en Democratie (RVD), Politieke Vleugel van de Federatie van
AnTle Landbouwers (FA L). Onafhankelijk ProgressierDemocratischAllcmatief(OPDA). Progressieve Politieke Partij (ppr). J avaa ns:
Kerukunnn Tulodo Prenatan Indonesia (KTPI). Sarekat Rakjat Indonesia (SRI ), Pendawalima, Pcnj ajah Lukur. M ulli-et nisch :
Dt.'mocrntisch Alternatie r 199 1 (UA '9 1), Nationale Democratische Partij (NOP)
Bron : - Douglas W. Payne 1996: - J. Scdncy 1997; - HTTP\\ www. parbo.eom.

Oude e/l nieuwe schoenen il1 de Surinaamse poli/iek
po liti eke leiders blijven hUil ac hte rban o p basis
van rasscnt Îm el1 len mobiliseren. Ee n belangrijke voorwaarde voo r continuering va n het
co nsoc iat ie-systccl11 isde handhaving va n de cohesie binnen de eige n etnisc he achterba n.
Naar aanleiding va n de laatste algemene verki ez inge n in 1996 in Surinam e co ncludeert
Menk e ( 1995196: 10) op basis va n ee n opinieo nderzoek dat dc 'e tni sc he stem ' duid elijk afgenomcn is. Een ande re o nderzoeker, Scha lkwijk,
stelt dat hoewel etniciteit een potentieel mob ilisat ie-i nstrume nt blijft. ct ni ci teit bij de laatste
verkiezingen geen iss ue is geweest (Schal kw ijk
1995196: 46). Eni ge voorzic hti g heid met betrekking lo t de co nc lusies van Menke en Schalkwijk
is hie r geboden. Opini eonderzoeke n en de afwez ighe id van etni c it e it als verk iezin gsissuc zegge n niets ove r feitelijk stemgedrag. Wat opva ll
bij de laatste ve rkiezinge n is dat het verli es va n
de N PS en de VI-IP voor ee n graal deel binnen het
eigen segment is opgeva nge n door conc urrerende parlijcn. Ze i f's bij de multi-etni sc he NOP
zie n wc dat het mere nd ee l van de assembleeleden op basis van de etn isc he stem is ge koze n .
De
et nische
identificatie
e n etni sc he
mobilisering bepalen hier nog in sterke male de
instit uti o ne lepo lit iek. Wél kunnen westellen dal
de coh esie binnen de diverse segme nt en ste rk is
afgenomen en dal de verkiezi ngen in 1996 hebben geleid \0\ een verdere rragmentatie va n hct
polilieke spectrum in Suri na me. Een nadeel is
we l een toename van politieke instabilite it, zoa ls
ook gebleken isdoordeoll twikke linge ll na 1996.
Daartegenove r staal het grote voordee l van het
beslaan va n meerdere part ijen b inn en ieder segment e n daarmee van hel vermind eren va n latente antagonistische span ningen.

Kunnen we op grond van dc toegenomen fragme ntati e ste ll e n dat de verbroederings politiek
defin ilicftot hel ve rl eden behoort? Imm ers cohesie binnen de eige n et ni sche achterban vormt
vo lgens Lijphart een be langrijk e systeem voo rwaarde voor cO l1 soc iatie-dcmocrati e .
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Alvorens deze vraag te beantwoorden is het
van be lang 0111 bij de verb rocderi ngspolitiek twee
eleme nten te onderschei den: vorm ell inhoud. De
vorm betre ft de vraag naar de betrokken partners bij de ve rb roederi ngspolitiek.
Lachmon, leider van de VHP en propagandist
van de verbroederin gs politi ek, reservee rde deze
term exc lu sief VOor de politieke samenwe rkin g
tussen z ijn partij en de NPS. De inhoud van de
ve rb roederi ngspolitiek betrof de ma cht sdeling
tussen Hi ndostane n en Creole n.
Met het aantreden van de n icuwe rnulti-ctnisehe NOP-rege rin gscoalitie in 1996 kunnen wc
stellen dat de vorm van de verbroedcring,spolili ck. zoa ls die zic h manifes teerde lussen 19581967 e n 1987- 1996, definitief tot het verl eden
behoort. Zoals eerder gesteld is de VH P een groot
deel va n de traditionele achterban kwijt aa n
co ncurrerende partijen en heeft deze parlij al s
gevolg van h et e m anc ip a ti eproces o nd er
HindostH nen definitief afgcdi13n als hoeder en
be langenbeharti ger va n het Hindos laanse segment. And ers is het ges te ld m et de inhoud van
de verbrocdcrin gspo liti ck waarover than s in het
gesegmenteerde Suri name ee ll co mmuni s opin io
bestaat: de mach tsdeling tussen dc diverse et ni sche groepen.
I-Iet vraagstuk van (Ic.: machtsdeling (wie regeen. wic word t geregeerd. w ie is onder- orovergewaardeerd) vo rmt in gesegm e nteerde SmllCJllev in gen de ac hilleshie l van etni sche en politieke
stab ilite it. Voor S uriname zo u Nederland met betrekki ng 101 het vraagstuk van de machtsdeling
tot op zekere hoogte a ls voo rbee ld kunnen dienen. Het is in het voormalige moederl and usance
dal bij de benoeming bij belangrijke (po litieke
en adviserende) functies een verdee ls leut el wo rdt
ge hant eerd tllsscn socia listen, liberal en cn christen-dcmocra ten. In Surin<lme ZO l/lllen eveneens
ee n ve rd ee ls le ut e l tu sse n d e be langrijkste
segmenten kunnen hanteren o m daarmee tc voorkomen dat latente raciale spa nnin gen manifes t
worden.
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Overheidsbestedingen en politieke machtsverhoudingen in Suriname tussen 1975 en 1998

O

verheidsbe:',fedingen Zijll de geldelijke
weergave Wil/ hel regeril/gsbeleid dat in
eell dem()cr(J/i~ch hes tel de uitkomst is van een
politiek proces (~l politieke onderhandelingen
russen de parmers ill de regeringscoalitie. Het
behoort tal eell FClII de takefl 1'(11/ de volhl'er-

legenwoordiging de overlteidsbesledingell Ie
cOl/lroleren. In hel krachlel/Feld van de cOl1lrole
op de o\'erheidsbesledingen neemt de Rekenkamer eveneens eell belangrijke plaats in. 111 dit
artikel bespreek ik de wijze waarop de
overheidsbestedingen plaatsvonden. de invloed
van de politieke lI/acllls\'erholldingen en de rol
van de Rekenkamer hierop tIlssen 1975 en 1998.

DEMOCRAT ISC HE REC HTSSTAAT

In de nie uwe grondwet va n 1987 zijn de taken va n de Rckcnkamcropgcnomcn in deartik clen 149, 151 en 156, lid Sb.
Vo lgens de grondwet va n 1975 en 1987 bezit
de Rekenkamer niet slechts de bevoegdheid lOt
controle van de rechrmarigheid, maar ook tot
co nt ro le van de doelmatigheid bij de besteding
van de fi nanciën door de overh eid.
Het rechtsmati gheidso nderzoek belren de
vraag of dc overheidsuitgaven in overeenstemming z ijn met de grondwet, de com pta-

biliteitswet , de staa tsbegroting en alle andere releva nte wette n en

regelgeving.

Het doel-

matigheidso nderzoe k is in feite ook rcchrmatigheidso nd crzoc k, maar richt zich primair op de
terreinen Ecol/omy, Efficiency en EjJixlivity.
Economy slaa t op zuinigheid . Onderzocht wordt

of de uitgave we l nodi g was en af het ni et goed-

In een democrati sche recht sstaat is het funct ioneren van ee n onan,anke lijke reke nkamer 011o nt beerlijk. In de grondwet van 1975 zijn hierover de vo lgende artike lcn opgenomen.
In arti ke l 83 staat ve rme ld dat de Rekenkamer
be last is met het LOczicht op de rechtmatigheid
e n doelmatigheid va n het beheer va n de staatsfinanc iën in de ruimste z in . Voort s wordt in di t

artikel aa ngegeven dat de Rekenkamer periodiek, in de regel is dit eenmaa l per jaar, verslag
uitbrengt aa n de regering en aa n de vo lksvertegenwoo rdiging ove r hel door haar uitgebrachte
toez icht. Dil ve rslag wordt openbaa r gemaakt.

Tevens is in artik el 108 lid 2 van de grondwet
va n 1975 bepaa ld dat de ve rant woo rdin g van de
ont va ngs ten en llitgavc n va n de staat aan de
vo lksve rt cgenwoordi gin g gesc hi ed t onder overleggi ng van de door de Rekenkamer onderzoc hte rekening.

koper kon, or cr verspi lling plaatsvond en of
overdadige luxe ten toon werd gesp reid. Bij efficiency gaa t men na of dc resultaten we l in een
juiste verhouding stonden tot dc ui tgaven. Als
een bode in een di enstauto me t c hauffeur een
brief bezorgt. dan is dat duidelijk nict effic iënt .
Bij het e fTccti vit citsonderzoek wordt nagegaan

of het beoogde doel wel is bereikt. De Rekenkamer geen geen oordee l over de pol itieke doelen
die een regering zich heen gesteld. Die zij n voor
haar een gegeven. Zij gee ft, met de wet in de
hand, aan hoe de financiële ve rantwoording di e
de regering die nt af te leggen cr uit moet zijn en
uit ei nde lijk geeft zij eell oordee l over de inhoud

daa rvan. De Rekenk amer is ald us in di enst va n
accouf1labilily. Er is gee n democrati e zo nd er

vera nt woord in gsplicht. Bij regeringsperso nen
gaa t het niet alleen 0111 een po litieke verantwoording, maar ook om ecn f inanciële.

OI't'rheids!JeSfedingel' en politieke lIIochts\'l!rholft!illgell

Met behulp v",n de bevindingen van de Rekenkamer wo rdt het parlement in staat ges teld een
oordeel tc geven ove r het beleid van dc regering
en op het spoor gezet van eventuele onvolkomenheden die correc ti e behoeven. Aangezien de
inh oud van het verslag van de Rekenkamer
openbaar is. heeft het publiek ook een middel in
handen 0 111 te oordelen over de wijzc waarop het
parlement de regering tcr verantwoording roept.
De contro lefunctie van de Rekenkamer binnen het staatsbcste lmaak l haarbeslis t niet populai r bij de machtshebbers.
In de gro nd wet van 1987 Ireftèn we ook een
aantal artik elen aan met betrekking tot economisc he orden in g, het financieel ell monetair systeem en de rol van de vo lksvertegenwoordiging
bij deze zake n. De door regering in ged iende ontwerp-begrotingen dienen door het parlement
(De Nationale Assemblée) te worden getoetst
aa n het natio naal ontwikkelingsp lan dat volge ns
artike l 40 van de grondwet bij wet moet worden
vastgesteld. Voorts bepaalt anikeI 73 van de
gro nd we t dat het te voeren sociaa l-econo mi sch
en politiek beleid van de Regering voo raf moet
worden goedgekeurd door het parlemcnt.
Artikel 156 va n dc grondwet bcpaalt de wijze
waarop de staatsbegrotin g totstandkomt. Alle
overheidsui tgaven en cle middelen tcr dekking
va n de uitgaven dienen op dc staatsbegroting te
versc h ij ncn. De staatsbegrot in g wordt door middel van één afmeer wctte n vastgesteld . Beha lve
bij de behandcling van de reeds verme ld e wetten
ter vas tstelling van het nationaal ontwikkelingsplan L:n de staa tsuitgaven heen het parlement
ook nog de mogelijkheid om bij de behandeling
van de begrotingsrekening die ook bij wet moet
wordcn vastgesteld, z ijn invloed op de staatsuitgaven te laten ge lden. Bovendien heeft e lk in·
dividueel parlementslid de bevoegdhe id om de
regeri ng kritisch te vo lgen tijdens uitvoering van
het beleid. hetgeen voo r een belangrijk deel
neerkomt op controle van de uit gaven. Het voorgaande zou tol de conclus ie kunnen leiden dat dc
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ove rh eidsbestedinge n hel resultaat zijn van de
politieke machtsverhoudingen in het land . In hel
Surinaamse politieke krachtenveld is dit echter
niet het geva l, zoa ls we verderop zu llen zien.

CON TR OLE O P DE STAATSBEG ROT IN G

Strikt genomen is het ni et goed mogelijk om te
ac hterhale n wa l de overheidsbestedinge n in Suriname werkelijk z ij n. Het is namelijk niet de
gewoon tc dat de Surinaamse regering haar ge ldel ijk beheer aan het parlemen t veran twoordt.
hocwel in de grondwet is bepaald dal zij dat wel
moet doen a ls sluitstuk van het budgetrecht van
het pa rl ement. Het parlement zelf toont ec ht er
onvoldoe nd e belangstelling voor de wijze waa rop de regering omsprin gt met staatsge lde n. Ofschoon de Rekenkamer va n Su riname er steeds
weeroverklaagt dat de regering haar geen begrotingsrekeningen terbeoordeling ten behoeve van
het parlement voorlegt, is dit geen punt va n di sCllssie in het vertegenwoo rdi gend college. De
1,1aLste begrotingsrekening die de Reke nk amer
heeft onderzocht is die van het jaar 1970.
Het parlement kan derlullvc geen verge lijking
maken tussen de gelden die het ter beschikking
heeft geste ld aan de regering en de ge ld en die dc
regering werkelijk heeft uitgegeven in ee n bcpaald jaar. Tijdens de begrotingsbehandeling
vinde n jaarlijks tonelen plaats in het pa rl ement
en er z ijn SO Ill S dramatische stem minge n tcr
vaststelling van de diverse begrotingshoofdstukken. Toch weel otric ieel ni emand we lke
middelen door de vo lksvertegenwoord ig in g aan
dc regering op de staa tsbegroti ng zijn toegestaan. omdat de staatsbegro tin ge n ni et worden
gepub li cee rd . Dal is uiterst merkwaardig omda t
de staa tsbegro tin gdoor middel van wetten wordt
vastgeste ld en derhalve in hel Staatsb lad moet
worden opgenomen.
Teradstrllctic geefik enk ele voorbee ld en. Van
1975. het ee rste jaar van o nze onanlankel ijk-
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heid, zijn niet a lle departementsbegrotingen gepubliceerd. Evenmin is de aanvullende begroting voor dat jaar, die naderhand werd aangenomen, gepubliceerd. De hoogte van de staatsinkomsten voor het jaar 1976 blijken helemaal
niet te zij n geraamd in de betreffende wet. Voor
dejaren 1978 en 1979 zijn alleen de begrotingen
voor de Ministeri es van Financiën en Binnenlandse Zaken ofTieieel bekend gemaakt. In de
militaire periode ( 1980-1987) werden de staats-

De si tuatie is in de loop der tijden eerder verergerd dan verbeterd. In haar Verslag 1995
schreef de Rekenkamer hierover onder meer:
Het is bekend dat de Rekenkamer weinig waarde
hecht aan de opgebrachte bedragen. aangezien
zij voor een belangrijk deel niet op een rationele
manier tol s tand zijn gekomen en niet de realiTeif
weergeven.

begrotingen eerst bij decreet en later bij staats-

CONTROLE OP DE
OVERHEIDSBESTEDINGEN

besluit vastgesteld en gep ubliceerd in het Staatsblad. Het dien stjaar 1984 vormt hi erop een uitzondering. De begroting van dat jaar is niet formeel vastgesteld. Voor het dien stjaar 1985 is het

betreffende staatsbesluit wel opgenomen in het
Staatsblad, maar de bedragen waa r het om gaat
zijn niet vermeld. De laatst gepubliceerde staatsbegroting is die van het dien stjaar 1988 ondanks
het feit dat dedemoeratie na de verkiez ingen van
25 november 1987 was hersteld.
Ove ri gens kan hier worden opgemerkt dat sedert 1949, toen Suriname voor hel eerst haar begrotin g zelf vaststelde, de begroting nimmer op
lijd dal wil zegge n vóór hel begin van het betreffende dienstjaar, is vaslgesleld. Hel is blijkbaar
een Surinaamse traditie om het nict zo nauw te
nemen met de staat sbegrotin g. Deze conclusie
wordt bevesti gd als men de concrete bedragen
die op de staatsbegroting worden opgenomen, in
beschouwing neemt.
In haar Vers lag 1989 heeft de Rekenkamer
hierover onder meer het vo lgende opgemerkt:
De Rekenkamer is van oordeel dat de begrotingen niet doelmatig Zijll ingedeeld, geen rea listisc/le cijfers geven, /liet duidelijk de verantwomrlelijkheid voorde lIirvoering en geen zodanige spec(ficatie van kosten aangeven, waardoor het moeilijk is re confroleren of de gelden
hUil bestemming volgen. Het gevolg is dat de
begroting als beheersins frum enf haar functie
verliest en daardoor de begrotingsdiscipline
niet kan worden gehandhaafd.

Zoals ee rder gesteld is het niet goed mogelijk om
de werkelijke overheidsbested ingen te traceren.
Indirect kan men wel erachter komen wat de
overheid ongeveer in een bepaalde periode heeft
uitgegeven en ontvangen. Het blijft echter giswerk en een bron van veel politiek gekrakee l.
Men kan e lk c ijfer gebruiken dat voor een bepaalde bewering goed uitkomlomdat niemand
dat precies weet.
Een ander gegeven is dal de overheid ook ge iden uitgeeft die niet een s op de begroting zijn
vermeld. Formeel mag dat uiteraard niet omdat
de Mini ster van Financiën alleen gelden ter beschikking mag slellen wanneer die op de begroting voorkomen. Mini sters mogen pas verplichtingen aangaan wanneer zij de gelden tcr besc hikking hebben gekregen.
Toc h zijn forse bedragen uitgegeven zonder
dat van tevorcn vaststond ten laste van welk
begrolingsartikel z ij kwamen. Ook achleraf is
het niet a ltijd vast Ie stellen of een bepaald
begrotingsartikel is belast of dat de gelden buile n de begroting z ijn geb leven en zijn geboekt op
de zogenaamde Rekening met Derden.
Begin 1997 baarde het opzien dal de presidenl
van het land persoon lijk en zonder enige verantwoording en con trol e aan zienlijke sommen kon
uitgeven buiten het Ministerie van Financiën
om. Blijkbaar had de bewindsmanloen loegang
tot gelden die niet op de begroting \'oorkwamen.

Overlzeidsbestedingell en politieke macht5TerholidiJlgen
Aangezie n er op de begroti ngen niet de werkelijke overheidsuitgave n staan aangegeven e n
buiten de beg rotingsboekhouding om belangrijke uitgave n worden gedaan of gereserveerd, is
het voor vo lksvertegenwoordi gers en de Rekenkam er dan ook moeilijk om een uitspraak te
doen over (informele) machten binnen de regering die de specifieke uitgaven bepalen.
De Surinaamse staatsbegroting is verdee ld in
drie di ensten: de Gewone D;enst waaruit de
steeds terugkerend e uit gaven worden geput, de
Buitengewone DiensT die bedoeld is voor investerin ge n en tenslotte de Ontwikkelillgsd;enst.
Van belang zijn hierbij de laatste twee diensten . Aangezien de Surinaamse overheid nauwelijks middelen heeft om de dagelijkse werkzaamheden gaande te houden. zijn de mogelijkheden om grote investeringen te doen zeer beperkt. De Buitengewone Dienst is om di e reden
steeds besc heiden. De grote overheidsinvesteringen di e niettemin worden gepleegd zijn afhankelijk van buitenlandse hulp en versch ijnen
op de Ontwikkel ingsdienst waa rvoor gedu rende
vele jaren meer fondse n zijn opgebracht dan
voor de Gewone en Buitengewone Dienst te zamen . Ofschoon de Ontwikkelingsdienst een integrerend dee l va n de staatsbeg roting is en formeel door het parlement wordt goedgekeurd,
heeft het verte-genwoordi ge nd college hier nauwelijksenige inbreng. Hetze lfde kan worden gezegd van het Ministerie va n Financiën. De uitgaven va n de Ontwikkelingsdienst zijn namelijk
afhankelijk va n de buitenlandse middelen die
het Ministeri e va n Planning en Ontwikkelingssamenwe rkin g (PLOS) den kt te zull en ontvangen ten behoeve va n geëntameerde projecten.
Bij een eventuele afw ij zing doorde donor(s) van
ee n door Suriname ingediend project wordt de
uitgavenpost van de Ontwikke lingsdienst achteraf navenant verlaagd. Dit is op de staatsbegroting ook duid elijk te zie n aangezien de ontvangsten gelijk zijn aan de uitgaven. Het parlement moet het ten aanzien van de Ontwik-
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kelingsdicnst doen met het zogenaamde jaarplan dat door het Mi nisteri e va n PLOS wordt
aangebode n. Dit jaarplan is ec hter geen begrotin g, maar ee n opsomm ing van projecten waarvoor men buiten land se hulp hoopt te ontvan gen.
De uite indelijke bedragen zijn afhank elijk va n
de onderhandelingen di e met de betreffende donor worden gevoerd. Mei het genoemde jaarplan, dat eige nlijk ee n be langrijk deel van de
toe licht ing op de staatsbegroting zou moeten
zijn , heeft het Mini sterie van Financiën, dal verantwoordelijk is voo r de begrotingssamenste lling, nauwe lijks enige bemoeienis. Het wordt
direct door hel Ministerie van PLOS aangeleverd en aa n het parlement aa ngebode n. Hel
is zei fs zo dat de ge lden die te n laste van de
Ontwikkelingsdi e nst te r beschikking worden
gesteld, niet ee ns doordc Mini ster va n Financië n
worden geautorisee rd terwijl deze bewi ndsman
vo lgens de Comptabiliteitswet loch de enige autoriteit is die dat mag doen. De Rekenkam er
(Ve rslag 1995) achtte de situatie met betrekking
tot de Ontwikkelingsdienst zelfs strijdig met de
soeve reinite it van het land, dit aangezien de ontwikkelingssa menwerkin g met buitenlandse donors voor ee n belan grijk gedeelte niet door het
parlement kan worden gecont ro leerd.

POLiTI EK DEBAT
Hel ve rdrag dat Surinam e met Nederland bij de
onafhanke lijk heid in 1975 sloot 0111 de ontwikkelingssamenwe rking vast tc ste llen gaat uit van
een meerjaren ontwikkelingsprograml11a dat
evenwe l toen ni et bestond. Wat er wel was, was
een rapport samengeste ld door een commi ssie
van Nederlandse en Surinaamse deskundige n
dat uitweidde ove r de onlwikke lingsmogc lijkheden va n het land. Naderhand kwam er een nadere uitwerking door de Surinaamse regeringsadvi seur e n ontwikkelingsde skundi ge Frank
Essed (Mobilisatie van het eigene: 1975). Het

40

Halls Prade

ontwikkelingsprogramma is echter nooit door
het Surinaamse parlement vastgesteld. Hel kan
dan ook nict worden beschouwd als het resultaat
van een nationale politieke discussie over de toekom sl van het land. De jaarplannen die daarvan
in de loop der jaren zijn afgeleid, zijn form eel
we l bij de jaarlijkse begrotingsbehandelingen
door hel parlement vastgesteld. Zoals eerder opgemerkt ging daar geen inhoudelijke discussie
aan vooraf. Vooral ook niet omdat de regering
geen nOlie had van wa l er van de wenselijkheden, die door het Planbureau plichtmatig in de
jaarplannen waren opgesomd, terecht zo uden
komen.
Ook in de militaire periode ( 1980-1987) is het
nict gelukt om een nationaal ontwikkelingsprogramma als resultante van de politieke
mac htverhoudingen ta lstand te brengen. Dal
bleek reeds direct na de staatsg reep van 1980

toen de nieuwe machthebbers de ontwikkelingsvisie va n het oude reg im e beweerden afte wijzen. Er kwam slec hts een zogenaamd urgentieprogramm a dat Iliels anders was dan een verzameling van een aantal reeds geëntameerde projecten, aangevuld met en kele wenselijkheden,
die nog moeSfen word en onderbouwd. Een paar
jaar daarn a heeft een aantal personen onder leidÎng van een hoge militair veel tijd gestoken În
de opstelling van een Nationaal RecollSlructieprogramma . Het werd echter in de kiem gesmoord door gebrek aan belangstelling van d",
zijde van de toenmalige machth ebbers en de ve\antwoorde lijke ambtenaren.

ONTWIKKELINGSPROGRAMMA
De grondwet van 1987 stelt een meerjaren
ontwikk elings prog ralllilla (MOP) verplicht. De
begroting voor het di enSIjaar 1989 werd echter
door het parl ement aangenomen zonder dat het
in staat was deze te toetsen aan het mcerjaren
ont wikkelingsprogramma. Het MOP voor de

periode 1989- 1993 werd pas in december 1990
in het parl ement behandeld in de verwach ting
dat hel door het Structureel Aanpassingsprogramma (SA P), dalloen nog in voorbe reiding was, zou wo rden achterhaald .
Het MOP voor de pe ri ode 1994-1 998 we rd
begin januari 1994 aan hel parl ement ter goedkeuring voorgelegd en op 28 januari 1994 aangenomen. zonder dat een eva luatie we rd gepleegd va n het vorige MOP ( 1989-1 993). De
indi enin g va n het MOP 1994-1998 werd trouwens ook door de regering als een formaliteit
beschouwd omdat de gepresenteerde cijfers als
achterhaald en dubieus werden besc houwd in
ve rband melde veelheid van wisselkoersen voor
buitenlandse valuta die op korte termijn zou
moeten worden gesaneerd en de dominantie van
het SAPdat in novem be r 1992 was aangenomen.
Ofschoon de nieuwe in '996 aangetreden regering-Wijdenboseh het SAP principieel afwees, kon zij haar oo rdeel niet onderbouwen met
enige rati one le argumenten of op ba sis van een
eva luatie. Dit gebrek aan onderbouwing go ld
evenee ns voo r de regering-Venetiaan ( 199 11996) di e juist vond dat het SA P een succes was.
Voor de ni euwe wegen die de releringWijdenbosch zou bewandelen werd verwezen
naar een nationaal reconslructieprogramma dat
echter alleen bij de president bekend is. Curieus
ge noeg werd bij de begrotingsbehandelinge n
door de regerin g steeds ge refereerd aan het
slechts bij de president bekend zijnde nationaal
reconslrucrieprogramma.
De aangenomen
staatsbeg rotinge n van 1997 en 1998 konde n derhalve niet worden getoetst aan het meerj aren
onwikkclingsprogramma zoals omschreven in
de grondwe\.

TOT SLOT
De overheidsuitgaven. zoa ls die in de staatsbegroting en ont wikkelingsprogramma 's ofp ro-

OverheidsbesledilJgen en politÎeke lIIocltlsl er/lOudingell
J

jecten tot uitdrukking ko men, zij n niet de
res ul ante va n de politieke machtsverhoudingen
in het land. Dat \s nict verwonderl ijk, omdat binnen de politieke partijen ze lf gee n di sc uss ie
plaatsvindt die le idt tot concrete partijstandpun ten op dit punt. Elk parlements lid staat
derhalve op zich zeI f zo nder daadwerkelijke ondersteuning va n de partij.
Voorts moet een parlementsl id de ge presentee rde staatsbegroting beoordelen zonder te besch ikk en ove r de beleidsvoornemens van de verschillende mini steries. Die beleidsvoornemens
zijn er doorgaan s niel. De aan het parlement geprese nt eerde slUkken zijn over het a lgemeen genomen het prod ucl van enke le persone n die
a mbts ha lve de formeel ve reiste doc um en ten

moeten produceren en van enkele gedreven personen die de ge legenheid hebben gekregen om
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overhe id, belangrijke benoemingen en hel verl enen van vergunningen en g un sten.
Van dit g rij ze gebied dat door zijn aard niet
transparant is en daa rdoor niet goed te beoordele n va lt, kan wo rden vastgesteld dat ook hi er de
partijpo liti eke opvatt in gen gec n overhec rsende
rol spe len. Wel kunn en we ste ll en dat de afbakening van dc in vloedssfe ren van de ve rsc hill ende
aan de regeri ng deelncmende politieke partijen,
zoa ls di e tot uitdrukk in g komt in de ve rd elin g
van mini sterszetel s, de resu lt ante is va n de politieke macht sve rhoudi ngen. Wann eer die ve rdelin g eenmaa l beke nd is, dan is het ogensc hijn lijk
aanvaard dat dc politieke part ij en ee n c1aÎm leggen op a ll e te vergeven voo rde len op de mini stcries die aan hen z ijn toegewezen.

In werkelijkheid spreekt de partij als zodan ig
zich niet uit over het beleid o peen m ini steric. De
macht op het ministerie wo rdt uitgeoefend door
partijbonze n, fi na nc iers van de part ij cn de
innergroup van de mini ster. Z ij bepalen sa men
met de minister we lk e perso nen worden bc'lOe md in raden van co mmi ssarisse n en commi ssies cn welke personen worden aangetrokke n of
bevorderd in hoge fun ct ies. Omdat het vee la l

hun persoo nlijke opvatt ingen te etaleren. De
plannen en beleidsvoo rnemens wo rden onvoldoende gedragen door de po litiek ve rant woordelijken o mdat zij zic h o m verschi llende redenen
er o nvold oe nde in hebben kunn en verdiepen en
wegens de o nze kerh e id ove r de uitkom st van ee n
werke lijk kriti sc he beschouwing va n de verwac ht e effecten en kosten. Het is bij de openbare
be hande ling van de s taatsbeg rotingen in het parlement dan ook niet verwonderlijk dat er we in ig
wo rdt gesproken over conc rete bedrage n.
MCI het voorgaa nd e w il ik aa ngeve n dat de
mac hten die vera ntwoordelijk zijn voor de
overheidsbestedingen niet o f nauwelijks aandacht hcbben voor formele procedures zoa ls die
tot uitdrukking komen in de wetten des lands.
Omdat er weinig ve rtro uwen is in het beleid op

voo r lagere baantjes. lijkt het erop alsof de part ij
wordt bevoordeeld . Deze indruk wordt ve rsterkt
in het parlement waarde vaste commissie die hct
betreffende mini s teri e moet begeleiden a lt ijd
wordt voorgeze ten door een partijgenoot van de
mini ste r tc r bevesti g ing va n het primaat van dc
partij .
Nie t alle m iniste ries hebben dezelfde mogelijkhede n. In het ver lede n waren de Ministerie s

partijgenoten zijn die opvallen als gunstelingen

lange termijn concentreren zij zich vee leer op de

va n Natuurlijke Hulpbronnen en Openbare Wer-

co ncrete bestedingen van de ove rh eid.
Het gaa t daarbij o m overheidsuit gave n ten behoeve va n de aankoop van goedere n, het toewijzen va n aanbestedingen en het verlenen van
di ensten aa n deoverheid. Sne ll e en concrete ge l-

ken attractief. Door de huidi ge financiële en
eco nom isc he problemen bieden than s de Ministeri es va n Financiën en va n Handel cnlndu stri e
lucratieve moge lijk hede n aa n personen om sne l
fortuin te make n. Deze pe rsonen z ijn ni et nood-

delijke voordelen worden ook behaald bij het

zakelijkerwijs partijgenoten.

aantrekken va n personee l ten behoeve van de

Z ij di e tot de begunstigden wensen te behoren
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Tabel: Overzicht \'an de staatsbegrotingen van Suriname 1975-1998 (ill miljoenen Sj)
Jll.11r

1975

GCl\ onc
Dienst

Buitengewone
Dienst

Ontwikkelingsdicnsi

Totaal

Onl\'Hngsl en

Verschil

51.0

288.9

5.2

115.7

405.9

354.6

51.3

1.7

255.7

581.5

541.1

40A

364.8

4.1

281.0

649.9

662.4

12.5

410. 1

5.5

157.0

572.6

546.2

26.4

437 .6

6.6

140.5

584.7

554.5

30.2

228.8

9.1

1976

285.0

1977

324.1

1978
1979
1980

234.6

54.3

1981

484.6

7.1

181.3

673 .0

641.0

32.0

1982

574.6

27.9

301.5

904.0

854.9

49.1

1983

678.2

26.7

210.0

914.9

725.6

189.3

1984

665.5

25.6

84.0

775. 1

789.8

14.7

1985

696.3

24.5

0.0

720.8

491.7

229.1

1986

762.8

37.4

10.0

810.2

521.1

289.1

1987

814.5

17.9

104.3

936.7

657.9

278.8

1988

914.6

48.4

189.6

l.l52 .6

849.1

303.5

1989

1.09/.4

52.8

217.6

1.361.8

997.1

364.7

1990

1.179.2

58.0

241.1

1.478.3

1.404.5

72.8

1991

1.660.1

122.1

303.2

2.085.4

1.6 r 2.2

473.2

1992

1.534.8

99.7

207.0

1.841.5

1.141.0

700.5

1993

2.777.4

220.9

230.0

3.228.3

3.218.0

10.3

1994

16.605.5

945.6

7.870.0

25.421.1

23.323.6

2.097.5

1995

57.458.3

5.970.6

93.512.5

156.941.4

161.466.7

4.525.3

1996

62.747.3

3.585.5

51.513.8

117.846.6

111.046.0

6.800.6

1997

104.142.5

4.365.2

54.8 10.0

163.317.7

157.880.7

5.437.0

1998

121.467.4

4.913.6

49.847 .7

176.228.7

164.443.4

11.785.3

TOf/lichting bij het ol'er;icnl:
Met betrekking tOL hel dienstjaar 1975 geldt dal niel alle departementale begrotingen zijn gepubliceerd. Dit geldt eveneens voor de
suppletoire begroting voor hel dienstjaar 1975 ad S f75 miljoen gulden. De Înkomsten voor het dienstjaar 1976zijn met geraamd. Voor
dedienstjarcn 1978en 1979 zijn alleen de begrotingen vandcMinisteries van 8innenlandsel<lkcncn Financiën gepubliceerd. Hoewel
de begrotingen voor de dienstjaren 1984 en 1989 lOt en met 1998 zijn vermeld in de verschillende verslagen van de Rekenkamcr van
Surin;lnle. zijn deze niet gepubliceerd in het Staatsblad. De begroting voor het dienstjMT 1985 is weliswaar gepubliceerd zonder
evenwel de bedragen te vermelden.

OI'erheidsbestedil1gel1 el1 politieke maclllsl erhoudil1gen
i

zullen lot de heerse nde kliek proberen door te
dringen door zich dien stbaar op te stellen en een
wei nig kriti sc he houding tegenover de partijleiding in te nemen . De doorsnee partijgenoot is
van het voorgaande op de hoogte, maar in het
gunstigste geva l dista nti eert hij zich in sti lte van
de gcsignaleerde pratijken. Ope nh eid van za ken
wordt niet verlangd. I-Iet uitoefenen van kritiek
wordt als gebrek aan loyaliteit aan de partij of de
partijleiding ofzclfs als verraad besc houwd en
daarvoor is menig partijlid bang.
Het uiteindelijke resultaat is dat het binnen de
partij vrijwel nooit tot een werkelijke politieke
di scussie komt Hierdoor ka n e r ookgeen groot
poliliek draagvlak worden gevormd voor concrete beleidsmaatregelen die de kans op succes
vergrotell.
Hetzelfde geldt voor de relatie tussen de aan
de regering deelnemcnde partijen. Door het gebrek aan discussie en voldoe nde informatie is de
kan s aanwezig dat ac toren ongew ild voor het
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karretje van een ander wo rden gespannen. Hel is
daaro m niet opzie nbarend wanneer de versc hil lende ministers niet gecoö rdin ee rd optreden en
e lkaar ze lfs in de wie len rijden.
Uit het voorgaande kunnen wc opmaken dat
het practi sc h niet goed mogelijk is om de werkelijke overheidsbestedingen te achterhalen. Poli tici tonen hiervoorook onvoldoende belangs te lling. Van partijpolitieke opvatti nge n ovcr het
ontwikkel ingsbe lcid en de overheidsbestedi ngen is geen sprake.
Het beheer van departementen heeft in de
praktijk het karakter van het 'koloniseren ' door
politieke partijen binnen de regeringscoalitie.
Het is dan ook niet verwonde rlijk dat er in hel
parlement geen inhoudelijkediscussie wordl gevoerd over hel ontwikkelingsbe leid en de
overheidsbestedingen. AI dezc za ken zijn uiteraard niet bevorderlijk voo r een doelmatig
regee rbe le id .
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Welk politiek stelsel beeft Suriname?

H

et hedendaagse Suriname kent weinig
zekerheden. Dit geldt ook voor de basisregel van de slatelijke Sf,.uc fUlJJ: Zo is omstreden
welk poliliek sleisel geldl ill hel lalld. Hel gaal
hier om een fundamenteel democratisch en
rech/ssta/elijk l'I"C/agsluk dal een voor/durend en
in/ensiefdebat verdient. In dit artikel word/lrel
grondwettelijk geldende regeenaelsel gereconstrueerd.

KORTE HI STOR ISCHE SCHETS
Het begin van ee n enigszins autonome staatkundige ontwikke ling van Suriname valt te situ eren in de periode van mei 1948. De staatsregeling werd vooru itlopend op de totstandkoming van het Statuut gewijzigd met als doel
, een grotere mate van medezeggenschap en van
deelname der bevolking in het landsbestuur' te
bevorderen . Ook werd in dat jaar het algemeen
kiesrecht ingevoerd. Twee jaar later kwam de
Interimregeling tot stand di e een basisregeling
van het Surinaamse staatkundig bestel introduceerde. In een bepaling (art. 29) we rd gesteld dat
ministers verantwoordin g verschuldigd zijn aan
het parlement (de Staten) voo r hun politieke daden. Deze zinsnede betekent, in welhaast elk
land waar het in de grondwet staat, dat ministers
moeten aftreden als in de volksvertegenwoordiging blijkt dat zij niet langer op steun kunnen
rekenen van een meerderheid. Een aangenomen
motie van wantrouwen is een onmiskenbaar bewijs van een gebrek aan vertrouwen.
Het is wellicht ni et een ieder bekend dat AIbert Helman, naast zijn grote litera ire betekenis
voor het land deze politieke regel, als een der
hoofdrolspelers in een uit de hand gelopen politick connict, hee ft helpen vestigen. Begin jaren

vijftig was hij minister van vo lksgezondheid onder zijn eige n naam LOl! Lichtveld in Suriname.
Hij kwam in conniet met een zijner ambtenaren
- die tevens partijge noot en parlementariër wasde medicus Van Ol11meren. Alben Hclman

ontsloeg de popu laire medi cus en gaf daarmee
de aanzet tot het eerste gro te pol iticke conflict na
de opname va n dc verun twoordingsrcgel in hel
Surinaamse staat srecht, tussen regeri ng en
vo lksvertegenwoordi ging. Onder leiding va n de
markante po liticus Pengel keerde een deel van
zij n eigen partij zich tegen hem.
M et de tegen Hclmun ingediende motie van
wa ntrouwen kwam het yoor het eerst tot een

daadwerkelijke toepass ing van de verantwoordin gs regel. Gevestigd werd de În parlementaire
stelsels gangbare, veelal ongeschreven, staatsrechtelijke norm dat de verantwoordingsrege l
impliceert dat ministers moeten aftreden wanneer in het parlement blijkt dat zij niet langer het
vertrouwcn hebben va n een meerderheid. Deze
regel is hierna herhaaldelijk toegepast cn hee ft
ge leid tot hct daad werkelijk aftreden van ministers.
Het parlementaire stelsel heeft zic h mede op
basis va n in het land geldende staatkundi ge mores kunnen ontwikkelen. Het is daarmee
geïnternaliseerd in het staatkundig bewustzijn
van Suriname. Dit bleek vooral bij de consu ltaties di e hebben geleid tot de totstandkomin g
van de onaOlankelijkheidsgrondwet in 1975.
Unaniem werd door maatschappelijke actoren
en instituties zoals politieke partijen, vakbcweging en kerken geopteerd voor het parlementair stelsel. Professor Ooft die al ruimlwinti g jaar in zijn publicaties ten strijde trekt tegen
het par] emel1rair stelsel heeft nÎettemin ooit geconcludeerd dat dit stelsel een lange en ingcwortelde traditie heeft in Suriname di e zowel door
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po litici als burge rs intens wordt beleefd cn 'gelukk ig' het middcl is 0111 staatsdoe len na te streven (Ooft 1979: 13 j.
De grondwel \ 975 van het onaflHlIlke lijke Suril13me contin uee rd e dit regeerste lsel. Het bevatte de belangrijke basisregel dat mini sters verantwoording ve rsc huldi gd zij n aan het parle~l1enl (art. 40). Onbetwist is dat in S urinan1 e op
basis va n deze bepaling in de gro nd wet ee n parlementair staa tkundi g systeem was neergelegd
en dal daa rm ee een staatk undi ge praktijk zoa ls
dat vana f 1948 to t ont w ikke lin g was geko men
werd gecon tinueerd .
De manier evenwe l waarop dit stelsel in de
periode na de ona ll13nkelijkhei d heeft gefun cti oneerd heeft tol problemen aanleiding gegeve n. Er is begin jaren tachtig dan ook naar alte rnat ieven gezoc ht. Een van de meest uitgewerkte
alternatieven betreft het on twerp-grondwetsvoorstel van de commi ssie Lim A Po (Fcrnandes
Mendes 1989: 219). De commiss ie Lim A Po
wees het parlementaire stelsel af. li et zich in spireren door de Franse regeervorm en optee rde
voor een semi-preside nti eel ste lsel met ee n door
het volk gekozen president. In dit stelsel geldt de
vertrouwe nsnorm niet voor de president. De
vert rouwensrege l ge ldt overigens \vcl voor mi nisters; dit laats te nu is het kenm erk ende versc hil meI ee n zuiver preside nti ee l ste lse l zoa ls
dat in de Veren igde Staten geldi ng heeft. Eni gsz ins kon door de bocht geformul ee rd kan worden gezegd dat in de Vere ni gde Staten ministers
veela l uitvoerders z ijn van de o pdrach ten va n de
president. In elk presidentiee l systee m isde verhouding lussen de president e n de vo lksvertegenwoo rdi ging gebasee rd op een ste lse l
vall check en balallces. Vanwege de eigen e lectorale legi timati e hoet{ de president ni et op te stappen wegens het enkele feit dat hij ni et langer het
vertrouwen ge ni et. De Verenigde Staten en
Fra nkrijk zijn sy mboo l voo r respectievelijk het
presidentiële en het semi-p res identie le stelsel,
terwijl het Verenigd Koninkrijk maar ook Ouits-
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land, India en Jamaica het parlementair regeerstelsel symbo li seren.
In 1987 kwam na ee n donkere, feitelijk gro nd wet loze periode van zeven jaar de than s ge ldende gro ndwet. overigens zo nder zoa ls ge bruik
een toelicht end hoofdstuk . tot sta nd. Het bleek
dat de voorstell e n van Lim A Po niet waren gevo lgd, de grondwet bevat geen bepa lin g di e
voo rzie t in rechtstreekse verk iez in g va n de president.

PRI NC IPI EEL DEBAT
Er is nu a l gedure nde jaren strijd ove r de vraag
we lk orgaan: president of Nationa le Assemblée
de primaire staatsrechtelijke en democratisch
gelegiti meerde mac ht heeft in het land. In j uridisc hc termen ge formul ee rd gaa t het om de vraag
welk rcgeerstelsct aa n de grondwet va n 1987
moet worden ontleend. Is het ee n parlemen tair,
een semi -parlementa ir, ee n presidentieel of
semi- presidenti ee l ste lsel? Of anders gezegd
hoc verho ud en de bevoegdheden va n de pres ident en de Nat ionale Assemblée zic h to t e lkaa r?
Ik laat gemaks ha lve andere relevante organen
als de minister, de regering e ll de vice- presi dent
buiten besc houwing. Het aktu ele po liti eke belang van ee n antwoord op deze vraag is ev ident.
De duiding van ee n gro ndwettelijk regeerstelsel
staat eve nwe l los - en dit is tamelijk fundamenteel - va n de politieke act ualiteit of toeva lli ge
opportuniteit.
Hel komt uiteraard va ker voor dat oneni g he id
bestaat over consti tuti o ne le kwesties. De betekenis en toepass ing va ll de impeac hrnent procedure in de Verenigde Stat en was onderwerp van
een onfrisse strijd tussen republike inen e n
democraten, met de wereldgemeenschap als verbaasde maar betrokken toesc houwer. Maar het is
we l uniek dat, zoa ls in Suriname, er gee n co nse ns us is over een basisrege l va n de constitut ionele democ rat ie. In Frankrijk zal ni et
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worden getwist Ovcr de gelding van het sem Î-

presidentieel stelse l, zoals men zich in de Verenigde Staten verzekerd weet van een presiden-

tieel stelsel en in Nederland van een parlementair stelsel.

OPVATTINGEN POLITICI
Op 22 en 23 maart 1992 is in de Nationale Assemblée gesproken over een wijzigingsvoorstel
van de regering. Ui t de (concept)handel ingen
van dat debat ontleen ik een aantal opvatt ingen
van politici over het politieke stelsel.
Het volgende citaat geeft treffend de mening
weef van de toenmalige minister van justitie de
heerGirjasing: ' Het Surinaams politiek stelsel is
primair parlementair'. De minister heeft deze
opvatting consistent bij versch illende gelegenheden uitgedragen. Van de toenmalige president

Venetiaan viel evenwel hel vo lgende te beluisteren : 'De gro ndwet heeft een gemengd karakter'.
De nadere betekenis van deze mededeling heb ik

ni et kunnen achterhalen. Duidelijk is wel
assembléelid M. Nurmohammed:' .. het is absoluut niet waardat onze Grondwet is gebaseerd
up t:~n gCITlt.::ngu ste lse l. Onze grondwet is zuiver
parlementair met hier en daar wat trekken van
een presidentieel stelsel. Dat is heel wat anders

dan dat onze grondwet is gebaseerd op een gemengd systeem.' De bijdrage van Nurmohammed bevat een schijnbare tege nstelling hij
spreekt van een zuiver parlementair stelsel met

hier en daar trekken van een presidentieel stelsel
en concludeert dat er geen sprake is van een gemengd stelsel. Maar wie de moeite neemt deze
retorische volzin te ontleden zal concluderen dat
Nurmohammed heeft bedoeld dat de huidige
gro ndwet in hoofdzaak een parlementair stelsel

omvat. Nurmohammed bevond zich met zijn opvatting in geze lschap van assembléelid R.

Wijdenbosch: ' ... ons systeem is parlementair
met elementen van het presidentieel stelsel'.

Een gehee l eigen mening gaf het toenmalige
assemb léelid J. Wijdenbosch - de huidige president: 'ons politiek stelsel is niet gemengd, het
heeft een eigen karakter'.
Uit het voorgaande blijkt dat er, althans tijdens het voorrlOcmde parlementaire debat, geen
eenduidige visie naar voren werd gebracht over
het geldende politieke stelse l. Wel kan worden
vastgeste ld dat herhaaldelijk is gereferee rd aan
hef parlementaire karakter van de grondwet, in

die zin va lt met en ige voorzichtigheid te concluderen dat de grondtoon in de Nationale Assemblée wel was de erkenning van de geldi ng van

(een variant) van het parlementair stelsel. Een
krachtig pleidooi voor de gelding van het
presidentieel of semi-presidentieel stelsel va lt
uit het gevoerde debat in e lk geval niet op te
maken.

VISIE WETENSCHAPPERS

De commentaren uil juridische en wetenschappe lijke kring zijn eenduid iger. De staat srechtgeleerde professor Ooft heeft in diverse

publicaties kenbaar gemaakt dat naar zijn opvatting het politieke stelsel als presidentieel moet
worden aangeduid. Volgens Ooft kent Suriname
een zogeheten sterke president. die bekleed is
met de totale uitvoerende macht en voor vijfjaar
is gekozen. De president kan aldus Ooft niet mei
de simpele aanname van een motie van wantrouwen naar huis worden gezonden; binnen de
ambtstermijn van vijf jaar kan vertrek uitslu itend worden afgedwongen bij wel. In ytn bij-

drage aan de weekkrant Suriname van 20 november 1998 we rkt Ooft de procedure uil: ' Als

oo it een zodanige wet (Ot afzetting zou worden
aangenomen in de Asse mbl ée, desnoods met een
gewone meerderheid van stemmen, dan moet
deze wet naar de president. De president moet
persoonlijk deze wet bekrachtigen en rechtskracht verlenen aan het wetsprodukt van het par-

Welk politiek stelsel heeji Suriname?
lement. Dit is allee n aa n de president voorbehouden. Als de pres ident dit ni et doct, kom t er
geen we t tot sta nd' . Wat hi ermee in feite wordt
aan gegeve n is dat oo k indien hel parle ment zich
bij wet in niet mis te verstane zin heeft uitgesproken - al dan nict met een gekwalificeerde meerderheid - ee n president nooit kan worden afgeze t. Tcnzij hij politiek levensmoe is en de hand
aan zich zelfslaat, door zijn afze tting te bekrachtigen. Volledi gheidsheidshal ve voegt Ooft aan
zijn ana lyse nog toe dat het fenomeen van de
motie van wantrouwen "alleen werd toegepast in
het Europese monarchale parlementaire stel sel,
waarmee Suriname heeft gebroken in de Grondwet van Suriname'. Zoals zal blijken ben ik het
met deze opvatting o neens. Hel is van belang aa n
te geven dat Ooft reeds eindjaren zeventig stelde
dat het parlementaire stelsel 'als nabootsing van
het West-Europese politieke systeem der voormalige Koningen en Keizers, op den duur geen
stand za l houden in een republiek zonder adeldom, zonder vorstenhui ze n', ctc ... Hij pleine
toe n recds voor ee n presidentieel regiem, 'omdat
het po litieke bedrijf va n elke dag ero m vraagt'
(Ooft 1979: 13). Goed besc houwd heeft Ooft
gee n bezwaar tegen de West-Europese grondslag van het stelse l, wa nt hij toont zich een groot
voorstander van het Franse regeersysteem, maa r
tegen het feit dat het parl ementaire stelsel van
oorsprong stamt uit een Koninkrijk, te weten het
Verenigd Koninkrijk.
De gezaghebbend e advocaat F. Krui sland kan
zich goed vinden - zij het niet steeds op dezelfde
gronden - met de conclusie va n Ooft . Krui sland
for mulee rt zijn visie aldus: . De president kan
onafhankelijk van de toevallige politieke verhoudingen in de Assembl ée leiding geven aan
het staatsbestuur'. Ook hij wijst op de sterke
executi eve bevoegdhede n va n de president en
het feit dat deze voo r vijf jaar is benoemd. Opva llend maar consequent is zijn stelling dat de
president ni et ondergeschikt is aan de Nationale
Assemblée. Kruisland legt tcr motivering na-
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druk op dc check al/d bohmces in de grondwet
va n 1987.
De wetenschappelijke omni voor Adhin is hCl
oneens met zowel Ooft als Krui sland. Hij ve rdedigt onder meer met ec n ve rwij zing naar een ecrdere bijdrage van ond erge tekende dat het politi eke stelsel in Suriname in feite parlemcntair
moe t worden ge nocmd mct een sterke re plaatsbepa ling voor de president dan in de gro ndwet
va n 1980 omschreven.

COMMENTAAR
Dat Suri nam e een voor vijf jaar gekoze n
exec uti eve president kent zal ni ema nd betwi ste n. De termijn van benoemi ng staat met zovee l
woorden in de grondwet (arI.91). Ooft erken t dat
de president tu ssentijds kan worden ontslage n.
maar zegt dat dat alleen bij wet kan. Hij refe reert
dan aan de bepaling in de grond wet - art. 18 1 lid
2 onder c - waarin staat dat de Verenigde Volksve rgadering bij eenkomt: ' bij hct nemen va n ee n
besluit bij wet met gewo ne meerderheid va n
stemmen over al dan niet aft reden van de president, indien de NationaleAsse mblée hiertoe niet
lOt overeenstemmin g geraak t'.
Artike l 18 1 lid 2 onde r c is om verschillende
redenen een zinledige en verwa rrende bepaling,
het za l een dode letter blijven . Reeds vanwege
het feit dat de omschreven omstandi gheid 'indien de Nat Îonale Asse mbl ée hi ertoe niet tot
overeenstemming geraakt' zich nooit kan voordoen. In de grondwet vindt men een simpele rcgeling: de meerderheid beslist. Behoudens
uitzonderin gen waarvoor een gekwalificeerde
mee rderheid ve reist is. Als de stem men staken is
het voorstel afgewezen wa nn eer alle parlementari ërs aan de stemm ing hebben deelgenome n. Is
dat niet het geval dan wordt het nemen van een
besluit uitgesteld en wo rdt in een vo lge nde vergadering gestemd; als de stem men dan ook staken is het voo rstel verworpcn. Kortom de Na ti o-
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nale Assemblée geraakt altijd lOt overeenstemming en heeft de Verenigde Volksvergadering
reeds in dit opzichl nooit nodig. Daarnaast valt
op te merken dat een bevoegdheid om bij wet een
besluit te nemen nog niet is een verplichting,
tenzij de grondwet dat met zoveel woorden opdraagt. In artikel 72 van de grondwet staan de
besluiten die bij wel moeten worden genomen.
Zoa ls het wijzigen van de grondwet, de bepaling
van de grenzen, het goedkeuren van verdragen,
het verlenen van amnestie of de instelling van
een orgaan voor de nationale ontwikkeling. Het
doen aftreden van de president wordt niet genoe md in artikel 72; het valt moeilijk aan te neme n dat de grondwetgever het niet belangrijk
genoeg vond om in deze bepaling op te nemen
dat het parlement gebonden is aan de wettelijke
vorm bij afzetting van de president. Aannemelijk is dat de grondwetgever hier bewust van
heeft afgezien, zoa ls zal blijken bij de bespreking van de basisbeginselen van de grondwet.
Derhalve kan artikel 18 I lid 2 onder c bij een
welwil1ende interpretatie worden verstaan als
een bepaling die een bevoegdheid toekent, niet
een verplichting. Overigens is het onwezenlijk
te denken dat de regering - de president is onderdeel van dit orgaan - gebruik zal maken van de
bevoegdheid om bij wet de president te doen afze tten. Als de president zelf vindt dat hij moet
vertrekken, dan kan hij eenvoudigweg opstappen. Dit is andermaal een illustratie van de zinledigheid va n deze bepalin g, het is een curiositeit. Toepasbaarheid is theoretisch slechts denkbaar bij een initiatief-wetsvoorstel. Zeer theoretisch want in Suriname wordt van het recht van
initiatief geen of nauwelijks gebruik gemaakt.
Tenslotte is onduidelijk hoe de Verenigde
Volksvergadering bij wet een besluit kan nemen.
De wetgevende organen zijn krachtens de
grondwet regering en Nationale Assemblée, alleen deze organen zjj n bevoegd tot het maken
van wetten.
De redenering van degenen die zich beroepen

op de gelding van artikel 18 1 is - indien men het
voorgaande buiten beschouwing laat - op het
eerste gezicht nietonbegrijpelijk. De gedachte is
dat als de Verenigde Volksvergadering alleen bij
wet met gewone meerderheid de president kan
wegstemmen , nadat is gebleken dat de Nationale

Assemblée geen overeenstemming heeft kunnen
bereiken, dan vloeit daaruit logisch voort dat de
Nationale Assemblée zelf ook gebonden is aan

deze wettelijke vorm. Maar het is wel van belang
te onderkennen dat hier een gedachtensprong
wordt gemaakt. Want in de grondwet zal - zoals
hiervoor aangegeven - tevergeefs worden gezocht naar een expliciete bepaling waarin staat
dat de Nationale Assemblée slechts bij wet de
president tot aftreden kan dwingen. En voor de
goede orde, de Nationale Assemblée is niet de
Verenigde Volksvergadering, wat voor de ee n
ge ldt hoeft niet voor de ander te gelden. Is het
niettemin zo vreemd om zoals Ooft doet, bij

wijze van implicatie aan te nemen dat de Nationale Asemblée aan dezelfde wettelijke vorm is
gebonden als de Verenigde Volksvergadering.
Ook als daartoe geen directe en duidelijke
grondslag in de grondwet voorhanden is? Is het
met respect voo r de eigenstandigheid van beide

instituten niet logisch dat de Nationale Assemblée in dit geva l ook gebonden is aan dezelfde

werkwijze als hier voorgeschreven voor de Verenigde Volksvergadering. Om een aantal reden en
die zowel in deze als de volgende paragraaf worden uiteengezet is het antwoord een stellig nec.
De belangrijkste bepaling van het politieke systeem kan niet als hel ware verstopt liggen aan het
eind van de grondwet in een artikel dat regelt
wanneer de Verenigde Volksvergadering bijeenkomt. Het is toch waarlijk niet aannemelijk dat
de hoofdrege l van een politiek stelsel slechts bij
wijze van analogie en hink-stap-sprong gevonden zou kunnen worden? Als het de bedoeling van de grondwetgever zou zijn geweestquod non -om de NationaleAssemblée in deze te
binden aandewettclijke vorm dan waserwel een
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bepaling geformuleerd en neergelegd bijvoorbeeld in hoofdstuk tien ofelfvan de grondwet
waarin de taken, bevoegdheden, de werkwijze
en de wijze va n besluitvorming van de Nationale
Assemblée zijn geregeld. Nog afgezien van dit
soort juridische redeneringen is ook de normale
logica ee n goede raadgever. Welke grondwetgeverdie de bevoegdheid wil toekennen een president te on tslaa n za l z ichzelfaOlankelijk maken
van dc toestemming van nujuist de functionaris
die men wil onts laan? Dan kalll11en ook wel bij
de duivel te biecht gaan. Hel zal niet eenvoudig
zij n in de vele grondwetten die deze wereld kent
een stelsel te vin den waarin het uiteindelijk aan
de president wordt ove rgela ten zijn e igen afzetting te regisseren. Een dergelijke rede nering behoort in e lk geval niet tot de normale logica van
het staatsrecht. Er is geen steun voorde gedach te
dat de Surinaamse grondwetgever deze noviteit
zou hebben gew ild. Uit de parlementaire behandeling va n de grondwet van 1987 zijn van de
zijde van de regering noch van het parlcment
aanknopi ngspunten te vinden voor een de rgelijke opvatti ng. Ook de eerder ge re leveerde
bespreking in maart 1992 in de Nationale
Assemblée, dic speci fïek betrof een debat over
het politieke stelsel, wijst daar niet op. De co nc lusie is dat in de grondwet geen bepaling is te
vi nden \vaaruit kan worden afgeleid dat de Nationale Assemb lée - anders dan de Verenigde
Volksvergadering- gebonde n is aan een wettclijke vo rm bij afzetting van de president.
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gelegenheid niet nodig omdat kan worden volstaan met verwijzingen naar de memorie van
toelichting va n de grondwet waarin kristalhelder
is aa ngegeven voo r welk stelsel, CIl waarom, is
gekoze n. Ook dc handelingen z ij n prima vin dplaatsen omdat doorgaans tijdens de parlementai re bespreking diepgaand is ingegaa n op de
versch ill cnde overwegingen die hebben geleid
tot een bepaalde keus. De handicap is dnt de
grondwet gee n toelic htin g bevat, hetgeen lOch
betrekkelijk opzienbarend is. Daarnaast is voor
zover ik heb kunnen nagaan tijdens de parlementaire behandeling niet of nauwelijks gesproken
ove r het politieke ste lse l. Ook dit is natuurlijk
van ee n bijzondere merkwaardigheid; een verklarin g isdat alle aandacht is gegaan naar het fcit

dat de grondwet in 1987 symbool slond voor de
overga ng van mil itair naar burgerlijk bestuur en
terugkeer van de democratie. Ee n typering van
hct politieke ste lsel Îs evenwel mogelijk door
analyse van de grondwettelijke bepalingen die
de positie en bevoegdheden van de relevantc
constitutionele organen - in casu de Nationale
Assemblée en de president -markeren en de verhouding tussen deze organen. Vervolgens kan
zonodig de toepassing va n algemene staatsrec htelijke doctrines tot een verlo sse nd inzicht le iden. Ze ker als mede wordt aa nges loten bij in
Suriname zelve ontwikkelde constitu ti onele
principes.
Esscntieel voor het onderhavige vraags tuk is
hoofdstuk negen van de grondwet waarin de beginse len van de democratische staatsordc nin g
worden weergegeven. In exp li ciete bewoordingen is aangegeven dat elk staatsgezag moet

berusten op de wil van het volk. dal de Nalio nale
Specifieke bespreking behoeft nog de vraag
welk stelse l in de grondwet besloten li gt. Kruisland en Ooft dragen de overtuiging dat Suriname
tendeert naar een presidentieel stelsel. De gedachte dat de gro ndwet een parlementair stelsel
omvat wordt door he n lIitgesloten. Doorgaans is
een dispuut achterafover ee n zo belangrijke aan-

Assemblée het vo lk vertegenwoordigt e n de wil
van het volk tot uitdrukking brengt. Voorts dat de
Nat ionale Assemblée het hoogste orgaan vaJl de
staal is; het volk heen invloed op Nationale Assemblée door dc garan tie van vrije en geheime

verkiezingen (art. 52,55).
De president wordt ge kozen door de Natio-
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!la le Assemblée. indien de vereiste meerderheid
niet wordt verkregen dan door de Verenigde

Volksvergadering. De president is verantwoording verschuldigd aan de Nationale Assemblée
(arl. 90).
De bepa lingen van de grondwet geven in voldoende mate en op consequente wijze aan welk
politiek slelsel in Suri name ge lding heefl. De
Nati onale Assemblée is het hoogste orgaan van

de staat en representeert in exclusief opzicht de
wil van hel vo lk . Hier ge ldl dus de rule of
parliamenrmy supremacy, welbekend van het
Brilse op parlemenlaire leest geschoeide regeerstelse /. Een bepaling als deze kwam niet
voor in de grondwet va n 1975, kennelijk is du s
welbewust de positie van het parlement tcn opzie/He van de overi ge politieke organen ver-

sterkt. Anders dan Kruisfand in zijn eerder aangehaalde citaat , ben ik van mening dat uil de
he ldere grondwe tt elijke zi nsnede - ' De Na tional e Assemblée is hel hoogste orgaan van de
Staal' - vo lgt clat cle presiden t onde rgesc hikt is
aan de Na ti onale Assemb lée. De ve rgelijking
met het stelsel van check alld bahmces zoals in
de Vereni gde Slaten ge ldt, is hi er derhalve ni et
aa ll de orde. De grondwet rege lI een hi ëra rchische relatie tussen de Nat io nalcAssembléeen de
andere organen. Dit vloeit overigens logisch

voort uit een der basisprincipes te weten dat de
politieke democrati e zich kenmerkt doorparticipatie en representatie van het volk door middel
van de Nati onal e Assemb lée (arl. 52.2).
Dat derhalve de gro nd wel geen expliciete bepaling bevat waari n de Nat ionaleAssembl ée gebonden wordl aan de weltelijke vo rm bij afzetting van de president is geen onvolkomenheid.

Het is de consequentie va n het feit dat in de
Surinaamse constituti e het parlement het laatste
woord heeft.

De hiërarchisch ondergeschikte positie van
de president wordt ook geï llustreerd door de
verantwoordingsplicht van de president aan de
Na ti onal e Assembl ée. In de grondwet van 1975

was de president juist uitgezonderd van de plichl
verantwoording af te leggen, slechts de minis-

ters waren verant woordelijk. Het is verdedigbaar de sle ll in g te betrekken dat de grondwet va n
1975 de pres ident stevige r positioneerde dan de
vigerende grondwet. I mmersdoor het ontbreken
va n de veranlwoo rdin gs regel was de president
ex de grondwet va n 1975 ni et tussentijds afzetbaar - daargelaten uiteraard een situati e waarin
hij buiten staat zou zijn zijn functie uit te oe fene n - en hel toezic ht op de naleving van de
grondwet was aan hem opgedragen.
Hier wordt door Ooft en Krui sland legenin
gebracht dat de pres ident krach lens de vigere nde grondwet voor vijfjaar wordt benoemd en
sterke executieve bevoegdheden heeft meegekregen. Dit wo rdt ook a ls grondslag aangevoerd voor de stelling dat de huid ige grondwet
een presidentieel stelsel zou omvatten. All ereerst zij eraan herinnerd dat ook de presidelll ex
de grondwet va n 1975 voo r vijf jaar werd benoemd, aan hem waren ook een aantal
executieve functie s toegekend. Het kenmerkende verschil tu ssen de actuele positie van de
presidenl in verge lijking met de bevoegdheden
ex de grond wet van 1975 is dan oo k ni el zozee r
dat de president voor een bepaalde periode is
benoemd en executieve verantwoordelijkheden
heeft; hel gaal erom dat de president in de hui di ge grondwel naasl staatshoofd regerings leider
is. Nog afgezien van dit laatste kan niet worden
gesproken van een presidentieel stelsel louter
omdat de president voor een bepaalde periode
wo rdt benoemd en executieve functies uitoefent.
Een algemeen exposé over de onderscheidende elementen van de drie meest bekende rcgeervormen, het presidentieel, het semi-presidenti eel e n het parlementairstelsel , lijkl mij hi er
ni et aan de orde. Voor mijn betoog kan worden
volstaan met de constatering dat een onmisbare
karakteri stiek va n e lk presi dentieel slelsel is dat
de president zich moet kunnen beroepen op een
eigen van het parlement ona fhankelijke eleclO-
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ral e legit imati e. In elk land - en dat zijn cr zee r
ve le
waar eni gerlei variant va n hel
pres identieel stelsel dominant is kan de president zich beroepen op een zelfstandig mandaat
van dc ki ezer. In een dergelijke situatie beSlaat
inderdaad een evenwi cht tussen de president en
hel parlement. Beide organen kunnen zich beroepen op de wil van ki ezer. In Suriname is dit
niet het geva l, de president is niet gekoze n door
het electoraat. /-lij dankt zijn pos itie niet aan de
ki ezer, maar in beginsel aan de Nationale Assemblée. De grond wetgeve r heeft . met het aanwijze n van de Nationale Assemblée als hoogste
en enige orgaan dat een mandaat van de kiezer
heeft en de wil va n hel volk representeert, hier
bewust voor gekozen . Indien onverhoopt in het
vroegste stadium waa rin dc concepten van de
huidi ge grond we t werden geschreve n behoefte
zo u hebben bestaan aan een pres identieel stelsel
dan had mcn gebruik kunnen maken van het ontwerp van de commiss ie Lim A Po. Zoals eerder
gesteld hceft Lim A Po zich laten inspireren door
bet Franse semi-president iele stelsel. De voornaamste gelijkcnis van de huidige grondwet met
het Franse voorbee ld is op dit moment evenwel
de naam: de Nat ionale Assemblée.
Gelet op de grondwettelijke positi e va n de
Nalional e Assemblée, het ontbreken van een
eigenstandigc electorale legitimatie van de president en het feit dat hij naast staatshoofd ook
regeringsleider is. is in de grondwet op consistente wijze een verantwoo rdin gsregel opge nomen. Deze sluit aa n bij de staatkundige gesc hiedenis va n het land. Nu niet blij kt dat de grondwetgever hiervan hee ft willen afwijken is de
conclusie dat artikel 90 de grondslag vormt voor
de ge lding va n de vertTOuwensrege l. En daarmee
is het parlementaire stelse l een gegeven . De president al s afzonderlijk staatsrechtelijk orgaan,
maar ook als deel van de regering (art. 116.2), is
gebonden aan de ve rt ra uwensnorm .

5/

EPILOOG
De voorgaa nde constatering dat in Surinamc het
primaat va n de volksvertegenwoordi ging g,dd\
cn daa rmee als regeringsvorm voo r het parlementair stelse l is ge kozen, bevat geen waardeoordeel. Ik bell het eens met de critici die de
vinger hebben gelegd op belangrijke onvolkomenheden van de \Ncrking in het verleden van
het parl ementaire stelsel in Suriname. Om deze
redenen heb ik bij een inleiding in Suriname in
1996. op ui tnodiging va n de stichting juridi sche
samell we rkin g Suriname Nederland gepleit
voor een ingrij pende wij ziging op dil punt va n
de grond we t. Elementen va n mijn aanbe\'elingen toen wa ren ve rsterk ing van de posit ie va n de
president als staa tshoo fd herintroductie va n de
premie r als regerings leider. aanpassing ki esstelsel, wijzigi ng bevoegdheden va n de vice-president, afsc haffing van de individuele ministeriële
vera nt woo rd elijkheid, en introductie van de
zoge naamde positieve motie van wantrouwen.
ove rweging van een coo /il/g-~/r periode in de
procedure van indiening van een motie van wantrou \\'en. heroverweging derde stemronde president, etcetera . Dit zijn voorstellen di e binnen het
geldende stelsel te reali seren zijn . Veranderin g
van hel stelse l als grond vorm acht ik niet
akt uee l. Om twee redenen. Het is niet zeker ofde
problemen waa r Suriname mee kampt te wijten
zijn aa n het stelsel. De menselijke factor mag
niet worden ve ronac ht zaamd. het b/mll illg rhe
cOl/slifW ioll hee n gee n zin. Stelse lwij zingen
bieden zo nder de menselij ke factor in dc beschouwing te betrekken gee n soelaas. De Afrikaa nse wetenschapper Nwa bueze heeft overtui ge nd besc hreven dat de ve le landen in A frika die
het parl ementair stelsel ve rwisselden voor een
presidentieel systeem er in het geheel niet op
voo ruil zijn gegaan . Integendeel (Nwabueze
1974).

Introduktie zOllderll1eer vun een nieuw stel se l
ka n betekenen het parachuteren van een in het
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land onbekend Amerikaans of Frans stelse l. Hel
is ni et zeker dat wat goed is voordie la nden, goed
is voor Suriname. Het kan geen kwaad dat men
zic h bij de keus va n ee n regeervorm toc h oriëntee rt op de eigen staatkundi ge ontwikkeling of
daarbij aa nsluitin g zoekt.
Er is nog ee n and er argument dat daarvoo r
pleit. Suriname wij de samenwerking met de
Caraibi sc he landen in de komende jaren versterken . Om die redenen is het land toegetreden

tot de Cnricom. Suriname vertoont inderdaad in
sociaal, economisc h en politiek opzicht ge lijkeni s met in elk geva l de belang rijke Caralbisc he
staten. Jn Jamaica, Guyana, Barbados en
Tri nidad bij voorbeeld geldt als regeervorm het
parlementaire stelse l. Het ki eze n van een ander
ste lsel zo u derha lve een verw ijdering in staatkundig opzicht kunnen betekenen van deze landen in een periode waarinjuist de banden aangehaa ld worden.
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Bespiegelingen over de relatie tussen Suriname
en Nederland 1975-1998

1

de=e b(jdrage wil ik enkele bespiegelingen
wijden aan de relatie lUssen Nederland en
Suriname jn de ajgelopen decennia. Daarbij zal
ik ingaan op de elementen die deze relatie bepalen en de vorm en inhoud die ze gekregen heeft in
11

de afgelopen periode. Maar eerst geef ik een
korte schels van deze relatie voor de ona./hanke-

voor een moderne economie gebasee rd op mijnbouw. In en bu iten de landbouw vonden een
moderniseringsproces plaals. Nederland spee lde daarin een belangrijke rol, hoewel Suriname
sinds 1948 intern ze i!bestuur kende. Nederland
verschafte kapitaa l - zowel overheidskapitaa l a ls
particuliere investeringen - en kenn is om de eco-

lijk"eid.

nomische transformatie uit te voeren. De ontwikkelingshu lp van Nederland aan Suriname

DE KOLONIALE P ERIODE

startte in 1947 , maar kwam pas goed op gang
vanaf 1954.
De dekolonisat ie, die in Oost-Ind ië ondanks
Nederlandse tegen stand, leidde tot de uitroeping
van de republiek indonesië, kreeg in Suriname

'Voor de handhaving van de bloei van de Amsterdam se stape lmarkt in de achttiende eeuw',
zo schrijft de Nederlandse historicus l.G. van
Dillen, 'is de aanvoer van koloniale waren uit
S uriname van doorslaggevende betekenis geweest' (Van Di ll en 1954: 278). Dat was niet zo
gedurende de gehe le kolon iale periode. Soms
was het economische en politieke belang van
Suriname voor Nederland groot, soms niet. De
Surinaamse plantage-economie ging na de afschaffIng van de slavernij een periode van neergang in. Aan het begin van de twintigste eeuw
kreeg de kle inlandbouw een overheersende pos it ie gekregen. Tot de periode van zelfbest uur
( 1948) werd de relatie tussen Nede rl and en Suriname bepaald door economische factoren. Suriname was een wingewest van Neder\and.

ZELFBESTUUR EN ONTW IKKELINGSHULP
Na de tweede we reldoorlog veranderde de verhouding tusse n Nederland en Suriname. Dit
veranderingsproces was al voor de oorlog ingezet. De oude landbouweconomie maakte plaats

vorm in activiteiten van een kleine groep nationali sten. De toekenning van ze lfbestuur was een
eerste resultaat van hel dekolo nisat ieproces. Het
was echter niet bedoeld als een les in een groei
naar volwassenheid en onafllankel ijkheid. He t
was eerder een poging om dat proces te voorko~
men.
Dertig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog lag de prioriteit van het Nederlandse
beleid in Suriname niet in de ontwikkeling van
onderwijs, ee n sociale infrastructuu r, po li tieke
mondigheid of een culturele identite it. Het economi sch beleid had niet tot doel om de economisc he basis van Suriname tc versterken. De economi sc he planning was gericht op het ontwikkelen van een infrastruct uur voor de exploitatie
van grondstoffen door buitenlandse ondernemingen. Tussen 1954 en 1976 ontving Suriname
1,3 milja rd Nederlandse guldens aan on twikkeli ngshu lp. Het grootste dee l werd in de vorm van
leningen verstrekt. Tussen 1954 en 1975 kreeg
Suriname 300 miljoen Surinaamse gulden aan
schenkingen. Daartegenover staal dat in die-
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ze lfde periode ruim 800 milj oen aan winsten en
rente-overmakingen naar het buitenland zijn
verdwenen.
De Nederlandse aandacht voor Suriname zat
vooral bij het ambte lijk apparaat en het bedrijfsleven. Hoewel er culturele, politieke en andere maatschappelijke relaties bestonden
(Stieusa, va kbeweging) waren de belangrijkste
actoren de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het apparaat van de gouverneur (en
di ens opdrachtgever, de Nederlandse regerin g).
De Surinaamse elite, die na de Tweede Wereldoorlog haar machtsbasis ontwikkelde op etni sche grondslag, opereerde in de schaduw van
Nederland en Amerika. Na de tweede wereldoorlog werd de Vereni gde Staten de le ider van de
westerse wereld. De Surinaamse elite richtte
zich sociaal , economisch en cultureel naar de
beide landen .

OP WEG NAAR ONAFHANKELIJKHE ID

De verhouding tussen Nederland en Suriname
veranderde aan het eind van de jaren zestig onder
invloed van vier factoren. Deeconomi sche groei
uil de periode van ontwikkelingsplanning kwam
weliswaar voornamelijk ten goede aan het buitenlandse bedrijfsleven, maar het had als neveneffec t dat er lokaal kapitaal ontstond met een
economische basis in Suriname zel f (bouw, lokale industrie, dienstverlening). Erontstond een
potentiële concurrentie met de handelselite, di e
haar basis vond in de vertegenwoordiging van
het buitenlands kapitaal. In de economische relatie tussen Nederland en Suriname kwam aan
het begin van de jaren zeventig het spanningsveld naar voren tussen de lokale economi sche
behoeften en de behoeften va n het Nederlandse
en Amerikaanse bedrijfsleven in Suriname.
Hoewel de belangrijkste drager van het nationali sme - de Partij Nationali stische Repub liekin omvang beperkt bleeC vonden nationali s-

ti sc he sentimenten hun weg naar grotere delen
van de samenleving. Ze vond onder andere haar
uitdrukking in het streven van de Nationale Partij Suriname om Suriname naar de onafhankelijkheid te leiden in 1975. Het bevesti ge n van
een eigen Surinaamse identiteit - wat dat ook
mocht zijn - zou in sterkere mate dan voorheen
een factor zijn in de relatie tussen Suriname en
Nederland.
Een derde factor, die in het laatste kwart van
de twintigste eeuw mondiale vormen heeft aangenomen, is migratie. Na de stakingen van 1969
begon de trek naar Nederland grotere vormen
aan te nemen. Aan de vooravond van de onafllankelijkheid kwam het tot massa-migrati e. In de
tweede helft van 1975 vertrokken ge middeld
7.000 Surinamers per maand (i) naar Nederland.
Voor be ide landen had ditdramati sc he gevo lgen.
Suriname verloor l ager~ midden- en hoger kader.
Nederland moest opvangkampen inrichten om
de toestroom in goede banen te kunnen leiden.
De beheersing van de migratiestroom was een
bron van zorg voor beide landen.
De internationale politieke situatie deed zich
gelden in de relatie tussen Nederland en Suriname. De betekenis van de onaf11ankelijkederde
wereldlanden in belangrijke internationale forums - niet in de laatste plaats: de Verenigde Naties - nam sterk lOc. Nederland moest haar koloniale relatie daar verdedigen. Als Suriname haar
onafllankelijkheidsstreven kracht zou bijzetten,
zOu Nederland in een onverdedigbare positie belanden in de internationale politiek. Van beide
zijden waren er dus genoeg redenen om de onafhankelijkhe id hoog op de agenda te zetten .
1975-/980: oude \vijn in nieuwe zakken
In 1975 werd Suriname onafhanke lijk zonder
dat er bloed hee ft gevloeid. Suriname kreeg zelfs
een bruidschat mee van 3,5 miljard Nederlandse
guldens, waarvan 2,7 miljoen in de vorm van
schenkingen voor een periode van toen tot vijftienjaar. De besteding van de ontwikkelinghulp
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was ge ko ppe ld aa n een Mee rj aren Ontwi kke lings prog ramma. De kern van het MOP was
de o nt wi kke ling va n regional e groei po len die de
econo mi e o mhoog zoude n moe ten stuwen . De
be lang rijk ste ni e uwe g roeipool naast di stri ct
Suriname en Nickerie zo u het ge bi ed rond het
Indian endo rp Apoc ra zIjn. In het Bakhu ysge bcrg\e zijn aantoo nbare g rote reserves
van ba uxiet. Er zo u een bau xietmijn worden aange legd di e via een spoorlijn naar Apoera zou
worden ve rvoerd, waa r a lu inaard e en aluminium sme lterijen zo udcn wo rden gebou wd . In
Kaba lebo (West-S urin ame) zou een grote stu wdam ge bo uwd worden di e energie moest opwe kken voo rde bauxietve rwerkin gs industrie.
In econo mi sch o pz icht versc hoof in deze periode de verho uding tu ssen Suriname en Nederland În de ri chting van ee n sterkere afhankelij kheid (I). De besteding van de mi ddel en we rd gedelegee rd aa n de Co mm iss ie Ont w ikkelingssamenwe rkin g Nederl and Surina me (CONS), een
gemengde commi ss ie van Surin amers en Nederlanders. Hun bes lissinge n hadden g rotere economi sc he, soc ia le en politieke gevo lgen dan de
bes li ss in ge n van de ona fll3nk e lijke Surinaamse
rege ring.
Ontwi kkelingshulp werd gebrui kt om ri sicovolle investeringen te doen ten behoeve van buitenla ndse maatsc happijen. De bo uw van de
spoo rl ijn van het Ba khu ysgebergte naa r Apoera
- die voo r de coup van 1980 al ruim ho ndcrd
milj oen Nederl andse guldens had gekost - werd
ultgevoe rd door ee n co nso rtium van Surinaa mse, Nederlandse en Amerikaanse bedrij ven . De Surin aa mse inv loed was ec hter vrij
kl e in. Het Amerikaa nse bedrij f Mo rlssonKnudse n Internatio nal Co mpany In e. trad namens het co nsortium o p. Zij wi st in het co ntract
voo r de bo uw va n de spoo rlijn met de Surinaamse overh eid voorde len te bedin gen di e to t
g rot e opsc hudding le idden. Het contract stelde
o nder mee r: 'De aann emers en z ijn buitenland se
perso neel zull en va n a ll e Surin aam se invoe r-
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rechten. have nge lde n, leges. laste n en beiaS Iin·
gen, mc t inbegrip va n belastinge n o p de inko msten e n sa lari ssc n van de aa nnemers e n zijn buite nla nd s pe rso nee l. wo rde n on theve n ' . (A rtike l
I I va n het co ntrac t. De Ware Tijd, 19 maart
1977). Ve rd er we rd ove ree nge kome n dat al s
geen o nth efTi ng we rd ve rkregen al le lasten bij de
aa nnee msom zull e n wo rde n bijgeteld .
De Nederlandse ingeni e ursbureau s hadden
ee n grote vin ger in de o ntw ikkelin gspo t. Zo
groot, dat de Suri naa mse Ve re ni gin g va n Archi tecten het nod ig vo nd hie rt ege n te protestere n in
cen brief aa n de Nederland se ambassade. Haar
voorn aa mste g ri e f wa s dat stelselmati g proj ecten werde n gegund aan Ca rim eco, waa rdoor dil
burea u de tota le con tro le kreeg op de bouwma rk t. Ca rimeco was de doc hteronderneming
va n he t Nederl a nd se ad viesbureau Hasse lt cn De
Ko nin g ( De Vrije Stem, 15 maa rl 1978).
Dat die kl acht ni et o ngegro nd was, bleek uit
de overmakingc n naar het buite nl and a ls betaling voo r rappo rt en en ad vieze n va n buitenlandse o nd ern emin ge n. Eén j aa r voor de 0 11 a filank e lij khe id we rd Sf 2 1 miljoen overgemaa kt . Eén jaar na de o na Olankelijkhe id wa s dit
bedrag o pge lo pen to t Sf 54 milj oen (S ti chting
Surin aa ms Pl anburea u 1978: 8). De jaa rlij kse
winstove rm aking lag na de o na fllanke lij kh e id
ro nd de Sf 80 milj oen .
Een ander verschijnse l in de eco nomi sche relati e tu sse n Suriname e n Nederl and - en Amerika
- was de ni euwe functi e va n de staa l. Reeds voo r
de o na flla nke lij khe id ric hllc de Suri naamsc
overheid staa ts bed rij ve n o p, met nam c in de
landbo uwsector. Een rappo rt van de We re ld bank
uit 1976 gee ft een lijst va n vee rti e n grote bedrijve n met staatsdee ln amc. Hierva n wa ren er ti en
voor de vo lle ho nd erd proce nt e igendo m va n de
ni euwe Surin aam se staa t. De ove ri ge waren
j oint-ventures met buitenland se bedrijve n. De
Landbo uwmaa tsc hap pij Vi ctori a bij voorbee ld
wa s een jo i n t ~ve nlure tu ssen de Surinaa mse staa t
en de Holl andse Vere nig ing Amsterdam ( I-I VA),
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waarbij 28 proce nt van de aande le n in hande n
was van de HVA. Hel management echter was
vo lled ig in hande n va n de HVA.
De HVA slOO I in okiober 1979 ook een
manage mentco ntract met de Surinaamse regering 0 111 de di rec ti e tc voeren ove r de Landbouwmaa tsc happ ij
Pauamacca
(LMP) .
Op
Patl amacca werd 5000 ha oli epa lm aangelegd en
een o li era ffin ade rij gebouwd . Hiervoor werd
rui m Sf 72 milj oe n uit getrok.ke n uit voor Suriname beslemde onl wikkelin gsgelden. De HVA
kreeg door het management cont racl inzake de
LM P de eonl rolc op de bestedin g van dil bedrag.
De ont wikke lings re latie tu ssen Suriname en
ederl and na de ona f11 ank elijkhe id was ni et gebasee rd op de oude ko loni a le re lati e. maa r op
nieuwe vormen va n a f11 anke lijkheid. Zelfs de
joint-venture polit ie k di e doo r de S urin aamse
regeri ng werd ge propagee rd, was ni et strij di g
met de belangen va n het buitenl andse bedrij fs leve n. Sterker nog,joint ven tures met staatsbedrijve n hadde n duid elijke voo rd elen voo r het buitenland . Het ri sico van nationali sati e zo nder
compe nsati e we rd ve rkl eind . Particuli ere bedrij ve n zoa ls HVA kond en via j oint-venture constru cti es investerin gsmidd elen aantrekken uit de
ont wikke lin gspot die anders moeilijker te verkrijgen zouden zij n. Tenslotte werden jointve nlures door builenl andse bedrij ven gebruikl
om risico's in de productie aft e wente len op de
overheid . Hel baeovebedrij f Surland NV had een
co nt ract afgesloten met het A merikaan se bedrijf
United Fruit waarb ij Surland de producti e voor
haa r rekening nam en United Fruit tegen lage
prij ze n de prod uctie opkocht onder de voorwaarde dat alleen de goedgekeurde bacoven
zoude n wo rde n ve rgoed. Surl and draa ide hi erdoor op ve rli es. De staat moest bij springen om
het bedrijf en de arbeidsplaat sen te behouden.
De ni euwe economisc he relati e tu ssen Nederl and en Suriname was in haar vorm ni et koloni aa l. Suriname werd in 1975 ee n onafha nke lij ke staa t. Maar de inhoud van die relati e
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was ni et verschill e nd va n de kolonia le periode.
O nt wikke lings hulp was een instrum ent in he t
verge makke lij ke n van de exp loi tati e va n de
Surinaa mse bode msc hatt en ten be hoeve va n het
Nederland se en Amerikaa nse bedrijfsleven.
In Surin ame ontwikk elde zich ee n kriti sc he
oppositie meI een link se inslag (linkse politieke
partij en en de nati ona li sti sc he vakbeweging).
De Nederl and se rege ring koe rste in haar be lei d
ec ht er op de oud e politieke partij en. Er was ee n
inni ge re latie tu ssen deze partijen en Nederland.
De link se opposit ie werd besc houwd vanuit de
opt iek va n het oost-west confli ct, waa rbij Nederland voo r het weste n koos. De linkse oppositie
werd door Nederl and e n de traditi one le Suri naa mse pa rt ije n besc houwd als ee n instrume nt
va n het communisti sche oosten. De belangrijksic Nederl andse polilieke pa rtije n hadden gee n
zusterpa rtijen in Sur iname, hoewel er we l re laties wa ren op part ij ni vea u.
In sociaa l opzicht ve rand erde de relati e tusse n
de beide landen. In een relnti e fk orte tijd voorde
onafha nke lijkhe id hadden ongeveer 100.000
Suriname rs zich in Nederland gevesti gd. De onaf11anke lijkhe id brac ht ni euwe hoop en ee n geloof dat het we l goed zo u komen met Suriname.
In de eerste maa nd en va n 1976 was c r ze lfs
spra ke va n ee n immig rati e-oversc hot. Er kwa men meer Surin amers teru g uit Nederland dan
dat er Suriname rs ve rt rokke n naar Ho lland .
Maar in 1978 ontw ikke lde zich een ni e uwe
ern ig raliegolf, die in 1979 ee n hoogtepuni bere ikt met ongeveer 3.000 emig ra nte n pe r maa nd.
De be heersing van deze stroom was voor Suri name en Nederland een bron van zorg.
In Nederl and ont wikkelde de Surinaa mse gemeensc hap z ich va n een verzame ling losse indi viduen naa r ee n grote georga ni seerde ge meensc hap met ta l va n sociale instituti es: welzijnsinstellingen, media , co mmercië le bedrij ve n, soc iaa l-c ulture le orga ni sati es, mense n op be langrijke posities in po liti eke partij en et ce tera. De
Surinaa mse gemeenschap werd een factor va n
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betekenis in de relatie tussen Suriname en Ne-

Brave en Van den Berg wekken in hun rapport

derland.

de indruk alsof Nederland een voorstander was
van kleinschalige projecten en Suriname groot-

1980-1982: verwarring en onzekerheid
Decoupvan 25 februari 1980 kwam in Suriname
en Nederland als een verrassing. Hoewel in de
maanden voorde coup het conflict tussen onderofficieren ende leiding van de Surinaamse krijgmacht inzake de erkenning van de Bond van Militair Kader openlijk naar buiten was getreden,
we rd in regeringskringen en daarbuiten niet serieus rekening gehouden met een coup, hoewel
de geruchten erover in de laatste weken van fe-

schalige projecten bepleitte. Martin Schalkwijk,

bruari sterker werden. De betrokkenheid van de
Nederlandse officier Van der Valk bij coup-

plannen is mijns inziens niet bewezen, althans
niet uit zijn hoedanigheid als officier van het
Nede rl andse legeren dus in opdracht van Neder-

landse autoriteiten.
Toen de staatsgreep eenmaal een feit was, ontstond een volstrekt nieuwe verhouding tussen
Nederland en Suriname. De kenmerken daarvan
waren onzekerheid en verwarring bij beide landen. De economische verhouding tussen Suriname en Nederland kwam onder grote spanning

die na 1980 werkzaam was op het Surinaamse
Ministerie van Buitenlandse Zaken, schetst een
ander beeld. 'Het eerste dat mij opvie l in de 19'
CONS (december 1981) was de enorme discre-

pantie tussen het politieke niveau van de discussies en het zeer droge technische eind verslag.
Vrijwe l meteen na de opening vroeg de Nederlandse voorzitter, prof. Van Dam: "Wordt er

genationa li seerd? Hoe z it het preciesT' (doe-

lende op mogelijke nationalisatie van buitenlandse bedrijven door de Surinaamse staat).
Centraal punt ter vergaderi ng was het herallocatieplan van de Surinaamse regering,
waarin zij o.m. stelde het grote Kabalebo hydroenergie project buiten de CONS om te zu ll en

fina ncieren, terwijl kleinere projecten beleidsprioriteit zouden genieten. Naast Kabalebo en
de energie kwam de rest van het plan echter
nauwelijks ter sprake. Van Nederlandse zijde
bleek men vrij happig te zijn op dit project van-

wege de omvang van de hiermee gemoeide
investeringen en potentiële orders voor Neder-

te staan. In een verleden jaar verschenen rapport
van het Nederlandse Ministerie van Buiten-

landse bedrijven' (Schalkwijk 1994: 25).

landse Zaken (Brave & Van den Berg 1998)
wo rdt over deze periode hetvolgende opge-

De contradictie in het Nederlandse ontwikke lingsbeleid ten aanzien van ontwikkelings-

merkt: 'Het beleid van de nieuwe Surinaamse
regering, onder supervisie van de militaire
machthebbers, was gericht op grotere participatie van de bevolking in het ontwikkelingsproces.
In het nieuwe ontwikkel ingsbeleid lag het

landen in het algemeen tu ssen 'hulp' e n 'eigen
belang' kwam duidelijk tot uiting in twee percepties van dezelfde ontwikkelingen. Vanuit Nederland wordt in de ontwikkelingsrelatie graag
de nadruk gelegd op het 'hulp'-aspect. De

zwaartepunt op kleinschalige projecten met na-

ontwikkelingsgelden worden immers voor een

druk op landbouw, volkswoningbouw en op so-

belangrijk deel geschonken of tegen gunstige
voorwaarden a ls krediet beschikbaar geste ld.
Het zakelijke belang van Nederland - de orders
voor het Nederlands bedrijfsleven - wordt in de
Nederlandse presentatie weggepoetst. Aan de

ciale voorzieningen. Met deze koerswijziging
leken Suriname en Nederland dichter bij elkaar
te zijn gekomen. Dit resulteerde tijdens de IS'
CONS-vergadering in september 1980 in een

reservering van NLG 500 miljoen ten behoeve
van een door Suriname opgesteld "Urgentieprogramma'" (Brave & Van den Berg 1998: 14).

andere kant heerst bij Suriname het gevoel dat
ontwikkelingshu lp een recht was, een compensatie voor de gevolgen van het Nederlandse ko-
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lonialismc en de exploitat ie van dc Surinaamse
bevolking in dc loop der eeuwell.
Stond de economische relatie na de coup onder druk, de politieke ve rhoudingen werden er
ook niet beter op. De coup vo nd plaats in een
internationaal klimaat waarin de Oost-West tegenstelling op sc herp stonel. Op 13 maarl 1979
maakte een tamelijk geweldloze revo lutie onder
leiding van de New Jell'el MOl 'emem een einde
aan de dictatuur van Eric Gairy op het
Caraïbisch eilandje Grenada. Op 19 juli van hetze lfde jaar werd de Nicaraguaanse dictator
Somoza verdreven door een gewelddadige revolutie onder leiding van het Sand inistische
Bevrijdingsfront FSL . In Amerika en Engeland kwamen rechtse regeringen onder leiding
va n respectievelijk Reagan en Thatcher aan de
maeht. Rechtse christen-democratische en liberale partijen kwamen in Europa aan de macht.
Een mi Iitai re coup in Suriname met nationalistische en anti-kolonialistische retoriek kwam in
dil klimaa t onherroepelijk in de Oost-West confrontati e terecht. De relatie Nederland-Suriname werd nu mede bepaa ld door de internationale spanningen.
De coup bracht ook de Surinaamse gemeenschap in Nederland in beroering. Voor- en tegenstanders van de coup bewerkten Nederla ndse
pol iticke partijen voor hun standpunt. De Nederlandse en Sminaamse media in Nederland werden een belangrijke actor in het proces va n meningsvorm ing over Suriname en de relatie Nederland-Suri name.
Tussen februari 1980 en de decembermoorden van 1982 werd het politieke span ningsveld
bepaald door drie krachten. Allereerst de militairen. Zij vormden aanvankelijk geen homogeen
blok. In de strijd tussen verschillende strominge n binnen de militairen wist de voorma lige sergeant Desi Bouterse de macht naar zich toe te
trekken. Hij werd uiteindelijk de onbetwiste leidcr van de militairen.
De tweede kracht in het land waren de rechtse
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krachten, die zich sterk oriënteerden op Nederland. De derde kracht waren de linkse groepen.
Het betrof hier cen samcnraapsel van verschillende elkaa r tegenwerkende groepen .
De verschillende confrontaties lussen deze
drie krachten cu lmineerden il1 het dramatische
dieptepunt van de decembermoorden. De relatie
tussen Nederland en Surinmne zou hierdoor weze nlijk veranderen.
19~3-198 7: cO/lfi"Olllalie
De decembermoorden hebben voor een kwalitatieve ommekeer in de recente Surinaamse geschiedenis gezorgd. Voor de invoering va n de
parlementaire democratie was geweld en de
angst voor gewe ld geen ongewoon verschijnsel.
In de jaren dertig is geweld van het koloniale
leger en de politie ingezet tegen hongerige
Surinaamse massa's. Met de invoering va n de
parlementaire democratie werd het maatschappelijk ve rkeer ge reguleerd door sociale, economische en politieke krachten die geen gebruik
maakten va n gewc ld, De coup introduceerde in
Februari 1980 het clement van geweld. Staatsmacht kon sindsdien ook middel s geweld verkregen worden en door gewe ld in stand gehouden worden.
In Suriname ontwikkelde zich een ni euwe
configuratie van krachten waarop hel buitenland moest reageren. Het politieke proces na de
decembermoorden was niet meer terug te voe ren
op eenvoudige links-rechts tege nstellingen. In
het leger wist Bouterse zij n positie te consolideren. De krachten die zic h rond Bouterse concentreerden, bestonden uit diverse politieke stromingen (rechts, links, midden). Dal kwam tot
uiting in de zwabberende politiek lUssen 1983 en
1987. Bouterse bewoog zich van uiterst links
naar uiterst rcchts cn terug met enige regelmaat.
De economische reactie van Nederla nd op de
moorden was de onmiddellijke stopzetting va n
de geldkraan en de opschorting va n het
ontwikkelingsverdrag mct Suriname. De poli-
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tieke reactie was het aanklagen van de militairen
op nati onale en intern ationale podia wegens
schending van de mensenrechten. Nederl and

we rd daarin gesteund door grote delen van de
Suri naamse gemeenschap in Nederl and en in
Suri name.
Op militair vlak ont wikkelden zich nieuwe
krachten die in de relati e tu ssen Nederl and en
Suri name een ro l gingen spelen. De in Nederland opgerichte Bevrijdingsraad van Suriname

sief militaire producten. Ln de internationale
econom ie begonnen pas geïndustriali seerde
Aziati sche landen een ro l van betekenis te spelen. De westerse economie werd steeds meer op

dienstverlening geschoeid. De internationalisering van het bedrij fs leven verdraagt zich steeds
minder met nati onale staten en nationale confli cten. In internati onale relati es zijn politieke

stabil itei t en vrede basisvoorwaarde voor een
gezo nde eco nomische ontw ikkeling. Deze trend

pleitte voo r de inzet van militai re middelen te-

hee ft invloed op de ont wikkeling va n de buiten-

gen Bouterse. De Raad kon geen militaire kracht

landse politiek van westerse naties.

opbrengen en was vooral actief in de lobbysfeer. In de tweede helft va n 1986 begon een

De politiek werd vanaf het begin van de jaren
tachtig steeds minder beïnvloed door de internationale Oost-West spanningen. Die spanningen
begonnen te verminderen met het aantreden van
Go rbachov in de Sovjet- Uni e en zijn politiek van
openheid en vernieuwing. In de Nederlandse

burgeroorl og in het binnenland van Suriname
met grote consequenti es voor de militairen.

Hoewel er geen bewijzen zij n dat de militaire
acties tegen Bouterse geïni tieerd we rden door de
Nederlandse regering, zijn cr ge noeg indicaties
dat voor Nederland deze acties niet onwelgevallig waren (Volker 1998: 157-1 68). De verhoudi ng tussen Suriname en Nederland werd niet
lange r bepaald door economi sche factoren. Nederland koppelde de ont wikkelingsrelatie nu
aan politieke stabili tei t en democratisering. N iet
de prec ieze aard van het economisch be leid
stond centraal, maar de si tuati e van de mensen-

rechten werd deel van het beleid.
Het Nederl andse beleid ten aanzien van Sur i~
name ontw ikkelde zich onder invloed van a n ~
dere factoren. Er tekende zich vanafhet midden
van de jaren tachti g een nieuwe internati onale

orde af, waarbij politieke stabiliteit in de we reld

opstelling naar Suriname kwamen me n senrec h ~

te n en politieke stabiliteit naar voren als gevolg
van intern ationale processen di e hun invloed in

toe nemende mate deden gelden in de buitenlandse politiek va n westerse mogendheden.
De buitenlandse politiek van de Surinaamse

rege ring werd bepaa ld door an ti-koloniali stische sen timenten. De positionering van Suriname in hel Oost-West conflict werd minder be~
langrij k. In Suriname zelfkwamen krachten op
gang die stree fden naar een herstel van de parl ementaire democrati e. De oude politieke partij en

en de va kbeweging spee lden daarbij een bel angrij ke ro l. Die gesprekken waren het resultaat van

ve rschillende processen.

gekoppeld aan vreedzameeconomische ontwik-

Het leger kwam vast te zi tten met haar eco n o ~

kelingen hoog op de agenda kwamen te staan in

mi sch beleid. De Surinaamse guldens - eens

het westen. Tot de j aren tachtig werd menige di c~
tatuur - van Gri ekenland en Z u i d~ Afrik a tot en
met Birma en Chili - gesteund door westerse landen. Economische en militaire belangen hebben

bij na tweemaal zoveel waard alsde N ederl andse

gulden - begon snel te kelderen in waarde. De
economie sloeg op hol met hyperinfl ati e, een

daa rbij een belangrijke rol gespee ld. Westerse

stij gend overheidstekort en parallelle markten.
De binnenlandse oorl og bracht het leger in een

economieën wa ren in zekere zin afl13nkelij k van
derde wereldlanden voor de aanvoer van
grondstoffen en de afzet van producten, inclu-

lastig parket. De mi litaire confron tati es in het
binnenland eisten een hoge tol. Internationaal
kon Suriname moeilij k partners vinden voor
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Toen Suriname nog een rijksdeel was. Soel1lÎfa, Lachmol/, Pengel,
Poeloe en Ooft in de Tweede Kamer der Slalel/-Gel/e-
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haar economische ontwikkeling.
In maatschappelijk opzicht groeide de onte-

tief. De geldkraan ging weer open. In 1988
stelde Nederland zestig miljoen Nederlandse
gulden beschikbaar voor overbruggingshulp in
de vorm van goederenleveranties. De regering
Shankar liet zich na bijna drie jaar regeren met

vredenheid onder de bevolking over de repressie, de economie en de algemene verlamming die uitging van het door militairen gecontroleerde bestuur. Dedirecte invloed van Ne-

een telefoontj e naar huis sturen. Op24 december

derland op de gesprekken tussen het leger en de
oude politieke partijen was gering. Deze partijen
werden niet gedirigeerd door Nederland, maar

1990 pleegde Bouterse zijn beruchte tel e fooncoup. Deze Nederlandse Ontwikkelingshulp
werd daarna onmiddellijk stopgezet.

gebruikten hun relatie met Nederland als een

De telefooncoup van Bouterse betekende niet

lokkertje naar het leger. Een terugkeer naar de

het einde van de parlementaire democratie . Er
werd een nieuwe verkiezingsdatum vastgesteld:
25 mei 1991 . Voor deze verkiezingen maakte de
Nederlandse premier Lubbers bekend dat hij
speelde met de gedachte om een gemenebestrelatie aan te gaan met Suriname. Hiermee stak

democratie zou de ontwikkelingskraan weer
open kunnen draaien.
1987-1996: de ol/macht van lokale politiek
Op 30 september 1987 werd in Suriname een

referendum gehouden over een concept-grondwet die was overeengekomen in de onderhandelingen tussen het leger en de oude politieke
partij en. De positieve uit slag voor het referen-

dum maakte de weg vrij naar de verkiezingen
van 25 november 1987. Deze werden glansrij k

gewonnen door de oude partijen verenigd in het
Front voor Democratie en Ontwikkeling.
Bouterse had intussen een eigen politieke partij
gevormd, de Nationale Democrati sche Partij
(NOP).
De periode tussen 1987 en 1996 wordt geken-

hij de oude politiek, die nauwere banden met

Nederland voorstond, een hart onderde riem. De
Nederlandse ambassade in Suriname pleitte ook
voor opname in de Front-combinatie van de
Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA), di e

voortkwam uit de nationalistische \'akbeweging.
Het (Nieuw) Front won de verkiezingen.
Op 16 se ptember 1991

prese nteerde de

nieuwe president Venetiaan zijn regeringsploeg.
Bij het aantreden van de regering Venetiaan
stelde Nederland zes miljoen Nederlandse gulden beschikbaar voor overbruggingshulp. Ne-

merkt door de onmacht van de traditionele politieke partijen in Suriname om een daadwerkelijk
alternatief te vormen voor de NOP. Hoewel deze
partijen successen wisten te boeken in het eco-

derland stelde nu meer eisen aan de democrati sch gekozen regering van Suriname. Herstcl
van de parlementaire democrati e was ecn 9nvoldoende basis voor een herste l van de

nomisch beleid - het terugdringen van het
overheidstekort, het (gedeeltelijk) saneren van

ontwikkelingsrelatie. Nederland wenste een

de Surinaamse economie, het terugdringen van
de inflatie en het beëindigen van de binnenlandsc oorlog - waren zij niet in staat om hun
invloed onder de Surinaamse kiezers te behou-

nieuw verdrag met Suriname, waarin meer geregeld werd dan economische aangelegenheden.
De naleving van mensenrechten en de bestrijding van de drugshandel moesten onderdeel
worden van de nieuwe verhoudingen. Op l8julli

den.
Op 25 januari 1988 trad de Front-regering aan

zake Vriendschap en Nauwere Samenwerking

met R. Shankar als president en H. Arron als
vice-president. Nederland steunde de oude politieke partijen bij gebrek aan een beter alterna-

Republiek Suriname' getekend. Hierin werd een
mCl1senrechtcnparagraaf opgenomen en ver-

1992 werd in Den Haag het ' Raamverdrag intusse n het Koninkrijk der Nederlanden en de

Bespiegelingen m ier de relatie lUssen Suriname eJ/ Nederland /9 75- /998

dra gslniddelen vrijgemaakt voo r de ve rsterking
va n de rec htsstaat. In tegenstelling tot het
ontwikkelingsverdrag kende het Raam verdrag
een opschortin gbepaling en een geschi llenrege ling waarbij de uitspraak van het Internationaal Gerecillshofbindend was.
Een belangrijk onderdeel van het ' Raamverdrag' was de uit voe rin g va n een Structurele
Aanpassingsprogramma (SAP) om de vastge lopen economie weer vlot te trekk en. De Europese Commissie werd betrokken als externe
monitor van dit programma. Nederland ve rleende Suriname betalingsbalanssteun waarmee
Suriname grondstoffen kon kopen.
Tussen 199 1 en 1996 waren cr regelmatig
spanningen tussen de Surinaamse en de Nederlandse regering. De bron hiervoor lag in de
wijze waaro p in Suri name hel SAP werd uitgevoerd. Nede rland vond dat het allemaal weinig
slagvaardig gebeurde. Suriname meende dat het
niet anders kon. In zijn algemeenheid straalde
Venetiaan geen krachtdadigheid uit. Zo durfde
hij in de confrontat ie tussen zijn mini ster van
defensie, Gilds va n de SPA, en het leger nauweIijks eenduidig positie Ie kiezen voor zijn 111 inister. De verbeterin g va n de economie leidde ni ct
tot verbetering van de positie va n de gewone
man/vrouw. De elite profiteerde va n deze successen op een wijze die herinnerden aan de dagen voor de staatsgreep va n 1980. Venetiaan
hield het vijfjaa r uit. Bij de verkiezingen van 23
mei 1996 behaalde het Front 24 van de 5 1 zetels,
onvoldoende om een nieuwe regeri ng te vo rmen.
/996-/998: terug lIaar af'

De ve rkiezingen va n 1996 maakten duidelijk dat
in de Surinaamse samenlevingen zich processell
hadden afgespee ld, die lange tijd niet zichtbaar
waren. Sinds 1982 ontpopten militairen rond
Desi Bouterse zich va n coupplegers tot zakenlieden. De economi sche macht die door deze
groep werd opgebouwd in de jaren na de
decembermoorden was mede gebaseerd op rela-
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ties die opgebouwd werden met voorlieden van
de oude politieke partijen! De nieuwe elite die
zich enorm ve rrij kte tllssen 1982 en 1987 had
nauwe banden met de oude politi eke partijen . I
Zij vormdcn dcdrij ve nde kracht ac htereen compromi s met Boutcrse cum sui s, die leidde tot de
ve rkiezingen va n 1987. Zij financierden de oude
politieke partijen én de NDP in de ve rkiezingen
va n 1987, 1991 en 1996. In de regering Veneti aan vor mden zij de remmende factor in hel
beperken van de macht van Bouterse. Binnen de
VHP ware n deze elementen de drij vende kracht
achter de arsplitsing van Lachmons partij in de
BVD.
Voor 1982 was de Nederlandse politieke invloed op Suriname gebaseerd op de invloed die
zij had op deze partijen . Die invloed werd na
19 2 minder. Kritische geluiden naar Nederland
- en ze lfs anti-koloniali stische retoriek - was nu
ook te beluisteren in kringe n van de VHP en de
NPS.'
De rclatie tussen Nederland en Suriname aan
de vooravond va n het derde millennium is hi ermee in een ander li cht komen te staan . Economi sc h heeft Nederland niet vee lmeer te zoe ken
in Surinamc. Politick is haar invloed ge margi naliseerd. Ec hte steunpilaren heeft ze niet. Een
echt belang heeft ze ook niet. De aanwezigheid
van de helft va n de Surinaamse bevolking in Nederland schept nog een bijzo ndere band. In de
2 1C eeuw lijkt de ve rhoudin g tussen ex-kolonie
en ex-moederland steeds meerop de ve rhoudin g
tussen Indonesië en Nederland: een emotionele
band is cr nog, maar veel hebben de landen elkaar niet meer te bicden. Zakelijkheid za l nu de
boventoon voere n.
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NOTEN
I. Ik baseer me bij deze stellingen op het vo lgen van het nieuws in Suriname . Ik ben ervan overtuigd dat ee n netwerk analyse van
persoon lij ke relaties tussen toppers uit de eerste en de tweede garde van de oude politiek en de NOP deze stel ling zal bevestigen.
Jammer genoeg hcb ik de tijd noch de ge legenheid die analyse te maken.
2. De NPS heeft een langere traditie van nationalisme en antikolonialisme in vergelijking met de VI-lP.
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Nationalisme en politieke machtsvorming
in Suriname

H

et verschijnsel nationalisme laat =ich
moeilijk in een eenduidige definitie vangen. Het is sterk situationeel bepaald en kan
damvm alleen begrepen worden in zijn maatschappelijk context. In dit artikel zal ik. legen de
achtergrond van de verschil/ende theorieën over
het nationalisme, trachten een karakterschets Te
geven van het nationalisme in Suriname vóór
1975. Deze karakterschets wordr voorafgegaan
door een theoretische beschouwing over hel

nationalisme als ideologie en beweging.
NAT IO NA LI SME A LS IDEOLOGIE EN
BEWEGING
Er zij n enkele gemeenscha ppe lijke kenmerken
te onderkennen die gebru ikt kunnen worden om
het nat iona lis me als verschijnse l beter te kunnen
plaatsen. Het Europees natio nalisme wordt door
wetenschappers als Ge lln er ( 1983) el1 Anderson
(1983) in verband gebrac ht met moderni seri ng,
ve rni euw ing en industrialisatie. Deze th eo rieën
zijn niet zonder meer van toepassing op hef nationalisme in de Derde Wereld.
Dawa Norbu ( 1992) heen betoogd dat het nationalisme in de Derde Were ld fund ament ee l
versch ilt van het Europese nation ali sme. H ij verwerpt dan ook de, wat hij noemt , eurocen tri sc he
th eo ri eën van Geli nerenAnderson. Volgens hem
moet het nationalisme in de Derde Wereld gedefinieerd worden a ls: ' a politicized social co ns ciousness centred upon a common nati o na l
identity root cd in a shared tradition , and th e
ideological bcliefin the structure o fth e modern
nat ion-state as th e most e ffi cac ious instrument
ofnatio nal unity'. In deze definiti e staat ce ntraal

de notie van nationale idcntilcit cn het gepo li tiseerde soc ia le bewustzijn. De essentie van het

nationalisme in de Derde Wereld is vo lgens
Dawa Norbu ( 1992: 26) het same nsmelten van
trad iti es en ideologie in een crisissituatie, waa rdoor de interactie tussen traditie en gelijkheid
wordt geacti veerd, hetgeen resulteert in een
nieuwe same nl ev ing. Het Ilationalisme in de
Derde Wereld heeft voora l vorm gekregen als

ideologie van de dekolonisati e van Afrika, Azië
en het Caraïbisch gebied. Als ideo logie heeft het
nationalisme eno rm e krachten we ten tc ontwikkelen en mensenmassa 's welen te mobiliseren in
de strijd voor dekolonisatie en ona fh anke lijk heid. Als zodani g hebben nati ona li stische bewegingen hun legit imati e ontleend aan het zelfbeschikkingsrecht dat na de Tweede Wereldoorlog door de Verenigde Naties als universeel
mensenrecht is erke nd (Roe t hof 195 1). Lange
tijd heeft men in Europa gedac ht dat het nat ionali sme na zijn hoogtepu nten in Europa in de 1ge
ee uw en in lande n van de Derd e Wereld in de 20c
eeuw ten dode was opgesc hreve n en geen toekom st meer had. Tege nwoo rdi g beleven we een
zekere re nai ssa nce van het nati onalisme in OostEuropa, maar ook eld ers in de were ld. Het blijkt
dat de nati ona le staa t nog steeds verreweg de
belangrijkste o rga ni sat ievorm is in h et openbare
leven ondanks allerlei tendenties tol internationali serin g en het o prichten va n s upranationale
organi saties. Nation alist isc he ideologieën gaan
er vee la l vanuit dat de staat cu lturee l homogeen
moet zijn, waarin op z ij n minst een e igen
standaardtaal wordt gesproken. Het probleem is
ec hte r, dat maar hee l wei ni g land en een homogene cultuur hebben. De rege l is eerder dat de
bevolking van landen Inlllti-cultureel is sa mcn-
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gesteld. In dergeli'jj<e multi-culturele samenle-

vi ngen kan het nationalisme twee gedaanten
aannemen: integratie en separatisme. Het nationa lisme kan een belangrijke integratieve kracht
zijn, die de verschillende culturen tot een nationale eenheid in een staat probeertte smeden (bijvoo rbeeld in Kenia, Nigeria en Tanzania). Anderzijds kan het nationalisme ook een desintegratieve kracht zijn, met name in die gevallen
waar het de nadruk legt op etnische dus ook culture le, taalkundige, of religieuze homogeniteit
(India en Pakistan/Bangladesh, Nigeria/Biafra).
In deze situatie leidde het nationalisme tot sepa-

ratisme, namelijk het streven van een etnische
groep naar grotere autonomie en zelfstandigheid
(Hoog he 1989). In tweeërlei opzichten onde rscheidt het nati onal isme in de Derde Wereld zich
van het Europees nationalisme. In de Derde Wereld richtte het zich in de eerste plaats tegen

vreemde politieke. economische en soc iale overheersing. Ze ging ook uil van de bewustwording
van de toestand va n fundamentele ongelijkheid,
die besloten lag in de koloniale verhoudingen en

streefde ernaar om aan die toestand door verzet,
adaptatie, verweer of navolging een einde te maken. Het nationalisme in de Derde Wereld stelde
daarnaast de kernbegrippen ' natie'en 'volk'centraal, hoewel deze begrippen van West-Europese

oorsprong zijn (zie onder meer Eriksen 1993:
100). Het paradoxale van deze opvatting van de

natie-staat schuilt hierin dat in feite dit verschijnsel in de strikte zin van het woord een betrekkelijk ze ldzaam verschijn se l is. Slechts een kwart

van alle ~taten die tezamen het internationale
statenstelsel vormen, is werkelijk als een natiestaat te kwalificeren, in die zin dat een enkele
nationale groep meer dan 95% van de staatsbevolking uitmaakt (Koch 1993: 172). De geko-

loniseerde gebieden met name in Afrika, maar

SURINAAMS NATIONALISME ALS
ANTIKOLONIALISME

Het Surinaams nationalisme vertoonde, evenals
het nationalisme in de andere delen van het
Cara'lbisch gebied (Lewis, 1983), twee aspecten:
een cultureel en een politiek aspect, die e lkaar
deels overlapten. Vóór 1945 was Anton de Kom
de fakkeldrager van het politiek nationalisme.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog ontstond de be-

weg ing 'Baas in eigen huis' die streefde naar
grotere autonomie binnen het Rijksverband van
het Koninkrijk der Nederlanden. Deze stro ming
heeft het politiek bewustzijn van de Surinamers

sterk beïnvloed, hoewel ze zeker geen revolutionaire opvattingen had. De 'Un ie Suriname' is
sterk beïnvloed door de ideeën en opvattingen
ontleend aanAlbert Helman die reedsjaren tevoren a ls een eenling het Nede rl andse kolonialisme had aangeklaagd. Op het culturele vlak
manifesteerden zich vooral J. Koenders en H. de

Ziel die zich verzetten tegen de gevolgen van de
assimil atiepolitiek en beijverden voor het zelfrespect van de Afro-Surinamer. Zij legden de
basis voor het cu ltureel nationalisme in de jaren
vijftig. Ook de Hindostaans-Javaanse Centrale
Raad, die de politieke en maatschappelijke be-

langen van de Hindostanen en Javanen behartigde, is een exponent van het ontwakend politiek bewustzijn onder de nazaten van de contractarbeiders. De hierboven gesc hetste ontwikkelingen dienen als de fundamenten te worden beschouwd van de latere uitbouw van het

nationalisme Jat ~treefd e naar culturele en politieke zelfstandigheid.

POLITIEKE PARTlJEN EN
NATIONALISME

ook in delen van het Caraïbisch gebied waren het

product van willekeurige grensafbakeningen,
waarbij op geen enkele wijze rekening was gehouden met bestaande stamverbanden.

De eerste politieke partijen werden in Suriname
pas na de oorlog opgericht en hadden a ll e een
relig ieuze ofetnische basis. In de loop der jaren

Na/Îona/Îsl1Ie en pO/Î1ieke maChlS\'OnnÎlJg in SUf"illame

z ijn cr binnen de versc hillende partijen afsplits ingen ontstaan (zie het artikel van Dcrve ld
in dit nummer). Etnische afTi Iiatie bleef een van
de belangrijkste pijlers va n de di ve rse politieke
partijen (voor een overzicht zie : Ocw 1978). De
in 196\ opgerichte Partij van de Nationalistische
Republiek (PNR) is de enige politieke partij die
een expliciete nationali sti sc he ideo logie uitdroeg. Deze partij vindt haar oorsprong in de
Nationalistische Beweging Suriname die in
1959 werd opgericht. De directe aan leiding tot
de oprichting va n de PNR vo rmden de duidelijke
irritaties en teleurs lellingen over het mi s lukken
van de Ronde Tafel Conferentie in 1961 in Den
I-laag over wijzigingen van het Statuut. De PNR
kondigde aan dat deonanlankelijkheid va n Suriname uiterlijk Ijuli 1963zouwordenafgedwongen. De leid er van deze partij. Eddie Bruma, verklaarde dat PNR desnoods de onaOlankelijkheid
eenzijdig ZOlI uitroepen en een regering in ballingschap zou vormen indi en de onafllallke lijkheid op de geproclameerde datum gee n feit zo u
z ijn. De PNR prese nteerde z ich als 3nlikoloniali st isc h en anti-colll muni sti sch. De ideologie van de partij werd gepresenteerd in het
boekje: De opmars van het nationali sme, de
Nationalistische Ideologie. Voor de partijleider
en ideoloog van de PNR (Bruma) stond de Natie,
dat wil zeggen Land en Vo lk, aan het begin va n
de wereldbeschouwing va n het nationali sme.
Bodem en Volk beïnvloeden e lk aar wederzijds
en zijn on losmakelijk met elkaar verbonden.
Bruma maakt e een onderscheid tu ssen hel instinct icr nationalisme en het filosofi sc h
nationalisme. Het instinctief nationalisme
kende in de visie van Bruma s lechts een emotioneel bepaald 'we reldbeeld ', waarin de wereld
niet s meer betekende dan een enge nationale
gemeenschap en hct eigen volk. Het filosofisch
nationalisme was de rat iona li serin g va n het
instinctief nationalisme, dat door middel van
scholing en vorming kon worden verkregen. Om
die reden legde de PNR veel nadruk op scholing

ó7

va n haar leden. I-icl nationalismc van de PNR
was in cssentie anti-kolollialis!;sch omdat het
z ich ve rze II e tegen de onderwaardering van het
' e igene', de schaa mte voor de eigen cultuur,
godsdie nst, ra s en andere kenmerken, en het gebrek aan gc loofin eigen capaciteiten. De ideo lo
gie va n de PN R is door sommigen (Gowricharn
1980, Ram socd h 1993) m ijns inziens ten onrechte gekenschetst als etno-nationalisme. Tegenover dit clno-nationali smc staat het territoriaal nationali sme dat het accent legt op het
bereiken van politieke, culturele en morele
aspiraties binnen ee n bepaald territoir. Bruma
heeft in z ijn nationalisti sc he ideologie voora l
ve rweze n naar de Bodem (hel territ oÎr Suriname) e n het Volk dat dit territoir bewoonde als
de constituerende elementen van het nationalisme. Onder Volk verstond hij alle bevolkingsg roepen die z ic h in Su riname bevonden. De
sociale werkelijkheid was evenwel dat de versc hill e nde bevolkingsgroepen in Suriname hun
eigen tradities en culturele ach tergronden hadde n en hebbc n. Terecht kan gesteld worden dat
de ideo logi sc he benadering van de PNR te weini g is uit gegaa n van de multi-etnische werkelijkhe id. Voor de nationalisten was het een vanze lfsp rekende zaak dat de overige (niet-Creoo lse) bevolkingsgroepen z ich op den duur zo uden scharen achter de idealen va n het nationalisme.
Ook de Nati ona le Partij Suriname (NPS) onder lei ding van de chari smati sc he Pengel heeft
een nationalis[ische koers gevaren. In versc hil lenJe Illornenten in de gesc hiedenis van deze
partij z ijn cr stromi ngen geweest die ste rk nationalistisch van aard waren. De j aren zestig vorm
den een keerpunt waarbij de kwe stie van wijzig ing va n het Statuut aan de orde was. Ook de
houding van Nederland jegens het apartheidsregime in Zuid-Afrika welke tot uiting kwam in
het stemgedrag in de Verenigde Na ti es, katalyseerde het nationalisme binnen de NPS. Suriname werd eo ipso geacht ee ns te zijn met het
M

M

68

Edwin Marshall

/

Nationalisme en politieke machts vorming in Suriname
Koninkrijk (lees: Nederlands) standpunt in de
VN in za ke Zuidafrika. Ook binnen zijn eigen
(NPS-VHP) rege ringscoalitie had Pengel het
ni et makkelijk. Ik zal de uitspraken van Pengel

en Lachmon zoveel mogelijk letterlijk overnemen om de sta ndpunten helder voor het voetlicht
te krijgen. O ve r de onafhankelijkheid ze i Pen-

gel: 'Ik za l met feitenmateriaal en nogmaals
feitenmateriaal komen, bewij zen dat niemand
di e zichzelf res pecteert, geen land, geen volk ,

niet ernaar zal streven onafhankelijk te worden.
Ze zit in het bloed, ze zit in de natuur, de onafhankelijkheid . Men vreest defensie. Waarom? Het
kan ni et anders: een of andere bepaalde bevolkingsgroep za l defensie volkomen in handen

hebben . Deze misplaatste vrees Uil zich in wantrouwen e n nogmaa ls wantrouwen. En op grond

van wantrouwen schept u geen verbroederingspolitiek. Ik spree k met vuu r. Ik spreek voor
een heili ge zaak en een zaak - ik zeg het nog-

maals - waar ik desnoods mijn politiek loopbaan
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in de gemeenschap. Wat hebt u aan een staatkundige on twi kkeling en gee n brood voor hel
vo lk? U kunt honderd ona fhanke lij k zij n, maar
wanneer U geen brood voor het vo lk hebt , dan

bent u niet onafhankelijk , dan bent u erger dan
een gevangene. Waaraan ik mij wel krampa chti g
vasthoud is: binnen het Koninkrijk.'
Pengel heeft zijn bevlogen nationalistische
uitspraken niet kunn en waarmaken. De politieke
realiteit gebood hem om samen te blij ven werken met de VHP. We kunnen du s slellen dat de
verbroederingspo litiek (tusse n 1958 en 1967)

een belangrijke rem is geweest voor het proces
van de staalkund ige onafh ankelijkheid. Pas met

het aantreden van de Nationale Partij Kombinatie (het samenwerkingsverband tussen de
NPS, PNR, PSV en KTP I in 1973) kwam het
vraagstuk va n de onafhankelijkheid in een

stroomversnelling. Die versnelling had te maken met de opname van de PNR binnen de NPKcoalitie. Tweejaar na het aantreden van deze coa-

aan kan geven. Het is te heilig. Elk vo lk dat zic h-

lilie we rd de onafl13nkelijkheid een feit. Bij de

zelfrespecteert - deze woorden zijn niet van mij zal er naar moeten streven onafhankelijk te wor-

besprekin gen over de onafhankelijkeid in de
Staten van Suriname hanteerde 1. Lachman de-

den . Ik za l alles en dan ook alles, helaas, in het
werk moeten stell en om dit juk af te schudden .
En ik weel zeker dat wij , die de onafhankelijk-

zelfde argu menten als in 1960, eerst national e
eenheid, eerst economische ze lfstandigheid, dan
pas staatk undi ge onafhankelijkheid . Ook hi er

heid wensen, het moeten winnen . Nederland za l
het niet winnen. Nederland kan het ook niet, ze

toonde hij zieh bezorgd over ethnische over-

wi llen het ook niet.' Hel betoog van Pengel repliceerde Lachmon als volgt: ' Ik wens hier nadrukkelijk te ve rkl aren dat Suriname geen algehele
onafhanke lij kh eid vraagt en zelfs de band met
het Hu is van Oranje verl angt te bestendigen. Suriname wil zeern adrukkelijkdal H.M. de Koningin Juli ana he t hoofd blijft, ook van de Regering
van Suriname. Wij hebben in de koloniale tijd

vijfiienjaren hier in vrede naast elkaar geleefd .
En ik zeg u, dat voor mij staat de verbroedering
van de bevo lkingsgroepen boven elk Statuul en
bove n elke onafllankelijkheid van het land .
Onafhan kelij kheid is slec hts op papier, geeft
gee n ru st, geeft gee n orde, geeft geen ordening

heersing, de cont role op de ma chtsapparaten: lege r en politie, en de ona fl13nkelijkheid van de
rechlerlijke macht.

REMMENDE FACTOREN OP HET
NAT IONA LI SME

De nationali sten hebben onmiskenbaar in vloed
gehad op het proces van dekolonisatie van Suriname dat uiteindelijk leidde tot de staalkundi ge
onafhankelijkhei d in 1975. Pengel en de NPS
hebben ei nd jaren vijftig en begin jaren zesti g

nog getracht de nationalisten de wind uit de zeilen te halen. De vaststell ing van het Surinaams
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vo lkslied het ontwerpen van de nationale vlag
en de eis tot het houden van dc Ronde Tafel Conferentie in 1961, de proclalTlatie van I juli al s
nationale feestdag z ijn in dit verband illustratief.
Desa lni ettemin moet de vraag geste ld worden
waarom het Surinaams nationali sme beperkt is
gebleven tot een relatief klein aanta l mensen,
voora l onder de Creoolse intellectuelen en jonge ren. Om deze vraag te beantwoorden moet
ondersc heid gemaakt worden tu ssen externe en
intern en beïnvloedende factoren. De externe
factoren hebben betrekking op de verschijnin gsvorm van het Nederlands kolonialisme in Suriname. Hoewel het Nederlands kolonialisme. zoals elke vorm van koloniali sme e lders in de werekt, repressi e f van aard was, heeft het kolonialisme in Suriname vo ldoende ruimte geboden
om opgehoopte frustraties naarelders, i.C. intern
op de verdeelde groepen, te kanaliseren. In tege nstellin g tot de Indon esisc he situatie was er
gee n externe factor di e het heeft bevorderd. De
in va l van de Japanners in Indo nesië heeft bij de
Ind ones iërs tot het besef geleid dat het Nederlands kolonialis me niet almachtig was en vers lagen kon worden. In Suri name heeft voora l gouverneur Kielstra er voor gewaakt om de Amerikancn a l te grote invloed te geven in Surimlillt: en
de bevolking te doordringen van de kracht en
almacht va n de kolonisator. Daarnaast hebben
racia le on lusten in G uyana en Trin idad aa n de
voo ravond van hun onafllanke lijkhe id eveneens
rcmmend gewerkt op het dekolonisatieproces in
S urin ame. De interne factoren hebben te maken
met de structuur en samenstell ing van de
Surinaamse samenl evi ng en de wij ze waarop de
nationali sten a l dan ni et gebruik hebben gemaakt van het Surinaams eigene om hun ideeën
te propageren. Het Surinaamse nationalisme
ste lde z ich tot doel ' de verede lin g van het eigene'. Wat dit 'e igene' precies was, is nooit precies door de national isten gedefinieerd. In theorie omvatte het 'eigene ' alles tussen de Atlanti sc he Oceaan en het Toemak Hoemak gebergte

en tussen de Corantij n- en de Marowijne rivier.

In de praktijk echter konden de nationalisten
zich niet ontdoen van het odium dat het al leen, of
primair om de C reoolse cultuur gi ng. Hoewel er
van hun zijde pogingen zijn gedaan 0111 de ove-

rige etnische groepen bij hun activiteiten te
betrekken , moet geconstateerd worden dat z ulks

nict heeft geleid tot hun actieve participatie.
Integendeel hoe harder de nationalisten aa n hun
trokken, hoe groter de weerstand werd. Dit is
gezien de 'politiek van Verindisching' die door
gouverneur Kielstra (1933-1944) was gevoe rd
niet verwonderlijk. De bevolkingsgroepen z ijn
door deze politiek in belangrijke mate in cul tureel opzicht van elkaar verv reemd. De nationalist ische ideologie, die erop was geric ht om de
staatskundige onafhankelijkheid te verwe rven
a ls zijnde een noodzakelijke voorwaarde voo r
economische zelfstan di ghe id en Ilatievorming,
bleek door het vertrek van ve le Surinamers naar
Nederland een zwakke voedi ngsbodem te hebben (Oostindie 1996: 218). Voorde nationalisten
vere ni gd in Wie Eegie Sanie en de PNR was het
vanze lfsprekend dat de C reo len de dragers zijn
van de Surinaamse cu ltuur. Ze hebben te weinig
oog gehad voo r de pluriformiteit in de sa menleving en de daarbij bdlUn::nJe l:ultuuruitingen.
Hoewel z ij geprobeerd hebben om de andere
bevolkingsgroepen bij hun culture leen politieke
idealen te betrekken waren zij daarin wei ni g succesvol. Over de vraag wie de dragers zijn van het
nationaal besefin Suriname schrijft Hein Ee rse l
(1964: 8) dat onder de koloniale verhoudi ngen
van vóór 1940 de Creolen de dragers wa ren van
dat nationaal besef. Nationaal geti nte uitspraken
werden door Creolen ge formul eerd en wellicht
dat daardoor Creolen zic h dé Su rinamers g ingen
noemen. Het meest markante succes dat kan
wo rden toegeschreven aan de activiteiten van de
nationalisten in Wie Eegie Scmie is op het gebied
va n de waarde rin g en de status van de Creoo lse
cultuuruit ingen en met name de waardering van
het Sranantongo. Aanvankelijk had het Sra nan-
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tongo een zee r lage status in lh..: Surinaam.:sc samenleving. Het sp reke n van deze taal werd gezie n als een teke n van achterlijkheid en
onontwikkeldheid. Het beleid van de overheid
was erzelfs op gericht om de ze taal geheel uit het
onderwijs en daardoor uit de samenleving te verbannen. Door de in zet van Kocnders, De Ziel
(Trefosa) en ' Wie Eegie Sanie' kreeg het
Sranantongo als taal meer status in de samenleving. Tijdens het bcs(Uur va n E. Bruma als voorzitter van de AVROS werden regelmatig voorlichtings- en educatieve programma 's in het
Sranantongo gemaakt. Thans is het een nonnaai
verschijnsel dat e r programma's in hel Sranantongo worden uitgezonden op radio en televisie,
dat erofTiciële toespraken in die taal worden gehouden en dat op politieke bijeenkomsten in het
Sranantongo wordt gesproken. Als een belangrijk wapenfeit kan genoemd worden dat het
tweede couplet van het Surinaams volkslied
door Trefosa in het Sranantongo is geschreven
en door de Staten van Suriname in 1959 is goedgekeurd. Ook de Surinaamse overheid liet zich
niet onbetuigd. In 1960 werd een officiële spellin g van het Sranantongo vastgesteld.

TYPERING VAN HET SURINAAMS
NATIONALISME
Symmons-Symonolewicz (1964) heeft een
classificatie gemaakt van soorten nationalisme.
Hij onderscheidt in de eerste plaats ' nationalism
ofmajorities which hold political power in (heir
respective realm ' en ' nationalisrn ofthe subject
peoples which strive s for political and cultural
emancipation'. De eerste vorm van national isme
heeft te maken met de internationale relaties van
een land, zoalsgrensconl1icten. politieke en economische rivaliteit, militaire verdediging. of is
een reactie op nationalisti sche strevingen van
minderh eden in eigen land. De tweede vorm is
meestal een reactie op de ondergeschikte status
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V(lli een land, dc ontkenning van de po litieke en
culture le zelfexpressie en dc overheersing door
buitenlandse mogendheden. Binnen de tweede
vo rm van hel nationalisme maakt hij de volge nde classificatie s:

I. Majority Movem cnt s
A. Perpetuative
1. Segregative
2. Pluralist ic
B. Irreden t ist
11 .
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Liberation Movements
Restorativc
Rcvivalist
Et hni c
Autonomist-Secessionist
Anti-Colonialist
Nativist

Het Surinaams nationali sme is een 'nationalism
ofthe subject pcop/es', een reactie op de koloniale overheersing. Daarnaast kan het worden
ingcdeeld in de hoofdcategorie van de 'Liberation Movell1ent '. Vanuit haar ideologisc he
stellingname dient deze beweging te worden
aangemerkt als ' anti-koloniaa\'. Ze was niet etnisch georinteerd, omdat ze in hun ideologische
stellingname niet streefden naar een natie op etni sc he g rond slag.
Een andere c lassificatie die gebruikt kan worden om hel Surinaams naliona lisme te typeren is
die van Smith (1983). Hij onderscheidt twee
hoofdt ypc n: het territoriaal nationa lisme en ht.:1
etnisch nationali sme. Deze hoofdtypen worden
onderscheiden naar de wijze waarop ze z ich
VOor of na de onafhankelijkheid hebbcn gemanifesteerd. Territoriaal nationalisme wordt
door Smith gedefiniee rd als beweg ingen die het
concept nalie vooral burgerlijk en territoriaal
opvatten. De pre-onafllankelijkheidsbewegingen in het territoriaal nationalisme stellen zich
tol doel om de koloniale overheersers te verdrij-
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ven en een eigc.:::n natie-staat te vormen. Smith
spreekt hier van anti-koloniale nationalisme. De
post-onafhankelijkheidsbewegingen

in

het

territoriaal nationalisme stellen zich tot doel om
multi-etnische groepen te integreren in een nieuwe politieke gemeenschap en uil de oude
koloniale staat een nieuwe gemeenschap te vormen. Smith spreekt in ditverband van integratienationalisme. Etnisch nationa lisme zijn die bewegingen die het concept van de natie etnisch en
genealogisch opvatten. Etnisch nationalisten in

homogene natie-staat te formeren doorculturele
of etnische gelijkvormige groepen ofnaties samen te voegen. Smith noemt dit het irrendentistische- en pan-nationalisme. Een essen-

tieel verschil tussen etnisch nationalisme en territoriaal nationalisme is dat etnisch nationalisme
uitgaat van een bestaande homogene entiteit,
een culturele eenheid, die alleen nog een ~aald

territoir ontbeert om een natie-staat te vestigen.
Territoriaal nationalisten gaan niet uit van een
homogene culturele entiteit, maar hun vertrek-

de pre-onafhankelijkheidsbewegingen zijn erop
gericht zich afte scheiden van een grotere poli-

punt is de territoriale eenheid waarbinnen een

tieke eenheid teneinde een nieuwe politieke cultureel homogene natie tc vormen. Dit nationali sme noemt Smith het afseheidings- en diaspora-nationalisme. Het etnisch nationalisme in

het territoriaal nationalisme is het verwijderen

de post-onafhankelijkheidsbewegi ngen streeft

ernaar om etnische verwanten van buiten de
grenzen op te nemen in de cultureel homogene
natie-staat. Ze pogen dus een grotere cultureel-

Pre-onaflJanke Iij k hei d

Post -onafllanke Iij khei d

heterogene bevolking zich bevindt. Het doel van
van de koloniale machthebbers en het vestigen

van een zelfstandige staat. De territoriaal
nationalisten streven dus een politiek doel na, in
tegenstelling tot de etnisch nationalisten die een
cultureel doel nastreven. Schematisch geven we

deze 4 typen van nationalisme weer.

Etnisch nationalisme

Territoriaal nationalisme

Afscheiding van groter heterogeen
verband, gericht op homogene

natie-staat

Verdrijven van buitenlandse
overheersers, gericht op
vestigen van eigen staat

Verenigen van etnische verwanten
van buiten de grenzen tot
een grotere cu lturele eenheid

Heterogene etnische groepen
binnen een staatsverband
integreren tot een natie-staat

Toepassing van dit model op het Surinaams na-

voorhoede partij was van dit streven. De politiek

tionalisme laat zien, dat het gekarakteriseerd
kan worden als behorende tot het territoriaal
nationalisme. Het concept van de natie Suriname is altijd territoriaal opgevat. De grenzen
van de staat hebben nooit ter discussie gestaan.

van de PNR was duidelijk antl-koloniaal en anti-

De Grondwet van 1975 definieert het grondge-

bied niet en veronderstelt die bekend. De Surinaamse nationalisten concentreerden zich vóór
1975 op de staalkundige ze lfstand igheid, waarbij de politieke partij de PNR de belangrijkste

imperialistisch gericht. Ze is de enige partij ge-

weest die een duidelijke nationalistische ideologie verwoordde en uitdroeg. Ook in andere
Caraibische landen werd het nationalisme vereenzelvigd met het bereiken van de staatkundige
onafhankelijkheid (Knight 1990; Ryan 1972).

De fase na de onafhankelijk zou zich volgens
Smith voora l moeten richten op het proces van
integratie en natievorming. Politieke partijen die
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Straatbeeld in Paramaribo in 1975
(lIit: NRC-Hande/sblad. kortschrift no. I)
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inzetten voor de staatkundige onafhankelijk-

Het culturele aspect werd verwaarloosd ten

heid, bleken weinig nagedacht te hebben over de
fase na de onafhankelijkheid, de integratiefase.
Deze partijen gingen vee lal aan interne strijd,

faveure van de staatkundige zelfstandigheid.
Alle energie werd gestopt in het verkrijgen van
de staatkundige zelfstandigheid. Dit leidde tot

tegenstellingen, door gebrek aan visie en leider-

een grote verwaarlozing van het cultureel

schap kort na de onafhanke lijkheid ten onder.

integratie-nationalisme. Loswijk (1979:

Het ideaal van een natie-staat waar alle burgers
gelijk zijn en zich identificeren met de symbolen
van de staat is nog niet gerealiseerd. Het integratie-nationalisme is nog geen expliciet doel van

noemt drie redenen voor deze mislukking.
Het creools nationalisme heeft de invloed van

een politiek partij of sociale beweging. In elk

geval er zijn geen duidelijke programma's om
het ideaal van de geïntegreerde natie-staat te verwezenlijken. In het onderwijs zijn er geen pro-

gramma's aanwezig die erop gericht zijn het integratie-nationalisme te bevorderen. Ook in de
Caralben worstelt men met de uitdaging van het

integratie-national isme.

12)

de West-Europese cultuur op het onderwijs, bin-

nen de kerk, de wetenschap en de techniek onderschat. Het had voorts een te simpele opvatting van de complexe problemen op economisch, sociaal en cultureel gebied in Suriname.
Ten slotte had het had te grote verwachtingen
van zichzelf: een nationalisme dat primair (uit-)
gedragen werd door Creolen vormde onvol-

doende basis om de heterogene Surinaamse bevolking te mobiliseren.

Men kan zich de vraag stellen op we lke wij ze het
cultureel nationalisme dat door 'Wie Eegie

Sanie' werd uitgedragen past in het model van

TOT SLOT

Smith. Strikt genomen past dit niet in het model

van Smith. Het cu ltureel nationalisme is van
betekenis geweest in het vormen van de Surinamer, in het aanbrengen van respect en waardering voor het eigene. De taal, het Sranantongo
werd gezien als het medium bij uitstek om de
Surinamer te binden. Men kan het cultureel nationalisme zowel als anti-koloniaal als een vorm
van integratie- nationalisme zien. De bedoelingen van 'Wie Eegie Sanie' waren om de verschillende etnische groepen en cu lturen om te smeden tot een geïntegreerde cultuur. Dit streven is
niet ge lukt. Enerzijds waren de leiders van Wie
Eegie Sanie de gevangenen van hun eigen culturele achtergro nd en daardoor beperkt, ander-

zijds waren de andere niet-Creoolse etnische
groepen onvoldoende open om anderen toe te
laten tot hun culturele en etn ische symbolen en
rituelen.
Nadat de PNR in 1961 was opgericht ver-

schoof het accent van het cultureel nationalisme naar het politiek/staatkundig nationalisme.

Nationalisten en de aan hen gelieerde organisaties hebben vaak het verwijt te horen gekregen

dat zij slechts een Creools nationalisme representeerden. Dit verwijt is onterecht. De ideologie van de nationalistische organisaties was gericht op alle bevolkingsgroepen. Het is verklaarbaar dat het accent in eerste aan leg gelegd werd
op de emancipatie van het cu ltureel erfgoed van
de Creolen, dat vanuit de assimilatiepolitiek het

sterkst was onderdrukt. Het is evenzeer
verklaarbaar dat de nationalistische sentimenten
en daarna de ideologische fundering het eerst
ontstond bij de Creolen, die immers reeds langer

in Suriname waren en geen banden meer hadden
met het land van oorsprong.
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Eddy Campbell

De Vakbeweging en het proces van machtsdeling
in Suriname 1975-1996

I

n de jaren zestig en het begin van de jaren
zeventig vormde de politieke in vol vering van
de vakbeweging onderwerp van heftige discussie. Dit zowel binnen als buiten de vakbeweging. Deze discussies vormden hel begin van
het sindsdien permanent geworden debat over
de vraag ofvakorganisaties wel ofniet 'aan politiek mogen doen '. In dit artikel bespreek ik de
bijdrage die de vakbeweging heeft geleverd aan
het proees van machtsdeling in Suriname in de
periode vóór en lell tJjde van de militaire dietaftlur.

heid. De voorstanders van de meer economische
oriëntatie zijn intussen sterk gepolitiseerd, teTwijl de aa nhangers van de zogeheten politieke
vakbeweging hun (politieke) activiteiten steeds
meer met economische argumenten onder-

bouwen.
Suriname kent ecn relatief groot aantal 'gewapende machten'. Behalve leger en politie
worden ook de douane en de penitentiaire ambtenaren daartoe gerekend. De vakbeweging behoort uiteraard tot de niet gewapende machten,
maar vormt binnen de Surinaamse politieke

arena een machtsfactor van belang. Deze niet
INLEIDING
Hoewel het debat over de vraag of de vakbeweging aan politiek mag doen, tot nog toe onbeslist is geb leven, heeft het geleid tot het ont-

gewapende macht heeft - ondanks de relatief
sterke interne verdee ldheid - een belangrijke en
wellicht beslissende ro l gespeeld in het proces

van normali seringen (her-) democratisering van

zeggen materiële belangenbehartiging en anderzijds de aanhangers van de politieke oriëntatie

het politieke bestel in Suriname.
Het antwoord op deze ro l van de vakbeweging
in het proces van machtsdeling vereist een korte
ana lyse va n de betrokkenheid van de vakbeweging bij het politieke proces in de periode
1966-1986. Deze beperking is niet geheel willekeurig. De politieke gebeurtenissen tussen 1966
en 1973 werpen immers reeds een zware scha-

die pleiten voor een sterke aanwezigheid van de

duw vooruit op de ontwikkelingen die zouden

vakbeweging binnen de politieke arena. Deze

re sulteren in de politieke onatbankelijkheid van
Suriname op 25 november 1975.
Het onvermogen van de overheid om adequaat te reageren op collectieve acties van het
militair kader resulteerde in 1980 in de eerste

staan van twee kampen binnen vakbondskringen: enerzijds de 'economisten' die het
standpunt huldigen dat vakorganisat ies zich pri-

mair dienen te beperken tot economische dat wil

verschillen in oriëntatie zijn overigens nog niet
volledig uitgekristalliseerd in een duidelijke organisatorische tweedeling binnen de Surinaamse vakbeweging.
De politieke ontwikkelingen en de economische omstandigheden hebben de ideologisch gekleurde en strategisch bepaalde discussie wel
actueel gehouden en bijgedragen aan het ont-

staan van de permanente spanningsrelatie tussen
politieke actie en economische strijdvaardig-

militaire machtsovername na de onafhankelijkheid. In de daarop volgende periode (19801986) van militaire dictatuur heeft de vakbeweging - op eigen wijze maar niet boven alle kritiek

verheven - bijgedragen aan herstel van de democratische verhoudingen.
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VAKBEWEG ING EN POLITIEK

werknemers een nagenoeg identiek patroon

De Surinaamse vakbeweging kent een betrek-

volgens het dreigen met of toepassen van sancties om de staking te ontmoedigen en ten slotte

ken t: allereerst hel negeren van de acties, verkelijk lange traditie van po li tieke participatie,
niet in de laatste plaats vanwege het feit dat de

thans dominerende vakcentrales door destijds
actieve pol itici zijn opgericht'. Vakbonden (en

openlijke represail lemaatrege len om de staking
te breken. De regering slaagde er maar niet in
een adequaat antwoord te vinden op stakings-

vakcentrales) waren in de beginfase gegroepeerd rond personen en waren niet gefundeerd
op specifieke ideologische opvattingen .

acties van ambtenaren of doomlee gelijkgestelde groepen. Dit falende optreden van de

De pol itieke rol van de vakbonden was aanvankelijk heel bescheiden. Zij functioneerden in

zaak van de doorgeschoten vakbondsacties die

de luwte van de politieke partijen en waren
dienstbaar aan de pol itieke aspiraties van de leiders en oprichters. Verzet tegen de slechte omstandigheden van de werkende bevolking in de

jaren dertig tot het begin van de jaren zestig was

overheid bij arbeidsconniclen was mede oorresu lteerden in de mil itaire staatsgreep van 25
februari 1980.

DE ONDERWIJZERSSTAKlNG VAN 1966

dan ook kenmerkend voor het optreden van de

Onderwijzers hadden in 1966 in de sa menleving
nog een bij zo nder hoge statu s die niet te rijmen

vakbeweging. Bij het ontbreken van stemrecht
voor de werkende bevolking in de periode vóór

vie l met het voeren van co llectieve acties. Men
kan zich dan ook de grote commotie voorstellen

1948 was de vakbeweging - hoe rudimentair ook

toen deze toch betrekk elijk elitaire groep van

qua organisatie - de enige spreekbuis van het
gewone volk. Met de oprichting rond 1950 van
een tweeta l overkoepelende vakcentrales (Progressieve Werknemers Organisatie en de

werknemers - geheel in strijd met de eigen
beroepsopvattingen en in afwijking van het
maatschappelijk verwachtingspatroon - dreigde
het werk neer te leggen. De eisen voor hogere
salarissen waren onbeantwoord gebleven. Er
kwam ook geen verbetering in de schrijnend geworden arbeidsomstandigheden, zoals t~rote

Moederbond) nam de politieke betekenis van de
vakbeweging geleidelijk toe, waarna vanaf het
midden van de jaren zest ig de vakbeweging snel

aan politieke macht won.
Ill ustratief voor het bewustwordingsproces
bij de leden en de toegenomen macht van de

vakorganisaties zijn een drietal confl icten met
de overheid die dankzij collectieve acties door
de vakbeweging glansrijk werden gewonnen. Ik

doel hierbij op de onderwijzersstaking van
1966, de lerarenstaking van 1969 en de algeme-

ne ambtenarenstaking van 1973. Voor het eerst
in de geschiedenis werden mede door vakbondsacties kort na elkaar twee regeringen (in
1969 de regering Pengel en in 1973 de regering
Sedney) ten val gebracht.

Een korte beschrijving van deze stakingen laat
zien dat de reactie van de overheid op acties van

kla sse n en het tekor! aan lesmateriaal, terwijl

aan de achteruitgang van het onderwijs niets
werd gedaan. Intussen hadden ministers en
volksvertegenwoordigers zichzelf wel substantiële salarisverhogingen toegekend (in sommige
gevallen zelfs met terugwerkende kracht) en van
andere met het onderwijspersoneel vergelijkbare groepen de salarissen aangepast aan de
gestegen kosten van levensonderhoud.
De directe aanleiding echter voor het uitroepen van de staking was de verwerping in de Staten van Suriname van een motie om de salarissen
van het onderwijspersoneel te verbeteren. Voor
de onderwijzers was daannee de maat vol.
De radio-/te levisie-rede van de Minister-Pre-
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sident. waa rin ee n gefaseerde oplossi ng voo r de
salarÎs problemen en de toekenning - În afwachting van ee n de finiti eve regeling - va n een
'overbruggi ngstoelagc' werden aangekondigd
kon ni et mee r helpe n. Temeer ni et daar deze mededeling ge paard ging met ee n noga l pathetisch
uit gespro kcn drcigement om tege n de eve ntuel e
stakers di sc iplinaire maa trege len te nemen .
Vooral dit laatste dreigement schoot de statu sbewuste onderwijzers in het verkeerde keelgat.
Leerkrachten wa ren immers nooi t eerder door
de werk gever meI straf bedreigd. Op 10 j anu ari
was de stak ing ee n feit. Het publiek stond perplex, de onderwij zers wa ren zei f zeer ve rbaasd
en onder de indruk va n het eigen doortastende
optreden . De regeri ng was zeer onthutst en ri ep
nog dezelfde dag de stakin gsle iding op het
Ministerie van Binnenlandse zaken voor overleg. De meeste eise n va n de stakers we rden a lthans op papier - ingewilligd. Daa rmee kwam
er - althans voo rl opig - een ei nde aan de sta kinge n, eige nlijk nog voordat deze goed en wel waren begonnen.
DE LERAR ENSTA KI NG VAN 1969
De directe aanleiding voo r het uitbreken va n de
lerarenstakin g in J 969 was de bejegening door
de regering va n een belangrijke vakbondswoordvoe rder. Het Ministerie van Onderwijs
was gew ikke ld in een moeizaa m proces voor
vastel1in g van regels voor de bevordering van
leerlingen op de middelbare scholen. Eenduidige criteria hi ervoor ontbrak en en de bevoegdheden van de doce nten terzake waren onduidelij k. Het overleg mct ve rtegenwoordi gers van het
ondcnvijspcrsoncel zat muurvast. De leraar wiskund e Ir. S.E. Dcvid werd ge heel onverwachts
cn zo nder opgaaf va n redenen door de Ministcr
van Onderwij s teru ggestuurd naar zijn form ele
werkgever, het Ministcrie van Mijnbouw, Bosbou wen Domc inen. Vanwege het tekort aan leraren voorde midd elbarc sc holen was Devid aan
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het Ministerie van Onderwijs uitgeleend en aan
het docentencorps van de middelba re sc hool
toegevoegd.
De mutatie was 'v rcemd'. Het tekort aan leraren was immers nog stceds nijpe nd en overplaatsing kwam juist op het hoogtepunt van hel co nfli ct met de minister over de vaststclling van rege ls voo r hctmidde lbaar ond erwij s.
Het zo nder duidelijke noodzaak en zo nder
voorafgaa nd overleg overplaatsen va n een collega e n tevens prominent woordvoe rder bij het
lopend confli ct vic l erg slec ht bij de leden van
het bestuu r va n de Verenging van Leraren bij het
Middelbaar en Kweekschool Onderwijs (Ve lmek). Het bestuur wi lde de overplaatsing va n
Devid ingetrokke n zien. De regering weige rde
dit, waarop prompt de stakin g we rd geproclameerd. De rege rin g sloeg hard terug: a lle stakers
werden met onmiddellijke ingang gesc horst.
De Ve lmek kreeg nu va n a lle kant en gro te
steun. Het rege nde so lidarite itsbetui ginge n en
dito acti es. De druk opde regering werd tenslotte
zo groo t dat aan ee n akkoord ni et vicl te ontkomen. Dit akkoo rd kwam tot stand op 7 februari
1969 waarbij alle eisen van de lera re n werden
ingew illigd. Daarmee was VOor de vakorga ni saties de kous nog lang ni et af. Het e inde van de
lerarenstaking bctekcnde immers niet mcteen
ook opscho rtin g van de ac ti es va n dc onderwijze rs die zich uit solidarite it achter de lera ren
hadden geschaa rd . De salari seise n uil 1966 van
de onderwij zers waren nog steeds niet ingew illi gd. Deze leerkrachten hadden z ich intussen
ve renigd in de Federatie va n Onderwijzers e n
Leerkrac ht en in Suriname ( Fa Is). Voor de
sa lariseise n ve rwees de regering de Fols naar het
Georga ni see rd Overleg voo r Onderhandelingen. Voor de Fols wns dit onaan vaardbaar. Volge ns de bond was immers al in 1966 onderhan deld. Het gin g nu 0111 nakoming van de toe n
reeds vastge legde afspraken. Het probleem werd
nu door de mini ster va n Binnenlandse Zake n
doorgcsc hove n naar de toen opererende Sala-
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risherzieningscommissie. die prompt liet weten
dat er op de begroting geen ruimte was voor
salarisverhogingen van de ambtenaren. Toen het
conflict in een volledige impasse dreigde te geraken kwam gehee l onverwachts op 13 februari
1969 het bericht dat de regering was afgetreden.
Premier J. Pengel had mede onder druk van de

nister geen sprake zijn. De douanebond was op
zijn beurt van mening dat het genoemde Bufo
geen mandaat had om effectief te kunnen onder-

handelen. De acties van de douaniers waren dan

Volgens de actievoerders was dit aftreden bedoeld om aan de kant van de formele werkgever

ook juist bedoeld om rechtstreekse onderhandelingen met de minister af de dwingen. Deze
spande nu opnieuw (nu dus voor de tweede
maal!) een kortgeding aan tegen de bond. De
ministerkreeg ook nu weer gelijk van de rechter:
dedouaniers dienden weer normaal aan het werk
te gaan. Deze uitspraak nu werd als zeer onrecht-

een vacuüm te creëren en de stakers daarmee te
beroven van een legitieme onderhandelings-

onverteerbaar vonnis en wat tot nog toe voor on-

massale acties het ontslag van zijn kabinet aan
de toenmalige gouverneur Ferrier aangeboden.

partner. Gecombineerd met de blokkering van
de salarissen (op basis van de daartoe afgekondigde resolutie van 3 februari 1969) zou de
actie - zo moet de regering in de persoon van
premier Pen gel hebben gedacht - dan wel zeer
snel doodbloeden (Campbe ll 1987: 83). Met het
zakenkabinet dat na de val van de regering werd
ingesteld, kwam het vervolgens snel tot een ak-

koord waarin aan een deel van de eisen van de
onden:yijzers werd tegemoetgekomen.

vaardig ervaren. Voor de douaniers was dit een
mogel ijk werd gehouden en absoluut niet was
voorzien, gebeurde: zij legden het vonnis naast
zich neer. 'De Bond van ambtenaren bij de dienst
der invoerrechten en accijnzen heeft besloten

ondanks dit vonnis de staking voort te zetten ', zo
werd in een brief aan de regering de continuering
van de werkweigering medegedeeld.' Dit nu
waS in de verhoudingen tussen overheid en amb-

tenaren organisaties zonder precedent en het is
de vraag of de Douanebond z ich de mogelijke

consequenties van het negeren van een rechterDEALGEMENEAMBTENARENSTAKlNG
VAN 1973
De derde belangrijke krachtmeting tussen vakbeweging en regering begon als een reguliere

lijk vonnis wel vo ldoende heeft gerealiseerd. De
bond bleef echter naar eigen zeggen bereid tot
onderhande len. De werkweigering ging gepaard
met een' finaal beroep' op de regering tot onderhandelingen te komen. ' De opstelling van de

actie van douaniers in 1973 om salarisverhogingen af te dwingen. De stiptheidsacties
van de douaniers vielen slecht bij de regering. In

vakbeweg ing. Zowel de vakcentrales als de
afzonderlijke bonden - een nadrukkelijke

een door de overheid aangespannen kortgeding

uitzondering was de politiebond4

werd door de rechter aan de douaneambtenaren

zich solidair. Het conflict tussen de Douanebond

opgedragen hetwerk op normale wijze te hervatten. Ook in dit conflict verkoos de overheid om
a ls onderhandelingspartner aanvankelijk on-

en de Minister van Financiën - was nu haast on-

zichtbaar te blijven. De minister van Financiënde eigenlijke werkgever - probeerde zich te verschuilen achter het Bureau Formatiezaken
(Bufo) dat naar zijn oordeel aangewezen was a ls

onderhandelaar namens de overheid. Van rechtstreekse onderhandelingen kon vo lgens de mi-

douaniers vond opvallend brede steun binnen de

-

verklaarden

gemerkt geëvo lueerd van een betrekkelijk sim-

pele vakbondsactie via een solidariteitsstaking
tot een algemeen massaal tegen de overheid gericht protest. Daarmee had de staking wellicht
onbedoeld en ook ongewild het karakter gekre-

gen van een aanklacht tegen de regering en een
daad van politiek verzet. De regering nam de
zaak zeer hoog op en zag in de opstelling van de

De li rkhell'eging ell het proces wm machtsdeling ill Surillame /975-/996
douancbond een poging tot 'olllvenverping van
het wellig gczag'. Van de leiders van de staking
was d il 'een roekeloze daad', ald us de Minister-President. ~
De stag natic in bCI maatschappelijk leven als
gevo lg van dc staking was va n dien aard dat vanuit de sa menl ev in g initiatieven kwamen om te
bemiddelen in het co nni cl lussen de rege ring en
de vakorga ni saties. Voorstellen voo r de oplossing van het con ni et kwamen vervolgens van
ee ll Comm issie van Goede Diensten, een Col"nité uit hel volk en partikuliere personen
(Campbell 1987: 88 cv). Deze initiatieven mogen missc hien hebben bijgedragen tot ee n verhelderin g van de diverse standpunten . lot cen
oplossing van hel con ni cl kwam het niet. Deze
pogingen mislukten en waren trouwe ns gedoemd IC mislukken va nwege de onbuigzaamheid van hel regeringsstandpunt. het arseIlaal van tegenmaatregelen van de regering en
het ontbreken va n specifieke procedures voo rde
oplossing van conflicte n.
Tot dc welhaast stereo type maatrege len tegen
acties van overheidspe rso neel kunnen worden
gerekend (CampbeII1987: 93):
blokkering van de uitbetal in g va n salarissen;
weige rin g met de actievoerders te onderhandelen ;
di sciplinaire maatrege len c.q. ambtelijke
tu eht st raOèn (be ri sping, strafdiensten. boctes
etc.);
politieoptreden tegen stakers;
vergadervcrbod:
arrestatie van stakings leide rs;
censu ur op berichtgeving.
De onderwijze rsstaking van 1966, de lerarenstak ing va n 1969 en de reacties op de algemene
stakin g va n 1973 illustreerden op pijnlijke wijze
het onve rmoge n van de betrokken regeringeIl
om adequaat IC reagere n op eisen va n de va kbonden. Instellinge n. orga nen en spe lrege ls voor het
oplossen van connic ten we rden node gemist.

8/

Deze conflicten markeerden niet a lleen de
k wctsbaarhc id van het systeem maar paradoxaal
genoeg ook de sterke bewustwording en groei
van de vakbeweging tot een nieuwe macht naast
de politieke partijell. Aan dc vooravond van de
politieke onat11a nkel ijkheid betrad een nieuwe
ma cht de po litieke are na: de militaire.
DE MILITAIR E COU P VAN 1980: EEN
DOORGESCHOTEN VAKBONDSACT IE"!
Op 25 februari 1980 kwam cr een abrupt einde
aan de nog prille parlementaire democratie in
Suriname. Een groep jonge 111 ilitairen ond er le iding van sergeant D. Boutcrsc zette de regering
va n premier I-I enck A rron aan de kant. Het land
was nog maar vijf jaar daarvoor in november
1975 na moei za me interne strubbelingen onafhankelijk geworden.
Er bestaat tol nog toe versc hil van mening
over de vraag of de militaire machtsovername
va n 25 rebruari 1980 moet \vorden beschouwd
als een bewust voora f gep lande klassieke coup
of al s eell Ili et voo rziene uit de hand ge lopen
vakbondsactie (Fcrnandcs Mendes 1983: 14 6
e.v.). De visie opde militaire staatsgreep als een
doorgeschoten vakbondsac ti e vindt steun in de
gebeurtenisse n die de directe aanleiding tot de
coup vormen.
De act ies va n dc militairen - die zouden uit monden in ee n comp lete machtsovername - bego nn en al in 1979 en vormde n slecht s 'sy mptomcn van cen complex van probleem ve lden die
het functioneren va n dc Surinaamse krijgsmacht
(S.K.M) vanaf de opricht in g belemmeren' ."
Fernandes Mendes ( 1983: 146) geen, deels op
gro nd van eige n ervaring (als officier bij de
S.K .M), een inventarisatie van deze problee mve lden:
- dc ste rke nndruk op discipline;
- de ri goure uze kleding voorsc hrift en;
- ve rl enging van de arbeidst ijd ;
- het detacheringsbeleid;

82

Eddy Campbell

De in 1982 vermoorde leider van de Moederband, Cy!'i/! Daal.
(folo uit: 'Dedecembermoorden in Suriname: /983)
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- hl! t chaotische bevorderingsbeleid;
- de slech t Itlllctionerende krijgsraad.
Dit wn ren gee n politieke controverses. maar
vee leer nrbe ids- en rechtspositionele gesc hillen
die het economische karakter (be lange nbehartigi ng) va n dc acties van het militair kader
bevestigden. Een ideo logische funde rin g voo r
een gewa pende macht sovcrnamc va lt hieruit
ni ct te destilleren.
Tussen 1975 en 1979 groe iden de spanni ngen
binnen hel leger tussen dc aut horitai re legerleidin g en het corps va n onderofficieren. Het geschil spitste zich toe op het benoemi ngs- en
promotiebeleid en de sa lariëri ng. De oplossing
va n deze conOicten we rd belemmerd door dc
weigering van de legerleiding om over arbeidsvoorwaarden te onderhandelen. Collectieve
belangenbehartiging door middel van een vakbond we rd resol uut afgewezen, mede waa rdoor
vakve ren igi ngsvrijhe id voo r militairen onderwerp werd va n publieke di sc uss ie (I~aakmat
1979). Dit we rd zc lfs zo' n brandcnde kwestie
dat niemand minder dan Mr. Andre Haakm3t op
ve rzoe k va n cic gezamenlijke vak bewegi ng in
een zeer druk bezochte lezi ng te Para maribo
hierover zijn licht liet schijnen (Ibidem). Van
hem leerden de militairen dat de Surinaamse
Grondwet de oprichting va n een vakbond in het
leger niet ve rbood. I-I aak mat. kenner va n het militair recht. ac htte desondanks zo' n organ isatie
binnen de Surinaa mse Krij gsmacht ongewenst.
Dit laatste voo rbehoud moet de militairen zijn
ontgaan. wan t algemeen werd het oordeel van
Haakma t opgevat als het groene licht voo r de
opric hting en formali sering van de Bond van
Militair Kader.
De mi Iitairen voelden zich ges terkt in de overtuiging voor een goede en rechtmatige zaak te
ij vere n. Zij organi seerden achtereenvolgens
stiptheidsact ies en sit-downstakinge n om de erkenning van hun bond afte dwin gen en gehoor te
vi nden voor hun eisen. Door de sit-downstaking
bij het parlementsgebouw we rd het conflict
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zichtbaar buiten de kn/crne gebracht. De leiders
van dCLc ac ties we rden wege ns insubordinat ie
gea rresteerd en in bewaring gesteld . Tot een ve roordeling door de krijgsraad kwam het ec hter
niet. Enkele uren voo r de start va n het proces
tegen de 'insubordinerende' mi Iitaire va kbondsleiders werd de regering door de zogeheten
Groep va n Zest ien op 25 februari 1980 eenvo udi g ·weggescholen'. Hiermee was de militaire
staatsgreep een feit. De acties voor erkenning
va n een vakbond in het leger en voor ve rbetering
van de arbeidsvoorwaarden hadden een rege lrech te machtsovern ame tot gevolg.
DE VAKBEWEG ING EN DEMILITAIRE
DICTATUUR

De militaire coup bracht een grondige wijziging
va n de verhoud ingen binnen de Surinaamse politieke arena . De Grondwet werd alga uw opgeschort, het parlement buiten werking gestelcLcic
geplande ve rkiezi nge n uitgesteld en activiteiten
van po litieke pHtijen verboden. De samenleving
werd gelei delijk aan 'gem ilitariseerd' en door
middel va n decreten geregeerd. De m e n se l1re c h ~
ten raakte n in de knel en als gevolg van de gierende inflati e zette een niet te stuiten proces va n
verpauperi ng in . Om het eige n gezag te vesti gen
startte het nieuwe regime een heksenjacht op de
'oude orde' en we rd bij decreet een Bijzonder
Gerechtsho fi ngesteld voor het berechten va n dl!
(vermeende) omva ngrijke corruptie tijdens het
oude rcgime van vóór I980( Haakmat 1997: 88).
De aanvanke lijk positieve houding va n de
vakbewegi ng jegens de ni euwe mac hthebbers
zo u onder druk va n de opge legde beperkingen
voor het functioneren van een kritische organisatie betrekkelijk snel vera nderen.
In de begin fase van de machtsovername stond
de va kbeweging op z' n minst sympathiek tegenover de militairen. De cou p kwam voo rt uit
vakbo ndsacties van het mi Iitair kader daarbij op
onverholen wij ze gesteund door of met sti Izw ij-
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gende instemming van de vakbeweging. Het

succes van de coup had een nict geringe uitstraling op de vakbeweging a ls geheel. Opnieuw
was een deel van de vakbeweging, zoals in de
gloriedagen van weleer in 1969 en 1973. erin
geslaagd - maar nu gewapenderhand - een volstrekt incompetent geachte regering buiten de

deur te zetten. De lichte euforie zou sne l plaats-

IV

1986-1987: Het bestuur door de Revolutionaire Leiding bijgestaan door Bedrijfsleven, Vakbeweging en Politieke Partijen
(NPSIVHP!KTPI)

Een interessante vraag is nu welke rol de vakbeweg in g heen gespee ld tijdens e lk van de ond erscheiden fasen va n de militaire dictatuur?

maken voor de ontnuchterende realiteit van een
infaam dictatoriaal regime .

De kentering in de houding van de vakbeweging ten aanzien va n de nieuwe machthebbers
kwam sneller dan menigeen had verwacbt. De

militairen verspeelden snel hun aanvankelijke
krediet tocn de maatregelen tot vestiging en versterking van hun politieke macht draconische
vormen aannamen, en aan de va kbeweging juist
beperkingen werdenopgelegd van het soort waar
tegen de m ilitairen ze lfa ls lid van de Bond van
Onderofficieren in het geweer waren gekomen.
De vakbeweging zag zieh geplaatst voor een
dilemma : loyaal zijn jegens de militairen in het
belang van het veranderingsproces dat men 'de
revo lutie' was gaan noemen of voortzetting van
de traditie van militante opponent en kritische
begeleider van het overheidsbeleid. AI gauw zou
blijken dat in de bestuurlijke conceptie - voor
zover aanwezig - van de machthebbers geen
plaat s was ingeruimd voor het leveren van kritiek ofhet voeren van oppositie.
In navolging van Sedney (1997: 11 3) kunnen
wc vier fasen onderscheiden in de organi satie
van het staat sbestuur tijden s de militaire dictatuurtussen 1980 en 1987.
I.
1980- 1982: I-Iet bewind van de Revolutiona ire Leiding bijgestaan door burgers op
persoonlijke titel.
11. 1983: Het bewind van de Revolutionaire
Leiding bijgestaan door klein links (palu!
RVP)
111. 1984-1985: Het bestuur door de Revolutionaire Leiding bijgestaan door Bedrijfsleve n (Asfa en VSB) en Vakbeweging

FASE I: 1980-1982
De fase 1980- 1982 in het bestuur van de militairen zou men ook wel de consol ideringsfase kunnen noemen. In deze fase werd 'de juridische,
administratieve en institutionele infrastuctuur
opgetrokken waarbinnen de militaire dictatuur
zich in latere jaren heeft kunnen ontwikkelen'
(Sedney 1997: I 15). Het mag dan ook geen verbazing wekken dat de eerste harde confrontatie
tusse n vakbeweging en Revolutionaire Leiding
in deze fase vie l waarin een herschikking plaat svond van de interne machtsverhoudingen.
De maatregelen en besluiten van de Revolutionaire Leiding (avondk lok , vergaderve rbod,
wi llekeurige arrestaties, de vele 'aframmelingen' en de pogingen tot indoctrinatie van de
jeugd) veroorzaakten en versterkten bij de gewone man het gevoel van het teloor gaan van
veil igheid, zekerheid en bescherming door de
overheid. De vele raadselacillige verdwijningen
van personen en de toenemende schaarste aan
consumptiegoederen comp leteerden het beeld
van een struikelende 'revolutie'.
Hel protest uit de samen leving werd nog het
best verwoord door de dagbladen De West en De
Ware Tijd die dan ook prompt een verschijn ingsverbod kregen opgelegd. Een tegencoup onder leiding van luitenant Surindre
Rambocus mi slukte alsgevolg van het overlopen
- met pant servoertuig en al - van een spec iale
boodschapper naar het kamp van de Revolutionaire Leiding (Dew 1994: 76).
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De krac htmetin g tusse n de va kbeweging (in
het bijzonder dc Moederbond onder le id in g va n
Cy rill Daa l) en de milit a iren kwa m tot een dramati sch hoogte pu nt bij het staatsbezoek van
Ma urice Bishop, de linkse rege rin gs lei der van
G renada. Bishop bezocht Surin ame - zo kan ac hterar wo rd en vastgeste ld - op een zee r onge lukki g moment : cr heerste politieke onru st en stakinge n om krac ht bij te zetten aa n het prot est va n
de vakbewegi ng tege n het ondemocratisc he bewind en het funest geachte eco nomi sc he be le id
va n de militairen wa ren aan de orde van de dag.
Va kbondsleider Cyrill Daa l venti lee rd e via
interviews op radio en televisie dit alge mene
ongenoegen. Binne n de Moederbond was het
beslu it genomen om het democrat ise ringsproces ar te dwi ngen o rte versne llen door tegenover
de mili taire mac ht de 'a rbeide rsmacht in stelling
te bre ngen'( Haa kma t 1987: 167). Dit verklaa rde
mede het ko rdate en doelge ri cht e opt reden van
de voorz itter va n de Moederbond, Cyrill Daa l.
De Moederbond we rd op oo rl ogssterkt e gebrac ht en er we rd toegewe rkt naar een alge mene
stakin g om zo verki ezinge n ar te dwinge n en de
mi litai ren in de kazerne teru g te krij gen ( Haa kmat 1987: 167).
De economisc he ma laise waarin het land
dre igde te geraken leidd e tot he ft ige disc ussies
over het te voere n (soc iaa l) ekonomisch bel eid.
Vakbondsleiders lieten z ich daarb ij niet onbetui gd. De voorz iner van Cent ra le-47, Fred
Derby. ple itte voor het openbreken van het contract met de baux ietmaatsc happij Sura1co en
voor nie uwe onde rhande linge n ter vastste ll ing
va n hogere prij ze n voor het ontginnen en exporteren van bauxieterts. Cy rill Daa l sprak zich ook
nog uil voo r nati ona lisati e van de nut sbedrijven
(Dew 1994 : 67). Het staa tsbezoe k va n Mauri ce
Bishop ill oktober 1982 vormde het beg in van
het de riniti eve uitg lij den van de milita ire revolutie. Bi shop komt de twij fe lac hti ge ee r toe de
mili ta ire le id in g te hebben geadviseerd ove r de
wijze waarop de po liti eke mac ht kon worden ge-
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hand haal'd. Bishops vliegtui g landde op c igen
ricisoop de internat iona le luc hthave n aan gez ie n
de luchtverkee rsle ide rs staakten. De recept ie ter
e re va n het bev riende staats hoo rd we rd ge houde n bij kaars lic ht wegens stak ingen bij het
elektri ci tei tsbcdrij r en tol ove rmaa t van ramp
werd een massab ijee nkomst, bedoeld 0 111 de gast
de gro tc aanh ang van de- revoluti e te demonstrcren, slec hts doo r ec n kl e ine 1500 me nse n bezoc ht ( I-Iaak mat 1987: 174; Dew 1994 : 80). De
meet in g georga nisec rd doo r de Moedcrbond op
hetzelfde tijdstip. trok rui m tic nm aa l zoveel bezoe kers. De mi lita ire mac ht was door de
a rbe idersmac ht volledig gedek lasseerd . Zes wcken na het bu itcnlands bezoek zou ' de le ider van
de revolut ie' [BolIterse] de adv iezen va n z ijn
hoge gast in pra kt ijk brengen: de poli tieke tege nstande rs we rde n a llen op 8 december 1982 geliquidee rd. Tot de slac ht offe rs behoorde Cyrill
Daa l. voorzi tt er van de Moederbond.

FASE 2: 1983
Na de dcccmbcrmoo rden was het lange tij d stil
rond dc va kbeweging. De dood van Cyrill Daa l
en de destruc ti e va n het gebouw va n de Moederbond sloegen diepe wonden binnen de vak beweglllg.
De Rcvolut iona ire Le iding raa kt e interna tionaa l a ls gcvo lg van de stopzetting van de ont wikke lin gshul p uit Nederland geïsoleerd . Het
mili ta irc regime ging opzoe k naa r nie uwe vri ende n e n probeerde het eige n imago in het buitenla nd op te vij zele n en wee r respect te ve rwerve n
bij de internatio na lc ge mee nsc hap. Va korga ni sati es kwa mcn wee r e nigszins in beeld toe n
werk neme rs bij dc ba uxietbedrij ven in stakin g
ginge n naa r aa nl e iding van de sterke be lastin gve rhoginge n. De inkomstenbe lastingc n werd en
ve rhoogd met 22%, dc invoe rrec ht en met 59%
en de accij nzen met maa r lie rst 44%
(B udd ingh 'IChin t 984: 345). Deze verhoginge n
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waren noodzakelijk opgelegd door het IMF en
door de regering geaccepteerd om enigszins de
precaire econom ische situatie te verbeteren. Hel
land was immers nagenoeg bankroet. Voor de
werknemers in de bauxietsectorwaren de aangekondigde verhogingen aanleiding 0111 het werk
neer te leggen. Het betrofin feite ee n zogehete n
wilde staking, want afgekond igd noch ge le id
door leiders van de betrefTende vakbonden. De
stak ing was ook nog om een andere reden bijzonder: dc stakers gingen niet de straat Op. zoa ls
gebruikelijk in deze sector. maar bleven op het
terrein van de bauxietonderneming. H et deta-

chement militairen dat ter plekke de stak ing
moest breken, kon dan ook bij afwezigheid van
verstoringen van de openbare orde en van werk-

wi lligen die bescherming nodig hadden weer
rechtsomkee r maken naar Paramaribo.
Ocaftocht van het militaire detac hement werd
door de stakers gevierd als cen overwinning op
de militaire overmacht. De arbeiderssolidariteit
had in hun ogen de kwetsbaarheid van de gewapende macht blootgelegd.
De stakingen breidden zich uit naar Paramaribo cn werden ook overgenomen door we rknemers van dc Energie Bedrij ven Suriname en van
dc vitale nutsbedrij ven. Als gevolg van de
electricilcitsstaking liep de aluminiumsmelterij
van SuraJco te Paranam grotc schade op en het
bedrijf leed zware economische verliezen, die
geschat werden op meer dan een miljoen dollar
per dag. Toen vervolgens de bauxietmaatschappij dreigde met slu iting van het bedrijfkozen de
militairen eieren voor hun ge ld : de belasting en
prijsmaatregelen werden per decreet wee r ingetrokken. De zittende regeri ng onder leiding van
Errol Alibux kreeg de schuld van het debacle in
de schoenen geschoven en mocst op last van de
Revolutionaire Leiding het veld ruimen. De
Revolutionaire Leiding beloofde de installatie
van een interim regering waarin va kbewegingen
bedrijfsleven zouden participeren.

FASE3: 1984-1985
In de periode 1984-1985 slaagde de Revolutiona ire Leiding crin het bedrijfsleven en de vakbeweging tot samenwerking te bewegen (Sedney 1997: 126). De nieuwe premier werd Wim
Uden hout als opvo lger van Errol Alibu x. De
voornaamste opdracht aan deze regering was het
ontwikkelen van 'duurzame structuren van democrat ie' . Kenmerk end voor deze fase was de
instelling van een aanta l nieuwe staatsorganen:
een Denkgroep, een Topberaad en een Nat iona le
Assemblee (zie Sedney 1997).
In deze derde bestuursfase kreeg de vakbeweging evenals het georganiseerd e bedrijfsleven
een belangrijke ro l. Vakbeweging en bedrijfsleven gingen deel uitmaken van een zogeheten
Denkgroep, die op een gefaseerde wijze de eerder genoemde' duur.lame structuren voor democrati e' tot stand moest brcngen. Er kwam een
Interim-regering waarvan de ministers benoemd
en on tslagen werden door de president op voordracht van het Militair Gezag, de Vakbeweging
en het Bedrijfsleven. De vakbewegi ng kreeg in
deze constructie dus de bevoegdheid perso nen
voor te dragen voor een mini sterspost en het
recht de zelfaangewezen ministerseventueel terug te roepen. Voor het eerst sinds de militaire
staatsgreep van 1980 kwam ereen opening voor
het delen van de pol itieke macht (Oew 1994:
97). De Interim -regering moest tevens voorbereid ingen treffen voor de opste lling van ecn
nieuwe Grond wet waarover het vol k zich in een
referendum zou kunnen uitspreken.
In deze fase - op weg naar democratiseringwerd de perscensuur beëindigd en de avondk lok
opgeheven. De radiostations werd toegestaan
hun activiteiten te hervatten en het dagblad De
We st mocht weer versch ijnen. Overde verdeling
van de zetels in de regering en de Nat ionale
Asscmblee is langdurig gediscussieerd. Het bereikte compromis hield in dat elk van dc dric
vakcentrales een mini ster mocht aanwijzen en
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twee lede n voor de Assemblee.
De Moederbond be hoo rde tot dan toe tot de
a-politieke vakce ntrales. Deelname aan de regering en partic ipatie in de Assemblee waren dan
ook ond erwe rp va n he fti ge interne di scussie. De
Moederband bes loot Om niet langs de zijlijn te
blijven staan, maar actief bctrokk en te z ij n bij de
ontwikkeling van soc iaa l-economisc he voorwaarden e n ee n bete re politi eke situatie. De
Ce ntrale beseft e we l dat 'actieve parti cipati e va n
de Moederba nd in de politieke besluitvorming
op nationaa l ni vo een fundamentele wij zigi ng
betekende in de koers di e voo rh een door onze
vakce ntrale werd gevo lgd' (AVVS-1985: 9).
FASE 4: 1986- 1987
Op basis van eell politiek akkoord tu sse n de pa rtij en werden in deja ren 1986- 1987 ook de 'o ude'
politieke partijen VHP, NPS en KTPI bij het bestuur betrokken (Sedney 1997: 128). Dit was een
forse Slélp in dc ri chting van ve rdere machtsdelin g tu sse n fun cti onel e orga ni saties en politi eke partije n. Vakbeweg in g en Bedrijfsleve n
participee rden in het bestuur en droegen daarvoor medeve rantwoorde lijkheid.
Aanva nk elijk bleef de participatie va n de politieke partijen bepe rkt tot za ken betreffende de
politiek bestuurlijke ordenin g, late r kreeg men
ook inspraak en medezegge nsc hap in zaken bet reffe nde de soc;aa l-econol11 isc he problemat iek.
Op 16 juni 1986 werd door het Topberaad ee n
nieuw ' nalionaal' kabinet ge formeerd waarin
ook ve rtegenwoordigers va n dc politieke partijen z itting hadden. Voo r de vestiging va n de
beoogde 'd uurza me democrati sc he structure n'
kwam er va n het Top beraad een tijdsc hema
(AVVS 1987: 24):
Uiterlijk 3 1 maart 1987 goedkeuring van de
concept-G rondwet door de Nat iona le Assembl ee;
Uiterlijk 6 maand en na 3 1 maart 1987 een referendum ove r de concept-Grondwet;
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- Ui terl ijk 6 maanden na het referendum zull en
er ve rkiez ingen worden ge houde n.
De rela ti es tusse n de vakce ntral es e n de betrekkingen tu sse n vakcent ral es en bedrijfsleve n
wa ren a ls gevo lg va n de samenwerking binnen
Topberaad e n in de Assembl ee incidenteel onder
druk komen te staa n. Zo on tstond cr enige ve rwijderin g tu sse n De Moederbond en C-47 naar
aa nleidin g va n een briefvan het Topberaad (dus
mede ond er vera ntwoordelijkheid van de eerste)
waarin C-47 werd berispt en ze lfs met ernst ige
san cties bedreigd wegens 'ern stige ve rstoring
va n de arbe idsru st, terreurdad en jegens d irecties
van di ve rse bedrijven, ontplooien va n storende
acti vite iten, creëre n va n sociale onrust, misbruik van arbeiders voor des tab i lise rende act ivileiten'.7 Van hel bedrij fsleven ontving het Topberaad een Mcmorandum waa rin klachten werden ge uit j ege ns de vak bewegi ng e n mee r in het
bij zo nder aan het adres van de Moederbond,
over het fi'ustreren van het productieproces door
het st icht en va n arbeidsonrust (AVVS 1987: 3 1).
Conni cte n di e eerder op het ni vo van de bedrijve n werden uit gevoc ht en krege n nu in al of ni et
uit ve rgro te vorm een vervolg op het hoogste
ni vo va n het Topbe raad.
De onderscheiden bestuursfasen li eten ee n
duidelijke ont wikkelin g zien in de ge leidelijke
deling van de macht door de militairen onder
in vloed va n binnen- en buitenlandse politie ke
druk . Tegen de ac ht ergro nd va n het echec va n de
revolutie hadde n de milit a ire n we inig ke us. De
Gro ndwet we rd ter goedkeuring voorge legd aan
hel vo lk (referend um 30 maart 1987) en op 25
november 1987 werdcn er a lgemcne vrije verki ezingen ge houden. Deze verkiez inge n werden
ove rtuigend gewonnen door het Front voor Democrati e en Ontwikkeling: ee n combinati e van
de 'o ude' politieke partij en NPS, VHP en de
KTPI.
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SAMENVATTING EN CONCLUSIE

De va kbeweging heeft zich via de totstandkoming va n een viertal overkoepelende organisati es ontwikkeld van een bescheiden op het beperkte groepsbelang gerichte verzameling
bondjes tot een politieke en economische factor
van betekenis. De vakorganisaties droegen niet
alleen zorg voor de economische be langenbehartiging voor de leden maar leverden tevens
een belangrijke bijdrage aan de politieke participatie van de werknemers, In de periode vóór de
politieke onafhankelijkheid waren er een aantal
belangrijke confrontaties met de overheid,
waarin de macht van de vakbeweging verder
werd geconso lideerd.

Vóór de politieke onafhankelijkheid was de
vakbeweging gedwongen langs politieke weg
economische doelen te realiseren. In de periode
van de militaire dictatuur werden economische
actiemiddelen ingezet om politieke concess ies (democratisering) afte dwingen. Onder
de militaire dictatuur was de vakbeweging aanvankelijk de enige effectieve oppositionele
groepering met voor de leiding zeifs desa streu ze
fysieke gevolgen. De vakbeweging heeft in alle
fasen van het democratiseringsproces een belangrijke ro l gespeeld. Eerst informeel op de
achtergrond, later formeel participerend en bijdragend aan het proces van machtsdeling.

NOTEN
I. De Progressieve Werknemer.; Organisatie (1948) door Pater
J. Weidm:mn
j!ct A lgemeen Vcrbond \'an Vakverenigingen in Suriname - de
Moederbond (1951) door lA. Pengcl
Centrale-47 (1971) door LJ. Bruma en F. Derhy
Centrale van Landsdienan;n Organi~alie~ (1971) door H. Rusland en H. Sylvester.
2. BriefC.L.O./ DOllanebond aan de regering d.d. 18 januari 1973

3. Brief van de Ccntrale. van Landsdicnaren Organisaties mm de Regering. Januari 1973
4 . BriefPolitiebond d.d. 23-1-1973 aan de Douanebond
5. Radiorede premier J. Sedney. VersJug De Ware Tijd 13-2-1973
6. Rapport Abendanon zie: J. Slagveer, De naeht van de revolutie,
Paramaribo 1980
7. Topberaad: brief aan Het Bestuur van de Vakcemra1c C-47 dd. 9
januari 1986.
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RECENSIES
HislOri.\·c/re DlItllha.\·e lIillllostaallse immigrimtelI in S"rillllllre. Den Haag: Uitgeverij
Amrjt. / 998. 5 delen, 4593 p. (levens op computer te raadplegen i nltet Algemeen RUksarcltief
il/ DCI/ Haag).
Verkorte ,'ersie Historische Database: Hilldosrallmw immigranten in Surillame: 1Il1llWIIboek /873-/9/6. Dell !-laag: Uirgel'eri} AI/wir,
/998. 642 p f 39,50

A4. S. /'/assa l/kh an & S. J-/ira (red.), Grepen uit
/25 jaar IIUUlI.\·(·hafJpeiijke omwikkeling "all
HilllloSlflJrell . Paramariho/Dell Haag: Uitgewri}AlI/rir, / 998.27/ p. f 25, 00

dien slo rpt e het harde agrari sc he bestaan op hel
ptatlctand vóór en na t 945 alle aandacht van dc
familie op. Hij s ti e rf beginjaren zeventig en het

enige wat ik va n hcm weet is dat hij een Ka/klllya
was. Vanwege ee n aantal typisch Indiasc gebruiken had z ijn ycrscllijn in g voor mij iets anachronisti sc h. Hij li ep altijd in ee n dhofie (lendendoek) rond, at uitsluitend uil een ,haria (koperen

bord), dronk altijd uit een/o/(/ (koperen glas) e n
sli ep op ee n kClfhia (bed van geweve n touw). Hij

sprak en verstond nauwelijks het Sranan.
In ve rband met de herdenking van 125 jaar
immigratie va n Hindostancn in Suriname injuni
1998, is door uitgeverij Amrit en het Instituut

CiM. de Klerk. CultIIs ell ritlleelmll hel ortho-

voo r Maatschappij Wetenschappelijk Onderzoe k (IMWO) va n dc Uni versiteit va n Surinmnc

doxe lJilllloei:wre in S""iname en De immigra-

een gedrukte en op compute r Ie raadplegen data -

tie lier f1illllostallen ju Suriuame (gebo nden en
ill één hl/lUle/l/itgegeven. meI een ,'oon voord en
inleiding \'(11/ Sa ndell' Hira) Den !-laag: Uitge ,'e/"IjAlI/rir, /9 98.247 p. f 59.95
Ka/katya \. (naar de insc hcpingshavcn Ca lcutta
in India) werden ze ge noemd de nog in leven
zijnde Hind ostmmsc ex-contract arbeiders. Tus-

sen 1873 en 1917 zijn c r ruim 34.000 con tractarbeiders in Indi a gewo rven voor arbeid op de
plantages na de afschaffing van de slavern ij in
Suriname in 1863.
Veel Hindostaanse families hebben een
Kalkarya a ls grootouder gekend. Mijn grootvader(van vaderskant) was éé n va n hen. Wij wiste n heel weinig V~lIl hem af: hoe heette zijn geboortedorp , wat waren z ijn motieven om India te
ve rlaten. in welkjaar kwam hij aan in Suriname,
hoe was het leven op de plantage al s con tractarbeider, waarom bes loot hij in Suriname te blijven, dacht hij mct heimwee terug aan India? Ik
kan mij niet herinn ere n dat z ijn achtergrond onderwerp vangcsprck binnen dc familie was. Missc hicn had hij ook geen behoefte om over dit
soo rt zaken tc praten . Dat zou wellicht z ijn gevoe lens va n heimwee hebben versterkt. Boven-

base samengesteld met persoonsgegevens van
een groot deel va n de Hindoslaanse immigranten .
De databa se is gebaseerd op twee bronnen: de
Il11migratieregistcrs en de zogenaamde Klappers. De Ill1llli grat ieregisters werden bijgehouden door het Illlmi gratiedepa rtclll en t in S uri -

nam e e n zijn ondergebracht bij het Centraal Bureau Burgerreg istratie in S urinam e. De Klappers. die uit latere jaren dateren. kunnen worden
besc houwd al s een soort uittrekse l van de
Illll1ligratieregisters en z ijn sa me ngesteld door
ambtenaren va n d e Burge rlijke Sta nd in Suriname.
In de database z ijn de reco rds met gegeve ns
uit de Imllli gralieregisiers en de Klappers zovee l
moge lijk sa menge voegd lot één record. Niet van
alle contractanten hee ft men de gegevens kunnen trace ren. De sa menstellers hebben in de databa se de gegevens va n ci rca 26.500 (78 procent) immigranten kunnen achterhalen . Deze
gegeve ns z ijn ni et altijd co mpl ee t, mede vanwege de deplorabele staat va n het archiefweze n
in Suriname: ee n deel van de regi sters is verloren
gegaan ofzwaar besc hadigd waardoor soms es sentiël e gegevens ontb reken.
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Recensies

In de database zijn de gegevens van de afzonderlijke Îmmigranten in 39 items vastge legd. De
items hebben onder meer betrekking op:
contractnulTImcr, naam, leeftijd, familierelaties.

lengte, huidsk leu r, herkennings teken, godsdienst/kaste, beroep, naam van het schip,
aankomstdatul11 in Suriname, in di enst van
welke planter, op welke plantage te werk geste ld

en verzetsactiviteiten. Algemeen wordt aangenomen dat de eerste Hindostanen in 1873 in Su-

riname aankwamen. Dit is niet juist. Tussen
1868 en 1873 zij n er uit Barbados, St. Lucia,
Demarara en Bcrbice meer dan honderd BritsIndiërs aangevoerd voor werk op de plantages.
Ook van deze eerste Hindostaanse contract-

arbeiders z ijn gegevens in de database opgenomen.

Behalve ge nea logische waa rde heeft de database ook wetenschappelijke importantie. Een
explora tie van de gegevens in de database zou
licht kunnen we rpen op ve le nog onbeantwoorde
vragen rond de emi grati e, zoals: was em igratie
een individuele aange legenheid, was er in een
bepaalde regio een voorke ur voo r ee n bepaald
land, hoe was de se kse-ve rdeling onder de emigra nt en in een bepaalde regio? Ook uit het oogpunt van conservering van de archiefgegevens,
geleI op de eerder geconslateerde staat van het
archiefwezen in Suriname, is de publicatie van
deze dalabase toe Ie juichen.
Vrij recem is erook in Fiji een database uitgebracht met gegevens van de Hindostaanse immigranten aldaar. Een vergelijking van beide databases zou wellicht interessante gegevens kunnen opleveren.
Het verschijnen van de database wekte dan
ook mijn bij zondere interesse naar de achtergrond van rnijn grootvader. Op veel vragen is het
vinden van een antwoord niet meer mogelijk,
vooral die aspecten di e samenhangen met zljn
persoonlijke drijfveren, zoa ls de motieven om te
vertrekken uit India, de reacti e van de familie op
zij n vertrek, het leven als contractarbe ider op de

plantage, de motieven om zich permanent in Suriname te vest igen, de betekenis voor hem van
het doorknippen van de fami lieband in India,
heimweegevocicns ctcetera. In de database heb
ik we l een aantal zake lijke gegevens kunnen traceren, die zij n ve rl eden minder dui ster maken. In
de registers staa t hij te boek als Ram sudh
Ghirrao. Hij is gebore n in 1886 in het dorp
Hasnabhari in het district Bahraich. In de atlas
heb ik kunnen achte rhal en dat dil di stri ct op de
grens tu ssen In dia en Nepa l li gt. Op 17 februari
1908 (op 2 1jarige leeftij d) arriveerde hij meI het
schip 'Ganges' in Suriname. Zijn contractperi ode liep afop 17 februari 191 3. Dit is slec hts
een greep uit de gegevens, die in de trouwens
goed lOegankelijke database over mijn grootvader te vinden zijn .
Uitgeverij Amrit en het IMWO verdi enen alle
lof met deze publi catie. Het is Ie hopen dat dit
initiatief navolging krijgt mct betrekking tot het
reco rderen va n overige bij het Centraal Bureau
Burgerrcgistrati e (nog) aanwczige registers: van
immi granten uit Brits West-Indië, Ch inese immigranten en Javaanse immigranten (metjoto
van iedere Javaa nse immigrant!), Het z611 een
goede zaak zij n als ook deze gegevens in een
database worden verzameld en toegankelijk
worden gemaakl voor (wetensc happelijk en genealogisch) ond erzoek.
Tegelijkertijd met de Da tabase is een herdenkingsbunde l (Grepen lIi/ /25 jaar maa/-

schappelijke ontwikkeling

Vll"

Hindostanen)

uitgebracht, waarin door een twaalftal auteurs
wordt ingegaan op de ontwikkeling van Hindostanen in Suriname en in Nederland.
Aan de orde komen de soc iaal-economische
en intellectuele ontwikkeling, de relatie tu ssen
de immigranten en chri ste lijke kerken, woon- en
lee fom standigheden, politieke participatie,
trouwpatronen, Hindostaan se vrouwen, het
Sarnami . Hindos taa nse mu ziek en het levensverhaal van een immigrant. De bundel wordt afgesloten met een beschrijving van de positie van
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Hindostanen in de Ncderlandse samenleving.
Hoewel niet alle bijdragen van wetenschappelijke kwaliteit z ijn, biedt deze bundel
ecn aardig in zicht in de ontwikkeling van de
Hindostaa nse groep. Een niet onbelangrijk minpunt vormen echter de vele typefouten in de bun-

del.
Samenhangend met de herdenking werd in
december 1998 de herdruk gepresenteerd van
twee klassiekers over Hindosta nen in Suriname

van de hand va n de redemptorist pater De Klerk:
Clllws en ritlleel \'(1Jl het orthodoxe Hindoeïsme
il1 SlIriname (verschenen als dissertatie in 1951)
en De immigratie der Hil1dos!anen in Suriname

(verschenen in 1953).
De Klerk s st udies passen in het rijtje van
redemptoristen met een wetenschappelijke belangstelling voo r Suriname (zie de st udies van
onder meer de paters Ahlbrinck, Rikken ,
Doni cie en De Groot). Met vee l kennis van zaken heeft De Klerk be ide studies geschreven. Hij
kwam in 1930 in Suriname en verbleef tu sse n

1933 en 1940 in het district Nickerie. ln Wa ldeck
bouwde hij de 1-lciligeGeest Kerk. In maart 1940
vertrok hij naar Nederland voor vakantie. Het
uitbreken van de oorlog verhinderde een terugkeer naar Suriname. Na de oorlog begon hij te
werken aan z ijn di sserta tie. Tussen 1946 en 1948
verbleef hij kortstondig in Suriname in verband
met zijn onderzoek. Na z ijn promotie werd Nederland zij n werkterrein.
Beide boeken va n De Klerk kunnen worden
gerekend tot sta ndaardwerken waar vee l wetenschappers en geïnteressee rden. die zich bezighouden met llindostanc n. in Suriname gebruik va n maken. CII/tus en ritueel is tot nu toe
de meest omvattende studie van het l-lindoeïslYle
in Suriname. Het accent in de ze studie ligt vooral
op de sClmskc7ra ~. (overgangs rituclen). Vrij gede-

tailleerd beschrijf) De Klerk de vele overgangsrituelen bij de geboo rte. de jonge jaren. het huwelijk en de dood. Daarnaast bespreekt hij ook
de algemene Hindoeïsti sc he beginse len. het of-

9/

fcr (de puja .v) en de belangrijkste religieu ze
feesten. De afgelopen vijfe nveertig jaar is cr
vee l vera nderd binnen het H indoeïsJ11e in Suriname. We kunnen ge rust stel len dat cr met betrekking tot de I-lindostaallse cultuur en de
Hindoeïsti sc he praktijk in Suriname cr een
Caraïbi sc he variant is ontstaan. die nogal vcr af
sta nt van de praktijk in India. Dit maak t Cullus
en riweel ook tot ee n boeiende studie. omdat we
hierdoor vijfenveertig jaar later precies weten
wat er niet meer is en wat cr veranderd is.
De Immigratie der /-lilldostaflen in SlIrif/ome
was oorspronkelijk geschreven in verband met
de he rdenking van 75 jaar immigratie va n
l-lindostanen in Surinamc e n bedoeld als een inleiding bij Cullus en Riweel. Vanwege de hoge
drukkosten werden het uiteindelijk twee

separate publicaties. In hct immigratiebock beschrijft De Klerk het wervingssysteel11, het geografisch en sociaa l milieu van de contractanten
en de geHlseerdc inburgering van de contractanten in Suriname: van contractant. kolonist tot
bu rger van Suriname. Circa dertig jaar lang
vormde deze studie de belangrijkste bron over
de Hindostaansc immigratie. Pas in de jaren
tachtig kreeg het immigratie-onderzoek onder
de I-lindosta nen in Suriname nieuwe impul sen
onder meer door de publicaties van de Leidse
hoogleraar Pietcr Emmer.
Wat dc immigratiestudie van De Klerk bijzonder maakt. is het reit dat hij gebruik heeft
gc maakt van archiefmateriaal in Suriname, dat
voo r een belangrijk deel inmiddels verloren is
gegaan. en dat hij met vee l eerste generatie-immi gra illen heen gesproken.
Be ide boeken van De Klerk hebben cultuurhi storisc he waarde en de (keurig verzorgde) herdruk mag als een eerbetoon worden beschouwd
voor het monnikenwerk van de inmiddels 95jarige pa ter.
Hans Ramsoedh
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Joop Vernooi), De Rooms Katholieke Gemeellte
iu Suriname. Hmulboek "all de geschiedellis
vall tie Rooms Katlrolieke kerk ;11 Surillame.
Paramaribo: Leo Viclo/; /998.285 p. ISBN 999
/496/8/ .
In de opgegeven literatuur op pagina 264 en verder va n De Rooms-Katholieke Gemeen te in Suriname vi nden we meer dan vijftig titel s van
publicat ies van Vcrnooij. De meeste daarvan
gaan over de room s-katholiek kerk in Suriname
en dan meestal ove r de geschiedenis van die
kerk. Het werd du s tijd voor ee n handboek.
Vernooijs boek is echter meer een korte en onevenwichtige samenvatting van die geschriften,
hoewel de schrijver zelf zij n boek ziet als een
inleiding tot de bedoelde geschiedeni s, een
"handleiding om zelf mc[ studi e en onderzoek
verder te gaan". Ik denk dat de vele opsommingen en reeksen cijfers zonder toelichtend commentaar in dat licht gezien moeten worden. De
docent Surinaamse kerkgeschiedeni s in Suriname za l nog veel te verze tt en hebben, als hij dit
hand boek wil geb ruik en.
Het handboek van Vernooij is ve rd ee ld in vij f
hoofästukken, inclusief een inleiding en een samenvatting op het eind, elk met een aantal subparagrafen. Het is ee n tame lijk a fstandelijk geschreven geschi edenis van het instituut roomskath olieke kerk in Suriname en van het uit Nederl and gezonden personeel ten behoeve van dat
instituut.
Na de Inleiding, hoofds tuk I, vo lgt de period isering in :
II Een besc heiden begin 1683- 1825,
111 Confrontat ie en co nsolidatie 1825- 1945 ,
IV Veranderingen 1945- 1975 en
V Nieuwe agenda 1975-heden.
Hel grootste deel van het boek is gewijd aan de
geschiedeni s vana f 1866, het jaar van de kom st
va n de kl oosterlingen van de congregatie van de
Redemptoristen in Suriname. Vemooij is ook
Redemptorist en zijn boek kan een beetje gele-

zen worden als de geschiedenis van de
Redemptoristen in Suriname, ofwel een geschiedeni svan hoc zij hun zending hebben opgevat en uitgevoerd . Zij hebben de Surinaamse
roo ms-ka th olieke kerk vorm gegeven. Pas in
1949 komt een andere congregati e, die der
Oblaten va n Maria, in Suriname werkell. Hun,
wel kortere, geschiedenis wordt door Vernoo ij in
anderhalve pagina afgehand eld (p. 164-165).
Vanaf het ' besc he iden begin' in 1683 tot de
komst van de Redem ptoristen in 1866 heeft de
kerk een kwakkelend bestaan geleid. De priesters bleven betrekkelijk ko rt in Surinam e: ze gingen gauw dood ofvertrokken snel weer naar Nede rl and e n het aanta l katho lieken groe ide ni et
noemenswaardi g. Ve rnooij constateert een 'opvallende groei' in de laatste j aren voor de afsc hatTing van de slavernij in 1863. Hij verklaart
zij n cijfe rs niet. In 1860 waren er 10.288
kath olieken, in 1862 11 .753 (met de notiti e:
3.504 vrij en) en in 1863 12.000 (p. 53). Een
groei dus onder de slaven vlak voor hun
emancipatie. Vernooij trekt er geen conclusie uit
en licht niets toe over deze cijfers. Als de Redemptori sten in 1995 hun werk in Suriname beginnen afte sluiten, zij n er 9 1.000 katholi eken in
Su riname. Ik geloof dat dat ongeveer een kwart
is van de totale bevolk ing.
De geschiedenis van de rooms-katholieke gemeente in Suriname is niet alleen het verhaal
over priesters, ofschoon die er bijna overal de
hoofdro l in vervullen. Het isook het verhaal over
de fraters en zusters, die vooral in het onderwijs
en de gezondheidszorg de priesters als het wa re
ter zijde stonden in het missiewerk. De hoofdstukkeni Ven V geve n een vers lag van de pogingen tot Surinamisering en van wat daar telkens
onder verstaan werd, als ook de mi slukking van
vele van die pogingen. De stem van de leken
wordt pas omstreek s hel begin van de jaren zesti g gehoord in versc hill ende bisschoppelijke
commissies die ingesteld en weer ontbonden
werden. In het begin waren die leken katholieke
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Nederlanders, die in hct kader va n dc ontwikkelingshulp naar Suriname waren uitgezonden.
Mcestal was het toch ccn pater die voo rzitter
werd. Zoa ls bijvoorbeeld bij de in 1960 in gestelde Bi ssc hoppelijk Advies COlllmissie
(BAC), waarin vier paters, een frater van Tilburg
en drie leken zaten. De voo rzitter was een pater.
In het hoofdstuk over de periode 1975 - heden
besteed~ Vcrnooij veel aandacht aan de staa tsgreep en alles wat daarop vo lgde, a lsmede aan de
rol va n de kcrken in die turbulente jaren. Hi er
krijgt de geschiedenis een ander karakter: ze
wordt in z ijn bock meer de geschiedenis van de
christelijke kerken in Suriname, waardoor de
aparte rol va n de rooms-katholieke kerk ni et hel der naar vo ren komt. Maar ook in deze periode
integreert Vernooij z ijn kerkgeschiedenis, nog
steeds mi ss iegeschiedeni s, niet in het geheel van
de gcschiedenis van Suriname.
Vernooij gceft in zijn boek overzichten van
a ll erlei rooms-katholieke organi sati es. die tusse n 1866 en hcden gest ic ht zijn op ve le gebieden, bijvoorbeeld op het gebied va n het onderwijs en gezo ndh eidszorg. De opkomst, de bloei
en ook de op heffi ng va n die institutcn worden in
de meeste geval le n numeriek besc hreven en niet
kwalitatief. In de bijlage n vinden we lijstcn van
roo ms-katholiekc sti chtingen, opsommingen
van regiemelllcn dic in dc loop van de tijd zijn
gemaakt en een Belcidsplan va n het Bisdom
Paramaribo 1997-200 I. De bronnen cn literatuur staan nogal romllle li g bij elkaar op pagina
257-275.
Watllloete n wc zegge n over dit boek? De laatste tijd zic n wc in Suriname boeken versc hijnen
die we kunncn karakt cri se ren als pogingen om
dc gesc hi cdcni s Véln Suriname van "binnenui t'·
te beschrijven . Daarmee bedoel ik een gesc hi edschrijving vanuit ecn eigen Surinaams perspccti ef. Zo kunnen Julcs Sedncys De toekomst van
ons )Ier/eden (1997) en Siegfried Werners Johan
Ac/ollPellgel ell de geest I'GII =ijll tijd ( 1998) besc houwd wordcn a ls pogingcn tot een Suri-
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n ~lal11 se hi storiografie. Vernooijs boek daarentegen is beslist ni et van binnenuit geschrevcn.
het geeft in dc meest let te rlijke z in dc geschiedeni s weer van de rooms-katholicke mi ssie in Suriname. Dus een ze ndingsgesc hi edenis en wel
vanui t Nedcrland. Is het een verslag over het
rooms-kat hol ieke aandeel in de kcrstening van
het Surinaamse vo lk? Dat lijkt hct niet te zijn.
omda t dc Surinaamse rooms-katho li eke gclovige n ze lfn ict ofnauwe lijks aan het woo rd kome n. Hct verhaal gaat niet over en is geen re flecti e op het eigen verledcn va n de rooms-katholieke Surinamcrs. We krij gen gecn informatie
over hun receptie en ve rwerking (verinnerlijking'!) va n het christcndom in zijn specifi e kc roollls-kathol ickc vorm. Uit Vernooij s vcrhaal komen wc bijvoorbeeld niette weten wat de
ge lovigen en de nog-nict-gelovige n in 1866
dachten ove r de mannen in zwarte togcn mct
witte boorden e n een kralen snoer 0111 hUil middel, mann cn die vanaf toen hun PATERS zouden
zijn. Is de Surinaamse missiegeschiedenis iets
anders dan de geschiedc ni s va n dc Surinaamse
rooms-katho li eke gemecnte? Vernooij schrijft
ze lf dat mcn gemcente-zijn (kerk zijn ) moel Ieren. We zo udcn dan graag die ervaringsgesc hi cdcni s van de Surinaamse gemeenteledcn
w illen lezc n. Dat Vernooijs ve rhaal a ls van bui Icnafwordt crvarcn.l igt natuurlijk voor een deel
aan dc door hem gebruikte bronnen. In di e bronne n is de vis ic va n de Surinaamse christen op
zijn chri sten worden cn c hri ste n zijn niet tc vinden. Er wordt ove r hem geschreven. maar zijn
eigen belijdenisdocumenten zij n e r niet. Iets
dergelijks stclt Oostindieook vast in z ijn boeken
overde plantages Roosenburg en Mon Bijou: de
stem van dc slaven van die plantagesol1tbreekt in
zijn bronnen.
Maar VenlOoij blijft ook aan de buitenkant
wa nn ecr hij z ich afe n toe probcert in te leven in
de gedachten en gevoelens van de Surinaamse
gemcente leden. Zo sc hrijft hij over de slavencultuur (p. 52): "N iettemin bleven de lokale
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mensen vasthouden aan vele elementen van hun
oorspronkelijke religie, oo k a ls zij Gemeentelid
waren gewo rden. De priesters moesten dat , ni ct

van harte, maar gedogen", Wat die ve le elementen wa ren en wat hun oorspronkelijke religie
was, komen wc niet tc weten.
In de sa menva tting (p. 22 1) schrijft Vernooij
"Zo hebben wc enigszinsgezocht naar de kwaliteit van het evangelisch geloofin de Surinaamse
Katholieke Gc meente en dan voorn amelijk op
publiek, extern vlak: wat in de mensen Iceft en
groei t zouden we toch moeten kunnen opzoeken

en aangeven . Maar dal hebben we in dil kader
niet gedaa n" , En juist dat had hij moeten doen
om een echte geschi edeni s van de ge meente te

kunnen schrijven.
Ook schrij fi hij dat de gesc hieden is van de
kerk in Suriname geteke nd is door negatieve ele-

menten, zoals de ve rvreemding va n de mensen
van hun eigen cultuur en religie. dus decultu ra tie; te lang Hollands va n aa rd gebleven en al
te lang met Euro pees personeel. Dit is een milde
formul ering va n de harde strijd die de missionarissen gevoerd hebben tegen het re'igjeus/ ellltu~
reel erfgoed van de Afrikaanse slave n en hun
afstammel ingen.
Vernooijs boek is eigenlijk een stukje Nederlandse mi ssiegesehiedeni s, maar dan zonder
de dwarsverba nden met de ontwikkelingen in
Nederland zelf. En die ont wikkelingen hebben
hun repercussies gehad op de uiteindelijke vorm
va n de kersteningsacti viteiten door de missionarissen in Suriname. De Surinamers zullen zich
uiteindelijk zelfmocten buigen over de methode
van hun kerkelijke gesc hiedschrij ving, het is
tenslotte een dee l va n hun gesc hieden is.
Het boek eindigt met een toekomstvisie,
waarin onder meer de vastenbrief uit 1991 van
de inmiddels Surinaa mse bisschop wordt aangehaald (p. 2 19): " IJc gelovigen zullen daarom zoveel mogelijk van hun eigen kultuur en traditi es
moeten herkennen in de viering, de belijdenis en
de beleving van het geloof binnen hun

Ge meente". Dit is een aa nsporing en nog geen
geschieden is.
Voor wat het boek va n Vernooij belreft. hoo p
ik dat het inderdaad in Suriname een aanzet zal
geve n lot studie en onderzoek, mede om te zijner
tijd grondi g herschreven te kunnen worden.
Hein Ee rsel

Fral/klil/ W. KI/ig lll (ed ), The Slave Sociefjls of
,he ClIribbeUII . LOl1doll & BasÎlIgstoke
[Gel/era/ Hislo,y of Ihe Caribbelln, vol. IIIJ :
Unesco Publishing/Macmillan Educationa/,
/ 997. xvi + 379 p.

Hoe vaa k is al niet geprobeerd om een alomvattende gesch iedeni s va n het Caraibisch gebied
te schrij ve n? Andere regio '5 en continenten hebben in dit opzicht meer Succes gehad getuige
kloeke, veeldelige serics zoal s de Call1hridge
Histories va n A frika, Latijns Amerika en Zuidoost Azië . Toegegeven, cr zijn nogal wat obstakels in de Caraïbi sche historiografie: er bestaan
wel vergel ijkende studies over slavenhandel en
slavernij, maar over andere onderwerpen is dat
nauwelijks het geval. Daarbij komt dat de
meeste historische publi caties weliswaar in het
Engels zjjn ve rschenen, maar dat een vergelijkende geschiedenis va n het Caribische gebied
toch onmogelijk voorbij kan gaa n aan
publicaties in het Spaans, Frans en Nederlands.
Vandaa r dat de U ESCO zich het lot van deze
histori ografisc he assepoester heeft aangetrokken. Dat lijkt mooi, maar dat is het niet. Deze
multinationale organisatie grossiert weliswaa r
in veeldelige overzichtswerken, maar de meeste
daarvan zijn met afstand door de reeds genoemde uitgaven van Cambridge en Oxford
ge passeerd. Deze Enge ls-Amerikaanse universitaire uitgeverijen weten vaak niet alleen betere
wetenschappers voor hun series te strikken,
maar ze zijn ook niet te ve rslaan als het gaat 0111
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snell e publicatie, marketing en e ffici e ncy. Jam mer voor de Caraïben, maar voor dat gebied be-

staat geen keus. De UNESCO heeft het alleenrecht en dat betekent dat er de afgelopen 15 (I)
jaar uit voerig e n vee lvuldi g \s verga derd overhel
project, dat er een ragfijn , uitge balancee rd
sc hcma va n edi tors, sub-editors, auteurs en c o~
auteurs is opgeste ld, waarbij aan de regionale ell
lin guïsti sc he ve rsc hill en in de Cara'ibi sche regio
zoveel mogelijk recht is gedaan.

Of deze uit voerige en voora l langdurige proced ure nu ook tot een extra fraai res ultaat heeft
ge leid is aa n de hand van het ee rst versche nen
deel nieL op te maken. In dit boek _ het enige
thema ti sc he in de reeks - worde n de Ca ra'lbisc he
slavensa menlevin ge n gea na lyseerd en dat gebeurt o p een degelijke, ouderwe tse manie r. Niks
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Zoa ls a l gc meld berusten de meeste hoo fdstukken wcl erg op i Ilformatie uil alleen de Brit se
Caraïbe n. Een fra aie uitzondering vormcn de
demografische en economisc he hoofdstukken
van Enge rma n/ Hi gman e n Eltis, waar de
bevo lk ingsantwikkeling cn plantage-eco nomi e

tussen 1750 en 1830 van alle delen va n het
Caraïbi sche gcb ied met e lk aar worden ve rge leken. Ook het hoofd st uk ove r dc weglopers is gebasee rd op zo'n co mpara ti eve aa npak .

De trage en chaot ische we rkwijze va n de
UNESCO heeft cr overigens toe geleid, dat een
aa ntal bijdragen niet meer geheel up to date zijn.
Zo is than s mecr bekend ove r de mortal ite it in de
slave nhande l dan Colin Pa lmer doet voorkome n. Dat ge ldt meI name voor de silUatie na

geen balans lusscn de ve rschillende de len va n de

1750 en die komt in dit hoofdstuk om onbegrijpelijke redenen niet ter sprake. Deze auteur si-

regio en al hel emaal geen ni euwe geluiden van
de tot nu toe wreed miskende historische of antropo logische gen ieë n. Het door Franklin
Kni ght uit gegeven deel had net zo goed door
Oxford ofCa mbridgc op de markt kunnen z ijn
gebracht en voor ee n ove rz ic htswe rk is dat ee n

tu eert de oorzaak va n de hoge sterfte onder de
slaven nog bijna exclusie f aan boo rd va n de
schepe n; de wij ze va n ve rvoere n de behandeling
wa ren da ar sc huld aan. In de meeste rece nt e analyses lijkt ec hte r de co nditi e, waar in de slaven
aan boord kwam en, bepale nd voor hun

compl iment. De auteurs zij n vrijwel allemaal

overlevingskansen. De bijdragen va n Beekles en

afkomstig uit het Enge lse taa lgeb ied cn hebben
ruimschoots hun spore n ve rdi end. Ook dat is
voor ec n bock over de West- In dische slavensamenl evi nge n niet storend, omdat j uist over de
slavenhandel en de slavern ij vee l 111 het Enge ls is

Craton z ijn eve nee ns c ni gsz ins gedatee rde, ke urige. politiek co rrec te same nvatt in ge n va n de
sta nd van zaken uit de jaren tachti g. Be ide auteurs zien de s lavensamen lcvingen als bizarre,
gewe lddadige politiestat en, waarin de slaven
vie rent wintig uur per et maal verzei pleegden.

geschreven. Colin Palmer behandelt de slavenhandel, Stan ley Engerman en Barry Higman de
demografie. Davi d Ehi s de economi e, Si lvia de
Groot de marrons, Hilary Beck les de sociale en
politieke controle, Michael Cra ton het slavenve rzet. Frank lin Kni ght de slave ncultuur, Mary
Turne r de slave ngodsdi cnst. en het boek wordt
bes lote n met ee n hoofdst uk ove r hct uiteenvallen
van de Caraïbische slave nsystemen van de hand
van Fra nklin Kni ght.
Het resultaat mag er z ijn en er is op dit ogenblik gee n beter ove rz icht swc rk over de
Caribaïsc he slavensamenlevingen beschikbaar.

Recent onderzoek laat echter een heel ander
beeld zien. ln het Cara'lbisc h gebied was het aa nlalordehandhavers (po litie, militairen en militic )j lIist re latiefgeri ng. Daaraan afgemeten zo uden vee l landen in Europa eerder in aal1l1'\erking
komen voor dit predikaat. Over het slavc nve rzet
wordt vce l obligaats gezegd. Craton zict in het
bewe rken va n de ' kostgrondjes' door de sla ven
en in de hoge kindersterfte eve nzove le blijken
van opstandigheid. Waarom? Hardc bewij ze n
voor di e veronderste llin g zij n er niet. Zo uden de
slaven hun tuinen niet gewoon heb ben bewerkt

96

Recensies

om wa! bij te verdi enen en 0111 wat gevariee rder
te eten dan dc uitdelingen van de planters mogelijk maakten zo nder daarbij steeds aan ve rze i te
denk en? Ook dc kinderste rfte is geen goed argument. Die bleer hoog na de emanc ipatie en di e

was laag bij de Afrikanen in Noord-Ame rika ten
tijde va n de slave rnij. Voorts maakte deze auteur

volgende eeuw het licht z ien . Een moa; momeIH
om de hier besproke n deel weer opnieuw te redigeren en o m de onevenwichti ghe id tu ssen de
verschil lende Ca raïbi sche regio's te herstell en.
Het is daarbij zee r de vraag ofcr tot dat moment
een beter overzichtswerk va n de West-Indisc he
slavernij za l versc hijne n.

vee l werk van de ontroerende ve rzetsso lidariteit

tussen Indianen en sla ven, terwijl Silvia de
Groot in haar hoofdstuk over 'maroan
cOll1l1umilies'

hiervan

nau welijks melding

maakt, maar in een enkel woo rd (p. 175) laat ze
z ien , dat cr van zo' n solidariteit lang niet altijd
sprake was.
In een declmet vee l a uteurs is het vrijwel on-

vermijdelij k dar er onderlinge ve rschi lIen en inconsiste nti es optreden. Het zo u ech ter voor de
hand li ggen dat de bijdragen van de hand van de
editor, Franklin Kni g ht, daar va n gevrij waard
zo uden zijn . Dat is ec hter niet het geval. Probeert
David Eltis in zijn hoofd stuk aan te tonen, dat de
afsc haffing van de slaven handel en van de slavernij de p lantage-economie van West-Indië
vee l sc hade heen berokkend, evenzo vrolijk
zaait Franklin KJlight weer twijfel over dit vee l
bedi sc ussieerde punt. Volgens Knight moet er al
voor de afschatTing wat fout zijn geweest metde
slaveneconomie en hij haalt alle oude argumenten weer uit de ka st: I) het ontstaan van het
' produktiekapitalisme' naast het ' handel ska pitali sme' (so what?), 2) de rol van de bietsuiker
(maar gee n melding van de gelijkt ijdige groei
va n de suikcreo ns umptie), 3) de techni sc he
vooruitgang. di e de overgang naar vrije arbeid
op de plantages zo u he bben vergemakkelijkt
(maar op het ve ld bleef a ll es bij het oude).
In de DescriprÎon o/ rhe Project in het voorwerk va n dil deel kondigt de voorzitter van het
redactiebureau va n de General HistOly of Jhe
Caribbean, Roy Augi er, aa n dat er na dit deel
nog vijf zu ll en vo lgen. A ls we daarbij uitgaan
van de gemiddelde snelheid van het reeds afgelegd e traject, dan zal het laatste dee l ver in de

P.C.Emmer

Ly dia Rood. Maureell. Eell SurÎluIOJIlSe;1I Neder/am/. Amsterdam: Promethells, /998. /3 7 p.
f 24.90. ISB N 90 533363 1 I
In Maureen vertelt Lydia Rood het ve rhaa l van
een vriendsc hap tu ssen twee in veel opzichten
verschill ende vrouwen : de Nederla ndse Lydia ,
tegelijkertijd de ve rte lster, die ambitieus is, een
goede baan en navenant inkomen heeft en moeder van een dochter is. en de Surinaamse
Maurcen, een dogla, (bijstands)moeder van vier
kinderen. Haar leven wordt, volgens de vertelster, voora l gekenmerkt doo r inertie, door onvermogen op een fat soenlijke manier voor haar kin deren te zorgen, door van de hand in de tand
leven , ge ld lenen en uitgaan. De band tussen de
twee vrouwen wo rdt vooral belichaamd in de op
het ei nd van het boek vijftienjarige Joshua , de
oudste zoon van Maureen, dieal vanafde peuterschool een bij zo ndere vrie ndsc hap heeft met de
dochter van Lydia (broertje-zusje) en zijn weekends en vaka nties grotendeels in dat hui shouden
doorbrengt. Op pagina 8 waar Lydia de contrasten tu ssen de twee vriendinnen de revue laat passe ren en constateert dat ze zo op het oog niets
met e lkaa r gemeen hebben, vraagt ze zich af:
" We houden toevalli g allebei van dansen en ouwehoeren, maar is dat vo ldoende basis voor een
vri endsc hap?" Ik ben geneigd die vraag ontkennend te beantwoorden en Maureen aan te rad en
a ls de blik se m Prozac te gaan slikken, iets aan
haar ink omensposit ie te doen en een andere
vriendin te zoeken.
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Vorig jaa r opende Anil Ram das in NRCHande lsblad een aanva l op de Nederl andse li teraire goege mee nt e. die ziend e blind en horende
doof, ni et bereid is dc mult ic ulturele samenl evi ng op een geloofwaardige wij ze in hun werk
tot leve n IC laten komen. En hier is dan Roods
poging, di e, ik zal het maa rllleteen zeggen, in di e
status quo geen vera nderin g verma g te brengen.
Wannee r de ve rt elste r met instemmin g Joost
Zwagermans De Bltitel/ vrou w (p. 16) aanh aa lt
als gezag hebbend e bron over het geslachtelijke
leven van de creoolse bevolkingsgroep, telt deze
lezer al voor twee. Hoewel Rood geprobeerd

heeft Maurecn een eigen stem te ve rlenen, middels het st(j lmiddel va n de brieven va n soms we l
60 kantjes, die ze ondanks haar inerti e aa n de ikfiguu r schrij ft, wo rdt ze nooi t een figuur van
vlees en bloed maa r bI ij ft ze een bord kartonnen
stereotype. Nada t Ma ureen dus eerst a ls onve rbeterlij ke, onvo lwassen en onve ran twoo rdelij ke
lu iwa mmes is neergezet, doe t de vertelster ee n
onl ogisch be roep op de coöperati e va n de lezer
om mee te gaa n in ee n acti viteit van Maureen di e
toch we l erg onwaarsc hijnlijk lijkt: op grond
waa rva n zo uden we eigenlij k moeten gelove n
da t Maureen zo' n grote be hoefte aa n zelfre fl ecti e heeO? Hoezo stelt zij er be lang in zichzelfe n de were ld om zich heen te doorgronden,
als ze ook lekker kan gaa n dansen en in bed kan
liggen? Het is maa r één voorbeeld van de
gemakzucht igheid waa nnee deze roman zichzelf onderuit haa lt.
Hoewel we geacht worden te geloven dat de
roman Ma uree ns ve rhaa l in haa r eigen woorden
verte lt, blijft zij letterl ijk gevangen en
gesa ndw ichet binnen de sc hrale en geëxotiseerde mogelij kh eden die ve rtelster Lydi a voo r
haa r ziet. De kl oof tusse n de mani eren waarop de
twee vro uwe n ve rbeeld wo rden, schept alleen
maar ongeloofen afstand . Lydia prese nteert zich
als ee n sy mpathi eke Surin ame- en Surinamersdeskundi ge, iemand die achteloos vert elt vee l
Surinaamse vri enden te hebben en zij meet zich
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daardoor bij voorbaa t de rol va n bescheiden. geloofwaa rd ige ge tu ige aa n. In fei te is Lydia vee l
'deskundige r' dan Maureen wanneer het op kennis va n Surinaa mse cu lturen aankom t. Lydia besc hikt over waa rlijk 'encyclopedi sc he' kenn is
met betrekkin g 10 1 Surinamers. Zo krij gen wc
uit ge legd wat hel ve rsc hi l is tussen Hindoslanen
en Hindoestanen (p. 23), dat ee n dog/a iemand is
met een mengse ltje va n allerl ei soo rten bloed (p.
14) en dat de di ep ve rankerde neiging tot discri minatie in de Suri naa mse cultuur veroorzaa kt is
door de slave rn ij (p. 33). Blessed hmocel1ce,
dac ht ik tijdens het lezen voortd ure nd. enje moe t
maa r durve n zul ke bo rrelpraat op te schrij ve n.
Hoezo: " maar Suri namers lope n in mijn ervaring sowieso ni et te koop met hun emoti es" (p.
37) en over wie gaat het eigenlijk in : ''In de
Surinaamse cult uu r is het nu eenmaa l llot dOlle
om de hand elwijze vanje ouders ofo udcre mcnse n in het algemcen ter disc ussie te stellen" (p.
]9)? Onverdeeld leesgenoegen was het niet.
Het punt waarop ik definiti ef afhaa kte was
wa nn eer lege n het ei nd va n het boe k eindelij k de
belo ft e inge lost wordt, waarom Mallfeen Lydi a
zo aa n zich heeft we ten te binden: Mauree n hee ft
name lij k aa nge bode n draag moeder te wo rden
voor Lydi a, die niet meer zwanger ka n wo rden.
Hoewel de ondern eming ni et tot het gewe nste
doel leidt. heen de geste zoveel indruk op Lydi a
gemaak t, dat nicmand meer aa n Maurec n moet
komen. ondanks haa r luiheid, haa r kinderl ijkheid, haa r onve rmoge n om ui l haa r bed tc komen, een baan Ie zoe ken of in iets anders geïnteresseerd Ie zij n dan in dansen en fees tviercn.
Voor zover dat tot da n toe nog niet duidelijk was,
blaast Rood met deze taakverdeli ng ee n oude,
etnocent rische hië rarchie wee r eige ntijds leven
in : de zwart e vrouw als lichaam, de witte als
rati o. Deze dichotomie kent ve rschi llende
versc hijningsvormen in het boek: de tege nstelling tussen de geëmancipeerd e, ve rli chte Nederlandse vro uw, met Surinaa mse vri enden, 'dus'
vooroordelen en racisme voorb ij , tegenove r de,
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door kinderen en uitkering geknechte, bo l van

vooroordelen staande Surinaamse vrouw, fungeert als een rode draad. Gemeten aan een roman
als deze, als toetssteen voor de letteren in de
multiculturele samen leving op de drempel naar
de volgende eeuw, moeten we het, hoewel vrou-

wen de voornaamste protagonisten zijn, maar
gewoon bij Reve , Hermans en Mutisch houden.
Gloria Wekker

Miclzie/ van Kempen, Kijk ,'reeS/OOS;1I de spiegel, A/bert He/man 1903-1996, Notities, lIola ~\',
Iloteringen. Haarlem: In de Knipscheer, /99B.

125 p. f 25,00.
Albert Helman heeft zo lang geleefd en zo' n
enorm oeuvre achterge laten op zeer verschi l-

lende gebieden, dat aan zijn leven en zijn werk
nog vele proefschriften, scripties en andere studies gewijd zu llen worden. Ook Michiel van
Kempen heeft ze lf zeker nog niet het laatste
woord over Helman gezegd. De bescheiden ondertitel Notities, nota noteringen geeft dit

s.

reeds aan.
Toch is het belangrijk dat reeds twee jaar na
Helmans overlijden een beeld van hem wordt
gegeven. Een beeld dat is opgebouwd uit persoonlijke herinneringen van Van Kempen uit de

laatste tien jaar van Lichtvelds leven, uit werk
van Helman, uit wat hij over zichzelfverte ldel
maar ook uil artike len en ve rhalen over hetzij de
persoon Lou Lichtveld, hetzij het werk van Helman.
Lau Lichtveld was geen innemend mens, dat
wordt ons duidelijk uit verschillende voorbeelden. Hij was overtuigd van zijn eigen superioriteit en liet dat ook duidelijk merken. En hij
was rancuneus en wekte daardoor ook rancunes
op. Wanneer we daar nog aan toevoegen z ijn -

nict door Van Kempen genoemde - extreme zuinigheid die hem een uitstekend voorzitter (geen

directeur zoa ls op p. 14 vermeld wordt) van de
Rekenkamer maakte, maar nict bijdroeg tot zijn
populariteit onder de Surinaamse creolen, dan is
het niet verbazingwekkend dat hij geen ge liefde
figuur was in Paramaribo tussen 1954 en 1961.
Ook zijn werk C11 zijn beweringen worden kriti sch bekeken. Zo wordt scherpzinnig geargumenteerd dat de bewering dat hij Multatuli 's
Max Havelaar niet had gelezen toen hij Zuid
Zuidwest schreef, hoogst onwaarschijnlijk is
(hoofdstuk lil).
Des te knapper is het dat Van Kempen ondanks zijn kritische houding toch waardering en
zelfs liefde voor de schrijver weet over te brengen. Waardering voor zijn enorme eruditie, voor
veel van zijn werk en voor zijn politieke keuzes.
Ondanks Van Kempens uitgebreide documentatie zijn mij enkele lacunes en kleine
onnauwkeurigheden opgevallen, die misschien
in een volgende druk vermeden kunnen worden.
Er worden vee l namen en titels genoemd. Een
register heb ik daarom gemist. Het verbaast dat
nergens gebruik is gemaakt van de brieven van
Jan Voorhoeve, 1 die ongeveer in dezelfde tijd in
Suriname was als Lichtveld en die dikwijl s in
confl ict met hem was, maar in verschi llende opzichten ook waardering voor hem had. De
Spellingscommissie Surinaams (de term Sranan
werd in de Resolutie niet gebruikt) is ingesteld in
1960 en niet in 1961. Haareindrapport werd ook
in 1960 uitgebracht, de Woordenlijst verscheen
in 1961 (p. 62 en 63). Lobi na bun datm, de
bewerking van Molières L'amour médicin en
niet van Le médicin malgré lui, is nooit in druk
verschenen. Waarschijnlijk is de bewerking
vóór 1960 tot stand gekomen (p. 63).' Na 1975
kunnen we in Suriname niet meer van de Staten
(p. 80) spreken. Tegenwoordig heet de
volksvertegenwoordiging De NationaleAssemblee. Voor ieder die niet op de hoogte is van de
inhoud en strekking van het Manifest voor de
redding van Suriname (p. 108) blij ft de ondertekening hiervan door Helman een nog groter
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raadsc\ dan voor Va n Kcmpcn.
Van Kempens bewcrin g dat de waarderin g
voor Alben I-I cll11al1 in Surinamc op de dag van
diens overlijden een pl otselinge we nding nam. is
beslist niet juist. Hoewel Hclman tegenstand opricp en hij ze ker gce n waa rderin g voor een eventueel Surinaams publi ek had;' is er wel steeds
waard erin g geweest voo r hem al s schrij ver en is
die ook or ve rschillende 1110menten geuit. Van
Kcmpen nocmt zel f de lezinge n die Frank
Martinus hield in 1977 (A/berf He/man. de een=amejager), maar vermeldt ni et dat dit was ' ter
gelegenheid van de I-I elmanweck georganiseerd
door hel Surinaams Museum - Fort Zeelandia.
Paramaribo - Surinamc·. Tijdens deze weck zijn
ook twee film s over I-Ielmall ve rtoond . Frank
Martinus was toen docent letterkunde aa n het
Instituut voor de opleiding va n Leraren in
Paramari bo en zijn lezingen zij n door dit instituut uitgegeven. "" Op 6 november 199 1. de voo ravond va n zijn 88ste vc rjaa rda g, werd in het Surinaams Museum een lezing over AIbert Helman
gehouden door A.O. Dultcnhofer. 5 In de pauze
werd een bandje gcspee ld met mu ziek van Li chtve ld uitgevoe rd door Tan CroIlC. Hel I-Ielmannummer van A1U1ya ll/a ve rscheen in 1993 in Suriname evenal s Privé-domein Jlan de Surinaamse /elleren. waarin de nodi ge aandac ht aan
I-Ielman wordt besleed. terwij l een foto van zijn
borstbeeld op het kart prijkt. Na I-/ e lmans ove r-

lijden is de literaire belang5telling voor hem zeker toegenomen. maar van een we nding is geen
sprake geweest.
Van Kempen geeft zelfaan dat door de hoogwaard ighe idsbekl eders ook na Lie htve lds dood

weinig waarderin g voo r hem werd uitgesproken,
maar zegt dal Licht vc ld zich gewoonlijk zo negatic fove r hen uitliet. dat dit ni et te verwachten
vi el (p. 8 1). Man!" zou het niet va n grootheid getui ge n als tenminste een van de onderwij sinstellinge n die tijdens zijn mini sterschap
en dankzij zijn in spanning werden opgericht (de
Surinaamse Kweekschool, nu Pedagogisch ln-

stit UUl en de A.M.S.) naar hcm werd ve rnoemd?
1-le lman/ Liclll vc ld ze lf hee rt a ltijd ee n zee r

ambivalente houding tcn opzichte va n Suriname
ge koesterd. HCl is dan ook niet ve rwonderlij k
dat die ambi valenti c wederzijds is.
Mei deze kriti sche opmerkin ge n wil ik nict
aan de waarde van Kijk vrees/oos ;11 de :. p iegel
afdoen. Wij krij ge n absoluut gee n ge tlallecrd
beeld noch van de mcns. noch van diens werk,
maar desondanks zijn wij aan het einde dicp onderd e indruk zijn va n de "consequente lrouw di e
hij altijd hee ft durven belonen aa n zijn eigenzinnige geest" (p. 109). Yersc hillende n va n ons z ui -

len mi sschien lot een herwaarderin g van Helman komen en sOl11l11ig werk van hem l11el
nieuwc ogen (hcr)lezen.

Noten
I. Meel. Peler Op ;0('1.. /l{lUI" SIII"iI/lWIII.\t' 1/111'111('11. Nligdarl'lI
gesl"llrijie/l \"(111.1111/ J;)(JI"!JOI'I '(' (IY5()~/9(i1). Ulredll \1)97.
2. Begin 1960 ontvi ng ik hel stuk in stenci lvo rm van Lo u's
schoon,t.Oon. de n:gisseur Ton Verwey. aan wie ik gevraagd
had of hij ie l ~ kon suggereren dat J oor een k\\"eeksehoolk1a~
gespeeld WIl ku nnen worden. I k t is in datzelfde jaar uilgl"
voerd op el.!n bonle avond Ier gelegenhei d van hel IO·prig
bestaan van de Surina:l1llse Kweckschoolen deAMS enlll,;.'e
jaar laler mei deLelfeIe hoo/arobpelers herha~ld.
3. DesllJds was ik nogal geschok l locn Liehl\'cfd lijJclI.~ de diS'
cussico na econ causerie over aUleurs in hel Carablsch gebied
door Johanll;! Fclhoen Kraal naa r aanleiding 1'311 V.S.Nairau t
oplller" tc d:11geen enkele Wesl· lnd isehe schrijver gd"nt.:fI::-·
seerd was in publiek uil Lijneigengeblcd. Dal llulCtcind 1959
geweesi 7ijn. A:m N:upauL die niel 70 lang daarna Suriname
bcoLochl. \ rocg ik ofdll wal hem beln'frjlli.~:t \'.ls. Nee, Lei htj.
hij sdm:ef wel degelijk 00" 100r Trinidadiar.en en Lijn re Îs
door hel ('arabisch gebied (waarvan hij in The mÎlldle pa:, ,'0 '
gt'. 1962, \erslagdO\!II m:lakle hij Hl opdmeht'vall dl.' regeri ng
van Tnnidad en Tobago.
'"' . D,· opmerking van Ildrnan dal 'hel ' 1 besle was wat e r ooil
over hcm was gesenrl.'v....n: /lt'r was onmogc1 ijk dat een Surina·
mcrof Anlil liaan dal geschreven had·(p. J 7) iSIH,'cr le kencnd
voor de mi nadning die Ii elman voor zijn 1:lI1d- en regio·
genolen kOCSlcn\c.
5. XII!(ü,delil1l;ell 1'1/11 he/ Silril/(/(/II/\' /l / u.'"<'II/1/. no. 48.ju li \992.
p. ,", .

Eva Esscd-Fruill
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Hugo Pos, Tot in de "de, n de graad: nestoriaanse

kwatrijnen. Haarlem: In de Knipscheer, 1998.
96p. f 29.50
Het kwatrijn waaraan Hugo Pos de titel van zijn
laatste kwatrijnenbundel ontleent, luidt aldus:
Wat heeft de eeuw ons aangedaan
dat ik het boek niet dicht kan slaan:
Tot alles is de mens in staat
tot in de nde nde graad.
Het kwatrijn bewijst hoezeer Hugo Pos het genre
beheerst: de wijsheid is de wijsheid van een man
die omkijkt en geen afscheid kan nemen, en dat
wordt in alle eenvoud onder woorden gebracht,

maar toch ook op een oorspronkelijke wijze met
die wiskundige formule in de laatste regel. Een
goed kwatrijn loopt vlot, geeft bij herlezing
meer bloot dan bij eerste lezing, en geeft nooit de
indruk dat het om een bedachte constructie gaat.

Dat wil niet zeggen dat erniet over de constructie
is nagedacht of dat de dichter niet eindeloos geschaafd zal hebben tot hij zijn laatste versie klaar
had. Juist een bedrieglijk eenvoudige vorm als

het kwatrij n vraagt om grote taalprecisie.
Deze bundel is het twaalfde boek dat Pos uitbrengt bij In de Knipscheer sinds zijn debuut in
1985 met Het doosje van Toeti. Van die twaal f

van kwatrijnen geschreven door de literaire
vrienden van Hugo Pos tcrere van zijn bigiyari:
in Vrijpostige kwatrijnen hebben Thea Doelwijt,
Orlando Emanuels en nog zesendertig anderen
hun vriendschap en bewondering voor de schrijvende rechter-in-ruste onder woorden gebracht.
Van het kaliber als het bovengeciteerde kwatrijn bevat Tot in de nde nde graad er nog meer. De
bundel is dan ook eerst en vooral een bundel vol

bezinning geworden, melancholisch soms, maar
niet zwaar op de hand. De kwatrijnen geven niet
allemaal eindrijm, maar zijn meestal toch klank-

rijk, op een eigenzinnige manier zoals in dit
kwatrijn voor Hans Faverey:
Hij bladert in het woordenboek

voorbij de Z om uit te vissen
de bouwput van betekenissen
bedolven door het alfabet.
De merkwaardigheid zit erin dat' Z ', halverwege
de tweede regel, vol rijmt op het allerlaatste
woord. Het is een weggemoffeld eindrijm, een
techniek die Pos in verschillende andere kwatrijnen ook beproeft. Maarookdat rijm blijft in veel
kwatrijnen achterwege; dan blijft veelal alleen

het regelmatige metrum over en hier of daar nog
een assonerend klinkertje:

waren er drie kwatrijnenbundels, één op de vier

Vanuit zijn loge kijkt hij naar

dus. Wie denkt dat het om een westerse poëzie-

het spel van min en onmin, macht, verwik-

vorm gaat, vergist zich: vooral de Perzische

kelingen,

dichter Omar Khayyam blonk uit in het genre.
Onder de Surinamers hebben onder meer Felix
de Rooy en Michaël Slory ermee geëxperimenteeni, ook in het Sranan! Vóór zijn Knipscheerdebuut bracht Hugo Pos al drie kleine bundeltjes
met kwatrijnen, in bibliofiele oplage en met
Erwin de Vries als illustrator. Vanwege Pos'
85ste verjaardag mocht hij in de laatste bundel

en waant zich een souffleur, bij elke claus

opnieuw de illustraties verzorgen. Bovendien
zette In de Knipscheer die verjaardag luister bij
door buiten de handel een bundel uit te brengen

wou hij de hartslag van de woorden horen.
In de tweede regel zitten wat assonerende klin-

kers,en 'woorden'en 'horen 'assoneertook. Behalve dat het om vier regels gaat, is hier van het

klassieke kwatrijn niets meer overgebleven. Qua
vorm vind ik het geen bijster uitgebalanceerd
gedicbt, en dat geldt ook voor andere kwatrijnen
in de bundel. Maar ik vind bovendien dat dit
kwatrijn thematisch niets bijdraagt aan de bun-
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del. Een bundel als de onderhavige is toch opgezet als een poëtisch testament. Dan halen al lerlei
ge legenheidsgedichten en ook een gedicht over
de voetballerij de zuiverheid uit de balans. Hugo
Pos geeft zoveel geestigheid en geestkracht in de
beste van zijn kwatrijnen, dat andere kwatrijnen
met enke l humor en weinig méér armzalig worden. Het beste van zijn werk reikt de meetlat aan
waarmee alles gemeten wordt. Bij kwatrijnen
gaat het om de beperking, niet om de overvloed.
101 Kwatrijnen in één bundel is wel heel erg
veel, te veel.
Sinds het verscheiden van Albert Helman in
1996 heeft Hugo Pos alle recht zich nestor van de
Surinaamse letteren te noemen. Hij is uil een
ander hout gesneden dan de schrijver van De
stille plalltage. Pos is de speelse dichter, de
homo ludens die zich aan conventies weinig gelegen laat liggen. Misschien was hij bang dat die
kant van zij n persoonlijkheid ondergesneeuwd
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zou raken indien hij zich tot zij n meer bespiegelende kwatrijnen had beperkt, dat hij te zwaarwichtig zou worden
gevonden. Vanuit die gezichtshoek is de veelheid dan weer sy mpathiek te noemen . Dan moeten wc postuum uit heel zijn oeuvre maar datgene selecteren waf hem tot de groten van de

kwatrijnendichters maakt. En een meesterdrukker moel dal dan vorm geven. Want het

kwatrijn moet de ruimte hebben, het wi l nict
marcheren in een peloton, het zoekt de eenzaamheid als in Falmouth, Tasmanië:
Zes pelikanen op een strook wit zand,
ik weet niet ofik wel wil weten
vanwaar ze komen , welk land,
ik wi l niet van mijn droom genezen.

Michi el va n Kempen

Irene Rolfes
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Berichten
Colloq uium 1999

Het eerstvolgende colloquium van Oso zal gehouden worden op zaterdag 20 november 1999 in hel
Soeterijn theater, Linaeusstraal2, 1090 HA Amsterdam (Tropenmuseum). Het colloquium zal gaan
over muziek, onder de titel: Surinaamse noten. Voor die dag heeft Oso weer ta l van interessante
sprekers uitgenodigd. Zoals gebruikelijk zal over het onderwerp van het colloquium een themanummer verschijnen (in mei 2000). Auteurs die een bijdrage willen leveren voor dit themanummer
worden hierbij van harte uitgenodigd contact op te nemen met de redactie.
Verenig in g Vrienden Suri naamse Musea

Het Surinaams museum heeft dringend financiële hulp nodig om het hoofd boven water te
houden. Het ontbreekt hel museum aan de nodige financiën en andere middelen om het

museumwezen op het huidige beslist minimale
niveau Ie kunnen voortzetten. Het rnuseumwc-

zen heeft bij de overheid mede gelet op de crisissituatie geen prioriteit. Over het beheer en on-

derhoud van het Surinaams erfgoed en van het in
gebruik zijnde onroerend goed kunnen we stellen dat de in Suriname actieve vrijwilligers en
enkele door de overheid betaalde krachten er alles aan doen om het hoogst nodige te doen. Dat is
beslist te weinig! Voorkomen dient te worden dat
een belangrijk Surinaams erfgoed verloren gaat.
Uw financiële hulp kunnen wij daarbij goed gebruiken. Door en jaarlijkse donatie van minimaal Nn 50,00 aan de Vereniging Vrienden
Surinaamse Musea kunnen we in Suriname de
actieve geestverwanten ondersteunen in deze
moeilijke tijden. Uw donatie kunt u overmaken
op postbanknr: 511517 te Roosendaal o.v.v. donatie Surinaamse musea.

Correspondentie-adres van de vereniging
Vrienden Surinaams Musea: Ir. L.N.A. Gielen ,
Postbus 3055; 4700 GB Roosendaal; Tel.: 0165566874; Fax: 0165-566236

Zoon va n het Hemels Rijk a l vroeg in de kolonie
Doo r: William L. Man A Hing
In tegenstelling tot andere de len van het Amerikaanse continent zijn Chinezen betrekkelijk
laat in de Caribische regio verschenen. Zij werden voor het eerst waargenomen door de Duitse
geleerde en onderzoeker Alexander von
Humboldt die hen had aangetroffen op Cuba in
het begin van de 1ge eeuw. Vermoed wordt dat
deze zonen van het Hemelse Rijk in eerste instantie waren meegekomen met de zogenaamde
Naos de China. Dit zijn de galjoenen die door de
Spanjaarden waren ingezet op de exclusief door
hen geëxploiteerde zeeroute tussen Acapulco in
Mexico en Manilla in de Fi lippijnen in de periode van 1564 tot 1815. Het hoeft dan ook geen
verbazing te wekken dat de Tri.nidadiaanse historicus W Look Lai in zij n jongste publicatie de
geschiedenis van de Chinezen in het C~ribisch
gebied een aanvang laat nemen in 1806.
In de Surinaamse literatuur worden geen aanwijzingen aangetroffen over een Ch inese aanwezigheid voor de aankomst van de contractarbeiders in 1853. Bekende schrijvers over de geschiedenis van Suriname, zoals Abbenhuis.
Oud schans Dentz, Teenstra en Wolbers reppen
met geen woord over eventuele vroege Chine-
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ze n. A lgemeen wo rdt derh a lve aa ngeno men dat
met de komst van de veerti en contractanten uit
Java in 1853 ook deee rste C hin ezen in Suriname

zijn gearri veerd. Een bestudering van oude
Surinaamse dossiers die zich bevinden in het AIgemeen Rijk sa rchief (ARA) te De n Haag leve rde evenwel het volgend e res ultaat op. In de
bundel : Doopregister en O ve rlijdensregiste rder
Room sch- Katholi eke Kerk , 786 ... 1822/1829
(Registrum Baptisma le Eccles ia Romano-

Cathol ica Surinamensis in Partibus America
Me riodan alis), dl. , 18 17: overlijden/ Registrum
corum qui obierunt pastore P.A. Wennekers, is in
dit ve rband een uiterst curieuze en merkwaar-

dige verm eldi ng opgeno men: ' 1822: 2 1 j an.
1822 ob iit Jo hannes Foké A Pau w (S inensis) ...
etectra .'

Dit ho udt in dat o p 2 1 j anua ri 1822 te Paramaribo de Chinees Foké A Pauw is overleden.
Aangegeven is voorts dat hij gedoopt was. De
naam va n de betrokkenedie in het Hakka-dialect

is opgetekend, is nogal opva ll end en verdient een
nadere verklarin g. Hi erbij wordt tu ssen haakjes
de Mandarijnse pinyin spellin g gegeven. De
notering vo lgt de trad itione le Chinese wij ze
waarop persoonsnamen worden gevoerd, namelijk de fam il ienaam Foké (= Huoji) voorop en
gevo lgd door de persoonlijke a f gegeve n naam :
A Pauw (= Ya Bao). De naam Foké zou dan een
dubbelenaam moeten zijn, maaronderzoek lecI1

dat er geen fami lienaam is die enigszins daarop
gelijkt in uitspraa k. Blijft overdatde aa ndu id ing
betrekkin g zo u kunn en hebbe n op een beroep of
kwalificati e va n de betrokken persoon. Foké
ko mt voor in de betekenis va n: (winkel-Jbedi ende, kn ec ht , kameraad, ctectra.
Onder oud ere Creole n is het begrip Foké ook
bekend geweest als roepnaam voor Chinezen,
zodat niet uitgesloten mag wo rden dat de aanduiding inde rdaad betekent: bediende A Pauw.
Over betrokkene ontbreken tot dusver andere
gegevens zodat nict bekend is wa nneer en op
welke wij ze hij de kolonie is binnengekomen .

Ook is niet bekend orhij zich a ls enige Chi nees
in het land bevond. Nade r onderzoek zal ho pelijk aan het licht kunnen brengen over de aanwezigheid van Chinezen in de kolonie vóór de periode van de con tractarbeid.
• Wallon Look Lai : The Chinese ill/he West /ndjes. /806/ 995. Thc PR ESS University oCthe West Indies. Jamaica,
t998.

Festival Tonen 2000
Rond de wisseling van het millennium wordt het
festi va l Tonen 2000 geo rga ni seerd met al s lhema
'Verd raagzaamheid in het nieuwe millennium :
bloeien n veelk leurigheid '. Het festival vangt
aan met een poeziewedstrijd, waartoe iedereen
sonnetten kan insturen, samenhangend met genoemd thema .
De drie winnende sonnetten zullen de basi s
vormen voor een compositiewedstrijd. De winnende composit ies zullen de verplichte werken
worden voor een kamerkorenwedstrijd, die gehouden zal worden in het laatste weekend van
septe mber 2000 in de gemeente Monster. Ook de
beeldende kun st en de wetenschap zullen voor
Tonen 2000 worden uitgenodigd. Over d nadere
invulling van deze onderdelen wordt op dit moment nog druk gesp ro ken.
Voor meer inform atie. gelieve te bellen naar
Tym Ko rtekaas-Zaal, tel. 01 74-247527/062 1934 149.
Tonen 2000
Reglement l)Oeziewed slrijd

Het Cestival Tonen 2000 wordt georganiseerd door de
stichting:
Stic hting voor Studi e- cn Oratiumprojecten
Nieuweweg 57b
2685 AS Poe ldijk
Tonen 2000 is ecn kunstzinni ge estaCette van poëzie,
com posi t'Î e. toonkun st, wetenschap en beeldend kun st.
De locatie za l zo mogelijk worden gekozen binnen de
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Monstcr. Dc dala van de gekozen handelingen
zu llen liggen rond de wisse ling van het millenniurn.
Dit reglement heeli alleen betrekking op het onderdeel
poëzie.
Het bestuur van de stichting benoemt eenjury bestaande
uit minimaal J en IlM;,imaal 5 personen. in meerderheid
bestaande uit deskundigen op het gebied van de poëzie .
De jury kiest uit haar midden een voorzil1er.Elkjurylid
brengt êên stern uit. Bij het staken der stemmen volgt
herstemming: daarna beslist de vOorLitter. Dejurybrengt
schri ft elijk verslag n<wr haaf bevindingen uit aan het bestuur en een openbaar rappor\. waarin de keuze van de
winnende gedichten wordt gemotiveerd.
De organiserende stichting plaatst oproepen voor de inzending van gedichten in daartQC geschikte tijdschriften
en andere periodieken .
Eenieder mag een of meer gedichten inzenden met als
thema: 'Vcrdraag;.o.1!lmhcid in het nieuwe millennium:
bloeien in veelkleurigheid' . Het ged icht dient een sonnet
IC zijn en geschikt voor een muzikale weergave a cape lla
door een mannenkoor. Voor toonzetting en uitvoering
zu llen aparte wedstrijden worden georgan iseerd door het
stichtingsbestuur. Het is ook mogelijk buiten wedstrijd~
verband een opdrac ht te verstrekken aan een
coonkullSlCnanr. De winnende composities zu llen het
verplichte werk vormcn vn n het onderdeel kamerkorcnfestival van Tonen 2000.
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HCI gedicht mag niet eerder Lijn gepubliceerd. Het mag
lOt I ok tober 1999 niet worden gepubliceerd anders dan
mei toestemming van de publicerende sfichting .
Het gedicht dient voor I juli 1999tc worden ingezonden
aan dc organiserende stichting.
Inzending dient onder een schuilnaam tc geschi eden.
Deze schuilnaam dientondcrofboven het ged icht te worden vermeld. Aan elke inzending moet ee n gesloten enveloppe zijn gehecht. Op de buitenzijde daarvan wordt
de sc huilnaam vermeld. In de emdoppc dient zich een
papier ICbev inden waarop de schuilnaam. de echte naam
en hel adres cn/of andere bereikbaarheidsgegeven s van
de dichter zijn vermeld.
De jury kiest uit de inzendingen drie winnende gedichten . De uitslag van de poczi ewedstrijd wordt bekend gemaak t voor I september 1999. De willlmarszullen schriftelijk bericht krijgen. De uilsl.'lg is bindend en niet vatbaar voor beroep en correspondentie.
Hel gedichl hlijO intellectuee l eigendom van de dich ter.
Door inzending wordt implic iet toestemming verleend
om het werk in het kader van het fe stival zonder vergoeding te publicere n en te doen uilvocren. L11cfC rechten
worden volgens de door de Buma/Stemra gehanteerde
regel s afgehanddd.
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Richtlijnen voor auteurs
Bijdragen voor Oso zende men in tweevoud
getypt. regelafstand lil!. aan de hoofdredacteur, zowel geprint als op diskette, bij voorkeur
opgemaakt in Word of Wordperfect.
Men wordt verzocht in de aangeleverde tekst
geen afbrekingen en geen stijle/! 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, muar bij uitzondering kunnen ook anikelen 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 li teratuurverwijzingen gebru ike men
geel/lloren: 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 gebruikel ij k.
Eventuele (eind)noten bij voorkeur aanmaken
met de control F7 toets en "onder waler" 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 zijnJhaar artikel een of twee illustraties
voegt of suggesties over mogelijke afbeeldingen doet. Het adres van de auteurs wordt, tenzij
anders overeengekomen, in aso 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.
Auteursrechten
Auteursrechten zijn voorbehouden. Voor het
overnemen van artikelen is schriftelijke toestemming van de redactie vereist.
Het copyright van de uitgaven van Gso berust
bij de Stichting tBS.
Adverte lIlietarieven
[/1 pagina: f 275,-; 1/2 pagina:
pagina: f 90,-.

f 150,-; 1/4
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toekomstperspectieven van Surinaamse Hindoes in de Nederlandse samenleving; Freek L. Bakker, Hindoes il/ een Creoolse wereld. Impressies van het Surinaamse Hindoeïsme (door Hans
Ramsocdh): Jo hn Sch uster, Poortwachlers over ill/migranten. Hel debat over immigrafie in hel
naoorlogse Groof-Britfannië en Nederland (door GUIlO Jones); Bea Lalmahomed, Creoolse 1'1'011 \l'en: Opvoeding en leve/lssfUI (door Sylvia M. Gaasw it); G. Bos, Same Recoveries in Guialla
Indian EfhnohislOl)'- Proefschrift de dato 17 december 1998 (door Karin Boven): Huub Evcracrt,
De suikerplantages Failfield, Breukelerwaard. Cannewapibo en La Jalol/sie in de periode vool"l~r
gaande aan de emancipatie (door Edwi ll MarshalI).
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Van de redactie

Voorwoord
Dit thelllanullliller van Oso is samengesteld
door de llleue\\'erkers \ '<lll de afdeling Cultuurstudies \all hel Ministerie van Onderwijs &
Volksontwikkeling in Pllrmnaribo. De afdeling
Culluurstudics is in 19RO opgericht. In de
.i~lrCll tachtig lag het accent binn~n de afdeling
op OlH.kr7oek l!n studie. 111 deze periode werd
door llliddel \'<111 vcld\\erk veel materiaal
verl<lmcld. In de jaren negentig vond er. min
of meer noodgedwongen. een verschuiving
pl<l~lts waarbij de nadruk is komen tc Iiggell op
di...:nst\'crlening. Veel studenten, onder7oekers
uit billllcn- en buitenland bezoekell de
afdeling. Zij L.ijn l11...:t name geïnteresseerd in de
bibliotll...:...:k ell het documentatiecentrum. Een
groot aalltal van de studenten wordt door de
Illede\\'crkcrs van Cultuurstudies begeleid. De
'lfdeling is tegenwoordig bewust op zoek naar
111()gclijkhl..'dell oln het aanwezige materiaal
voor een groter publiek toegankelijk te maken
door middel van publicaties, kLingen.

ex-posities en verhuur
materiaal.

"all

bCl:ld-

CI1

gcluids-

Rl:cds geruime tijd bestnnd cr bij de Illcdc\vcrkcrs van Cultuurstudies bL'llOClk 0111 het op

de afdeling en onder haar 1l1l:dcwerkcrs aallWI.>
7igc Illakri,-wl te publicL'I"CIl . maar het bleek
moeilijk daan'oor een gcschj~tc 111~lIlicr te vin-

den. Oe afdeling Cullllurstudics maakt al L'en
aantal jaren deel uil van dl' n:dacticraad van
Ow. De themanullllllers van ons blad /ijn gi.?woonlijk dl' schrilklijkc neerslag van hel jaarlijkse II1S-colloquiulll. IJl' redactie van (Jso
geeft 111el dit themanullllller Cultllurstudics dl'
mogelijkheid hel belangwekkende 1l1atl!riaal
over geestelijke spcci:distcn dat in Suriname
\'crLamcld \Verd, uil h: geven. Dcjaargang 19t)l)

beSlaat daarom lIit tWl!C themanuJlllllers, Het
eerste IlUllllllCr van OW) ill het \'Olg~lllk ll1ilh.'l1IlIUlll
7<11 weer ~en themanulllmer 1,IJI1:
5;/{rif/{{(/lJIse II//{::id:. I-kt cL'rstvolgende V<ln,lnumlller verschijnt in het najaar 2000.

Karin Boven & Welmoed de Boer

Geestelijk specialisten in Suriname; een inleiding

D

e aufeurs van dil themanummer gebruiken de ferm 'geeslelUk specialisl' als
overkoepelend begrip voor personen, die zich
bezighouden met he f leggen en/ofo nderhouden
van contacten meI de gees fenwereld \vaarhlj
genezingsaspeclen een gro te rol spelen. Hel begrip 'geestelijk specialist' noemI de religieuze.
spiriluele en de gel/ e::ingskwaliteiten van de
bedoelde personen in één adem. waarmee ook
de verweven heid va n deze domeinen wordt
aangegeven. De auteurs bekijken hel onderwerp merendeels vanllit een culturele. sociologisclle eli/of historische invalshoek en gebruikeil daarbij verschillende terminologieën. Zowel de begrippen eco-kosmologie, natuurgodsdienst als volksreligie worden gebruikt, afhankelijk van de zienswUze van de betreffende autew : De keuze voor de etnische groepen die in
dil nummer aan de orde komen is bepaald door
de op dit moment aanwezige deskundigheid bij
de afdeling CultuurSlIldies van het Ministerie
van Onderwijs en Volksontwikkeling.

INLE IDfNG
Het e ind van de twinti gs te eeuw kenm erkt zich
in het westen doo r het teloor gaan van de grote

groe pen regelmati g geco nsulteerd worde n door

cliën ten, worden

hUil

positie en rol aanzie nlijk

beïnvloed doo r deze grotere godsd iensten .

Onder druk va n de gangba re opinie van de
nationale samenleving z ijn so mmi ge spcciali s~

ten geneigd hun act iviteiten ni et al te openbaar
uit te voe ren, of cr al te veel ruchtbaarheid aan
te geven. Bij enke len heeft dit te maken met
hun vermeende mag isc he krachten die nega-

ti eve effecten zo ud en kunnen voortbrengen. In
andere geva ll en is hel ge re latee rd aan het in

gedran g komen van de eigen cu lturele identiteit. In enke le van de geprese nt eerd e artike len

komen deze kwesties duide lijk naar voren. De
winti-god sdi enst neemt hierin een uitzonderin gspositie in, aangezien z ij de laatste jaren
steeds mee r een sa mengaan laat zie n ~ het
chri stendom , ze ker na het opheffen van het
verbod op de uitoefenin g van de winti-gods-

dienst in 1971. Hoewel win/i-praktijk en bij
ve len nog in ee n slecht daglic ht staan, neemt
deze re ligi e het relati eve voo rtouw wat betreft
de openlijkheid. Veel winti-aanhangers sc hamen z ich tegenover de buitenwere ld ni et mee r
voor hun ge loof, dat de laatste j aren ove ri ge ns
ook een identite itswaarde hee ft gekregen.
Op va ll end in Suriname is de zekere mate van
ve nn engin g di e tu sse n de etni sc he groepe n

ideologieë n in samenhang met de gelijktijdi ge

(ook) op dit gebied plaatsvindt. Elke geestelijk

herwaa rde rin g van volksreligi e, natuurgeneeswij zen en spirituele bewegingen. Met name het
hindoeïsme, het boeddhisme en de natuur-

spec ialist heeft wel co ntact met ee n geest afkom sti g va n ee n ande re e tni sc he groep; een
Marron kent Inheemse geesten, ee n hindoestaa n heeft Javaanse geeste n tot zijn besc hik king, enzovoorts. Ook methoden ter behandeling van bepaalde problemen worden van e lkaar ove r genom en. Bovendien zoeke n patiënten hulp bij genezers die ni et tot hun e igen
etni sc he groep behoren . Deze ve rm engin g
ve rtoont een stijge nde lijn en wordt over het
a lgemeen a ls positie f ervaren.

godsdie nsten van tribale volkeren staan in deze
- vaak met de verzamelterm new age aangeduide reli g ieuze herori ënterin g - in de belangstelling. In Suriname is deze trend minder sterk
voelbaar. Hier lijkt de waarderin g van de ' e igen' geeste lijke specialisten jui st sterk onder
druk te staan va n chri stendom e n islam. Hoewe l de geeste lijk spec iali sten uit a ll e etni sc he

GeesTelijk specialiSTen in SI/ri name : een iJ/ leiding
In S urin a m e z ij n met nClm e de win ti-re li gie
(S te ph en 1985. 1986. 1989. 1990 e n 1992 ;
Woodin g 1972) en de kos mo log ie van de Inhee m se n rc lat iefvee l besc hreve n ( Bove n 1988 ,
1992 en 1995; Kl oos 1970. 19 7 1 en 19 75 ; Van
Nie 1993; Maga iia 1982. 1988). waarbij oo k de
geeste lijk spec iali sten aan de orde zij n ge komen. Wat de hindoes tanen betre ft is vee l bekend ove r de ritu e le handelin ge n va n de hindoe
pries ters (De Kl erk 195 1). Ill aar de gees te lijk
spec ia li ste n di e met tran ce we rk en, z ij n to t nu
toe prakti sc h onbesc hreven. Dit ge ldt evenee ns
voor de spec ia liste n onder de Surinaam se
Java ne n en d c C hin eze n.
A lh oewe l in deze inl eidin g de a lge mene
term ' geeste lijk spec iali st' wordt ge bruikt, hanteren de ve rsc hill end e au te urs de bena mingen
zoal s d ic binne n de culture le co nt ext va n de
di ve rse etni sc he g roepe n en de gekoze n inval shoe ken ge bruike lijk z ijn . Voor de Inh ee mse n is
dat de pl'jai o f p(vai (respecti eve lijk Kari ' na e n
Waya na s pe llin g), va n dc creo len wordt de
dlfman besprok en. va n de Java nen de wOJ/g
piemel' e n de k{l/{/lI , van de hindoestan en de
ajlla en va n de C hin eze n wordt de volksgodsdi e ns t in z ijn al gc mee nhe id be li cht.
In het artik e l va n de hand va n Paul Tjon-Si eFat. s inoloog-taalkundi ge, \vo rdt aandac ht ge sc honk en aan dc C hin ese 'volksgod sdi enst' in
Surina me,
Hill ary de Bruin, mu z iek peda goog en hoofd
C ultuursludi es e n And y Cotino, muz ie k deskundi ge w ijde n ieder afzo nde rlijk ee n artike l
aan de creoolse dU lI1 a n o f dil Uf1/ {J. Be id en
he bben hiervoor ve ldwerk onder dc creoolse
bevolkin gsg roe p ve rri c ht. In het artike l vall
Hill ary de Bruin li gt de nadruk op li ede ren,
van wege hun ce ntral e rol in de co mmuni ca ti e
lussen mensen en gees ten. Alldy C otino gaat
meer in op de ro l van de muz ie k in re lati e lo t
trance en ex tase.

IN

We lmoed de Boe r, ind o loog- taalku ndige.
dee d, ge ho lpe n door medewe rke r C hand ra
Parbhoe , een o nd erzoe k na ar dc prak tijk va n de
ajlla, het tran ce-medium bij de hind oestanc n,
waa raan tot nu toe nauwe lijks ee n woo rd op
sc hrift gewij d is. De ges lo tenh e id d ie bij de
hind oestaan se groe p, met betrek kin g tot mag ie
wo rdt betrac ht is hi er debet aan,
Wonny Karijopaw iro, olld e rzoe k ~ m cd e\Vcr
ke r bij C uliuurstudi es. bes pree kt de Jav aan se
wong piellfer en kuulII. Be iden hebbe n ee ll
fun cti e a ls geeste lijk spec ia li st ond er de Javanen, maar word en voo r ve rsc hill cnde ge legenheden en d oo r ve rsc hill ende perso nen geco nsult ee rd . Het onde rwe rp is tot nu toc vrijwel
onbe kend in dc lite ratu ur.
De inh ee mse pyjai wordt in twee ve rsc hil lende artike le n bes proke n. Na rd o Aloe ma besc hrijft al s inh ee mse vanuit ee n ' insiders' pe rspec ti e f de we rk w ij ze va n de py;ai bij de
Kari ' na in Ga libi . De ve rbo nde nh e id va n o nd er
a nd ere geesten en planten bij de Kari ' na ko mt
in zijn artik e l goed naar voren. De a ntropo loog
Karin Bove n, di e prom oti e o nd e rzoek o nde r de
Wayana's ve rri cht. gaa t in o p de vera nd erde
pos iti e va n de Waya na pi) '0/' al s gevo lg van de
soc iaal-eco no m isc he en culture le o nt w ikk e linge n.
De collecti e artikele n o nder de noe mer
'geeste lijk spec iali sten in S urin ame' is in gee ll
e nke l geval vo ll edi g. Zoal s gezegd is deze
publicati e ge basee rd op de besc hikkin g ove r
matcriaa l e n op de huidi ge beze ttin g va n de
afd elin g. Alhoewe l dc aut eurs van dit Ih ema numm er cr z ich van bewust zij n dm sO l11mi ge
artik e len ee n hoop vragen oproepen, leek het
o ns toch nutti g o m ee n aan va ng Ic mak en met
het toega nk e lijk ma ken va n o nze rij ke co ll ec ti e
voor ee n g rote r publiek. We gaan e rva n uil da t
het mate ri aal int eressa nt genoeg is om c r mee
ve rd er te we rk en,

Karil/ Boven & We/moed de Boer
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Paul Tjon Sic Fat

Chinese geestelijke specialisten, C hinese
volksgodsdienst en C hinese identiteit in Suriname
hil/ese godsdiellsf is ~('Id~(/(//J/ il/ 5,'II/"il/(/Ille ('1/ Chil/ese g(!esfe!Uk(! specialisrell
=UI/ ol/hekci/d I·oor de II/('(!src Sir/"il/alllers.
DlI/daf de/ge/Uke specialislell hÎll/lel1 dc ("01/ -

C

fe.rf IWI fmdifiol/de Chil/cse /"cligil'l/::e O/}\·(Iflil/gel/ ()/)('/"crel/, /\01/ dl' lUW!!. of" cr Chil/ese
geeslelUke s"C'dl/lisfC'1/ ill SI//"il/{/l11e heSf{/{/1/
lIief /osgckoPI)('ld I\"()rdell 1'(11/ eCI/ (Jl'e,.~icllf
I 'U II Chil/cse fme/ifiolle//' re/igie/!:c clllulII/" ill
SI//"il/ullle.

CIII NESE VOLKSGODSD IENST EN
GEESTELIJKE SPEC IALISTEN

De lerm volksgodsdiellst (1IIi1~ii(/1/ xillyol/g)
wordt in China gebruikt om <lik religieuze
praktijken van het volk te benoemen die niet
voorkomen uit. or volledig te rijmen zijn l11et
het confucianisme. daoïsl11e of boeddhismc. 1
Veel elementen uit deze drie stromingen Lijn
ve rweven geraakt in de volksgodsdienst. De
rituelen van de volksgodsdienst worden in de
li lcratuur vaak daoïstiseh genocmd cn cr beslaat enige verwarring over de ritucle en gces~
lelijke specialistcn die soms worden beschreven als daoïsten en S0111S als boeddhisten. Sommige beoefenaars van de volksgodsdienst hebben de neiging zichLelf als boeddhist aan tc
duidcn. vanwege de boeddhistische- invloeden
in de populaire gebruiken. Het canonieke
daoïsme Liet de- volksgodsdienst echler al s een
soort afwijking di~ onder de cOlltrole van de
instilLltionck specialisten gebracht 1110e\ worden en gelovige Chillese boeddhisl\:n keuren de
praktijken van de volksgodsdienst ook nid
zonder Illeer goed. Volgens de agnostische confucianist ische dcnkwij7e is volksgodsdienst
'vulgair bijgeloor' dat niet aangemoedigd dienl
le worden.

Chinese

\olksgodsdi~llst

kan

go. i~11

wordcil

als het geheel van rcligictl ze gdlruikcll van dL'

meerderheid van hel Chilll:sC volk, ongeacht
sociaa l-cconolllis\.:hc posit ie. gCllokll {)Illk r \\ ij ~. regio or lurmde godsdienstige idcillilïcalil' (Tci scr 1906: 20). Die n:ligiclI l-c gebruiken /ijn vooral spccilïeke rituelen in \crband
met bijvoorbeeld de dood. het in ere hOlldcn
van de hoogtijdagen \ '(111 dL' Chinese maallkale11(\er ZO;l] S Chinees Nieuwjaar en olJk het
raadpkgcil van specialisten Loab mediullls.
De specialisten \\'orden gevraagd 0111 ad\'icZC Il in moeilijke omstandigheden, orn z icldCIl
tc gCllcLcn en ongeluk Ic \'l:rhelpcl1 en 0111 in

de toekomst lichamelijk welzijn en geluk tc
waarborgen. I-Ioewel buitl:llstaanders geneigd
zo uden zijn alle Chinese specialisten "geestelijke s[1L'cialistcll' te noemen. kan111ell el..:l1 on<.krschcid maken tussen h!..!11 di e gl..:zien worden
als objectieve technici en de eigenlijkl..: gl..:cstelijke specia listel1 die vrij letterlijk te makcl1
hebben met geestl..:l1 I..:n godell. TOl de eerste
categorie experts worden onder meer gerekem.l
wichelaars, astrologl..:ll, fy siognomen. naal11experts el1 .kl/gshlli-experts. Illlcwcl de le experts een rol kUllllen vervullen bil1nen dl' reli gieuze context. worden zij als gclellcrdc, :11110rele technici geat:cl..:pteercl door de hoge tr:HJitics. Zolallg zij /.ich niet inbtl..:n met het aallrocpen van goden en geesten Vim overledenell.
wordcn zij niet door hel agnostische confucianismc \·eroordecld (f-reedillan 1979b: 32-1- J. De
belangrijkste \an deLe experts is de fiti
sèl/s(llIg, dl' .kl/gshlli-e.\pcrt. Volgells fi..' llgshlli
(/ill/gslli in het Kcjia) ~ or geoilwiltie kan eell
mens. als onderdeel van zij n omgeving, goed
of slecht beïll\'loed \Vorden door Lijll or haar
oriëntatie in die ruimte. Het is de taak van de
liti S(~I/S(/l1g 0111 materiële voorspoed \ oor 7ij ll
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klant en te verzekeren door optimalejengshui te
identificeren.
De C hin ese geestelijke spec ialis te n zijn te
ve rgel ijke n met Surinaamse spec ialisten zoal s
hOl/lIlI/an e n lukuman . In het Kejia heten vrouwelijke geestelijke spec iali sten mll. J d e
mannelijke sOl/g. Alle C hin ese geestelijke specialisten opereren a ls mediums. Een voorbeeld
van een m ed ium dat publiekelijk of in halfbesloten context in ee n tran ce communiceert
met goden, is de fapslI. De .IópSI/ is naa st
medi um oo k ma gië r of pri este r di e met zijn
ritue len zij n klant en probeert te behoede n tegen kwade invloeden en o ngeluk (Huang 1993:
13 1). Er bestaat ook een g roep mediums meestal vro uwen - die in ge he im e seances m e t
de geeste n va n overledenen co mmuni cee rt
(Freedman 1979: 3 10-31 I). Deze medium s ( in
het Kej ia sènpo) worden door hun co ntact met
de wereld va n de doden gezien als dragers van
mogelijk gevaarlijke in vloed en.

DE SITUAT IE VOOR DE TWEEDE
WERELDOORLOG
De C hinese groep in Suriname groei de uit ee n
kern van co ntra ctarbeide rs uit de vorige eeuw,
di e afkomstig waren uit z uidoos te lijk Dongg uan, Hui yang en noorde lijk Bao' an (het huidige
Shenzhen Spec iale Economische Zo ne) in d e
Z uid-Chinese provincie Guan gdong . Deze gebieden lage n aan de rand va n het Hakka kerngebied in Zu id-China in de nege ntiende eeuw
(Leong 1997: 25, kaart 1.3).
In het midden van de negentiende eeuw begon het Chinese kei zerlijke systee m te ontrafe len en ontstond er lan gzaam ee n nieuw
soc iaal-politie k systeem. Het gevo lg wa s een
ma cht sstrijd tu sse n verschi llend e groepen en
vooral in Guangdong ontstond etnische mobili satie van Hakka 's tegenover Cantonees-sprekenden. Hakka 's hadd en ten opzichte van andere Han-C hinese groepen een lage statu s e n
Hakka- identiteit had voo r so mmi gen neg ati eve

associaties. In deze periode bleken Hakka's
opva ll end bereid nieuwe ideeën van een revoluti o nair ge halte te accepteren als overle-

vingsstrategie of ter verhoging va n soc iaal economische status (Leong 1997: 27). In de
nege nti e nd e eeuw waren dit re ligiellze ideeën,

waaronder het chri stendom , een buitenlandse
godsdienst. Voor ni et-christelijke Chinezen
stond bekerin g tot het christendom in con Oi ct
m et Chinese identiteit; chri stenen voerden de
traditionel e religieuze ritu e le n ni et meer uit.
voo ral met betrekking tot de voorouderverering (Constabie 1996 : 101) . C hri stelijke mi ss ionari ssen zijn relatief succesvol geweest
onder de Hakka 's, in vergelijking met andere
Han-Chinese groepen. Of er c hri stenen waren
onder de eerste Hakka 's die naar Suriname
kwam en, is ni et bekend.
Na het einde van de contracttijd in 1869,
ontstond er een bredere immi g ratie va n Hakka 's uil het oosten van de Pare lrivi er- delta. Uit
deze periode, in de jaren ta c htig van de negentiende eeuw, toen de C hineze n z ich vanuit de
plantages in Paramaribo geves ti gd hadden,
komen de eerste berichten over godsdienst en
C hine ze n in Suriname. Er wordt bericht dat
volwassenen katholiek gedoopt werden (Bosse rs 18 84: 340), maar traditionel e re li g ieu ze
ge bruiken worden nooit gemeld. Waar kort na
het e inde va n de contractfijd mee r vo lwassenen
dan kinderen gedoopt werden, werden niet lang
hi erna meer C hin ese kinde ren dan Chinese
volwassenen gedoopt' (Abb enhui s 1966: 4-5).
De speciale aandacht van de katholieke mi ss ie
voor de Chinezen eindigde in 1922 met de
ontmanteling van de Anton iuskerk . Veronderste ld kan worde n dat de Chinese Mi ss ie nict
meer vo ldeed als ondersteuning van nieuwkomers en baken voor de C hin ese ge meen sc hap.
De Chinese volksgodsdienst bestond in de
periode voo r de Tweede Wereldoorlog wel duidelijk in Suriname. Huisaltaartjes waren ni et
onbekend en op de derde verd ie ping van het
verenigingshuis van de oudste Chi nese verenig ing Kon g Ngi Ton g Sa ng was ze lfs ee n tem-
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peltje. Hct bdangrijkstc.:: cultusbeeld op het altaar van deze tempel was van de god Gan Di
Ya ~ (Keizerlijkc Heer Gan), een van de meest
populaire en algemcne Chinese goden. Zoa ls
gewoon in vo lksgodsdi ens t-tempels. kon de
god geraadp leegd worden via dali/-wichela rij .
Cialll zij n 60 tOl 108 sma lle. ge nummerde
bamboe latj es. De llUllH1)crs corresponderen
mei gen ummerde voorged rukte spreuken. De
persoon die het orake l raadpl eegt, vraagt dc
godh eid om een uitspraak en schudt de bambo~
koker met de cialIl totdat een van de latjes uit
de koker op de grond valt. De interpretatie van
dc cia", werd ove rgelaten aan de persoon die
op dat moment de tempel beheerde. Men vertelt dat dit orake l een goede naam had. Ciam
worden vaak gecombinee rd mct gOlf. twee
niervormige houten orakel-blokken die gebruikt worden 0111 een antwoord in de vorm vall
' Ja ', 'Nee' of ' Probeer nog eens' vall de godheid te krijgen. Of deze gecombineerde gou
('iam in de tempel gebru ikt werd was nict
bekend. Gan Di is een populaire godhei d ond er
Hakka-gemeenschappen (Zhang 1991 : 136),
ook omdat hij geaccepteerd werd door de
confucin ni sti sche eli te. Maar hij sy mboli secrt
een bredere identi teit dan ee n speci fiek plaatselijk Ch inees bewustzijn (Duara 1988: 786)
en is daarom bij uitstek een god voor overzeese
Chinezen. Het is niet helemaal duidelijk
waarom de tempel nict meer bcstaat. Sommige

informanten verlellen dat na het vertrek van
cen garnizoen dat tijdens de Tweede Wereldoorlog ge lege rd was in hct gcbouw van Kong
Ngl Tong Sang, het cu ltusbeeld van Gan Di Ya
verdwe nen bleek te zijn. Het is niet onde nkbaar
dat de tempcluitcindc\ijk vHnwege gebrek aan
middelen - a ls gevolg van verminderd tempelbezoek - ges loten werd.
Hoewcl het bestaan va n een tempel in Suriname de aanwczigheid va n geestelijke of ritu ele specia li sten met een religieus aspect
zoa ls medi ums o f' begrafenisspecialisten sugge reert. worden deze ni ct ge noemd door oudere infonl'mnlcn. Het bestaan va n andere spee i-
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alistcn in de 11~riOi._I c voor de Tweede Wereldoorlog wordt door verschillende inforl11<l!lten
geattestec.::rd. Ee n oudere informant. bijvoorbeeld, nOl:I11dc een tili s~llsaJ/1: die aan hel cind
van de vor ige eeuw in Sllrina7ne actief was. or
fili sènsang in Suriname ooit een ro l hebben
gespeeld bij begral"t:nisscll of bij de keuze va n
locat ies van 7akcnpandcn, is mij ni ct bekend.

DE SITUAT IE NA DE TWEEDE
WERELDOORLOG

Door de chao!-i in China voorafgaand aan ell
tijdens dc Tweede Wcreldoorlog, stopte de migratie naar Suriname vrij wel geheel. De Surinaams-Chinese gemeensc hap we rd afges loten
van taalkundigc cn culturele ontwikkeli ngen in
China. Vrijwel alle Surinaamse Chinezen waren I-I akka. waardoor Chincse cultuur in Suriname per definitie ook Hakka cultuur was.
Kejia bleef de belangrijkste Chinese taal in
Surinamc lOt de tijd va n de Cu lturele Revoilltil.:
(1966-1976) en de opkoillst va n I-long Kong in
de jaren zestig. Na 1967 nam de immigratie uit
Hang Kong toe (Laillur 1976: 17). Er ontstond
ook een steeds groter ve rsc hil tussen de oudere.
gevestigde groep Surinaamse Chinezen en de
nieuwkomers, die er vaak de voorke ur aan gaven 0111 zic hzell"tc identifïeeren als C;lI1toneessprekers en dus 'modern' , in tegenstelling tot
de plaatselijke en 'boerse' Kejia-sprekers.
In 19.1.5 waren er in SlirimliTIe 11 20 'conl"uciancn' (S urin aHll1s Vers lag 1946: 4-5). Dit was
ruim zeve ntig procent van een totaal van 23 12
Chinezen. Vo lgens dc resultaten van de volks·
telling van 1964 \varen cr 147 'volge lingen van
Confllcius', slechts 2,75 procent op een bevolking van 5339 Chi nezen. In 1972 vie len volgens het CBB nog 75 personen in deze verder
ongedefï ni cerde demografisehe categorie,
maar in 1980 waren dat cr nog maar nege ntien:
een verwaarloosbaar percentage op een geschat
aantal van ongeveer 10.000 Chinczcn (CBB
1989).
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Gan Di Ya als rechter
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Chillc.ü' !!.cL's(eIUke
A:1ll hi.:t b~gill \<111 dej,m.:n tachtig begollnell
Chinl.:se- immigranten Suriname- te- zie-n als een
springplank naar amine e-inddoelell. Loa[s Can,Hhl ell de VS, Nie-lIwkomcrs warell niet mee-r
per definitie Ilakka of Kejia-sprekers die- vi;,
kettingmigratie in Surinall1i.: belanddcn. Op het
n.:ligicu7c \ lak waren i.:r ook grote verschillen.
Nit::ll\\,h.omers inh.:gri.:t::nlcn hun kinderen niet
l1leer automatisch in de katholieke kcrk. De
Ch ineeswligc- EBG-kerh. in de- C01l1bé is \oor
Chinese immigranten imcressanter en nuttiger
als sociaal-cul1u reel \ crnullclpllllt dan de kn\holicki..' kerk. Ondank.s een aanhoudende immigratie uit China waar de tolerantie ten aatl
lien \ ';lIl \'o lksgmbdienst groeide, h bleer dl'
publieke- bellllcltc aan ge-brll ikenllit de Chinese
\'olksgodsdienst in Surinamc bcperh.t.
p

liET II U IDllir SURINAME

Fr kan een aantal re-dellcll bedacht Worde-ll voor
het leit dat Chinl.:se volksgodsdienst nie-t lichtbaarde-r is ge\\orden in dl.: huidige Suri1laamsl.:
s"II11e-nle-\ ing. Geheimhouding kan een belangrijkl.: motivatie Lijn. De- gi.:vestigde groep
Surinaamse Chini.:zi.:11 schijnt vrij bewust weinig kennis 0\'1.:1' gebruiken, ideeën en \'crhakn
di c \'crb~lIld houd~n l11et C hill e~e volksgodsdien~\ aan tk' jOl1ger~ genera ti es tL' hebben
doorgegc\ cn. Jongere in rllrlllanten ge\ en aan
dat oudel'I.: ge-neratics otlt\\'ijkcnd reagcren op
\'ragen O\er 'Chine-sc cullUlIr' e-n \ooral over
godsdie-ns t. Mi$sehi~n wcrden kindercn OpLetlelijk onkundig geho uden 0111 te voorkolllcnlbl
'IC dc buitellwereld - 111Ct IHl1ne de christL'lijkc
cnde-rwijLers - louden \crtelh..'ll o"er 'Ileiden~c
gebnliken thui s ' . Surinaamse ('llineLcn waren
7ich en'an bewust dat 7e cell op\'~lkndc groep
vormde1l en wa ren 7ich ook bewust van IlegatievL' stercotiepeIl over ChinCLen onder <Hltk:n::
bc\'olkingsgrol..'pCll. Hel is dus ook nict 011denkbaar dat men lieh onopvallender wilde
111:1kel1 door traditionelc rciigieLl7c gebruiken
geheim k- houden or ar Ic danken. Nieuwc

S/JC' ci{/!iS!t' lI
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illlmigranten lullen zich wa:lrschijnlijh. min or
ll1c-cr aangepast hebbcn a,1ll de- phwtsciijkL'

houding ten Hatl/ien van tr:lditiollclc
rcligiell/e gebruiken, Il oe\\'c! huidigl' immigrantcn uit de Volksrepubliek China een relatid' vee! t()leranter~ o!Ticiële houding tetl oplichte \ ',lIl \olksgodsdicnst gewend lijn. waren
immigranten van vóór de- jaren tachtig gewend
om volhgodsdiellst geheim te- houde-IL
Ee-n andere reden voor de- Otl/i cl1lbaarhcid
\,111 Chinese volJ...sgodsdienst in Surinatlli.: i~
het gebrek aan een doorlopende traditie. Mijn
oudste Ilakka informanten - \'lHHïlilmelijh.
mannen - beschreven \olksgodsdietlst \ '~U\uil
het arslalldelijke, laatdunkende standpunt "lil
het oude ConJ'ucianistische onder\\ ijssysteetll.
Feil "erg.L'lijkbare houding tl'tl op/iehtL' \an (IL'
Chinese godsdienst bestaat !log altijd (lilde!"
\'cel geassi mil eerde SurinaalllsL' IIaJ..k a's.
\\aarhij men cchter uitgaat van cen westerschristelijk standpunt. Typisch hierbij is het
ilntÎcipere-n en be\Voorden van i.:L'n '\Vat lijn
ChineLe-1l toch r~,ar'-hollding dil' men bi.i nie-tChine/cn \'L'rtlloe-dt L'n weinig is 'raarder' dan
( 'hinese godsdil.:.llstige gebruikcn. (ïlinese
scholell in Suriname lijn cr nict in gC'slaagd om
een Chinese literaire en culturL'lc traditie in
Sl<lnd te houden or te crei5ren. l ~ el1 ChitlL'sL'
sociaal-culturele cOll te'>,;t bestond \ '001' de
Ille-este jonge Surinaamse ChitleLl'n nie-t huiten
he-t ge7in or de Laak. lodal volksgodsdienst
be-perkt bleer tot l'L'n reeks onbegrepl.;ll I.:tl
otl\erklaarde gcbruike-1l. Loab \\'iC' rooh.~tokjes
aansteh.en, of 11CI huis ni~t \I.:getl op ChilleL's
Nieu\\j.tar. Suri naams Chinl.:sc jongeren makeil kenlli~ Illl'l Chinese mytho!ogiC' en gtldsdienst via Chillee-staligc a\'l)nturell- en.!ill/(w:l'films.
De rol van het christendom voor Surin:l<ltllsc
Chinocll is ook \i.1Il illvlol'd. Voor christelijke
Chinoell is het nie-t altijd duidelijk \\d"e aspecten van de Chilll.:se- L'Ldl~llll" ~lcC\.:ptabcl lijn
voor de \'erschilknde i.:hristel ijke- stromingen.
Voor ChinL'7ell binnen tk EBG - die- 'afgoderij'
~trL'ng afkeurt - is dl' vraag or en in hoeverre
Chinc~c
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I'ncn zowe l Chinees als christen kan zIJ n nog

as pecten bij deze viering zij n ove rigens na uwe-

erg actueel. Hoewel de ka th olie ke kerk be-

lijks aanwezig. De jaa rlijkse dodenherd enking
gasa n. waa rbij de grave n va n overleden fa mi-

paa lde aspec ten va n de Chinese godsdienst,
zoa ls vooro uderverering. niet afke urt. is het
voor katholieke Chinezen ook niet zonder meer
duidelijk hoe Chi nese culturele identiteit met
kath oli cisme ve reni gd kan wo rd en. De Surinaams-Chinese beleving va n chri stendom heeft
parall ellen met de beleving van de Chinese
vo lksgodsdi enst; bijvoorbee ld de behoefte aan

inzegeninge n en rituelen bij de katholieken.
Het christendom is voor de Surinaamse Chineze n de godsdienst va n de meerderheid en heeft
ten opzichte va n de vol ksgodsdie nst de ro l va n
orth odox ie. maar zo nder een duidelij ke context
voor die Chinese tradities. Zonder confuciani stische, daoïst ische en boeddhistische tegenhangers in Suri name had Chinese volksgodsdie nst niet vcc l ka ns om ui t te stijgen boven het
niveau va n folk lore.
Alge meen zic ht bare aspecten va n Chinese
vo lksgodsdiens t in Suri name zijn nu beperkt
tot enke le rituclen bij feestdage n van de Chinese ka lender en be paalde ge bruiken met betrekkin g to t dodenherd enking. Het zui ve ringsrilt/cel va n dc dansende kilin , de 'drakendans',
wordt elk jaar op Chinees Nie uwjaa r opgevoerd. Maar voora l wan neer de kili" optreedt
bij de Chinese ve renigi nge n in aa nwezigheid
va n gasten uit de niet-Chi nese Suri naa mse
samenl eving, blij kt hoc dit ri tueel aan buitenslaanders gepresenteerd wordt als een de fini ërende uiti ng va n <Chinese cultuur'. In China is
het Chinese Nieuwjaars feest ontdaa n va n vrijwe l alle re lig ie uze aspecten (C hu & Ju 1993:
257). Oo k in Suri name is de viering van het

Chinese Nieuwjaa r 111 feite een seculier
famil iefeest. De viering va n het Maa nfeest7 in
De Witte LO ILISs is een vrij ni euwe traditie,
ingevoe rd door recentere immigranten. Waar
het Maa nfcest in China meer een famili efeest
is, is het in Suriname een publieke uiting va n
Chinees-zijn gewo rd en, waarbij aanva nkelijk
een onderscheid tussen 'plaa tselij ke Chinezen'
en · ni ~ lI w k o ll1 e r s· benadrukt we rd . Religieuze

lie leden worden bezoc ht en sc hoonge maa kt en
voo rz ien van voedsel- en wierooko fTers, word t
nog in ere ge ho ud en, maar lang niet door iede r-

een. Traditionele Chinese begra fe ni ssen met
een aa ntal ve rplichte stadia worden in Suriname niet uitgevoerd en rituele speciali sten di e
hi erbij no di g z ijn worde n ook ni et ge bruikt.
Het trad itio ne le relig ieuze aspec t bij Chin ese
beg rafe nissen in S uriname blijf! in fei te bepe rkt l o t hel bra nde n va n wierookstaa fj es. Niet
iedereen houdt dit gebruik in ere en zel fs binnen gezinnen kunnen cr ve rschill ende standp unt en bestaan. SOlllmige j o ngeren branden

geen wierook omdat dit <dodenverering' zou
zij n, anderen zien het als een 'vorm va n rcspeet, al geloof je cr zelf nict in '. Traditio nele
rit uelen van vooroude rve rering zij n niet algemeen in Suriname. De rituelen thu is wa ren de
taak va n vrouwe n in China (Freedman 1979a:
307) en in Suriname zij n het nog steeds vrouwe n die op bepaa lde hoogtijdage n va n de
Chinese maa nkalender de herinnerin g aa n de
doden in ere houden. Voorouderve rering is in
Suri name over het alge meen ge reduceerd tot
een herdenking va n rece ntelijk overl eden
fam ilieleden. para llel aa n ontwikkelingen in
C hina (Chu & Ju 1993: 263).

CHI NESE GEESTEL IJKE SPECIA LISTEN
IN HET HUIDI GE SU RI NA M E

Er zij n wei nig Chinese spec ialisten in Suriname. Ken nis va n fe ngshui bestaa t nog in Suriname, weliswaar ge redu ceerd tot het domein
van een soort gelukbrenge nde binnenhuisarchitectuur. Er is een spec iali st in het geven va n
namen. Ee n goedge kozen naa m waarborgt vo lgens zij n c liël1l en het geluk van pasgeboren
kinderen en een ni euwe naam kan ongeluk vc rdrij ve n uit het leven va n volwassenen.
In Paramaribo is er tenminste één 1-lakk a

Chil/ese geestelijke specialistelI
religi euze spec iali st. die door informanten
besc hreven als . Maosh,lIl Daoïst' . Hij noemt
z ic hze Ifniet ee n sC/lig. hoewel z ijn speciali satie s
dat zo uden suggereren. Een sC/lig is ee n Hakka
priester o f mag iër di e gc raadpleegd wordt in
verband met ziekte, voorspellingen e n zege ninge n en wiens ritu ele n typisc h geassocieerd zijn
met dans (I-Iuang 1993: 130). De praktijken van
een S(/Ilg lijken meer op wat in Chinese bronnen
va n voo r 1911 besc hreve n wordt als Maoshanmagie (Ch an 1995: 70) dan op het canonieke
Maoshan daoïsmc. Een .'lang opereert ook als
medium. wa t stri kt gez ie n niet compatibel is met
het orthodoxe daoïs me (Stevens 1997: 47). Mediums worden ze lfs door het cano nieke daoïsme
beschouwd al s de laagste klasse va n ex pert s di e
gel uk kunnen brengen ofongeluk kunnen afweren (Chang 1995: 80).
Deze daoïst opereert ook als tunggi medium .
Het woord lillig "kind jongere' duidt op de
intieme relatie tu sse n de godh eid ('adoptieve
ouder') en het medi um ('geadopteerd kind ') :
de god neemt tijde lijk de plaats van de zie l va n
de fllflggi over (G rim 1995: 19) en de fllflggi
spree kt tijden s de tran ce met de stem va n de
god. Ci, :gccstensc hrift '. duidt op de teksten de boodschappen e n adviezen van de god - die
de fUllggi tijdens de tran ce produceert. De
goden di e via de Surinaamse Ilmggi spreke n,
zijn veelal de po pulaire goden zoa ls Gan Di Ya
en GLln Vim Nyong (de boeddhi sti sche godin
Guan Yin). hoewe l obscuurdere goden uit de
Maoshull-magie ook een rol kun ' .en spelen.
TilJ/ggi worden voornamelijk ge raadpl eegd
bij ziek tegeva ll en (HLlang 1993: 130 ). zo ook
in Suriname. Vaak gaat een uitgeh re id cons ult
met de klant voo raf aan ee n tran ce-rituee l
(Grim 1995 : 20), om zoveel moge lijk informati e te verza me len als voorbe reidi ng op de
tran ce waarbij de oorzaa k va n de z ie kt e of het
ongeluk za l worden onthuld. Tijdens de trance
sc hrijft de fIInggi karakters in rode inkt op
papier. Deze teksten worden gebruikt a ls amulet , of ve rbrand waarna de as, in water opgelost, ge bruikt wordt als mcdi cijn.
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A ls lIlIIggi o pe ree rt deze spec iali st in Surinam e ni et in de con tex t va n ee n publiek ritueel.
in tege nste llin g lOt vergelijkbare med ium s in
ande re C hin ese ge mee nschappen. Het lijkt
SOI11 S ze lfs alsof het bestaan va n deze Illall
ge hei lll wordt geho uden; me n ontkent dat l11en
gebr uik maakt van zij n di ensten, men o ntk ent
dat men zijn naam kent, men ontkent he t bestaa n van dergelijke ge bruiken in Surin ame. et
cetera. Maar voor chri ste lijke Chineze n in
Surinam e is het uiteraard moe ilijk 0111 toe te
geven dat ze ze lfs maar iets weten va n wat doo r
conservatieve pijlers van de kerk als afgoderij
en zwarte ma gie zo u kunn e n worden bestempeld. Er is een zekere voo rz ic htigh eid tc bespe uren met betrekking tot deze specia list:
geen enke le informa nt. bijvoorbeeld, noemde
hem eell charl atan . Volgens éé n informa nt mag
men ni et praten over wat de sallg doe t. o mdat
ande rs de effectivit e it van zijn h~ndelin gcn
verloren gaa l. Over het alge meen praat men
nict makk elijk over he m, waarschijnlijk va nwege het feit dat zij n beroep geassoc ieerd
wordt met seances du s met een potenti eel gevaa rlijk contact met de we reld va n de doden.

CON CLUS IE
Acc ulturati e, integ rati e e n immigratie mak en
dat de Chinese gemee nsc hap in Suriname nog
altijd niet makk elijk etnisch of lin g uïsti sc h kan
worden gede fini eerd. De identite it van ee n
Surinaamse Chinees is een lope nd e onderhand elin g tu sse n een aantal verschillende
identiteiten: pure Chin ees, ec hte Surinamer,
oprec ht chri sten, goede Hak ka. Niemand slaag t
erin om alle aspecten vo ll edig te integreren e n
ni et alle zijn compatibe l. In hoever re is ee n
raszuivere Chinees een "echte Surinamer'? In
hoeve rre is een Suri naam se Hakka een 'pure
Ch inees'? Kan een 'ech te Surinam er' iets anders zijn dan een 'o prech t c hri ste n'?
Ch ineze n in Suriname worden. in tege nste lling tot het Hakka stereot iep va n z ic hze lf als
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arm en hardwerke lld, gez ien a ls ve rda cht rijk .

Constabie (Constabic 1996 ) bcsc hrijti voor het
chri ste lij ke Hak ka dorp Shun g Him To ng in th e

Ncw Tcrri lO rics hoe Ilakka 's zichzelf als christene n id entifi ce ren (bei de minderbe idsidentite it e n) o m het positi eve Il akka-zelfb ee ld (arm,
spaarzaam, ee rlijk , hard we rk end) te bevesti ge n
tege nove r de Ca nto nese mee rderh e id (rijker.
politie k l11 achli ger, moree l inferi e ur) . In Suriname he lpt ee n identifi catie al s chri s ten een
C hin ees ni et o m het Hakk a stereoti ep te bevesti ge n. Ee n dergelijke id entifi ca ti e wordt in fe il e
ju is t door vee l Chinezen gez ien a ls ee n kenmerk va n acc ulturati e.
In Tai wan bcstaat ee n g roei ende be lan gs lel lin g voor C hin ese godsdien st. waarbij tllllggi
gez ie n wo rd en al s een aut ochto ne reli g ieuze
uitdrukkin g (Grim 1995: ] S), ge assoc iee rd met

/

Ta iwanese Minll~n- spr e k e rs en ]-bkka\ en
co ntrasterend mei de Mand arijn- sprekende Nati onali ste n. In Suriname is van een vergelijkbare rol voo r de IIIlIggi of and ere traditionele Chinese gee ste lijke speciali st bij de vo rming van ee n ove rzeese Chinese id entiteit gee n
sprake. All e C hine se geestelijke spec iali sten
zijn in S urinam e een marginaal ve rschijn se l en
gee n van hen treedt voor alle leden van de
Surinaams Chinese gemcense hap - hoe die ook
gcdefini eerd wordt - o p al s int erpretator van
' de Chinese cultuur '. Voor een g root deel van
de Surinaamse C hine zen is Chinese volksgodsdi enst niet meer te plaabe n binnen de contex t van wat ' C hinees' of ze lfs ' Hakka ' is, zodat het in Suriname geen rol kan spele n bij de
beves ti g in g va n e en publieke Surimwms Chinese id entit eit

NOTEN
\. \)ani\1ll1.: el1 bll.:ddllislIlc li)n in d.: grond \,111 di.: laak esoterische syst..:t1lcn waarhij l'c..:1 ker,tc\ling":llen praktijk.cl1 aan .:nhek
ing.':11 i.l,kn \oorh.:lllludell blijl·.:n. I kt cnllji.tl.."ialli.~me is als staatsideolpgie samen l11et de Chinese kcil...:dijk..: ~taat \"\!rdl\eIlCIl
en is tq:ellwonrdig l'en sd lan norm.:n en waarden gl'hase\!rd op een feeks klassieke hoeken. De volksgOlbdic nst I\ordt g':Licn
al~ ':l"n populair.: traditie dil' ,taat t.:gl"nOv\!r de hoge traditi\!s \an dc drie st rollll!1gcn.
1 f';l'/fU h dl' taal van de cllllsch Chinc~.: ~lIbgnKr die Ilakka g.:noe111o wordt. Het woord I laHa is d.: Cantollese naam (hlil/k "~ill)
\Oor de etnisl"hc gn.lep" te1"\\ ijl "':('jin de l\1 andarijn~..: uitspraak is van de7e naam. Kcj ia in dit <lrtikcl is het K\!jia-diakk t uit
h.:t OOSh.:n 1~!Il d\! Parel ril jel'delta in (l\! Chin.:se prO\ illl:ic Gltangdollg dat algemeen is in Sllrin~ltl1e.
:<. DL'lran~l'nptie i~ lan Tj\)11 Si.: Fat in 'FOllO l\lgic 1';)11 hct Surinaamse Ilakka.' DO":loraa lseriptie, Univer,itcit lan Leiden. 1993).
lond.:r aanduiding \an tOllen .
4 IhlL"wd kalholiek /ijn in de praktijk niet CCll alNllulit \erei~te was \'001' toelating. op de kalhol iek\! schnkn. be~taat 7clfs ondcr
SllrinaamSe Chin0.!7ell dl" \ erkl'lring dal Chinese ouders hun kinderell in Suriname waar~chi.inlijk kntholid, dooptcn. nm I.l"
daardoor ttJeg~lt1g tI.' garandcre n tot de1c ~ch(llen, De sl<ltu~ die geassocieerd werd lltel katll0li.::k lijn, lillongetwijfeld \!l'll
hclangrij\..e motivarie ge,veöl 7ijn voor aansluiting,
5. G,m Di is cen I'..:rgoddclijk te held uit hel begin van d..: derde eeuw cn "en van dl' hoo li.lIïgurell ui t de zestiende ceuwse roman
IJl' IWII/III 1'011 dl' Iki/' ""lIlIiilkrijkl'lI. Dcn historiscl1c To1ll311 gaal mcr de oorlogen dic begon l1l~ 11 in 1R't ja~lr I SU dil' Iciddcll
tot d..: driedeling lan Ch ina aan het eind vall dc Il an-dyna~tie in het jaar 220/221. Aan hel hegi n van het verhaa l zweren Gan
':11 t\\ee anden: helden. Liu Pi en long Bui . ..:en ccd va n hloedbroederse hap. Deze \!ed werd genoemd als verk laring voor
een taboe op hllW.:lijkcnt llsSClll1lC nsen in Suriname met dc f~HnilienamC:11 Zong (Tjol1. Tjong. Ch.:ung. et cetera) en Liu (Lieuw.
Lau. ct celera) , De 1~lmjlienaal11 (jan kwam in Suriname alleen voor als dc naam va n de god Gan Di Ya.
6. DI.' gl'Ondw..:t van dl" Volksr,,:pllbliek. Chirw \crbi\!d t in theoril' godsdienst ni..::1. Toch werd dc volbgod ~diens t aa nvankelijk
I.:roord.:cld al~ 'feodaal bi.l g\!loof· dal in conll ic! I','as me( dc dnckll van de COl1l l1l11 ni~tisc h .: re'voilltic , Georganiseerde
godsdi..::nsten I\erdcn gc\okr\!enl ol1ldal di.: cen cletu~ hadd..::n die ter veran twourdi ng konde n worden geroepen, Maar de
l)llg\!Organ ls..:..:-nk r.:l igicll7\! uitingcn I'an he( volk werden gczicn <lIs suhversief of ilkgaa l ( S t elel1~ 1997: )3). In de jaren
dir':l"t na de Culturek R.:\oluti..: waren in China vv\!inig rituelen uit de vo l bgod~dienst te zien. maar met de ecollollllSc!tC
henor1l1ingcn jJl dl' jaren tachtig Icranderde dat. Or di t 1110mel11 i~..:r een terugslag in de ho uding I'a n de Chi n e~L" COIllI1l\lnistische Partij l\! n a~ ll1 l.icn van \'olbgodsJlicllst dat 7ich in juli 1999 ui tte in het w rhieden vall dl' h lllln Gong sekte. een
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Paul Tjon Sie Fa!

Pau l Brendan Tjon Sic Fat (Pa ram aribo, 19(6) studeerde in 1993 af op de Talen en Cu lturen van
China aan de Universi teit van Leiden. Sinds april 1998 is hij weer woonachtig in Suriname. Hij
is ee n belangrijk contactpersoon va n de Afdeli ng C ultuurstudi es op he l ge bied van de C hin ese
taal en cultuur in Suriname. Hij is werkzaam als vertal er Engels-Nederlands-Chinees.

/

Andyeotino

De duman belicht

l

ilde A}I-o-Surinaamse culwul" JIIordt hU elke
::iekte een dUlI/an l geraadpleegd. als gelle::illg lIitblljji bU een doklel: De oor::aak I'{lll de
::iekfe \I'ord! bij de dI/mali in de eerste plaats
ge::ocht in het CO/Hacf meI de hOl'ennawurlijke
wereld, die up dat momelll als verstoord wordf
bescl/{)//wd De r rennlse g(-'I1('::er ollder::oekt
bij de c1iëlll dus eersI de cOI!jlicten lIIel diells
beschermgeesten il/ plaats val! ::ich direct Ie
COl/celltreren op de lichamelijke el/ p!>)lchi.\'che
klachten ::e!f.' 0111 eell beeld te geven Olie!" de
dil/liG/I, heb ik verschillellde aspecten belicht
die in /WIIII ' verband Slaan II/el de::e geeste(Uke
specialist. Daarbij neem ik onder andere ::UJ/
titel, ::UII geloof opleiding ell de dIl111all in
Nederland Ol/der de loep. Ook wordl het gebruik WIJl mu=iek~ ell trance in het genedngsjJruces VOII de c/iëm hekeken.

T ITELS EN ROEPNAMEN

Surin ame kent diverse titels voo r creoo lse
geestel ijke specialisten, zoals de obioman. de
Il/kl/l/wlI, de bOI1lIllIC1I1. de dresimall, en ande re.
Er is wel de neiging om ze alle te plaatsen
onder de populai re verzan1clnaam bonumall,
wat echtcr onterecht is aangezien ieder zijn
cigen specia li te it heeft. Wat ook verwarrend
werkt zijn de lijnrecht tegenover elkaar slaa nd e
betekenissen van bonuman. In het Sesam woordenboek Sm/lClng tonga staa l b011l1 ve rkla ard
als zwarte kunst (Sesam 1985: 191). Volgens
Wooding ( 1979: 207) komt bOl/llmal/ van het
Mandingo woord hOl/ema, dat persoon van eer
betekent. Herskovi ts (1936: 744) geeft als letterlijke ve rklarin g voor het woord hOllu: A
prie:a, maker ~f charms, Ewe: gbo.
De II/kumon is cc n diagnosticus en een ziener (Step hcn 1998: 13). De drcs im on heeft de

gave 0111 medicijnen op basis va n ge neeskrachtige planten en kruiden voo r tc schrij ven.
De obiamafl is de benaming van dc dlllllan in
het binnenland. De term dI/mali wordt meer in
de stad gebezigd. Wimimall en bas; zijn meer
de roepnamen van creoo lse geestelijke specia listen. Een and er voorbeeld van een creoo lse,
geestel ijke speciali st is dc wis/man. Deze heeft
ech ler alleen anti-soc iale bedoelingen. Het is
dus ni et terecht a lle creoo lse geestel ijke ge nezers onder een noemer tc plaatsen: blln persoonlijke speciali saties worden dan verwaarloosd. Ook kunnen er kwa lijke misverstanden
ontstaan. waarbij bijvoorbeeld personen met
hun kwalen bij de ve rkeerde spec iali st terechtkomen. De titel dUn/aJJ wordt gebruikt voor
creoolse genezers die alteen goed bedoelen. De
dl/mal/ kan zowe l /ukuman als dresil1lan zijn en
hij is in stäat de cliënt tijdens het hele ge nezi ngsproces bij te staa n, eve nals de eerder
genoe mde ohiaman. Naast deze eige nschappe n
hee ft de duman ook de functie van maatsc happelijk werker en psychiater (Stephen
1998: IJ). El ke dUlI/all hee n zijn eigen specialiteit. Het is dan ook zijn taak patiënten door
te verw ijze n als deze kwalen vertonen di e de
specia liteit van een andere ge nezer zijn .

W INTI. HET GELOOF VAN DE DUMAN

In hel Winti-geloof' staat de geestelijke spec ialist centraal. Wimi staat syno ni em voor diverse
aspec ten V~lI1 deze cultuur. Het is zowe l de verzame lnaam van dc diverse nal uurgoden als de
naam van het geloof zelf, alsook van dc bijbehorende dansell. Winti ontstond in Suriname
door middel van ee n creol iseringsproces va nuit
de door de slaven uit Afrika meegenomen reli gie uze en normatieve ideeën.
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Wooding definieerde Winti als: Een AfroAmerikaanse godsdiensf waarin centraal staat
het geloof in gepersoni fieen.lc bovennatuurlijke wezens, die van een Illens bezit kunnen
/leme n en z ijn bewustzijn uit sc hakelen, waarna
zij ve rleden , heden en (oekomst kunnen openbaren en z iekten van bovennatuurlijke aard
kunnen genezen (Wooding 1979: 490). Met
basm )I'infi worden de goden bedoeld die zijn
geboren in Suriname (Geo rge 1999: 4). Dit in
tegenstelling tot de goden die uit Afrika zijn
gekomen , die nel/gre kOl/dre lI'illti of kriol'o
ll'iilli genoemd worden (Wooding 1979: 20 I).
Deze benaming duidt op de vennenging van dit
geloof met dat van andere bevolkingsgroe pen,
waaronder de Inh eemse, de Javaanse, de hindoestaan se, joodse en christelijke. Ik heb een
overzicht van de godenwere ld naélr he! men se nrijk in schema I uitgetekend.
Anana Keduaman Keduampon is de hoogste
god in het win/i-geloof. De Winti (Wel/lI) zijn
onder te verdelen in:
Tap/{ wimi of Kroll/allfi: strijdgoden vall de
kosmo s I lucht zoa ls ope/e, de gier en awese,
de reiger:
5,1'01'0 l\'il1fi: aardgoden waaronder Aisa,
moeder aarde;
l.fIarra winti: goden van het water bijvoorbeeld warm il/gi: en
Bust' win/i: goden van het bos zoa ls apuku,
die de werkers zijn onder de lviI/ti, en de
kruidenkennis hebben om te ge nezen;
De bakru is een lagere god die grote overeenkomst vertoont met onder andere de apuku: hij
wordt gesymboliseerd in de vorm van een
beeldje, gemaakt van een lege maïskolf of va n
hout: een kar/iki hakf'u.
De (~vodyo zijn de bovennatuurlijke ouders
van de men s. zowe l dyo((vo als kra z ijn kinderen van de lVinti. De yorka is de geest van een
overledene die z ijn aardse gedaante weer aanneemt door tijdelijke bezitname van een mens.
De yorka bezit alle ervaringen die de ITlens
tijdens zijn anrdsc bestaan heeft opgedaan.
Wimi-belijders raadplegen c.q. vereren op ge-

zette tijden hun vooroudergeesten. Kabra z ijn
dc gedoopte vooro udergee sten, projell de ongedoopte.
De kra is de ziel van de mens, bestaande uit
een mannelijk en vrouwe lijk gedeelte. I-Iet hart
is de zetel van de km, ook wel yeye genoemd.
De kra (ziel) wordt door de dvodvu beschouwd
als een deel van hun wezen. Ntl de dood gaat
de km terug naar de dyodyo en de yorka naar
het dodenrijk dedekolldre (Wooding 1979: 122,
125, 132, 133 , 490).
Het ll1uziekrepertoirc in deze hiërarchie
hee lt zijn specifieke kenmerken, met name bij
de wil1/i zei r op de lVinliprei, het dan sfeest
speciaal voor deze goden. maar eve neens bij de
yorka en d)'()c(vo op de bal/yajlrei. het dansfeest
voor de voorouders. Op deze dansfeesten kom
ik later in dit artikel terug. Het liedrepertoire
op deze dansfees1en, waarvan elk lied hoort bij
een spec if ieke \\'illli, hoort in dcjuiste volgorde
te worden gespeeld. Ook hi erop kom ik nog
terug.

DUMAN EN TRANC E
[n diverse stadia van het genezingsproces komen zowe l dlll1WII a ls cl iënt(en) afzonderlijk of
gelijktijdig in co ntact met de bovennatuurlijke
wereld. Zij worden op dat moment het voertuig, de asi van dc winti. Tjjde ns hel in contact ·
treden komen z ij in een andere bewuslzijnstoe stand terecht , die met di ve rse benamingen
wordt aangeduid. De wetenschap spreekt onder
andere va n trance, de dUlnllJJ heeft het over het
bevangen of begeesterd raken. Om wat duidelijkheid te krijgen in de terminologie, heb ik
gebruik gemaakt van de opvattingen van
Rouget, Wooding en McClelJan.
Voor Gi lbert Rouget (in MI/sic alld Trance.
1985) z ijn tralleeen extase de twee belangrijkste
bewllstzijnsveranderingen. Tran ce is 'an altered
state. attained by means of noîse, agitation, and
in prese nce of others. charac tarized by tata!
3mne sia. Ecstacy is an altered state. attained in
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silene!.:. imt110bility and solitude, Ecstasy is a
kec nl y Illemora ble ~ x p e ri e ll ce' (Ro ugel 1985:
7). Tijdcns de lukll zo u j e kunn cn s pr~ k c n va n
extase. al s de d I/mali als mediun1 tusse n mense n
en godenwereld fungee rt. De dlf lll Cl II ve rkecrt
dan namelijk in !.:en stille meditatieve situatie .
Op de Il'illfi/wei zo u de term tran ce beter passe n,
omdat cr dan mce r beweg ing zit in de be va nge n.
dan send e perso nen.
tn de visie van Wooding (19 79) zijn er dri e
fa ses va n bcwustzijnsve rand erin g. In de eerst·c
t ~I S!.: is men z ichzelf: Illaar handelt op insti ga ti e
va n de ideeë n van dc winti : a Il'il/li de lla hl/ bu.
In dc tweed e t:1se ontslaat gedee ltelijke bezc-

mUIl'

11IL'l/,w'l/ rUk

tenh cid. de wil//i hee ft het bew ustzij n g...:tkellelijk uitgesc hak eld: (I 1l"illfÎ dl! 1/(/ koko. In dc
derde rase wordt de pcrsoon voll edi g bez~ t c n
door de win ti: a trimi fi l/"ll koko. Zijn bew ustzij n is in di e toestan'd ge hee l lJit gcsc h <tk~ ld
(Woodin g 1979 : 147 ). Voo rbec lde n va n bovellslaande fa ses komen onder a nd ere voo r bij ct.: n
onderzoek va n de patië nl. t:cn IlIkil Wll:lI" de
dI/ I / W il in bezi t wordt l!;e I1 O I11 ~ n doo r ce n \\'il/li.
op ee n hOlln/prei en 17'illliprci \va ar ce n cli0nt
in bezit \vo rdt !,!e noll1cn doo r ee n nwkll . (:el1
vooro ud ct"l.!.ccst..... Bii de drie bo~cn s t ll<t lld e
be\V u s t z ijl ~s locs t a ndè n is het moe ilij k om hel
beg rip trance 70a ls Rougel hct oll1sc hrijn Hall
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te houd en, omdat bij de eerste twee niveaus de
persoon nog bij is en zic h zij n hande lin gen nog
kan herinneren. Bij fase 2 zou je dan kunnen
sp reke n van ee n bewustzijn tu ssen extase e n
trance.
De indeling van MeClellan, lijkt beter hanteerbaar. H ij heeft de bewustzijnsniveaus van
de men s in twintig delen ondergebracht, van I:
droolllstaat tot I I : meditati eve staat naar 20: de
norma le staat toc. Hi erva n is trance het twaalfde o nderde el (McC lell an 1988: 154- 158). Zowel Rouget als MeClellan trekken de conclus ie
dat muziek de trance- of extase-toes tand niet
creëert. Muziek ve rsterkt a ll ee n deze bewustzijnstoesta nd. Hi ermee wordt bedoeld dat niet
alleen het gebru ik va n mu ziek voor de tranceof ex tase-toestand zorgt, maar ook de entourage eromhee n, zoals bijvoorbeeld de decoratie
op het feest. Ee n ande r voorbee ld hi ervan is het
feit dat de betrokkene geprecondi ti oneerd raak t
tijdens het o pgroeien in de winti cultuur) dus
ontvankelijk ervoor wordt 'ge maakt'. Hier zou
dan onbewust van s uggestieve methodes gebruik worde n' gemaakt, zoa ls het gebrui k va n
bepaalde bedekte rituelen o m de wil/ti te vereren. Zo kunnen kinderen bijvoorbeeld bepaalde kl edi ng of amuletten krijgen, waarvan
zij pas op latere leeftijd de preciese betekenis
begrijpen. Zo kreeg dl/Illan Ell y Purperhart a ls
kind dage lijks vee l rode kleding te dragen en
moest ze met een rood witte kussensloop s'apen. Ze moest ze lfs een ketting dragen met een
Inheemse kop eraa n. A li es wees erop dat z ij
een In gi winti had. Toch kan je vraagtekens
blijven ste llen of er altijd sprake is va n preconditionering, wa t blijkt uit het verdere interview met deze duman. Ell y is name lijk chri stelijk opgevoed, waarb ij haar we rd aangeleerd
dat de creoo lse muziekstijlen heidens waren.
Toen ze echt er tijdens een busrit gedwo ngen
naar de winti li ede ren va n de meerijdende
mu sici moest lui ste ren, raakte ze na de eerste
li edere n direct bevangen en kon z ich niet meer
uit de bus onttrekken. Zelfs niet tocn deze zijn
ei ndh a lte bereikte.

In dit artike l za l aJs a lgemene term het bevangen raken geb ruikt worde n, om een
middenweg te zoeken tussen de weste rse begrippen trance/extase en de in de vo lk smond
gehanteerde term begeeste ri ng. De begrippen
extase en trance ze lf wo rden pas gebrui kt bij
het accurate r beschrijven van de ge m oe~oc
stand.

ACHTERGROND EN INW IJDI NG
Ondanks het ondermijnend beleid van de
kolonisator ten opzichte va n het ge loofsbel ijden van de slaaf, bleef diens natuurgeloof vrij
intact. Dit was in de vroegere periode van slavern ij gedeeltelijk te danken aan de wetgev in g.
Voor 1776 mocht de slaafnamelijk gee n christen worden, waardoor zijn eigen religie na de
onmenselijke overtocht van ui t Afrika de ka ns
kreeg zic h te herstell en. Daarna mocht het wel,
maar pas na 1840 werd kerstening ee n bewuste
overheidpolitiek.
Uit de literatuur blijkt dat de slavenhoude rs
voora l bevreesd waren voor de krachten die
zich manife steerde n in de slaven tijdens het
vereren van hun goden op de wil/liprei. Muziek
voo r de goden moest dus heime lijk worden
uitgevoerd. Als de apinti-drums of andere instrumenten van de slaven in bes lag we rden
genomen, spee lden zij op potten en pannen
verder. Ook gebruikten de slaven ge reedschap
als muziek instrum enten, zoa ls de dawra, een
tj ap en vijl die tegen elkaar worden ges lagen
in plaats van de Afrikaanse dawuro, een metalen boot-vormige koebel waa rtegen wordt
ges la gen met een metalen staa fJ e. Op gegeven
mome nt waren de beoefenaars zo gewend aan
het geluid va n deze nood-instrumenten, dat z ij
niet langer de traditionele drums gebru ikten
voor bepaalde feesten voor de bovennatuurlijke
wezens, zoa ls bij de banyaprei.
Dit is het geva l bij de Matawai (marrons) bij
hun banya-dans voor de voorouders. Enkele
dumall die tijdens mijn veldwerk zijn geïnte r-
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vieweL hadden bepaa lde gaven die werden 011derdrukt tijdens het verbod op de wiJl/i.
Ondanks het verbod op 'afgode rij' beoefenden dc stadscreolen vanwege hun cultuur c.q.
culturele identiteit wel bepaalde riten. man I' ze
waren gedwongen hUll kinderen van informatie
te onthouden. l3ehalve dat het kind deze kennis
nauwelijks kon bcv<lllen. kon deze in zijn onschuld 7ijn ouders verraden bij de priesters en
dominees. Er werd door de ouders op twee
ll1anieren gereageerd a ls zij ITlcrkten dat hun
kind gaven bezat: zij zochten naar middelen
0111 het kind te normaliseren cn/ofze gaven het
kind bepaalde attributen om het te beschermen
en te begeleiden.
Om hun kind te 'normaliseren ' gaven ze het
onde r andere een soort 'medicijn' in de ogen:

IJ,.e"i den pikill (letterlijk: het kind blind ma-

ken) zoals Elly Purperhart. één van de geïnterviewde dl//1/elll, het uitdrukte . Zij beschreef het
'geneesmiddel' 315 een soort lijm. DIIII/ol/ R.
Faria beschreef het als een mengsel waarin
houtskool zat. Vanwege cle stadse, christelijke
omgeving waarin zij opgroeide n, \vcrclt:!l dc
Ill cestt: dllIllOl/ zich pas up vu!wasst:1I 1I.;t:liijd
van hun gaven be\',,' llst. Wijlen dllll/on Edwin
Lanciveld,J die als \Vees in de stad opgroeide,
werd zich pas op z ijn zeventiende jaar bewust
dnt hij wimi bezat. toen hij aan zijn I1cllld de
dansvloer werd opgetrokken door onzichtbare
handen. waarna hij bevangen raakte. De periode tijdens het bevangen zijn kon hij zich niet
herinneren, hij was in een diepe trance. Landveld 'ont\vaakte' lIit deze bewust z ijnsIOcstand
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EdlJ'in LOI/(h'cld. inmiddels overiedelI, !Joseerl ill kmlll(lllfi-k/edil/g
(/hfO: Earl de BculI)

De dlfIlWJ/ !lelicll!

toen zijn ver\Vonde rug werd ingesmeerd m~\
cen geneesmiddel. Andere d//Illoi/ be\Veren dat
het je altijd bij blijft, als je bevangen raakt.
Alleen als je een enkele keer hevig ge0motionecrd 70U Lijn. dan LOL! je je enkele ll10menten
niet herinneren. In het geval vall Ed\Vin Land~
veld zou kunnen \Vorden geconcludeerd dal cr
van prcl'onditioncring 0111 de winti te ontV<lIlg(:1) geen sprake \Vas, omdat hij voor Lijn zeventiende nooit met de 11'illfi cultuur in aanraking
\Vas gekomen, alleen met het christcndorn.
Een sterke kmll/al/fi \\'il/ll beschcllllt de dUI/UlII
tegen de vijand en kan hem in bezit ncmen om
zijn krachten te demonstreren. Zo opcnbaarde
zich in de jeugd van R. Faria vaak een all/{/}{Ii/
kmllllllifi l1"illll. R. Faria beschreef dat tijdens
hel bevangen Lijn 7ijn aura 70 stevig \Verd. dat
deLe niet kon worden doordrongen met hou\Vers. scherven en vuur. Dcze eigenschappen
van onkwctsbaarheid zijn ook kenmerkend
voor d//II/{III lrma Meije die op jonge leeftijd
wcrd beschermd door een (~I'('h/"I gelu'i, die
7ich manitcsteerde als een ({(~\"(/i}/i, een tijgcrIrimi tijdens een doodsgevaarlijk ongeval. Als
voorbcctd van ecn lied voor een (~I"ehri gaf
lrma: }// 11"0111WI"ki 11/1:< Van een hindoe priester
kreeg dll//wl/ Meije te horen dat ze een medium
was, nadat LC op tienjarige leeftijd in trance
raakte en tijdens deze toestand Sanskriet begon
te sprekcn.
Na de inwijding kan dc dWJ/all ervoor kiezen
een stage-periode I. . . lopen. zoals dllll/Oll Irma
Meijc deed, of om als dl/II/(/II Elly Purperhart
autodidactisch te werken. De beiJngrijksle info
krijgt de d///lWI1 door van de Irimi, die hem
ingevingen aanbiedt door middel van visioencn
uI' in zijn droom verschijnen. [rma ivleijc
klaagde erover dal cic mensen die nu de \1'illfljJrei leiden over hel algemecn te snel de dllIlWJ/
opleiding willen afronden, zodat het respect
voor deLe runctie verloren gaat met alle gevolgen van dien. De \\'intiprei worden dan niet
naar behoren uitgevoerd en cr ontstaat onbevrediging 011(11;1' de mensen. Hierdoor word I
n'len cultuurmoe en trekt men naar andere
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religies en sekten. die IlH.:nell iels nieuws Ic
bieden te hebben.
Persunen kunnen ook op andere manicn:ll
worden ingcwijd. Als eell uitverkorenc bevangCIl raakl van bijvoorbeeld een IrUlm jiJd/l'
tijdens ecn l1"inliprel. dan wordt deze voor
enkele dagen onder watcr meegenomen. [n diL'
lijd \Vordt de persoon ingewijd in dc geheimcn
van dejhd//. Dc l11L1ziekbegelciding die daarbij
hoort. Illag onder geen enkele voorwaarde worden onJerbroken, ook het genre Illag tussentijds niet wordcn ge\Vijzigd (Stephen 1986:
15~). Dit is een heel duidelijk voorbeeld hoe
muziek hel bevangen zijn kan aanhoudcn en
zelfs versterken. Als dl' Illuziek tijdens dc
trance situatie niet optimaal is or opccns zou
opholIden, zouden de gevolgen van erg tot niel
te ovel7ien zijn.

ONDERZOEK EN GENEZING

D\..' d//II/(/II wordl hoof(.lLakelijk geraadpleegd
als cr psychische. bovennatuurlijke problemen
zijn bij een persoon ofzijn gezin. Onder andere
als de pcrsoon of familie nict in h~mnonic leen
IT\\~\ zijn winli. als dc l~lIl1ilic onderling ruzie
heeft, of de persoon vaak ziek wordt 0111 ollvcrklaarbare redenell.
De volgorde die men moet aanhouden gedurende de diverse aspecten van genezing is
uitersi noodzakelijk. Geen enkel noodzakelijk
onderdcel mag overgeslagen worden en men
mag de volgorde niet door elkaar halcn. Elke
dIlmuIl heeft zijn eigen werkwijze, die gebaseerd is op Iraditionele elementeJl. Uit Illijn
onJer70ek en interviews komt de volgende
volgorde naar voren:
a De //lkll. het vooronclerzock~
b De purll }i'(~fi'(), het weghalen van een vcrvloeking;
c De \I'as 'pra/i, met verschillende kruiden- ~n
blocll1cl\b<loen:
d Een kar 'km, te beschrijven als het na-ollderLoek;
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e Ee n km raJin: een maaltijd voor de e ige n ik,
of ee n kabra !(!fin voor de besc hermgeest;
f Een sreka als degene di e het proces onde rgaat, geïn stall eerd word t a ls speciali st; e n
g De winliprei.
De punt en a, b, c en d zjj n noodzake lijk; de
punten e, fen g hoeven alleen tc worden uitgevoerd a ls de winti of vooro udergeesten ero m
vragen. Bij de /uku hantee rt elk e dI/man z ijn
eige n methode om zichze lf ontvankelijk je
maken 0 111 te k ij ken wat cr gedaan moet worden
om de silUatie op te losse n. Dit kan bijvoorbeeld gebe uren door zich te co nce ntre re n op
ee n spi egel. A ls de dUlIlatl in con tact treedt met
hel bovennaHluriijke wezen , krijgt hij va n deze
een ' verlan g lij stj e' door va n wat e r allemaal
moet gebe uren.
Voor men met de \Vas 'prati begint, doet men
eerst ee n punl lvo/yo. De .I.Vof)'o is een magisc he zie kte di e het gevolg is va n een verv loeking, uitgesproke n tijdens een ru zie (Stephen
1989: 47). De Jy~{vu kan worden opgeheve n
door middel van diverse behandelingswijzen.
onder andere mag isc he medicijnen en kruidenbaden (Stephen 1989: 47).
De was 'prali kan worden onderverdeeld in
een wintiwatra e n ee n yeyewalra. Een 'win!iwalra is ni et a ll een voo r de beschermgeest(e n)
van de betro kkene, ma ar ook voor de kabra, de
vooro udergeesten die co ntact onde rho uden .
Tijdens het wassen kunnen li edj es voor de winti
of kabra worden gezongen. 6 Een yeyewatra is
een bad voor de kra. de eige n z ie l va ll de c li ënt.
Na de p/lnt lyofYo krijgt hij een bloemenbad.
Tijdens het bad kan de duman vaar de
besc herm geest van de c liënt li edere n zin gen. 7
Kari na kra ;s hel oproepen van de zie l va n
de men s teneinde te weten o f a ll e hande lingen
naar behoren zijn uitgevoerd. Eén van de middelen voo r de kar 'kra, (na)ond erzoek, is het
geb ruik van ee n kommetj e wate r waarin een
scha rrel ei ge legd wordt dat ni et door de dl/man
en de cliënt kan worden beïnv loed. Als er bepaalde vragen worde n gesteld, antwoo rdt het ei
door te sc hom melen in het water met 'ja', nict

sc ho mmelen in het kommetje is ' nee', li et

sc haITelei moet gelegd zijn op de geboorredag~
van de cliënt. A ll ee n als het niet anders kan
Illag een vers ei gebruikt worden. De hallyaprei

wordt ond er andere uit gevoe rd. 0111 te kijken of
de geesten va n de vooro ud ers nog iets ve rl angen, naast het 'boodscha ppenlij stj e' dat al we rd
doorgegeven tijde ns de IlIk/{ . Bij de vooroudervererin g op de banyaprei, kan de dan s tijdens
dit feest twee betekeni sse n hebben: (a) susa of
lakl/, sociale dansen als uitdrukking van plez ie r. en (b) banya. religie us dan sen als uitin g
van verering. Bij banya bewege n de dan se rs
zich altijd ac ht erwaarts (Stephe n 1986: 151 j.
Het meest op me rk e lijke 'm uz iekinstrum ent ' is
het be ll etje dat regelmatig rinkelt bij elk li ed,
zo lang de voorou ders dansen. Daarna vo lgt cr
indien nodig een kra f{~f;"G. een maaltijd voor de
kra van de cl iënt. Bij zo' n maalt ijd wordt over
het algemeen a capella gezongen. Soms is e r
muzikal e begele idin g va n een bazui nkoor, met
allee n blazers. Om de maaltijd goed te bege le iden moet de duftlan ook het chri stelijk liedrepertoire machtig zijn, zodat de li ederen zo
vlot moge lijk kunnen worden geb ruikt, waarbij
de dwnan ze lf meez ingt om het ge hee l te ondersteun en. De bazuinmus ici m ogen ni et met
bladmu ziek werken. De liedovergangen zou den
dan te traag gaan, vanwege het bladeren naar de
gev raagde numm ers. Voora l omdat het kerkelijk repertoire uit tientallen li ederen bestaat.
A ls een persoon moet worden aangesteld a ls
genezer, o ndergaat hij , naa st dezelfde behandelin g al s de cl iënt , oo k sreka. speciale inw ij dingsriten.
Ter afs luiting va n het he le proces kan , a ls de
beschermgeest erom vra agt, een wintiprei geha l/d en word en. Voor een pe rsoon heet dit
dyodyo prisiri, di e op één dag plaatsv indt. A ls
de prei wordt ge houden voor ee n famili e noemt
men de ze een lallliri prei, die op mee rdere
dagen pl aatsv indt. Hi erb ij worden liederen gezonge n voor de betrokken lVin/i. Op de prei
worden ook vaak fra gmenten va n de banyaprei,
de voorouderverering uitgevoerd.

De dUlIllll/ heliclIl

WINTIPREI , FEEST VOOR DE GODEN
Na het ge nezingsproces kan ee n feest voor de
beschermgeest worden gehouden: de lI 'illliprei.

Het feest word t ge houden 0111 pret tc maken
met de gode n. Een prei kan herhaa ld worden.
Het heeft dan de fUllctie dc wil/ti g un sti g tc
stemm en, als cic 1\';lIIi tellminste vraagt om eell

reest.
Voordat de prei begint. houdt men eerst prisi
dal zijn plengoffers 0111 de 11';11/; die
op het feest ko men IC begroe ien en tc verwel(I/yall./ám)

komen. Bij pr;si wordt altijd gezongen. Dit kan
op ve rsc hillende manieren gebeure n. Edwin
Landveld s peelde bijvoorbeeld alt ij d Iwee liedere n voor elke wimi, als het 0111 ee n alakolldre
prei gi ng. Andere dUlI/an besprenkelen voor de
prei de aarde l11et bie r of ze lfs champagne als
eerbetoon voor moeder aarde Aisa. A ls er geen
prisi zo u plaatsvinden. wordt e r geen eerbied
geloond voor de wil/li en ka n er op ee n prei van
alle s en nog wat verkeerd gaan. De dUlI/al/
begeleidt na de /lrisi dc cl iënt naar de dansvloer
die daar met de andere gasten in een krin gdans
meedoet totdat deze bevangen raakt.
Het beste is a ls dc dll ll/ clI/ zic h zovee l moge lijk bezighoudt met de cli ë nt en zich niet of
zo wei nig m oge lijk hoen bez ig te houden l11et
de mu sic i. De volgorde van het li edre perto ire
op een lI'imiprei en de duur van elk lied zijn
ook van invloed op een goed verloop van de
prei. A ls bas is z ijn cr drie typen feeste n die
ge houden wo rde n bij de creolen:
a Een Aisa en il/gi prei. een feest voor de
gode n va n de aarde en de Inheem se gode n.
ge ho ud en op één avond;
bEen alakol/dre prei, ee n feest voor alle goden dat ook op één avond wordt gehouden:

en
c Een kromullli prei. ee n feest voo r de luc ht gode n dat ove r het a lge meen tu ssen twaalf
e n vij f uur 's middags wordt gehouden.
Op elk e prei wordt voor di ve rse goden gespeeld. A ls voorbeeld is de onderstaand e alakom/re prei beschreven. Als een Aisa of illgi

J3Y

prei word t gehouden. is o ngevee r vijf uur

l11u z iek voldoende 0111 he t repertoire te behandelen \'oor all e lI'il/li die zic h op die avo nd
w ill en Illanifesteren . A ls het gaat ollll11ee rdere
wil/li, wordt hel ge hee l opgeschroefd nall\" zeve n uur tot J11Cl:1". Tens lo tt e moel er voo r elke
winti d ie erbij komt ee ll ex lra li ed worden
gespee ld. De le idin ggeve nd e dal/w/! m oet ook
opletl cn dat de musici niet te lan g blijven stil staan bij ee n bepaa ld e lI'i //li soo rt , anders komt
hij op hel e ind in moe ilijk heden en komen
bepaalde wim; nict aan bod. Vandaar dal de
dl/l1Iml altijd aanwez ig moel z ijn 0111 zowe l de
gasten als d e mus ie i te controleren en te begeleiden .
Op ee n alllkol1dre prei. ec n feest voo r all e
wiJlli. is het nood zake lijk de volge nde o rdc aa n
Ic houden (Slep hen 1986: 153):
Aisa winti, moeder aarde a ls begroeiing;
Lokv U'il/li, bool11gcc~t. de IYlan va n Aisa:
Leha u'imi. dc straatgeeste n:
Papa lI'il/l;, hebben als as; de s lang;
BI/si lI'i//ti. lI'il/ti van het bos:
Walm lI 'illli, waaro nder u'alm .lbc/I/:
II/gi lI 'il/li. Inhei:ll1se goden va Jl hel walcr.
bos e n land ;
KIVl1ulI/li l1'il/li. oor logsgoden va n voornamel ijk hl': \ luchtpantheon:
Ll/l1'angu wil/ri. bosgoden:
Apukl/ winti. ook bosgoden;
Akal/tasi lI'i1lli. ook bosgoden:
Obia winti, we rkzan'\c goden: en
Aisa wimi. a ls s luitstuk .
Zowe l bij het begin a ls hel einde van een
alakolldre prei z ijn de invloeden van de christe lijke kerk duidclijk als de prei beg int meI
ba zuin!11 uziek en eindigt met Ama=ing Grace.
in Nederland bekend a ls IYaarfleell, waan'ool'
(Boonzajer Flaes 1993: 86). Dal de vo lgorde
va n het repc rtoire een be la ngrijk e rol s peelt, is
voora l te mc rken in de mu z iek. Je kan bijvoorbee ld niet va n Aisa direkt naar obia gaa n,
dit is voora l te merken aan de tempo overgangen en het karak ter vaJl beide \t'imi. Hel
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ontspa nnen mediuJ11'1 tempo va n de Aisa is een
re groot verschi l met het vrij snelle, ophitsende
ohia lempo. Iedere wil/li heeft dus zijn eigen
tempo. ritme. loon en gevoelsstcm millg. Aisa
en jodu hebbcn een langzaa m tot medium
tempo, de il/gi is sncller en de obia is nog
sneller en zwaa rder. De leha heeft een snellere
slag dan de AisfJ. de wMm ingi zijn sneller dan
dc,/odll. De trap moet netj es afgcwe rkt worden;
hct is net als bij een fees t. cr kan altijd ee n
nummer vtlf1 diezelfde stij l bij zolang er gasten
(in dit geval wimi) op de dansvloer zijn. Er
wo rdt dus een middenweg bewand eld om de
winli te vreden IC stellen die op dat moment
danse n. evcnals de 1I-;'lIi die later nog aan de
beun moeten komen . De musici schu iven op
een gegeven 1110l11ent ee n liedje ertussen waa ruit de lI'illli begrijpen dat liun gedag word t
gezeg(L zodat hel repertoire voortgezet kan
wo rden.
Op eell winliprei weet men va n tevoren al
wat voor avo nd het gaat worde n, gelet op de
bovenstaand\.! bas isindeling. De dumall moet
dit goed doorgeven aan de musici , waarbij de
juiste instrumenten worden meegenomen . Op
een alakolldre prei moel ee n agida lO drum
worden meegenomen voor de ./6d/.l lI'il1li en pa
illgi. In het geval dat zich een illgi moet manifesteren, dien I Ic worden afgetast we lke il/gi
liederen er moelen worden gespeeld, bijvoorbeeld een sara1l/a("co il1gi of een kaw'nu illgi,
a illangc ndc va n dc personen die de will/i ontvangen. Op cen krolliallli prei wo rdt geen
snaardrum en skrak;' l geb ru ik t. de winli zij n
daarbij l11eer de tradi lionelere instrumcnten
gewend. zoals de apillli en de kll'Q banyi, het
bankje da t met sto kken wordt bespeeld. Als je
kijkr naar de klankkleuren, dus het karakter va n
de ton en, dan heeft elke \\·il1li zij n eigen kcnmcrk en. De hoge tonen komen voo r bij de
lucllt-. bos- en water Il'illli. De lage tonen
komen voo r bij aardgeesten zoa ls de fodu,
waa rbij cic agicladl'OlI wordt ge bruikt en de
voorouders, waar cic IIIclflclroll en p/l(~va worden
bespee ld (Stephen 1986: 134).

De kenmerken voor hel bevangen raken, karn en ook hier sterk naar voren, vooral in de
muziek. De danser die in bezit wo rdt genomen
door de jodll geest. tril! hevig. Trilling of vi-

bratie heeft een belangrijke bemiddelende
functie bij een trance toestand (Stephen 1986:
153). Tot op ze kere hoogte kan je ook spreke n
van hypnose. Een voo rbee ld hi erva n is dc
hypnotiserende kracht van dc .liJdIl I/lIIfym1l0,
door middel va n kleurverandering van de
slang, bijvoorbeeld dc dagll"e slIeki. Als de
kleur van dc regenboog wordt aangenomen is
deze macht het groolst. waarbij mensen in
tra nce raken (Stephen 1986: 155). De Ill usici
hebben in di t geheel een onopva llende. maar
vrij zware ve rantwoording. Zo moelen de spelers een dag vasten voo r ze op een krol1l{lIlli
prei gaan spelen. 0111 zo nuchter moge lijk Ic
zijn. Ook uithoudin gsve rm ogen speelt bij de
musici een gro te rol: bij elke prei moelen ze
ongeveer vij f tot zeve n uren spelen. Het is dan
ook niet verwo nd erl ijk dat ze na elke set. die
ongeveer een kwarti er duurt. een kortepuze
nemen.
Dat er een grotc intera cti e plmllsvindt /lissen
de musici en dc gasten is te zien als de bespelers v.:ln de instrum enten door de bezetcn
gast(en) tijdens hel spe len worde n omhelsd.
S0111S moeten cle music i ze lfs evcn stoppcJlmet
spe len omdal de gast dc drumm er dusdanig
omhelsl dat deze niet verder kan spe len. De
willli toont hiermee zijn respect aan dc musicus. Ook moet de solercndc drummer op de
danspasse n letten van de danse nde lI 'jl1li en zijn
slagen hi erop aa npasse n. of de danser( s) oph itsen door zijn tempo te ve rsnellen, of juist te
ve rtragen 0111 de dansers enigszins tOt rust Ie
brengen. Bepaalde lI'il/li kaseko bands zijn zo
bekwaam in hun spel, dal ze vaak worden
gevraagd op te treden tot in Nede rfand.
HULPV ER LEN ING

Nu steeds 1l1Cer Nede rl an dse hulpverleners
zic h ervan hC\VIJ~1 worden dat problemen bij
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Surinamers terug tI.: voeren Lij n op k I/lil/l"il of
wil/ ti dreigt 'ove nncdicélti c' te ontstaan. I-Iet is
besli st niet altijd nodi g 0111 iemand naar Suriname IC sturen om daar eell wil/ l ip rei te laten
ondcruaall . De bchandclilH.!. kan in Nederl and
eve n ~ trec li c r zijn, maar .... l11oet we l op ee n
and ere mani er wo rden uit gevoerd. Een \1'ill l iprei in Nedcrlnnd vindt bij voorbeeld in ee n
zaal o f een park plaats, een wosi in de badkamer. Door middel van een IlI kIl in Nederland
zou kunn en worden vastges teld o f de behan deling beier op zijn pl aats is in Nederland of
in Suriname. EI.:Il gedegen /u ku voorar.. voorkomt ove rbodi ge fin anci ële uit gaven, Het is
vaak niet ee n ~ nood za kelijk ecn \1'Îmip re i te
houden. De besc herm er van de persoon is mi ssc hien al tev reden met eell bepaald gcrecht of
mei ee n bazuinkoortje.

helicllf

l.fl

Het meest etlcc tie ve in de gc nces wij 7c van
de dllll /(/ Il is dat eerst de 'psyc hi sc he- oorzak en
va n de ziekte van de cliënt worden onderzocht
en da arn a pas op het lichaam wordt gecollcentT'cerd, waard oor er ee rd er eell lange termijn
ge nez ing kan \Vo rden gevo nd en. Dit in tege nstelling tot and ere ge neeswij ze n waar direc t op
het zieke li chaam sdee l wordt geco ncentree rd
en de directe oo rzaak van de z iekt e daarmee op
dc tweede plaats kan komen te staan . liet gebruik va n Irance elementen is hi crbij onmi sbaar in het ge nezings proces van de cliënt. Dit
is namelijk de eni ge mani e r 0111 co nt ,lcl te
c re~ rcll met hel lI·illfi-panth eo n. Mu ziek spee lt
hi erbij ee n belangrijk e rol 0111 degenc di e bevan ge n is te ond ersteun en.

NOTEN

J.

-I.
5.
6.

kUllll\!ll l llll\!lm:lI111\!l1 :ll s I TOll\\'\!1I lijn . \\'1.'1 Ilordl in hCI dagdijbl' kll'lJ bij tk \WUIIl'liJkl' ~IKci:lli~len dl' ll'rrn
gl'hruil...! . In dil mI ik\!I Ilordl sll'nt ~ lk m:111n\!lijkl' aanduiding gl'hruik1.
Vllor li\.'Jn)orhl'dJell zijn cr I<:r\\'ij 7il1);l'11 na:n hel :lr1 ik\.'1 \"an Il illary dl' Bruin Icnkrop in dil nUIllIl1\!r
Edllin Lanlhdd komloo k lour in II ()ogbcrgl!lI~ Hel À'am!' \'UI/ Smul ,'11 f\af//..u (19lJ(1) .
Zie :lrtikl' l \'an Hillary tk Ilruin in dl' Ll' O ~ ().
b:n \\";111; dil' Jich manik~ll'l'rt al~ L'cn l\all'r~I:1Il1:!-.
/.il' 11\)01 ~

dllllll/il

7. Zh: nonl 2.
...: . I\ k l tI<.! gl'lK'llrll'dag wordl Ik Il:t:ml I'all de dag in Jl' I\":l'k lk'dol!ld ojllk gdlOOrl..:da lum van d\.· cllên1. Ab jl! bij\onrh\!dd
op dl! dondl'nlag l.wll1 gl'bllr\!11 l'll j\! bcl11 l'1!1I m:lll. dan Ilord.k hL'sdlOuwd :tb l'l'l1 1'/11\'. l'n mll\!1 .ie gl!hnllk 111:II...L·n lall
Ixn ei dal op deLl' w\!L'kdag is gdegd (E.:rse\ 1")9"': : 99) .
'J . UIl'r hl'l algl"ll1l!\!11 lIIl'TCL'llkoll1enJ l11el eL' n d>lns ba:lr lllarSIllU7kkll'l11pO.
10 El'n/lgJdu 111"(111 is e1!1I1Wü' 10( dr ie J11l'll'r lallge drum. dil' l11\!ll'el1 ~lok en \!\! 11 hand \\"onl1 hespl'l'ld . . Ig i bdel...l' 1I1 aard,'.
da bI!1l'K\!1I1 s lang ( Woodillg 1979 : 2ÜO). Ikl kidl dth gl'l'11 Illijkl dal dil in~lrUlllcnl bC~Il' l ml i ~ ,por I/w/. Illn\!dl!r aarde,
dil' 7iell al s L'o,.! n ~bll g lllalliksleL·rl. Ook de kngte \~!ll dc s lang I...a n ~ylllhl)()1 Sl:lan lOOT d~ kng ll' lal1 dL'JC dmm .
11 l-cl1 I/..m/..i 1~ C<:11 b:lssdrum d ie lIP el'1l schraag \\unlt gl'plaals l. \ l'rgl'lijkhaar me t dl' bassdf\1n1 van <:<:11 Jllllitair o rl...öl I\a"rl'p
ce n b<:kkl'lltj,' i~ gl'll'sligd.
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Liederen uit de praktijk van de duman

I

n dit arlikel =01 ik prohercl/ aan te ge\,(>1/

Il'elke plaats liedereIl illl/ell/ell il/ het H·erk
I·all de d/1I/101/. Door middel I'all een \'crral ing
el/ toelichting \"(111 cnkele liedteksten !raelll ik
e l'eneens cell tipje \'GlI de sluier op Ie helllell
1"(11/ dC:' 1I·C:'reid l'(1Il de=e g eestelUk specialist.
O l'er de crcoolse \\'illti~clI"lIur is rela tief \'eel
literatullr aal1l, 'e:ig. I / 11 hC:'t m erel/deel va n
dcc sflfdies kOll/en o\"{~ n regel/d religie/ce, sociale, medische ell ecoll olllische aspecten aa n
de orde. Aall de IllIciek II'OI d t. met //OII/ e ill
recenTe sfluli(!5; II"CÎI/ig ror geen aandacht lu!sr(,i!d. ~ Dil isja/llmi!/: =eker geien lIet /eil dat
/fit de=e sl/f(lics H'eI I/aal' voren kO/1/t dat een
1'(11/ de helallg/"ljksle ji/llcties \'(ln
\rinli de
COlI/lIIl1l/icmie Ilisso/ de m e li s ell de bovell l/ atl/ltrlUke I\'ercld is. 111 de lI'ill li-clfltu urji /llgeen
lIIu:iek als eell he/al/grijk COlllll llfnicaliemiddel. I'io liedercJl kan de //l ens goden ell
gees ten oproepel/.

INLEIDI NG
Wim; is een leve nsbesc houwin g va n Arro-S urinam ers waa rin a ls bas is ge ldt het ge loof in
ee n Sc he pper-O ppergod, een vooro ude rve rering ell ee n pa nth eo n va n go den en geesten di e
in gr ij pe n in het da ge lijk s leve n, opd at ee n harmoni e us bes taa n kan worde n ge reali see rd
( Wo lf 1'193: 6 ). li erste l va n di s harmoni e ge sc hi edt vee lal midde ls ritue len, waarbij monde lin ge communi catÎ e tu sse n mense n en goden
en geesten plaatsv indt. 1-1 ierbij hee ft de dUl/ wn
ee n be langr ijk e taa k a ls int erm edi a ir of a ls
bege leider.
Het bestud eren van IÎ cdt ek s t~1l is in zij n a lge meen he id ee n man ie r om in z ic ht Ie ve rkrijge n in cmoti o nele, culture le en and ere
as p~c t c ll va n ee n vo lk of g roep. Voordat ik lot

de bes prekin g van de li edt e kste n ove rga . lrwa k

ik eerst eni ge opn1crkin gc n met betrekkin g tot
de kenme rk en va n lI 'ill/i-li cdc re n. Voo r ee n
uit ee nze ttin g va n lI'imi ell dl/man ve rwij s ik
naar hel artik el in dit ze lfde th emanummer van

And y Cotin o. Bij de keuze van de liederen heb
ik mij ge houden aan de co nt ex t di e hij hant ee rt.
De gese lec tee rd e li edere n z ijn opge nom en
tijd ens ve ld we rk in april 1999. Ik heb ge werkt
meI twee vrouwe lijke dl/man. Z ij hebbe n gee n
ni eu we li ederen gezon gen . Illaar bes taand e.
vrij bekende. J Dil hee ft tal result aat ge had dat

kl eine tekstu ele veranderin ge n zichtbaar zij n
geworden. De uitl eg di e z ij hebben gegeve n,
toets ik aa ll materiaal dat ik ee rd er heb ve rza-

meld, namelij k in de peri ode 198 1 tot 1986,
o nde r o ud ere informant en. In voork o mende
geva ll e n ma ak ik ve rge lijk ingen met li ede ren
di e zij n o pgeno me n in hel proefsc hr ift Wil/ti:
Een Ajinamerikaa nse godsdienst in Surinam e
va n Dr. C. J. Wooding .
Ee n va n de e lem entaire fun cti es va n lI'inl ili ede ren is de co mmuni cati e tu sse n de mens e n
de bove llnatuurlijke we re ld . Door midde l van
li edere n roe pen mense n gode n en geesten 0 111
hulp. Deze bove nnatuurlijke wezen s di e in
sta at zij n bez it te nemen va n de mens. gevc n
o p hun bcurt raad o f leve re n kriti ek op het
gedrag van hun onde rdanen . Maar li edere n z ijn
cr ook voo r het amu se me nt. Zoa ls een informant e opmerkt : 'A l ben j e met ee n se ri euze
za ak bez ig al s het sc he id en van god en en geesten, de zoge naamde was fJrati, a ls de II'illl i cr
ee nma a l is (i cmand in bez it hee n ge no me n)
we nst hij /z ij g raag pl ezier te mak en met de
mense n. '"'
Ee n aant a l li edere n s taat in de zoge naa mde
odv -vo rm , hetgeen betekent dat z ij ee n bee ld spraak in z ic h dragen . De bood sc hap wo rdt
ko rt maar krac hti g ge formul eerd. Terry Agc r-
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kop zegt over het ge bruik va n odo doo r A froSurina me rs: ' S in ee th c early peri mis o f th e
Surinall1 cse c reol e soc iety a ve ry specîal way
o f co lllmuni cation devel oped. whi ch was based
up on th e indirect way o f message tran s ference .
Owing to th c soc ia llc ve l a nd rol e of th e black
popul ation , th e free ex press io n o f opinion in
publi c was very lil1lited. An extraordinary way
10 tra ns mit fee lin gs. opinion and o the r kinds of
inform ati o ll deve lo ped. whi ch was used not
onl y in th e co ll oqui a l language. bUI al so in
erea le fo lklore and mu sic ... th e sa-ca li ed odo.
Ihe bri ef, form a lised. verba 1 ex pression whi ch
can be interpreted accordillg 10 tiJ e co nt ex t in
whi eh it is lI sed ' (Age rkop 1986: 9 ).
Va nwege het ge bruik van odo z ijn ve le li ede re n a ll een voor ingew ijd en toeganke lijk . De
li ederen worden in het Sran al/ tongo, de taa l
van de c reo le n, gezo nge n. Toc h ve rstaan ve le n
ni et a ll es wat e r gezonge n wordt. In het SranOl/lol/go wo rd en woo rden sa mengetrokk en,
dat wil zeggen dat m ee rde re lett erg re pen tot
ee n letterg reep worden sam engevoegd . Hi e rdoor ko men bepaa lde kl anke n te ve rvall en en
het lijkt da n a lso f ni euwe, onbeg rij pelijke
woo rden zijn ontstaan . Ook ko men woord en
voo r di e o ntl ee nd zijn aan A frik aanse ta len/
d ia lec ten e n deze kom en ni et voor in het a ll edaagse taa lgcb wik . 5
Doordat li ede ren kort ge formul ee rd wo rde n.
bestaan ze merend ee ls uit s lec hts enk e le versrege ls. Hel ve rs wo rdt tijd ens het zin ge n naa r
bel icve n ' ta Il oze ' ke ren herh aald, o mdat het ook
de bege le idin g is bij hel dan se n. Afhanke lijk
van het ritu eel waarbij ze voorkomen. word en
li eucren al or ni ct mei instrum ental e bege le idin g uit gevoerd . rn hel artikel van And y e otino
ko men mu zickin strum ent en aan de ord e. De
zang is responsoria al he tgee n betekent dat ee n
voorzange r( -es) het li ed in ze t. waarn a ee n koo r
dat overwegend uit vrou we n bes taa t invall. h In
het Sra nan/ol/go heet deze vorm !roki - p ik;.
h oki betekent aanh ef: pik; is het an twoord .
De creoo lse c ultuur is va n oo rspron g ee n
ora le c ultuur. Liedcren zijn s inds de s lave nlijd

van de ene op de vol ge nde ge nerati e mo nde ling
ove rgedragen. Dit hee ft lot gevo lg dat z ich
kl ein e w ij zig in gen in li ed erell (kunn en) voordoen, zoa ls het iets and ers uitspreke n va n
be paalde woorde n doo r ve rsc hill ende in fo rm ant en. So ms worden he le woord en en ze lfs
zi ns delen vervan ge n waa rdoor dc betckeni s
va n ee n lied eni gsz ins ve rand ert. Li ed vari anl cn
ontsta an ook doordat in de melodi e veranderin ge n optreden. ec ht er ni et zo ing rij pend dal
het li ed ni ct mee r herk enbaa r is.

DE OU M AN IN RELAT IE TOT DE
LIEDEREN
De d I/m ali is o nmi sbaa r bij e lk rituee l en hee n
een bege leidend e. con trolerende fun cti e . Z ij /hij
behoo rt daarom ook ove r ee n uit gebre ide li edkenni s te besc hikk en. Deze kellnis is voor haa r/
hem ee n instrum ent o m o nde r andere o p het
dansritu ee l voor dc gode n, de lI'ifl !iprei. het
gedrag va n d eze weze ns te kunn en vo lge n, dan
we l te beïn vloeden. Het feit dat de liederen
mond e lin g wo rd en ove rgedrage n, maa kt dat
ee n goede dI/ ma li over bij zo nde re kwa li te it en
moet besc hikke n 0/11 de velc li ederen uit het
hoo fd te ke nn en. Tege nwoordig zij n de meeste
dUlI/ w l ge letterd en blij kt in de praktijk dat zij
naast hun ora le kenn is (kunnen ) puit en uil gesc hreve n li edteks te n.' Va nwege de mon delin ge
overdrac ht z ijn ec hter in het ve rl ede n versc hill ende o ud e li ederen ui t het ge heugen van
de mense n ve rdwen en, iets da t zich voordoe t
wa nnee r bij voo rbeeld eell goede za nge r komt te
ove rlijd en.
Een d U1II C1n moet du s vee l li ederen kenn en.
Maar tijd ens de ritu elen hoe ft zij/hij ni et in
haar/zijn ce ntje tc z in gen. Bij all e ritu elen zijn
fa mili elede n in mee r o f minde re mal e aanwezig. Het is name lijk ee n ve rpli chtin g dat o ud ere n. bigisma "e rbij' z ijn , vanwege hun kenni s
van de cultuur. Zij hebben , naast de dll il/O n, ee n
o nd ersteun ende func ti e naa r de cl ië nt toe di e
hel ritu ee l ond ergaat. Ook mu z ikaa l gcz ien ka n

Liederellui/ de prak/Uk

l '(ll/

de dm /w H

J45

de dl/man niet alleen zij n. De liederen worden,
/.oa ls gezegd. in vraag- en an twoord vorm
gezo nge n, du s pikill/al/ musu de: het koor kan
ni et ontbre ke n,
Wann eer ee ll dansfeest tc r e re va n de \I'inti
en)of de vooro ude rs wo rdt gegeve n, wo rdt in
georga ni see rd ve rb rlne! mu z ie k gemaa kt. Een
spec iale za ng- en dall sve rc lli gin g oftewel culture le vereniging bestaande l Jit muz ik<lnten en
koor \\!ordt in ge huurd . De dI/mali hoeft bij deze
ge lege nh e id niet ze lf te z in gen (ma g wel indien

deze gronde n lage n. we rde n moge lij ke rwijs
daaro m sa!Jol/a ge l1 o~ llld .

zij/hij dat lVcnst) en kan zich dan bctcr op haar/

Er bestaat een va riatie op deze tek st. Deze is
door Lou is Blaaspij p in ecn liedbundel opge-

z ijn bege le idende taak co ncentrere n.

LIED EREN MET UITLEG'

Li ed 2
11/ ' (!!iJ gi JII ' 0, pe 11/ • q!o de
Roep mijn oudje voor me, waa r is zij
Kar ' JII ' (!j() gi 11/ ' 0, pc ",' (!/b de
M' q!'o 1/(/ \1'an h(l'flri SUl/UI. sahi SOf/i Ie
Mijn oudj e is ee n oude bejaarde, z ij weet
kar' JII ' (!/i) gi 11/ • o. pe 11/ ' (diJ del~

Kul"

ve~ l

tekend ui t de orale traditi e. Omdat de variant
ook de betckeni s ietwat wijzigt. heb ik de
g.eschreven ve rsie uit de li ed bunde l opgenome n.

Lied I
Sa /nma IIl'ri 1I'!'I' e k01/
De weide draagt wit ell kom t
Dede dil mi Sahana weri wel' e kon

de Dood deed 111 ij dat aall
Detle dil mi sahmw u'eri Il'el' e kon
Saha J/a Il'eri II 'el' e kon, Detle tilt lilt'

(!!o kOl/g gi mi ]x
Roe p mijn oudje voor me
Kari mi q/o kong gi I/Ii lx
Foe kOllg leri I/Ii //Ial/iri
Opdat z ij mij fat soe n leert
Kari II/i

Bika lIIi ({lh wang oltroe hijari soefi/u

Want mijn oudj e is ecn o ude bejaarde,
Bij het ritueel was 'prafi, het sc he iden van de
kwade ell de goede aspec ten va n de geesten va n
de ove rl edenen. de ,l'orka en de goden. de H'imi,
wordt naast het uit spre ken va n gebed e n hCI
nemen va n een kruiden bad ook gezonge n. \0
Me t het bovenstaand lied worden alle yorka
uitgenodigd 0 111 plezie r te kome n maken, De
doden wo rde n bijvoorbedd in het wit gekleed
voor de begrafenis en dc yorka z ijn dan oo k in
het wi t gek leed. De yorka word t waarge nomen
al s een witl(:. neve lac hti ge sc hadu w (Wooding
1979:285.286), 'Sahono weri H'el' e kou ' is als
bee ldspraak: odo geb ru ikt voo r 'de geesten die
in het wit mmk ome n', I I
Sa/){ma hee ft ook de betekeni s van begraafplaat s, Het is moge lijk dat de term saba lla lang
ge lede n is ontstaan in hel Paragebied. waar
verschill end e dorp~sa lll e lll cv in ge n van Creolen geves ti gd zijn , li et geb ied bes taat uit
sava nn egro nd en. De begraa fpl aatsen die op

A sabi sranau Tongo "
di e Sranantongo kent

In de eerste vt.: rsie wordt mct nad ru k gev ra agd
waar hel oudj e is. In de tweede vers ie wo rdt

het o udj e ex tra ve rzoc ht om dc men se n fatsoen
te lerell . De uitdrukkinge n sahi sal/i te e n sahi
SralllllllOl1go z ij n in deze co ntex t sy nonicm en.
Kari lII i (~/o g i mi is een lied waa rmce de voo rouders worde n aa ngeroe pen om hulp tc bieden.
I-Iet vo rmt ee n onderdeel van het eerder genoemd e sc he idin gs ritu eel e n is bestemd voo r
de yorka, De uitdrukking a sllhi Sral/al/lollgo
staat sy mbool voo r de kenni s va n de cultuur,
A./b is de a lge me ne Sranantongo aanduiding
voor de vooro ud ers, Bij lI'il/li-vooro ud erverering werkt men met een hi ërarchi e va n
zeve n ge ne rat ies. di e e lk ee ll aparte aan spree k-

titel hebben. Vo lgens Aleks de Dri e, creools
c ultuurk en ner bij uit stek. moest men vroege r
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de namen van all e zeve n generati es kennen. Nu
hoe ft dat nie t meer. /n volgorde begon men bij
de moeder: mama. grall lJla. aJo. totro. /ia,
/10/70. IIWIa. 14 Aio staan in rang gelijk aan de
. westerse' voorouders.
Wanneer dit lied gezongen wordt, is het mogelijk dat de geest van een van de overleden
voorouders inderdaad 'komt' en dit doet zij/hij
door iemand in bezit te nemen. De dumall zal
proberen de voorouder enkele vragen te stell en
en het wordt door de familie zeer op prijs gesteld als het de voorouder behaagt te antwoorden en eventuee l enkele oude fam iliege heimen
door te geven. De voorouder levert we leens
commentaar op het gedrag van haar familieleden die mogelijkerwijs in onm in met elkaar
leven. Omdat dit li ed gesch ikt is om de communicatie tussen voorouders en mensen op
gang te brengen. heeft hel een vaste plaats op
het repertoire.
Lied 3
Alllitlloyo, warm hei
Antimoyo, het water is hoog
Amimovo. walra hei ()
Antimdvo. walra hei a libo
Antimoyo, hct water in de ri vier is hoog
Alllimoyo 110 wan' fall 11101'0 15
Ant imoyo wil niet meer blijven.

°

Antimoyo is de naam va n een inheemse watergod, een Watra IlIgi. Dit li ed kan ook bij de
was 'prat! gezo ngen worden en wel bij de
kruidenbaden voo r de winti die volgen na de
baden voor de vooroudergeesten. Met walm hei
a liba wordt bedoeld dat Antimaya erg boos is.
Inheemse goden komen voor in het bos en
in het waler: hel z ijn de Busi Ingi (ook wel
Gron IlIgi) en de Wc/Ira Ingi. Wooding veronderstelt dat de gode n van inheemse origine zij n
opgenomen in de win/i-cultuur omdat de negers deze watergode n hebben geassoc iee rd met
de Mende riviergoden die z ij uit Afrika kenden.
Deze goden hebbe n net als de inheemse gode n
een li chte huidsk leur en slllik haar. Degene die

door een Jngi Winti in bezit is ge nom en, spreek t
of ee n inheemse taal. of een mengsel va n
Sranantongo met inheemse intonati e (Wooding
1979: 198). Wwra IlIgt" kunnen de vorm aannemen van een zee meermi n, een zeesch ildpad of
een vis.
Lied 4
Tya' m' g ' a busi meki por 'nen kaba
Breng mij naar het bos zodat de slechte naam
gezuiverd kan worden
tya' 111' g' a bus i
Tya' m' g' a busi meki por 'I/en kaha
Tya' m ' g' a bus' 0 16
Lied 4 is een lied dat gezongen wordt bij het
kruidenbad voor de Apuku win ti. Apuku behoren tot de goden van het bos. ' Het zijn alle
kleine bosgoden die wij overal in West-Afrika
tegenkomen. In Suriname Îs hij gedegradeerd
tot een lagere bosgod die va n de hogere goden
de opdracht krijgt om de ongehoorzame famili eleden te straffe n' (Woodi ng 1979: 190). Volgens Stephen zij n Apuku winti met wisselva lli ge gedragingen. Zij kunnen iedereen in de
maling nemen , door te zegge n dat z ij andere
winti zijn (Step hen 1985: 53).
Lied 5
Ci m' a pafu di y' e bar' en
Geef mij de pot waarin jij het kookt
Oi 111 ' a pal' 0 di y' e bol" en
Geef mij de pot waarin jij de obya kookt
Gi In ' a pal' Apuku di y' e bol" naobya
Geef mij de pot Apu ku , waarin jij de obya
bereidt
-"

EJ' yu wan' a palu, dan y' 111/.1 kon anga 111 • 0
Als je de pot wil moel je met mij mee
El' yu 'Ivan' a patll, dan y' mu kon at/ga m '0
Als je de pot wil moet je met mij mee
Na ilJi busi 0 mi koni de
Mijn kennis is in het bos
Ei'yu wan' a pa/II, dan y' mu kon anga m 'O' ?
A ls je de pot wi l moet je met mij mee
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In lied nummer 5 waarmee de Ap//ku wordt
aangesproken komt duidelijk een ' vraaggesprekje' tussen deze wimi en de mens tol uiting. De inhoud verwijst naar de obya: de
kennis va n kruiden en magische middelen
waarover Apllku beschikken. Er z ijn creol en die
deze kennis bewonderen en er graag over willen beschikken. Bij het samenstellen van o"yo
worden soms bepaalde benodigdheden gekookt. Zo kan ee n sieraad dat men als af-

weermiddel wil gebruiken daadwerkelijk gekookt worden in een pot met kruiden water.
Niet alle winli verrichten arbeid, hiervoor hebben zij knechten die als lagere goden worden
aangemerkt. Deze werkers zij n de zieners!
geneze rs die kortweg obya genoemd worden.
De meeste genezende winti verblijven in het

bos en in het water, zoals Apuku, AkollTasi, Busi
Ingi en Walra Ingi. De genezers onder de {ligt"
winti worden ook wel Pyjai Ingi genocll1d,l~
Lied 6
Yll

wan' koiki mi, dan y'

111/1

srawa

Indien je als mij wil worden, moet je baden
~j,{mi

koiki mi, dall y' mu srawa

Indien je als mij wil worden, moet je baden
Waf/i koiki mi, dan y' mIl srawa
Waf/i koiki mi, yu mu smwa bunbun 19

Indi en je als mij wil worden, moet je goed
baden.
Dit is een mooi voorbee ld van een lied waarin
samentrekki ng van woorden een nieuw woord
lijkt op te leveren: koiki. Het is een samentrekking van kon leki, worden als mij. Srmva is
het nemen van een kruiden bad, Volgens Wooding is de term srGlt'{J of smva waarschijnlijk
afgeleid van het Akan woord yalVa dat staat
voor purificatiebad (Wooding 1979: 30 I).
Met deze woorden daagt de Gebri KromLlnfi
een ieder uit die over zijn kwaliteiten wenst te
beschikken. Gebri (Dyebri) behoort tot de categorie va n luchtgoden, de Tapu winti of TclpU
Kromanfi. Onder hen bevinden zich goden met
wijsheid en oorlogsgoden. Geb,.i is een oorlogsgod. Iemand die door deze god in bezit

wordt genomen, slaat zichzelf met houwers
zonder dat hij zich verwondt. Hij slaat flessen
tot scherven waarop hij gaat dansen zo nder dat
hij snijwonden oploopt. Gebri danst ook in
vuur, waarmee hij wi l aangeven dat hij de god
van het vuur is, Wanneer hij zich manifesteert,
ged raagt hij zich al s een tijger die Adyaini
genoemd wordt, op handen en voeten loopt ell
zijn voedsel en drank van de grond nuttigt. De
term Adyaini is vermoedelijk arkomstig van
het Fante-Akan woord ad)lai dar vuur betekent
(Wooding 1979: 166). .
Er zijn verschillende rituelen die een wintiaanhange r dient tc vervu!1en voor het welztjn
van zijn/haar km of akra. De kra is de zuivere
ziel van de mens die ook wordt genoemd het
'eigen ik ' , De mens ontvangt zjj n kra van
Anana, de Schepper, echter niet rechtstreeks,
maar via de mannelijke en vrouwelijke dyodyo, twee bovennatuurlijke ouders van de
mens. De dyodyo worden beschouwd als de
twee beschermengelen, een term die de creo len
kennen uit het christendom. Vele winti·belijders zijn christenen en het is waarsch ijn lijk
onder invloed van het christendom dat verering
van de km gepaard gaat met het zingen van
stichtelijke liederen, Een geschikt momenf
waarop iemand de km gunstig kan stemmen is
ter ge legenheid van zijn/haar verjaardag, Er
kan een km taji-a, een maaltijd gegeven worden
voo r de jarige, Hierbij kunnen familieleden en
intieme vrienden genodigd worden , die samen
genieten van spijs en drank die vooraf, tijdens
een ondervragingsritueel, door de km zijn
aangegeven, De meeste rituelen voor de kra
worden begeleid door de dumGII. De stichtelijke liederen kunnen a capella gezongen wor·
den, of worden gespee ld door een klein koperen blaasensemble bestaande uit drie blazers.
het zogenaamde bazuinkoor. I-Iet laat ste is zeer
geliefd onder creolen, temeer daar het bazuinkoor zich niet al1een beperkf tol sti chtelijke
liederen , maar ook pittige populaire creoolse
dansmelodietjes spee lt waardoor de aanwezigen flink de benen kunnen losgooien. Ik geef
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2. Er komen stromen van zegen,
Heerlijk, verkwikkend zal 't zijn:
Op de valleien en bergen
Zal er nieuw leven dan zijn.
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3. Er komen stromen van zegen,
Zend ons die Heilstroom nu neer!
Geef ons die grote verkwikking;
Geef z' ons voortdurend, 0 Heer!

/vlelodie: J/vlc. Grllnahan. Uil: Zal/gIJl/ l/de! vall jojwlIIU!s de lIee}'
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hi eronde r ee n tekst weer van een van de li ederen di e nooit ontbreekt op een echt e creoo lse
veljaardag en die door ied ereen uil vo ll e borst
wordt meegezongen. Va n de Nederl and se tekst
is ee n Srananfongo verta lin g ge maakt, maar
beide vers ies zijn even 'pop ul ai r '.

Blest" sa kOIl bogobogo. Masra pram is 'm· anga
yll, Lek'wan alen a sa wiki, Kra('den di brÎbi
lil tril, Sli/a jil seigi, wal/ dei S~I was' kon na
gron, I/OW wan til dropu de spi/i, ma sibibusi
sa kOI/.
Er komcn stro men van zegen, Dal heeft Gods
woord ons beloofd) Strome n verkwikke nd a ls
regen. Vloeien tot elk di e ge looft, Strom en va n
zege n, Komen als plasregens neer, Nu va ll en
drupp ' !en reeds neder, Zend ons dic stromen,
o Heer,

SLOTWOORD

Wil/ti-liederen staa n de geeste lijk specialist ten
di enste

0111

te co mmuni cere n met de boven na-

tuurlijke wereld. De dW1Ion maakt contact met
deze were ld, onde r andere om tc helpen harmonie tot stand te brengen, daar waar mensen
in onmin meI e lk aar leve n of z iek z ijn . De
li ederen worden in het Sranan/ollgo gezongen

en er komen woorden of formuleringen in voor
di e voo r ve len o nbegrijpelijk zijn. Mede hierdoor ontstaat onbegrip omtrent de wÎnti-cu ltuur. Het ve rtalen en uitleggen van de li ederen
verschaft wat meer inzicht cn dil kan ertoe
bijdragcn dat er ee n beter begrip over willli tot
stand komt.
De geb ruik elijke manier van overdracht bij
de c reo len, de mo nd el inge overlevering, heeft

tot gevo lg dat steeds een (k lei n) deel van de
cu ltuur verloren gaat. Het ve rdi ent daarom aa nbeve lin g dat li ederen op scJlrifl worden vastgelegd. Tot nog loe zijn het slechts enkelen die
dit hebben g~daan. De informanten mei w ie ik
heb gewerkt staan hier ni et onw illi g tegenover.
Ik hoop daarom van harte dat zij zic hze lf en
ande ren zu ll en aansporen om middels vastleg-

ging dit cultureel erfgoed te behouden voor het
nageslacht.
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NOTEN
I, In Surin:llll(' hl.'l'ht m~'n aan dl.' tl.'fl11 t.:l'c"kll 13111Il\'n dl' ::;urina:l!n~1.' eonk:'(1 gebrui"t men de: t.:rm er.:ool I\)or J.: n~l"lll1ll'
lin:;\çn \:lI1lk ~b\'\.'n die in d.: swd Cil up d.: plnll1:1gL'~ I\Clonaelitig lijn 1.'11 in /e".:1'1' mal": \.:rtm'ngd /ijn !l1':1 ;!lHkr~' dnl~l'Ill.'
groepen,
2, In 'oudo.!rl" publicalil.'~ li11(l.:11 wij nlCL:r aandacht loor de 1UlILio.!". Wooding hn'lj in lijn pnl..:lSdlrifi '\Villti : El'II /\l'roamerikaanse gmbdi('l\:;\ in Surinatllo.!' I.'l'n aantalliell":I'l:n uitg..:hrl'id tll..:gl'llI:llt. Dit i~ 1.'\'\.'lh:CIlS het g":I':1I il1 ,l)l//'IIl1Il1/ h)/l..lu/'('
1':In I kr4o\'Îts l'n C/'I'ol" /)/,11111 v:ln VoorhoL'11' ..:n Lichtwld.
J, D':/l' heid..: I rOUWl'n, Flly Purpl.'rh :rrt ell [mw, i\kij..:-l3rct'l c[(l g('\'t'11 aan dm w/Illi li.:di!fell ni":llioor n)L'Il~L'11 worden gcm:l;l"t.
IIl'l lijn d..: 11 ';nl; ll'lrdie hun li.:dero.!n IÎnge!1 wannel'r ,ój ht'/it hebhl.'l1 gl.'nOl1lL'll van d(' 111":llsl'n , (lp dl.'/l' \Iij/e h.:bht'll
ti..: m\:I\"l:n dl' lit'dero.!n g.:kcrd , I-kt kit Jal oUlkre L:lngerS l1i.:t a[ hun [i..:dert'n aan hun opvolgers Iwhb..:n oll'rg..:tlragl'll.
maa"l dal bepaalde oudl' [ied('r.:n !1Il"IIllCt'r \'oor"mnell . GUt'lk lang('r~ boullen dllllrg:wn~ hun IIl.:dre[J(,ft<"'I\1"': lip ,Ioor IC'l'1
naar ll'Î/IIi ! )rl'!, IK'l dansritlK'd lOOf de gmkn tc gaan l'n goeJ 1<..' Il\i~\eri~n naar wnl \!r g\!/llllgL'll 1I0rdl. UIer het Ina"l'n
I:m nicu\\'(' Irillfl lied('ren heh ik in lileraluur tl\"er crl~(lkn niets kunnen vindl'll. Echter is er in 19'J9 ':I.'n CD (COmpaCI [)i~l')
uitgebracht meI \\'ill/i li('d..:rm, galll1gcll door Anne (1Ill'dh:!1'!. I:('n \';111 de linkr('11 heL'n lij ,e lf gL'm:I""!. Bij na\'l'aag hll.'r~
,lllltrent :lall lTIl 11'/111; Illulickspel'i:Jlisl. i~ g('blL'h'll dat cr II'l'I dl'gl,tij" nie\lll'l' winli tiL:dcrlèn lIunr l11l'I1S(,1l \Ionkn gl.'lnaa"l.
Om dit te doen I1wet dl' componist 'in de lijn' \:m (\I! \r;nli 'liJIl. (bt \\"it /lèggcn rL'k('ning lH1ulll'n mei Ill'l ":11'a"t..:r 1;111 dl'
d('~hctrdl".:ndl! w;mi, Olll crv:In Il'rlekerd tc lÎjn dat hCl lied hl'm haar zal aan ~ prdl'l1 .
..J. Pe r~lll1!llii"t' in formati (' [nna r-,.'ll'ijl'-l3reewld. P:lral11nri bo, [lJ99.
5. Daar wa;;r I1l.'t mogelijk I~ zal ik 1I0l)rlkn hl.'rkid':l1 n:lar hUil Afrikaan .....: oohprollg.
(" Bij d..: ;;:lIlg valt h('l up dat cr 11\('1.'1' \louwen lbn manncn zijn, Lk rt'lkn IneJ"\'oor !l1u.:t in dl' eerste pl,lat s gl'lll!:ht lIordell
in d(' traditÎ..:, \Iaar bij het muziek mak(,1l el'n leka..: sl'k~e -I 't'flk[iug bestaat. Dl.'lt' lenk[ing l\llrdt ~lrikt gdl:I IlJh:lafd in
dl' religicu71' contL:.ll. met nam\! bij dl' winli Ilrl'! , [l ier z ijn het de manlll'l1 dic dl' twmm('n bo.!spekn.lk Lang('f('sSl'll ~ch\lddcn
Ik .I'aka of ,'e".I'l'''i (sambabalh.'Il). De I'erdding naar sd.. ~..: 111.'1.'1'1 te makl'l1l11el/ll'/il (lf "/lW (tl'l'et: tabl)c). \\:larbij h..:t I('rh"d
op menStruet"('ndc IfQ\l\\en gL'ld1. Bij 11'imi Pi"'; \\'ordl.'l1 Je belangrijkste trOl11l11l'n. dc ag/dil 1.'11 dc lIpimi. ritu('d g(,l"cinlgd.
Daarom mog..:n I'fOUIWll zc Jall niel b('spc[cn, Iluiten dl' religi('uLL: nllllcxt i:.. llL't ('chtcr niet Icrh(ld":l1 dal I rOllw":l1 ,k
lrol11l11l.'l1 hespe[en . \\'l~ liel1 dan ook, l11edc ondl'r inl'loeJ van I ('ranJcfl.'l1de s..:k~('rnllcn, dal \'1'011\\('11 dl' ap/I/II 1.'11 IIgidll
(kn:n) bcspl'h.:n. HUil aantal i~ ('veuwe! l1iel grüot. l:l'n t\\'c.:dL: red(,11 \\:l:lrlll11 cen InlUW ni..:t lO makkelijk ael1t('r dl'/c
il\~\fI\l11('n1CIl plaatsl1('cml. is dat dl.' bcsrclingswij71.' grotl' ~pierkracht vl'J"('is1. D.: kra..:hl dl': 11101.'1 worden a;lI\gewend om
Ik jtli~tl' klan" uil hel instrument Ie krijgl'll, 1('foor'l.:lakl v,ra" pijnlijke handen .
7. Ll'ui~ B[:l:l"'pijp. '00111 Louis', em bekende, inmiddels bejlurde Langer. h('cft enk('k hondcrd('11 liL'dlekstell iu hllCklNIll
uitg..:g('\('Il. \ 'elc musici..:n .lUI/Wil lijn h(,111 hicl'\por dankbaar ('11 zij "0111cn l'r rond voor uil dat zij n gocd gdmlik l:tll
l11a"CI1.
S. Voor dl' ~pc[[ing \':111 het Sranantongo hantl'n ik ck spdling l:tll hl't Sranan, lolgi!lb hel \oorschrit't in d(' Resu[utl(' Nn.
4,'jOI. \Idkc per 15 juli [986 is aan genotn~n, De7.\.' n:ii\llutic is gcp ll hli ~'eerd i~ hel Sta~l1~blad 19l'l6 No -Hl,
1). Gezongcn door EHy Purpl'rhart. Paranwriho [lJl)l). Ecn idell til'kl.' I('''st "umt loor in Bi:laspijp 1l)~n:56.
10. P..:rsoon[ijke informati(' Purperhart cn Mcije-[lrcc1c[tL Param aribo I (jl)9 .
[I. 00" d(' liden:n 110 J ..:n ;'i lijn :lls odo g(,LOllgen .
[2. Pu rperhart, Param:lribo 199<) .
\3. Dl:raspijp [9XJ:50.
I-L 11(' Dril' 19to:-UJ
[~. Meijl' -Brccwld, 1\Ir:tmariho [l)l)(j ,
[6. I\kijç--Ur.:..:\dd.
17 . Pu rpl.'rhan. Ikt ":L:rstc coupkt lan dit lied ~Iam in Wnndlng 1979:3'+6.
IR , Qlt'r dl': ll(H~prllng \':1Il he t woorJ Oh.I'11 lijn Jonr schrijwr~ vt:rschilklllk gi ..."ing..:n gCllaall . \\\loding haalt I.'r 1.'11"('[,,: \all
:1;111 in lijn prol.'f~c hri f1. Zijn Iwrsoonlijlc mening i~ edlter dat ohm al l,orn ~tig is \all tk A"<ln I WI'~l -f\rl·iban~(') I\OOnkll
til, ye (rric~lcr) en uhi (/lI"arte magi..:r) (WolJding 1979: 207, 20S).
I (j. r-.kij('-Brel." I.'ld.
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De ojha:
De positie van hindoestaanse trance-media
in de Surinaamse samenleving

D

il OrTikel u'elpl I'al/llil sociologisch uugeen lic/j( op de helekenis I'{f// de
0)1/(/, eell 5.!(,i:'s/eIUk specialisf Ol/der de 11111doe.\'I(II/('II, hilli/PII de llilldoesfaanse gemeenschap in Surinllllle. 11 <, duik!!/! ;/1 dc geschiedel/is l'llll Illdia Ier rerrluide/ijking 1'((1/ de
I'0silie 1'(11/ de ojlw ill de ,\ïIlJ/elllel'illg.
IJl/I/!

INLEIDI NG

De aandacht met bel rekking tot het hindoeïsme
is altijd voorname lijk uitgegaan naar dc heili ge
g~sc hrift ell. en de pal/dif. de hindoe-sc hrift geleerde, die tot eell belangrijk personage is
geworden op ge mec nsc llapsniveau. De pandir
hee ft binllen het hindoeïsmc ee n ce ntra le rol in
de otTiciëlc functie va n gees telijke en sociaa l
werker, terwijl de OjlUl op indi viduee l niveau
ecn informele plaats \lecft in dc hindoegcmeenscha p,
Aan de Surinaamse ojlUl is 101 nu toe nauwelijks een we tenschappelijk woo rd gew ijd.
Alleen De Klerk (1951: 87.88) maakte in zij n
bekende werk over de rituclen en c ultus va n de
orthodoxe hindoes in Suriname enkele opmerkingen over dit personage. I-lij duidt de ojlw
aan met de term 'demonenbezweerder', In de
praktij k blijkt dat veel Surinaamse hindoestanen nieuwsgierig, zijn naar de ujlw, vaak
omdat hCI om een gl.!he imzinnig en omstrcden
personage gaat, so ms uit inte re sse in het bovennatuurlijk cn kennis va n natuurgeneeswijzen.
Het ollderLock voo r dit artikel is gebaseerd op
gesprekken met twee 0)1/(1. een sClnyll.\'il/ (kluize naar, asceet) ell (Irie slcutc linformantell ,l

De (~il/(/ is ee n natuurge neze r en Licncr; hij stelt
diagnoses en geeft" oplossingen voor ziektes en
problcl11~n en treedt daarvoor in con tact meI
geesten wereld doo r middel van trance.! Hocwel deLe gcnczcr- zicncr niet op de voorgro nd
treedt binne n dc hindocgcl1lccnschap in Suri name. Spl!clt hij of zij een belangrijke rol in hel
individuele leve n va n veel hindoes. Z ijn of haar
rol a ls n:ltuurgcllczcr en hel contact me I de
geesten. op e ige n wijze beoefend va nuit dc
hindoe-godsdienst. maakt dc ojlla lot een soort
sharnaan binllen het hindoeïsme .] De 0)110
heeft als belangrijkste laa k het helpr:1l oplossen
va n ziek tes. doo r op te u'eden als tran cemedium tu sse n de geesten- e n de mense nwereld. en wordt soms ook in geval van sociale
problemen gcnwdpl ccgd. Overigens roepen
niel allecn hindoes de hulp in va n de ojl/([:
Hindosl aansc moslin"\s cn leden van andere elnische groepe rin gen in Suriname gaa n ook ti:
rade bij dc qj/UI, vooral wa nncer di c bepaalde
ojlw goed bekcnd slaat.
C lië nl en brcngen hun bezocken aan een Ojllll
liever nie t in dc openbaarheid va nwege hun
wcns lOl privacy o f uit angst om ni et se rieu s
geno me n te wordell . Ook de ojha hangt zijn
werkzaa mh ede n liever niet aan de grotc klok,
omdat vele mensen denken dat hij aan zwa rt e
mag ie doet en van de clië nten hoge geldbedragen eist. Desondanks bestaat bij velen onder dc hi ndoes tanc n een leve nd geloof in (~jJJ(/i,
de werkw ijze van de ojha.
Naar sc hattin g loopt het aantal ojha in Surinallle in de tientallen. Deze sc hatting is gebaseerd op verwijzinge n va n informanten Ilaar
ojha die min of m eer succ esvo l zouden zijn in
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het bezigen van gCIll.:/i ngcn. Oe ojJIlI vi ndt zijn
of haar bekendheid door de l11ond-toHl10ndrec lame die wordt gl.: ll1aakt mer di ens kwa li teiten.
Binncn h ~ t hindoeïsme kent dc oj/w ee n
ll1argi nal ~ positie. Eén van de voornaamste
redenen daar voo r lil.!,\ in hel feit dat de oorsprong van dit tnl~ cc l11 ediul11 ni et gezoc ht
moet worden in dc vedi sche godsdienst (de
veda's ontstonde.:n Hilar ~c hatlil1 !..!, tu ssen 1500
Be en 500 AD). di e ee n bel;ngrijke bJsis
vorm t van hel hindoeïsme. maar in de inheemse né.lIuurculten die altijd bestaan hebben
op hel Ind iase subcont inent. Tegenover de
maat sc hap pe lijk goed gewaardeerde pandits ell
dc spiritu eel hoog aange~chre\cn asceten stonden ten tijde va n de Veda's de inh eemse natllurprieslers. die 7ich niet ri chtten op de heilige gesc hr ifte n. maar de geestel ij ken wa ren van
inheemse vr uehtbaarheidsc ult en en 7ich bezighielden met rituc.:Je dansen en gese ling (tlagcllati on). Reeds in de vroege ved ische gesc hriften werd melding ge maakt van deze nictvedische natuLirprie.:ster:-; o f sj amanen, de
'Tarya, die gcn1inacht we rd en door Ariërs. 4 Dit
toenmalig dominant e vo lk hee n ec hter niet
kunnen voorko men dal hun cultuur zich vermengde met de ni et- vedi sche n:JILIurculten, De
positi e va n d e \'Iwya in dc vedische periode is
nog ni el helemaal duidelij". maar hel is bekend
dat de Ar iërs pogingen deden hen te bekeren en
op IC nemen in hel ort hodoxe vedisc h ge loof.
Waa rsc hij nlijk fun geerden dc 'Taf.nI als de
\oornaams\c bron voo r de vorming va l1nieuwc
(religieuze) doctrines en praktijk....en (Basham
1954: 244 j.

GO DSDI ENSTONTW IKK ELI NG IN INDI A

De dominnnte positi~ va n de Ariërs en hun
sup eriorit ei tsgevoel teil opzichte va n de in heemse culturen op hel Indiase subco ntinent
hee n onder allder~ de aan zc t gegevel1 101 ee n
nadeli ge on twikkeling van de van oorsprong

157

open. Ikxibe lc indding \'-111 de bc"o lk ingslagen. de I'ama (h: tt erlijk: kleur). die nu bekend
slaat ah:. b\!t kastensystee.:I1l. " IJm/IJIU/l/eli. de
klasse de.:r geleerden. namen de hoogste posi.
ti cs in binllen de \w'Ilo-indeli ng. dat in dc loop
der eellwen is ve rwo rd en tot een systee m met
sterk gesc heidl!11 socia le bevolki ngsg roepe n.
De hogere.: klassen we rden ingevuld door mensen van ari sche ;1fKOI11S(. mct ee n lichte huidskkuL De donkergeklcurde inheemse vo lk e.: n
we rden tot "'/I/u/ra, de laal2.ste arbe idersk lassen.
en tot }Jilrillh. de kastclo~e.:n . Dc s/II/{Ira werd
verboden dc heilige veda's tc reci teren, hetgeen
een \oorrechl \ oor de hru/III/l/Ilen bleef. \erwij 1
taboes \001' de hra/IIIUII/ell. Loa ls hel dri nk en
van alcoho l. nie t I!.o ldcn \'001' dc lai1l!.ste klas·
sen. De lage re.: kh~-;sc n wa ren \'00 1' h~n 'zieleheil' a ls hel ware a llw nkelijk va n de kennis va n
de hrahmllllllse priesterklasse. die het monopolie kreeg op de steeds ingewikke lder wordend e
rituelen . Er ontstond ee.: n strilkke cor relatie
tusse n ctl1 isc ht.: alKomst. huidskl eur. beroep ell
socia le klasse. Met het Europees koloniali sme
is de l'lI ma-indeling. di e al begon te ve rstarren
tot een ges loten systeem. geco nsolidee rd tot
het huidige ri g ide kastesysteem, ond er Ill t.::er
doordat kaste als admini stratie ve ca tego rie in
het regi strati esys teem van de koloniale burgerlijke stand werd opge nomen.
De pU/U/il.\', die de vll llrolTcrs aan de ari sc he
goden ve rzo rgden. met d e bijbehorend e
"edi sc he flllIlltra :\'. be hoorden dus va nouds 101
de toplaag vfl n de bevolki ng. l ' Il ogel' dan de
schrifi ge lec rdc priesters stond cn in de vedisc he
tijd de ,\'all,lïlsill, dc IIHmi en dc sm/hu. asceten
die een klu i/c naarsbestaan leefden in hct bos
of ro ndtrokkcn al:-; nomaden en de kost bij
elkaar bede lde n (l3asham 1954: 326). De ascese
die Lij beoe.:rcndcn. bekend onder mee r al:-ö
yoga. leidde tot transcendellt e inzichten in ht.: t
bestaa n vil n (10.'. sc hepping, een directe mys tieke
crvaring, die Iliet verge lijkbaar is 111 et de th eoretisc he cn ritue.:lc ke.:nnis va n dc p({l/dits. De.:
sUllyasill en sm/hu we rden. en worden nog
stecds. be;rocht door mcnsen met leve nsvragen
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en andere probleme n, waarop de asceten via
helderziende inzic hten het antwoord geven en
de persoon de j uiste leve nsweg wijzen (Basham 1954: 326). Zij gaan ni et zoals de oj/UI in
trance om in fo rm atie door te geve n, maar geve n reclllstreeks hun inzichten door.
MO EDER AARDE
De adiw/.IJj ke nden natuurgodsdi ensten, di e

sterk de nadruk legden op 'moeder aa rde'.
Aa nge nomen wordt dat deze naluurculten de
reli gieuze en spiritllClc basis vo rmd en va n de
vroegste Ind iase beschaving. zoal s di e zo'n
7000 jaar geleden bestond rond de Indus-rivier,
waar bij opgravingen een groot aantal
(ve rm oedelijke) moedergodin-beeldjes is gevond en. De moedercultus van de Indus-beschaving leeft voo rl in de huidige tribale gemeenschappen binnen India, bijvoorbeeld bij het
vo lk de Vedda 's. Na van het toneel te zijn
verdwenen, liet dc {ndus-besc havi ng haa r invloed vermoede lijk wedero m ge lden in de latere ved isc he periode. De laatst gedateerde
geschriften, de arharva veda, ton en ve le trekken van niet-a ri sc he cultuur, zoa ls animisme en
magie (Bas ham \ 954: 232).
VERM ENG ING VAN GO DSD IENST EN
CULTUS

De moederculten van de adillasi werden deels
opge nomen ilJ hel hindoeïsme. Zo deed bijvoorbeeld DUlga , een verschijningsvorm va n
de godin Parwati dc ge malin va n Shiva, haa r
intrede in het hindoeïsme.1 De oorsprong van
Shiva ligt eveneens in de cultuur van de adivasi
en is terug tc trace ren tot de Indus-besc havi ng.
De vedi sc he godsdie nst werd gedominee rd
door mannelij ke goden en kende slec hts enkele
godin nen. maar in dc loop der ee uwen verschenen onder invloed van de niet-vedische cultusse n ve rsc heidene l11oedcrgodinnen ten tonele in
de Veda 's (Madhavaoanda & Majumdar
1982: 50)
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De vermenging va n de adil'G3'i-cu ltuur met
de vedisc he godsdi enst bracht in de geschiedenis va n hel hindoeïsme vee l stromingen va n
hervormi ng teweeg. Beweg inge n en scelen ontsro nden di e dc hindoe-godsd ienst op de 'zuivere manie r' wilden belij den, en 'teru g naar de
veda's' gi ngen. Eén va n de belangrijkste
hcrvorl11ings ri chtin ge n is de A,:va Sall/(~j. de
'gemeenschap van !la belen' , die zich ollder
andere heeft ontdaa n va n het kastesyslccm en
het gebruik van godenbeelden bij de relig ieuze
di enst.
Het grootste aan tal hindoes behoort ec hter
tot de SauG((lI1 Dharm, lett erl ij k de 'eeuwige
wet'. Binnen de Salll/tall Dltarlll is zowel
ruimte voor fil osofi sche. wetenschappelijke en
mystieke ve rkl ari nge n voo r de schepping. nis
voor natuurgodsdiensl en al les wat zich damtussen bevi ndt. In Suriname behoort zo' n lachtig procent va n de hi ndoes lot de Swwf(l/!
Ohal'lIl, de overi ge twinti g procenl tot de Alya
Sallwj.
Alya Samaji beperken zich in de ritus tot

De

het ho ud en va n ee n eenvo udi ge Jwvan, een
vu uroffer va n kruiden, ghee en sandalholl\.
terwij l de SanGtani offers brengen aa n verschill end e gro tere en kleinere goden en geest el1. ~ De eultu urvern"lenging is in de ritus va n
de Saumall; duidelijk zicht baar: vooraf aan de
vedische /ull'all , vindt doorgaans een pI/ja
plaats. De puja is een ofTe rrituee J bestemd voo r
bepaalde godheden. terwij l het woord 'plIja '
niet afkomsti g is uit hel Sanskri et. de taal
waarin de Veda 's zijn opgeteke nd (De Klerk
1951). Hoewel binnen de Sal1(l/(1ll Olwr/H niet
iedereen geloo f hec ht aan hel we rk va n de oj/w ,
vindt deze ge nezer zijn re lat ieve acce ptatie
binnen hel hindoeïsme in Su riname via deze
stroming.
KENNIS VAN OJHAI IN SU RI NA ME
De komst van ojlw naar Suriname in de eo ntractperiode is moe il ijk te traceren. Z ij zijn niet
aan hun kastenaam herke nbaar. want ojha is
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geen otricieel beroep. terw ijl zij hun gees te lijke werkzaa mh ede n tot op de hui di ge dag vee la l
lieve r ve rzw ijgen. Sterke verha len doen de
ro nde ove r cO lltrac ta rbe ide rs die over bovc nn awur/ ij kc gaven La ud en besc hi kken. Zo
wordt ve rt e ld va n ee n contracta nt di e z ijn
ko loni ale baze n de sc hrik aa nj oeg door houwers te late n \v ieden zonder Ze aan te raken,
terwijl dc a rbe id er zijn pri vé- bez igheden uit-

oefende (Ramelas & Ramgolam 1998).
Ve rm oede lijk droege n enk ele contractant en
kenni s van Dj/m i: éé n van d e in fo rm ant en di e
betrokke n was bij d it ond erzoe k hee ft aan gegeven dat haar g rootvade r di e uit Indi a kwam .
ee n oj/w was. Waa r hij z ijn kundig heid hee ft
o pgedaa n. ko n ze ec ht er ni et ve rm e lde n. We l
w ist zij Ie vc n c ll cll da t cr bove nn atuurlij ke
"gaven' z ijn in de ram ili e. terw ijl vee l va n de
kenn is va n qjlw van ge neratie op ge nerat ie
\\lo rdt doorgegeven in de betrokke n fam ilie.
De <Uil a di e bij d it onderzoek ware n betro kke n, gaven aa n dat z ij hun kenni s ge le id elij k
hebbe n opgedaan en hi ertoe gestimul eerd we rde n, doo rdal zij een "gave' hadd en, ee n talent
voo r b uit enzi ntui g lijk e waa rn emin gen. De
keuze o m ojlta te wo rd en is al s het ware een
roe ping. Het komt voo r dat ie mand is ll ilge kozc n o m ojha te z ijn : geeste lijk e wezc ns di e
via ee n bepaa lde pe rsoon w ill en "werke n'
openbaren z ich spontaa n doo r aa n de ve rkozene Ie verschij nen en hem in tra nce te brenge n.
De gave en de roepi ng o m ojha te wo rde n zit
vaak in de famili e, hoewel we daar d oor het
wei ni ge aa nt a l info rmanlell nog onduide lijk

zicht op hebben.
De ke nn is va n nat uurl ij ke geneesw ijzen
wordt mo nd e ling doorgegeven. vaa k door een
o ud er fa mili e lid aan ee n opvo lge r. Die kenni s
bestaa t uit de wijze waa rop co ntact geleg d
wordt met de gees ten, ritu elen, de kracht va n
de mali/ra en pl a ntkunde. Dil artik el gaat ni et
in o p de ge nees krachtige planten di e de ojh a
ke nt , maar we l ve rm e lde n wc dat het duid elij k
is dat de we rkin g vall vee l va n di e pl a nte n
beke nd is in de a}"/I/"veda, de gesc hri ft en

waa rin de vedi sc he w ij ze va n natuurge nezi ng
in besc hreven staat.
De toekomstige ojha 1110et door middel van

een init iat icprot;!f zijn krach ten voor het geestelij k we rk opdoe n door vee rt ig dage n in afzon-

dering te med it eren en te vasten. Tege n het eind
va n deze in w ij d ingspe riode wo rdt hij of zij o p
de p roef ges te ld door ve rsc hillende an gstaan j age nde ve rsc hijnin ge n di e weerstaan moeten
worden.
Hoewel dc qjlffl a ls geneze r ni et a fl13nke lijk
is va n de he ili ge gesc hrift en, spe len mOlllra's,
he il ige fo rmul es in hel San skriet o f hel Hindi ,

een grote ro l bij zij n we rk. Doo r midde l va n hel
herha len va n mantra wordt ee n object, persoon
of o mgev in g be krac hl igd voor het be reiken van
een gewenst doe l. Bij ojhai zijn er mal/Ira
waa raa n één bepaald effect wo rdt toegeschreve n, zoa ls bijvoo rbce ld een for m ule o m zwa nge r te raken of hoo rdpij n te ve rwijderen, maa r
ook spreuken die a lge mene voorspoed leveren.
De ajha d ie meewe rkt en aa n dit o nde rzoe k,
ze idc n gebrui k re make n van de tl/drejat, ee n
gesc hri ft m et I/la l/lra :~'. di e bij vee lvuldi ge herha ling een aan di e spreuk toegesc hreve n e tTec t
kunn en bereik en. De tndreja/ is waarsc hijnlijk
ont staa n in het voorma li ge Groot-Indi a, ce n
eultuu rgcbi ed dat z ich uit strekt e over delen vall
het huidi ge Ira n, Paki stan en het huid ige
Ind iase s ubcollt inent (Ramdas & Ram golam
1998). Dit gesc hrift hee ft echter een duis tere
reputati e in S uriname. omdat het ook zwa rt magische fo rmul es beva t, bij voo rbee ld om
li e fd espartne rs te binden of o m iemand te
ve rmoorden. '-Iet gesc hrift bevat zowe l de
spre uke n o m kwaad aan te ric hten, al s de fo rmules di e hie r d e re med ie tegen vo rm en.
Indrejal is in Surin ame bij de wet ve rboden

(A dhin 1998: 17).

TRANCE
T ran ce spee lt bij de di agnose-stellin g door de
ojha een o nmi sba re rol. De o.J11tI kan bcze ten
word en door versc hill ende geestelijke wezens,
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z ijn vas te bege le ide rs bij zij n werk a ls ge neze r,
di e di ag noses stc ll en C Il oplossin gcn voo rsc brijven. De ujha is zich ni et bew ust van wat
z ich a fs pee lt tij dens deze trance: zijn of haar
geest gaa t uit het li chaam, terw ijl een and ere
gees t J aa r het li chaam va n de ojha spree kt.
Wa nn ee r ee n dCII'fa va n he t Hindoeïsti sc he
pal1\heon de njha in tran ce brengt, dan spreek t
deze tij dens het co nsult J-lindi .'1 Doo rg,w ns is
c r ee n to lk nodi g tu ssen de pati ënt en de oj/w
in trance, vooral wann ee r de patië nt de taa l va n
de gees t di e door de ojlw praat ni et ve rstaat.
De weze ns di e doo rk o mc n tijd ens de tra nce
z ijn tc ve rd e len in gees ten van overl edenen,
beke nd a ls preta, en de vertegenwoo rdi ge rs
va n de versc hill ende natuure lement e n en aspec ten va n de godd e lij kh ei(l ge noe md dell'la.
Zo ke nt de Sa l! aflH! Dharlll als verpersoonlijkinge n voo r natuure lement en: dharti lJIai
(moeder aard e). akas//l m ll i (lu cht). ga f/ ga mai
(water) en agll i (vuur). Verd er z ijn er nog de
demoni sc he weze ns, oo k be kend al s dell'ta,
maar mee r o nder de n(l al"n hJl/lt.
De godde lijke weze ns wo rden door de
SanOlani tevrede n ge ho uden, ofwe l 'o nderho uden', door middel va n ritue len e n offerdi enste n, waarbij vaak ee n dri ehoekige vlag van
katoe n aa n ee n bamboesta ak. dejhalldi, wo rdt
ge plant o p het erf, bestemd al s ee rbew ij s aan
de betretTende godh eid . Iedere de "'Ia hee ft
e ige n ritue le n en bijbehorend e vlag. De meest
voorko mende trance di e tijdens dit o nde rzoe k
ge noe md we rd door de in fo rmanten. is di e va n
Durga o r Kali Ma Î, be ide ve rsc hijnin gsvormen
van Pan mli, de ge malin va n Shi\'{!, de god va n
de ve rni eti ging. 1O Het aspec t Durga is hi er

gee n abst rac t (theo logisch) beg rip : ze bestaat
voo r de Oj/UI uit ve rsc hill ende weze ns van
deze lfd e aard : ove r de tran ce zegt me n: 'di e
ojha hee ft ee n durga' o f 'cr komt ee n dl/rga op
hem of haa r '.
Ve rder hebben we in de ca tegori e va ll deH'la
di e de Sur inaam se ojha in trance brengen
aan getro fTen de lu cht geest akashwal/ i e n de
aa pgod halll /llUl Il. Eé n info rm a nt noe md e a ls

I () I

trance-geest di e moge lijk nog steeds in Suriname zo u voo rko me n de aughar, ee n weze n dat
tij dens de tra nce uitwerp selen en rotzooi vreet,
maar oo k genezin ge n zou kUlln en bewe rk ste lli -

ge n. De Kl erk (1 95 1: 87,88 ) gec rt een korte
besc hrij vin g va n de augh(tr".
De 'Ielijkc·. dc 'Iompe' is dc dcwla \',111 hel JfShlleiijkc l'n hCI
Jt'Lichlclijke cn gl'niel \crcring bij de I:lagslc ka~t,.:n. I kcn
icmand vuik wonden. dali wendt hij zich tOl cell ojha (demoncnbcL.weerder) van die kasten. OnJer trolTlJllels lugmuliek V:Ill
de omstanders. roept de ojha de dewt:! :lan. bedwelmt zich mel
dram en zuigl dan meI "I. ijn mond dc wonde UIL

De Surina amse ojha zij n doorgaa ns, hllllkta,
veree rd ers. va n Slri va en Durga o r Kali Mai, de
'zwart c moeder', di e ShÎ\'(J ge malin in ha ar
meest ve rni etige nd e gedaant e voorste il. Deze
drie dewta ware n zce r wa arsc hijnlijk reeds beke nd in de Indus- bcsc ha vin g. Vaak wordt de
ve rerÎng va n do rp s geesten in Indi a, de g rall/CIdeu'fa , ve rbond en aan o nde r mee r DlfIga.
Moedergodinn en werd en oo k aangeroe pen tege n besmette lijke z iekt es: Kali Mai tege n chole ra , Silala - een ve rsc hijnin gsvorm va n
Parwali - was de godin van de pokken (M adhavananda & Majullldar 1982: 49).
Kali Mai wordt vee l veree rd În het noo rd oosten va n India, het gebi ed waa r de meeste BritsIndi sc he contrac ta rbe iders va ndaan kwam en.
Tot in de jaren vij fti g vo nd deze ve rerin g o nd er
de Hindoes tan en in Surin ame plaats met bl oed-

otTers en trance-dan sen (De Kl erk 195 1).
Hoewe l ze populair is in het noordoos te n,
nee mt Ka li Ma i in Z uid - India ee ll belang rij ke r
plaat s in da n in de mees te delen va n India . De
adi vasi-c ultuur is in dat ge bi ed ste rk bewaard
ge bleve n, doo rdat de A riërs Z uid - India mede
om geog rafi sc he redenen nooit zw aar o nder
controle hebben kunn en krij ge n. De huidi ge
Kali Ma Î-te mpe ls in Surinam e sta an dan oo k
onder be heer va n hindoestanen uit G uyana,
waar wege ns het re lati e f g rot e aan tal Z uid·
Indiase contracta nt en, Ma drasi, d ie dat land
binnenkwa me n, deze moedergodin nog steeds
ve ree rd wo rdt met ee n j aarlijk s bloedo fl'e r en
trance-dan sen. ll
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Vlaggen ka/i-II/oi priesfer Ie COl1ll1l ewijlle. maar! ]999
De intellectuele ontwikkeling van de hindoestanen in Suriname heeft in de loop van de
jaren ertoe ge leid dat de hindoes zich nu vooral
concentreren op de heilige geschrifte n, waarbij
geen plaats is voor verering van de moedergodin op deze bloeden ge wijze. In tegendeel,
vegetarisme neemt bij de godsvere ring een belangrijke plaats in, en Kali Mai heeft bij de
geletterde hindoe een mystieke of filosofische
betekenis: het vern ietigende as pect van de
vrouwelijke pool van de goddelij kheid. De
ontwikkeling van de ideeën rond wedergeboorte en karll/a. de spirituele wet va n oorzaak en

gevolg binnen het hindoeïsme, leidde tot een
sterke voorkeur voor ahimsa, geweldloosheid.
Eén van de redenen voor de hindoes om bijvoorbeeld geen vlees te eten - dus geen dieren
de slachten of te offeren - is dat dit 'slec ht
karma' kweekt . wat de betrokkenen moeten
inlossen in een volgend leven.
In de categorie geesten van overledenen die
de ojha in trance brengen zijn alleen vrouwelijke gees ten aangetroffen. Een bekende personage is de maharajin, de geest van een vrouw
ui! India. die Hindi spreekt wanneer ze in
trance doorkomL ' ! Eén van de (jjllU op SanlO

De ojh a: De positie \'an hindoestaal/se tran ce-media il/ de Suril/aamse saI! H:' n/e\'illg
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I3 0 ma k rijgt in trance dc gees t door va n een
hind oestaa nse vrou w di e in Surina me is ove rleden en ee n ta al spree kt di e vo lge ns ee n in form ant sterk lijkt o p het Bhoj p uri 13 •

inform ant en maa kte o nd ersc he id lusse n lI e
n1u sliJ1l :iil1l/ en de hindoejillll. De jilln di e in
trance doo rk o mt spree kt Urdu , de taal van de
Islam in Indi a en Paki sta n.

VERM ENG ING VAN CU LTU REN

DIAGN OSE EN BEHAN DELI NG

Beha lve va n de d eH'/a (godd elijke/o nzichtbare
wezens ) uit het hin doe- panth eo n kan de Suri naam se ojl/{l in trance raken van natuurgeesten
uit dc vorme n v<l n natuurgodsdi cnsten va n all de re etni sc he g roeperin gen die in S uri nam e be dreve n worde n. Zo hee ft aan dit o nderzoe k ee n
ojha meegewerkt d ie zegt in trance te raken va n
de bn\ïlJ 'pa, ecn Inhec mse bosgeest di e be hoo rt
tot het panlh eo n va ll dc winti. dc re li gie va n de
creo len en de bos nege rs in S urina me. Net a ls de
de u'fa worde n de husip 'pa di e de Ojllll in tra nce
brengen onderhoud en met ritu e len. De
hl/sip !}(I krij g t ieder jaar b ijvoorbee ld op ri tue le w ijze ee n offerm aaltij d voorgesc ho te ld
onde r ee n boo m op het erf va n de ojha. De
ritu e len waarmee de ojha de husip 'pa o nde rho udt z ijn ni et a fk o msti g uit het hindoeïsme,
maar uit de \t"illlj-cultlilir. De blfsip' pa w i{ al s
offe rgave n swit :wpi (ee n zoe te stroop ), ee n s igaar. fl oridawa te r (eau de cologne) en bic r, terw ij l he t o tTe rma a i bes taa t uit gerec ht en a ls
her 'Ireri, een creoo lse sc hote l met aardvru chten
en ba nanen. De hWi/I) !Ja spree kt tijdens de co nsult e n een o ude rwe tse vorm va n het S rananta ngo met ee n s terk inh ee ms acce nt o r ee n inhee mse taal uit S urin ame.
Een ander weze n dat ni et binnen het hin doeïsme va n de Sana tan Dlwrm ri g uree rt ,
maar we l ee n qjha in trance ka n brenge n is de
.iinn. De jill ll is ee n o nz ichtbaa r weze n dat
vo lge ns de ' s lal11 uit v uur is gesc hapen. Dit
weze n ko mt voo r in de Qur' an (dee l X XXI X
dejinll) , maar nergens in de geschrift en van de
Is lam wo rdt gesp ro ke n over ee n moge lijk e
trance door de j/mi. Vo lgens info rmant en bestaa n in Surin a me Illllslim- ge neze rs di e in
tran ce rak en va n ce n jil/II. Eé n va n de mu s lilll -

Bij het stell en va n de di ag no se wordt na as t d e
trance ge bru ik ge m aa kt va n d isc iplin es al s
handl eze n en as trol og ie. hoewel dit la ats te ni et
nood zake lijk is: doo rgaans wordt all ee n ee n
ges prek gevoe rd met de geest di e de ojha in
tran ce hee n ge brac ht. Ee n to lk no tee rt wat e r
gezegd wo rdt. \Va nnee r er mee rd e re gees ten na
e lkaa r doo rko men dan wo rdt het ee n zee r l ang~
duri g co nsult, waarbij iedere gees t met ee n
e ige n ri tuee l wo rdt opge roepe n en hee ngezondcn. Karma kan erg bepal end zijn bij het vastste ll en en het o pl osse n van het probl ee m. Dit
w il zeggen dat de ojlta ni et ied ere ziekt e ka n
he lpen opl osse n; het' godd e lij k karma moe t zijn
we rk doen en staat hoge r don de de ll'ta. I-lee n
iemand ee n z iekte te dank en aan s lec ht e dad en
in ee n vori g leven dan kan d e ajlw de pati ënt
ni et van di e ziekt e a nlC lpe n. We l kan hij
ve rh e ld erin g geven in het hoc en waarom van

de ziekte. hetgeen moge lijk een geestelij ke
ve rli chtin g kan betekenen voor de patië nt.
Gaa t het o m ee n probleem va n bove nnatuurlijke aa rd in d e z in va n o nz ichtbare b oosaa rd ige weze ns di e o p de cl ië nt inwe rk en
andere bove nn atuurlijke ve rstorin ge n. dan
krijgt de cli ëlll voo rsc hrift en om bepaald e hin doe-ritue len uit te voe ren. zoal s het ho uden van
een o ffe rdi enst voo r ee ll be paald e godh e id, het
he rha le n va n ee n mal/tra , o r het dra ge n va n ee n
ta listTl an of amul et. De talis man o f amul et. in
de Indrejal bekend ond er de Sa ns kri et-be namin gyallfm , ook bekend o nde r de Urdu -naa m
tabIj, is ee n di ag ram bestaand e uit ee n va k
ve rd ee ld in negen ge lijke vie rk a nt en. gete ke nd
op ee n stuk papie r in eC Il bep aa ld e kle ur, ec n
boo l1lbl ad, ee n stu k sc ho rs of di ere nvel. De
vierka nt en wo rde n in gevu ld me t cijfers en Ict-
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tcrs die de for1l1ule vormen om het gewenste
effect te bewerkstelligen; het aantrekken van
ge luk of het wegjagen van boze geesten. De
yalllra rolt men in ee n kl e in cilindervormig
kokertj e vall koper, dat op het lijf wordt gedrage n. Het voorwerp kan naar ge lang het doel
ook op een bepaalde plek worden begraven.
Het maken va n de yanlra gaat gep aard met het
honderden of dui zenden malen herhalen van de
bijbehorende mal/tm , om het voorwerp van de
juiste kracht Ie voorzien, te bezielen, een essentieel onder deel du s. In Suriname duiden de
hindoestan en de yal/tra bij wijze va n toelichting wel aan als rapII, de creoolse term voor
kwaad afwerende amuletten.

TOT SLOT
De geschiedenis van India geeft duidelijk aan
hoe de natuurpriesters di e bij de inhee mse bevolking een centrale plaats innamen, nu een
marginale positie kcnnen binnen de Indiase gemeensc hap als gehec l. Toch is de vedische cultuur niet gev rijwaard geweest van vermenging
met de inheemse cultu s, met als res ultaat een
uitgebreid pantheon van arische en inheemse
goden van het voormalig Groot- Indië die de
versc hill ende e lementen en wezens van de
natuur en de sc hepping vertegenwoordigen.
Mogelijk waren de Ariërs zich bewust van het
voordeel van de religieuze tolerantie bij het
consolideren vall hun maatschappelijke positie.
De behoefte om in evenwicht te leven met
zowel de maatsc happelijke als de natuurlijke
omgeving, heeft ge leid tot een vermenging van
verschillende culten. Maar de vedische cultuur
bleef dominant, terwijl de overige natuurculten
van India een onderdrukte posit ie hadden en
nog steeds hebben. De verbondenheid met de
eigen natuurlijke omgeving blijkt in dezen niet
uit te roeien, maar ook de maatsc happelijke
verhoudingen behoorden tot de realiteit, waardoor aanpassing plaatsvond aan de dominante
c ultuur. De Ariërs putten bij de vorming van
j

hun doctrines echter vee l inspiratie uit de inheemse culten va n Indi,l.
Bij zo' n groot pantheon van goden en geesten is de bemiddelaar lUsse n de mensen- en de
geestenwereld onmisbaar. Het belang van de
pandit op gemeenschapsni vea u bleef gehandhaafd. of groe ide ze lfs, wegens diens kennis
van de he ilige gesc hrift en en rituelen, gew ijd
aan de verschillende godheden. De pandits verstevigden hun maatschappelijke positie binnen
de officiële vama-indeling door steeds ingewikkelder rituelen voor steeds meer soorten
goden uit te voeren. De kun st van hel schrift
betekende mede hierdoor een grote macht ten
tijde van de Veda's, waarbij de ongeletlerde
volkeren op het Indiase subcontinent in een
marginale positie terec ht kwamen. Zo ook de
inheemse natuurpri esters of sja manen, in de
Veda's vermeld als vratya. De vra(va kenden
binnen de e igen gemeenschappen een
onmisbare en central e positie , echter hun volkeren werden maatsc happelijk als geheel in de
onderdrukte en inferieure positie van pariah
gemanoeuvreerd.
Net als de zoe ktocht naar geestelijke waarheid is het een uni versee l gegeven dat de men s
in nood, wereldwijd, op zoek gaat naar oplossingen van welke aard dan ook. De inheemse
priesters, door hun directe contact met de geestenwereld, waren in staat om verlichting te
brengen in tijden van ziekte en problemen, en
om preventieve rituel en uit te voeren. Hoewel
de natuurpriesters ofshoJ)Janell binnen de grotere gemeenschap aan positie moest inboeten ,
bleef hij op individueel niveau fungeren als
bemiddelaar tusse n de geestenwereld en de
mens die problemen heeft.
Het feit dat de men s eeuwig problemen kent ,
en de res ultaten di e de inh eemse geestelijken
om wat voor reden dan ook kennelijk boekten,
hebben ertoe geleid dat dit personage in het
hindoeïsme ge handhaafd is gebleven, weliswaar in een cultureel gemengde vorm onder de
naam ojha. De ojha heeft een onmisbare positie vanwege zij n of haar co ntact met de bo-

De (~ilia: Dl' pos i fie 1'(l1l hilldoeS/(I({lIse fral/ce~ m edi({ in de Surinaa lllse smllellh'l'il/::'
Sc hema va n de functi e en vaa rdi gheden van de oj/IU en de pUIldit
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ve nnHtuurlijk c we re ld ; hij o f zij bi edt ee n blik
in de toe ko mst va n d e c lië nt , zoa ls ee n p al/dit

dat blijkbaa r ni et doel.
De natuurpr iester onder dc hindoes 'overleefde' de ove rt ocht naar S urin ame en introducee rd e een ni e uwe vo r111 va n mag ie in d e
Surinaam se sa men lev in g. De ve rbondenh eid
ITl c t de hin does ta anse gemee nsc hap is du ide lijk
door het fe it dat de meeste weze ns di e de ojha
in tra nce brenge Il tot het hindoe -panth eon
be horen; ze z ijn meege kom en u it Indi a, Die
ve rbo ndenh e id b lijk t ook lIit de hindoestaa nse
afk o mst e n het ge bruik va n hindostaa nse tal en
van dc g ees te n van ove rl edenen di e v ia de ojlia
wer ke n.
De (y'!w is ni et a ll ee n blij ven voortbestaan
b innen de Surinaa ms-hindoestaa nse gc mee nsc ha p in Surinam e; ujhai, de we rk wij ze va n de
ojlw, is bego nn cn z ich te ve rmengen m et vo rm en va n na tuurgod sdi enst va n ande re etni sc he
groepe n, De overgepl aa tste ge mce nsc hap
sc hoot wo rt e l in de ni euwe bo dem waar zij
voo rt aan zo u teve n: er vo nd ee n beg in va n
int egra ti e pl aat s. Na ast de is lamiti sc he djil/II,
di e ve rm oede lij k a l in Indi a tot hel tra n ce~
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panth eo n va Jl de ojha be hoord e, bego nn en de
loka le geeste n zich o p te we rpen ,:l1 s 'we rker'
van de (~j!/{/: dc bI/s ip 'pa kwalTIen helpen. Doo r
het op ga ng ko me n van ec n cul tureel integ rati eproces is de ojha o nt vank e lij k ge wo rde n voo r
de trance van loka le geesten di e ni et tot het
hind oes taan se pantheon be horen.
Net a ls het voo rtbes ta an va n vo rm e n van
s hamani sme binnen d e h indoe-godsdi enst. is
deze s uccesvo ll e transpl a ntat ie toe te sc hrijven
aa n de roe p 0 111 hul p in nood en de ke lln e lij ke
pos iti eve ervaringe n met de (4/'(1, Ze lfs de
Surin01am se Inh cc ll1 se n, hind ostaa nse ll1u s lims,
c reo le n en bos nege rs, zoeke n hun toev lu cht tOl
de ojlw . Ee n pa l/ dir kan we li swaa r ee n waa rd evo ll e ste un z ijn op geeste lij k en soc iaa l ge b ied
voo r de lede n va n z ijn 'gemee nt e'; de me ns di e
bij de (~ih({ te rade gaat is echt e r niet tev rede n
met het hebben va n 'b lind' vertrouwen in de
toe ko m st. Een blik in di e toe kom st en o p de
o nz ic htbare krac ht en di e he t we l en wee
beïn vloede n is een gro te behoe n e va n de mens
in nood .
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NOTEN
L op een na \\arcn alle (sleutel) Informanten afKomstig uil Je regio San!O Bom:l, gelegen in hel di~lncl Wanica nabij
Paramaribo. ovcrwc!;cnd bevolkt door agnlrische hindostancn.
2. IJh(I/'I!,1I1Yd- SU/nt/md 1Il1l.\'lnlll'(1 Dicli/Jllm)' of fhe lIindi-Lal1gl/ug(' (19!W) geen ab belckcnis voor het \\()()rd 'o)lIa' de
volgende betekenissen: a charmer, a wizard a divincr. a necromancer, an occultist.

J. Hierbij hanteren wc de definitie van Kloos (1981) die hel vermogen om in trance IC geraken, a/thans hel in Call1nC! treden
meI geeSTen, als csscn tio.:cI stelt bij de hoedanigheid van een shama3n. !-l ij stelt hel manipuleren van bovennatuurlijke machten
op (te voorgrol1<t bij hel s!1;ullaniS1l1c. 'De sham<lan. die in contact kan treden mei gee~ len, tracht hen te beïnvloeden om
de z ieke weer te genClen. Zeer vaak geschiedt dit in de vorm v:ln trance, wa:trv,11l gen'gd wordt dat de geest van de shaillaan
dienst lich:wl11 heeft verlaten. of dut een geest zijn lichllam in bezit heeft genomen' (Kloos jtJ81).
4. Het volk (1<1t de Veda's, de heilige geschriften van de hindoes, optekende, i$ de geschiedenis ingegaan als de 'Ariërs'. Tot
nu toe luidde de theorie dat de Ariërs via het noordwcslCn, de huidige deel staat de Panjab, langs dc ri vier de Gunges het
Indiase subcontinent i'oudcn zijn binnengedrongen met verscheidene invasies. In het huidige India zouden de lichtkleur;ge
Ariërs donkerkleurige natuurvolkeren hebben aangetroffen. die onder meer bekend zijn onder de naam (ldil'Wii~. lellerllJk
'eerste bewoners'. ZO' n 1500 archeologische vindplaatsen rond de opgedroogde rivier de Sa ra ~wati, d ie veelvuld ig in de
"eda 's wordt genoemd spreken deze theorie tegen. De wetenschappelijke d iscussie hiero\er gaal nog \oort, maar voor het
gemak spre ken wc in dit artikel over de Ariër~ als dragers van de vedische godsdicn:'L en hun tegenhangers de lIdim~i of
;nlteefllsc/J I 'tl/} India. Gesprek met voorma lig docent aan het Indian Cultuml Cenlrc in Paramaribo Prof. Trilokinath Sitlgh,
ap ril 1991).
5. 1kt I'lIrl1tl-~ysteem h ontstaan ;1\ de vedi sche tijd en verdee lt de maatschappij 111 vlcr glOb.:llt' beroepsklassen: L hmllllltllll!lI.
de geleerden: 2. J.sIJ(lII'~l'II: militairen 3. I"(/i~ya: handelaren 4 . slllldrtl: arbeiders. Later onblOnd een onderlaag van bste/o7cn,
de par;ah. I' ct \'II/"na-sySI'XnJ lI'erd uitgebreid lot naar sc haning 3000 endogame beroepsk lassen. die sterk ~eSÇheiden bleven.
li et woord ·l,.aSIC' koml van het Portug.:se 'casllI', dat staat \-oor ·SW!1l, familie. clan'.
6. Mlllllm :~: heilige ~preukc n of gebeden van de hindoes. geschreven in het Sanskriet.
7. Shl\-".1 m;wkl deel uit van de I/'/IIIII/"Ii, de goddelij ke drie-eenheid binnen het hindocs1lIc. die bestaat uit de volgende a~pecten:
1. 8ralllllll , dc Schepper 2. I'islll/ll. de Behoeder J. SIIil'll. de Vernietiger. De respectievelijke vrouwelijke tegenpolen ûjn
I. SIi/1/.\I\'IlIi. de godin v:In kennis en de muziek. 2. LaksJlIlli. godin V:ln geluk en \,(xlrspocd J. Pa/"lI'lIIi. godin van de wijsheid
en voorspoed.
8. Ghee: gekla:trde bOf..:r. gebrujkt als brandstof bij het olferritucel.
9. Dat wil zeggen de India se versie. en niet het aan deze taa l verw':/ll!C- Sarnami dat de Surinaamse hindost{lncn spreken als
moedertaal .
10. Dmga i~ t~ herkennen aan de rode vlag aan een lunge staak. Rood is echter ook de kleur van de behoedergod ViS/IIIII. en
de aapgod I/m/lllllllll. wiens vlag echter meestal een wine kato~ncn rand krijgt aangenaaid. Voor Kafi Mai - lenerlijk 'zwarte
moeder' - wordt el!n zwarte vl3g geplam. Soms krijgt Kali Mai Il:r catlloullage eCIl rooe vlag.
11. B. Manjru. IlIdi(lll Diaspora CVllfell'II Ce 191)8. video-opnamen Nationale VoorlichtÎngs Dienst van Suriname. Zie ook het
artikel 'De credienSI voor Kali' van Frcek Bakker in Oso 1998 (2): 117-129.
12. Let1erlijke betekenis: grote koningin, vergelijk l/1a!wmjll, grote koning.
13. !-I el Sarna11li. de 1l1Ocdert:laJ van de Surinaamse hindostanen. bestaat uit de vermenging IIan ver.'Khillendc Hindi-\arÎanten
die gesproken \\orden in htt noordoosten van India. De noordoostelijke Hindi -variant Ilhoj puri \armt hctl:oofdbestanddecl
van hel Sarn:llll i.
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Wonny Karijopawiro

De wong pienter en de kaum
Een vergelijking van twee Javaanse geestelijk
specialisten

B

innen de Surinaamse samenleving bestaat
veel helangs telling voor de wang pienter t
en zijll/ralfdelingen. Dil heeft Ie makell11let het
fe il dal veel Surinolllers lII el/ en dat bepaalde
:aken van het leven H'orden bepaald door
magische krachtelI met positieve of negatie ve
effecten. De JawulIIse wang pienter lijkt bij
uitstek de persoon die hierop iuvloed kan
"itoefenen. 2 In SI/riname is /log nauwelijks
oller de JI 'ong pienler geschreven. 111 dit artikel
lIee lll ik de wOllg pÎel/ter als uitgangspunt en
\'erge/ijk hem meI een olldere specialist, de
kalllll, een moslim voorgangel: De gegevens
voor dit artikel =ijll ver::ameld door observatie
en intervie ws meI cliënten en specialisten, verspreid over de periode /Y70 - /999 3 Aan de
orde komen onder andere de verschillende specialisten om/er de Javanen ; de opleiding, de
werJ.'1vij::e en vergoedingen \i(1fl zOlvel de wong
piemel" als de kaum.

SURINAAMS JAVAA SE SPECIALISTEN

sp irituele. In Suriname is aan deze karakterisering een connotatie toegevoegd namelijk de

aanduiding vOOr een bepaald type geeste lijk
specialist.
Over het algemeen kwamen de meeste
Javanen met een grote bagage aan mysti eke
kenni s naar Suriname. Ze mediteerden veel en
de één probeerde de ande r te overtreffen. De
hedendaagse Javaan afKomsti g uil ve rschi ll ende klassen zegt: ' Woug Jawa j01ml11 mb()lèn
jalw/', hetgeen vrij vertaald neerkomt op: ' De
Javanen van lOen waren verschrikkelijke mense n waarvoor je moest oppassen. Zij kunnen je

(onder andere) beheksen.' AI in Indonesië gin gen de Javanen op de bergen mediteren of er-

gens in een donkere kuil. Dal wordt in Suriname ni ell1leer gedaan , de mensen zijn er bang
voor. Met de jaren z ijn de goede specialisten
overleden. Nieuwere specialisten zijn de Javaan se taal niet meer machtig, ze hebben geen
goed gehe ugen voor a l de gebeden en kunnen
ni et zo lang vastcn en mediteren. Behalve dc
algemeen bekende wang pienter die veelal

geen ander (Javaans) beroep heeft. va llen de
De term wang piel/Ier beSlaat uit de woorden
wong (' mens') en piem el' ('intelligent, knap,
het bez itten van grote kenni s' ). Letterlijk vertaald betekcnt de term 'lI'ong piellter' dus een
intelligent, knap persoon die een grote kennis
bez it. De term kan in ve rsc hillende contexten

gebruikt worden die de Javanen duidelijk onderscheiden. De aanduiding wang pienter die
door de Java ne n wordt gebru ikt en verstaan ,
heeft in Suriname IC maken met personen die
zee r goed z ijn in hCI uitoefenen van hun beroep
dat te maken hee ft met hct magische en het

vo lgende spec ialisten onder deze verzamelterm :
De kaum. een islamitische voorganger;
De verschi ll en de (h/kun als: dukull malllèll ,
een vrouwelijke specialist in het ritueel kleden van de bruid; de dl/kllll bayi, vro uwe lijke
speciali st bij geboorte ritue le n en de dlJkul1
pijet, dc masseuse ;4
Oe gom"u", de le ider van een jaran ké-

pang; 5
Pemyak si/al (Javaanse gevec ht sdans) leraren ;
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De fIIkolig S;\I'{,I' of \I'ong siln' r. dege ne die
op een feest <lIs laak hel: ft toez Îc ht te ho ud en
op dl: donaties di e in gc ldcll1J1lcr(s) gestort
wordcn (Gooswit & Karijopawiro 1997: 37);
Dejf/di, een vro uwelijke spec ialist die op hct
fecs t het al ge he le be h(:c r heen ove r de inkoop en hel ge bruik van de levensmidde len
en ook kellnis draa gt van zowe l de ge rec ht e n
di e h ij ee n SIUlI/ elOll , heil smaa ltijd. horen al s
van de ve rsc hillende olTers (Goosw it &
Karijopawiro 1997: 34); en
De dalwIg, de man die h et 1I'1Iyallgkl/lil (Ieren lI 'uya llg-pop of schaduwspel) opvoe rt.
De oplei d ing, va n al d eze spec i<l li slell ve rsch ilt
van persoo n tot pe rsoon e n zij s luit en e lkaar
ni e t uit: c r kunne n mee rdere spec ialisten in éé n
s traal. wijk of distri ct wo nen.

DE WQ NG PI ENTER
Aa nva n kelijk gebruikte men in Su rinam e de
benaming \\'O /l,g pil'Hlt'r ni et. Ill aar het op Java
gebruikelijke dl/kllli. M(: n ze i: 'Ga b ij pak
Saidin. lI 'ol/gé pienter' (hij is goed. hij kan).
D~ duk/lll uit In done s ië is ee n wang pi ent er
geworde n in S urin ame. Tege nwoo rdi g is cr in
Suriname een duidelijk on dersche id tu sse n de
d/lkllll (ma sse use ell vroedvrouw) en de 1l'Ollg
piel/Ier.

Een 11'(11)] piemel' wordt ge raadpl eegd bij
Iic hul'nelij kc en psychi sc he z iekte, voor besche rmin g V~lI1 het li chaam e n de o ll1 gev in g~ bij
di e fs ta l. voo r succes in het leven. bij gezi nsprobl e me n en bij ve rmi ssi ng va n een pe rsoo n. Me n gaa t naar een \\'ollg piell1er al s men
van menin g is dat bidden alleen n iet vo ldoe nd e
is, imJ11ers anders zo u men we l naar een kal/m
gaan. die alleen in gebed ga at. Men gelooft er
stcrk in dat wa nn eer iemand tege ns lag heeft o f
ziek is. dil tc wij ten is aan kwade inv loede n va n
buiten. De pati ënt laat zich in zo' n geval onderzoe ken en bescherm en door de lI'ol/g piel/I el'. Daarnaast zicl men het co nsult bij deze
spec ia li st als iets tradi tioneels. De 11 'ong pien-

Ier wordt vaak geL ien a ls ee n won derdokt er.
Ook s tl.:cds mee r n\l.: t-Jav<lncn zoeke n hulp hij
de lI 'ong piemel'. omdat zij voor hun kwaal
biIH11.:11 dl.! eigen c ultuur geen o pl ossi ng gevo nden hebbe n.
/l ong piemel' wordt il!l11and door b ij een an de r in de lee r tc gaan en ze i r daarna ee ll repu tatie op te bouwen. Wanneer een bep'-li.ll ck: p ~r
SOO \1 ieman d hulp geeft. bijvoorbeeld op het
geb ied van genez in g en daarbij suc cesvol is,
krij gt ZO' !) pe rsoon vanuit de gemec nsc hap
deze be namin g. Als mense n kW'a len hebbe n, of
vce l tegens poed. wo rden 'lij b innen de c ultuur
Hl snel all ent ge maakt op het bestaa ll va n dele
s pecia li sten. Er wo rd t b innen de gCI11ccn se h<lp
vee l 0\ cr woog piemer gesproke n. in de hui se lijk e krin g en op feeste n. Men onthoudt (11.!
naam va n zo' n spec iali st voor het geva l diJt
men hem ee ns nodi g heelt. Sommige Irlwg
pienter Il ebbc n I.:~n s pecia le hut waar zij hUil
praktijk uitoefenen. De persoo n ze lf La l z il: h
noo it II'O/Ig pie/!I('r nocmen,
De 1I '(JIIg pielller herk enne n we aan z ijn ho udin g, Van deze spec ialisten wordt gezegd dat
zij mee stal iet s vree md s ove r z ich hebben, Z ij
z ij n ru sti g van aard cn hOLlden zich op de
acht e rg rond, a lsof ze observere ll . Z ij pra ten
nauwe lijks. be halve als iemand een onde rwerp
aa nh aalt dat bc tre kkin g heeft op hun werk .
zoa ls ge nezing
besche rming v[l n hel
lichaam. Dan kélll men opmaken dat z ij lI 'ong
piel/ Ier z ij n. Hee l vaak weten de naa ste buren
ni et dat cr ee n w(mg piel/Ier in hun omgevi ng
woont.
le mHnd wo rd t 1\'(lllg pienter vanwege interesse. betrokke nheid b ij hulpbehoeve nde n.
overervi ng, aa nl eg, ~e n droom . g~ ldbcspar in g.
of het prin c ipe dat kenni s mac ht is, Van de
huidi ge \I'OI/}; pie /ll e1' z ij n e nkele n met de Javaanse immi g rat ic naar Surinam e ge komc n.
Anderen g in ge n in de lee r bij de immigranten
e n weer andere n verkrege n hun ke nni s door in
de lee r tc gaa n bij ee n hindoes ta an, ee n In heemse. ee n creoo l. ct cetera, Concurre nti e
o nderlin g kan crtoe leiden dat zij anderen

or
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kwaad doen. Vandaar dat de specialisten steeds
verder op zoek gaan naar meer kennis en beschenning bij andere specialisten die een hogere kennis en macht bezitten, zoa ls an dere
Javanen, maar ook hindoestanen of creolen.
Meesta l bezitten ze al een gave, zoals genezer
of masseur. Als is gebleken dat de ge meenschap ook voor andere hulp komt, wordt hun
kennis verder verrijkt. Er zijn wong pienrer die
een lichaamsdee l gebruiken van een overleden
wong pienter om zo diens macht over te nemen.
Na een opleiding krijgen de spec iali sten een
bescherming voor het lichaam. Die bescherming bevindt zich in het lichaam en ook in een
zil ve ren ring die bij velen op te merken valt.
Daaraan gekoppe ld is een taboe. Dit taboe is
strikt gehei m en kan alleen aa n ee n betrouwbare persoon ve rt eld worden als de specia li st
komt te overlijden. Indien iemand deze besc herming, in het Javaans tyekelan genoemd,
on tdekt en hiervan misbruik maakt, wordt alle
kracht aan de wong pienrer ontnomen.

VERGOED ING
Een welgemeende, traditionele specia list
vraagt geen vergoeding voor zijn diensten. Hij
ontvangt hi ervoor een vrijwillige tegemoetkoming in financieel of in materieel opzicht. of
wederzijdse diensten. Door de ve rslechterde
economische situat ie in Suriname in relatie tot
de tijd die zij aan hun werk als geestelijk specialist moeten besteden, zijn enke len anno
1999 genoodzaakt een vergoeding te vragen.
In de meeste gevall en wo rdt van de patiënt
nog steeds geen speciale vergoeding verwacht.
Er zijn drie manieren waarop een wong pienter
de vergoedi ng voor verric hte diensten bepaalt.
Allereerst moet de patiënt ze lfde noodzakelijke spu llen aanschafTen. Hij kan ook de tegenwaarde geve n, indien de wong pienter de benodigdhede n in huis heeft. Omdat de geneze r
niet vee leisend is, \\'Ordr een willekeurig bedrag gegeven als dank voor zijn hu lp. Men

geeft daarnaast ook levensmiddelen. Uit dankbaarheid voor genezing komt men rege lmati g
op bezoek. De laatste jaren kom l het dus meer
voor dat een wong pienter een vast bedrag
opeist naast de nodige uitgaven die vergoed
moeten worden. Ook zijn er genezers die in
trance raken en dan bepalen wat de uitgaven en
vergoedingen moelen zijn.

DE WERKWIJZE
De wOl/g piel/ter gebruikt de volgende zaken
tijdens een genezingssessie: menyaJ1 (Javaanse
wierook), een speciaal parfum, het liefst POIllpeya, of een fles meI een illustratie van een
vrouw erop, rode en/of witte lappen stot~ kparsen onder andere in de kleuren rood, wit10llls
ook wel zwart, de versc hill ende dranken zoals
blaka sopi, wW sopi, florida water, bloemen of
verschil lende bladeren voor een ritueel bad,
naalden, wit katoengaren en knoflook, dat
eventuee l ergens geplaatst of begraven moet
worden, kwik, rij sth almen, blauwsel en sigaren. De ingrediënten hangen van de behandelingen afen versc hill en per speciali st. De wong
pienter kunnen middels meditatie of gebed in
contact komen met geesten. Als een geest in het
lichaam treedt, is ass istentie ve reist om te tolken tussen geest en cliënt en eventueel de
boodschap op papier te zetten.
Als geen contact wordt gemaakt met geesten, wordt meestal een astro logisch boek geraadpleegd. Bij diefstal, bijvoorbeeld, kan de
wong pienter via allerlei berekeningen zeggen
of de veroorzaker een mannelijk of vrouwe lijk
persoon is, we lke uiterlijke kenmerken die
heeft en of in geva l van diefstal, de gestolen
goedere n nog terecht zull en komen. Er zijn ook
andere rituelen om een diefstal op te losse n. De
wong pienter maakt dan een kaars met een
willekeurige kleur, die hij later boven brandende wierook houdt boven een glas met wate r
(dat soms jasmijnbloemen bevat), terwijl hij
aan het onzichtba re hulp vraagt. Intussen val-
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kn cr enkele korrels vall dc brandende wierook
in hel wa l\! r. Na hel ~cmot11pel d c gebed bekijkt
dc ll'UlIg "i{Jnler de in houd van hel g las en
concludee rt bij voorbeeld : 'Je beurs is op straat
kwijl geraak t toen je in geze lschap was van
zo' n persoon die je heel goed kent. vergeze ld

van haa r man. Va ndaa r dal de twee druppels
w ierook bij mekaa r zijn . Ik zie een kleine

druppel naast cic grote di e jOll moet voorstellen,' Il icrnn mompelt dc

1I'(JlIg

piel/fel' weer een

gebed tijdens het branden van wierook. Dil
stukje ve rbrande wicrook wordt meegegeven
aa n dc hu1 1)/()ckcndc 0 111 bij de voordeur te

stroo ien mei de bedoel ing het kw ij t geraakte
goed terug te vÎnde n. Hel kan ook gebe uren dal
dc woug piemel" aan hui s komt en de handel in g,

ve rric ht in dc omgevi ng waar het voorwe rp

kwijt is gcnlélk t. Voor een beha nd eling kiest
een H'nll,g pienter ct.:n geschik te dag van de
Javaan:sc kalcnder cn/of uur uit. of pakt dl.:
kwestie meteen aan, Als de hulpzoekende niel
tijdi g 0111 hulp komt en nic t kan aa ngeve n
wanneer hij iets precies is kwijt geraa kt. is het
voo r de lI'ol/g piemel' moeilijk te <lchterhalcll
wie de dader Î:'..
Er zijn spccia li sten die cc n assistent hebben
0 111 te tolken als Lij in tra nce raken. omdat deze
II'Ol1g pielller vee l gecstc n bij zich heelt en niet
weel wie in zijn licha.\m is. I-lij is dan voll edig
in tran ce. De ~I ssistcn t kan dan de hulpzoekende helpen om in co nt ,let te komen mct de
in trance geraak te \I'o"g piemel'. A ls de
begeestigde Lij n naa m zegt. mag de hulpzoekende met een heleboe l vrage n komen.
zoals we lke zie k tc hij hec rt en hoc hij zÎch zou
kunnen gcnezc n. Ande re specia li sten raken
niet in trance en werken ni et met ee n ass istent.
Illaar hebben een onzic htbare naast zich die
hen het één en a nder adviseren.
Veel wong pielller we rk en met spiegels. Nadat een persoon het problee m heeft voorge legd,
zet de spec i<l li st wa t poeder (talk. cosmetisc h
poeder) op de spiege l. veeg t af en lOe wal weg
of maakt een schets waarna hij het an twoord
geeft. Meestal praat de spec iali st in hel Sranan-

tango. w<1 ..ubij de assis tent Wal aarl\ckeningcll
maakt , Loal s we lke benodigdheden nod ig zij n
voor het maken van ee n bepaald middel of het
ri tu ele bad . An deren werken met Javaan~e
wierook. Bij het branden prevelen zij ccn gebed en vragl!1l aa n de olll' ichtbare (soms ka n
hel ee n ove rl eden per:sooll zijn di e er.:: n Inagischc kracht hee ll ) ee n op lossi ng voo r hel probleem. Deze wierook wordt naar huis gebrac ht
door de hulp zoe kcnd!..! waa rn a hij eell droom
Lnl krijgcll. meestal binnen cell weck. o r veertig dagcn.h Als de persoon daarna bij de II'()/I~
piemel" terugko mt. vertelt hij hem dc droom en
deLe wordt dan uÎtgelegd.
Bij het ve rtrek na ee n hulpbezoek mag de
patiënt de ll'Ol/g piel11el" nie t groeten. De pcr~
soo n moel recillslreeks naa r hui s gaa n, voo ra l
als hij i\!ts hCi::ft meegekregen. Bij sOlllmige
w(}ng piemel' slaat cr in huis ee n plant afboom,
waarbij de bC/.ockcr sti l moct stail n. Bij de
plant of boom dient de bezoeker het doel vall
zijn visitl! te explicere n. Bijvoorbeeld: ' Ik kom
op bezoek bij IItI}Jak/ihl/ S. en ik hoo p dat ik
daar hulp krijg.' Na afloop V(l n het bezoek di ent
mcn weer voo r dc pl,lnt of boom st il te staan
en IC zeggen: 'Ik hoop dat ik met mijn bezoek
een oplossi ng vind. Ik dank u voo r uw medewerkin g en Icidt mij ve ilig naa r hui s.' De patiënt krijgt regels wa t hij wel en ni et mag doe n
of eten, anulnkdijk van de behandeling.
Men kan op twee manieren bescherming
krijgc n. A ll eree rst door gewoo n naar de l\'ong
piemel" toc te stappen e n bijvoorbeeld te zeggen: ' Ik heb bescherming nodig lege n kwade
in vloedcn op het we rk , op het erl ~ bij het opzeilen va n een gebo uw. enzovoorts.' Een andere mogclijkheid is na ee n genezings behandeling. Men kan bescherll1ing krijgen (a) in
de vo rm va n een drank waarva n men enkele
slo kjes inneemt e n me t dc rest het gezicht
driemaal wast. (b) door het nemen va n een
ritu ee l bad va n zui vcr wa ler. of ve rm cngd met
alcoholi sc he dranken. met bloemen en/of bladeren of alleen wa ter. (c) door formul es die
men in hu is opplakt. of onopva ll end erge ns
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plaatst. (d) door een formul e, of ee n stukj e
wierook, in een ring of hange r, (e) door ee n
bewerkte zil veren ring met of zonde r zwa rte
stee n, of een zil ve ren armband, en (f) door een
of and er voorwerp in het lichaam zoals een
naald. 7

ove rl eden familieleden aa ngeroepen. Dromen
worden door ve le Java nen gezie n als ee n voorteke n, een waarschuwing. Enkelen zegge n dat
het doorverfellen van een slec hte droom aan
versc hill ende personen voorkomt dat zo' n
droom uitkom!.

DE KAUM

WERKWIJZE KAUM

De tweede Javaanse geestelijk spec ialist die ik
in dit artikel wil behandelen, is de kaam. Hel
zijn overwegend mannen die dit beroep uitoefenen. De kal/lil is bij de wcs1bidders onder de
Surinaa ms-Javaanse moslims dege ne di e de gebeden opzegt bij diverse rituel e bijeenkomsten.
De westbidders, die hun gebeds ri chting naa r
het westen hebben, behoren tot de meer
traditionclen onder de Javanen. Tegenover de
westbidders staan dc oostbidders, de mee r
orthodox islamitische Java nen .R De orthodoxe
oost bidders wordt niet a!!cen verweten dat zij
alle Javaa nse gebr uik en afwijzen, maar hun
worden ook Islamitische fundamentalistische
activiteiten aangerekend (GoDsw it 1990: 49).
De kaUfIl is een voorganger die heel vaak het
astrol ogisch bock, in het Javaans primbon ge~
nocIl1d, raadplecgt. 9 Aan de hand hierva n en
met behulp va n de Javaa nse kalender worden
berekeningen gemaakt om oplossi ngen voor
bepaalde problemen te vinden. Men komt bij
hem voor ad vies betreffende verhui zing, het
bouwen van ee n hui s a fhet grave n van ee n put,
verklaringen voor drom en, voor di efstal, bescherming voor het lichaam en voo r ge nezi ng.
Naast het zoeken Vé! n een gesc hikte datum voor
het organiseren van een feest zoals hu we lijk of
besnijdeni s. waarbij hij de geboortedag van de
persoon vo lge ns de Javaanse kalender en eve ntu eel de Javaa nse naam gebruikt, is hij ook
rec htstree ks betrokken bij enkele rituelen zOél ls
het slachten van kip, het zegene n van de heilmaaltijden en het pl aatsen van offerandes. Om
in contact te komen met Allah wo rdt wierook
gebrand. Tijdens sommige rituelen worden

Zoals gezegd wordt de hul p van de kal/lil ingeroepen bij verschille nde gebeurten issen. Op
enkele zal ik nader ingaan. Stapt men naa r een
kaum toe voor de oplossing van een droom, dan
worden er een heleboel vragen gestekl. Alleree rst wil de kall/JI het uur waarop men droomde, kenn en. Men gaat ervan ui t dat dromen die
tusse n twee en vier uur 's oc htends zijn gedroomd in het a lgemee n uitkomen. Verder wij
de kauf1I de lig houdin g en omgeving van de
persoon weten. (Lag hij op zijn zij met het
gezicht naar het raam, met het gezicht naar
waar de zon opkomt, met gekruiste armen op
de borst of onder het hoofd). Verde r zal hij
vragen of de dromer iets gezien of gehoord
heeft op de televisie en radio, of zich bezig
hee ft ge houden meI ee n bepaa ld onderwerp, of
mi sschien te lang heeft geslapen. De ka/fiJI bekijkt het uur en de dag dat de persoo n heeft
gedroomd. Aan de hand va n het astrologisch
boek (de dag volgens de Javaans kalender en
het uur) wordt een berekening gemaakt waarmee men kan bepalen of de droom een slechte
of goede invloed zal hebben. De droom kan na
een week , veerti g dagen en in sommige gevallen na een jaar uitkomen en soms helemaa l niet.
Voor genezing we rkt de kaum nauwelijks
met het astrol ogisch boek. Hij vraagt allee n
naar de Javaanse naam en ge boortedat um
(tlgeton). Indien die niet bekend zijn , kan de
kaum door middel van de geboortedatum de
nge/on opzoeke n in het astrol ogisch bock.
Men komt zowel voor psychische, als li chamelijke klachten. Bij psychisc he kwalen past
de kau11I meestal gebeden toe. Als het een
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crn sti g gcva l is, vraagt hij en kele familic leden
va n de pati ë-nt om samen mct hem en de patiënt
in de mos kee in gc bed te gaan. Ee n lic han1 clijke z ie kte kan gepaard gaa n met bezetenheid,
die ongelukken veroorzak en door bepaalde
geeste n. De kmllli kijkt ee rst naar het problee m.
Al s hij de patiënt niet kan hc lpe n met bladercn
of drank en. wordt deze hulpzoe ke nd e verwcze n naar de reg uli ere dokter.
Ne t a ls bij de wOl/g piel/ ter , gaat iedere kal/lil
op een ander manier te werk. Meestal vert elt
de kal/IJl ni e t wclke hand e lingen hij allemaal
vcrricht. Dc algemen e werkwijze is meestal het
aanbiede n va n ee n glas wat er met of zonder
jasm ijnblocmc n, waarbij hij het glas voor zic h
houdt , een gebed preve lt en ook om hulp voor
ge nezin g vraagt. Sommigen branden II/ enyall
(wierook) waarbij druppe ls in hct glas mct
water va ll cll , Dc patiën t moct hi ervan dri e slokjes drinken en met de res t het gez icht wasse n
of een deel o p de z ieke plek sprenk e le n. De
gebeden worden in het Arabisch gec iteerd.
Hi cro ndcr vo lgen enk e le tek sten van ge bcde n,

o GOll

\ omwaar wij \ ragcn U zuivl!rhcid in dl'll e...:rnliçnst,
gI!Lond!ll'id in hçt lichaam, vcrmcl!rdering in de kennis. ·LCgÇ 11
in lil! midlkkn \illl bl!staan. bekering voor dcn dood gcnadl!
bij lkn dood en \'ergin~l1is na (kn dnod! Vcrzadlt 01l7Cn
doodsstrijd! (Wij vragcll U) bevrijding van het hellevuur cn
mildheid bij het \'ordl!ren van rekenschap, \oorwaar Allah 1!1l
zijne I!ngl'1cll LI.:gl'nl! ll den prolcel! 0 gij. dic gdoovig Lijt.
Zl!gcll hem en wensd hem heil. De laatste woorden van hUil
(d .i. dl!r ellgcll!l1) gebl!d lui (kn: ·Voorwaar. eerl! 7ij (Jo(l dcn
Ikl'r lkr SdlCpSl'kll! Alllell' (Mayl!r & \:ln 1'\-"1011 1909: 10)

Vervolgens gaa t hij ve rder in het Arabi sc h met
het ge bed Soerah Faliha, 1II Dit gebed wordt
voor a ll erlei doelcn gebruikt. In dien het gecombinee rd moet worden met ee n ander gebed,
wordt dit als openingsgebed gebruikt.
Bi~ll1ill,Îhir rahmftn
irra hil:l1l. Alhamdoc lillahi rabbi l
·dlalllll:ll. Ar rahlllflll ir rachiêlll. miiliki yallwmiddien, iyy:ika
naChl)l!dl'Ç wa iyyilka nasla Ci1!111. iluJinassirata l rnol!staqibn
sir;ÎlalladLÎl.:n:1 ana'Canna 'akyhiem, ghairilrnaghdóntbic
akyh \ll1 , wabdth'Jiillicn, Al11ien .
(VCrlalillg: In naam van Allah. dc Barmhartigc. dc Gena Jl'\olk, Alle \Of 7ij Allall. de Ikl!r (kr Wl!rdJen. De Ba rmhanigc, Dc GenaJI!\'olk, M<":l!st<..:r v::m de dag dcs Oordcl!ls. U
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alken a:lllbiddl!ll \\ ij 1!1l U alken \ ragen wij Pin lJnlp. Leid \1l1~
op 11<:1 Tl!c hlc pad . I Lel p,ld van diçgl!lll! aan WIC U gUIlSIl!1l IJ"',t
g,..::;.chonkcn. Nil!l dat \an dil!gcrll' \lp wi(' U \I!r!oürnd lk'nl.
Noch dal der dwaklldell. Amen. (Van UOlllllld 19X9: 39, 4U) .

Stel dat iemand droomt over ee n ove rl ede n pe rsoo n di e cr armzali g uitz iet. Hij draagt vc rsleten of he lemaal gee n kle ding. D e kmllli ad visee rt dan om een s!al1lefal/ (hcilmaaltijd) te
houdcn . Hi e raan ge koppe ld moet sy mboli sc h
een deken meegestuurd wo rdell. Er wordt dan
enk e le mcte rs ongcbleekt wit katocnen stof
aan ge koc ht. Bij de he ilmaa ltijd wordt het sy mbolisch door middel va n gebeden aan dc ove rledene mcegegcve n. Men noe mt het kirilJl
keil/lil, lett crlijk ve rtaald 'ee n de ken sturen'.
Na afloop hic'rva n mag iemand hct naar hui s
mce nem en.
Een andere moge lijkhe id \s het plaatse n van
ee n offerande best~:HlIlde uit ec n g las water met
of zonder jasm ij nbl oc ll1 c n. e n/ of ee n schote ltje
rijst met daarop een gekook t e i. De k(l/IIII is
bctrokken bij de ze rituelen en weet wat hij
a ll emaa l moct zeggen lege n de zic le n va n de
overlcdenen .
Iemand wordt kaulJI va nwcge inte resse di e
voo rnam e lijk ontstaat door hct dage lijk s beoe-

fenen van de religie (de Islam), door overervin g, door ee n dro o m e n vanuit de roeping om
hulp tc bi eden aan de ge mee nschap ,

VERGOED ING

Elk wijk hecft een aangewc zen k(f/flll , In het
algemecn worden z ij uitbetaald door de overheid als z ij crkend zijn. Indi en dat ni et het geval
is. wordt het sal ari s be taald uit een dec l vall dc
opbrengst uit
het begrafcnisfonds, de
p ermafion , di e jaarlijks wordt uitbetaald . Bij
het ve rl enen van Iwlp zoal s rituelc hand elin gen
krijgen de kau//! een sy mbolisc he vergocding

di e lI'ajih wordt genoemd, Er zijn

k(llll1l

di e

vergoed i nge n aannemen voor het ve rlen cn va n
hulp zoals ge nezin g cn bcsc hermin g voor hct
li c haam of omgev ing, maar dit is c igenlijk ni et
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Een groep vrouwen in gebed voor een ernstig :::ieke
toegestaan. Meestal krijgt de kauln geschenken
of levensmiddelen. In andere gevallen wordt
wederzijdse hulp aangeboden.

EEN VERGELIJKING
Plaatsen we de kawlI en de wang pieltter naast
elkaar, dan kan men meteen aanwijzen wie de
kaul11 is, omdat hij door zijn kleding opvalt.
Mees/al draagt hij een zwarte pantalon een wit
overhemd en een zwart nuwele n pètyi, een
ambtspet. In tegenstelling daarmee is de wong

pienter eenvoudig, onopvallend gek leed. De

hiervoor beschreven activiteiten van zowel
wang pienter als kaunl worden in tabel I met
elkaa r vergeleken waardoor de verschillen
duidelijk naar voren komen.
Bij een verge lijking van de wong pienter en
de kallll1 vallen de volgende zaken duidelijk op:
Er bestaan heel veel overeenkomsten in de redenen waarvoor men naar een wong pÎeme,- en
kaun1 toestapt, alleen de werkwijze en vergoe-

ding verschilt. De kallfJ/ werkt eenvoudig via
con tact met Allah, door middel van gebed. Indien de persoon bescherming nodig heeft,

De lI'ong piel/te!' en de ka/(11/
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\.
De kaulJl oflfwmgl hU bepaalde gelegenheden eell symbolische vergoeding
waar/JIJ hij enkele g ebeden in hel Arabisch reciteert

krij gt hij een formu le met een Arab isc h opsc hrift , ofgaa t meI de kawn in gebed. De lI'Ollg
pieMel" daarentegen gaat ook in gebed, 1"n'1ar
kon1 t in con tact mei de versc hill ende geesten
e n past het rituele bad toc. Volgens de Java nen
word t de zwarte magie snell er ve rdreven door
de \t'ong piemel' dan door de kal/lil. Na ee n
be hand e lin g vragen de meeste wong piemel'
een vergoeding. De k{1l 1l11 ec ht er mag gee n
vergoeding e isen, omdat hij het islamitisch
ge loof belei dt en voo ral ee n voorgange r is.

SLOTO PM ERKI NGEN
In dit a rtik e l is aandacht besteed aa n twee Javaanse geeste lijk specia listen de wong piemel"
cn de kalflll. Of, en in we lke mate. men gebruik
maakt va n zo' n religieuze specia list. is in hoge
mat e afhanke lij k van iemands opvatti ngen ove r
de relatie tussen mens en God en de mcnin g
of er meer is tussen heme l en aarde. Orthodoxe
christene n en moslims z ull en erg kriti sc h tegenover deze mensen staan. Voor hen heeft het
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Tabel I. Een vergelijking
I

r

I

ActivÎteiten

lussen

de

k{llllll

cu de wong pienter

-----=-~I

Genezi ng: lic hame lij ke en psyc hische z i e kt c~

Bescherm ing: na een genezings behandeling,
voo r hef lichaa m, gezin en omgeving
Pro blcmcn: hu we lij k, rinanciee l, wrij ving (rUZie),i
gezin, op het werk en in de omgeving
Succes: in het leven, werk , handel, als arlieSl,
kunstenaa r, gokke n, bij een sollicatie, bij het

H
l

behale n va n een rijbew"'iJ"'·s' -_ _ _ _ _ __

L
I

t

Diefsta l"

Het bouwen va n een

X

-+I

hu~pz~~e~

; reesttent. hel graven van eell put
_
Ve rklaringen va n dro men
Vaststellen va n gesch ikte dat um voor feest, of
iets derge lijks

I--

wongyicnl~ _ ka um - J
X --- ~ -1

T

.
{-

X

X
X

----,.-

X
X

-t-

Iemand beheksen: voor ziekte, voor een ongel uk ,
geen succes in het leven, het a fbreken va n
verhoudi nge n
(zwarte mag ie)
I

I

----

geen zi n zic h bezig te houden met het spirituele omdat zij geloven dat er maa r één God
is tot wie zij zich ku nnen richten. Ind ien er iets
ernstigs aa n de hand is, ka n een religieuze
leider ingeschake ld worden, maar alleen om
voo r te gaa n in gebed en niet om le helpen met
heilmaaltijden, offers of rituele baden. Zij
zull en ook wijzen op de aflJa nkelijkheid die
dreigt als je je doo r dit soort religieuze speciali ste n laai behande len en het prij skaa rtje dat
eraan hangt.
Een tweede groep be5taat uit de tradi ti oneel

X
_ _ ___

I

-=r=

X
X

~

~

I

X

--

-,----

I
I

-r

l __

--

X
X _____ _

Hel uitspreken va n een gebed bij ee n offe r;
I ritue le slac ht ing; bij rouw-, hu we lij k-. bes nij de_ ni srituelen; inw ijdingen. _ _ __ __ __ __

__Verm issing va n een persoon _ _ _ _ ------.J
Ve rhui zing
-S terfgeva l
-- - -- T

J_ ~

X

- I - -~--

=-1----'~-'---- -1- ---,

/

-

Javaanse westbidders. Zij vinden dat je als
Javaan met je tradit ie bent ge boren en opgegroeid . Je voo rouders hebben deze tradit ies
va nu it Java meegenomen. Je hebt de kaum, de
ve rschillende dukllll, de slametan en offers die
bij de Javaa nse traditie horen, nodig. Je kan ze
niet negeren, wa nt het zit in je bloed. De hande linge n di e de wong pienter ve rri cht , hebben
meer te maken mei het spirituele. Het rituele
bad 111Ct de versc hill ende sopt" en beschermingsri tu c len z ijn nic t va n toepass ing b ij dc

Is1al11.

De

II'O l1g

p i elller el/ de kmffll

De derde g roep di c z ich re kcnt tot de g roep
van de westbidd ers maar ond erlu ssc n toch de
wVl/g p i l!lI/er bezoe kt, hee n de op vatting dal er
behalve God oo k andcre 'hogere g rot e mac htcn' zijn die oplossin g geven ofaanreikcil voor
bepaalde zaken. Via oe 11'0 1/15 p iemel' be reiken
z ij di e ' hoge mac ht e n' . Z ij vinde n dat de duive l. de zwart e mag ie. vee l ste rke r is dan God ,
Al s j e daar ni ets tege n doet. kan je zelfs dood
gaan, De m J11g piem el" is volgens deze g roe p
Javancn éé n van de bes te oploss in gen . Oo k
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ni et-Java nen 1l1<:lk en ge bruik make n va n dc
dien sten van ccn lt'v ng pienler . t.l
Het is mij o pgevallen dat op de islan"liti sc hc
kaulJI na, bU all e Ja vaan se spec iali sten de basisople idin g ove reenkomt, met nam e het mediteren en het vasten over ve rsc hill ende periode n.
waarbij het vaste n ge paard gaat met het c it ere n
van spreuk en. Hun Inagische kra cht e n wordcn
in de loop de r tijd opgebo uwd . Met deze basis ke nni s werkt men o m hulp te ve rlen e n aan
de gemee nsc hap.

NOTE N
I , Ililllg piel/Ier kUllncll LOwd 1l1:mI1CJl <tb \ rouwcn Lijn. Om het lelijke hij Lij. et cetaa. te \'cl'mijd~·Il. gebruik ik de
aanduidillgl.!n 'hij' en 'Lijn'
2. 11.. bl.!n dr~ . Sylvi;l UlIus\\'it veel dank \crscll1.tldigd voor de richtlijnen. kritlschc opmerkingen. correctie~ cn ;ldviezcn (lP
cell eerdere versie van dil artikel.
J . I\\k informan ten hehben aangegevcn anoniem tc willen blijvC IL Ook \Iarcn 7ij soms niet bereid inrormati..: Dv..:r opl..:idillg.
gebeden. en derge lijke te gelen.
4, De spelling die wordt gehruikt \oor Jav.wnse woorden is identick aan het Surin;latl\::;. Javaans LO:tls die in a ugus tus 19S(1
ofTicic~'1 is aanvaard door dc M in i ~ t cr van Ondc rwijs en Wele\\:<.chappen (Gooswit & Karijop;l\liro 1997: 6)
5. Ik jalYllI k';P(III~ is in Surinamc eCI\ d',ms, opgevocrd op pl:J tte b.tmboc or I..:rcll paa rden naar aaulei(ling van cm sJ)('cialc
geb,,:ur!enis. Zie Gooswit 1990:n.
h. Over hel geta l kan ik (lP het 1110111ent niets leggen; wel Lijn de getallen 7 en 40 uniw r ~eel bcken d als 'heiligc' or 'magisc he'
getallcn.
7. Dcz~'lrde vormen van gcneLing gelden VO\lr de /..al/Ill.
ö. De rdigiellze t\ll'edding kwam in de jarcn twintig tOl sland. I.k ClHl1 roverse t ll~se n ollstbidders en westhidders houd t de
gemoederen nog a ltijd bezig,. I iel uagbbd Dc \Vare Tijd van 25 ok to her 1984 geen hiervan getuigenis: ·De hu lp van de
Dislrie\s-Cnmll1issaris van Marllwijne is ingeroepcn 0111 een religie us geschil in de gemeente Pamuda Islam t(: bcslcehten .
Een deel 10111 dl' leden willlll"t het gezieht naar Mekka bidden. Dat is in Suriname met gezicht naar hcl (losten. Ee\\ andere
groep, nwrendeels ouderen, wensen de gewoonte uit Java te hehouden, waar men 0111 het gCLiclH naar Mckb tc wendc n
7ich n;tar IJl·t westen keert (ge7icn dl· :tardrijkskundigc ligging, is Mekka voor Surinamc oostwaarts en voor Indoncsii.:
\wstwaans). Onder tOcL.Îdl1 \,111 de Dislrio;:ts-Cotl1l1lissaris is een h~'stuursverkioing gehoudcn meI deze kwestie als it1zel.
De Java stroming won het \'an de Mekka stroming met 14() tegen 49 stemmen'.
Cl , Astrologisch bock in he t hi70nder met wiehel;triJ cnZ0voorts en lering in de hogerc \\ ijsheid.
IU. In het J avaan~·
Awit ingkang aS1l1:t Allah kang Maha murah tUl' kang r-.-la ha Astih
Kahek puji iku kangunganc Allah kang Illanggerani 'a\;'II\1' kabeh
K.mg ngrawni ing dina Agall1<l
Namung dhumaleng Padhuka kawlIla rnanelllbah. la n namung dhumateng Paduka kawul;1 nyuwul1 pilu lungan
Dhuh Allah. mugi ncdahu:t margi leres dhum'Heng kawu la
t lngg ih punika) l1liJ rgining para tiY;lI1g ingkang sa1l1i Padhuka parillgi nikmal sanes marginipull tl y',mg ingk:lIlg Panjcllcllgan
paringi bl'ndu lal1 tiyang Illgkang ke~asar. ( Mugi-mugi r alljcncngan l\ycmbadhani panyuwun kawula. ( I'rof. Mo h:lI11mad
I\dnall k.h.r. 19R4: 13 .1 4)
11. l3innen de WI!II~ picllfer 7.ijll ook persoon lijke verschillen die 7ich underseheiden in een groep die 7ich alken bczig houdt
mc\ hulp en een groep dil' 7warte magie beoefcnl.
12, De ~(IIIIII houd! 7ich binnen dl' is lamitische trad itie in princ ipe niet mei diefstal l·n genezing bC7ig. maar \",\l)wcge lIL'
individuek persoonlijkc wrschillen tusscn de kal/m onderling kom! het l\lor dat hij 10l.:h hulp bil'dt op dit gebied.
13, In Su rinam\' is er ecn groep menscn die het Javanisme aanh:lIt),;l lil) hel Javaans kej(/\)'(I/I genoemd). Ze 7ij n niel islami tisch
en zoel..en d.tawm ge<::n hu lp bij de kawu. m:tar kunnen wel l'en beroep doen op dc I\'Ollg pie!llel'.
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Nardo Alu man l

Pyjai, de spirituele genezer van het Kari ' na volk

D

e \Toegere Kar; '/Ia p.\ja; moelen kl/ndige

ell kranige kerels ell Vl"OlIl\Ien ::ijn geweest. Met hllll lede oge/l konden ::ij de bo:e
geesrell hU eell :ieke :;ell. Zij konden ::e(f~ een
pas gestalTe" iell/(II/d weer 101 leven mepel!,
Bij ::0 '/I persoon \I'enl bij de leversfreek ge\'fjeld 0/ er 1I0g I\'al leven in ::al, Indien geconslateerd werd dat er nog wal leven in de
persoon was. maakte de pyjlli een heel lange
ulemori-sigam· t , F(IJI de 'illgi pipa' boom aan
ell blies heel :II'aor el1 lang lI1el de rook op d e
genoemde lichaomsplek. Dil werd een paar
keren herhaald ell de dode hmm lang:aam
weer IOIIevell .

Doordat in een bepaalde peri ode zovee l mensen dood g inge n, besloot ee n hee l beroe md e
pyjai ee ns o m ee n toc htte mak en naar TamusjP
voor hulp. Tanlllsji vond deze hande lwij ze van
de PYia; niet zo op zijn plaa ts en vermaande
hem om direct weer teru g te gaan naar de aarde
en nooit mee r bij hem te komen . Dit is dan ook
de reden waarom een p.'1ai nooit meer rechtstreek s co ntact kan hebben met Tamusji.
Volgens de Inhee mse kosmo logie dankt elke
ziek te haar oorsprong aan boze geesten , Indien
men dus een zie ke wi l geneze n. moet eerst de
boze geest uil het lichaam ve rdreve n worden.
Om dit te kunne n doen. moet de ge nezer een
kundi gheid bezitten en een sterkere goede
gees t in zic h hebben. De mees te van deze
sterke goede geeste n leve n in bepaalde planten,
zoa ls: de tabaksplant. de peperstruik en de
Takini-boolll. Door de len van deze planten in
zich op te nemen. kan Illen de gees ten die b ij
de ze plante n behoren overnemcn. Dit kan de
persoo n mee r gees te lijke kracht geve n en tot
ecn geneesheer e n geeste nbe zwee rder maken ,
een pyjai. TOl op de dag van vandaag heeft de
pyjoi een voornam e rol in de Inheem se maat-

sc happij. Zijn voornaamste functie is hel geneze n van zieken . Vandaar dat de pyjai ook een
geneesheer is. De pyjai is aldoor in strijd met
de slec hte gees ten die de goede geesten anders
willen beïn vloeden. Uiteraard kan hij dc boze
geesten oproepen OITI kwaad tc doen . Vandaar
dat so mmige pyjai gevreesd zij n.
Volgens dc Kari 'na bestaan cr drie categorieën pl:jai: (a) dc pamy-p.ljail)' (tabaks-pxiai).
(b) de pOli/vi-pij,,;,:.. (peper-pxiai) en (c) de
takiI1Î-emY-/~I:iail)1 (tak ini-boom J -pyjlli).
Heel vroege r bestonden c r nog twee andere
SOOrl e n pyjai. namelijk dc kumaka-pxiai (kankantri -l -pyjai) en dc kllasil1i-pyjai (k\Vasini ~ 
pyjai). De kankanlri en kwasini zijn bomen en

beide hebbe n wiue (goede) en zwa rte (slechte)
geesten. De goede gees ten leve n in hel onde rsle gedee lte van dc boom. te rwijl de slecht e in
het bovenste ge dee lte zille n.

DE LEERLING PYJAI
Om te beginnen wordt de leerlingp\.1ai ge lee rd
nooit aan iemand te verte lle n hoe hij de
kun st van de p'\'jai ge leerd heeft . Hel moet voo r
de buitenstaander altijd gehe im blijven. Ik za l
hierbij twee soo rten p.\J·oi belichten . nam e lijk
de tabak s-p.l:fai e n de takini-pyjai, va nwege het
fc il dal dc overige soorte n pxiai si nds decennia
niet meer bestaan, In het algemeen wachl de
leermeester (byj(lj) totdat vo ldoende geïnteresseerden zic h hebbe n opgegeve n 0111 opgele id te wordell. Soms bestaat de groep leerlingen lIit wel ti en perso nen.
0111

Ta my-pyjailY (tabaks- pyjai)
tn opdrac ht va n de leermcester beginnen dc
lee rlin gen tabak te planten. Zaden va n tabak
worden rijn gezee fd en worden vervo lge ns
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gezaaid. liefst ver van de be\voondc wereld.
Zodra de regentijd aanbreekt, ontkiemen ze en
groeien uit tot planten van ongeveer driekwart
mcter hoog. Tijdens het groe iproces wordt een
groot kamp gebouwd dat geheel wordt dicht
gemaakt met palmbladeren. Dit kamp za l straks
dienen als tokai. de pyjai-hut. Aan de vooravond van de leerperiode vindt het vo lgendc
plaats. Het gelaat van de leerlingen worden
door een door de byjai aangewczen vrouw, de
meter, mooi beschilderd met alakuseri, IJ een
ex lract van de a/akuseri-b laderen. Hierbij worden bepaalde delcn van het gezicht met witte
vogel dons versierd en vastgeplak t met behulp
van a/akl/seri. Voorts wordt ee n sterke man
(assistent-pxiai) aangewezen door de byjai om
het li chaam vall de kandidatcn los te maken. Hij
pakt ze éé n voor éé n bij de po ls en sc hudt ze
Oink door elkaar. Bij het invallen van de avond
za l de tabak sbe handeling aanvangen.
De leerlingen krijgen op drie manieren tabak
toegedi end. De assistent-p.Jjai geeft aan elke
leerling twee verse tabaksbladeren 0111 even te
kauwen en vervo lgens in te slikken. Deze twee
bladeren zullen nooit meer uit het li chaam komen. Aan deze twee bladeren heeft de leermeester namelijk een geest toegevoegd. Uiter~
aard is het een goede geest. Vervolgens worden
fijn gestampte, droge tabak sb laderen in de
mond genomen 0111 met behulp van tabakswater door IC slikken. Gedurende de hele nacht
krijgen de leerlingen van tijd tot lijd in water
opgelost tabakspoeder tc drinken. Steeds wordt
een volle kom gedronken. Elke keer als de
handelingen plaatsv inden en gedurende de hele
nac ht wordl door de leermeeste r gezongen en
gedanst. De leerlingen doe n allemaa l mee. Zij
z in gen:
'Moky 10110ru kamaruko wam
fyre jallo kyreisen se'

Vertaling: Laten wij doen, ge lijk de sc haarstaart vogel.
Dit is dc dans vall de kalllarako. Vliegend rukt

deze vogel een blad van de boom. waarbij hij
zijn kop sc hudt. Zo moeten de leerlingen ook
schudden met hun hoofäen tijden s de dans.

'Mokv IOnomy maipllri \I'ara
tyre jano kyleisen se'
Vertaling: Laten wij doen, gelijk het grote wild.
de tapir.
Dit is de dan s van de l1Iaipll/'i. De leerlingen
maken hierbij een stampende beweging, zoals
de tapir.
De hele nacht door lot de volgende morge n
wordt du s tabakswater gedronken, gezongen en
gedanst. De leerlingen moeten hierbij de gezongen li ederen en danssoorten onthouden.
Hierbij wordt er volledig onthouden van voedsel en drank. Tegen zeven uur 's morgens houdt
de ceremonie op en zoeken de leerlingen hun
hangmatten op. Deze ceremonie wordt drie tot
vier dagen herhaald, precies op dezelfde wijze
van begin tot eind. Gedurende deze leerperiode
wordt er volled ig van voedsel en drank e n
water onthouden. Elke middag rond vijf uur
van deze leerperiode worden de leerlingen
opnieuw bcschi Iderd met a/akllseri door de
meter. De vijfde nacht, de la atste. krijgen de
leerlingen helemaal niets, niet eens tabakswater. Deze nacht Îs de voorbereiding van de
tocht naar de Grote Geest, Tal1lwji, vandaar dat
zij ' licht' mocten zijn. Ze zullen ook boven de
wolken een bezoe k brengen aan de Tamy jWJ/y,
de vader der tabaksplanten. De dag ervoor
hee ft de Icermeester IOll\vcn (kuralt'a) laten
span nen van beneden Ilaar het nok en dwars
door het kamp. In deze laatste nacht zullen de
leerlingen de reis naar de Grote Geest aanvangen. Ietsje voor middernacht beginnen de
lee rlingen de lOuwendans uit te voeren. Zij
mogen met de linkerhand het bovenste tOllW
aanraken, maar niet vasthouden en de lIIaraka
wordt met de rechterhand bespeeld. Precies te
middernacht zal de ' hcmelvaart' plaatsvinden
en op een bepaald moment zullen ze allemaal
tegelijkertijd terug naar de aarde komen. Dit

f.\jai, de .\ pirilllele geneer 1'011 hel Kari 'I/(f \"{,I"

gebeurt dan ineens als bij ·do n d~rslag·. Ze zij n
( ~ rll g in hun p.ljai-hul. de tokoi.
Als de dag aa nb n:ek t. wordt een g root vuu r
gClmw.kt. Ilierop La l gekookt worden en cassavebrood gebakkc.:n. De lee rlin g-pljoi krijgen

sira ks ve rsgebakken cassavebrood Ie clen.
waarna heil gekook te rode. zoe te kasiri gese rveerd wordt. Terwijl de lee rlin g-pljoi rondom
het vuur 7i uen, roostere n ze kleine voge ltjes en
vi~jes. Voorda t I.C (: ten worde n alle g raatj es en
beentjes nauwkeurig wegge haa ld . De graten en
beL'nlj~~ mogen nimll1er weggegooid worden.
maar worden aan I.:en touw geregen en bewaard.
Na deze ritu ele maaltijd wo rden dc h3.ngmattcn
va~H!cbondc n . nie t naast elkaa r. maar aclllcrd ka;r in de rij . Nadat dit is gebe urd begint de
1~ljl1i tc zingen. De Jcc rl ing-PXÎoj zinge n mee
en dansen in een 7Îg-Zélg beweging waa rbij ze
met hun ru gge n de hangmatten aanraken. Bij
deze ceremonië le dans mag door gee n van de
aanwezige nUllilieleden gegeten of gedronk en
worden. of l'e n of ander onbe hoorlijk ged ra g
worden vertoond . Indien men dit toch doet za l
de Icerlin g-pxiaj tijd ens deze dans va llen en
niet hlllg meer kunnen leve n. Zij n wijding is
dan niet ge luk\. Na deze ceremoni e worden dc
wanden van het kamp afgebroken. De pa lmbladeren di e zij n \:I,leggc haalcL mogen ni ct in
stLlkj~s worden gebro ken. maar dienen in gave
toesta nd tt: wo rden weggegoo id . Hierna krijgen
de lealillg·/~ljai eell weck vakantie. Hoever de
zee zieh ook mag bevinden. loch gaa n de leerIin g-/~I.ioi oploek naar kra bben. Bij aankomst
bij de plaats va n dc krabben worden zij door
de meier met wa t modder over de rug ges treken. Hiern a kunnen de leerling-pljai in de
modder va llen 0111 krabben te va ngen. Bij aa nkomst thui s gaa n dc vro uwen de krabben
schoo nmaken en koken. HUil aankomst va n het

krabbcnveld wo r(\1 afgesproken. De leerlingPI.Jai moge n de krabben ni et zo maar eten. Iederee n krijgt eerst zcs krabbe n, opge lost in
tabaks\Vat crte · drink en'. Hierna mogen zij normanl dl! krabbe n etcn. nadat ze alle veze ls va n
de krabben hebben wegge haald.

18/

In dl.! avondun.!1l word t de maa lt ijd \oortgt:L:el mct konijncnvh:::es en gevoge lte. Terwijl dc
leerlingen kmbbcn vinge n. hedt de "xiai gezorgd voor de traditionele drank. tal)(lIW 7 orlewl:! kasiri. Vl!rsc hilknde soo rt en kosi,.; zijn
aanwezig. zoa ls gekoo kt e kasiri, pl{ja en pt!ia\\'01'//, Als de Il!e rlill ge n een bee tj e uit ge ru st
zijn, roept de leermeester hen weer bij elkaar.
Als iedereen zich heeft ve rz::rmdd op een afgesp roken plek. gaa n ze zingend en zwaaiend
mct hun momk" in dc rij achter de leermeester
terug naar het inmiddels opengemaak te kamp.
Dit is het mOJllent waarbij de leerlingen het
rein igings ritu eel tlllIlI'(,JWkmlO zullen ondergaa n. Twc\.! levende mieren. j uku. moeten de
leerlingen insli kken. De j uku worden meI behulp van kasi"i naar binnen gewe rkt. Voordal
de ka ...'iri wordt gedronken moeten de leerlingen door ccn lang pijlriet. p.n:nra. in ee n gro te
drinkkOI11 (sapera) met kasi"i blaze n, tutdat
deze borrelt. Uite raard moet er veel krac ht
ont\. . ikkcld worden 0111 dil res ultual I I.! krijgt.!ll.
Deze mieren zull en noo it meer teru g komen. 7e
zull en altijd in het li chaam vtm dcp\'illi blijven,
want de IJ.lja; hee lt cr goede geesten aan ve rbond en. Hierna krij gen de leerlin ge n ve le liters
kasiri en tabak swater toegediend. Het is de
bedoeling dat Lij veel moelen braken. waardoor
het lichaam gezu iverd wo rdt va n alle ziek ten.
Hierna krijgen de leerlin gen ve rschi llend e vis-.
vlees-, en vruc ht ellsoort en te proeve n. Dele
za ken wo rden eerst door de 1~ljai gew ijd. doormiddel va n dc rook vall de ulemari s igam. Ol)k
bij het inslikken van de mieren ma g op dilt
moment gee n enk el 1~lIl1 il iclid c.:lc n t:n drinken
en/of ander onbehoorlijk gedrag vertone n. Dit
70 U de leerling Pl.'ia i alleen maar kwaad doen
en hij zo u geen goede p.ljaj kunnen zij n. De
Irlicr Illag nimmer in de keel blijven steke n.
maar indien dat to ch gebeurt. heeft de 1~ljai eell
lange voge l vee r in de hand. waarmee hij evelltu eel de mier kan losmaken. Met deze lange
vee r va n de raaf wordt zo \vÎe zo de keel va n
elke lee rlin g schoonge maakt. wa nt via deze
keel za l voo rta an de get.!st praten.
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De uitgedoste leerling-pyjai moeten daarna
nog één handeling doen en dat is het contact
met de vrouw herstellen. Elke leerling word t
samen met zijn vrouw in de hangmat geschommeld. Indien hij geen vrouw heeft wordt een
klein meisje gevraagd even met de leerling-

pyjai te schommelen. Dit is het symboo l dat de
leerlin g-pyjai nu weer normaal samen met zijn
vrouw kan leven. Tijdens de leerperiode mag
de pyjai geen seksueel contact hebben l11et een
vrouw. Hiermee is de leerperiode officieel
afgesloten. Het grote feest mag nu beginnen.
Onder begeleiding va n de jonge pyjai worden
aremi R gezongen en gedanst. Hieraan mogen

stemming gevraagd aan de goede geesten van

de boom voor een kl ein beetje sap. Elke leerling mag maar twee kleine borrel glazen drinken . Tegen de schemering wordt de lakini in de
lokai aan de leerling toegediend. Onmiddellijk
hi erna gaa t hij in de hangmat liggen. De leerling pyjai zal kon hi erna 'hoge koude koorts'
krijgen, oftewel gaan hallucineren. De leermeester begint vrijwel onmiddellijk met de
séance. I-lij zal de leerl ingen gedurende de hele
nacht beschermen tegen de aanvallen van de
geesten van de lakini. De geesten komen l11et

volle kracht op de leerlingen af De slechte

alle aanwez igen meedoen. Tegen het midden

geesten rukken aan zijn hangmat. Ze worden
aan hun lichaam getrokken en door elkaar

van de dag wordt de dans even gestopt, want

geschud door de geesten. Ze beven en schree u-

de byjai vindt het nodig de huizen van de pyjai
te wijden, voordat ze weer naar huis gaan. Ze

wen van pijn en angst. De leerl ingen zij n ver-

gaan dan met zijn allen in elk van de hui zen
een marak" lied zingen en dansen.

houden wat de geesten hebben verteld, want
deze zaken zullen weer gebruikt worden tijden s

Vroeger was het zo dat de jonge PJ1ai wer-

de omepallo. De vo lgende dag begint de leermeester met de pyjai-sessie, waarbij de leerlin gen pyjai- li cdere n (aremi) en communicatie

den voorgeste ld aan andere Inheemse dorpen.
Ook was het vroeger zo dat de leerling-pyjai
verplicht waren in de rivier te duiken om een
of and ere vissoort met dc hand te vangen.
Helaas worden deze zaken nier meer gedaan.
De jonge pyjai za l na drie dagen na deze in-

wijding ze lfstandig proberen om de kunst en de
kracht van de pyjai te beoefenen. Alle voedingswaren die cr tijdens de inwijding niet
waren. mag de leerling pyjai niel eten voordat
de leermeester het heen ingezegend.

plicht gedu rende de hallucinatie alles te ont-

l11et de geesten worden geleerel. Deze leerperiode duurt ongeveer anderhalve tot twee
weken en eindigt met het reinigingsritueel
(alUweffakano). Het ei nde van de opleiding.

zoals de inwijding en dc reinigingsrituelen
(atllwellakallo) gebeuren op dezelfde manier
als bij famy-pyjaily. Ook de taboes die de pyjai
opgelegd krij gt, zijn hetze I fde . Enkele van de
taboes zijn : contact met menstruerende vro uwen , contacl mei kraamvrouwen en pasgebo
ren baby's, het nuttigen van rundvlees en melkw

Takilli-pyjai,y (takilla-PJ1ai)
De redenen 0111 takilli-p)'j ai te worden en de
voorbereid ing van de leerperiode is het zelfde
als die van de /tlmy-pyja ity, zoals het bouwen
van een grote lokai, het maken van maraka en

producten en het gebruiken van sterk geurend
parfum en dergelijke zaken.

kledingstukken , et cetera. Lang van te vo ren
ken! de leerm eester de plaats van de lakiniboom. De avond voordat het ritueel begint,

ATAMYNGANO (HIJ KEERT IN ZICHZELF); DE SEANCE

treedt hij in contact met zijn jakulVa (hulpgees ten) om all es goed te laten verlopen tijdens
het tappen van het sap uit de lakini-boom. Op

Als de pyjai mei een séance begint, zegt hij:
'Afamynga wys·a·. Het woord is afgeleid van
amynga, wat betekent 'naar binncn brcl),ten' .
Hij laat zichze lf naar binnen brengen, dat wil

de plaats aangekomen. wordt gebeden en toe-

Pyjai. de spirituele gene:er WlIl het Kari 'na l'olk

zegge n, hij keert z ie h in z ichze lf. Bij de behandeling van ee n z ic ke moel deze zich volledi g aa n de were ld va n dc pyjai overgeven, wil
hij ge neze n worden. Ook hij moet dus in zic hze lf kunnen kere n. De behande ling van een
zieke, een séa nce, be~inl meestal in de voo ravo nd. Ee n séa nce kunne n we a ls vo lgt
indelen.
(a ) De voo rbereidin g: het oproepe n va n de
jakll\ra. Jak/{\I'{I z ijn a lle goede geesten die
door de pyjai posit ief zijn beï nvloed en voortaa n als zij n hul pgeesten zullen fungeren. In
opdracht van dcpyjai kunnen dezejakll\\!lI cen
zieke ge nezen. Ook kunnen deze jaklllt'lI aan
een geneze n patiënt overgedragen wordcn 0 111
voortaan als z ijn hulpgeest te fungeren in het
ve rder leven. Op zo' n avond wo rde n tientallen
jakllll'a opgeroepen en e lke jakl/l\'a heeft zij n
eigen naa m, taal. lied en persoo nlijkheid. De
pyjai die de macht heeft ove r al deze geesten,
kan makkelijk met hen via z ij n 'keel' comm uniceren . Trouwens zijn keel was 'sc hoo ngemaakt ' tijdens het inslikken va n de juku spec iaal voo r dit doel. Hi erbij ont staat een levendi ge co mmuni cati e tusse n de pyjC/i en de hlllp~
geesten. Ze worden gevraagd zieh vo lledi g te
geven aan dc zieke en gro ndi g ond erzoek te
doen naar de oorzaak va n de ziek te. In één
séance kunnen mcerdere zieken behandeld
worden en een aant al jllk l/ H'Cl aan het werk
gezet wo rden.
(bl De behandeling va n de zieke kan op twee
mani eren gebe uren. A ls het een ernstig geval
betreft. kan de zieke in de toko; voo r enkele
minuten uitgenodigd worde n. Is de kwestie
minder zwaar, dan kan de patiënt op een afstand in de hangmat blijven li ggen en de behandeling gebe urt via de jakuH'a. Indie n de
z ieke in de IOka; wordt behandeld, zal de hulpgeest , via de pyjai, met hem praten. Hie rbij
wordt de ziekc mct de rook van de ulemari
sigaar 'gemasseerd'.
(e) Het weer wegs turcn va n de jakllwa. Zij
worden één voo r één bedankt voor hun diensten en op de ju iste wijze gevraagd weer weg
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te ga.a n. o nd er bcgeleiding van hun speciale
gezangen. Ecn séa ncc kan dric tot vie r uur in
beslag \'\e1l1cn . Tijdens dc séa nce z il de pljai op
zij n 111/11"1.:' (uit speciaa l houtsoorten gesneden
bank mei dc kop van ee n all/{ LI'(fI/O (koningsaasg ier) of kafll.~ii (t ijger). Hij zwaa it
voortd urend mei z ijn maraka en inhaleert rege lmati g rook va n de ulemari-sigaa r. Hi erbij
on th oudt hij zic h vo lled ig van water, drank en
sp ijs. Het is pikdonker in de rukai en cr mn g
geen vuur aan gestoken wo rden in de directe
omgeving ervan. De p.\ja{ z ingt. bidt en spreekt
in hct aremi, de taal vnn de hu lpgeeslen tot
Tall/llsji. Gedurende de séa ncc worden deze
zaken vele keren herhaa ld. Op deze l11anier
krijgt de l~vj{Ji vo lled ig l11a cht over de goede
geesten die dan op hun beurt de slechte gees ten
kunnen verdrijven. De pl'jai is volledig met
zichzelf bezig, met zijn mystieke wereld. Zijn
mystieke were ld is voo r derden niet toegankelijk. Behalve cle goede geesten van de tabak ,
juku en dc rakini. die door de respectievelijke
proeven in hem zij n ge komen, bezit de pyjai
ook enke le algemene goede gees ten zoa ls:
Tukajana di e boven de wolkcn waonL Kaja~
nurawa, die het opperhoofd van geesten is en
ook bove n de wo lken woont. Mapewaran, ook
het opperhoofd van geesten die boven de wo lken woont en Sirito-Yana, dc va der der sterren
die boven de wolken woont.
Kajanurawa wordt alleen uitgenodigd bij
zee r ernstige geva llen. Als de lJ.ljai hem verzoekt naar de aa rde te komen. zal hij nederdalen via een trap die doorTukajana. zij n dienaar,
wordt aangedmgcn. De trap is meer bekend als
de Tukajani1 ponepl//'II en is mooi besch ilderd
met alakllseri. Aan het begin is zij versie rd met
vogelve re n en z ij heeft een aantrekke lijke geur.
Deze drie supergeesten zijn geesten van de
lucht en het heelal. Zij kunnen voor bij zonde re
zaken uit genodigd worden. De sterke goede
geesten va n dc pyjai op de aarde z ijn de Jllklljllmyn, vade r va n dc jllkl/ mier, (t aba k s-pxjai)
en de Kwalla-jlll1lyJl, de vade r van de slin geraap (takilli pyjai) . ./11111.1'1/ beteke nt vader. De
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ve rwa ntsc hapste rmino logie in de gceste n we~
rel d is gelijk aan die va n de mens.
Alamynga ll o ten behoeve van ee n zie ke gebeurt meestal maar één keer. Indien het een
e rn sti ge ziekt; is. wordt hel ritueel we l ver-

schillende mal en herhaald . In dit geva l zal de
zieke zich, als hij beter is, ond erwerpen aan een
reinigingsritu ccl, namelijk de atllwenakallo.
Ook za l de pyjai hem/haar enige onthoudingen
oplegge n voo r de duur va n een bepaalde periode. Als deze peri ode is afgelopen, zal de
pyjai deze on th oudin gen weer opheffen door
midde l van endal{l/ykw/O (opheffi ng van de

onthoudingen). Tijdens een bescheiden feestje
wo rdt de ex- patië nt op de traditione le manier
aangekleed en wo rdcn hem het voedsel e n/of
de dranken die hem waren verboden, aangeboden. maar ni ct nadat deze door de pyjai met

fJ}jaÎ. Als het zove r is. krijgt de maraka een

handvat, gemaakt van .\ jïpo-hout:J ee n lichte
hou tsoo rt. Ve rvolgens krijgt de marakll zaden
van de parakarll tl! (de sirir(ia-bloem). De beste
voorwe rpen voo r de maraka zijn steentjes van
de bodem V(Jfl de ri vier of kreek. Deze steentj es
zijn okojulllo-stcentj es. Okojlll1/o is de geest
van het water. De stee ntj es kunnen wit en zwa rt
zijn . In de witte stee ntjes hui ze n de goede
okoj// l1/ o~geest en e n in de zwa rt e de slecht e.
Als ze een ma al in de mart/ka zi tt en. kunnen ze
zich ve rm enigv uldi gen. De stee ntj es worden
vaak gevond en bij de ve rtakkin gen van rivieren. Tal slot wo rdt de I/Iaraka van de top naar
beneden aa n dc steel vastgebonde n met katoendrade n. De maraka is nu bes peelbaa r en word t
altij d bewaard in de jamal// (dubbelwandi ge
rieten doos ).

rook zij n gezegend.
DE MARA KA VAN DE PYJAI
PYJAI ATTRIBUTEN
Alamyngallo zo nde r n/emari-sigaren IS on-

denkbaar. Uit het voo rgaa nde is duidelijk geworden dat taba k ee n belangrijke rol vervult,
want in taba k zit de sterke, goede geest. Vandaar ook dat dc pyjai altijd met zij n sigaren

rond loopt. Als omhulsel va n de tabak wordt de
binnenste laag van de bast vall de 1Ilemari-

boom (illgi-pipa) geb ru ikt. Hij inhaleert heel
diep en blaast dit hard op de zieke.
De pyjai- rat el (martlka) wordt gemaakt va n
de mooie, ronde vrucht va n de kalebasboom
(kl/wa T). Het vervaardi gen van de martlka
neem t vee l tijd in beslag. soms dri e dagen,
aa ngezie n de kalebas van binnen moeilij k
sc hoon te krij ge n is. Nadat de vru cht gekookt
is. word t zij met sc herve n gev uld om al1c vochti ge moes weg te krabben. Hie rna krij gt de
l1/araka ·ogen· . Er worden twee verticale en
twee hori zo ntal e, langwe rpi ge 'ogen ' geboord,
ongeveer vijf centimeter lang. De maraka
wordt meestal met natuurverf in ve rsc hill ende
moti even besc hilderd door de vrouw va n de

Aa n de voo ravond va n zijn séance loopt de
pyjai rond en zwaa it met een apparaatje, de
IVUI'I-WUI/, gemaa kt van warwlla (v lec htri et) of
cocasbl ad en vas tgebo nden aa n ee n touw me t
de lengte van een meter. De naa m W W1 -Wlfl/ di e
hel vernufti ge appa raatje heeft gekregen. is
afge le id van hel ge luid dat het maakt : W UI1 WU Il . Het gel uid is bedoeld om de slec ht e
geeste n die in de buurt zijn. te verjagen. Het
is een mededeli ng dat de pyja; op di e avond ee n
séa nee zal houden e n dat affe slee/He geesten
uit de buurt moeten blijven. Dat doe n ze ook,

wa nt zij houden namelijk niel van dit geluid.
De p)jai heeft een speciale zitban k, ge py)a i
l11ure,y in zijlllOkai staa n, gemaa kt in de vo rlll
van ee n bepaalde diersoort , zoals de kaaiman,
de Cl lltl WW1l1 (kon ingsaasgier), de kaillisji (tij ger), et cetera.
Geen va n de atribut en va n de pyjai mag door
derden wonicn georuik!. 7 e worden als 'gewijde voo rwe rpen' beschouwd. M. en mag ze
zelfs ni et aa nrake n. De dubbelwandi gejal1low
va n de pyjai heeft zijn eigen plekje in het huis

{S5

Pyja;. de .\ p;";l/lele gelle::er IWI he/ Kar; 'Ila I'o/k

dorpshoofd. Door de moderni seri ng van dl. :
sa lll l. : lll cving is dit nu ni~t meer 70. nochtans
hebbe n zij een adviserende taak in het best uursa pparaa t. lij staan nog steeds a;ll1 het
hoofd va n dc cu ltllurdragers. In llc KarÎn<l
samenlevi ng is het PXia;-sc hap hd hoogste
instituut. Het zij n men se n di e de di epere achl~rg rond c n va n lwt geeste lijk leven v;1 n de
mens welen. t\ls pyjaj wordt je gelee rd over de
functie V:I 1l di ve rse elemen tell vall <.1.: natuur.
zoal s: lucht. water, gro nd en het bos. De mysti,,;ke wereld V<ln de Inheemse ll1ens wordt doo r
lil: PYiai beheerst. Los va n deze za1.."':l1. kan de
fJ.ljai een mac ht ontwikkelen 0111 het onzichtbare binnen IC drin ge n 0111 zodoend e bepaalde
krachten hieruit aan te wenden voor zijn doe leinden . De pyjai is eell di ep ge lovig en eerbiedi g mcns. Voor zijn ve rdere leven hee ft de pxia;
zichzelf beperkt in een aantal aardse ge ncuglell. Uiteraard "Lijn I..:r pyjai m et yc.:: rscl1illt:m1c
kwaliteit en. De ene hee lt meer. of minder dan
de andere. Dit alles maakt de IJ.ljai tot eell
bijzonder rn ens in de Inh eemse maat sc happij
en da aro m is hij het eni ge indi vidll dat bij zijn
dood een specia le lIIaraka-ceremonic krij gt dat
doo r dc famili c en/of het bestuur van het dorp
\\fordt georganiseerd.
R({/c/am: de l1Ioraka

I'ml

de Ka,.; 'ilO pyjai

en bevat alle 'heilige' spullen, zoal s kl edin gstukken, IIwraka. tabak. et cetera die llij nodi g
hee ft voor zijn p.\j{/i-schap. De vroegere pyjaj
namcn altijd hUil zitbankje. drinkkolll of bord
ITlee als zij naar andere dorpen op bezoek
gingen,

AREMI - LIEDEREN VAN DE PYJA I
Aremi
NOh!, 1110 'ko j '{/relll; pOZI"/:I"JII(! I/a (lx)
j'oremi po(n)'l1/e 1/(/ (2x)

./ulilkulliko j 'orellli pOfY'yllle /Ia (2x)
J'arcfJIi PO(l'I:l"Ille na (2x)

Jeky I//{J '/"-o j 'arcmi pOl:l'lylllL'
.J '(11"(;'111; POl.I·/~I 'lII e na (2x)

DE PLAATS VAN DE PY JAI IN DE
HUID IGE MAATSCHAPPIJ
De pyjai neemt nog steeds cen belangrijke
plaats in dc Kari'na (Caraïbse ) salTu; nlc ving,
Vrol.!ger hadden de pljai ook de fun cti e van

lUI

(lx)

Vertaling:
Kee lza ng
Wie is het toch di e de tOOI1 ,wngeeft van mijn
lied?
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Is het de tabaksrup s di e de toon aa ngee ft van
mijn lied ?
Hel is mij n g eliefd hui sdi ertj e di e de toon aangee ft van mijn li e d.

Wam
Wo/amore pa io pombo wyjno. wara nawo 'ja ra
Wam IWWO 'ja ra (6x)
Wo /amore pa 'to pombo wyjno, sawakul1awo 'ja

ra
Sall'aku nmvo ja ra (6x)
Wotamore pa 'to pombo wyj1l0, lokoko nawo

jan ra
Tokoko nawo :ian ra (6x )
Verta ling:
De rode ibis
Van waar mij n lee r-pyjai-hut ee ns stond, zie ik
de rode ib is vli ege n.
Van waar mijn lee r-pyjai- hut ee ns sto nd,
ik
de re iger vli egen.
Va n waa r mijn lee r-pyjai- hut eens stond, zÎe ik
de fl amingo v liege n.

7

NOT EN
I. Ik ben ze lf afkomst ig ui t Galibi en ben sterk verbonden met p)jai-traditie. Dil artikel geeft dus eell insiders viel\'. Indertijd
ben ik informant geweest voor diverse wetenschappers. onder andere voor Peter Kloos.
2. Ulemari is de illgi pipa-boom. Het onderste, zachte gedeelte van de bast wordt gebruikt om bladeren Illbak in Ie rollen lol
een lange sigaar. Deze sigaar wordt door de pyjai geraok!.
J. Tllmusji is God de schepper, grootvader: ook een oude man of grootvader wordt met lamusji aangesproken
4 . De wkilla-boom is een heilige boom voor het Kari' na volk in Suriname. De bast en nel sap uit de bast hebben een medicinale
werking. Indien een persoon gedurende zijn leven lukini-sap al s medicijn toegediend heeft gehad van de pyjai, zal hij op
de zelfde manier als een pyjai begraven worden.
5. KUl/wka, ook we l kankantri genoemd, is de grootstc boom in hel Amazonegebied. Deze boom wordt door het Kari'na volk
geëerbiedigd 0111 zijn strenge en sterke geesten.
6. KlI'asini is de kwasinboom. een hardhout sOOrt. Hel is de meest gevreesde boom binnen de Kari'n<J gemeenschappen in
SurÎn,1me. wmwege haar sterke slechte geesten.
7. A/akl/seri is het extract uit bladeren van de abkustri-boom.
8. Ta{Jww-kasiri is een licht alcoholische drank. bereid uit bincre cassave knollen. Er zijn diverse kasin' soorten zoah: kasiri.
pujllll'uru en pajtJ.
9. Arellli- of oremi-liederen van de pyjai: deze liederen worden gezongen tijdens de séance en pyjai-ceremonicën.
10. Sjipo is een zachlh.oul soort dal hars produceert. De lnheemsen gebruiken dil voor verlichti ng (als lamp).
/1 . Para kam of siririja is een plant. De kleine ronde, zwarte zaden van deze plant worden in de marc/ka gedaan en geven een
licht harmonieus, ratelend geluid.
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Kun sten in S urinam e. S inds 1982 is hij verbonden aa n de A fd e lin g C ultuurstudi es va n het Min av
als projekt-o nderzoe ker. Daarnaast is hij ac tie fuit voerend bes tuurs lid van het C oördinati e o rgaan
voor de Inh eemse Vo lkeno rgani sa ti es van het Am azone gebied (COI CA), belast met het ond erdee l
CtJl ruur, O nderwijs en Wetensc happen. Eveneens is hij vice-voo rzitt er van de lande lij ke O rganÎ satie va n Inhee m se n in S urin am e .
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Van jachtopzichter tot genezer; de Wayana pïyai

D

e ke/ce om bill1U:'1/ hel thema 'geestelijke

specialisten' de

Wt:/yonQ

sja f/ wCl/1.

de

pi:vai. Ie behandelen heep te maken met de
brede lIifl'alsll/ ogelUkheden die de::e inga ng
hied,. BestIldering \'ClII de pi:vai biedt if/::icht in
het wereldbeeld VOII de Wayalla gemeenschap
1'(lII\\'ege :ijll ()orspronkelijke. celllra/e rol in de
culflllll: 1 O"der de henaming 'geestelijk specialisI' l'erWa ik diegeIle die een bij::ondere
positie ill1/eel/lI bil/I/en een bepaalde gemeel/ schap op basis \'an ken nis el! \'(w rdighedelllllet
betrekking lot de spirituele wereld. De::e kennis
ell I'{wrdigheilen ",orden \'ia initiatie, o\'ercl'I'ing eu/ufleerperiode I'erkregell. De Wayana
samenleving kelll nog meer specialisten zoals
de kC/lcm en ëlemi ::al1gers, dorpshoofden en
planten specialislen 2 . /-Iel komt ook 1'001' dat
alle JiU/cties i" een persoon =ijn verenigd. De
keu::e 1'001' de Wayana is voornamelijk gebaseerd op he/ JeU da t ik om/er di! volk gesprekken heb gevoerd me/ meerdere pij/ai en diverse
seances heh bUgell'uol/c/.

De Wayana wonen momen tee l in Surin ame.
Frans Guya na en Braz il ië. Hel bevolkingsaa ntal. mo mcnteel mcer dan 1000 personen. vertoo nt na decennia va n neerga ng weer een st ijge nde lijn. hoofdzakelij k als gevolg van de ve rbeterde toegang tot medische zo rg en een samengaan met an dere inheemse vo lken zoa ls de
Apalai. een va n de buurvo lkeren.
Als gevolg van een steeds inte nsiever wo rdend contac t mei de nationale samenleving en
di verse etni sche groe pen. vinden verregaande
ve randerin ge n plaa ts binne n de Waya na samenleving, Veel traditi onele ritu elen zij n door
dit co ntac t in een relat iefk ort e tijd ve rdwenen.
Ee n van de actu ele problemen waannee de
Surinaa mse en Franse Waya na van de Lawa en
Litani op het moment worden geconfronteerd

is de (herni euwde) go udk oo rts die gepaard
gaal meI eell toestroom va n allerl ei etni sc he
groe pen waar va n de Bra zi liaanse migranten
hel grootste aa ntal uitmaken. \ Etl'cc tcil va n
deze situati e uiten zich in pro blemen op hel
sociale vlak: geweld, uitbui ting. ve rl ies va n
cultu rele ident iteit en verpaupering.
In deze hui d ige sett ing is ook de rol va n de
pi)'ai onderhev ig aa n vc raJlderi nge n. Hij nee mt

een mi nder prominente plaats in dan enkele
decennia geleden en hij voert anno 1999 an-

dere lake n uil da n voo rheen. Desondanks is hij
nog steeds iema nd waa r iedere Wayana in het
dagelij ks leven rekening mee houdt.

HISTO RI E VAN WAYANA r'i YA I
De wordin gsgesc hiedenis van de Waya na p(l'ai
is eni gzins traceerbaar ''-Icl behulp van dc oral e
tradities. 4 Uit dc naamgeving en het gebru ik of
ontb reke n van bepaa lde att ributen wordt duid elijk dat cr reeds in een vc r ve rl eden een ve rand ering hee ft plaa tsgevonden in de rol en
positie va n de Waya na sjamaan. Zowel
Ra usc hen ( 1994) als Va n Nie ( 1993) geve n aan
dat de Waya na sjamaa n in vroegere tijden
ali1ïmal1 werd ge noemd en dal dezc persoon
met ncgativiteit. in populai re termen mei
' zwa rt e mag ie' was omringd. 5 De a/ïlïman
maa kt e destijds gebrui k van de malak (de ra telaar), sinds lang in onbruik bij de hu idige
Wayana (zie ook Boven 1996). De typische.
hedendaagse attributen va n de Wayana p(vai;
dc hu t (mïmne) en de tabak we rden nÎet gebruikt door de a/ïlill/an (Van Nie 1993: 227).
Va n Nie. di e een onlstaa nsmylhe ove r de p(l'ai
analyseert , stelt dat aan labak en hut de mogelij kh eid wordt toegekend om als ve rva nging
va n de ratelaa r te fun gere n (Va n Nic 1993:
235). Het is opva llend dat zowe l de naburige
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Apa/ai als de Tri o de lIIa/ak geb ruik en in plaats
van taba k, waarmee dc Wayana z ieh dus duidelijk onderscheiden van dc hen omringende
inheemse vo lkeren.
Hel js niet onwa(lrschijn lijk dat dc Wayana
het vroegere fenomeen p(vai of enke le van de
attributen hebben overgenomen van de Apalai
of andere nab uri ge vo lkeren van wie we l meer
cu ltuuruitingen z ijn geïntegreerd. Nadat de
Wayana p(mÎ door midde l van het roke n va n
tabak de geeste n heeft gezien, neemt de p(vai
geschi eden is zijn aa nva ng en wordt her p(raisc hap ee n wezenlijk onderdeel van de culture le
identiteit.
Een Wayana pÏyai dient aan enkele criteri a
te voldoen wat onder andere inhoudt dal hij een
initiatie heert doorge ma akt, een hechte rel at ie
verkrijgt met de geestenwere ld, voedsel taboes
lee rt kennen en kennis maakt met de tabak (zie
ook Boven en Van Nic /9 88). Vaak blijkt een
persoon pÏyai tc worden als gevo lg va n roeping. Hel is eve ne ens gebruikelijk dal hij de
specia li sat ie va n zijn vade r of grootvader ove rneemt. Zoals gezegd heeft de pi:vai versc hil lende attributen of hulpmiddelen waarmee hij
zijn beroep uitoefent. Naast de hut en tabak,
spelen oo k li ede ren en dromen een belangrijke
rol. De hut di ent Ier bescherming van dc piyai
en hee ft ee n uitnodigende werk in g op de geesten. b Tabak opent de weg naar de geestenwereld en maakt het directe contact met de geesten moge lijk. Volgens de versc hill ende geïnterviewde pïyai heeft het blazen va n rook het
verschijnen va n ee n pad als resultaat; een pad
waarover geesten en pÏyai re izen. Als een pij!ai
rook over zichze lf hee n blaast, vera ndert a ll es 1
als in ee n droOirL
De geesten versc hijn en in dromen of worden
opgeroepen door liedere n. Zij geve n de pi"yai
advies over wat hij moet roken tijdens zijn
sea nces. of welke planten er gebruikt of acties
ondernomen moete n worden 0111 de patiënt te
he lpe n. De vaste hulpgeesten van de p(voi besc hermen en adv iseren hem tijdens z ijn werk.
De Wayana ze lf geven aan datereen verschi l

voor wat betreft sterkte is tus se n de hedendaagse en de vroegere pi)lai. waarbij de huidige
pi)Yli aan kracht hee n ingeboed. Als wc de
Wayana ol/deren mogen geloven dan waren de
vroegere p(Fai tot he ldh aftige daden in staat.
zoa ls de overwinning op verschrikke lijke monsters. Deze daden hebben bijgedragen tot het
voortbestaan van het Wayana vo lk. De. in hun
opvattingen, middelmatige p(l"ai van deze tijd,
degenen die ik met twijfelachtige eer tot mijn
informanten mag reke nen. zij n de nakomelingen van de roemrijke voorva deren die worden
genoemd in de werken van Huraull (1968) en
de Goeje (1941). De invloedssfeer va n de vroegere piyai was ook vee l breder dan die van de
hedendaagse zo verte ll en de o uderen: een va n
de vera nd erin gen waarop ik in d it artikel dieper
op in wil gaan.
De taken va n de vroegere p(vai lage n vooral
op het gebied van (de jm.:ht op) wild ~ Il landbouw (zie ook Velh 1994) e rt hadden een speciali satie in bepaalde di eren of planten. De rol
va n de pij'ai in de voedselvoorziening van de
Wayana was esse nti eel, een gegeven dat vergelijkbaar is met andere Amazone vo lken zoa ls
de Trio en de Makuna (respectievelijk persoonlijke mededeling ex-Trio pij1ai Temell ta maart
1999 en À rhel11 1996). Die rol van de pïyai
neemt af. terwijl er eell grotere nadruk komt te
li ggen op genez ing.
In het ve rl eden had de Wayana samenleving
een groter aantal actieve pïyai, Gezien de hoge
lee ftijd van de huidi gcpi)!ai is het duidelijk dat
deze spec ia li satie a l tientallen jaren niet meer
wordt geambieerd door jongere generaties.
Vroeger had bijna e lke familie wel een p(vai in
haar midden die zorgde voo r hel alge hele welzijn van de leden. Aan bovengenoemde ve randerin gen, de verschu iving in de rol en taken
van de pi)!ai en de afname in aantal pi)'ai, z ijn
verschil lende factoren debet: intensievere co ntacten mei andere etni sche groepe n. ve rregaande bemoeienissen vanu it de national e
ove rheid en met name de centrale rol die de
ze nding speelt.
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BEMOEIENISSEN VAN OVERHEID EN
ZE DI NG

WAYANA EeO-KOSMO LOGI E

Een gecomb ineerde in span ning van zowe l de
overheid als de zending resulteerde in de jaren

domeinen in een inheemse cultuur aan te geven

Om de onderl inge ve rbonde nh eid tussen alle

zeslig van deze ee uw in de aanleg van airstrips
en dc bouw van poliklinieken en scholen in hef
Surinaamse binnenl and . De bewoners van de
verspreid langs dc rivier liggende kleine,
inheemse dorpjes werden aangespoord om zich
in grotere woonkernen te vesti gen. Op die
manier was men beter in staa t controle te
krijgen op deze voor buitenstaanders nauwe-

lijks zichlbare ge meenschappen. De zendin g
startte onmiddellijk met alfabetiserin gscampagnes e n evange li satie-acti viteiten. Art sen,
verplegers en zendelingen werden op pennanellle basis geïnslalleerd mei als doe l het bewerksteIl igcn van een betere levenss tandaard .
Voor de bove nlandse inheemse n had dit als
bijkomstig gevo lg dal de expressie va n alle
vormen va n cu lturele identiteit sterk werd
afgckeurd .7 Rituelen vinden sinds de jaren zeve ntig steeds vaker stiekem plaats , of tijdens de

periodieke arwezigheid van de zendelingen .'
Hel is ni el verwo nderlijk dal in dit klimaat
hel piyai-schap niet bijzonder wordt geam-

bieerd, waardoor hel aa ntal pïyai geleidelijk
alileemt. Ook de aanwez ighei d van poliklini eken hee ft gevolgen gehad voor de pïyai in
dit verband . Z ijn genezende taken werden ge-

deellelijk door anderen overgenomen .
Kort sa men geva t kan ik slellen dat de bemoeienissen van buiten staanders direct een
ander vesti gingspatroon en een verlies aan
expre ssie van culturele identitei t tot gevolg
hadden. Nadere kenni smaking met de toeganke lijk geworden nationale samenleving resul leerd e uiteindelijk in de introductie va n de
geldeconomie. H et fei t dat men kon beschik-

ken ove r bepaa lde goederen had een ve randerin g van gedragspatronen tot gevolg. Onder de
paragraa f ga ik in op deze gevolgen.

wo rdl de lerm kosmologi e gebruikt. De term
eco-kosmo logie, zoals geprese nteerd door
Árhem ( 1996) biedl mijns inzie ns hel juiste
model om de verbo ndenheid tussen mens en
natuu r, zoals dat bij de Waya na het geva l is, aan

Ie geven. Zoals al aa ngehaald in de inleiding
staat de p(yai centraa l in deze ecD-kosmologie;
hij is verbonden met alles wat hem omringt en
heeft een inter-a ctieve rol daarin. Na tuur en
samenleving vormen samen een geïntegreerde
orde, waarin continuïte it bestaat; alle weze ns;
geesten, mensen, dieren en planten onderhouden relaties met elkaar waa rbij de pij'ai de rol

va n bemiddelaar speelt (naar Árhem 1996:
186). In reile zijn de sa menlevinge n va n dieren
en planlen vo lgens de inheemse opvatti nge n
analoog aan die va n men sen en andersom. Di e
analogie wo rdt geu it in rituelen , gebruiken en
rege ls. Men sen dansen bijvoorbeeld al s vissen,
zingen al s voge ls afbou we n hui zen in de vorm
van wes penn esten . Elke soort of gem eenschap
van dieren of planten hee ft haar eigen cultuur,
kennis, gewoonten en goederen waarmee zij
zichze Jfin stand houdt als etnische groep, zichzelf onderscheidend van anderen (naar Ärhem

1996: 190). In essentie be horen alle mensen,
dieren en planten tot deze lfde categorie van

Slerfelijke wezens. En in deze gemeensc hap
va n wezens kan de ene groep makkelijk Iransformeren naar een andere groep; mensen worden dieren, dieren worden mensen. een soort
dieren wordt een andere soort dieren enzovoo rts. Ook hiervan zijn wee r genoeg praktische voorbeelden te vi nden in de Wayana
samenlevi ng, zoa ls de ve le mythen die verhalen over mensen in di erlijke vorm . Het onder-

li gge nde idee is dal de geesten van planten,
dieren en men sen een variteit aan uiterlijke
vormen kunnen aannemen en zodoende kunnen binnendringen in verschil/ende levenswere iden. In dit proces heeft elke groep wezens
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zij n eige n krac ht en c.q . wapens (hout en splinte rs, vercn, gi f, bloed zaad ct cc tera), dat het
in staa t ste lt zic hzelr te handh ave n wo rdt
(A rhem 1996: 194). Het ove rtreden va n bepaa lde regels door ee n Waya na, bij voorbeeld
hel eten va n een wild bos va rken vlak na de
geboorte va n ee n ba by kan als gevolg hebben
dat de ove rtreder door de bosva rk en-gemeensc ha p met ee n van bove ngenoe mde. soms dodelij ke wa pens wordt aa ngeva llen. Door midde l va n hun wa pens. hebben dierlijke geesten
de moge lijkheid menselij ke zie len te g ij zelen
en weg Ie voe ren naar de woonpl aatsen van de
di eren, met ziekt e a ls gevolg. Het contact met
de di ve rse weze ns is aan bepaa lde regels ve rbonden. Al s regels worden ove rtrede n zal de
di ere n- o r pla nt enwereld verge lding zoeken:
ove rma tig vee l jage n, te vee l en te va ak op
ee nzelfde soort jagen, zogende diere n doden,
e nzovoort s, wo rdt ges traft . Deze mensen kunnen prooi worden van de di eren- en plan tenwere ld. Er is dus een constant e bedreiging va n
wa norde en geweld tussen de verschillend e
ge meensc happen van weze ns; een situati e di e
continu bevoc hten moet wo rd en door besc he rmend e pi:vai.

TERRITORI A EN BAZEN
De Wayana gemee nschap is oorspro nk elij k opgedeeld in geog rafi sc he gebieden en spirituele
gebieden. Het geog rafisch gebied wordt gevo rmd door de versch ill ende ri vie ren die door
het gebied strome n. Waya na ondersc heide n
zich onderling middels de ri vie r waar ze oorspronkelijk vandaan komen . Dit onderscheid
ge ldt heel specifiek voor de p;:l'ai ~ een pi:wlÎ
behoo rt tot ee n bepaa lde rivier e n draagt zo rg
voor het we lzij n va n alle mense n uil dat gebied.
Hij besc he rmt ze wannee r cr aa nva llen van
vijandi ge pi:vai komen.
Ee n Waya na p (vai onde rh oudt gee n relati es
met willeke uri ge weze ns uit de pi amen en di eren maatsc happij , maa r is be ke nd met de spe-
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cialistcn zoa ls hij zelf, na melijk de bazen
(p i)'oi) va n ee n ge bied, va n een plant. va n ce n
diersoort of een comb inati e hi erva n.
Iede re die re n-maa tsc happij, di e zoa ls a l lS
besproken op soo rt ge lij kc wij ze is georga ni seerd als de menselij ke maatsc happ ij. heeft
sj amanen en stamh oofde n, door de Waya na als
' meesters va n' or ' bazen van ' aangeduid met
het woo rd IIm rt. Ook worden er ve rwant sc hapsterm cn ge bruikt zoa ls vader, grootvade r (W11/lI)
of grootmoeder.9 Die rl ijke sj a ma nen manifeste ren zich als di eren va n groot rOnT\ aat of met
vrec mde eigenschappen, voor plant en ge ldt
heize Irde. Deze weze ns worden in de Waya na
laa I geïde ntifi cee rd met de sufiix -imë, b ij voo r~
beeld : alall'o ta - al awel laiw (! = brulaap - brul aap va n uit zonde rl ij ke afm etin gen; een geest.
Anderc hebben specifie ke eigenna me n. 'o
De Ulll ii va n de Waya na, de el1lu va n de Trio
CI1 de ·spirit owne r' van Àrh cm zij n ve rge lij kbare beg rippen. Ook Bult-eo lso n. ge baseerd
op haar onderzoek onder de Ka pon en Pe nlOll
va n Guya na, hanteert ccn ze lfde beg rip na melijk esak dat zij omschrij ft als "dominion ovcr
sO l11 cthin g or someonc a nd has th e meanill g of
'ow ncr' or ' master' . Anyonc who is an ex pert
in SO I11 C ac tivit y is th e ow ner o f it , or IllHsters
it' (Bult-eolson 1988).
In de hcdendaagse Waya na sa menlevi ng aa n
de Lawa zij n er onder de pi)!oi ni et vee l bazc n
va n die ren of planten meer te v ind en ~ allee n
nog een enk ele stokoud e opa. of kleinzo nen
va n gev ie rde planten- of di e ren p(voi van weleer hebben nog bemoei enissen op d it terrein .
De vader va n ee n va n mijn informante n bijvoorbeeld was ee n UIl/-Uil/ rl: een baas van
cassave. Wanneer er bepaa lde problemen waren ro nd cassave dan we rd zij n hulp ingeroepen. Deze p;:va Î sti erf lange tijd geleden en
hoewel zij n doc ht er vee l va n zij n kenni s had
ovcrge nomen, had zij er zic h nict verder in
ges pcc ialisee rd en is dc kenni s uiteind elijk I11c t
haar het graf ingegaan. Alupki , een pfya i informant , is een va n de laa tste pëin ëkë-lImii: dc
baas va n de wi lde bosva rkens. Hij was reccll-

/92

Karin Bm'ell

telijk in stam de baas va n de wilde bosvarkens
te bewegen om de varkens in de richting van
een Wayana dorp te sturen. Op de dagen dat cr
hele kuddcn in de buurt van hel dorp rondtrokken, werd dit inderdaad toegeschreven aan
dezepi:vai. Ook in het Emc rill on do rp Tarnpoco
(aan dc Jnini ri vier in Frans Guyana) woont een
pi)I(J; di e penëkë-lIl11ïl is. Rond zij n aanwez ig-

heid beweegt zich altijd een kudde wildc
bosvarkens, zovee l dal de mensen va n zijn dorp
geen bosvarken meer lusten. " Over hetzelfdc
fenomeen schreefdc Gocje: 'Mijn vriend Tuwoli was
een zeer sterk (Juyai. en de geest
waa rmede hij verbonden was (verm. de opperste va n den geeste ntroep waarove r hij kon
beschikken), was de poillcke-tamu. de zw ijneng roolv'lder. Na de dood van Tuwoli we rdcn

De functie van ' bosnwnagcr' zoa ls beschre-

ven in de voorgaa nde paragrafen vinden wc
niet of nauwelijks meer bij de huidige Wayana
en z ij za l ve rmoede lijk binnen tien jaar gehee l
verdwe nen z ijn . Als wc de eco-kosmologie

theorie van Árhcm blijven volgen dan zo u dit
gegeven het nodige tot gevo lg moeten hebben
voor de W':lytma sa menleving. Laten wc de

gebe urteni sse n nogmaal s bekijken. Het nieuwe
vestigillgspalroon resulleerde in de toename
van contacten met buitenstaanders die inbreuk

deden op het lovenspatroon, de eigen cultuurbeleving van de Wayana en de waardering

Elkc gemeenschap van weze ns heeft dus ee n
' meesrer, ' baas' of leider. die zijn leden leidt
en beschermt. Mensen leveren 'geestesvoedsel' aan de baze n Vê:lfl dc dieren, en als tegenprestatie stellen zij wild en vis tcr beschikking.
Deze relatie van reciproeiteil werd onderhouden en ge regul ee rd door de p(vai. Hij trad op
die manier op als ec n soo rt jachtopzichter va n

van de p(l'ui in het bijzonder. Een en ander had
een verschuiving in de activiteiten van de p(HIÎ
lOt gevolg: een verschui vi ng naar genezing.
Leven in grotere dorpen betekent dat er mecr
con fli cten zijn. Confl icten tussen Wayana 011derling, meI name tussen verschillende, vroeger apart levcnde families, namen drastisch
toe. Ziekte en dood wordt in de Wayana samenlevi ng altijd veroorzaakt door een ander \yezen.
Waar voorheen de oorzaak lag in het óvertreden van regels in de relatie tussen dieren, planten en Wayana ontstaat er nu ecn situatie waa rbij cr meer intermense lijke spanningen optre-

ce/1 bcpanld gebied in het oerwoud . Zijn taak

den. Kwaadwillige personen kunnen opdrach-

was preventief: toezicht op de naleving van de
regels 1110esl voorkomen dat er te veel doden
onde r de Wayana zouden va llen.

ten geven aan pi)l{li om middels geeste n, ziekte
en dood te bewerkstelligen. Meer soc iale conflicten. belekent dus meer zieken (zie ook Veth
1994). De p(vai heeft hierdoor een grotere taak
op het gebied van conflict-oplossing tussen
mensen onderling gekregen. Het ve rand erde
vest igingspatroon zou echIe I' niel alleen gevolgen op het socÎaal gebied hebben, maar in navolging van Árhems theorie over eco-kosmologie ook voor de relaties tussen de wezens die
de bossen en dc ri vieren bewonen ten opzichte
van de Wayana. De huidige sedentairc levenswijze heert namelijk behoorlijke gevolgen voo r
de kwalitcil va n de gro nd en op de wi ldstand.

de zwijnen schaars (de Goeje 1943:93).

VERANDER INGEN
Op het moment z ijn de meeste nog praktiserende p(l'{Ii act ief als genezer. Van de acht p(vai
waannee ik gesprekken heb gevoerd tijdens
mijn verblijfaa n dc Lawa/Litani waren cr twee
gespecia liseerd als dieren-piYai. De anderen
waren met name gespecialiseerd als genezer.
Hierin zijn so ms ook weer onderverde lingen

mogelijk : zo kOIl de ee/1 gespecialiseerd zijn i/1

Dc grond raakt na enige tijd uitgeput en be-

bijvoorbee ld gewric htsaandoenin ge n en de
ander de juiste gave ht.:bbc n voor hel verwijderen van geestenpij len.

paalde dicrsoor1en worden schaars.
Ook dc intrede van de geldeconomie is in dit
artikel naar voren geb ra cht Deze inlredc hicr-

N3
van had belangrijke co nseque nti es voor dc

CONCLUS IE

Wayana. Ik licht cr twc.; uil die in dil verhaal
van groot be lan g zijn: dc vervanging van de pijl
en boog door hel geweer en het nieuwe concept
dal bosproducten a ls handelswaar kunnen WOfden beschouwd. Toen ik diverse Wayana e n ook

Trio vroeg waarom het initiatieritueel (van oorspro ng noodzakelijk yoor ee n ze kere kunde in
de jacht) !liet meer word t toege past op dc jongens was het antwoord hee l duidelijk: 'Dat is

niet meer nodig omdat wc nu hel geweer hebben. Vroeger was cr ecn behoorlijke kund igheid ve reist 0111 tc kunnen schieten, d ie is nu
niet meer nodig.'Tcgcnwoordig geldt: hoe meer

je cr !:ichict. des

Ic

meer geld. Wild brengt mo-

menteel lussen dc 25 lot 40 Franse franc per
kilo op: ovcrbc,:jaging e n overbevissing zijn hel
gc\'olg. Kortom hCl ccologÎ!'.ch eve nwicht is
dramati sc h ve rstoord . li et model van Árhem
vo lgend zo u men kunncn vc rwachte n dat cr
mc\!r ziekte laU Lijll als gevolg va n de totaal
verstoorde rclatie lU ssen dc mensenwereld (de
Wayana) en (Ic,: andere werelden (d ie va n di ere n
Cll plan ten). De zo rgvu ldi g door de p(rai bewaakte balans is in verge lijking met e nke le
decennia ge leden vo ll ed ig doorges lage n. Voor
de Wayana pi~\'ai IOll deze situatie neerkomen
op reddl..:l1 wal cr tc redden va lt.
Hel gegeven dat geen enke le Wayana z ich
druk maakt over hel fei t dat dc in het verleden
onontbeerl ij ke initiatie nÎe\ meer plaatsvindt
voor d!.! jongens aangevu ld met constatering dat
de mee ste p(roi z ich niet langer bekommeren
orn het ecologisc h eve nwicht in relatie tot de
jacht was voor mij aanle iding o m de gegevens
nog eens kritisch te bekijken. Wil d blijkt in de
meeste gevallen niet langer een bosbewoner die
met tra di ti onele rituelen omgevellmoet worden
en in essentie te maken heeft met reciproc it e it
e n verwantsc haps re lati es tussen mensen e n in
dit geva l dieren, maar is een prodllct dJt gel d
opb rengt. Door dc hedendaagse ge nera tie
Wayana wordt de relatie tussen mensen en
andere wezens duidelijk ande rs geïnterpre tee rd
vanwege de tu ssenkom s t vrln het gewee r.

Ee n nadert: besc houw ing van het Wayana
sjallla nisme h('c{t verschillende verande rin ge n
in beeld gebrac ht. Met ee n blik in de gesc hi e·
den is we rd aangetoond dat vera nderin ge n binnen het Wayan<l sjama ni sme a l pl aa tsvo nd en in
ee n ve r verlede n, waarbij cr ee n ve rsc hui vin g
te zie n was v'-I n gevaar voor de gemeenschap
naar bescherming. De kracht, de statu s en de
invloedssfeer va n de Wayana p(\,(I1· is na met
name kOl\taktcn mei Europea nen behoorl ijk
verminderd. Vanaf dc jaren zeve nti g is e r een
ve ra nd ering ingeze t die z ic h kenme rkt als een
ve rschui ving van de preventieve rol va n de
pi:rai. die kan worde n omsc hreve n als gebaseerd op 'sllstainable I'orestry a nd cu lti vat ion'.
het in stand houden van he t ecologisch eve nw icht. naar een cu rat ieve ro l waarbij de nadruk
is komen tc liggcn op hel genezen va n z ieken.
Z it:kte is niet langer hoofd za kelijk ee n gevo lg
va n de verstoorde re latie tu sse n Wayana en
andere hen omri ngende weze ns, Illaar ee rd er
worden de oo rzaken va n ziek te gt:zoe hl in
verstoorde intermense lijke relati es, waarop CI..: I1
vee l zwaardere druk is komen te staa n. Ot:
introdu cti e va n de ge ldeco nom ie had vervolge ns onde r an d ere als gevo lg dat bepaalde
bosbewo ners niet langer als weze ns waa rlll e~
een relati e bestond werde n beschouwd Illaal"
ee n middel werde n 0111 ee n ink ome n te genereren.
In feitc is dit proces een in ve ntieve. maar
eve nzo !.!en nood zake lijk e aanpassing aan de
ve ra nde rde omsta nd igheden: aan de e ll e ka nt
omdat c r anders a ls verge ldi ng voor het ve rstoorde cco log isc he evenwic ht teveel doden
zouden va ll en, [tan de andere kant omdat er
anders gcen ge ld tc ve rdi e ncn zo u z ijn. Positief
bekeken is de hedendaagse \Vayana p(m; nog
steeds ee n man die l11et zijn tijd meegaat.
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NOTEN
I. Vrouwelijke p(rai komen. voor zover ik weet. bij de Wayana niet meer voor.
2. De kalal/-zunger is specialist op het gebied van de historie van het Wayana volk en zijn rÎlUelen. een ële/lli-znngcr kan meI
7ijn of haar gezangen mensen grnczen. betoveren of verleiden.
3. I-I el [lan1al Brazilianen iJl hel Surinaamse binnenland wordt geschat op zo'n 40.000 personen (tien procenT van de totale
Surinaamse bevolking!!).
4. De sjamaan is in de huidige Wayana samenleving bekend onder de naam p(vai. Het woord pimsl! wordt gebruikt mor die
momenten die te maken hebben l11el hel contact hebben mei geesten. in Westerse termen genezen. Een andere gebezigde
naam voor pi)'ai is ramu/I!II1(lIl. De pi)'aj wordt zo door de geesten aangesproken wann\:cr ze in zijn hut komen (zie ook
lJoven & Van Nie 1988: 6) , Ik vertaal dit woord met 'als mijn geest".
5. Het woord a/ï/rfllall belCkent waarschijnlijk 'dat iets inhoudt", in dit geval dus 'een ge\:st of kracht inhoudend'.
6. Het woord miil1/1e ben ik ook tegeng\:komen als sçhuilhut (wanneer op jacht in het bos). of als schuilhut in de boom, wanneer
men bijvoorbeeld op vogels wil schieten. Het idee van schuilen is v.'cl in overeenstemming met beschermende functie.
7, De term bovenlands en bcnedenlands zijn in Suriname gehanteerde geografische aanduidingen voor respectievel ijk de
inheemscn die in het zuiden wonen, aan de bovenlopen van de rivieren en de inheemsen die in het noorden wonen, aan
de benedenlopen van de rivieren.
8, In dit licht is hCI noemellswaardig dat het aantal actieve pi)'ai hoog was tijdens mijn verblijf in het dorp Kawemhakan aan
de L<lW,l (1990-1994 J, dat samenviel met de tijdelijke <Ifwezigheid van de daar gestationeerde Amerikaanse zendeling. Ook
werken de pimi steeds vaker zonder de beschermende hut, die ve\:l tc veel in het oog springt.
9. De filmi1ie oudste Imnu/la/lIllSi was voorheen ook meestal de dorpsleider.
10 . Voorbeelden uit het Lawa gebied van wezens die mees/cr zijn van ecn bepaald gebied of soort: EkeYllimc, baas van geesten:
}'lIhmlllll/li, ba<ls van watergeesten; KaY(//1(I, baas van de vissen; Kapwai , baas van de lucht. de bliksem/donder.
11 . Persoonlijke mededeling Ikille Apalakale, april 1999.
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in het grensgebied van Suri name en Frans Guya na. Sinds 1994 is zij verbonden aan de Afdeling
Cultuurstudies, WaaT zij intensief bezig is rnet de studie van de Inhccmsen in Su rinam e. Momenteel concentreert zij zich voornamelijk op haar proefschrift. Daarnaast is zij betrokken bij diverse

ontwikkelingsprojekten in het Surinaamse binnenland.

Recensies
COI'I/eiis Dl/he/aal' en Alldre Pa kusie,

/-Iel

Afak(l.'ic",.~'{t

vall de TapaliaJuJlli Rivier in Sll~
ril/tllI/ e. U/reeill. BSS 21: 1998, 183p. f 37.50
Ca m e l is Du belaa r en A ndre Pakos ie hebben in
de serie Bronn en voor de St ud ie van Suriname
I-l ef Afakaschr(fi \'all de Tapana lroni in S/Jr iname ( Ut rec ht 1999 ) gepubli cee rd . Be id e aute urs hebben zic h j arcnl ang bez igge houde n
mei het A fakaschri fl en hebbe n in de ze prese nt ati e de bekende en mind er bekende reeds
ge pu bliceerde en ni ct ee rder ge publiceerde
te ksten bij elkaar gebrac ht. Het boc k laat een
boeiende sa menvattin g va n hun onderzoek lot
op dil moment z ie n. Een voorl opig standaard we rk.
C. Dubc1aa r was aan het cind va n de j aren
vijftig en in de jä ren zesti g als le raar Nederlands, ve rbond en a an de Algemene Midd elbare
Sc hoo l. Ve le oud- lee rl ingen zull en z ich hem
herinn eren. A. Pakos ie we rkte voor het Mini steri e van O nd erw ijs al s ken ner va n de A ucaal1se taa l en cu ltuu r.
De publica ti e begint met een korte uiteenze ttin g van de gesc hi ede ni s va n de Bosnegers,
ook wel M arrons ge noe md, en in het bij zo nd er
de Ndyuk a. De inde lin g va n de veertien iv is
erbij gevoegd.
Afaka was a fk omsti g va n Bcnanu aan de
Tapanahoni . Rond 1908 kreeg hij drome n en
onl wierp hij ee n syllabesc hrift (e lke lettergreep bestaat uit ee n medeklin ker en ee n klinke r o f all een ee n klinker) mei S6 teken s waarmee hij de Nd yu kataal kon besc hrij ve n. De
ve rsc hijni ng va n de komeel Ha ll ey was voor
hem een teken da t hij zij n sc hrift openbaar
moest ma ken. In 19 17 werd Afaka z iek. Hij
we rd ve rpl eegd in he t Sint Vincentiu s Z iekenhui s. Hij sti erf o p weg naar Dritabiki in 191 8.
Afa ka hee ft vo lge lin ge n gevo nden bij z ijn
naas te fa mili e en a nd eren. Het verwonderlijke
was dat al deze mense n, eve nals Afaka zelf, an alfabete n wa ren. Doo r het Afaka schrift kwa-

men ze d us tot lezen en sc hrij ve n. Ze krege n
de naam bll kwJ/an. Pate r F. Morssink , de dokter
en anderen maakten zic h het sc hrift a l s nel
eigen. Dil had lo t gevolg dat cr tege nwe rkin g

kwa m va n de ka nt va n het tradi tionele gezag.
Afa ka en z ijn mensen hadd en immers belangstelling voor het katholi cisme, dat toen da ar
geïnt rodu ceerd we rd. Daar moeste n de granman en de an de re gezagsdrage rs niets va n
hebben. Ze zage n in het al ra bc tiserc n ee n bedreiging va ll de eigen cultuur en identiteit.

Fundamentele vrage n zijn : hoe A faka aan de
tekens kwam en of deze tekens te ve rge lijken
wa ren me t tcke nsyslclllcn va n e lders. Wetensc happers hebbe n onderzoek gedaa n en daaruit
is ge bleken dat er tu sse n 1839 e n 1930 acht
le uerg reepsc hriften z ijn ontslaan en we l in
Sie ra Leo ne, Li be ri a, Cameroen, Oost-N ige ria
en in Surina me het A fakaschri ft . Van deze ac ht
is all ee n het /icli blij ve n bes taa n, dat nog stceds
wordt gebruikt. Heel interessant is hel da t de
ont staa nsgeschi edeni s va ll deze ac ht systemen
duide lijke overee nkomsten ve rt oont. Zo zegge n de ont we rpers va n de systemen a llemaal
dat ze ee n bove nnatuurlijke openbaring gehad
hebben in verband met de tekens; ook wa ren
alle aute urs jonge lui rond de leeftijd van
vijfentw intig jaa r; all en hadd en te maken met
mi ssionari ssen of ze nde lin gen in hun lee rgebi ed; all en ond erkenden de problemati ek va n
het ana lfabeti sme; a llen nam en ee n nie uwe
naam aan (Afak.a ging de naam Usa gebruiken)
en all en hadd en contact met mense n die boeken
en schriften ge bruikten . He l lij kt a llemaa l ni et
zo toevaJlig. In Surinam e zijn bove ndien o p
hui zen, korj alen en doeken we l ee ns tekens
afge bee ld di e aa n lett ers doen denk en. Men
heeft het Afaka sc hrift wel will en verge lijken
met het Vai sc hrift , maar cle gerin ge overeenkomsten vall en in het ni ct bij de ve le ve rschillen. De des kundi ge Am erikaan B. Be l1 heeft
naar vo ren ge brac ht dal hel A fak asc hrift al hee l
oude wo rtels moel hebbe n en we l uil de Cypro-
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IVlinoïsche lijd. Dubclaar en PakosÎc vinden dat
l:k ll we ini g oyt.:rl ui gc nd is en o Bvo ld oe nde ar-
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- De pu blica ti e bevat het l>atili ,\-Io/usi BI/kil
(he l bock van patc r Mo rss ink ). het boçk van

sOl1lll1inge n va ll hi s tori sc he namen. ~cn odo (ill
u/l" mellsen JII('{ huorden. p. XX)
een rece pt voor ~CI1 d,.es; (p. I ON). ee n raadsd
(tie n rave n zitt e n op een houl. ie st: hi c l cr cc n:
hoevee l blij ve n er? ) Ee n rij ke ·hot'vec tllc.: id di.. :

kabilètl Al araisi. hè! boek van kabitctl Kago

ons een inkijk gl:en in het levcn tocntert ijd aan

va n Yab iki ; hel boc k van Clc11lcns Kanapc van
Saayc. Zeven bri efj es va n bos ne gers aan pater
Morss ink CIl a nd eren; enk e le rege ls en een
tekenlij st V:l ll Abe na \'00 1' dokt er BOllne. de
teke nl ijst en eell bridJc in de publicati e va n M.
Kahna ( 193 1): drie briefjes vall kabitell Alufas i
VH Jl Godo a lo; de tekenlijst v~m Dendu: de
te ke nlij sl van kabit cn Kago: ee n brief van
Ka1!o aan As iloni : twee brieve n va n kabilcn
Kaèo :1<111 Dube/a ar en he t boek \'.111 Ph. Sall1-

ci c Marowijne. I le t gc ht'e l is ee n uit e rs t kos tbare coll el:tie en tek ent eni gsLi ns hel k ve ll van
de IJl/kU il/ all vana f de jaren lwintig va n dC'/c
ee uw.
Pakosie, cultuurdra ger uil het Ma l"Ow ij n..::ge bied. maar s inds 1987 in Nederland, geeft met

!.!. Ullle llt en dan rvoor aandraa gt.

son~ De tekstc n Lijn a fgc bee ld l11 et ee n tran-

scri ptie vo lgen-s de n ieuwe s pellin g. eell Nede rland se ve rtaling die in de buurt van de slijl van
de Ndy uk a blij ft e n aa ntekeni nge n e n verk la -

ringe n. De ve rzame ling is voo rl opi g compleet:
de Hut eurs hebbe n m is:-<c hi e n nog niet a ll es
kunnen achterllakll. met naille in het g ebied
.:tan de Marowij nc.
D~ lange tekst i ~ di e va n het Palili Moluslf
Bl/kl/ . Deze tekst bevindt zich in het archief van
hel Bi sdo m Paramaribo. Mo rss ink werkte aan
dc Ma row ij nc en kwam in co ntact met de mensen va n het boc k. m et A fak a en di ens ' broer'
Abe na. De k kine cat ech is mu s van de kmholic ke ke rk met akt en van gel oof. hoop en liefde.
de ti e n ge boden e n de geloofsbe lijdenis. we rd
door hen in he t Afàkasc hri n gesc hreven .
Morssi nk hoopte op di e manier ve len voo r het
kath oli e ke ge loo f te interesse rcn. Hij correspondeerde ook met huklflllOIl. Andere teksten
beva tt en ge beden en overd enkin ge n. Mct nnrn e
ten atlllziell va n de positie va n de weglopers in
Surinam e en het thui slnnd Afrika: ' Wij moeten
Usa ge love n. want God ziet dat het leve n van
ons ve rk o mm ert. Dili.lrOIll gaf hij 011 S de juiste

kenni s opdat wij nemen. maken. leveJl . Dan <lIs
o n ~ ond erwij zen op school , dan
julli e moeten gaan leren.' (p. 6 7) Maar ook
gewoo n bekendmakin gen en regelin ge n, 01'd e bl <\ nkcn

(~\"("df(/ml =ijn

succes cursusse n Afaka. inc lusief cert ificaat.
Hel is nalUurlijk dc bedoel ing Olll hel Af~l ka
schri ft ook in S m innme. Ill d JlHI11 C o nde r de
Ndyuk a, te be\'o rde re ll . D::lt ka n hel analfaheli sme dlèCl ie f bes trijden. De I.l lltcms wij7cn
erop dat dc S ur in<1<1 lllsc o"erheid lot o p heden
niets hee fi gCdlW Il met d it schr ifi. no<.: h voo r
culturele. noch voo r alnlbetise rin 1!sdoe leinden.
Deze goed ver70 rgde publicatie bi edt ee n
uni e k slltk Surin aamse cultuur aan en ka n
zeker ee n uitda gin g z ijn voor de Ndyuka . rnaar
ook vOo r and eren 0111 aan de slag Ic gaan met
dit sc hrift Ook de loc ri s t ~ n scc tor zou cr iets
mee kunn e n doell .
Ee n kl eine fout zil cr in hel bijschriH bij dc.!
foto op pagina 2 1. cen g roeps foto vHn dc
Redcmpt o ri sten in Paramaribo. De tekst ve rmeldt dat de fo to vall ro nd 1930 moel z ijn en
dat Morssink cr op s laa t. Dat is echt er ni et mogelij k. wa llt c r sta a n me nse n op di e pas in 194 5.
vlak na de d ood va n pa te r Morss ink . in S uri name kwa men werk en. Oovendi c n. e n daar voo r
1110ct je L'en bc.!ctjc c;c n ingew ij de 7ijn. droege n
pate rs een pric.! stc rboordjc c n de fraters
Rt.:dcmptori stcn 11 ie t en de persoo n di e me t ce n
p ij ltj e aangeweze n wo rdt a ls Morssink. hee lt
geen boo rdj e. Ik tw ij fel eraa n o f dc R.K. Mi ss ie wcl ce n hosp ita altje had o p A lbin" (I'. 20).
In icde r geval wc l ee n int ern aat van dc zusters
van Roose nd aal e n een grole spree kkamer bij
de kerk (all es is IlU afgcbrand ).
De publi cati e is nr. 2 1 in de se ri e Bronn en
voor de Studi e va n S urin amc. uitgcgeven doo r
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Thela-Thesis cn CLACS (Centrum voor 1..-

tijns·Amerikaansc en Caraïbische studies) en
IBS (Instituut tc r Bevordering va n de Surinamistick), Utrecht 1999, 184 pagina 's, geïllustreerd. ISBN 0922-3630. (Deze recensie ver-

scheen tevens in De Ware Tijd van 14 augustus
1999).
Joop Yernooij

Rosemarij/l Hoefie. In Place of Slavery, A
Sodol HiSlory of Brithd, I"dia" aud Juvullese
Laborers in Sur;lI{lII,e. University Press oJ
F/orida. Gaillesville. 1998. 275 pp. ISB N 08/30-1625-8. Prijs US S 60. gebollden.
Na de verschijning van De immigrO/ie \ 'WI ilJdonesiërs iJl Surina me (Ismael, 1949) en De
immigratie der f-lindoswnen in Suriname ( De
Klerk , 1953) duurde het enkele decennia eer de
geschiedschrijving
over
immigratie
en
contractarbeid in Suriname nieuwe impulsen
kreeg. De studie van Hugh Tinker, A /lew
Sysfem ofSlavelY (1974) gaf de stoot tot een
stroom van publi ca ties over de aard van conIraclarbeid. Daarbij werd ook een verge lijking
gemaakt met slavernij .
Sedert het begin van de jaren tachtig is er
sprake van een kentering in de belangstelling
voor de contractmigratie naar Suriname. De
Leid se hoogleraa r Pieter Emmer was begin jaren lachtig een van de eersten in Nederland die
over dit onderwerp publiceerde. In 1987 promoveerde ROSCInarijn Hoefte op het (ongepubliceerde) proefschrift P/a"ulfioll Labur
afte,. abolition afSla vel)'. Zij sc hreef daarnaast
een aantal arti kelen over dit onderwerp. In
1996 promoveerde Radjinder Bhagwanbali op
de arbeidsmigratie vanuit Brits-Indië naar Suriname . Hij onderzocht de organisati e van de
werving in India. Tussen Emmer en Hoefte
ontwikkelde zich eind Jaren tachtig een polemiek over de positie van vrouwen onder de
contractarbeiders.

In p/ace oIt/rJllny is een hijgewerkte en geactualiseerde ve rsie van Hoeftes proefschrift
uil 1987, hoewel dal ne rgens in hel boek is aangegeven. Hoefte plaatst in deze studie de geschiedenis van de immigranten uit India en Indonesië naar Suriname in een comparatief perspectief. In de inleiding gaal zij in op de Iheoreti sc he discussie over contractarbeid, waarbij
zij aan de ene kant onder meer Tinker plaalsl
die cont ractarbeid definieert als een vorm van
slavernij en aan de andere kan t de zogenaamde
revi sioni sten als David Galenson en Picter
Emmer di e afrekenen met hel beeld dal
contractmigratie gebaseerd zou z ijn op misleiding.
Hocftes kritiek op de revisionisten is dat zij
weinig aandacht besteden aan wat zij noemt het
fundament van het systeem namelijk het wet~
lelijk mechani sme 0111 de comractarbeiders
onder bedwang te houden (p. 4). De revisionisten hebben ill \-loef/es visie onvoldoende
onderzochl of dc regels mei betrekking lot
rekrutering, transport, arbeid en soc Îale omstandigheden werden nageleefd. In haar probleemstelling ondersc heidl zij twee aspecten
(p. 4):
a. het vaststellen van hel karakter van contractarbeid, waarbij de lee f- en werkomstandigheden van Aziati sche conlractarbeiders op suikerplantages worden bestudeerd:
b. een vergelijking van de immigratie van hindostanen en Javanen. Hierbij worden de vo lgende onderwerpen bestudeerd ~
de werving en het imn1igratieproces,
de behande ling va n beide groepen arbeiders,
(\verden beide groepen verschillend behandeld?),
de houding van de vroegere slaven tegenover
beide groepen,
de reacti e van het koloniale bestuuf op de
aanvoer van grote groepen met verschi llende
culturele ac hle rgronden,
de relatie lussen de beide etnische groepen:
was er sprake van wedijver of gemeenschappelijk belang?

Recensies
I-Ioefte heeft Mariënburg a ls case studi e
geno me n. De waarde van case st udi es voo r de
geschiede ni s va n een gebied is vo lge ns haar
reeds bewezen door studies over Barbados.
Jamaica cn S uriname. Voor dit laatste verwijst
zij naar het proefschrift va n Gen Oostindic
over Roose nburg en Mon Bijo u. Voor haar case
st udi e koos zij Mariënburg. de grootste su ik erplantage in Surina me Clll11et het grootste aanta l
contractarbe ide rs. Belangrijk is verder dat het
a rch ief van de Nederlandsc Hand elmaa tschappij (N HM), de eigenaar van Mariënbllrg en
enke le ande re plantages, ondergebracht is bij
het A lgemeen Rijksarchief (ARA) in Den
Haag, terwijl het archief van Mari ënburg is
overgedragen aan het Surinaams museum in
Paramaribo. Hi erdoor is er ecn schat aan materiaal beschikbaar geko men voor wetenschappelijk onderzoek. Of de beschikbare bronnen
een ro l hebben gespee ld in de keuze voor
Mariënburg als case stud ie wordt door Hoefte
niet vcrme ld. maar li g t voo r de hand.
Hoefte noemt haar studie ee n socia lc gesc hi ede ni s va n Brits Indische en Javaanse
eontraera rbeide rs die uitsluitend is gebaseerd
op gesch reven bronnen. bestaande uit offic iële
documenten. nieuwsbladen en arch ieven van
filantropische religieuze o rga ni saties . Z ij e rkent de zwakte h iervan en ste lt dat hierdoor
vaak elitepercep ti es on tstaa n over iml11igrantengroe pen die ze lfwei ni g geschreven bronnen
achter hebben ge laten (p. 5).
Het boek is ve rdeeld in tien hoo fd stukk en.
Na de inleiding geeft Hoefte in hoofdstuk 2 ee n
korte inl e idin g van de plantagegeschiedenis in
S urinam c În hct algemeen en va n Mari l:Jlburg
in het bijzonder. Zij leg t in dit hoofdstuk onder
Ill eer uit dat immigratie va n contractarheiders
lot 1873 geen succes werd, o mdat deze aa n
particulieren werd overgelat en en omdat de
havens van China werden ges lote n voo r emigra ti e va n cont rac tarbe iders. In het tweede d ee l
va n dit hoofdstuk beschrijft zij de ontwikkeling
van Mariënburg, di e in 1880 door de N HM
werd gekoc ht en uitgroe ide tot de grootste
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plantage in Suri namc. Aa n dc hanJ uitgebreid
archietonderzoek beschrijft Il oetle dat de
NHM- ve rt egenwoordigers in S uriname grote
mac ht hadden in het land. Vo lgens haar beschouwden tijdgenoten de directeur van Mari ënb urg zelfs machtiger clan de gouve rn eur.
Hoefte concl udeert dat de NHM-agenten zo
machtig wa ren dat Marinburg feitelijk een staat
in een staat vor mde en dat de N IIM -agc nt cn
buite n de autor iteite n in Paramaribo 0111 'coulet
eomn1and Dutch governmenl assistance when
needed' (p. 23). Enige re lati vering is hi er op
z ijn plaats. Uit mijn eigen onde rzoek van het
N HM-arc hief over de periode tot 1918 blijkt
ook dat de N HM -agente n. bestaande lIit de
directeur va n Mariënburg en de financiële
agen t wcliswam zeer mac hti g V·laren, maar dat
zij lang niet altijd konden doen en late n wat zij
wi ld en (Con fiden ti ële cor respo nde ntie NHMagenten met Directi e in Amsterdam. A RAN HM arc hief). In het krachtenveld spee ld e ook
een rol de houdin g van de go uverneur, de
Agent-Ge neraa l e n de planters.
In hoo fdstuk 3 wordt onde r de titel 'The
Il11mi grat ion
British Indians and Javanesc'
ee n groot aa nt a l aspecten behandeld zoa ls de
voo rs e n tegens van immigratie, de financiering van de immi g rat ie, de reden vüor de immigratie van Javanen, de re krut ering in India
en Java en de ove rga ng van co ntra ctarbcid naar
kolonisatie. Int eressant is het gegeve n dat ni et
a ll ee n de planters en de overheid bijdroegen in
de kosten (lmmigratiefonds), maar dat ook de
immigranten ee n deel van de kosten betaalden
via invoer rechten. Op dit la atste is onde r meer
t.lour Glt: nll Willemsen gewezen in zijn proef:schri ft Koloniale pulitiek el! fmn~forfl/atie
processen in een plantage ecunomie ( 1980).
Hoeftc behandelt uitvoerig het werv ingssysteem, ci c motieven voor migratie e n de same nste llin g van de mi grante npopu lati e. Vo lgens
haar waren Illis lei ding en bedrog een onde rdee l
van het rekrllteri ngsproces, maar het is niet
waar dal a tl e immÎgranten ve rstrikt raakten in
de netten van de wervers. Zij ge loo ft ec ht er dat

or
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het onwaarschijnlijk is dal de potentiële emigra nten werden ingeli cht over de poenale sanctie. Hierdoo r wisten de a rbeid ers ni et wat hen

te wachten stond.
In hoofdstuk 4 worden dem ografi sc he as-

pecten va n de immigratie behandeld : aan- en
teru gvoer, sa mens te lling van de arbeidersmacht op de plantages enzovoo rt. In de hoofd -

stukken 5 tot en met 8 bespreekt Hoefte de leefen werkomstandigheden van de immigranten.
Aspecten die hierbij aan de orde komen zijn
onder andere de versc hillende instituten waarmee de immigran ten in aa nrak ing kwa men,
onderwerping, bescherming en verzet; de plantage- hi ëra rchi e; taken e n lonen va n contra ctarbeiders en vrij e arbeiders: huisvesting, medi-

sche zorg en tenslotte de rol va n de plantagewinkels. Zij beschrijft dc rol en positie va n de
Agent Generaal, de Britse consu l, de Di strictscommi ssarissen die van overheidswege belas!
waren met de bescherming van dc arbeiders en
die wel cens in conflict kwamen met de planters. Sommige plichtsgetrou we Britse cons uls
hadden het extra moeilijk bij hun werk, aa ngezien zij niet alle releva nte informatie kregen
om hun werk naar behoren te doen.
Hoeft e beschrijft uit gebreid de plantage- hi ërarchie en de rol van versc hil1ende functionari ssen daarbinnen, zoals de directeur, de opzichter. de sirdar (mandoer). Volgens haar
paste het manageme nt va n Mariënburg een
verdeel-en- heers tactiek toc op de hindostaanse
en Javaanse contractarbeiders, en ook op vrije
en niet-vrij e arbeiders. Zij beschrijft verder de
racia le vooroordelen bij de planters en bij de
verschillende groepen.
Zij wijst er terecht op dat er een discrepantie
bestond tussen de officiële en de werkelijk verdi ende lonen. De lonen waren voo rtdurend
bron van ontevredenheid onder de contractarbeiders. Interessant is dat bij loonkwesties
zogeheten onafhankelijke onderzoekscommissies werden ingesteld om te bepalen of de
opgedragen take n en de betaalde lonen redelijk
ware n. Hiervoor diende als leidraad een tarief

van taken en lonen uil 1862. In het contract
stond ec hter dat de lonen nimmer minder kOIlden zijn dan zesti g cent per dag. Hierover
waren va naf hef begin van de immigratie van
hindostanen tot omstreeks 191 7 nog verschil
van mening tussen verschillende instanties.
Het heeft echte r tot na de stop ze tting van de
hindostaanse immigratie ged uurd voordat de
lonen werden aangepast. dil terwij l het Im111igrat iede partemenl en de SurÎ naamse Immi gra ntenvereni ging, va nwege de gestegen kosten voor levensonderhoud, reeds jaren pleitten
voor loo nsverhogi nge n.
/
Het is niet verwonderlijk dat de immi granten
in ve rzet kwamen tegen de in hun ogen onrechtvaardige behandeling die zij ondervonden. Dit wordt behandeld iJl hoofdstuk JO,
waa rin versch ill ende vormen van ve rzet aan de
orde kom en. Deze liepen uÎteen van niet-gewelddad ig verze t (ziekte voorwenden, onwil
om te werken, stak ing, verzu im en desertie) tof
openlijk en gewe lddadi g verzet (brandsti chtin g, bedreigen of verwo nden va n plantagefunctionarissen, moord op directeuren).
Uit de gep resenteerde cijfers blijkt dat de
aantallen kl achten tegen de contracta rbeiders
hoger ware n dan veroo rde lingen. Hierdoor bestond het idee dat er sprake was van klassenjustitie. Desondanks waren de planters van
mening dat de straffen tegen de arbeide rs te li cht
ware n en daardoor niet een afschrik we kk end
effect hadden. Toen in J 89 J ve rschillende directeuren en opzichters werden mishande ld of gedood, pl eitten zij voo r wederi nvoering en toepassing van de doodstraf. De klachten tegen te
lage lonen waren vo lgens hen onterecht en hun
mening werd vaa k bevestigd door de onderzoe kscommi ssies waari n alleen planters zitting
hadden. Zelfs bij de opstand va n 1902 wist de
ingestelde commissie te rapporteren dat de Ionen beslist ni et te laag wa ren. Hieruit zo u men
vervolgens makkelijk de conclusie kunnen trekken dat de veel ge uite bewering va n de planters
dat de Brits- Indiërs twistziek waren en zonder
en ige reden klaagden over het loon, juist was.
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Een intcress<\m hoofdstuk is dat ovcr het sociaaL rcli!.!icus en hct cu ltureel kvcn va n dc
immi gra nten. In een paragraaf over vr ije tijd en
ontspanning wordt onder andere de invloed vall
het dobbelen onder dc immigranten behandeld.
Bij hel religieu ze leven lVordl ook de invloed
van !a<(j(l (Islamiti sch process iefeest) op de
plantages behandeld . Ook kerstening. onderwij s en pol itieke bewustwording onder de
immigranten komen aan de orde.
De waarde V<lll Il ocftes studie ligt voo ral in
hel fcit dat deze de eerste is waarin systematisch en uitgebreid de archieven van de NHM
en Mari ë nb~lrg zij n bestudeerd. Dc auteur staat
kritisch tege nover de bedoe lingen va n de planters en probeert de geschiede nis van uit de
optiek vtln de arbeiders te besch rijven. Haar
conc lusies 7ijn zcer plausi bel. maar wordcn
nÎet altijd voldoende onderbouwd met bewijsmate riaal. Een voo rbeeld hierv,ul is de voor de
hand liggende bewering dar de leiding van
Mariënburg et nische ri va liteit bevorderdc. Zij
heeft aan getoo nd dat het verzet van dc hindostanell een meer open karakter had dan dat
van de Javanell. Dit \vi l echter niet zeggen dat
de Javanen l11 ind~r in ve rzet kwamen. In de
jaren na 1900 was hel aantal klachten van de
plantcrs tegen Java nen zelfs groter dan tegen
de hindostanen.
Hoewel Iloefte vee l archiefmateriaal heeft
doorge ploegd. is het opvallend dat zij twee belangrijke archieven niei hee ft geraadpleegd.
Het eerste is het archief van het Ministerie va ll
Buitenlandse Zake n va n Nederland dat aanwezig is in het ARA. Het tweede is dat va n het
India Office in Londen. Beide archieven bevatten co rrespondenti e en rapporten met veel informatie over de werkomstandil!heden VUil de
Brits Indiërs. Ik mi s in deze stud. .ic ook belangrijke rapporten als dat van Wicrsma ovcr de
werving in India en dat in 1973 is uitgegeven.
Onbegrijpelijk is verder waarom het ee rde r
ge noemde proefsc hr ift van Bhagwanba li
(1996). COn/meien I'oor Surinllme niet is geraadpleegd. terwij l hierin redelijk vee l aan-
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da cht aan de werv ing wordt besteed. Het boek
va n I3hagwanbali is tut nu toe het enige dal de
rekr uterin g van illlllligr:lllten als onderwerp
van studi e heeft. Ook het feit dat versc hillende
werken dil.! in het kade r van de herdenking van
de immigratie va n hindostanen zijn uitgegeven
(I (11/ Brits-Indisch ill/llligmlll /Ot IJ/llger '"lII1
51/I"in(//I/(! , 1963; 100 j(/al" SII/"il/<llIIe.1973 en
11I1IlIiJ;mfje el/ ()1I'l\'ikk~lillg, 1993) en nic t in de

bibliografie zij n opge nomen is ee n belangrijke
omi ssie.
De studi e van Rosel11arijn Hoefte is een
waardc.:volle bijdrage tot de gesc hiedschrij ving
va ll dc immi gratie van contraclarbcidcrs in Surin ame. Zij is een goede aanzei tot verder onderzoek. want het laatste woord hierover is
beslist nog niet gezegd. aast de door mij
ge noemde bronnen die door de auteur nict 7ijn
gebruikt. is cr nog ecn sc hat va n informatie in
Suriname te vi nd en. zoals hel archief van het
II11t11igra ti cdcpartelllcllt in het Staatsarchief tc
Paramaribo en cle Ill1ll1i gra tiercgi sters dil: in
het Centraal Ourcau voor Burgcrrcgistratic te
Paramaribo aanwezig zijn .
Maurits S. Il assankhan
1'(11/ Dijk <.\: /I . !?all1hOnlll &. eh. Vel1ell1a (red.), Il ilU.l oei:'\ m e i n Neder/allll. Ach-

A.M.G.

fert.:rmlilell, J:l!l oof5hel el' i"K en foekolllsfp erspel."liel'en !!a n S U";IIl111JIISe Hindoes i n ll e

Neder/am/se scmren /ev;ng. Leende: Dall/oll ,
1999, p. !87. ISBN 9IJ 5573 0]8 9. /39.90:
Freek L. /lakkeI; Hillll oes i n eell Cre(}ol .\·e
werd ,l. Impressi es l'llll hel SllrilllwlII.\"e /-lill ll oe;)iIIl e. Zoete,.meer: Meinelllll 1999. p.176.

ISBN 90 ! 1/ J 755 IJ.f Jl,50.

In Nlxicrland bestaat veel wetenschappelijke
en leve nsbeschouwelijke literatuur over het
hindoeïsmc. Dezc belangstel ling beperkt zich
ec hter tot geb ieden in Zuid- en Zuidoost Azië
en ric ht zich op wa t als 'Oosterse Wijs heid'
wordt beschouwd. de mystieke inzichten en
mcditati cve ervaringen. In tegenste lli ng tot bij ~
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voorbee ld de islam is er op de boekenm arkt
nauwe lijks literatuur ovcr het hindoeïsme in
Nederland te vinden, het hindoeïsme zoa ls dat
be lede n wordt door een groot dee l va n de
Surinaamse-hindostanen met een hindoeïsti-

sc he achtergrond.
De Werk g roe p hindoeïsme binnen de Raad
van Kerken in Nederland heeft in deze omissie
willen voorz ie n door het boek Hindoeïsme in
Neder/and uit te brenge n. Hi e rin wordt door
een aan ta l (Nederlandse en S urinaamshindostaa nse) deskundigen ingegaan op de
ac htergronde n, ge loofsbelev in g en toekoms tperspectieven va n Surinaamse hindoes in de
Nederlandse samen lev ing. Deze g roep staat in
Nederland voor andere problemen dan de
Brits-Indi sc he co ntractarbe iders in Suriname
destijds. De laatsten kwamen in Suriname in
ee n overwegend agrarische sa me nlevin g terec ht. In het postmoderne, geürbani see rd e en
geïndu striali seerde Nederland verdween voor
vee l hindostan en ee n aantal va nzelfs prekendheden, zoa ls het praktiseren van het ge loof in
collectief verband. Het hindoeïsme in Nederlan d staat voo r een aantal belangrijke uitdagi nge n di e sa men han ge n met gestege n ople idingsniveaus, sec ul ari se ring, emancipatie en
indi viduali sering onder hindostanen .
De bundel wordt door Van der Burg in ge leid
met ee n ve rh ande ling over de reli g ie uze achtergro nd va n het hindoeïs me in Suriname en in
Nederland, bedoe ld als een referenti ekader
voor de overige bijdragen. In z ijn bijdrage
bespreekt Van der Burg onder meer de ve randeringen di e het hindoeïsme in Suriname heeft
o nd ergaan, waardoor er in de loop der jaren
langzaa m aan één nati onale hindoege meensc hap is ontstaan.
Schouten geeft een overzicht van hindoeï stisc he o rga nisaties in Nederland waarbij hij ook
de neo- hindoeïsti sc he of aan het hindoeïsme
gre nzende beweg in ge n en organisaties besc hrijft, zoa ls de Kri s hna-bewegi ng, de Ramakrishna Missie, de Sai Baba beweging en
Osho (Bhagwan-beweging). Ra mbara n be-

sp reekt de geloofsprak tijk en onder hind oes en
de belangrijkste hindoe-vie rin ge n. Naast deze
algemeen inlei dende hoofdstukken wordt in
deze bundel ook aandacht besteed aan een
aa ntal spec ifieke terre inen zoa ls ritue le n rond
huwelijk en c remati e, traditione le hulp ve rl ening onder hindoes, hindoeïstische geeste lijke
verzorg ing en de posi ti e va n hindoevrouwen in
de Nederl and se sa men levin g. De bundel besluit met ee n nabesc houwi ng over problemen
en verwachtingen met betrekking tot het hindoeïsme in Nederland voor de nabije toekomst.
De grootste uitdagi ng voor het hindoeïsme li gt
in de houding va n de tweede en de derde
ge neratiehindoe-jongere n ten aanzien van het
versc hijn sel religie. Die houdin g wordt sterk
beïnvloed door processen van emancipati e,
sec ulari sering en indi viduali se rin g in de Nederlandse sa menl evin g. Met name het optreden
va n de pandits als ritu ele ondernemers is vee l
jonge ren ee n doorn in het oog.
In deze nabesc houwin g gaat Van Dijk ook in
op een aantal ande re belangrijke uitdagi ngen
waarvoor het hindoeïsme in Nederland staat.
Deze uitdag ingen betreffen de ve rand erin gen
van soc iaa l-ritue le en sociaa l-orga ni satori sc he
aard en vragen rond representativiteit (wa t za !
in de nabije toekomst de kern van de fundamentele hindoeïsti sc he insp iratie zij n, wie za l
onder de cond ities va n de Nederland se sa menlev ing nog een hindoe zij n en wat za l hindoeïsme in Nederl and z ijn?), kadersc ho lin g en
op le idin g van pandit s, nationale e n internationale contacten en sa menwerkin g en taalveranderingen binnen het hindoeïsme.
Hindoeïsme in Neder/and gee ft een goed
beeld van het Surinaams hindoeïsme in Nederland. De kwaliteit van de in deze bundel
opgenomen bijdragen is wél versch illend . Een
ander bezwaar is voo rts dat een aantal bijdragen uit deze bunde l eerder is gepubliceerd en
derhal ve voor kenners gee n ni euwe in zichten
biedt. Voor een breed geïnteresseerd publiek in
het Surinaams hindoeïsme hoeft dit laatste
ech ter gee n bezwaar te zijn.
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de hand van De Klerk

en riluee/l'(fJllief ol'fltodoxe Itilldoei~me
in Surinllme (in 1998 herdrukt). De Klerk s stuCUlt/IS

die is tot nu toc de meest omvattende s tudi e van
het hindoeïsme in Suriname. Van de hand van
Frcek Bakker ve rsc heen !-liJ/does in een Creoo/se lI'erelrr H ij promoveerde in 1993 aan de
Vrije Universiteit o p het hindoeïsme op Bali en
specia li see rde z ic h later in hel hindoeïsme van
Surinamers in Nederland. Bakker is thans predikHnt en tevens voorzitte r van Werkgroephindoeïsme binnen de Raad van Kerken in Nederland.
De auteur hinkt meI zijn boek op twee gedachten. Enerz ijds wil hij , zoals de subt itel van
het bock al aangecfl, met dil boek z ijn impressies weergeven va n het hindoeïsme in Suriname, andcl-l ijds wil hij voo rtbouwen op de
klassieke stud ie van De Kl erk . Voorwaa r geen
makkelijke opgave a ls wc alleen maar bedenken dat Bakkers stud ie gebaseerd is op een reis
va n drie weken in Suriname, terwijl De Klerks
studi e gebasee rd is op een jarenlang verblijfen
arbeid als pate r in Suriname. Ook de titel roept
bepaa lde verwachtingen op. Hindoes in een
Creoo lse wereld s ugge ree rt de invloeden die
hindoes in een niet- hindoeïsti sc he (creoolse
wereld) omgevi ng hebbe n ondergaan bij de
r~con s tru l,;lic va n hun l:ultuur en met name de
godsdie nst. De creoolse were ld blijft bovendien
onbesproken. Het lijkt mij overbodig om hier
stellen dal een rcis van drie we ke n onvoldoende
hand vauen biedt om voo rt te bouwen op de
studi e van De Klerk. He l is meer de impress ioni st isc he beschrijving die prevaleert in plaats
van de analyse. Waar de auteur tracht op basis
van zijn impressies tot een analyse te komen,
slaat hij de plank soms mis. Zoals bijvoorbeeld
het hoofdstuk over de eredienst voor Kali
( Kali-pI/ja). Bij deze cultus ter ere van de godin
Kali worden dieren geofferd. Veel (orthodoxe)hindoes di stanti ëren zich om die reden
van deze eredienst. Zoa ls eerder gesteld is een
be langrijk kenmerk van het Surinaams orthodoxe hindoeïsme zijn gebrahmani seerd karak-
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ter. Sede rt hel midden van dc jaren zest ig kreeg
Suriname te maken met een inOux van
tienduizenden Guyanese gastn rbei ders. Onder
Guyanese hindostancil met ee n Tamil-achtergro nd is de Ka li-p/!ia-cultus a ltijd al onderdeel
geweest va n hun vo lksrel ig ie. MeI hun komst
naar Surinam e werd het orthodoxe hindoeïs me
hier geconfro nt eerd l11et ee n herleving va n ee n
religieuze praxis die besc houwd werd en wordt
als on brahmaans en du s abjcct. In 1990 wijdde
de Surinaamse televisie en een van de dagbladen aandacht arm deze cultu s te Mariënburg die
vervolge ns in orthodox hindoeïstische kringen
tot grote opschudd ing leidde. Volgens Bakker
had de opstellin g van de orthodoxen te mak en
met het feit dat bij de Ka li -p/lja-cultlls ook niethindosta nen waren betrokken. Een concl usie
die vrij kort door de bocht is en weinig getui gt
van inzicht in allerlei maatsc happel ij ke ontwikkelingen in Suriname met name wat betreft de
relatie tussen S urinamers en Guyanezen met
een hind oeïsti sche achtergrond. Deze groep
G uyaneze n heen op institutioneel niveau, onder meer va nwege het feit dat zij nauwelijks het
Saranami of Hindi beheersen, nauwelijks aansluitin g gevonden bij hun geloofsgenoten in
Suriname. De re latie tu ssen be ide g roe pcn
wordt gekenmerkt door 'gepaste distantie'. Het
is dus de vraag of we de o m Sllllle rel rond de
Kali-p/lja-cultus nie t eerdcr moeten z ien als
een botsing tu ssen de gevesti gde orthodoxe
reli g ieu ze ideologie en dc reli g ieu ze praxis van
een migrantcngroep, dan vanwege het interetni sch karak ter e rva n. Door het geringe inzicht in dit soo rt maatschappelijke ontw ikkelingen is Bakkers beschrijving van de Kali pl/ja eerde r impressionistisch dan analytisch.
Een en ander laat onverlet dat dit boek a ls
een impressionistische studie beslist de moeite
waard is. De eerder genoemde studi e va n De
Klerk is al ruim vijftig jaar hel enige (wetensc happelijke) we rk dat het hindoeïsme in Suriname a ls onderwerp van studi e heeft . In di e
vij ftig is er in de hindoeï stische praktijk in
Surinmnc hel ee n en ander vera nderd, maar zij

204

Recensies

is tol nu toe ni et of nau we lijk s ond erwerp van
stlldi c gewees t. Bakker is erin geslaagd ee n
aant al boe iende impress ies te prese nteren. Zo
besc hrijft de aut e ur ee n bij zond ere tempe l (de
Gang.a Mandir, gewijd aa n Shi va) in het di stri ct
Nickcri c aan de mondin g van de Coralltijnri vier di e all ee n doo r vrouwen wordt bezocht, het wonder va ll Nickeri e waarbij in het
Sa i Baba ce ntrum in Va n Pett enpo lder honing
ui t de voeten vall de afbee lding va ll Shirdi Sai
Baba kwam. Dit 'wond er' trok de aa ndac ht va n
hindoes uil ve le delen van Surinam e. Boeiend
is ook zijn besprekin g va n de ve le hindoe-organisati es in Pa ramaribo en de tege nstellinge n
daarbinnen, de opl eiding va n pandits en de
ve rco mmerciali serin g binnen het Surinaams
hindoeïsme.
Di ssonant vind ik de hoo fd stukken di e handelen ove r de moderne literatuur en de po liti ek.
Bij het onderdeel literatuur bes pree kt hij ee n
aantal aut eurs di e in hun werke n een hindoeatmosfeer weten te c reë ren. Het is de vraag in
hoeve rre de doo r hem bespro ken aute urs z ich
a ls hindoe affi cheren. Een wat ge fo rcee rde inval shoe k in cc n boe k over hind oes dunkt mij .
Het hoofä stuk po litiek is primair ge basee rd op
sec undaire literatuur, biedt du s nauwe lijks
ni euwe in zicht en en gaat bove ndi en niet over
hindoeïsme en po litiek maar ove r hindostanen
in de politiek.
Met zijn pogin g voort te bo uwen op de klassieke studie van De Kl erk hee ft de aut eur te
hoog geg repen. Daarvoo r is, zoal s eerde r gesteld, een ve rblijf van dri e weke n te kort. Al s
een impress ionisti sche schets van het hindoeï sme e n de hindoeïsti sc he praktijk in Suriname is Bakker met dit boek zeer geslaa gd.
Voor kenn ers va n het hindoeïsme in Suriname en in Nederland is het boek van Bakker ee n
g rotere aanrader dan dat van Van Dijk , Rambaran en Venema. Dit vanwege het feit dat
Bakk er vee l mee r ni euwe feiten voor het voetli cht brengt.
Hans Ramsocdh

Sc/wsle/: Poo/'/w(ll'IlIeJ'!;' m'er immigranten. Het debat Ol'er illlJlligrtlfie in liet naoorlogse Groot-Bl'iul",,,ië en Nederland. A 1/1-

JO/ill

sterdarn: Het Spin/lil is. 19YY. 308 P.

De tit el Poortll'{/chters O l 'ef' hJ/lll igral/fen doe t
al direc t een afwe rende alti/ud c ten opzichte
va n mi g rant en vermoeden: o nwe lkome ni euwe lingen di e zovee l moge lijk buiten de de ur
geho ud en moe te n worde n. Mi g ratie a ls ee ll te
ne utra li se re n bedre igi ng voo r de 'e ige n" nat ie.
Maar de ondertit el. ' het debat over immi g rat ie
in het na-oo rl ogse Groot-Britta nnië en Ne derland ' sugge ree rt daa rentege n ee n ze kere di alec ti ek in het denke n en pra ten ove r mi g rant en.
SellUster sc hetst overtuigend dat deze ho uding
ten opzichte va n mi g ranten onderwe rp van
voortdurende maatsc happelijke en vooral
politieke di sc uss ie is. Hij beschouwt op buitengewoo n interessante w ij ze de imJllig rati everlagen di e ten g rond sla g li gge n aa n het
im mi g rati ebe le id va n de ove rh eden in Nede rland en G root-Brittanni ë va n na de Tweede
Were ldoorl og tot 1980 . Zijde lin gs gaat hij
daa rbij in op ac tu e le ontwikke linge n in hel
mi g rati e-debat, interessant e ' uitstapjes' di e de
lezer doen bese ffen dat mi g rali evertogcn in een
nog steeds voortgaand proces worden vera nderd en geproducee rd .
O ver mi g rant en di e ee nmaal toegetrede n
z ijn to t de Nederland se of Britse staa l en hel
ove rh eidsbe le id ten opzichte van deze ' ni euwe
in gezetenen' is vee l onderzoek gedaan , zo ste lt
Se llUster. Wat vo lge ns hem a ltijd o nde rbe licht
is gebl even, is de vraa g hoe de Nederlandse en
Brit se overheid reage ren op de komst van
ni euwe mi gra nten en hoe deze ove rh eden de
immig rati e proberen Ie regul e ren. SellUster laat
z ien dat dit immig rati e-be le id sterk sa menhan gt met ' acht erli ggend e' vertoge n, die a ls he l
ware di enen a ls leg itimering voo r praktijken
van in- en uil sluiting van de Nederland se en
Brit se ove rh e id. De anal yse van deze ve rtogen
staat in ' poortwac hte rs' ce ntraal. Ee n ve rtoog
be teke nt in di! ve rband - vrij ve rtaa ld- he t
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ge h!.:c l VJ n hc t e k l.! ni ~~1.! 1\ dal arlll (gedrag \ an )
di ve rs!.: c<.l(egorieën mig ranten wo rdt toegc kend. Dit gC hl'1.!! van betekenissen speelt een
belangrij ke rol in de wijze waarop politici - het
gedrag va n - immig rant en wn nrnelllell. Deze
vertogen blijken va n g rot e in vloed op het beIcid dat op ' ni euwe' mi grmll cn is geri cht.
0111 dc vc rto ge n op hel spoor te komen, bestudeerde dl..' aut eur intern e documenten en archievc n van dc mini steri es, die hel rn er s!
bctrokken \·varCIl bij het immigratie-beleid .
Deze bro nllen zijn bij uitstek gesi.:hi kt voo r dit
doel want : 1... ) 'Jui st in de "besehUlting" vtlll
allerl ei intane stukken en van interdepartemcntale we rk groepen word en arg umenten pro
en contra (toelatin g. G.J ) aangevoe rd . Onderzoek daan iHl ll1il,Jkt het mogelijk te lalen zien
hoc en waarom bcpaalde keuzes zij n ge maakt'
( p. 17)
Na uit gcbn.: id stil te staan bij de reactie va ll
de Brit se ove rh eid op de arbeidsmig ratie naar
Groot-BriHannië. passe ren de Nederlandse

immi grati eve rtogen de rc vue. Hierbij besteedt
Sclluster aandac ht aan de vCrlogen ten aan zieJl
van d ~ Indi sc hc Nederland ers. de Surinaamse
en Antilliaan se rijksgenotcn en de gastarbeiders. Tcnslo tt c ve rge lijkt hij de Britse en Nederlandse immigratie-vertogen. Wat deze studie intcressant maakt. is hCI ve rh elderend e
ge bruik van het ve rgelij ke nde en historischc
perspectief.
In dC7e bespreking wil ik ve rder voornam elijk stilstaan bij dc i.Inal ys...:: van d~ Nederlandse
immigra tie-ve rl age n ten opzichte van (voormalige ) rij ksgenoten. Door het hisLOrische perspectief zie n wc dal de argumenten en het
geheel va n o pvattinge n over deze categori eën
mi granten voortdurend kUlln en ve randeren.
Mei name de ondcrlin ge ve rgelijking van de
positie di e de (voonnali gc) rijksgenoten innemen in een ve rt oog. wil ik nader bekijken.
Dal ve rtogen ove r g roepen over een langcre
peri odc bezien vO()I"tdurcml evolueren. blijkt
bij voorbce ld uit de bes prckin g van de Indi sch e
Nederl an ders. Indi :,che Nederl anders. zo stelt
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Sc hllstcr. hebben in dc hedendaagse Nederlambe sfllllenlc"i ng het imago van 'vonrbecldlllig rantcn·. die Lich zcc r go~d hcbbt.:- n
aange past. De iro nie wil dat t \V ijf~1 aan het
aanpassingsve rm ogen van deze g roep destijds
(jaren 40 en 50) een van de recht vaardigingcn
was voo r h ~ t on\lYlocdigillgsbeleid dat (k
Nederlandse ove rh eid in dc jaren vijftig ten
aan zien van deze groep vocrde. Ze werden
door het toe n g~ld e nd ~ vertoog ge ra ciali seerd :
Ze zo uden psychologisc h, cultureel en fysiek
on ge~chikt zij n om in de Nederlandse samelllev in Q te wo nen. en zelfs hUil kind eren werd cn
als · ~n assim ilccrbi.lar· gezien . Tocn duidelijk
we rd dat de Ind isc he Nedcrlanders. ondanks
hel ontmoedi gin gsbeleid \lan de Nederlandse
overhe id lOc h massaal ervoor zo ud en kiezt:1l
naar Nederl and IC migreren, haa lde de Nederlandse ove rheid bakzeil en veranderde hel
ve rt oog over deL!.! rni g r;JIltcn. Niet lange r wc rd
uit gcgaan vall l1!.:t ve rschil van deze mig rant cn
met de Nederlandse samenleving: om het
maatschappelijke dmagv lak voor de opvan g tc
ve rg rot en, kwam de nadruk te liggen op het fe it
dat Indi sche Nederland ers Ne(krland :-;~ staat sburge rs waren. Een etni sche categori e. di c op
basis van ve rond erstelde eigenschappen al ~ 'problemati sch' voo r de Nede rlandse samenl eving erva rcn werd is dus in de loop der jaren
'gerehabiliteerd' , en vandaa g de dag tot ' voo rbeeld ' gesteld voor andere mig rant en.
Hoc is de houd ing van de Nederlandse ove rheid lege nove r rijksgenotcn uit de \Vest'! Wordt
de Antilliaanse immig ratie in de jaren ncgl: ntlg
gecrim inaliscerd en in IOcnemt: nde male als
' pro blccllll11igratÎc' gezien, voor de Surinaamse migramen gold dit in de jaren vij ltig ell zesti g toell steeds g rotere aan lallen Surinamers
ervoo r kozen naar Nederland tc kom en. Anders
dan we vandaag dc da g wellicht ge neigd zijn
te denken is lange tijd met name de kornst vall
dc Surinaamse, en niet di e van dc Antilliaanse
migranten, onderwerp gcweest van politi t. : ke
discussic. Rceds in 1958 worden de mogelijkheden 0 111 de toe latin g van ' de criminele
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SurÎn am ers' tot het Nederl ands gro ndge bied te
beperke n În de mini ste rraad, toen onder voo r~
zi ttcrsc hap va n mini ster pres ident Drees, b e~
spro ken (I'. 126 e.v.) . Ne t zo min al s bij de
Indische Nederl anders het geval was , was ook
het 'crimi na lit eitsvert oog' - dat hel bee ld opri ep dat grote delen van de S urinaa mse

gemeenschap zich inlieten met criminele
ac ti vite iten - all e rmin st gebasee rd o p de fe itelijke situ ati e. Dat deso ndank s toc h de beper-

ki ng van de immi gratie overwogen werd, illustreert de ' krac ht ' va n het ve rtoog. De w ij ze
waa rop de soc ia le we rke lijkheid wo rdt wee rgegeve n kan dus ve rga ande po liti eke implicaties he bben. Schu s ler: ' Uitverg rot e n va ll het
gedrag van een minderhe id onder deze mi g ran -

ten creëerd e de ideologische en po litieke
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tex t waa rin de bepe rking va n de tota le
immig ratie de meest voor de hand li gge nde
op loss in g leek ' (p. 130). Surin am ers e n A ntilliane n lij ken va ndaag de dag een and ere pos itie
in te nem en in de ve rtoge n. De uitdrukk elijke
aandacht voor S uri naa mse crimina lit eit is a fgenomen, te rw ijl de Antilliaa nse mi g rant in het
ve rt oog ee n statusverandering heeft o ndergaa n
van ' idea le immi gra nt tot criminee l' (Schu ster
in: Contrast, 9 juli 1999). Dat het hi erbij o m
een recent versch ijnsel gaat blij kt , wa nt ' De
obsessieve aa ndac ht va n de Nederl andse overhe id en de medi a voo r immi g rant en uit de
Antill en kwa m pas aa n het beg in van de j aren
negenti g op gang ' (p. I 19).
Wat mij bij het leze n van poortwachters te
binnen sc hoot, was dat deze ' di sc ursieve praktijken ' va n de Ned erla ndse overhe id ook ge leze n kunnen wo rde n al s ee n illustrati e van cons tructi e van (etni sche) identiteit 'va n buiten
a f '. Immers ) etni sc he identi te it kenmerkt zich
door de creati e en r eproducti e van bee lden over
de 'e tni sc he ander '. Door de Nederl andse overhe id we rd en etni sc he ca tegorieë n gecreëerd : de
'o na ange paste Ooste rse Nede rla nders', de
'c rim inele Surinamers', waa rdoor ee n o nde rsc heid werd aangege ven met de ' normal e'
Nederlanders. Hoe de w isse lwerk in g tu ssen

deze van bui te n af geco nstrueerde identiteit

(ascribed idemity) en het et ni sc he ze lfbee ld (achieved idenlil)l) erui t ziet , blij ft in poorlwaclllers buite n besc houwi ng, maar is daarom
ni et minde r inte ressa nt.
Sc hu ster sc he pt inz icht in de mi grati e-vertogen va n de Nederl a ndse en Britse overheid
door hun ond erlinge ve rge lij kin g - de auteur
ein di gt met een uitgeb re id e analyse hi ero mtrent -, maar poortwachters roept oo k vragen
op di e door deze a fb akening ni et of zijde lin gs
behand eld wo rden. Ik mi ste in het boe k ee n
paragraaf di e de immi grati e-vertogen va n
'rij ksge noten uit de Wes t' met di e van ' rijk sge noten uit Nederland s- Indi ë' ex plic iet met
e lkaa r vergelijkt. De aanva nk elij ke reacti e van
de Nederlandse overheid ten opz ichte va n
be ide categorieë n rijksgenoten heeft ge meen
dat de komst va n beide g roepen werd geperc ipiee rd al s ee n problee m en ni et a ls een ve rrij king va n de sa menl ev ing . Maar hoe kan verkl aa rd worden, dat het ve rtoog ove r Indi sche
Nederl ande rs uit einde lij k een pos iti eve we ndi ng heeft ge no me n, terw ijl het vertoog over
rij ksgenoten uil de wes t ni et noe menswaardi g
is ve randerd?
De a uteur ma akt ee n o ndersc he id tu sse n de
'vree mde lin g' e n de ' symbo li sc he v r~ de 
ling' dat in di t ve rband verh e lderend kan z ijn.
Of men vreemd e lin g is, hangt af va n de vraag
o f men het staats burgersc hap heeft. Maar daa rnaast, zo stelt hij , z ijn er binne n de nati e-staa t
symbo lisc he g re nze n tusse n 'ec hte' en ' ni etecht e' leden (sy mbo lische vreemdelingen). Ik
heb de indruk dat 'rijksgenoten uit de west ' en
' rijksge noten uit voormalig Nederl and s-Indië '
wat dit betre ft ee n ve rsc hill ende pos itie innemen. He t is bij voo rbeeld een op va ll end gegeven dat Surin a mers en A ntillian en worden
gerekend tot de categori e ' a\1 oc ht onen'. Dit in
tegenstelling tot de rijk sge no ten uit voormalig
Ned erl ands Indi ë op w ie dit paraplu-beg rip ni et
van toepass in g is, maar de ingeburg erde term
' Indi sc he- Nede rl ander' . Mogen we co nc luderen dat de rij ksgeno te n ui t ' de west' in g rotere
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mate symbo li sc he vree md e lin gen z ijn dan Indi sc he-Nede rland ers di e in toe nemend e mate
worden beschouwd als 'echt e leden' va n de
Nederlandse natie? Hoe is dit verkl a ren? Is het
slech ts een kwestÎe va n 'lijd ' of spe len andere
factoren een rol? Vragen die m.i. het inzicht
kunnen ve rgro ten in de voorwaarden waarondcr groe pen worden in- of uitgesloten en
da aro m ee n apa rt e bespreking rechtvaardigen.
Poornracillers richt de foc us op beleidsmakers. Hierdoor wordt duidelijk dat kenm erken.
die aan migranten worden toegeschreven
steeds ve ra nd eren, ook al gaat het om dezelfde
migranten. Welke groepen mi g rant en als 'problematisch' erva ren worden. en we lke ni et, is
ni et gebaseerd op feite n maar op vertogen die
dominant zijn. In dit proces van betekenistoekenn ing worden s teeds ni euwe categorieën
van inside rs en outsiders gec reëe rd. Het is goed
o ns dit proces. bij de beschouwing van de
mu lti-culturele sa menl evi ng, te realiseren.
Vanuit dit perspectief is ni et 'de cu ltuur va n
mi g rant e n op zic hzelf van 'ontwric htende' invloed op de sa me nl ev ing. De idee dat de multi cultmele samenl evi ng 'fundame ntee l conn ictueus' is, gaat voorbij aan de rol die ve rtogen
spelen bij het creëren en daardoor beleve n va n
versc hil. ook doo r ' normal e ' burgers. Poorrwachters laa I zie n dat we ons, bij besc ho uwing
va n de 'uitdagingen ' va n de multiculturele
sa menl ev in g niet zozeer dienen te richten o p
het 'c ulture le mat eriaa l' va n etnisc he groepe n,
maar op de productie va n noti es va n culturee l,
religieus en ander o ndersc hei d voor pol itieke
doeleinden.
Guno Jones

Bea Lalmahomed. Creoolse vrouwen; Opl'oeding ell {cvells,\·tijl. Urrecht: Jan vall Arkel.
IY99. 223 jl .. ISBN 90 6224 423 11. J 35.Creoolse \'rollwen: Opvoedillg en levensstijl is
ve rdeeld in vijftie n hoo fästukke n, geïllu stree rd
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met een negental foto '5 en voorzien van twaal r
tabellen. Het belangrijkste hoofds tuk is ongetwijfe ld vee rti e n, dat drie creoo lse vrouwe n
portretteert in zevene ntwinti g pagina's. Het is
ook het langs te hoofds tuk . Het th ema opvoeding va lt te bes tu deren in de hoofdstukk en vijf
(gezin en o pvoedi ng), zes (opvoed ing), zeve n
(opvoedi ng en straf) en acht (seksualiteit). Ook
hoofdstuk twee (onderwijs) is onder opvoeding
te rllbr Îceren. De overige hoofdstukke n z jjn
gewij d aan de levenss tijl va n creoolse vro uweil.
Hoo fdst uk éé n kan ongelezen ove rges lagen
worden. Lalmahomed is slordig en o nnauwkeurig in het gebruik van wetensc happe lijke
begrippen, slordi g in haar zi nsco nstru cti es en
in alineaverbandell. Onvergeenijk. Enke le
voorbee lden ter adstructie: In de tweede zi n
van pagina 15 zegt zij dat de c reoo lse negerinnen z ic h van o ngesc hoolde slav innen tot
hardwerkende creoo lse plants ters en arbeidste rs ontwikkelden. Nu weet ik we l dat Lalmaho med progressie wil aangeven door deze
zi nsconstru ct ie, maar haar woordkeuze is zeer
o nge lukki g gekoze n en beva t vee l verteke nin g
en vooroorde len. Ik va l ove r het woordgebruik
o md at een oplette nde leze r zic h kan afvrage n:
Ongeschoolde slavi nnen werkten dus ni et
hard;
Slavinnen wa ren ongeschoold. Het z ij zo.
Maar, hoevee l vrouwen waren toen tertijd gesc hoo id, dat wi l zeggen hadd en fo rm ee l o n ~
derwij s geno ten;
Vro uwen uit West-Afrika waar de s lave n
voor Amerika geroofd werden, waren landbuuwers. Zt: werkten du s.
Ook heb ik in deze lfde alinea (nog steeds alinea éé n van de inleiding) moeite met ee n gevo lgtrekkin g die vo lge ns n1ij kant noc h wal
raakt. Lalma homed sc hrijft : ' In de rn atri focale
huishouding waarvan z ij dee l uitmak en, zij n zij
a ls het cent rum va n hel gezi n op z ichze lf aa ngewezen. Deze rol verv ulden z ij in Afrika, gedurende de slavern ij in Suriname en dus ook
daarna. Dit kwa m voort uit het polyga me
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huwelijkssysreem dal de man het recht gaf
meer vrouwen te bezitten.' A ls de gevo lgt rekking van La lm ahomed juist is, ZOu een groot
deel vall de islamitisc he (om eell voorbee ld te

noemen) Arabische wereld matrifocaalmoeten
zijn . En dat is nict echt het geva l. Tenslotte nog

een klein voorbee ld om aan te geven dat

1I

hoofdstuk éé n kan overslaan. Op pagina 18
brengt La lmah om ed mi ssie en zende lingen
samen. Het is algemeen bekend dat de Rooms
Kat ho li eke Missie, mi ss ionari sse n uitze ndt e n
dat de Protesta ntse zendin g, zende lin gen kent.
Het is jammer dat ni et ge let is op tegenstrijdige
beweringen in de tekst. Dat geldt voor vee l
hoofdstukken. In hoofd stuk twee dat hand elt

over onderwijs lezen we op pagina 28: ' Het
onderw ijs voor kinderen van 7 tot 12 jaar was
koste loos, in het Nederlands en zoveel mogelijk op westerse leest gesc hoei d. Op dezelfde
pagina zegt respondent Jana (geboren in 191 2):
'Ik was eerst op een betaalde christelijke
sc hooL Toen ik in de derde klas za l, moe st ik
naa r ee n lanti skoro (openba re school ), omdat
mijn pleegmoeder gee n f 1,50 schoo lgeld voor
mij kon betalen. Dat was toen erg vee l gel d .. .'
Dat bedoel ik nu met slordi g formuleren. Het
is gewoon ec n kwestie van "close reading' 0111
dit manco te verhelpen. Of ni et? Het adjectief
'openbaar' vóór het sub stanti ef'onderw ij s' zou
de stand van zaken beter weergegeven hebben.
Er zou hebben moeten staan: 'Het openbaa r
onderWIjs voo r kinderen van 7 tot 12 jaar was
kosteloos.'
Aan de andere kant gee ft Lalmahomed goed
aan dat o nderwijs ook voo r de vo lksk lasse creoolse vrouwe n ee n belangrijk opvoedingsdoel
was. Met dit doel voor oge n gave n zij ze lfs hun
kinderen als pleegkind mee , in de verwacht ing
dat hun kind een goede sc hoo lopl e iding zou
krijgen. Ook laat La lrnaho mcd progressie zien
wat ed ucati e betreft. Hoe jonger de generatie
hoe hoger de schoolople iding. Na mi g rati e
naar Nede rl and komt daar bij de jongere generatie soms de klad in. Lal1l1ahomcd gecft a ls
verk laring: "Kinderen die hicr (bedoeld wordt

Nederland: SG) geen goede scholi ng genieten,
kunnen later een beroep doen op het sociaal
slelsel. Oude rs weten dat de socia le wetgeving
in Nederland ook hun slecht opgele ide dochter
de kans geeft later een redelijk bestaan te leiden.'
Deze conclusie is zeer aanvec htbaar. Emig ratie gaat mct vec l ri sico's gepaard. Dat zou
Lalmahomed moeten weten. Ik wi l hier verder
niet op ingaan. Er zijn hierover genoeg stud ies
verschenen. Zelf relativeert ze deze concl usie
door de opmerki ng: 'Onderwij s we rd door a ll e
respondente n heel belangrijk gevonden' (pag.
33). Veranderingen die zich in het gezi n in
Nede rla nd voordoen, komen neer op het wegva llen van oma en 'de straat ' a ls mede-opvoeder e n het kleiner worden van gez innen (mede
door het drastisch terugbrengen van het aanta l
pleegkinderen en logé's) .
Een van de belangrijke hoofstukken is
hoofdstuk zes over opvoed in g. Vooral de opmerkingen over vrij etijdsbesteding zijn belangrijk . Lalmahomed komt tot de vo lge nde
conclu sie: "Vrij h eid betekende voor de vrouwen di e vóór 1945 geboren zij n: geen huishoudelijke taken hoeven docn, blliten mogen
spe len op het er f, tijd hebben om een boek te
lezen, met moeder naar de stad of naar het
kerkkoor ... Bij de jongere respondenten zij n de
teugels wat gev ierd. Degene n die goed presteerden op sc hool en aa n de verwaehti n~ van
de ouders vol deden, werden vee lal mee r vrijgelaten. Op goed vertrouwen konden zij hun
vrije tijd ze lf invullen ... ' (pag.76). Maar de
respondenten die nu in Nederland opvoeder
zijn, sp reke n hun angs t uil over de vrijh eidswensen va n hun kinderen, De botsende opvattingen over de invulli ng van de vrije tijd zien
ze als een verontru stende ontwi kke ling, want
'k inderen zien geen gevare n', zoa ls Joyce zei
(pag.78).
Lalmahomed geeft duidelijk de versc hui vi ngen in het denken over vrijet ijdsbesteding
weer. Aan cen verdere analyse waagl zij zich
niet. Ik stel mc voor dal een opmerking in de
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lrant van: 'Ouders die niet geleerd hebben hun
vrije tijd zi nvo l te bl..:s tcden (omdat ze die
nauwelijks hadden), kUllnen voor hun kinderen
op dat gebied geen voorbeeld zijn hier in
Nederland' op zijn plaats was geweest. Opvoedingsdoelcn voor mei sjes in creoolse gezinnen
zijn: ze lfstandigen L.e lfrcdzaam zijn. (pag. 69).
Om die opvo~dingsdoelcn tc bereiken, wordt
va n de kind eren ve rwacht dat ze ge hoorzaam
7ijn. eerbied hehben voor ouderen e n dat ze
niet tegen sp reken en vooral goed presteren op
sc hool. De rol die reli g ie speelt bij het aanleren
van normen en waarden l welke?) wordt niet
uitgewerkt. Trelfend is wel dat bij de opvoeding in creoolse gezin nen alleen straf als pedagogi sc h middel genoemd word\. Beloning
voO\' goed gcdmg word t niet expliciet ve rme ld.
or hel moel zijn dat mei sjes 'uit' mogen gaan
wanneer ze goede res ultaten boeken op sc hooL
In de hoofdstukken die handelen over levensstijl. wordt voo ral aandacht bestced aan
man-vrouw relaties. De buitenvrouw a ls een
van de kenmerkcn van de creoolse leve nsstij l
komt ter sprakc. I-Ict in stituut 'buitenvrouw '
komt voora l bij dc midde nklasse- en vo lk sklasse creoo lsc· vrouwe n in de openbaarheid.
De e liteklassc houdt dit fcnomeen achter de
coulissen. In elk gl!vat. aldu s Lalmahomed zijn
e litevrouwen mecstal geen buitenvrouw. Een
bllitel1vrollw definiccrl La\mahomed als eell
vrouw waarmee een gehuwde creoolse man
een relatie heeft naa st z ij n huwelijk.
La lm ahomed vind t dit ve rsc hijnsel zo interessa nt dat z ij daar een definitie aan verb indt. Een
van dc zee r sc hanrse definities in haar boek .
Ook een van de manco's.
De huidige generatie creoolse vro uwen in
Nederland ve rlaat eerder hun ovcrspelige echt·
genoot dan de vorige genc ratie die nog in SLIriname woonde. In Suriname was de l1"lan dege ne die het hui s verlicl. Tenslaltc wordt als
compone nt en va ll een levenss tijl aandacht besteed aan mi s hand e ling ell seksueel misbruik
in het c reoo lse gezin. Kortom: de versch ui ving
die La lm ahol11cd w il latGn zie n in opvoeding cn
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levensst ijl lijn voora l in de interview teksten
goed te vo lgen. liet is echter jammer dat zij zo
vaak tegen strijdige beweringen en zelfs onjuistheden ncersc hrijft. Tc haastig geweest? In
tabel 3 bijvoorbeeld Îs ovcr het hoofd gezien
dat Mirelta vanaf haar twaalfde jaar medisch
secretarcsse is. Een wonderkind misschien'!
I-Iel zij nogmaals gezegd: de biografische gegevens vall de re spondellten z ij n zee r de moeite
waard.
Sy lvia M. Gonswit

G. Bos. Smlle ReC()Vl' '';es in Guia"a /1I(!itlll
Etllllo"Î.fi/ory. Pr()(~/.i;chrili de dato 17 decemher 1998. Unil'ersitcÎt mil Amsterdam. PmmulOr p1'(~l(": PKluus. VU Uitgel'erU. ISBN
90-5383-63/-~. 36/ P. f. 80.In eerste ins tantie oogt Some Reco\'(!/'ies in
GuianQ fmliaH Ethnohis(OI'l' als een handig.
zce r we lk om nas lagwerk over de gesc hi eden is
van de inheemse vo lke n van de G uyana's. De
tweede indruk gee n echt er een hee l ander
beeld . Ik wi l ecrst het bock kort introduceren
en zal daarna mijn co mt11 e nt aar laten volg~ n .
Vo lgens G. Bos. die op dit werk in december
1998 in Amsterdam promoveerdc. is hct eentmle thema va n z ijn procfsc hrift de betrouwbaarheid van dc In diaanse informatie.
Door deze ( Indiaanse) informatie te gebruiken
wordt beoogd e nke le delen van de Guyanese
etl1ohistoric te herontdekken . Dit ce nt ra le
thema wordt door het hele boek herhaaldelijk
benadrukt: .... is the main thel11c ofth is thesis,
i.e. Ihe rctiability of Ind ian information. Much
ofwhat the Ind ians have sa id has proved ta bc
correct. as it was later eonfirmed by ... By
lIsing thi s infoJ'lnation thi s thesis is aimed at
rccove ring sO l11e parts of Guiana (c thn o)history' (pag. I) en voorts 'The main th eille orthis
slud y is: in how far does thc infoflnatiol1
originJting from Guiana Indians lead 10
correctiolls in th e Guiana Indi an ethnohistory.
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... Or in genera I, \Vhm is thc truth of 50 n1nny
ranta stÎc s lori es which rcached thc European

traders. cxplorcrs anel coloni sts? And in ho\\!
far does slich Înforlll31ioll lead to recoveri cs in
Guiana ethnoh istoryO" (pag. 4). Zelfs op pagina

11 3 vinden we weer: ' bul thc aim ofthis thesis
is alsa

10

arrivc a t sc me recoveries in Guiana

cthnohi slory. 10 reveal mi sinterpretations by
some hi storian s whcre deemcd appropriatc,

and in this way 10 present SQme corrections in
thc relevant ethno hi storiographi es' .
De auteur G. Bos is in het voorwoord erg
kon van slof over zichze lf. Hel weinige dat we
va n hem te weten komen is dat deze Holland er

eind jaren 60 een vijf daags bezoek heeft gebracht aan dc Trio dorpen Tëpu aan de
Tapanahoni e n Alalaparu .o1<lrl de Sipaliwini en
dat s indsdi e n zijn int eresse in de geschiedeni s
van de Gu ya nese Indianen een aanvang heeft
genomen. Na .lijn fJCnsiocll is hij zic h meer in
de materie gaan ve rdiepen wat heeft geresufteerd in dit proefsc hrirt. In de dissertatie wordt
een grool ~wnlaJ onderwerpen behandeld. volge ns de auteur om zodoe nde de betrouwbaarheid va n de indiaanse informatie te te sten
op cell breed gebied. Elk hoofd stuk behelst een
op z ich ze lf staand onderwerp en dat is de reden
waarom ik op e lk hoofd stuk eve n kort inga.
In hoofd stuk I geeft de auteur aan wat er
ni euw is a.an zijn boek, name lijk de door hem
aangetoonde betrouwbaarheid van de Indiaanse informatie. Als be lan grijkste cases in dit
ve rband noem( hij de my thi sc he volken, waarove r later in mijn bespreking mee r. In hoofdsruk 2 worden (s uggesties voor) correcties
aangevoerd in de hi storiog rafi e va n de bekende
hande lsro ute va n de Guyanese kust naar het
zuiden , de . Pirara portage'. di e een connectie
is tussen d e bass ins va n de Essequibo rivi er en
de Takutu. Ri o Branco en Rio Negro rivieren
uitlopend in dc Amazone. In hoofdstuk 3
worden twce manu sc ripten besproken die afkomstig z ijn van (v.'ee I-Iollanders en gedateerd
in de vroege achttiende ee uw (1719 en 1720).
De twee Ho llanders ont moetten tijden s hun

reizen vicr vo lk cn: de Atorai , dc Trio, de
Tunayana e n de Wa;wai, allen vo lken die voor
die tijd nooit ee rder waren ve rmeld. Vanwcge
het feit dat de documenten over deze on tmoetingen in hel Nederl ands z ijn waren ze ontoega nkelijk voor andere wetenschappers. Bos
ve rtaalt enke le passages uit de documenten
naar hel Engc ls waardoor de historiografieën
van dc vier volken met enke le decennia kunnen
worden verlengd.
In hoofd stuk 4 is aangeduid dat de Caraiben
va n de kust va n Suriname en het westen van
Frans Guyana Paragoto werden genoemd, een
naam die al voorkwam in gesc hriften va n 1498 .
De auteur beween in dil hoofdstuk dat de ku stCara ïben va n Oost-Suriname de nakomelingen
z ijn van de vroegere Paragoto. In hel vo lge nde
hoofds tuk 5 wordt een lijs t met negentien namen van Indiaanse volken besproken. De lijSI
was o pgete kend door de mi ssionari s Schumanl1
met behulp van cen Arowakse informant in Guyana ( in 175 1). Enkele van de door de infor"
mant ge nocmde volken hadden hun woongebied o p zo 'n 1100 km afstand van de
Arowakken. Hieruit blijkt dat de Arowakken
verre rei zen maakt en en dat ze handel srelati es
hadden met verschillende andere volken. De
lijst met volken gee ft de auteur aanleiding
enk e le correcties aan te brengen in de hi storiografie va n deze vo lken. In hoofd stuk 6 werkt
80s aan de identificatie van een aanzienlijke
hoevee lheid mythi sc he (c.q. hypothetische,
imaginaire) vo lkeren, waarvan hij een aan zienlijk percentage als ' werkelijk' heeft kunnen
class ifi ceren. 80s stelt dan dat zo' n poging
nooit eerder werd ondernomen door welke
hi stori cus dan oo k. Tevens concludeert hij dan
opnieuw ee n bewijs te geven van de betrouwbaarheid va n de Indiaanse informatie. In
hoofdstuk 7 wordt nade r ingegaan op de migratie hypothese die geldt voor een bepaald aantal
volkeren in hel zuidoostelijk deel van Cololllbia. Bos vult de belangrijke bron van KochGrünbcrg aan met ni euwe informatie . In het
laatste hoofd stuk 8 staan korte samenvattingen
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van de voorgaande hoofdstukken, de conclusies ell een opsoJllming van de verworven inz ichten von het proefsc hrili (p. 334 en 335).
Al s algcmene conclusic ste lt hij dat'.. the
information rcndered by Ihc Indians ... ' wa s
very reliable
Tot zovcr de introductic op het proefsc hrift .
Ik vervolg nu met mijn persoonlijke COll1mentaar. Te ruggrijpend naar de eerste indruk die
het proefsc hrift maakte, namelijk als een handi g naslagwerk, het vo lgende: tijden s het Ic ze n
wordt duidelijk dat dc auteur een gedegcn arch icf onderzock heeft verricht cn een zorgvuldige en nauwkeurige vergelijking van bronnen
heen uitgevoerd waardoor hij in Slaat was
correcties en aanvullingen ('recoveries') te
geven op de werken van diverse gerenommeerde onderzoekers. Vele (ook oude) teksten
z ijn lette rlijk geciteerd, waardoor de lezer Zijll
' recove rie s' in de bronnen nauwgeze t kan volgen. Met name de vertaling van bepaalde stukken van cnkele Nederlandstalige documenten
naar he l Enge ls, zoa ls bijvoorbecld het mat eriaalover de Atorai. Trio, TlInayana en Waiwai
(pag. 77) is zec r waardevol voor niet-Ncderlands Icze nden.
Dc ze positievc indrukken aan de kant gelatcn, moet ik toch bekennen dat mijn verontwaardiging over bepaalde punten zeer groot
was. Ten ee rstc heb ik absoluut moeite Jllet het
centrale thema van het onde rzoe k: 'the
reliability of Indian information'. Mijn eerste
reactie wa s: wie is hij om te beoordelen of
Inh ee mse informatie al dan niet betrouwbaar
is. Zijn (positieve) co nclu sie ten aan zien van
de ze kwe stie: name lijk dat de Inheemse inforrnatie behoorlijk betrouwbaar is, doet daar in
mijn opinie niet s aan af. Is Inheem se informati e pas dan betrouwbaar nadat het is goed
bevonden doo r een wetenschappe r? Voor de
Inheem se pe rsoo n, en voor ieder ander men selijk lid van een culturele gemeenschap, is zijn
afhaar realiteit de waarheid. In mijn opinie zou
het int eressa nter zijn 0111 juist die inte rpretatie
van de realiteit te onderzoeken. Hiermee z ijn
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we beland in dc oude eli/ic (van binnenuit)
ve rsus effe (van buitenaf) kwestie, \Vaarover
binnen de antropologie heel wat debattcn zijn
gevoerd. Wat ik duidelijk wil maken, is dat de
grens tu sse n waar en niet wanr altijd subjectief
is en sterk culturecl bepaald. De arrogante
houding van het testen van dc betrouwbanrh e icl
van de 'Indianen' geelt mij ee n \vrangc s maak
in dc mond dic ik gedurende het te ze n van het
proefschrift niet meer kwijt raak. Ik ben dan
ook heel benie uwd naar reacties vanuit de
Inhcemse gemeenschap ze lf. De besc hciden
opstelling die Bos zich toe-cigent naar gerenOlllmee rde wetenschappers toe zo u ook o p
zij n plaats zijn in de ri chting van dc Inheem se
ge meensc happc n. Hel viel mij op cla l hij ouderwetse termen en sc hrijfwij ze n ge bruikt die in
de hedendaagse antropologie niet meer worden
gehanteerd (bijvoorbee ld - Indian tribc' in
plaats van hct (in ter)nationaal. ook in Surinamc geprefereerde ' Indigcnoll s people' of Îndigen ous cO llllllunities'; ' Inh ee l11 sc n' in het
N;cterlands). Aon het eind (pag. 334) van zijn
relaas geeft Bos aan dat bewezen is dat zoveel
onderzoeke rs, handelaren en re izigers de betrouwbaarheid van I ndi~ans e informatie onterecht in twijfel hebben getrokken. Maar, zo
vraag ik mij af. heeft hij zich dam dan zelf ook
niet schuldig aan gemaakt door een hele st udi e
te wijden aan de betrouwbaarheid van Indiaanse informatie? Op pag. 221 sc hrijft hij toch
ze lf over de zogc naamde mythi sc he, imagi naire of hypothetische volkeren: 'Wcre they
real tribes, as thc Indian informams believe d
Ihey were?' En verder op pag. 236: 'Whatevcr
the case, I believe Ihat ... the probability that
the unidentified tribes indeed existed is qUÎt e
high' . Waarop ik alleen maar kan herhalen : niet
als realistisch beschouwd, ol1geïdew(/iceerd
door wetenschappers waaronder Bos, maar
altijd als rea li sti sc h bcschouwd door dc Inheem sc n ze IP!!
Een ander punt met betrekking tot de ze
kwcstie is dat dc auteur alleen bronnen van
andere weten sc happcrs geb ruikt om de be-
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lrOll wbaa rh eid va n de Indianen te onderzoeken
(wa nt hij hee ft ze lf gee n ve ld werk gedaa n) en
dat betekent dat al de gegeve ns di e hij gebruikt
al interpretati es zijn va ll wal ooit door derden
is waa rge nomen. Door deze bronnen te gebruiken chec kt Bos in feite de betro uwbaarh eid van
de registrati e va n fe iten zoa ls di e door de reizige rs, hande laren, onderzoe kers en ze nd elingen zijn ge not ee rd en nie t di e vall de Indianen
ze lf zoa ls hij pretendee rt te doe n. Zijn methode
va il onderzoek doen en de weergave ervan
middels ee n aanee nrij ging va n citaten doet
so ms we ini g we tensc happelijk aan . Een op den
duur storend element in zijn proe fschrift is het
feit dat dc samen hang tussen de ve rschill ende
hoo fd stukk en, die allemaa l ee n apart onderwe rp behande len , eni gszins ontbreekt. Het is
0 111 die re den erg moe ilijk 0 111 een opbo uwen
ee n slructuur in het ge heel Ic zien. Ik kreeg
so ms zei fs het idee dat de auteur. va nwege het
feit dat hij zelf soms de rode draad kwijt is, het
centrale th ema zo vaak herha alt. Het spec ulati eve karakt er va n vee l van zijn bewe rin ge n is
ook iets om nader te be kijk en. Om een bepaa lde verond erstelling te bewij zen, voert hij
allerl ei materi aa l aa n. Vooral wat betreft namen
va n ïndi an tribes' . Door het hele boek vraagt
Bos om aan dac ht voo r tribale namen die hij gebruikt om de tribale gesc hi edenisse n van enkele vo lken te be/hersc hrij ve n. Hij doet daarbij
zeer ve rgaa nde uitspraken. Ee n voorbeeld is
zijn op vattin g dat het ltourane (itu = bos) volk,
dat voork omt in oude bronnen, het huidi ge Trio
volk is; daa rbij ee n lijn leggend tussenltourane
- Tarëno (zo noe men de Trio zichze lf) - Trio.
Oo k legt hij ve rband en aan lussen Yawi - Yao
- Trio, Taira - To urane -Turinu - Tiri yo - Trio
- Tarë no en Intoni aa ncn - Tunayan a. De bewij svoe rin g va n deze ve ronde rstelling - dat er een
lin k is tusse n de ve rsc hillende tribale namen komt als zeer gefo rceerd ove r en is niet gebaseerd op een systematisc he taa lkundige meth odologie. De di ve rse linguïsten blijken het inderdaad ni et ee ns te Zijll met zijn ve ronderstellingen. zo geeft hij ze lf aa n. Het ge bruik van

de gesc hreven bronn en i n deze vraagt om ee n
kanttekening: het onderzoeken va n bestaa nd c
bronnen kan namelijk ook bctekenen dat dezelfde fouten, mi s-interpretati es enzovoorts
vastgelegd door ee rdere ond erzoekers, reizigers en and eren wee r worden ge maakt. In mijn
visie had de auteur er goed aan gedaa n al s hij
uitge breid ge bruik zo u hebben ge maakt va n de
orale tradities va n de vo lken waa rove r hij
schrijft. Hij zou dan een breder spectrum he bben gehad . Ook mis ik een aantal publicaties
van onderzoe kers di e in de Guyana's ac ti ef zijn
en additi oneel materi aal hadden kunnen leveren, in zijn referenti e lij st.
De kwesti e rond de tribale namen krij gt
naarmate het proefschrift vordert ee n grotere
omva ng en lijkt dan eige nlijk het belangrij kste
thema te worden. Het hele proefschri ft begint
dan een beetje op twee o f ze lfs drie gedachten
te hinke n, nalllelijk het bewij zen van de betrouwbaarh eid va n indiaanse informati e, het
doen van herontd ekkin ge n en het bewijzen van
een hi stori sche continuïteit tussen bepaalde
vo lken met behulp va n tribale namen. De twee
autoriteiten op het ge bied van sociale antropologie en etnohi storie van de Gu ya na 's Rivi ere
en Whitehead zijn het op fundamentele punten
ni et eens met Bos. Ri viere zegt: .... it seems
10 me that your paper underlin es the wh ole
probl em of trying to identify group continuit y
and history by names' (pag. 3 19) en voorts
(pag. 322): .... I also wo nd er wh ether it is not
possible th at .. . tri bes were 10 a great extent the
creati on of creeping coloniali sm. Contacted
peo ples res ponded to th e ex pec tation th at th ey
were named groups, and Ih us, togeth er with
their names, th ey came into bc ing. In oth er
words a sort ofnominali sation took place - th e
names crea ted thc entiti es' . Ook Whitehead
geeft aan dat tribale namen vaak gecreeerd of
in stand gehouden zij n door Europea nen in hun
koloniale politi ek. Het lijkt dat Bos dit bewust
in stand probee rt te houden en sc huift alle
oppositionele argum ent en aan de kant. Hij
eindi gt ee n va n zijn laatste alinea's zelfs met:

Recem'ies
... hut th ey always look \vith them thaI c ultura l
e leme nt par excelle nce. their tribal namcs'
(pag. 399).
Ondanks het vele werk dat Bos ongelw ij feld
heeft verriclu om dit proefschri ft te vo lt ooien.
vind ik het jammer dat een dergelijk werk in
deLe vorm wordt gepubli ceerd. Aa n d e ve le in zic ht en die de antropologie en de etnohistorie
hebben verworven gedure nde de laatste decennia wordt op deze mani er nauwelijks waarde
ge hec ht. Een hoop ve rk eerde opvatti ngen over
de Inheemse realiteit en de w ij ze waarop deze
realiteit benaderd e n geiilterprCfl:'erd kan worden. wordt op deze manier in stand geho ud e n.
Kari n Boven

HI/I/h EI'l:'raert. De suikerplantages Fairjie/d.
Breukelerl1laard, CaJl lleJllapiho en La Jaloll.",·ie in (Ie periode I!ool"a!gaalllie (Ilm de emancipatie. AIIISlerdalll. 1999. 223 p. ISBN: 9IJ9IJ/144/-/.

Huub Everaert stel t zich in zijn proefschrift tot
doel aan te tonen dat de reconstru ctie va n (delen uit ) het leven va n Surinaamse s laven door
middel van kWi:llllitatieve analyse een reële optie is (p. 14). Hij gebruik t als bronnenmateriaal
voor zijn st udie de syste mati sc he aantekeninge n van de Her rnhutt e r ze ndelin ge n. met naJlle
de Spee iali ë n. die werden bijgehouden bij de
(tweemaan de lijkse) bezoeken aan de plantages. In de Speciali ë n werden veranderingelI in
hel leven van dc s laven o pgete kend zo a ls
ge loof. ruzies, relaties, ec htbreuk. heide ndol11.
Daarnaast ware n de slavenregiste rs onmisbaar
0111 lan gdurige re lati es te kunnen vaststellen.
Op grond van de aanwezigheid van deze bronnen \\'crdcn v ier s uike rplantages gese lectee rd
waarvan gegevens over dc s laven beschikbaar
ware n 0111 de kwantitatieve a nalyses te kunnen
toepassen.
Deze kwantitatieve analysen z ijn : de Fal1li~\'
ReCOI/Sfrl/Cfiol1 en de Eveflf HisfOly Alla~vses
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als methoden 0111 dc verschillende proccs$cn in
de tijd te bestuderen (I'. 20). Het proelsehriti
bestaat uit zeven hoofdstukken. Hel eerste
hoofd st uk bevat de probleemstelling. In de
hoofdstukken twee. drie en vier wordt ingegaan
op de bronnen. de bronnenkritiek en de
methodologische problemen die verband houden met de ge han tee rde kwantÎtatieve benaderin g. In het vijfde hoofdstuk, mijn s inzie ns een
hoo fd stuk dat veel eerder aan bod had moelen
komen, wordt het proces van kerstening besch reve n.
Hoofds tuk zeS bevat het pi(!c(! de resis/al/cl:'
van het proefschrift waarin de kwantitatieve
technieken worden toegepas t op de gegçvens
over de slaven va n de vie r suik erplantagçs. In
dit hoofdstuk komen de eigenlijke onderzoeksvragen aan de orde zoa ls het aa nt a l partners, de partnerkeuze. polygynie. ech telijk e
trouwen ve rpli c htin gen.
Terecht merkt de onderzoeker o p dat 'cijfers
zonder context gee n betekenis of inhoud hebben en dat ee n te ee nzijdige benadering 0 111
louter uit kwantiwti eve c ij fe rs over gedrag. de
seksuelc Illoraa l afte leiden, gedoemd is schipbreuk te lijden' (p. 21). Dit gezegd hebbende
gaa t de onderzoeker ovcr tot de o rd e van dc dag
zo nd er vo ldoende acht te slaan op de id eo logische inkleuring van het bronnenmateriaal.
De gegeve ns uit het bronnenmateriaal van dc
onderzoeker, met name de aantekeningen van
de zendelin ge n, zij n ingekleurd door de ideologie ovcr de moraliteit van de s laven. In deze
ideologie, die dominant was o nd er de bla nke n
in dc achttiende, negentiende e ll tot ve r in de
twinti gste ct:uw werden s laven gezie n als
Unte rnl c nsehe n. 1 Er kl eefde aan hen een inherent mankement, ze waren minder dan de bla nken op versc hill ende geb ieden: moma!. seksualiteit, intelligcntie. moed, trouw, deugdzaamhe id. ondernemingszin.
Het vooroordeel van de blanke zende lin ge n
over de ongeremde se ks ue le activiteiten van de
neger. wiens leve n geric ht zo u z ij n op directe
lustbevrediging, di e geen innerlijke beschaving
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of re mmingen kende n, vorm t de gro ndslag van
de aan teken ingen van de puri teinse zendelingen. Door bekering tot het christe ndom konden
de primitieve driften ge lemd wo rden. Zo blijkt
dat in 1809 grote ruz ie ontstaat Lussen een slaaf
en zijn vro uw a ls hij ontdek t dat de admini st rateur haar heeft 've rleid'. \-lij heeft het lef(sie.
E.M.) 0 111 hi erover stennis tc schoppen in het

blankcnhui s en dat kan de planter niet over zijn
kant laten gaa n. Slavinnen die met een blanke
verkeren. word t door dc directeur of administrateur ve rboden langer omgang te hebben met
zwa rte mannen (p. 123). Over het seksuee l gedrag van de blanken in dc kolonie Suri name
wordt n iets gezegd .' Ik wacht dan ook met
spanning op dc result aten vall onderzoek naar
de seks uel e moraal en dc se ksuele ged ragingen
van blanken in Suriname. He laas o nt ko mt Everaerl soms niet aan een toonzettin g die beïnvloed
lijkt door deze ideo logie. 'S lavinnen die het
aan legge n met vr ije zwarten , blankofTicieren en
planters blij ven in dit ond erzoek grotendeels
buiten besc houwin g' (p. 127). 'Op de en ige
pl antage l11et ee n mannenoverschot, BreukeIerwaard. zijn het voora l de mannen. die bij nac ht
en o ntij de plantage ve rl ate n om aan hun ger ief
te komen' (p. 143). Dat er bij de slaven sprake
zou kunnen zij n va n verli efdheid, liefde, genege nh eid, lijkt we lh aast een absurde gedachte.
Dit brengt me op de int erpretatie van de gevonden stati sti sche verbanden. Everae rt constateert dat 'c reole n (in Suri name gebore n
negers) meer vrouwen hebben dan in A fr ika
geboren negers. 'U it deze gegevens blijkt dat
Afrik aa nse mannen m ind er polygyn z ijn dan
hun creoo lse tegenhangers' (p. 137). A ls dit
verband ni et spurielis is e n gere lateerd wordt
aa n een ander verband namelijk, dat s laven met
een hogere statu s mcer vrouwen hebbe n dan
slaven met een lagere status, zou een rede lijke
verk larin g (hypothese) kunn en zijn , dat dit
gedrag geïmit ee rd is va n het ged rag van de
personen di e het hoogst in de plantage-hiërarchi e stonden (administrate ur, planter, blankolTie ier).

Ik raak cr steeds meer va n ove rtu igd dat vee l
gedrag van s laven ve rklaard kan worden vanuit
het gegeve n dat ze leefden in een lota!
inslilwioJl dat zic h kenmerktc door fysiek.
seks uce l en emotioneel geweld: de s lavern ij .
S lave n vcrloonden gedrag dat mensen (zullen)
verto nen die z ich in een dergelijke tout! instiIlItiOI/ bevinden: veri nn erlijkt of ver uit wendigd
ve rzet, onge ri cht gewe lddadige gedrag, aa npass ing/onderwerping, vlucht e n niet te vergeten psyc ho-pathologi sc h ged rag zoals zelfvernedcring, -haat, suïc ide. reg ressie, veinzen.
identifi cat ie met daders. In dit licht bezien is
het polygyn gedrag van de s laven wellicht te
verk laren lIit ident ificatie va n henlll cl de blanken·hiërarehie.
Gezegd moet worden dal d e on derzoeker
z ich vee l I1"lOe ite heeft ge troost om de vele
methodologi sc he voeta ngc ls en klemmen op
elegan te wijze te omzc il en. Voor deze pogingen kunnen we nicts dan lof hebben. Hel moet
een he idens karwei of monnikenwerk zijn geweest 0/11 all e re levante gegevens op te sporen,
te o rdencn en in een relati o nele database onder
te bre ngen. I-lij geeft op he ldere en duidelijke
w ijze aan op wc lke w ij ze hij d e ve le methodologi sc he problemen heeft o pgelost.
Toc h blijven wc zitten met het prob leem van
de generaliseerbaarheid van de gegeve ns. Een
eerste beperking is da t a ll ee n relaties van
gekers tende s laven of slaven die in contact
stonden met de ze ndelingen in de analyse
konden wo rden betrokken. De tweede beperking is dat de gegevens van deze slave n zowe l
in de Specia li ën a ls in de slave nregisters moesten zijn upgc,;nolllcil. Van de 100 I s laven op de
vie r suikerplantages ko nden s lec hts 336 (onge~
veer derti g procent) in de l11ulti·variate ana lyse
wo rde n betrokken.
Ge nera liseren va n de conc lus ies naa r all e
slaven op de vier plantages is reeds moe ilijk,
er is gee n sprake van ee n a-selecte steekproef.
Generalise ren naar all e Surinaamse slaven is al
helemaal kwestieus.
Tot slot: De aute ur wilde nagaan ofde bVi;lI1-

Rec(,llsies
titatieve benadering een reële op ti e is om (delen uit) het slavcn leven te reconstrueren. De
co nc lu sie van dc onderzoeker is dat deze optie
reëe l is (p. 70), Na lezi ng van dit proefsc hri ft
ben ik daar nog ni et ge hee l van overtu igd,
Natuur lijk kunnen allerlei kwantitatieve benaderingen en statistisch e techniekcn worden
losge late n op histori sc he data. Ze vormen een
uiterst welkome aanvullin g op de kwalitatieve.
hi storiografische benaderingen, Er kunnen
hypothesen ge toetst worden en opvatt ingen o f
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theorieë n worden gef:1Isificeerd. Maar gelet op
de hoevee lheid tijd en e nerg ie, de ve le
methodologisc he aanna men en vooronderstellingen, de beperkingen in dc: data -matrix
ze lf. kan de vraag naar de toegevoegd e waarue
van deze technieken voor het vergroten va n
onze kennis en in zic ht in het leve n van de
slaven t<:rccht wordcn gestcld. liet antwoord op
deze vraag is naar mijn menin g
niet volmondig pos iti ef.

NOTEN
I . Zie: Inch· Mok. In (h! ban van het ras. AanJrijkskumk tuss..:n wetells..:hap ":11 samenkving. prod"~l:hrift. ASe,\ !'ress. Amsterdam. 1\)9\). Recensie in de Vl.)lbkrant van 7 augustus 1\)\)9: '131ankell Lijn \all nature het o.:Jeh.' ra:.."
2. In het prod"schrift van IVbria lenders: SrrUd('/"s roOI" he! Lam, Leiden, 1996. wordt hil·rop exemplarisch ingega;m, h.\ . p. 297 :
. Veel blanken hielden er naast hun getrouwde vrouw een maîtresse op na. een zogel1aamd..: huitel1\'rou\\ ,llie Il1l'e~tal gekleurd
of zwart was."

Edwin Mars hall

Wim Hoogbergen

Signalementen
SI/sal/ Legêne. De bOKoge "all Blolllllojf ell
Van Brellgel; Jap an, .!uvu, Tripoli ell S Ul'iIIfIllIe ill de IIcgell fic ll de-eell uwe Nellerlull dse
ctlltllU ,. va ll /r et impel'iulism c. Amsterda m:
Konil/klijk II/stituut voor de Tropen. 1998. p.
468,/59.- ISBN 90-6832-277-X

Surinamistcn kcnncn de naam G.P.C. va n
Breugel va n diens publicatie Dag verhaal van
eell e reis naar Paramaribo en verdere DIl/strekel/ ;11 de kolonie Suril/ome uit 1842. De 24jarige Gaspar van Breuge l had in 1823-24 een
rei s naar Suriname ge maakt 0 111 daar de plantages Kocqhoven en Cli fTord Kocqshoven te bezoe ken, die in het bezit ware n van zijn fami lie.
lIij bleef bijna acht maanden in de kolonie.
Bijna twintig jaar later verschenen zijn re iservaringen in druk.
De bij het Konink lijk Instituut voo r de Tropen werkende kunsthistor ica Susan Legêne promoveerde in 1998 op de indrukwekkende en
fraai geïllustreerde dissertatie: De bagage van
Blomhqff e n Van Breugel: Japan. Jm'a, TripoU
en Surillame il1 de negel11iende-eeuHlse Neclerlamlse cultIluI' vall het imperiaUsme. Het boek
kreeg in het algemeen lovende kritieken in de
pers, met uilzondering va n Jan Blokker (Volk skram. 28 augustus 1998) die het een ' raljetoe '
vo nd ' zonder herkenbare methodologie' met een
' hak-op-de-takkerigheid ' va n een aanpak. Blokker verwoordt daarmee in zij n eigen vocabulaire heel treffend de charme va n het boek
De aan elkaar ve rwante fami lies BIomhotT en
Van Breugel behoorden tot de regenten aristocratie die protestant en Oranjegezind was. Gaspar van Breugel was de kleinzoon van Jacques
Cliflord Kocq van Breugel, waarmee we direct
de twee namen va n dc plantages die Gaspar in
Suriname ging bezoeken, kunnen thuisbrengen.
Volge ns Susan Legêne voerde Konin g Willcm I

een imperialistische politiek. daarbij gebruik
makend va n de leden van families als die va n
Blomhoff en Van Breugel. In hoeverre Legênc
l11et die theori e ge lijk heeft. wi l ik maar even
in het midden laten, maar in ieder geva l kreeg
Nederland va n Enge land na de Franse tijd veel
kolonies terug, waa rhee n de BlomllOlTs en dc
Van Breugels trokken . Hoewel ik de pa ssages
in Legêne's dissertatie die handelen overTripolis
en Decima hel meest infor matief en int eressant
vo nd, za l ik mij in deze bespreking beperk9 tot
het dce l dat over Suri nam e hande lt.

Voordat Gaspar van Breugel naar Suriname
vertrok ) had hij zich ve rd iept in cijfers, bocken
gelezen en deskundigen gc~ proke n . Ook had hij
de ni euwste kaart vall Suriname. gete kend door

Moscllbcrg bij zich . Tijdens zijn tocht in Suriname hield hij een journ aa l bij , dat als manuscript in het Tropenllluseum wordt bewaard. Daar
ligge n in het archiefverder nog een manuscrip l
met een ' Verhandeling over Surinaamschc Bezittinge n zeer dienstig voor Eigenaren van
Plantaadjes in de Westindien' en een dagve rhaal.
een bewerking van het eerder genoemde journaal. Vanuit al die aantekeningen ontstond het
' Dagverhaal [ele.)' van 1842.
Uit Van Breugels reisverhaal wordt duidelijk
dat het instituut slavernij in Nederland lang ni et
zo onomstreden was, als vaa k wordt gedacht en
gesuggereerd. Van Breugel schrijft tenminste
dat hij een bijdrage wil leveren aan de discussie
in Nederland over Suriname en de sla vernij . Op
gro nd van de literatuur di e hij in ederland
geleze n had, ve rwach tte hij een land vol mishandelde slaven. (In noot 103: ' Veel , zeer veel
hoort men daar va n reeds a ls kind in Europa!
Men tracht zelfs in de kinderboekjes nie t zelden
den slaafafte schi lderen, a ls hel ongelukki gste
schepsel der were ld : die in hel kl amme zweet
zijns aanschijn , ons kofTij en suiker bezorgt;

Sigllll/eI1Il'I/ fel'

- di e di ep ongdukk ig is. omcJat hij ee n we relddeel bewoont. wat" nie ts dan slechte blanken
hui svcsh:n. di e..! er op uit zijn 0111 al wat slaar is.
da g en na cht IC mi shandele n: - geene prentafbeelding. o rm en zie t den slmlfncuergeboge n
onder he..! t ont va nge n va n stokslage n. Met de pap
wordt het dus het kind reeds ingegevc n. om
vC lw<lrcl tc denk en ovcr onze tcgt.: lwoeters,
zoowd bhlllkcn als zwa rt en .. : Volgcns Lcgêne
ve rwijst Van Brcugt.:1 hier behalve naar Voltai res
Cal/dide. nilar de uit gavc voor kindere-n va n het
wc rk va n Slcdman . .J.G, Sredmmll/:" Reisen in
Sl/ril/ml/e,jiïr die Juge"d hearheirer \'01/ M. Cl,,:
Sc/Il/I::. ec n bock dat blijkbaar in Nederland in
de kringen wa:.!r ge lezen werd. ru im voorhanden was. Ui teraard trof Va n Breugel in Suriname ee n heel andere situatie aan.
Bij de uitgavc v"l n het ori gi nele manuscript
van Stedma ns NarHllil'e in 1988 door Richard
en Sa lly Pricc tonen de Price's overduidelijk aan
hoc aan een manuscript wordt ve rand erd door
autcur en uit geve r. In het geva l van Stedman
kan zelfs over cens uur ges proken worden. Een
soo rt gelijke observatie maakt Legê ne over Van
Brcugels Dagl'er/wol. Als wc hier het oorspronkelijke manuscript naast de gedrukte ve rsie leggeil. lijken voorva ll en te zijn verdraaid en feiten
verdoezel d. Het Surinaamse hu we lijk waarbij
men onget rouwd sam cnwoonde, wo rdt aan gcpast aan de in Nede rland mee r geb ruik elijke
huwelijksvol'm en onec hte kinderen wordc n

geëcht. En het zinnetje over de bastiaan: ' Zij
drage n da arom oo k altijd een langen stok waaraan een zwce p: haa lde de gedrukt e vers ie ni ct.
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hetgec n de titel GewlIIgef1ll1ssen meer Culruren
\ erklaart . Sordam heen de laatste jaren bijgedrage n aan de totstandkom ing van di verse tc1evisie.::documentaires, seminars en co ngrt.:ssen handclend ove r aspe.::ctcll van de Surinaamse cultuur.

Het is duidelijk dat Illel behulp van het materiaal dat hij daartoe ve rzamelde, dit boek we rd
geco mpi lee.::rd.
In de prol oog maak t Sordam duid elijk dal het
bock bestemd is voor mensen di e weinig over
Su rin amc en de S urin ame rs wete n. I-I ij denkt
daarbij voora l aa n hulpvt.:rlencrs bij justitie. hel
g~va n ge ni sw~zen en de politie. Met name wil
hij deze hul pve rl encrs inLic ht geve n in 'S uri naams' gedrag opdat onbegrip en de daaruit
voort vloe iende problemen kunnen worden wegge nomen. liet bock is ingedeeld in vij ft ic n
hoofdstukken, Het ee rste geeft een historisch
ove rzich t va n Suriname. Uitga ngspun t zij n de
di verse etni sche g roepen zoals we die op dit
moment in Surin amc vinden. Sordam begint bij
wat bij hcm nog gewoo n 'Indianen' heten. behandelt dan de.:: Europeanen. gaa t dan ovcr op de
'ex-s lave n', waaronder hij de bosnege rs ve rstaat. waarva ll hij fouti e r bewee rt dat zij gee n
gesc hreve n gesc hi edeni s hebbcn . Dan vo lge n
de creolen. de hilldostanen , de Javanen ell de
Chine/.e n. llet daarop vo lge nd e hoofd stuk . tweeen-een- hal ve pagina, kreeg als titel mee 'Socialisatie', maar eerlijk gezegd is mij een bectje
onduid elijk waarom, al is de zin : 'Anno 1995
nam dc bevolk ing va n Surinamc in aantal toe
en kre.::cg het kara kt er V~1Il een pluriforme en
gescgmelllccJ'(h,: samen lev ing' we l ee n hele t.::I'C
°IJef/(! I:

Max I. Sordam,," Gel'llllgefl fUssell meer CIIIfUl'ell: Adlfergromlell, /et'ells/uJlulillg eu ('111fUurgel/mg l'llll SU";Il{lllle,..\,. Amsterdam. 1999.

120 p. ISBN 90-90-12851.
De op 12 ju li 1926 IC Paramaribo geboren Max
I. Sorclam llli !..!.rec rde in 1963 naar Nederland
waar hij op tal va ll terreinen actief \\'as, onder
andere als hool'dbewaarder in de Bijlmerbaj es.

Een groot aantal inleidende hoofdstukke n
vo lgt: f~lll1ili csystc m e ll . migratiestromen. accu ltlll'ali e en pluralisme. Surinaamse jongeren.
discriminatie.:: en racisme. gelijkheid en gelijkwaard igheid, identiteit en onaOmnkelijkheid, pluralisme en etn ocentri sme. Erg vee l nieuws, or
een interessante afw ijkend e mening, bevallen
deze hoo fdstukken niet. Ge lukkig wordt het boek
va naf hoofdstuk 11 interessanter. In hoofdstuk
II beschrijft Sordam problemen en Jnekdotes
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die men binnen de gevange ni smuren met Surinamers had (of nog heeft) e n de laa tste hoofdst ukk en gaan over winti , inc lusief twee-en-ee nhalve pag ina over 'winti in de bajes'. Helaas is
dit ee n vo lkom en warrig verhaa l. De persoo n
di e ee n en ander heeft uit getypt, of geredi geerd,
hee ft er in ieder geva l al (in een vet lettert ype)
bijgety pt: ' [Erg onduide lijk verhaal! i]'. De leze r
is du s gewaarschu wd.

maar wat door buitenstaanders toc h wat ongelezen blijft - tot bij zonde r informati ef. Tot de
laatste catego ri e reken ik o nde r andere het
boe iende artikel van de archeo loog A,H, Versteeg: Tlle HislOIy of Prehistorie Archaelogical
Research in Suriname. Erg verh elderend en
interessant om te lezen is oo k het artikel van
A leva en Krook over de gesc hi ede ni s va n de
cartog rafie van Suriname , waarin wc tal va n

bekende namen tegenkome n, zoals De Lavaux,
Th, E. Wong. OR. de VIelIel: L. Kl'Ook, Jf.S
ZOl1 neveld & A.J van Lool1 (editors). Tlr e
J-/iSfory of Earl" Sciellces ill Surillame. Amsterdam: Royal Nelherlancls Academy of Arts
olld Sciellces, 1998. 480 p, f 160, -, ISBN 906984-226-2,

Na de Tweede Were ldoorlog zijn de geografie
en de antropo log ie uit e lkaar gegroe id. Binnen
het curriculum van de geografie-oplei dinge n is
gee n plaats meer voor de 'volkenkunde' en ik
ko m nauwelijks meer antropo logie-studenten
tege n die bijvakken soc iale geog rafie vo lgen, of
het moet op de spec ialisatie ' Ontwikkelingsstudies' zijn. Er z ijn apa rte citeerge meensc happen ontstaan , Een tijd sc hrift als de NieulVe Wesl-Illdische Gids is de band met biologe n
en geografen kw ijt geraakt en in de Oso verschijnen ook nooit typi sc h geografisc he art ikelen. Jan van Donse laar, die bioloog is, vraagt
nog we l ee ns de aandacht voor Surinaamse
planten en di eren (zie bijvoorbee ld de rubri e k
' berichten ' in dit numm er), maar dan li gt de
pri orite it eerder bij de taalkunde, dan bij de
bio logie,
Een en ander is betrcurenswaardig. Daarom
in de rubriek 'S ignal ementen' een korte besprek in g va n Tlle HislOIy of Earth Sciences in
Suriname om te voo rkomen dat de meer in de
cultuur- en de maatsc happijwetenschappen geïnteresseerde lezers van dit blad het boek ongezien laten. Na een introductie bevat de b undel
nege nti en artikelen, variërend van uitermate vakspec ialisti sch - waar natuu rlijk ni ets op tegen is,

Hene man, Moseberg, Loth, Van Ca pe ll e,
Bakhuy s en De Goeje, De bij het artikel afgedrukte foto 's geven een bee ldende impress ie

van de tochten door ' het binnenland' in het
begi n van de twinti gste eeuw. Ter bevesti g in g
dat inderdaad aparte cit ee rge mee nschappen zijn
ontstaan , geef ik even de kanttekenin g dat bij
dit artike l in de bibli ografie geen ve rw ij z in ge n
te vi nden zijn naar Sil via d e Groot d ie in het
tijdschrift Oso en in het in 1983 ve rschenen
Liber Americorul1l voor Rudo lph van Li er een
belang rijke bijdrage leverde aa n de hi sto ri sc he
ca rt ografi e. Deso ndanks, ee n waardevo l boek,
maar het kost we l f 160,- ,

Gerda ell Piele/' Bol-Doelwijl, De fall/ilie DoelWijf; beschrij,'illg vall de vo(}rollile,.~, ell tie
plaats vall oor!<Jprollg. 1998. Eigen uitgave. 150
p./35,- te bestellen dool' overmaking van dit
bedrag op poslbllllk 242.7752 1.11. v. l' Bol ell
GN Bol-Doelwijl Ie Papendrechl (0786157 141) .
Als u wel ee ns ee n arch ief binncntoopt, dan za l
het u o nmi dde llij k opva ll en dat daar twee categor ieën bezoekers rond lopen: wetenschappers
en genea logen . De wetenschappers zitten meestal
gedurende de gehe le dag in a ll e ru st achter een
tafel , waarop een aa ntal dikke in gebonden foli o's li ggen. Zo 0111 het uur verlaten z ij de studi ezaal even om een kopje koffi e te drinken en
een plasje te doen. Als u ove r een maandje terug
zou komen , zou u hen waarschijn lijk op deze lfde ta fe l wee r aantreffen. De genea loge n z ij n

Sigl1111e111ellfell

vee l act ieve r. Zij lopen van de kasten mel klappers naur dc microfiches. maken wat lawaai soms hoor je ze ze lfs juichen - cn voeren met
elkaar in de kofTieruimte uitgebreide gesprekken over Ilaar wie ze op zoek zijn ell waar de
zaak vast loopt. Ze geve n elkaar ook voortdurend adviezen om een vastgelopen onderzoek
weer los te krijgen.
Er zit iets nlscincrends in de speurtocht naar
de voorouders. Is hel een soort boete-doening
omdat je je tijdens je jeugd nooit voor oudjes
interesseerde en nu ze dood zij n op een ingewikkelde manier moet achterhalen waar hun
ouders vandaan kwamcn'? Het begin van de grote
uitwisseling over vooroude rs is maar nel begonnen. We beginnen al op internet te zoeken of cr
ergens op deze were ld nog familieleden van 011S
wone n en dive rse fami lies zetten alles wat zij
op dit gebied verzameld hebben op de eigen
website. In deze Oso staat in de rubriek "berichten' een interessante bijdrage VHn Th. SlatiusJordens over haar zoektoc ht naar een Surinaame
grootmoeder. Jean Jacq ues Vrij en William Man
A Hing zoeken in dezelfde rubriek naar de eerste Chinees in Suriname en Sandew Hira maakt
duidelijk dat de hindostaanse data-bank in het
Algemeen Rijksarchi ef te Den Haag een groot
succes is. Het bij de Stichting IBS uitgegeven
MWll/lllissies il/ Surillame was ook een succesvolle uitgave. Hel ;s heerlijk om ergens de naam
te Iczen van iemand. waarvan je voo r één-vieren-zestigste deel afstamt.
Bij genealogisch onderzoek moet je hel vall
tips hebben. Er zijn een paar handige boekcn

]/y

geschreven over hoc je moet beginllen bij stamboom-onderzoek en het archief va n de Burgerlijke Stand is een zeer lOegankelijke bron, maar
als de I~lmilie begint te ve rhui zen en bijvoorbeeld lIit Suriname afko mstig is. dan wordt dc
zaak al snel wal ingewikkelder. De Illecslc creolen stam men af va n in 1863 geëm~lIl eipeerde
slave n en kregen op dat moment een familienaam. De eoncordance lusse n deze fami lienaam
en de plantage waar iemand vandaan kwam. is
nog niet gepubl iceerd . Daarvoor moet je naar
het Bureau Bevolkings Zaken in Paramaribo.
waardoor hel genealogisch onderzoek onder
Surinamers al sne l stokt. Dat met een ninke
investering in tijd een heel leuke familie-geschiedeni s te sch rijven is bewijzen Gerda en
Pieter Bol-Doelwijt in hun in eigen beheer
uitgegeven bock De familie Doehl'ijl.
De familie Doelwijt komt in MWlIlmissies;1I
Suriname ni et voor. Het is daarom ook niel
verwo nd erlijk dat de schrijvers de gesc hiede ni s
van de fami lie laten beginnen bij de in 1863
geëmancipeerde Chri st ina Susanna Doelwijt.
Deze vrouw was in dat jaar al 71 jaar en alle
thans nog levende DoeJwijts zij n naar haar te
traceren. Zijtakken van de familie - die eve neens in meer of mindere mate behandeld worden - zijn: Berggraaf. Gollenstede. Lemmet.
Vreeswijk, Dikmoet, Parkcr, Jondson. Abarbanel. Corstcn, Essed I-Ierts en Gorissen. I-Ict
boek is tevens nuttig als opstapje en kan als
voorbee ld dienen voor andere Surinaamse stamboom-ondcrloekers.

Irene Rolfes
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Berichten
On-Surinaamse namen voor vogels

ui. Suriname
Er bcstaat seder! 1991 een lij st va n Nederlandse namcn voo r a ll e, ruim 9300 toen van de
were ld bekende voge lsoorten , same ngeste ld
door C R. Roselaar. De nam en uil deze lij st
staan ook in Complete checklist vogels \ 'al1 de
wereld, ee n boek uit 1998, dat a ls auteur Michae l Walt e rs ve rmeldt. Bij nader inzien blijkt
echte r, dat Waltcrs het in het Engels schreef,
met daarin naast de wetenschappe lijke nam en
de Engelse. Alldré J. va n Loon zo rgde voor een
Nederl a ndse ve rtaling Cll bewerkin g en is dus
ook vc rant woo rdeijk voo r de overnamen uit de
Roselaar- Iij st.
Nede rl and se name n voo r 9300 voge lsoorten! Dat maakt e mij nieuw sg ie rig , \Vat de
nam en va n voge ls in Nederland betreft was e r
niet s verrasscnds Ie verwachte n. Daar is de
gro te versc he ide nh e id aan volk s nam en al lan g
uit ge kri sta lli see rd to l een conseq uent toegepast
ste lse l van standaard namen , die nu in de lij st
dan ook allemaal gebruikt z ijn. Maar hoe zou
het staan m et de Surinaa ms-Nederlandse namen di e in Suriname ze lf aan de vogels uil het
e ige n land gegeven worden ? Hi er had z ich toch
de ge lege nh e id voo rgedaan een aantal kun stmatige boeke nn amen door ec hte, uit de
S urin aamse vo lksmond, te verva ngen en het
bede nken va n ni euwe overbodig te maken .
Mijn ve rwac htin ge n wa ren evenwel niet hoog
gespannen en daarom begon ik voorz ic hti g:
meI grietjebie. Het standaardwerk Het Leven
der Dieren van Grzi mek, in Suriname in meni ge sc hoolbib li o th ee k Ie vi nden, geeft immers
onder de ve le voge ls uit Suriname alleen aan
deze e ne z ijn S urinaam se nanm. Wat vind ik?:
'g rot e ki skadie' . Mi s du s. Alleen Nickerianen
gebruiken 'ki skadie'. in feite een Engelse
naam . Ma ar ee n on-N ederlandse klank was du s

kennelijk geen bezwaar voor de lij stmakers. Ik
zocht dus ve rde r en von d onder meer:
'gekra~gdc boomgors' voor roti, 'schrecuwpiha ) voor paipa;pUo of boes ieskolVloe, ' klein e
chachal aca' voor wokago en 'gemarmerde
tandkwartel' , jawel. voo r tokor. Dan het lot van
mooie. echt Nederlandse namen , al lang ge leden in Suriname bedacht: ' Fineh' organist '
voor blcll/wdas. ' Wijkin s gors' voor gelebek en
' bonte wate rtira n' voor kmoelll iogel of katoentje. En wat is c r geworden van het dan s-

meestertje of srio? Dil alge mene vogeltje fladdert telkens even snel op. also rhet aan touwtjes
omhoog wo rdt ge trokk en, zoal s een ' dan s-

meester' (het oude woord voor ' marionet'). En
daarbij roept het ' s ri o!', Ik genee r me hel
bedenkse l uil de lij st van Roselaar/Van Loon tc
moeten opschrijven: ' wilbrauwgrasgors'.
Naa r mijn bevinding zij n er 31 SurinaamsNederlandse namen die zonder cnig vogelkundig of taalkundi g bezwaar hadden kunnen worden opge nomen. De bovenstaande zijn daar
voorbee ld en va n. Alleen margrietje, de spec ifiek S urinaam se naam voo r enige soorten papegaai , staat wè l in de lijst. Wa s het bestaan van
Surinaams-Nederlandse vogclna mcn dan tóch
bij Rose laa r/ Van Loon bekend?
Het ergert en ve rdri et me telken s weer te
moete n merken, dat het tot ve le n in ederland
maar niet wil doordringen dat men ook in
Suriname (onder meer) Nederlands spreekt,
ook a ls het gaat over in Nederla nd niet bekende
dingen , zoal s de eigen dierenwereld. En zij die
zich daar wel va n bewust zij n, nelllen dan loch
vaak ni et de moeite waar nodig daar co nsequenti es uil te trekken. Want, zeker, Illoeite zo u
het gekost hebbe n 0111 de hi er bedoelde se lec ti e
van Surinaam s- Nederlandse vogclnam cn tc
ve rwe rk eJl . Toch had dat moeten gebeure n.

J. va n Dansclaar

Berichten
Fokr A POU\\
111 het laatst verschcnt::n nummer VUil o.w
maakte dc heer Man A Hing melding van hel
reit dat de Chinees Foké A Pouw in januari
! 822 tc Paramaribo overleed. terwijl algemeen
aangenomen wordt dat ck: eerste Chinezen pas
in I R53 voel op Surinaamse bodem gezet hebben. Over (!c7e figuur heb ik enkele gegevens
verzameld in het kader van mijn onderzoek
naar de maatschappelijke achtergrond van de
vrij e zwarten t::n kleurlingen die in de jaren
1775-1816 deel uitmaakten van de schutterij
van Paramaribo. Foké A Pouw die - als hoogstwaarschijn lijk enige Chinese kolonist I - feitelijk natuurlijk builen 1.I11e catego ri eën viel. was
namclijk ingedeeld bij de burgereompagnic
vtll1 vr ije kleurlingen . Ik kan het éé n cn ande r
mededelen ove r respectie ve lijk de duur van
zijn ve rbl ijf in Suriname. zijn beroep. zijn
nakomelingen en tenslotte over Zijll ouders.
De nachtwaclll vorll1de in normale lijden de
voornaamste bclllsting voor sc huttcrpli chtige
stadsbewoners. Zo 'n drie maal per maand dienden zij 's nach ts de wacht tc bet rek ken: in het
geva l van de vrije kleurlingen en zwarte n aan
het pad van Wanica. Wie niet kwam opdagen
wcrd beboet met f 3,-. De abse ntie-graad was
desalniettcmin hoog. Ook Foké A Pouw liet hel
meer dan eens afweten. Zijn naam (in dit geva l
gespeld als 'Fockie Apouw' - een andere variant die men in de bronnen tegen kan komen
is 'Foc:k~ Apa uw') komt dan ook voo r op een
I maart 1806 opgemaakte lijst van burgers, die
boelen verschuldigd waren wegens verzuimde
nachtwachlcn. z Het door hem te betalen bedrag
bedroeg op dat moment f 15.-. Hij was du s
ze ker vijfnachlen waarin hij wacht had moeten
lopen niet ve rschenen. Hetgeen impliceert dat
Foké A Pauw zich op zijn laalst in januari I XO(l
(en vermoedelijk ee n poos eerde r) in Paramaribo gevestigd moet hebbe n.
Foké A Pouw voorzag in zijn leve nsonderhoud als vissl..:r. Dat was HIthans het geval in
1811. Bij gelegenheid van de volkstelling dat

jaar liet hij buitendien invullen l dar hij CLIl
Chinees van g\!boorte uyt Canton' was èn dat
hij één slaaf bezat. I..:en jongen va n gemengd
bJoccl. genaamd Robi sooll. die ti1l11llt::llnansleerling was.
De Surinaalllse visserij - op zee, zowe l als
op de rivieren en krekt.:ll - werd aanvankel ijk
voo rn:llllc lijk door slaven uitgeoet"encL maar
was sedert het eind van d~ ,1c/lIIicnde eeuw
typi sch een bedrijvigheid va n vrije zwarten t::11
kleurlingen. Ach tti en v~n hen. onder aanvoering van de mulat Adriaan Isaac Koopman
(circa 1751-1804). schrcven in 1788 in ccn
memorie aan het gouvernemcnt ze ker te wett.:11
'dat cr geene and ere visscrsbaasen [d.w.z. Lelfsland ige onde rn emers, jjv] zijn dan de
memoriante ten (kescl1' ''~ Koopman, in een
eerder leven si<l<lf va n t::cn broer van de beruchte Sus,lnna dl! Plcssis, was cen mail Illet
onm iskcnbarc voortrekkerscapaciteite. ~ Dri~
jaar tevoren had hij hel initiatief ge,'olllcn tot
de oprichting van een vismarkt. eell centrale
plaats waar hij en zijn confraters hun vangst te
koop aan konden bieden.!> In 17gg trachtten
Koopman c.s. overigens de medewerking va n
de overh eid te krijgen 0111 dc eonc urrentie die
zij van slaven ondervonden te eli mineren .
Bij dit gezelschap met gi lde-achtige trekjt::s
vond Fok~ a Pouw dus aansluiting. Nog kort
voor zijn dood. in november 182/. betaalde hij
dc vereiste: leges voo r een ve rgunning 0111 de
visse rij uit te ocfenen. 7 Onder de andercn di e
rond die lijd bewalden voor een ' vischpas'
bevond zich Robinson Focké. Illogdijk dezdfde als de in lS11 door Foké A POllW opgegeven
sla velljongen , maar bove ndien - naar alle waarsI.:hijnlijkheid - zijn Zoo n.
Nadat Foké A Pouw op 2 / januari 1822 zijn
laat ste adem uit geblazen had. gaf een zekere
Fanny va n Pringle aan het departemellt van
Onbeheerde Boedel s en Weze n kennis van zijn
overlijden. Een ambtenaar spoedde zich naar
het sterfhui s. Hij constateerde dat de gestorvenc geen tcstament had nagelaten en noteerde
voorts
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", lijk Lal morgen ochtend tcn kooien van den boedel op een
ordentelijke \\ ijzc Ier aarde wcrde besteld - egler zal de doodki st betaald worden door de \ rijc Robinson Focké en Jamcs
Fockê. zjjnde twee kinderen door den overleden" verwekt bij
bo\cngen< Fanny va n Prcngcl & door hem vrijgekogt : 8

Nu zo u het mij zeer ve rbaze n wa nn ee r Robinson Focké ni et de ze lfde persoon zou blijken te
zijn als de in andere bronnen door mij aangetroffen Johannes Robinson Fokké. Maar dan is
het Illinder waarsch ijnlijk dat hij een zoon was
van Fanny van Pringlc. Johannes Robinson
Fokké stond namelijk tot 29 augustus 1866 bij
de burgerlijke stand offi cieel ingesch reve n als
Robinson va n Wassing, '! En dat maakt weer
aannemel ijk dal hij hel ' mu latle kind '
Robinson is, dat samen mct zijn broer Tomso n
in 18 12 werd gc manumittecrd door de v rije
mulattin Cornclia va n Wassing. Hun moeder
was blijkens het manumissieM rekcst evenwe l
een slav in va n genoemde Co rnelia van
Wass ing, een nege rin ge naamd Sina en niet
Fanny va n Pringlc. \I)
Joh annes Robinso n Fokké kreeg kinderen
met Henri cttc Jal1sjc Boschman, ee n dochter
van de vrije mulat Hendrik Willem Boschman
en de vrije negerin An gelica van Heystv liet.
Haar vader zowel als haa r broers waren, net al s
haar man , vissers. 11 Z ij en Fokké moeten kort
voo r zijn ove rlijden voor de wel zijn getrou wd.
Fokké sti erf op 27 april 1867; volgens zeggen
van zijn weduwe had hij zijn 'vissc hersaffaire '
ge ruime tijd tevo ren aan zijn oudste zoon ove rgedragc n. 12 Deze zoon was Frans Jacobus
Fokké; bij de Emancipatie in 1863 ontving hij
als tegemoetkoming voo r het verlies va n één
slaaf - de visse r Zeeman - f 300,-.1J
Fokké senior zou bij zijn overlijden in 1867,
62 jaar oud geweest zijn . Daartegenover staat
bijvoorbeeld een ve rmeldin g uit 1840 van zijn
leeftijd als 42 jaar. 14 Hij woo nde toen met
vrouw ('hu ishoudster" zo men wil), kinderen
en sc hoonfamilie aan dc Zwartenhovenbrug M
straat no. 254, waar hij 27 jaar lat er ook zou
overlijden. Was hij nu geboren in 1805 of in
1798 of ergen s daaro mtrent? Indien hij inder-

daad de zoo n was van Foké A Pauw, heeft hel
antwoord op die vraag belangrijke implicaties
voo r de datering va n de komst va n laatstgeM
noemde naar Suriname. l )
Over de stamvader der Surinaamse Fokké's
110g één ding. Zoa ls de heer Man A Hing OpM
merkte was hij gedoopt en heetl e hij sedertdi en
Johannes Foké A Pouw. Die (R.K.) doop had
slec hts vier dage n voor zijn overlijden plaatsgevo nden, in het ziekenhuis. De inschrijving
va n zijn doo p ve rm eldt ni et alleen een vo lle M
di ger versie va n zij n oo rspro nk elijke, Chinese.
naa m: Foké Toe A BOUl\', maar ook de namen
va n zijn vader en moeder, respecti evelijk Toe
a Mooyen A Theen. lfl

Jean Jacques V rij
Nasc hrift

Door William L. Man A Hing

./

Het vers lag va n Jean Jacques Vrij met aanvul M
lend e archiefgegevens over Foké A Pouw geeft
een duidelijk beeld van de wijze waarop Chinese immig rant en zich aanvankelijk hebben
geïn tegreerd en gec reoli sccrd in de plaatselijke
samen leving.
Het reit dat de ouders van Foké ge heten waren Toe a Mooy el1 A Theen en al s zijn eigen
naam was opge tek end Toe A Bouw (mandaM
rijnsMpinyin : Dil Ycl Bao), maakt dat de ee rd er
gegeve n uitleg, namelijk dat ' Foké' geen naam
is maar cen kwa litatieve aanduiding (hierdoor)
nog waarschijnlijker moet worden geacht. In
deze traditionele vorm van naam voe ring is de
fami li enaam Toe o ft e we l DI/ .
Bijzonder interessant is overigens ook de
omstandigheid dat Foké A Pauw gereg istreerd
was als (beroeps-) visse r, want van oudere creoo lse inrormanten had ik reeds geruime tijd
geleden vernomen dat het gebruik va n ee n fuik
bij het vissen in Suri name geïntroduceerd zou
zijn door Chinezen. Tot dusver is over deze
opva ttin g niets teru g Ie vinden in de bronnen
en literatuur.
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Mei hCI gegeve n dat als geboo rte plaals \all
de plaats Ca 11 (011, dJI is de hoord slad va n
dc provincie Ciuangdong, slaal ve rmeld dient
mct grote omzic hti g heid/voorz ic hti gheid te
worden o mgcgaa n. Immers ook bij een ni ctonaanzien lijk aantal va n de latere vrije imll1igr~lIlt c ll wordt Cant o n al s geboorteplaat s vermeld, 7.. lIlk ~ ondanks het reit da t zij uit ee n
andere. mcestal kleinere plaats van de prov incie G lian gdong (o ud e spelli ng: Kwangtung)
Fok ~

afKomstig blijken.
Alle ni euwe onthullende informatie tcn sp ijt
is loch nog niet komen vast Ic staan \\'annecr
C ll o p wclke w ij ze Fokë hel land is binnenge-

6,
7.
X.

9.
10.

komen. Er z ijn zoveel mogclijkhede n te bedenken dal hel in dit stadium we iniQ zi n heeft
om da,lrovcr te gaan specu lerel; Verdere
arc hierstudi e in deze za l mogelijk meer Ji cht
kUllllen wc rp..::n op het leven van Foké vóó r zijn
binnenkomst in de kolonie.

NOTEN
I, Ilcl oodl!rzock Ilaar de ~ChUlll'rij van Paramaribo \cr~chafi

mij l'en rl'dl!li.i~ hl'eld van dl' popul,Jlil' VUil \riJe mannelijke burger~ \anafclrea 1775. Mijn indruk is dat Fok~A
PUlIW ni.::l alken lt1 lijn lijd de cnige. ll1a~lr ho\'cndicn in
de Surinaamsl' geschn:dcnis dc ('t'/"s/e ChirK'se immigranl
gn\("!:SI

i....

Aigemccn Rljk~ Arehlt'f. eerSIc .. fd".'lill~ {ARA-I). archief
R:lad \all Poli lie SUfinamc ( R\ P) 187. bijlage hij notulen
II maarl I RM.
J. Door Ferdilland JN . lIocn. Cl'n kkmling. \UIl b,.'rocp
mcrsd;l;/r; ARA, eolIeetic microrilnb, VolblClling 1811.
/1'('1' lo/t!ltIl'II, 11/111 Ml/cl." \ " 86.
~
-L ARA- I. Ih P 569 f1' 23 C.\ ..
5. I kt ligt 111 mIJn hcdndlllg 0111 eldl'rs dieper in te gaan (lP
dele 111 \eel oplichten hiJ70nderc achlllel1dl'-l'eu\\:.c
SurÎnamt.'r. Ilij wa, de Loon van de negerin Judiequl' l'n
I!en mij ollhl'~endl' blanke \adcr en ht't'Ul' aanvallkeliJ~
FOrllllll. 111 1772 H'rtrnk hij r1IelliJIl meester Reillier I ~aae
dl! PIessis naar Amsterdam, waar hij lil de \\btl!rh'rk
Adriaan Ismll' gedoo pt werd cn de naam Koopman aannalll eGl'fllCellle Archief Arm>tcrdam, Particulier Archief
376 1l(J, 26 p' 254 e.v.). Vermocdelijk I'em'ierf hij hicr de
vrijhcid op grond van dl! (1;lter aangepaste) resolutil' van
de Slalen-Generaal d,d. 9 augustus 177 L \"Olgells welke
.'>la\'el1 die door hun tnl'l!.'>tcrs willells cn weten s naar de
Republiek {ll'crgehmehl warl'n. niet in slavernij geholltkn
kondell worden . Hij keerde als vrÎj 111,111 /J.1ar Suriname
2.

IL

11.

IJ
1-1.
15.

13/
tl'rug. hU\\l1c cr ~en CllT;lI.. a\l~e tnulauin \li~' hIJ lil \nN~'r
{bm h:I\1 t)nllll.)~t.:n 'lichtte ~'en gl:lIlI. 71JII enll11lllll,dll'
al' tl\ Itt:lll'll (ltl~' Ill.:h 111':1 lIll lh.' \1~,~'riJ hqx:r\..t.:nl kgdell
hcm gl't.'11 \\ Il1d"'l~r ... n. I kt kopen en 1Il;lIltllllltll'rcll \ ~111
liJn lIlo... der ... n IIJII (I\\;lrlel nml.'r ell /1l~H.'r", \\a~ \unt"
hl'lll lil tïnaneil'1.'1 Or"l"hl el.'l1 Ik'lIh.';;dl!l. fijn \\l'tllgl'
~inderetl (l'l'1l 10\111 l'n 1\\l'e dodlter~. \\'..:I~l' la:lI.;11." 1\\l.'l'
Ill.'h lil III)lland h':"'lIgdl'n) 111:1 hl) I.'en :Iardlg M'IllIllI.'IJ~ n:l
11\1<1\-1.01111 Nowrieel !\rchid SlIrll1;lm ... IJO] 11' 15-1)
ARA- I, RvI' 1;1.(" r1IJtukn 10 :HlC.ll~W' 17S5.
ARA-I. arehiel" ( iIHI\ ern ... nll'I1I~S~~Tetaril! Suriname 7-1 7.
ARA-I. dl!p~lrtl.'!Ill'n t On he heerde 13o.::dds 1.'1\ \\'e/l.'l1 Surinurnl.' I 7K~- I ~21' 125 1" 263.
Okkl.' len 1101 t.' /\:. Frank Draglensll'lIl. 1/111111111/\\1'" /11
,\'/II1I11I/1//' 1iî3~-IS(d, Ulrl.'ehl I'JiJ?: 372.
AI~A-1. R\!' SlO 110. 28. lIoc\\<.'1 l'r gl'Cll l'n\..de dlrCl:lt.'
a:1I11\ 11/11lg I:' \oor el'lI b<.'tro~~"'lIht.'id \;111 hlki' A POUI\
biJ de/l' lIlalllLrnl~,il' i, ~ugge~t l er dal \ oor het ond~rhoud
\;111 d~ klfldcrt.'11 bllTl.l :.lollllcn: IJN . \I.x'u (dil' l'erlJcr,
11.\ de ,ol~stelling-';JII lXII. \Ullr Fot..i' I\ 1'0ll\\ de
upg:!'e h,ld \('ï/llr.gdl l'Tl Willclll AJriaan Koopman (die
hl't bt.'dTlJf';IIlIiJn \ader Adn,tan Isaal' ,00rll<.'l1e. l'n dll~
een \akhml.'dl'r Ltn Fokt:: A I'ou\\ \\as). Dl'n ~ baar t~ lbl
de \ TIJg ... , l/Ig door Cornc!la 1>111 WO~~lIlg gl'ëlkelueerd I'
n:\(!at Lij olldl'rshalltb door F\l~~' A POll\\ ~dlaJd()o:. \\,I~
g61l'ld. Vuür wat betren bnny : mogelijk \\a~ lij in IS~2
Foké A l'ull\\ 'S ·hUl.'>houdster' thl,t 10<.'11 gangl1arl' euli..'Ill!,ml' \'1I1r~<.'n \rL)\I\\ lI1<.'t \\ie men Inconeuhin~lal keli).
lil dal g<.'\af ~;II! Lij gt'lllaU..: lij~ p<.'r abuis \(1)1" de moctkr
\;ln liln bcilk Imm~ 71JIl ;l(Ingezi~n. Ofzij <.'.::n ~' Ial /11 \\a~
dan \\.::1 l'en vriJ~ \ rIlU\\ is nl<.'l dui(klij\... In I~\ I \\a~ Ik
Ill'gerin Faml} l'ell \':111 de derti..:n ~1a\~11 \'an d" gnU\l'rnl'Illl'lItsamhtl!na:lr Jam..:s Pringk: lij slond gl'rl'gi~tr.::erd al~
hui~l11c!d (ARA collt.'elll' microfilms. Volksl"lling I~I t.
Ilh/l1'\ I: 2~1. 11ll1leil lij lil lS22 Ilog Pringk's sblin \\~'.
h;\{! lij in dlel\.'> hUI~houdell lil il'd..:r gc\al g"l'n emplooi
l11~er, wam Pnnglc \\a~ hel jaar le\ or'::ll gcrl'patrli..'l'rd
(ARA-I. R\I' 709 1111,10-')
,\R A l'I)I)Ct'lIe 111/('r{) f JJUh. \ol~s t clli n g 1~11. ,,.....
("olflll/"t,cI, /lil/I bll"·I., VI 1"\: "RA- I. an:hi"fGlllllt.'I"IIl'l11ellt-Gener.l;11 der \\bt- lmll:.eh<.' Bai11lngl'n «(;(;\\'111)
66X no. 25-1
ARA-I. {kparteTlll'lII Onbeh<.'<.'rd<.' B O\:lkl~ en \\l'7ell
I ~2S· I S76 125 f' 3(,6
ARA-tl. arclucf A lgel11l'rk' Re~l'Il~:\Jner. Cnrnptahd lk+
hl!L'r 11:<1-1·1953 2JI, .;taat mI. 259.
ARA-I, GGwm (16S no. 254.
len g.rote \raag blijft - <.'n 7a! Illlsschrl'n altijd blij\l'n hOI' I'okt! A 1'0l1\\ 111 SumwJlIl' \erzerld i~ geraa~1. l'l'lI
r<.'ëk nlOgehJ~hl'ld is dat hij de \..olonil' i1 1~ Zl'l!lI1an is
binnenge~olllen. I: uropese, waaronder NederJand~c en
Engd~c. schepen die lil deze periode Kanton aandeden
(lOef] de l'nige voor hen opengeste lde Chinese hawnplaah) lullcil daar bij gdegl.'llheid hun lIitgedund..: bemalllllllg ~Hlngevulu hebben mI.!! Chinese ze.::lieJell. Ollk
O\erlgen~ op d" n:lOur$chl'pen die ,all J]al~l\iu naar de
Reruhlle~ '"Ieren ~\)n 111":11. vanaf eirca l7S0. I()~aa!
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geworven Chinese matrozen aantreffen. Later, vanaf het
eind van de negentiende eeuw, nam dit verschijnsel signifIcante propo rties aan; de eerste Chinese kolonies in
zowel Engeland als Nederland werden gevormd door
afge.~nonstcrdc zeelieden . Zie hiervoor bijvoorbeeld : J.R,
BrUlJn,

'zeevarenden',

Maritieme Geschiedenis der

Ned.~rlandell

deel 3, onder redactie van FJ.A . Broeze, J.R .
BnllJIl en FS. Gaastra. Bussum 1977; 152 en F. van Heek,
Chll1eesche immigramen in Nederlalld, Amsterdam 1936:
15 e.v.

16. ARA-I. oud-archief Burgerlijke Stand Suriname 16 p.
157.

Ko'w' go luku ' tongo
Een cursus Sranallfol1go voor zelf'irudie

Ka \v' go luku is een conversatiecursus Sra/lanlongo op cassette of CD. De titel van de

cursus betekent zoveel als Lalen we gaan kijken en geeft ook direct de opzet wee r van deze
cursus: een eerste kennismaking met het
Srananfongo. De cursus is samengesteld aan de
hand van veel gebruikte zinnetjes. Met eenvoudige woorden en z innetjes raakt de cursist vertrouwd met het idioom en de gesproken taal.
Het cursuspakket bestaat uit vijf boekjes en
drie audiocassettes of drie audio CD's. Eén van
de boekjes bevat de inleiding, tevens de handleiding van de cursus, en een uitgebreide dubbele woordenlijst. De cursus bestaat uit acht
lessen. De kern van iedere les wordt gevormd
door de gesprekken op de cassette of CD.
Het cursuspakket is te verkrij gen voor 290
gulden, BTW, en kosten voor verzending inbegrepen. Betallngcn per g irorekening: 78 60 343
ten name van Sipaliwini Expres, Dordrecht, of
per bank: 31 53 49 905 tcn name van de uitgever W. Leefmans, Dordrecht. Vermeldt u
daarbij of u cassettes dan wel CD's wilt.
Sipaliwini Expres, Meteoorstraat 7, 3328 GK
Dordrecht.

40 Jaar op zoek naar Surinaamse
voorouders
Toen mijn vader in 1926 met mijn moed er
trouwde, had hij haar al bij z ij n aanzoek gewaarschuwd: 'A ls je met mij trouwt, krijg je
zwart en wit geblokte kinderen! ' Z ij kregen
m~~r één kind en dat had sp ierwit haar en
g rijsblauwe ogen. In deze leek ik op mijn
vader. Toch had mijn vader ee n in Suriname
geboren moeder: Theodora Petronc lla Stolte.
Van jongs af aan was ik gefascineerd door
dat Surinaamse voorgeslacht. Mijn grootmoeder was al in de Eerste Wereldoorlog overleden,
du s had ik over haar jeugd in Suriname geen
informatie ' uit de eerste hand'. Dc kleurrijke
familieverhalen die ik in mijn jeugd hoorde,
kon Ik later a ls amateur-genealoge, slechts met
grote moeite verifiëren,
Zo zou mijn grootmoeder de oudste dochte r
zijn van een Hollandse vader en West-Indi sc he
moeder. Was deze vrouw dan een creoo lse? Het
zou ook een Indiaanse geweest kunn en zijn.
Boeiend voor het sc hoolkind dat ik toen was.
Ik zag mijn voorvader a ls een soort Winnetoe
o~'er de prairie jagen! Maar wat lee rd en wij als
kmd over Suriname? Niets!
Van het vroegere Nederland- In dië kende ik
de namen van eilanden, plaatse n en rivieren.
Maar toen ik bij mijn Surinaams onderzoek de
rivier Saramacca tegenkwam , wist ik ni et waar
ik die zoeken moest.
Toen ik in 1955 als maatschappelijk wcrkster bij de gemeente Katwijk in dienst kwam
ben ik mij in mijn vr ije tijd gaan toeleggen op
genea logie (stamboomonderzoek). Van de
meeste voorouders heb ik si ndsdien zeer' veel
uit zee r oude tijden kunnen terugvinden,' behalve van mijn Surinaams voorgeslacht.
De moeilijkheid is dat er geen familieleden
meer in leven zij n die mijn grootmoeder nog
gekend hebben en feitelijke informatie kunnen
verschaffen. Ik ben dus aangewezen op wat ik
uit mondelinge overlevering nog weet en op
wat de Nederlandse archieven mij te bieden
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hebbe n en juist di e laatste hcbbe n mij door de
jaren heen nogal !.!CIlS in de steck ge latcn.
Alt ijd werd cr gczegd: 'Doet u geen moeite.
De archiefg!.!geve ns die u uit Suriname wilt
hebben zijn óf opgegeten door mieren en pieren, óf ve rbrand, ór door voc ht vergaa n. '
Om recht te doe n aan mijn g rootmoeder, naar
wie ik ben ve rn oemd. en met de des kundi ge
hulp van mijn ccht gCllOOL gepensioneerd chef
Burgerzake n, heb ik mijn onderzoe k doorge zet
en in de loo p der jaren het vo lgende gevonden.
Naar mij bekend. is dc ee rste SlO/re die zich
in Surin ame ves ti gde mijn belovergrootvader
geweest. Ph ilippe François Ch réti en SlOlte
( 1796- 1864). Hij lVas een zoon van een uit
Zwo lle stammende fami lie. dis zich als mil itair
aansloot bij de West- Indi sc he Jagers in we lk
korps hij het tot Luite nant Koloncl bracht. Hij
huwd e in 1820 met Judith E.G. van Ingen. een
burge mecslersdoehlcr uil Kampen ( 17951879). Het jonge Slei za l d irect na het huwelijk
naa r Surin ame zij n vertrokke n. want haar
attestati e van de Nede rlands Hervo rmd e kerk
in Kampe n voo r de kerk in Para maribo werd in
febr uari 182 1 ~rgegcvc n .
In Paramaribo krege n zij dri e kinderen in de
jaren 182 1, 1823 en 1824. De oudste dochter
was Catherina M.A. Sto ltc. Zij zou later huwen
met Jan A. De La noy. uit ee n Huge notengcsIJc hl dat ook in Suri name voorkwam. Kennelijk is hel ec htpaar Sto lte daarna met ve rl of
na ar Nederl and gegaa n. Aldaar zij n namelijk
de drie jongste kinderen ge borcn , waaronde r
mijn overgroolva dcr Pieter Sta lle in 1830.
In 1836 vi nd ik vader Philippe Sta lle weer
teru g in Sur iname. Hij is dan ambtenaar geworden. want op zij n conduites taat staat ve rmeid : ' Lan ddros t in Suriname op de voo rdeelen ve rbonden aan zijncn rang van Luitenant
Kolonel.·
Twee jaar later is hij Landdrost va n het di stri cl Coroni e en krij gt cr ee n klerk bij . In 1859
wordt hij op eige n ve rzoe k eervol ontslage n en
gaat met zijn vro uw terug naar Nederland waar
beiden zijn o\lcrl cd!.! l1 .
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Mijn o\crgroolvadcr Pieler Stolt\.! is in IR3 0
in Ned~rland gc.: borell . Van zij n jeugd is mij
niets bekelld. Op e\.!n lc kcr mOI1Kllt is ook hij
naa r Suri namc ve rt rokken. waarsch ijnlijk mc.:t
zij n ouders. In 1853 tref ik hcm aan op de lij st
van West- Indi sc he Alllbtena ren ( 1850- 19 18).
H ij wo rdt dan al11b t!.!l1aar iJl de kol oni e Surinamc tegen et.: n wedd e van I 100.- 's maands.
In de loop v<.ln dt.: rti en jaar brengt Pi elt.:!'
Stollc hel tot hoofd- bij de admi ni strati e va n
financiën. Begi n 1:567 wordt hij Onfvangcr der
be lastingen in Niekerie en in 1869 amb tenaar
va n het openbaa r ministerie in Nickerie.
Intussen hee n hij ee n jonge vro uw leren ken nen va n Suri namllsc afkomst. Zij heel Marlll.1
Elisabcth de Wees. maar wordt in de ge nealog ie va n ht.: t geslac ht Van Inge n (Picters moed!.! r)
aanged uid als: Ene West-Ind isc he vro uw genaamd Béhé.
Zij huwen in Paramaribo eind 1864. Hu n
ouds te doc hl l.!J'. mijn groo tm oeder, werd g!.!boren in 1857 en dat is we l zeVI.! f1 jJ::!r ee rder!
In mij n beLit is ee n rota waarop mijn grootmoeder Slaat met haar iets jongere zusje Betsy.
Op de achterzijde van het originee l, ge maak t
door S. del CaSlilho. Photogra fi stJSurillame
staa l: ' Paramaribo December 1866. Ooortje en
BelSy Sto lte aan hare li eve Grootmama: Ik kan
du s gevoeglij k aannemen dal Belsy oo k vóór
het huwelijk is verwek t.
Mondelinge ove rl evering wil dat het ec htpaar SlOl lc- De Wees meer kindere n heen gehad die in Suriname zijn ge bleve n {Ol kort voo r
de Tweede Wereldoo rl og. Ik heb di t ni et kunnen ve rifïi!rell. noc h va n enig nageslacht vernomen. In oktober 187 1 we rd Pieter Stoltc
eervo l ontslage n als ont va nge r der belastÎn gen
in Nickcric. onde r toeke nnin g van onde rstand.
Zij n co nduites taat eindigt met ee n aa nt ekening op 20 mei 1885 als vo lgt: 'Zijn ove rvoer
ve rleend met gezin naar Nederland.' Ik nee m
aa n dat Piete r het huwclijk va n zijn oudste
dochter Theodora PctronelIa met Herman laa n
Jorc!c ns in juli 1885 in Deventer wi lde meemakell . doch ond:1Ilks intensief ond erzoe k heb
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Paramariho december 1866: DoorUe en Belsy Stoffe
(folO: S del Cost;lho)
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ik de aankoms t van hc. gezin i n Nederland niet

kunnen vindcn.
Theodora Petronell a Stolle is als jong mei sje
naar Nederland gegaan . Het verhaal wil dat zij
de reis nog per zei lsc hip va nuit Suriname heert
ge maakt. Zij kW"llll in hui s bij haar tante
Catha rina M.A. Sto lte ge huwd met J.A. De
Lanoy. Waarschijnlijk woonde n zij eerst in
En schede, verhui sden in 1874 naar Leeuwarden en ve rvo lgens in 1877 naar Deventer. Haar
oo m was in deze plaat se n Rijkso ntvanger.
Voor het huwelijk met mijn grootvader
Jord ens (1848-1919) had grootmoede r nog de
toestemming nodi g va n haar oudcrs. De bijlage n bij de hu we lijksa kte bevatten de notariële
akte van fOcstem min g in Suriname ondertekend door zowel Pieter Stolte als door Martha
E. de Wees. De 1110eder was de sc hrijlkunst dus
machtig. Tot mijn ve rbazing kwamen op deze
akte. behal ve de handtekeninge n van de notaris
in Nickc rie. ook die va n de Gouve rn eur van
Suriname, de Pres ident van het Hof van Justitie. de Kolonial e Ontvanger & Betaalmeester
en de Secretaris Generaal van het Ministerie
va n Koloniën voo r. Het document heeft er dan
ook vijf jaar over gedaa n VOo r het in 1885 in
Deventer kon wo rden geregistreerd!
Het voor mijn onderzoek belangrijkste docum ent was een kopie va n de geboorteak te
waa rdoor het bewijs was geleverd dat grootmoeder zeve n jaar voor het huwelijk va n haar
ouders was ge bore n. Op deze akte stond ve rmeid dat Pieter Sto lte en Martha E. de Wees bij
de vo ltrckk ing va n hun huwelijk het kind hebbcn gelVcttigd .
Bleef tOl 1999 de open vraag: wie was
Martha E. dt.: Wces en wat is er na 1880 met
haar en haar ec ht ge noot geschied'?
Ter beantwoo rdin g daarvan heb ik eerst alle
obliga te wegen bewandeld langs diverse archieve n. kerkelijke en ande re instant ies en personen. Alleen met negatieve resultaten. Mensen di e je aanrade n het bevolkingsregister in
Paramaribo aan tc schrij ven. Anderen dieje dat
jui st afraden omdat de archieven in Suriname
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in ee n deplorabele toestand ve rkeren. Stukken
in de krant waari n deze toestand word t onderschreve n. Ook iemand ontmoet di e vertelde
wél de ollïcië le instanties in Surinamc te hebben aangeschreven: ' Het heen me handen meI
geld gekost en niets opgeleverd.'
Ik wanhoopte al aan enig resultaat van mijn
nasporingen. tocn mijn man op het lumineuze
idee kwam 0111 eens Ic gaan zoe ken in oude
Surinaamse krant en die in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag worden bewaard .
Ik heb toen di verse jaargangen ingezien van
Suriname, koloniaal NieulI's- en !l(h 'erteJllicblad. Een interessam blad voo r hen di e het
ve rl eden va n Suriname willen bestuderen.
En zie daar .... Op Vrijdag 15 Januari 1886,
o. 5 vind ik onder het kopje ·OfTieiële Berichtcn' het vo lgende:
·Tnl opLcggen IOC 111 p .. chl .. fg. . sr.l.1/J aa n M .1: til' Wec:.,
echlgclloolc \(111 P. Slol!e. het erf gekend onut;'"r dl' 2c 11 \V. No.
130, Ihans genummerd 2c B. W. No. 330. en lTn perccd bml
grool 2 HA getegen aan de redneroever uçr SaT3macea. (kei
uitmakende van hel 101 No. 20·t·

Dat in dit bericht staat 'echtgcnoote va n' betckent voor mij dat ec ht genoof Peter Slolte
begin 1886 nog in leven was. Vele jaargange n
nog nagekeken op berichten van de Burgerlijke
Stand. doch gee n overlijden van Pieter gevonden .
Wat mij wel bevreemdt. is dal de ve rpa chtin g va n het stuk grond op naam staal van de
vrouw. In Nederland was dat in di e jaren niet
mogelijk . Een huur- of pachtcontract stond
altijd op naam van de ec ht ge noot.
Intussen was het eind maart 1999 geworden.
In de hal va n het ARA te Den Haag is de
jaarlijkse boekenmarkt en bij hel bezoek daaraan. zie ik dat een hoek van de hal is inge ri cht
voo r informatie ove r de West-Indi sc he gebieden . Met een gevoel van 'je kunt maar nooit
wete n' ga ik daarop af en vi nd daar hel bock
MUIlt/missies ;11 SI/riname (van Okke ten Have
en Frank Dragtenstein). Tot mijn stomme
verbazi ng in het namenregi ster de naam van
Manha E. dc Wees aan.
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Grootmoeder als kind
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eel/ paar jaar tegen de school val/ haar Surinaamse lIIoeder
(gekopieerd van een gla::en plaat)

B(,I"ichfel /
No. -10-15 . Slavellnaaill 1kb":. Eigenaar hl.:! lioun;rneillenlo
alkol1lslig van p/:m/:lgl' 'Mijn Vermaak'. \rijgl'lalen op I<J
februari 1855. gehnren in 1.'0-1 als dochter \';1Il Eva. MaIl\lmi~~ie \erleend \\ege1ls heloning gOl'U gedrag en wegens dl'
wrjaanbg \<In de Koning. Beroep: kamenier.

Verd er in ee n vitrine stond het Hisforisch Geograjisch Woordenboek \ '11I/ Suri l/ ame wa arin ik
de naa m van de pl anta ge "Mijn Vermaak " he b

opgezoc ht.
Mijn-li.'/"I1/l/ok; koflijpl:ulIaadjl' aan de Benclkn-S.uamacca lef
fl'gler7ijde in het aharl'n: paknde hmcnwaarts aan de kofllj-

pl'l11taadjc Broeder~thap, benedenwaarts aan de koflljplan>
1:/:I,lje L:\ Pr":voy:mcc. I ()OO akk~r groot. ll1èt I R2 ~la\ en

Deze o ntd ekkin g werd prompt feeste lijk gev ierd met enk ele perso nee lsleden va n hel Cc ntraal l3ureau va n dc Ge nea log ie waaronder ee n
S urinam er. "Dit is het e inde,' ze i icmand. waarop mij n comm entaa r was: "Nee. dit is het beg in
va n ee n ni euwe speurt ocht naar vooro ude rs in
S urin ame.' Ik wce t dat ve lcn bez ig z ijn Surina am se mols te o nd erzoeken. Kunn en we deze
ac ti v ite it en n iet ee nS bundelen?
1I0\'e. D. ten. H. }anSSCll en \V. 1100gbergen. IlJ<J)

Ili.\"/()}"isch -geflgruli.\"cl! u'ol!/"dellhoek \'11/1 Surinllme Naaf
A J. van der Aa, 1.s39- 1...,,51. BSA 1-1. Utrecht: Culurek
Antropologie .

Il o\'e. Q. ten &: F. Dragtcllstein. 1997
'\!(//lIImi.,.de.1 in Swil/{/lI!e. 1,.,3.!- 18tiJ . I3SS 19 . Ulredll:
Culturele t\ntropologie.

Th. A. S latius-Jord ens is maatsc happe lijk we rkste r. Z ij is ee n e nthou s iast amat eur geneal oge.
Haar adres is: Park laan 28, 22 25 S P Kat w ijk
(l H).
Th . A. S latiu s-Jordcll s
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I-Ir( projrct '"125 j~lar Hindostaansc imm ignltir'

Sand cw Hira
In dece mbe r 1996 startt c het onde rzoek sbureau
All/ ril COllsIlllll ll t~\ ' in De n Haag m ~t het Instituut voor Maat sc happij Wetensc ha ppe lijk Onde rzoe k (IMWO) van de Uni ve rs ite it van Surinam e ee n project 0 111 pe rsoo nsgegeve ns va n
hind ostaansc immi g rant en voor een breed publiek besc hikbaa r te maken via de publica tie
va n ee n boek. Het projec t we rd in S urinam e
geste und door de ve re ni g in g Nau yuga. I De
projec tl ei de rs wa ren Sandew Hi nt va nuit A mril
COl/sull(f//ty en de hi sto ri cus Maurit s Hassankh an va nu it het IMWO.
Het was eige nlijk ee n -w ild idee'. Het ' wild c'
za t in de om van g Cn het idee: Wc hadde n gesl: hal
dat het om ee n boek van vij 1110Jldcrd pag ina 's
zo u ga an e n wi ste n dat er in de hind os taan se
ge mee nsc hap al j aren vraag naar deze gegeve ns
bestonc!. To t dan loe wa s geen pog in g o nderno me n 0111 deze gegeve ns voo r ee n breed publi ek
toegank e lijk te mak en.
Het boc k dat uit eind e lijk gepubliceerd werd.
o m vatt e 5.000 pag in a's , ve rdee ld ove r vijf delen. Tege lijk ertijd z ijn deze gegeve ns in de vorm
va n een dal abase met spec ia le so ft ware uit gebrac ht o m het zoe kc lli e ve rge makkelijk en.
Onde r leidin g va n Hassankh an werde n in
Surinam e in ampcr zeve n maand en de gcgevc ns va n ruim 34 .000 immi g ra nt en in de CO Ill pute r in gevoe rd. Dit wa s dc ec rste stap in de
vormin g van ee n Histo ri sc he Database S uri name ( HDS ). De data ove r de hind ostaan se
immi g rante n is het eerste om vang rijke proj ec t
voor de di g itali se ring van pe rsoo nsgegeve ns in
Surinam e (e n ze lfs in Nederland! ). De vol ge nd e stap is de invoe r va n gegevens van Javaa nse e n C hin ese immi g rant e n . ~
Bij de voorbere idin g van het proj ec t z ijn \ Vc
I/ier uit gegaan van ee n concept met betrekkin g
tol ee n hi stori sc he database. We ha dden oo k
ni et a ls doe l een hi sto ri sc he dat abase te o nt -
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wikkelen. Wij hebben ons primair gericht op
het publiceren van een boek met de namen van
de contracten en de plaatsen waar ze vandaan
kwamen. De recordformot voor de data-invoer
werd gemaakt op bas is van de aanwez ig lijsten
uil de immigratieregisters. Die structuur werd
als uitgangspunt genomen. De hindostaanse
databa se heeft hierdoor de vorm gekregen van
een enkelvoudige tabel met de volgende struc-

tuur:

*
*

*
*
>I<

*
*
*

Contractnul11l1ler
Bandnummer

Monstcrnul11mer
Achternaam
Voornamen
S tatus (vertrokken, overleden, gebleven)
Geslacht
Leeftijd bij aankomst

* I soort re latie
C

*
*
*
*
*
*
*
*

Ic familie
2 ~ soort relatie
2e familie
3 e soort relatie
Y fami lie
Le ngte

Huidskleur
Herkenningsteken

• Godsdienst/kast e

* Beroep

*
>I<
>I<

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

National iteit
1~ plaats van herkomst
2<: plaats van herkomst

3 e plaats van herkomst
Afreisplaats
Schip
Afrei sdatum
Aankomstdatum In Suriname
Begin I C contract
Einde 1e contract
Begin 2 e contract
Einde 2c contract
Begin 3 e contact
'" Einde 3 e co ntract
* De wcrvingsinstantie
* Aankomstplaals in Suriname

*
*
*
*

In dienst van planter
Werkzaa m gesteld op plantage
Ve rzetsac ti viteiten
Aanwezig heid van gegevens in het immigratieregister over kinderen die in Suriname geboren z ijn
* Memoblad met gegevens over grond, bedrijfsac tiviteiten e n kinderen.
Aan het eind van de invoer was er niet a ll een
materiaal voor een boek , maar tevens een databa se waarvan voo r ons aanvankelijk ook ni et
duide lijk was wat we e rmee w ilden. Duidelijk
was alleen dat we statisti sc he analyses wi lden
maken van het bestand. 3
AI tijden s de voorbereiding waren er contacten met het Algemeen Rijk sa rchief (ARA)
in Den Haag. Die contacten resulteerden in de
mogelijkheid om in het ARA de databa se voor
het publiek beschikbaar te stellen. Het ARA
li et hiervoor so ftware ontwikke len en gaf de
database een plek in haar dienstverlening aan
het publiek.
Reeds voo r de start van het immigratie-project was ik bezig voorbereidingen te tre ffen
voor de productie van een nieuwe encyc lopedie
voor Suriname. Ik verrichtt e een voorbere idende studie naar hoe encyc lopedieën geproducee rd worden. In 1997 werden b ij Amril
Consultancy alle trefwoorden van de twee
encyc lopedieën van Suriname (Encyc lopaedie
van Neder landsc h West-Indië 1914117 en Encyclopedie van Suriname 1977) ingevoerd in
een database. Daarbij gaat het niet alleen om
het trefwoord, maar ook om hun kenmerken ,
zoals omvang van de tekst, illustraties et cetlra.
Rond dezelfde tijd nam het verschijn sel internet een grote v lucht. De mogelijkheden om
informatie via internet te verzame len en besc hikbaar te ste ll en heeft het concept van een
encyc lopedie in print achterhaald.
De databa se gaf mij de ge legenheid om me
meer bezig te houden met het ontwikkelen van
een concept van een hi stori sc he databa se. Bij
de huidi ge stand va n de technolog ie zijn sprekende computers al l11ogelijk. Spraakh erkcn-
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nin gs- en vertaalprog ramma 's z ijn vol o p in
ollt w ikke lin g en ze wo rd en met de da g bete r.
Veel computers zijn nog gebasee rd op de
communicati e via ee n soort toetsenbo rd (telefoo ntoestel. druktoe tse n, gewo ne toetsenborde n) , maar het is ee n kwes ti e van tijd voo rdat
spraakh crkennin gs prog ral11m a's ze Il1IJl of
meer overbodi g maken. Nu a l is het moge lij k
via internet bestande n uit ve rsc hill end e landen
op te ha len via éé n compute r e n de res ult aten
op éé n scherm te ro ne11. De huidi ge te chn o logie
ste lt ons in staat om nu a l ee n histori sc he
database te bouwen di e tege lijk hel karakt e r
van ee n encyclopedie hee ft. Het problee m va n
ee n hi sto ri sc he da tabase z it vooral in de o ntwikke lin g van de database -stru ctuur \vaarm ee
de tec hnolog ie moet werke n. In mijn opvattin g
zou ee n derge lijke dat abase o p ges tru cturee rde
wij ze de vo lgende gegeve ns beva tt en:
* Persoonsgebonden informati e ;
* Informati e ove r instituti es (instellin ge n, bedrij ve n, form ele en in fo rm e le orga ni sati es et
ce tera ):

* Ge beurt e ni sse n (in de he le brede z in va n a ll e
hande lin ge n di e plaat sv inden doo r personen
en in stituti es):
* SWlisli eken (c ijfers in all erl ei meet- en berekenin gsee nh eden);
*' Gduidsmat eriaa L en
* Bee ldmateri aal ( fot o's, sc hild erij en, kaa rt en,
tekeningen, film , video. animati es et cetera ).
Wat deze informatie tof hi storisc he info rmati e
maa kt is de fa ctor tijd. Door aan alles ee n
tijdsfflcto r te koppe len wordt ee n hi stori sc he
database gevormd . Hel is ni ets anders dan ee n
di gital e encycfopedi e di e g iganti sc h vee l informati c bez it, in ons geva l ovc r SurÎn ame.
Nu reeds wordt ee n groot deel va n de informati e op informati edragers zoa ls papi er. geluid e n bee ldmalCrÎaa l in digital e vorm ge produceerd . Fe ite lijk is e r al een gigantisc he da tabase aanwezig va n di gital e informati e voo r
toeko msti ge hi stori c i di e ond erzoek doe n naa r
het leven in Suriname in 1999. Deze is ze lfs
vOO r ee n deel in gestructuree rd e vo rm aa nwe-
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zig. Ee n w ill eke uri ge zoekl oc h! op intern et
leve rt ee n aant a l sites waar informatie op o nderwerpe n kunne n worden aan gev raagd.
De g rot e uitdagin g li gt in het di gitali se ren van
de info rm ati e di e nu nic t (j) s zodani g besc hikbaar is. Om dit goed te kunn en doen, moet er
we l een toe komstvisie zijn va n de databa se en
ove r de wij ze waarop de hi stori sc he info rmati e
gedi gita li see rd moet word en. Di e visie beval
ee n tec hni sc h co mpo nent (database-ontwikkelin g) en ee n va khi stori sc he dim e nsie.
Ik zal ni et in gaan op dc tec hni sc he aspccte n
van database-o ntwikkeling. maar stip slecht s
aan we lke vraagstukke n hierbij ee ll rol spe le n.
li et is gee n inventari sa ti e va n all e tec hni sc he
vra ags tukk en.
Ik kie s bes preek hier de vier belan g rijk ste.
Bij de hind ostaanse database z ijn twee bronnen
bij e lkaar gevoegd: de info rmatie uit de 1111mi g rati e rcgistcrs en de informatie uit de zogeIwamde Kl appers. De Klappers zijn in de lalcre
j aren o pgesteld en bevatt en naam sgcgcvcns uit
de Immig rati ereg iste rs. De ove rsc hrijvin g wa s
ec hter o nbetrouwbaar doordat bijvoo rbee ld
vee l namen verkeerd werd en ove rgesc hreve n.
Di e bronnen z ijn bij e lkaar ge voegd. zodat
o ntbrekende gegeve ns uit de Immig rati e reg isters konden wordcn aan gevuld met de (o nbetrou wbclrC:) gegevens uit de Klappe rs. Ongevee r ec nd erd e dee l van de iJ11J11i g rati ercgiste rs
is in de loop der tijd verni eti gd.
Een ee rste tec hni sc h pro bl ee m is dan oo k
hoe de inform ati e uit diverse bronnen aan c lkaar te ko ppe len . Er zijn immers nogal wat
hi sto ri sc he bronnen di e ove rlappende gegevens
bevatt en, waarvan so mmi ge betrouwbaar zijn
en ande re wee r ni et.
Ee n tweede probleem betre ft persoonsgegeve ns. In het Nederlandse archi e fwezen is ee n
d!se llss ie aan de ga ng ove r de ontwikke lin g van
ee n Generiek e Database Persoonsgegeve ns
(GDP) . Dc ce ntral e vraag is hoe ee n datamode l
en ce n fun cti o neel o ntwerp voo r het arc hiefweze n kUlln en wo rd en ontwikkeld rond de
in val shoek ·perso nen' .
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Het Algemeen Rijk sarchief in Den Haag
(ARA) en Amrit Consultancy hebben een

project voorstel gemaakt 0111 dit probleem aan
de hand van Surinaamse archieven op te pakken. Hel project is een experiment 0111 aan de
hand van de bronnen uit de Surinaamse archieven tc k0l11Cn tot e ell Ge nerieke Database
voor Persoonsgegeven die alge mene toepassing zou kunnen vinden in het archiefwezen.
I-Iet derd e probl eem is de betrouwbaarheid
van di gital e bronnen . Ste l dat de database
gekraakt wordt, dan zou iemand de gegevens
kunnen wij zige n en daardoor de geschiedschrijving drasti sch kunnen beïnvloeden. In de
hindoslaanse database zijn gegevens opgenomen over de kaste van de hindoes. u lijkt
kaste in Suriname geen rol te spelen in hel
maatschappelijk leven , maar er wo rd t in SOI11mige kringen hienHlIl toch nog veel waarde
gehech!. Iemand die toegang heeft tot de database en in staat is om wij zigingen door te
voeren, zou de ka ste-gegevens van zijn voorouders kunnen veranderen, 0111 maar ni et te
spreken van gegevens al s grondbezi t en dergelijke.
Een laatste probleem dat we ond er de aandacht willen brengen is de fysieke locatie van
hi stori sche bronnen die aan elkaar gekoppeld
zijn. Hi stori sche bronnen bevinden zich niet
alleen op door de overheid aangewezen locaties. InstilUlcn, bedrij vcn en natuurlijke personen herbergen historische bronnen. Digitali sering stelt ons in staat deze bronnen aa n elkaar
te koppelen . Zo heert een Surinaamse particulier (Reinier Pahladsingh) op internet een genealogische site van zijn familie opgezet
(www.pahladsingh.net) met foto 's van zijn familie. Hij beschikt over beeldmateriaal en zal
ongetwij feld ook andersoortig materiaal verzamelen (brieven, kaarten, voorwe rpen et cetera).
Anders gezegd, cr zijn locaties waar historische informatie wo rdt bewaard en bijgehouden
en via internet wordt ontsloten. Overheidsarchieven kunn en worden aangesproken
op hun taak (conse rve ring van hi stori sch Illa-

teriaal). Parti culi eren en bedrijven kunnen we
daar niet op aanspreken. terwijl ze waardevol
werk doen door die bronnen te bewaren en te
ontsluiten. Internet schept de mogelijkheid om
deze bronnen aan elkaar te koppelen. Maar hoc
verzeker j e dat d ie bronnen ook goed geconserveerd blijven?
De hiervoor geschetste ontwikkelingen hebben uit eraard gevolgen voor de historicus en
het histOri sche bedrijf in de eenentwintigste
eeuw. Het dooJ'spitten van het archiefmateriaal
is thans een tijdrovende bezigheid. Door de
digita li sering zal veel ni euw historisch materiaal door techni c i verzameld en beschikbaar
gesteld worden. Daarnaast biedt digitalisering
voldoende mogel ijkheden tot bij voorbeeld
comparatieve studies. Door deze mogelijkheden te benutten kan de historische wetenschap nieuwe wegen inslaan en wellicht
leiden tot nieuwe inzichten .
NOTEN
liet project is in fi nanc iee l opl icht mede ondersteund door
het Nederlandse Min isterie van Buitenland se Zaken en de
sti chting Hirnos.
Moment eel werk t p rof. H. Larlllrr aan ee n opzet voor de
invoer va ll de gegcvens over slaven in Surinam e.
I-Iassan khan en ond ergeteke nde werken thans aan de \'oorbereiding van ccn p\lblicatie met een stati sti sche ana lyse van
dit bestand . Dc publicat ie moel ei nd 1999 verschij nen.

Sandew t-lira, directeur van All/rit COl/sultancy in Den )-Iaag. Gerard Doustraat 160,
2526 NK Den Haag, E-mail: amrit@bart.nl
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Richtlijllell l 'Oor auteur!)"
Bijdragen voor Oso zende men in tweevoud
getypt, regelafstand 1112, aan de hoofdredacteur, zowel geprint als op diskette, bij voorkeur
opgemaakt in Word of Wordperfect. 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 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 publicatie is het Nederlands. Bijdragen mogen niet
reeds elders zijn gepubliceerd, of aangeboden.
Ingekomen bijdragen worden dOOf 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 literatuurvenvijzingen gebruike men
geen noten; deze moeten ill de tekst worden
opgenomen en wel als volgt: de achternaam
van de auteur(s), gevolgd door tussen haakjes
het jaar van publicatie en de pagina, waarnaar
venvezen 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. De noten aanmaken als eindnoten. Zij worden door de redactie tussen de tekst
en de literatuur geplaatst. Het wordt bijzonder
op prijs gesteld als de auteur bij zijn/haar
artikel een of twee illustraties voegt of sug-

gesties over mogehjke afbeeldingen doet. Het
adres van de auteurs wordt, tenzij anders overeengekomen, in 0 050 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.
A uteursrech telI
Auteursrechten zijn voorbehouden. Voor het
overnemen van artikelen is schriftelijke toestemming van de redactie vereist. Het copyright
van de uitgaven van 0050 berust bij de Stichting
IBS.
A dvertelltieta rievell
lil pagina: f 275,-; lI2 pagina :
pagina: f 90,-.
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