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In Oso worden Nederlandstalige bijdragen opge nomen over Suriname die vo lgens de redacti e voldoen
aan de a lgemeen ge ldende normen voor wetenschappelijke art ikelen. Uiteraa rd gee n de redacti e
van Oso ook ruimte aan bijdragen waarin ideeë n naar voren komen e n meningen worden geuit.
waarmee zij het ni et eens is.

AfbeeldingelI omslag

De afbee lding op de voorzijde van de omslag. 'Een creools dansmeester die een negerslavin en een
creoolse danspassen leert' is afkomstig uil Benoits (J 839), Reü door Suriname. De albeelding op
de achterzijde is een ma/Hana. Dit is een ronde houten schijf van bijna ee n meter middelJijn. die
door de Wayana-Indianen wordt gebruikt om in ronde huizen de nok van binne n af te slu iten. Op
deze lIIaluana , waarvan hel origineel in het Acadern.iegebouw te Leiden te zie n is, zijn aan weerszijden van het middelpunt figuren afgebeeld die een zogenaamde ku/uwayak voorstellen. een dier
(geest) met twee koppen en kuifveren.

Wim Hoogbergen en Hans Ramsoedh

Inleiding
'Goede tijden, slechte tijden, Suriname is altijd
vo l muziek' sc hreef A Ibcrt I-I el man in CI/lrl/reel
Mo:m'ek 1'(11/ Sl/r;l/ame ( 1977: 388). Er is helaas
heel wcin ig gedoc um enteerd over Surinaamse
mu zie k. Ui tzo nd eri ng hi erop vormen Culfureel
Mo:aiek \'Cm SI/r;,wwe en hct in 1990 onder
redac ti e van Marcel Wcltak versc henen Sur;naamse lIIu::ic:k ifl Nederland en Surillame, In
1998 versc heen V,l ll dc halld van Ronaid
Snijdcrs /Je mali me' de piccolo een biografie
over zijn vader Eddy nijders. fluiti st bij onder
meer de Militairc ell Po litic Kapel.
Dit thcma nulllmcr is gewijd aan Surinaamse
mu ziek en kreeg net als het IBS-colloquium in
1999 als titclmec Silril/aamse I/Oren. Een beetje
kenncr van de Surinaamse mu ziek weet nalUlII'lij k dat juist het gebrek aan ' noten' een kenmcrk
van de Surinaamse Illuziek is, 'Tollcn' ja, 'ritmes' heel duide lij k, maar noten? Dat wi I zeggcn
als we onder 'noten' verstaa n dat ge ne wat de
algc mcen gangbare definitic daarvan is: de
weergave va n tonen en ritme op papier. Het
belangrijkste kellmerk va n Surin aa mse mu ziek
is waarsch ijnl ijkj uisl dal zij berust op improvisati e, maar dan ecn improvisatie die gedi cteerd
werd door ritmes ell tonen die dc bewoners van
deze ' vo lksplanting' (Van Lier 1949) lijfelijk en
ni et op papier meenamen uit hun gebied va n
oorsprong en op Suri naamse bodem ve rder evoluccrdcn,
In Surinamc was sprake va n ecn crcoliserillgsproccs. Een en ander wordt heel goed
duidelijk uit hel eerste artikel in dit th emanummcr, dm van Alcx van Stipriaan over de
ontwikkeling van dc Arro-Surinaamse Illuziek
tijdens de slavernij. De sl<l vcn di e in Surinamc
wc rd cn aa ngevoerd, kwamen uit een breed gebied, lopcnd van het Scnegambia-gebied net ten
zuid en van dc Sahara lOl aan Angola. De di ve rsiteit was dermate groot dat aanvanke lijk in Surinamc binncn dc sla vc llpopulatie etnischc groc-

pen ondersc heiden werden. Men sprak va n
'Papa-negers', van Loan go's. Kormantijncll ell
Gangu's (Madingo's). Al di e g roepen hadden
hun eigen l11L1 zick traditi e. sterk gekoppeld aan

dc co nt actC l1l1l c t vooro uders en goden. En al die

tradities kregen op dc ee n of andere manier een
plaats binllen dc Arro-Amerikaanse cultuur en
het godcnpnn th con.
Ook Mareel Wcltak gaa t in z ijn artike l over
JUi'ikaalls-Suriflaamse l1Iu:::iek in op creoliseri ng. Z ij n uit ga ngs punt is ec ht cr een andere a ls
dat va n Van Stip ri aan. die meI nam e de historische bronnen vo lgt. Wcltak neem t de uit di l
c reo lise ringsproces o nts tane stijlen (kas eko.
kawina, SI/ri-ja:::=. cl ce tera ) als basis. In na vo lgi ng va n hel werk van A lcx de Drie maakt hij,

net als deze belangrijke Illusico loog, een indeling in were ldlijke en gees telijke muziek. Voo r
de büitcnstaandcr is het vaa k moeilijk Ie bepalen, we lke idceën cr achter bepaalde ritm cs
zilten, maa rdc kenn er én de ge lovige we tcn hee l
goed wanneer het wereldlijke, onschuldige
drummen ophoudt en er ritmes geslagen worden
die de wimi \. moetcn oproepen.
Een creol ise ringsp roces heeft ook bij de
Surinaarnsc Marrons plaatsgevonden. Hoewel
in een aan tal gevallen 'weggelopen' sla ve n met
eenzelfde etni sc he achtergrond elkaar schuil plaats boden, was vaak de afkom st va n een
bepaalde plantage een belangrijkere dctcnninerende nlctor bij het ontstaan de matriclans. De
nUIziek va n de Marrons beïnvloedde die van de
slaven en later die va n de 'creo len'. terwij l
omgckeerd dc creo len die in de omgevi ng va n
de Marrons naar balata en go ud gi nge n zoeke n,
op hun beurt weer nieuwe ritmes naar het binncnland brachten. Uit alle rl ei onderzoek (bijv.
Ri chard Pri ce, 1970, 'Saramaka Emigrat ion and
Mar iage: A Case Study of Soe ial Chan ge'.
SOllrllll'esrel'll Joumal oIAmllropolog\' 26: 15789) blijkt dat met name de mélllll t: lijkc Marn,.n\~

Oso TijdscllrUi 1'(Jor S//I';I1lUlI/ISe Taa/kullde. L efferkl/lule, Culrullr ell Ge::ic/u'edelll's /9( I): 5-7
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vaak lange perioden in het ku stgebied van Suriname en/of Fran s Guya na werkten en woonden.
De Amerik aanse antropo loog Ken neth Bil by,
die jaren lang o nderzoe k deed bij de A luku Marrons (de Boni's) in Frans Guya na, zal in dil
themanum mer laten z ien dat de muziekvorm
aleke ook ontstaan is in de con tacte n tu sse n
kustgeb ied en binnenland. In dit th emanummer
z it nog ee n art ik e l over de mu ziek van de
Surinaamse Marrons. De Duitse antropologe
Meike Reijennan vo lgde de Sa ram akaa nse
band Jackjlsh en noteerde hun li edteksten . In
haar bijdrage ana lyseert zij die teks ten en laat
z ien dat er duid elijk sprake is van hyb ridi sering,
in dit geva l een sam ensmelti ng va n mu ziekculturen. In toenem e nde m ate migre ren Marrons naar de omgeving van Paramaribo en drukken daar hun stempel op de populaire mu ziek.
Haa r artikel laat z ien dat uit de tek sten blijkt dat
in Grool-Paramaribo de Sara makaanse cultuur
en die va n de creolt.:n in elkaar begint te v loeien.
De artikelen va ll Bilby en Re ijennan zijn vertaald door Koert Braches.
In dit th emanumm er is niet ges treefd naar
vo ll ed ig heid. Elk ond erwerp kent ee n aantal
beperkingen, voo rname lijk de beschikbaarheid
va n deskundigen en de lijd die deze me nse n
heb ben om voo r een themanummer belangeloos
ee n artikel te schrij ven. Een artik e l over de
mu ziek van de Surinaamse Inh eemsen, hetzij de
tradition e le, hetz ij de modernere va rianten ontbreekt, bijvoorbeeld. We zoude n dit thema numme r daarmee begonnen zij n. We hebben
namelijk de miikelen geordend o p "aankomst in
de vo lksp lantin g'. De Inh cemsen kwamen als
eersten aan, dus aa n hen zo u al s eerste een
artikel gew ijd z ijn . Daarna kwamen d e slaven en
de s lavenhouders, gevo lgd door de contractarbeid ers, de Hindostanen en Javanen. En toe n
begon men Suriname wee r te ve rlaten.
R. Boonzajer Flaes (1993 , Bewogen koper:
van koloniale kapel 101 wereldh/aGsorkesf) laat
duidelijk zie n dat zend e lin gen en mi ss ionarissen ni et va n tromm e ls en gedrum houden, Het
z ij n duivel se ins lrum enten waa nn cc contact gc-

legd wordt met ee n wereld di e de brengers van
het christe lijk ge loofwi ll en uitban nen. De Surinaa mse gesc hi edeni s laat zicn dat de overhe id
rege lm atig heef) geprobeerd de wa/rail/aow te
verb ieden, waarbij hel ond uidelijk is wat di e
walramama nu prec ies wa s, een bepaalde ma nier van dansen of van drummen. Bazuink oormuz iek en hoorngeschal passe n beter bij de
c hri ste lijk e boodsc hap en bij een besc ha vingsoffensief. Herrnhultcrs en katholieken hebben
de koperen instrumenten , het orge l en de koorzang aan hel Su rin aamse instrumentarium toegevoegd. Mavi, Noordwijk sc hrijft in dit
themanummer ovcr S urin aamse koorzang.
waa rbij ze met name kijkt naar de koo rzang di e
bUÎlen de kerken ten ge hore wordt geb racht.
Klassieke mu z iek is een universe le kunstvorm, met sc holi ng en uitwi sse lin g tot ver ovcr
de g renzen. Nel zo min a ls er Nederl andse of
Estlandse klas sieke muziek bestaat, bestaat e r
Suri naamse. Er zijn natuurlijk we l Nederlandse
en S urinaamse componi sten en in de koorza ng
wordt geb ruik gemaakt van taal. In mu zikaal
opz icht is het interessa nt om na te gaa n in
hoeverre de indi vidue le bijdragen van de componisten lokaal ge kl eurd zijn. We kunnen zo de
voorbee lde n noemen van Gri eg en Smetena die
loca le me lod ieën in hun klassieke com posities
verwerk ten. Joh n Leefmans heeft de klas s ieke
Surinaamse componisten op een rijtj e gezet. Het
lijkt erop dat deze componi sten all emaa l erg
uni ve rsee l wa ren en dat het specifieke Surinaamse, en dat zo uden bijvoorbeeld Afro-S urinaam se ritmen kunnen zijn, in hun mu ziek lOch
m oe ilijk te o ntdekken va lt.
De vera nderi nge n in de Hindoslaanse en de
Ja vaan se muziek worden belicht in de artik e len
van respecti evel ijk Rabin Baldews ingh en A ndy
Cotino & Wonny Karijopawiro. Rabin Baldews ing h was ook een spre ker op het co ll oqu ium en
hij vergaste zij n lui steraars van tijd tot tijd op
geza ng. Er zit helaas geen cd bij dit themanummer, lodat de lezer wat minder informa ti e
krijgt dan de toehoorder in november 1999. Het
is n iet verwonderlijk dat de auteurs van beide

III/ádillg
artikelen ~ t cJ]ç n dal de muziek zowel van de
HÎndos tanen als va n de Ja va nen aan vankelijk
erg traditi o neel wns. gebo uwd op de trad it ies
van het moede rland . Zowe l de Hindostaan se a ls
de Javaanse c ultuur kennen kenni soverdracht
door orale tradities waarb ij naast verhalen verte ld, oo k gezo nge n word t en voorste llingen
\vorde n gegevcn. Op SurÎn éwm se bodem kregen
deze traditi es ee n eige n in vu ll ing. De laa tste
jaren z ijn z ij aan vee l verand ering onderh evig,
enerzij ds door de hc rorën tatic op de oorspronke lij ke cultuur: Indi ase en Javaanse film s en
muziekcassclles z ijn in Suriname in ruime mate
ve rkrijgbaar. anderz ijds door creo li serin g en
verwcste l ijk in g.
En dan zij n we in Ncderlnnd aan ge komen.
waar het m CI name binnen de jongerencultuUT
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g is l e n bruist cn waar de uit Su riname arko msti ge n CCIl belangrijke inbreng hebbe n.
Ca rlo I-loop, histor icus. antropoloogenmlls il: us
hee ft zij n oo r ee ns te lui steren gelegd bij de
mu z ikale ocfe nruimt en in Amsterda m-Oost.
Mil' WCl'llluth, di e we rkt aa n een di sse rtati e die

de vee lbelovende titel Hiphop aall de Noord:ee
gaat mee krijgen , bes teedt uit gebreid aandach t
aan Slifinaa msc j o ngeren en popmuz iek. Tijden s het co ll oquiulllli ct zij oo k a ll erlei muziek fragme nt en ho ren. Ee n bekende Surin aa mse 011den vijzer di e hel co lloq ll ium altijd oplui stert
mcl een be langwekkende e Înd vraag. ko n het
a ll emaal niet mcer aanhoren en verli et. duidc l ijk
lijdend. de z~l<Il . Iemand anders hee ft in 1999 de
laatste vraag gesteld .

Alex van Stipriaan

Muzikale creolisering
De ontwikkeling van Afro-Surinaamse muziek
tijdens de slavernij

H

el slaverm)sysreem dar meer dan twee
eeuwelI lang Suriname heeft beheerst.
wns hard en rigide. In feite was er sprake van
(wee gescheiden werelden, die van de sloven en
die van de slavel1/11eesrers. Toch bleek de opgelegde llparrheid dnnr een kleine minderheid
aan een nvenl'eldigende meerderheid il1 praklijk \'eel complexer dali een strikte scheiding
tussen ee1/ homogeen zwal'! en een homogeelI
wit blok. Op sommige terreinen was er veef
meer contact en uitwisseling dan achteraf
welJicht voor mogelijk gehouden kan worden,
op andere terreinen daarentegen juist I/eel
mindel: Bovendien zag de samenleving eind
:.evel11iende eeulV er totaal anders uit dan halvenvege de negentiende eeuw. ook al werd zij
al die tijd gedomilleerd door slavernij. Die
nI/vermoede dynamiek was het gevolg van een
in zich;:.eJf al complex proces dal meestal wordt
aal/geduid meT creolisering. Ik lViI dit il1uslrereil aan de hand van de ontwikkeling van AfruSUI';,uwlfIse mu:iek ill de slaventijd, meI name
de achttiende en eersre helft van de negel/tiende eeuw.

AFKOMST SLAVEN
Hef grootste obstakel bij besludering van onderwerp als muziek is dat er geen primair
mat eriaal meer is, want geluidsopnames. of op
schrift geste lde mu ziek waren e r nog ni et. Wel
zo u hierbij de orale traditi e van diensl kunnen
zij n, met name die van Marrons. maar ook
daarvan is het vaak heel moeilijk vas t te stellen
hoe en wanneer spec ifieke muziekstukken.

o.w TUd.';chri}r

ge nres en speelwijzen zijn ontstaan. Wat dat
betreft zou ee n grootsc hali ge verge lijki~ & met
'traditionele' muziek in West-Afrika vel:W"elde-

re nd kunnen zijn, alleen is dat nog niet gebeurd
en zo u het ook de grenzen van dit art ike l verre
Ie buiten gaa n. In het hierna volgende zal dan

ook niet zozeer de muziek zelf. als wel de
voorwaarden voor het maken van muziek ce n-

traal staan, dal wil zeggen: door wie werd
wanneer, waar. waarom e n hoe muziek gemaakt. Het materiaal dal Ier beantwoording
va n die vragen wordt gebruikt bestaat vooral
uit beschrijvingen van, meest blanke, tijdgenoten. Dit betekent dat er hee l wat kritische dis-

tantie vereist is om voorbij de beperktheid en
eenz ijdi g he id va n hun blik te kunnen kijken.

Bovendien beperkten zij zich ook vooral lOt
wat er gebe urde in de stad en op de plantages
en niet daarbuiten en dan vooral tot datgene
wat zic h zic htbaar in de con text van de muziek
bevond -zoals de instrume nte n, of het dansenen veel minder de muziek ze lf. SOI11S beschreven zij ook wel wat zij hoorde n. maar omdat
hun oren zo rOláál niet sto nde n naar het Afrikaanse muziekidioolll bleef het meesta l bij
beschrijvingen zoa ls die van Van Breugel, die
in de jaren 1820 sch reef dat het "waarlijk eelle
vreesse lijke oormarteling voor allen was die
geen kalfslederen trommelvlies hadden r... ]
het was alsof ik hoorde dorschen en tege lijk

een rommelpot meI erwten in ee n ledig vat
rammelen" e n vervolgens: "staat de massa te
sc hrec:uwcn -ik wil LeggeIl Lingen- Jat Illell
wel een bnal katoen van node heeft om de oren
te stoppen, om alzo dat Artem l11usicam Ie ve rdoven".'

voor Surillownse TaaikuIlde, Lefferkullde, Culrt/ur en Geschiedenis /9( I): 8-37

M II:Îka/e creolisering
Crco li ~e ri n g wordt vaak gez ie n a ls ee n proces waarbij uit dc.! \:onfro nt ali e c.!n interac ti e
tu sse n ve rsc hill e nd e culture n ee n ni euwe c ul tuur o nt staat e n tege lij kertijd de broncultllre n
(dee ls) nog hee l lan g zichtba ar kunne n blij ve n . ~ SOlllmige n I. ic n binnen die c ulture le
ni e uw vorming ove ri ge ns tw ee s pore n, namelijk 11 ~ 1 ontstaan van ee n zwarte en een witte
LTcoo lsc.! c ultuur. welli ch t Ie o msc hrijve n al s
vo lb.- ~ Jl e litec ultuur. \ Over di e zwart e c reoli se rin g sc hreve n Mint z & Price ( 1992: 18) dal
uit ee n hcteroge ne mcni gte ee n ho moge ne
Ill assa g ing omSlaa n. Z ij doe ld en daarbij o p het
re it dal slave n uit I.cer ve rsc hill e nde {cllilUur)ge bicdcn În Wcst- e n Centraal A frika
kwame n en in hel proces van o ve rl even op de
plantages we l g.ed wonge n waren zo sne l moge lijk (c ulture le) ge/a men lijkhc id o p te bouwen. In cerdere publica ties he b ik aan de hand
van mu zie k e n dans besc hreve n hoe geco n1pl\ cee rd dat pro<.:es in elku ar /.at (va n Stipriaan
1993b en 1 99 ~ ),
Tu sse n 1650 e n 1830 L. ijn in Suriname zo' n
220.000 Afrikan c n al s slaaf aange voerd :' Z ij
Wilren afk o msti g, uit ve le ti cntall en ve rsc hil lend e ~ aJl1 e nl cv in gc n in hct ge bi ed tu sse n Senegal e n An go la. maar mees tal we rden zij ondersc he ide n na ar vic r g rot e gebi ede n van
insc hep in g. Uil het ge bied tll ssen Kameroe n en
An gola kwa mcn de Logc naull1de LO<ln go-s laVC Il . di e o ngevee r 30 % van de S urinaam se
sla vcnpopulntie hebbe n ge leverd . De Papa-s la ve n kWi.lmc nuit de S lavenklIst (Togo. Be nin e n
West-N ige ria ). I Y Yr v.ln dc S urina: lI11se slave n

kwam uit d it ge bied . De Goudkusl (Ghan a)
leve rch! 30 % van de :-; la ven. In S urina me ston de n dC/.c slave n be ke nd onder de naam
KOJ'manl ij ncn ( Kro mnnti ). Ta l slo t kWil m e~ n
kwart va ll de sla ve n van J c Ivoorku<.;( ofGra all ku st (Guin l!e. S icrra Leo nr.:. Liberia . Ivoorku st). Deze I~\ ve n krege n in Suriname de benilmin g Me nd é o r Mandin go.
In we rk e lijkhe id WOJS de etni sc h-c ulturc le
ve rsc he id enhe id vee l g rot e r. Illaar dit ware n de
vier grote categori eë n van mense ll di e min of
llleer uit dl!ze lfde reg io van Afrik a afk o msti g
wa n.!1l e n daardoor de mceste etni sc h-c ultu rele
ve rwant schap ve rt oonde n. DeL.e ve rza tYle ln<l me n lij n ve r\'o l g.cn ~ ee n e i g~ n leve n gaan le ide n. oo k o nder de A rro- Suriname rs I.e lf. A ll e
vier de g roe pe n he bbe n bijgedrage n aa n de
Arro-S urin:.lamse cultulII' vol'lning. maar nie t
a ll elll aal in ge lijke mate. Waar he t op nee rk o mt
is dat dege nen di e het ee rst in de ni e uwe
o mgev in g te rec htk wame n. re latief mee r invloed o p de c ulwurvorming hadde n dan degene n di e het laatst binnenk w ame n. hoc groo t l ij
rni sschi c n oo k in aantal ware n. Laatkomers
hadde n namelijk mee r moe it e om nog nieuw e
Cle ll1 e lll e n toe Ie voege n of ding en te ve randere il aan ee ll cultuur di e al eiO D(' and e r~ 1l in d ~
steige rs was geLe t. Daardoor hadde n dt.: Papa
naar ve rh o udin g vall hun kl e ine aantal re latie f
de mees te in vloed en Mandin go's de min s te.
terwijl cbt V.1I1 LO<Ill go 's e n Kormailtijnc il
o n g.~vce r ove reenko msti g 1..11 z ijn gewees t naar
hun aa nt al c n tijds tip va n binne nk o mst (/ ic
label ),

Tabe/: Aankoll/st A/i'ik{/f/ ell il/ Surin{/m e tUSUIl /675-/803 (up Neder/and.re ~i('''epl'll )
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Alex van Stipriuol1

Ee n duid e lijk voorbee ld va n de Papa- invl oed is
te vinde n in de aantekenin gen van Nepve u.
waarin hij ste lt dat in zijn tijd nau we lijks nog
slaven uit het Papa gebied worde n aangevoe rd .
Ni ette min "hebbe n Izijl zeekere Du yve lsc he
prac tyk e n bij haar Baljaare n e n dan se n
ingebragt. di e Ly aa n a lle and ere S laaven he bbe n overgezet" , waarm ee hij doelde op het
ve rschijnsel dat bij specifie ke ritm es e n mu zie k
ee n god of gees t bezit kan ne men van ee n da nser. wat oo k toe n al o mschreven we rd al s het
krij ge n van winti (Ne pvcu ca. 5:233-237 ).
Ondank s het fe it dat de Afrik anen ni e ts ko nden mee ne men op hun e lle ndi ge tocht ove r de
Atlanti sc he Oceaan. zat hun hoofd en hun
lichaam natuurlijk we l vo l met gegeve ns over
de culture n waaruit ze afkomsti g waren. En zo
zijn e r ni e t all ce n ta le n e n goden en ritu e le n
mcege re isd. maar ook me lodieë n, ritme s. motori e k. ideeë n over in strum e nt en e n instrume ntati e et cefera . Aangekome n in Suriname, zui len Afrikanen di e missc hi en ni et uit precies
dezelfde sa menl evin g afkoll1 f;ti g ware n. maar
we l uil dezelfde regio van Afrika . e lkaar het
ee rst gevo nd en he bben. Vandaar dat etni sche
ve rza me lna men al s Loan go e n Papa ook bij
he nze lf in ge bruik zijn ge kome n, waardoor er
al gauw sprake was van bijvoorbeeld Papamu zie k. of Loan go-dan s. De ve rsc hill e n tu ssen
deze grotere etni sc h-culturele groepe n verdwe ne n mind cl' sne l. In ieder ge val me rkt e n ve rsc hill e nde waarn eme rs e ind 18e eeuw op, du s
mee r dan ee n ee uw na de eerste sla ve nimporte n. dat de slave n dan ste n, mu ziek maakten en gode n ve reerden binnen de e ige n e tnisc h-culture le groep en e ni gszin s wantrouwi g
stonden tege no ver de and ere groe pe n.5
Tegelijkertijd vond er toch ook verm e ngin g
en uitwisse ling plaats, want ni et op iedere plan lage ware n er voldoende Afrik anen van de e ige n etni sc h-culturel e groep om de e igen c ultLlur
volledi g staande te kunne n houden . Ook za l het
lang ni et a\tijd mogelijk zijn ge weest ee n pa rtner Ie vinden uit de e igen e tni sc h·culture le
groep. Bo ve ndi e n dwonge n de harde omstan -

di ghede n va n het sla ve nbes taan tot samenwe rkin g e n uitwi sse ling, ge woonweg o m te kun nen overl even.
He t opmerke lijke is all ee n dat daarm ee de
etni sche verd ee ldhe id ni et ve rdween. Vee leer
lij kt het erop dat e r ee n ge meensc happe lijke
cultuur ko n o ntstaan jui st door de etni sch-c ul turele versc hill e n daarin ee n vaste plaats te
ge ven. Zo krege n Loa ngo's e n Papa's e n Kormanlijnen ieder hun eige n, o nderscheiden aandee l in hel w inti-pantheon. iede r met eigen
ritue le mu ziek. taal en in stfllm ent en. En ook de
oorspronke lijke inwon ers van het land. de 1nhee mse n, krege n een e ige n plekj e. Van specifieke Mandin go-goden, -mu zie k, o f -in stru mente n was echter nie t o f nauwe lijks6 sprake.
Daarvoor waren zij ke nn elijk te laat in Suriname aangekome n. Daarente gen ontstonde n er
we l ni euwvorminge n di e in ieder ge val voorde
blanke observators niet mee r spec ifie k etni sc h-c ultureel te trace re n waren e n di e met de
term creools we rde n aan geduid. Anderzijds
zijn er ook c ultuure le me nle n ge weest di e
waarsc hijnlijk van het beg in af aan door all e
Afrikan en in Surin ame we rden (h)e rke nd e n
(daarom ) noo it een etni sc h-c ulturel e verwij zing hebben ge krege n. Ontwikke lingen in de
mU l iek vorme n daarvan ee n duidelijke illu stratie. Bij voorbee ld in de mees t gedetaill ee rde
ac htti ende-eeuw se afbeelding meI besc hrij ving van Arro-Surinaamse Illu ziekin strume nten. van de hand van Siedman , werd en maar
lie fst achttie n verschille nd e in strum enten ondersc he iden, waarvan vier de aanduiding
Loan go mee krege n, één Papa. éé n' Ansokko'
-wal zowel op een Mandin go al s op een Krom anti achtergrond kan duiden 7 - en drie Creools.

DE DRUMS
Absoluut Afrik aan s was de overhee rsende e n
voor iedereen zich1- en hoorbare aanwezighe id
va n tromm e ls e n andere slaginstrumcnl e n.
Minder duide lijk voor de blanke obse rvat ors
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I. Kwa kwa

2. Kiemha tocloe
3.
1.
5.
6.
7.

creoliserillg

Ansokko hanja
Grole Crcool5c IrOIll
Crole Loango lrom
1'apa trom
Kldne Loango trom

..

Kleine Creoobc trom

9. Coerocma
10. Loango banja
11. Lege bl ('ha~.

lbnlkast voor 10.
12. Saka saka
13. Zecscllclp

14. Ilcnta
15. Creoolse banja
16. Toeloe
17. 11001"1\
18. I.oango toelO

Afb· I. Uit StMman, NanYlti"t, 539.
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de grote vcr ~c heide nheid. hel spreke nd
vermogen en de rc tigicu/.e connotatie erva n.
Eveneens zeer Afrikaa ns, maar toen door niemand exp li ciet opgemerk t. is dat s lagi nstrumcnten tot het domein va n de man behoorden.
A ll een sc hud - en ratelinstrumcnten konden
ook door vro uwen worden bespeeld. Dit stond
ni et los van dc sacrale functie van s laginstrum en te n die we rde n gebruikt om te co mmuni ce ren meI de gode n e n dat kon nu eenmaal
ni et gebeuren door vro uwe n die periodiek 'o nrein' zij n.1I Die co mmuni cati eve functie besto nd uit het oproepen vu n de god en (wi nti's)
iede r in zijn e igen drumtaal. maar evengoed
bestond er drul11taal die door mensen verslaan
werd. zodat de term ·t.alkin g d rum' ook lette rlijk kan wo rde n opgevat.
Wnt de drums bel re n lijkl er enige onduidelijkheid te bestaan welke direct overgep lant
lijn van Afrik a naar een Surinaamse context en
we lke in Sllri/l~lrnc pas een min of mee r definitieve vorm hebben gekrege n. De enige beschrij vin g uit de 18e ee uw. die gede taill ee rde r
is dan de o msc hrijvin g ' tromm els' is die van
Sledman. gebasee rd op zijn waarnemingen in
de jaren 1770.() H ij o nd ersc he idde ee n grote en
een kleine Loa ngo drum. ee n Papa drum , ee n
grote en een kleine Creoolse drum en ee n
coeroemCl.

Van Breugel ( 1824) onderscheidde de II/a/ldI'Om (liggend. drummer z it erop). poeja (idem,
kleiner) en de soroema (op voel Slaande IfOln).
Teens tra ( 1835 11 : 19 1- 194) was daarentegen
weer minder speeifiek in de naamgeving e n
sp rak va n twee liggende drums , de een iets
langer dan de ander. waa ro p de drummer zit,
het vel gespa nne n met w igge n en een kl ei nere.
maar bredere, rechtop staande trom. aan twee
kant en bespannen. ge naamd Kreo le Irom. ln
een naai wordt bovendien de afbeeld ing van
Stedman 'vrij juist" ge noe md . Meer nam en
worden ni et' ge noe md. He t zou kunn e n dat vanwege hun sac rale fun cti e de nam e n van de
drum s ni et aan buitcn:-.tiJanders kenbaar werden
gemaakt. Hel is evenwel ook moge lijk dar de

SlipriClclII
drum~

in de achttiende eeuw nog Zozee r bij een

bepaalde groep hoorden dat daarmee kon \Vo r-

den vo lstaa n. De typering 'creoo ls' zou cr dan
op duiden dat de 'etn isc he' afkom st van de
drum nict meer duidelijk was en meer algemeen
ingang had gevonden. omdat het een eigen ont-

wikkeling in S uriname had doorgemaakt.
Het Îs dus pas in cle negentiende eeuw dat
sommige beJlHmingen die wij nu nog kennen.
zoa ls puja e n /I/{/II dmll (ook: lallgac!ron. of
banjadron lll ) voor het ee rst in beschrijvingen

beginnen op te duiken. En de eerste sc hriftelijke vermeldi ng van wat nu vaak a ls een soort
nat iona31 Arro-Surinaams sy mbool wordt gezien '1 . de apillfi. dateer! zelfs pas van na de
slave rnij. En dan nog we rd het ni et op de plantages of in de stad aangetroffen. maar alleen bij
de Marrons (Coster 1866: 26). Deze trom had
een onmiskenba re en spec ifieke Afrikaanse
achte rgrond. wan t in het huidige Ghana is hij
in vergel ijkbare VOrm en onder ve rge lijkbare
benamingen bekend Y Kenn clijk is hij dus we l
meegekomen naar Su rinam e, maar hee ft hij in
eerstc instantie en voor lange tijd alleen bij
Marron s in gang gevo nden. IJ Dat lijkt ook te
worden bevestigd door de orale traditie va n de
Sarumaka waarin al in de achuiende eeuw v,al1
hel gebruik van apil/ti tromm els melding WOl'den gemaakt (R. & S. Price ( 1980: 179).
Toch is dat een merkwaardige ontwikkeling.
wan t de a"intl kan niet rechtstreeks vanu it
West-Afrika in de Marrondorpen terecht z ijn
geko men en moel eers t dus bij s la ven op pl antages bekend geweest zijn . Bovendi en was er
ook al tijdens de s la vern ij vrij intensief co ntact
tussen Marrons en plantageslaven. Deso ndanks wordt e r in geen enkele beschrijving ooit
melding va n gemaak t en is ook op gee n va n de
achtti e nd e- ell negentiende-eeuwse atbeeldin ge n van s la ve ndan se n een apinti-ac hti ge trommel te zieJl. 14 Het L.O U dus kunnen dat e r wel
apin/i 's op plantages waren. maar dat zij binnen dc sli.lvcngemcensc happen ge hee l verborge n werden ge houden. Maar waarom gold dat
dan a ll ee n de apimi en waarom gold dal niet

Mu::ikllie creO/i.\l' rillg

bij de marrons. ge tu ige de lat e re (b lank e) obse rvaties? I-kt lijkt daarom waarsc hijnl ijker dat
het ,reo li sering~proces bij de Marrons al ved
meer gestabili~ccJ'd waS. waarb ij de apiwi ee n
vaste p laats in de cu ltuur had veroverd. tcrwijl
er bij dc plantagl!bcwoncrs nog druk geëxperimenteerd werd en het creoliseringsproces
nog in vo ll e ga ng wa~. Voor algemene acceptati e va n dC/e spe~iriekc trom was kennelijk
geen ruimt c (meer).
Dat cr gcëxperillleJllcc rd werd. wordt misschien het best geïllustree rd door een trom die
mei e nige fanla;ie op de afJill1i lijkt -naar beneden toc breed Uillopt!nd en ~taand op een voe tnam e lijk
Slcdl1lan~
('oemel1/a \~ e n Van
Breugds .m roelllll. ui doel de eerste meer denken aan een bc:-.panne n fruit schaa l en lijkt dc
laat:-.te ee rde r ecn soort bongo op een voel L' n is
dl.! bespanning nu juist nil:l kenmerkend voor de
api nti (l:ie ve rdl.!rop). Mis~chien was de ach ttiende-eeuwse SOl' rol'Jl/li ook inderdaad ontstaa n als Illlll.ikaie tocpassing van ee n ove rbodig gewo rde n :-;c baa\ uit het p lant e rshu is. Het
geb ruik e n van a lle rl e i r.::stmaterialen van th:
plantage voo r de vervaa rdi gi ng van instrumenten was een veel voo rk o mend versch ijnse l. ' /> Zo
werden afgesclwcvcn stu kken gereedsc hap gebruikt 0111 mctalcn klanken voo rt tc brengen
(dmdo \7) en er sc hijn en ook duigen va n afgedankte s uikc rva ten Ie I.ij n geb rui kt voo\" het in
e lkaar zetten van tromlllels (Tee nst ra 1835
11 : 192). De a l wecr vee l ge:-. til cerder vorm va n
Van Breugel~ soroelllll duidt o nmi skenbaar op
verande rin g cn o nt w i kkeli ng. Of dil instrument
de acceptatie va n (lJJimi-achtige d rum s heeft
verhinde rd . of wa t late r juist ges timu leerd. of
dat cr helemaal gee n verba nd meI de {/JJÎnti Illag
worden gl!lt.!gd blijft dc vraug. In ieder geval
was de uitkomst van hel creo li seri ng sproces in
dit geva l dat eh: coemellla!.wroellll1 in later tijd
ve rdwe nen was cn dat de opill1i een ty pi sc he
Marro n drum was geworden.
Nel als dc (/p;lIli werd oo k de agida voor het
eerst pas in 1866 ve rm eld in een beschrijving
vall Marroninstru11lcJlIen (Coster 1866:26-27).

Ij

Hij lijkt echtcr nogal op Sted lllan ~ Papa drum
cn dat wordt nog eens vc rste rkt door de we te nsc hap dat dc agidll nog s teed:-. ee n instrumCllt
is cim is gc li cl!rd aa n cle Papa wi nt i (Wood in g
1972:260). Dc fJmUa en cic 1II{/1/(!rmll wcrtkn
wel al aan hct begin van de nege nt ie nde eeuw
onder dil.! bcnaming vermeld e n kregen gee n
specifieke etni sc he co nnotati e mee (va n
Breugel I R2..J.). ll1 ,-mf' uil de besc hrijv in g lijkc n
lij e rg. op cic grote creoolse trom va ll Stedman.
Het is dus I.ce r wel mogelijk dat dcze trommels
in S urin ume ;;ijn on tstaa n uit he t sumenguall
van ecn hecl aan ta l versc hillende Afrikaanse
trommcb. Tegenwoordig word t de een altijd in
en:-.cmhle me t cic ander bespeeld (0' Bryan
1990:29). Merkwaardig in dil opl. icht is trou we n:-. ook de 'Krcole tro m ' die TcenslI'a noe mt.
bespccld door ec n op cle grond z ill ende Illll / Îkant. "[DlcL.c trom. s lec ht s twee voe ten lang_
educr wÎjek r da n cle overige. staat regt op en
neer tll:-.schc.:11 dc knien van den op dezelve
slaande Neger [wat en igsz ins aan de doet d e n ~
ke n I. Cll is gelijk ec nc gewo ne ketellrolll . aan
beide e ind e n mct ee n ve l Overlrokkcn"
(Teens tra 1835 11 : I 93). wat weer aan de latere
kOlI';I/{/dmlll doet dl!nken.
Voor sommige trolllll1t.!ls van hctl.elfdc type
v,lOrdt in dc be~chrijvi n gen ni et steeds het/.elfde bcspa nn ings~ystee ll1 aangegeven. wal
ook np een vo rm van c reolise rin g zou kunnen
duiden. Ten ;),u1I.ien van Iwee trommels is iedcrcen het wel ee ns: bij de {/pillli worde n de
spandradcn van het tromme lve l strak gezet mct
wigge n die in de trol11 l.ij n gestok en. terw ijl bij
dc malldrom die w iggc n tege n dc trom aanLil ten. Het ee rs tc sys teem LOU kenmerkcnd I.ijn
voor ll'Ornme ls uit cle Goudkust, de tweede
vooral uit LOHngo e n Papa gebied (0' BryOJIl
1990: 28-29). Maar voor de pl/dja en dc agida
gee ft cic e ne autcur het ene e n de andcrc auteur
het andere spansys tcc lll aan. Dus oo k dc overi gens typ isc he Papa trOI11. dc agidu. lijkt aan
e ni ge creo li se ring o nd erhevig te zijn.
O' Bryan ( 1990: 29) venneldl nog de
(fpl/JO/droll. mct wiggen langs cle trom ges pan -
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nen. die in sommige delen van Suri name ook
bekend st:lat als It/l/Ilglldrom. Deze behoort tOl
de g roots te SOOr! trolllmels en zou daarom we l
eens een nalaat kunnen z ijn van Stedmans
grote Loango trom. alleen was deze volgens
hem aan twee kanten bespannen.'~
Het slagi nstrum cllI waaraa n in vrijwel alle
beschrijvingen s ind ~ de achttiende eeuw aandac ht is besteed is de kwakwCl. of kwakwabangi. Geen va n de schrij vers uit die lijd geeft
aan WH! de Afrikaanse etni sc h-geografisc he
achtergrond is van dit instrum ent. Illaar in navolg in g v.In Ortil, die het ook in de AfroCubaanse muziek tege nk wam, traceerl Wooding (1972:265) dit instrument in hel Congogeb ied. dus a ls Loango, Afgezien va n de
Laa ngos la ve n W~lS het daarom waarschijnlijk
bij ee n mcerderheid van de Afrikaanse sla ven
va n hui s uit onbekend, Toch vond het instrument algemeen ingang en ve rwierf het ecn
prominente positie in het instrumen tari um , Dat
het eenvoud ig va n vorm was, ge makkelijk om
mee te nelnen e n goed in het gehoor lag (oo k
voor blanken) ZO u wel ee ns de reden daarvan
kUllnen zijn geweest.
Overigens lijkt gee n van de sc hrijvers van de
specifie ke e tni sc he achtergrond van de
kll'akwa op de hoog te Ie zijn . Zo vero nderstelt
Teenstra ( 1835 11 : 192) dat de naam van dil
instrument refereert aan het eendengeluid met
dezelfde klank. Ook lijkt de kll'ak!ra in de loop
der lijd van vo rm te z ijn vera nderd. Bij
Stedman is hel nog ee n eenvoud ig. schuin op
twee pootjes gep laats te ho uten plank, di e me t
twee SlOkken (klt'a kll'a riek ie) van ijzer of been
warde beslagen. Later slaa t men er alleen nog
met houten stokjes op en wordt he l langzamerhand een ec hte hallgi (bankje). Hoe ge leide lijk
dit proces verloop t blijkt uit het feit dat in de
eerste decennia van de negen ti ende eeuw op
een diorama vjJn Gerrit Schouten (ca. ! 820) al
duide lijk ee n bankje le zie n is (Kolfin 1997:
alb.124). terwijl dal bij Teenstra ( 1835 11: 192)
nog niet hel gev,al is. Bij hcm is de kwakwa nog
steeds een hardh o ut en plank dat aan een zijde
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op de gro nd li g t terwijl hel aan de andere kant
rust op hel achte rgedee lt e van ee n liggende
gro te trom. Ook Boekhoudl ( 1874:98). die in
de jaren 1840 in Suriname was. o mschrij ft de
kwakwa als een plank. evenals Focke ( 1855) in
zijn neger-Engelsch woordenboek, Op de prent
va n Theodore Bray uil 1850 19 'is het ee n echt
bankje gewo rde n, iets grote r dan een sloof, met
kunstig versierde randen, zoa ls zij ook vandaag
nog vaak gebruikt worden, maar ook CasIer
(1866:26) olllseh rijl1 de kwakwa nog steeds als
'zij nd e ee n bankje of plank van zeef hard hout
waarop met twee slokjes ges lagen wordt'.
Waarschijnlijk is hel bankje pas va naf e ind
negentiende eeuw de standaard geworden. al is

hel ni et onde nkbaar dat er ahijd plankjes gebruikt zijn blijven worden. aangezien die nu
een maal ove ral ge makke lijk voorhand en zijn .
Het za l dan ec ht er niet de sac rale betekenis
hebben ge had die de soms mooi bewerkce
bankjes wel hadden. Dat behoorde echter tol de
interne dimensie van de sla venc ultuur. waar
maar weinig buitenstaanders weet va n I~d en.
Alleen ze nd e lin ge n botsten daar op. Zoals op
plantage Vosse nburg in de laatste decennia van
de sla vernij waar de zendeling steeds
fulmineerde tegen het zond ig karakter van dil
instrument. Desondanks wilde geen van de
sla ven die er een bezat afstand va n doen
(La mur 1985: 20).
He t oo rspron ke lijke Loan go- ins trume nt is
dus van uit één specifieke etni sc he groep geïn tegreerd in en e igen gemaakt door de gchele
s la ve nge meensc hap. of lie ve r. hel is gec reoIiseerd e n een typisch Afro-Surinaams instrument gewo rde n, dat bovendien maatgevend
was in de slagwerkensembl es d ie bove naan
sto nden in de muzikale hië rarchie. Die prominente plaats va n het slagwerk, het feil dar alleen mannen daarop mochten s pelen e n het
ve rmoge n 0111 met deze slag instrume nte n letterlijk te kunncn co mmuniceren met zowel
mensen als gode n waren tege lijkertijd Iyperend
voor de co ntinuïte it tu sse n West-Afrika e n
Suriname.
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Het instrUIllI.:IlWr;Um bestond overigens niet
geheel uit slagi n:-,trumcnten. Voor vrouwen
waren er rammel en sch uJinstrumenlen zoals
de jurrÎ j l/ni. of j% j%. noten of sche lpen
aa n een snoer geregen en de .wka, een met
zaadjes gev uld e kalebas, die beide ook al in
Afrika bekend waren. Ook werd er gespeeld op
blaasinstrumenten , die waarschijnlijk deels een
Afrikaanse erfe ni s waren -zo ondersc heidt
Stedman een Loungo toet oe- en deels van de
Indiane n ware n overgenomen (Benjamins &
SneJleman 19 14-17: 497; Lindblom 1924: 58).
Of deze instrumenten ook een sacral e functie
hebben ge had is niet duidelijk. In de meeste
venne Jdi nge n lijken zij voorn amelijk te zijn
gcbruikt voor vennaak en als signaalfunct ie bij
de arbeid. Zo vermcldt een anonieme sc hrij ver
(1744~U ) dat in zijn tijd de bastiaans -dat was
de zwarte op.dchler en hoogste slaaf in de
hiëran.:hie- allemaal een hoorn hadden om de
slaven 's ochtends om vijf uur te wekken met
"een deuntje narar1 zyn famasie geblaase n'.
And erzijds meldt Blom dal na het overlijden
va n een slaaf' 'speelen zy op pypen en trommels' en ook op een aantal diorama's va n
Schouten va n sla venda nse n in de jaren 1820 is
een Jluitspeler te zien (B lom 1786:398:
Medendorp 1999:64. 146-50).
SNAARINSTRUMENTEN
Zeer interessant, ook van uit een oogpunt van
creolisering. zijn de snaarinstrumen ten. HiervOOr waren slechts twee namen in omloop.
waarmee in de loop der tijd en doo r ve rschillend e au teurs ve rsc hillende inst rumenten mee
werden aanged uid, wat al aangeeft dat er (nog)
gee n algeme ne standardis<.l ti e had plaatsgehad.
Zo ve rSlond StcdmHn onder de bema -net als
overi ge ns in and ere delen van het Caraïbisch
gebied- een soo rt mond harp. 'bei ng a branch
belll like a bow, by means of a slip of dry reed,
or warimbo I vlechtriet]. which when held to
lhc leeth the string is beat on wilh a short sti ck.
and being shiftcd back and forwards so unds
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not unlike a J ew'~ harp' .:! I De mond fungeert

bij d it instrument als klankkast. De oorsprong
erva n moet worden gezocht jn het gebied va n

Ghana lOL Nigeria. zodat hel zowel een
Kormantijns- als een Papa-instrument was. In
de dioramó:l 's va n Schout en lIit de jaren 1820
is een aantal malen duidelijk te zien dal een van
de fi guren zo'n bel/ta bespeelt en ook op de

Koloniale ten toonstelling va n 1883 in Amsterdam was het nog Ie zien en te horcn.22 In laler
tijd is er weinig meer van dit instrument in
Suri name vernome n.

Een ande r SOOrt bel/Ia is wat bij de Saramaka
de golu bel/ta en bij de Aluku en Ndjuka
agu'ado wordt genoe md .!J Deze bestaat Uil een
kalebas waardoorheen drie bogen zijn gestoken. ieder met een gespanne n draad waarop
getokkeld wordt. Het ligt voor de hand re veronderstellen dat d it instrument ook bij sla ven
bekend moet zij n geweest. maar bewijzen daarvoor ontbreken. Overigens sch ijnt dit instrument bij de Saramaka vrijwe l niet meer voor
te komen. Hetzelfde geldt voor de bel/w die
WoDding uit de Para kent. namelijk een kist oF
bakje waarover snaren waren gespannen
(Wooding 1972:266). Een derde soo rt bellla.
eveneens bij de Saramaka is de papai hellla.
die in feire een 'split-reed finger piano' is
(R.&S. Price 1980: 183 ).
Ook Stedman kende laatst genoemde instrument al, maar da n als de Loango ballja, wat het
meteen weer een etnisch-geografische achtergro nd geeft. Net als nu nog bij de Saramaka
bestaat dit instrument uit een plank met twee
larjes erop waarop haaks stripjes elastisc h
palmhout waren bevestigd van verschillende
lengte, d ie met de vingers getokkeld werden;
bovendien was er onderaan een kalebas als
klankkasr bevestigd. 2.1 Daarnaast ond erscheidt
Stedman de Ansokko bril/ja, een soo rl xylofoon, waarvan de etni sc h-geografi sche toe voegi ng Ansokk o (N'sokko) duidt op een Mandingo en/of Kormantin h e rk o ll1 st.2~ Ook in de
negentiende eeuw wo rdt dit instrum en t nog een
paar keer beschreven (Von Sack 1821: I 08.
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Ko lo ni ale Te ntoonstel lin g 1883 J1 :295). maa r
ec ht a lge meen in ga ng lijkt d it instr ume nt toc h
nie t gekrege n te hebben. Verder werd de be naming banjo nog gekoppeld aa n ee n snort ' fioo l"
en in de negenti e nd e ee uw dui dden so mmi ge n
er ze lfs in hel a lge mee n 'de negerlrom ' mee
aan (Va n D y k 1783: Kuiln 1828:2 1: Tee nstra
183511 : 19 1)
Tens lo tle was er dan nog een in strume nr dal
door Stedman de c reoo lsc hal/ja werd genoemd en waarvan hel door hem mcegeno me n
exe mpl aa r e ind j aren 1970 door het anlropoJage nec htpaa r Ri chard en Sall y Price in de
depots van het Rijk s Mu se um voo r Vo lk e nkunde in Le id en we rd te ru g gevo nd en. ' The
mos t irHe res ling o f a ll e ig ht ee nth -cc ntury mu sica l instrum enl s fro m S urin J l11c is a calahas h
banj o, mad e by a slave and co ll ec ted by
Sledl11 an in Ihe I 770s. It reprcsel1ls 10 Dur
know lcdge, Ih c o lcies l cx tant banj o from
anywbcre in th c Am eri cas, and it is a fin e
exa mpl c o F the ro ur strin ged instrulll ent s made
and used a t leas t sin ce Ihe seve ntee nth ce ntury
by Afro-A merica lls in InJ lly parts o f th e
hemi spherc ' ?' Hij heeft ee n Euro pese mu zie ks le ut el in de kl ankkast (kal ebas?) en ook de
hals en bes pannin g van de snare n ve rtoon!
Europese trekj es. maar het zo u eve nmin mi sstaan tu sse n ee n verzame ling luite n uit WestAfrika.27 Het lijkt ee n bij uit stek gecreo li see rd
instrume nt e n wordt door mee rdere sc hrij ve rs
ge noe md ( Hart sinc k 1770 11: 907-909: Fennin
1770 : 127- 128 : Be no it 1839 : 36 ).
He l mees l uit gebre id is Nepvcu (ca .
1775 :232) in zijn aa nt eke nin gen: 'De ba l/ja is
ee n in strum e nt dal zy zeer aarti g weete n te
maake n, ove r een Ca/bas d oorgesneed en met
ee n ve l bes pann en, waar o nde r eve n al s hel
End va n de Vi oo l ges te lt wo rd , hi er op weele n
ceni ge jon ge Slaavens zee r aarti g te speeJ en
met de duym en Vin ge rs; ik heb jonge Heeren
gez ien, di e daar meede zeer we l wi sten o m te
gaan. en all e Airtjes zo als op ee n C itter wi ste n
te speelen, dog hel geeft ee n do ffer ge lu yd. en
maakt zo een vrcczely k gewe ld ni et al s by het

ba ij aa rc il de I I'OJll11lcb doen", Me t na me d it
laatste zo u we l ee ns gem<lak t ku nnen hebben
dat he l instrum en t voora l in gebu rge rd was
genwkl bij slaven in de stad e [~ minder bij cle
pl anl ages laven. Vo lgens ec n be pa lin g uil 176 1
moc ht e r name lij k door de slaven in de stad
ni et gedanst o f mu ziek ge maakt worde n,
'waarond er egte r hel spee lcn op de banj e of
ander zaglklinkcnt ins trum ent niet begreepen
word' , te rwijl de slave n buite n Paramaribo we l

mochten dansen en lui de mu ziek maken. zij het
we l mer toes te mming e n o nder toez icht va ll
' hunne meesters' (Schiltk amp & de Smid!
1973: 72 1 ). ~~ Maar ze lfs in de stad ma rg inaliseerd e het instrume nt , wa nt e ind nege nti e nd e
ee uw wordt het ook d aar bij na ni et mee r aa nge troffe n ( Bo napart e 1884: 94).
Toch leefd e de naa m banja voort , maa r rlll

als benaming voor de meest popul aire.
sec uli e re da ns va n de s laven. Waarsc hij nlijk
kreeg hel di e naam o m ual het danse n o p de
mu ziek va n de hanja de meest o penlij ke e n
voor bl anken toegankelijke mu ziek- en dnl1 ssoort was. Zo sc hrijft Nep vc u in zijn aa nte kenin gen dat de (s tad s-?)s la ve n ni e t all ee n d ans-

ten op de maal va n troJllm els en handge kl ap.
maar dat zij tevens ee n dans kenn e n di e wordt
begeleid met de bal/ja . en di e bekend staat als
de A ntigo. omdat die van dil! e iland ( Anti gua)
o f va n SI. Eusl<llius was meege ko men Ill et
e nk e le slav inn en di e doo r hun eigenaars naar
Suriname waren meegeno men en ' dat dansen
gaat op de wyze al s ge mcenl y k de Enge lsche
da nsen· (Nepeu (ca. I775:230 e.v.: zie ook
verderop).
Het multipl e gebruik van de bena minge n
befl ra en bal1ja voo r een hee l scal a aan in stru me nt en lot en meI du s zelfs ee n dans kan ee n
gevo lg 7. ijn van ee n gebrek aan nauwke uri gheid in de observati es van d e ko lo ni ale. blanke
aut eurs. Eve n goed is het moge lijk dar er ook
o nder de slave n nog gee n ee nduidi g heid over
in ~ trulll e n lC tl e n hun be namin g was. o md at het
proces va n se lecti e. sa me nvoeg in g en inn ovati e dat zo kenmerk end is voor creo lise rin g. nog
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in vo lle !.!<.tn~ \\<1". Toch is dil ilO!! maar ee n
g.~do.:d te . . v .. hel procc!->, namelijk. . de creoli~e rin g viln Al"rikaan!->e Illu / iek (inslrumcnten)
in ieb Surin a:lI11s. M~t cic:: hal/ja (al s banjo) zijn
wc op hel plint gekom en dat ni et hc lellwal
duide lijk meer is of hier IlU sprakc was van ee n
oor."pronkclijk Al"rika~lnsc ol' Europese achterg rond . Dil vorm I dt.! ove rgang naar Illu ziek
(instrulllenten) di e.: onmiskenbaar uit Europa
kwalll en, maar eve nCl:Jl S in de slavc Jllijd .lijn
gccreoliseerd. Ee r!-> t et hter nog even iel!-> over
de l1)u /ich die met de bove n beschreven instrulll e.: nt en werd gemaa kt.
In alle heschrijvingen \'an de muziek Lclf
beperken Lle nhse rva tiö /. ich tol percussie en
Lan g. w~ larhij vrij we l alk auleurs het erover
ee ns lij n dat drummer!'! en danse r!'! 'de maal
vo lmaakt in acht nemen 1... 1 ' t gee.:: n men aa n
hun goed ge hoor toe.::schryven 1110et" (Fcllllin
1770: 127). Ook hebbe n hoogs twaarsc hijnlijk
alle beschrijvingen hetr~kking op de blllUadans die was toe.::gcstaan op de enkele ex tra
vrij e dage n die clt.! sla ven, afgcLien dan va n de
Lo ndag, jaarlijks we.::rden toegestaan. Dit was
met name rond de jaarwi ~se lin g . soms ook nog
ee n keer injllni en dan werd ere.::nigc dagen en/
or nacht en at hl er elk:wr ge.::danst en (dus) geIllusiceerd. Bcgrafen i:-.:-.en waren ook gebclIrtcni ~~e n waar we rd gedaml e ll mu ziek ge maakt.
ledcre.: ve rstandi ge.:: planlagedi reclCur sto nd
dergelijke bijccnkom!->lcn toc. omdat een ve rbod tot grote ~ pannin ge n kon leiden 'te mee r
wyl h ~ t hy hun omtrent dc dooden ee n
re ligieuse ccrc mol\\c is. die ol)' vas l mee nen
niet te 11100ge n ve.::l"l u)'mcn, I.ollder den haat en
alle onge makken va n hunn e arge~torvene nabes taanden op den hals te haaie n. zodat deeze
verborge ne laamcnkol11<.;(en nog gevaa rl yker
konden Iyn' (Nepvell c", 1775 :227). Om dezelfde reden wèrd het op plantages ook regelmalig toegc~taa l1 'om des Salerdags avonds en
de vo lgc nd e Sond"lg als zy willen Itt.!] d•.lIlsen
en joelen aa n hunll l: huyseJl, want dit is ee n
teek en dat I.y wcl vergcnut.!gt zy n' (Ibidem).
Dil soort ge lege nh eden spee lden zich du s in
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de.: openbaarheid af. De .. Ireng ve rhodc.: n wi nli dansen. mce.::s tal aangeduid al!'! 1I1l11ïllfUIIII(I,
behoorden daarentcgen lol de interne Llimcll!-> ie
van de slave ncultuur en !-> pce.::lden lic h in hCI
ge heim af. loelnt daar nauwelijks (bctmuwbart.!) he.::sc hrij vingc n va n zijn .
Volgens Stcdlllan maakten de rnu Likanleli
altijd gl! bruik va n hele en hal ve maten el11100it
van ee n dri ekwartsmaat. wat vo lgens hcm gi ng
als ' tu çkely tuk , \ll ckety tuk ad pe rpt.!tulllll·
(Sledman 19 ~N: 541). Volgens Lammcns bestond dc muziek ' uit ee n altoos durend e her
haling va n <-I- of 5 of 6 no\en ' ge paard aan het
gela ng van de 'olllM:lande meijden dil: ahoos
in ee n go lvende beweging lijn' (Lamlllcns
1982: I XO). Mce!'! tal bestond de begeleiding uil
\wce of dri c lromme n. ee n /..:"'(1/..:11"(1 bankje en
het geramm cl va n de vrouwen. De meest gedetailleerde beschrijving komt va n Teens\!'a: de
ee r ~ t e nUI/.ikarll 'i~ dc hOlljo m:.ln, Li ltcnde op
ee n slUk hout. Icrwijl hij mcl ee n paar harde
houl en peil ne.: 11, gelijk t['QmslOkkell. op ce nc
niet mind cr harde plank slaal. we lke zij KwaK wa. naar ht.!t e.::cndcilge illid, noemen' (TCt.!Ilstra 1815 11 : 19 1- 19,)),
Mli zikalltl!n tw ee en drie 'I.itten op tw ee uilgeholcle boornSt::ll11mCll 1... 1. Hel achtere incle
deler langl: tromlll e n li gl op den grond en het
voo rei nd c op een' balk or ee n ander ':'.001"\ hmll,
lillcnde de Nege.::1". welke de lrom s [;]al. met een
been aan icdcre Lijde. De7e :-.ool"lel1 van IrOI11men l ijn gewoo nlijk ill1dcrhal ve à twee nederlandsche ellen lang en ruim Iwee palmen in
middellijn . en mei dunne ij le ren handen va n dc
uit Holland gC/o nd c.::nç va len omgeven, 7ij nde
\ an achteren open en van voren met hel ve l van
cc ne shln g, ee n hert ebees t o r e.::c n' hutTel overtrokk en, we lk ve l I. ij span nen, doo r het touw
van ze ilgras. waaraan Lij hct/elve verbinde n,
me t wiggen tcru g te drij ve n. Verliest dit
schoon c insirulllcnl onder hel spelen des ze lfs
toon, dan g iült.! n zij cr aan de acl1terzijde dram
\ ru we rum] in . zegge nde: da tmlJl 110 )\,{///lli
1I'(lk/..:(1 hoeII, \1'; ;'0 gi elll wal/ sopie.' Dat is: dc
trom wil nog ni cl regt aun den gang. wij zlIlIen
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he m een zoopje geve n. De eerste trom is iets
groot.eren in toon va n de tweede verschi ll e nde.
Op deze tromme lve lle n slaan de Negers met
het platte der vi ngers, terwijl zij hun geheelc
li gc haam bewege n e n vree md e ge laatstrekke n
make n' (Tee n st ra 1835 11 : 191-194).
De vierde mu zi kant 's laat den trian ge l met
twee gebrokene houwers of andere stukke n
ij ze r, door de le mme lte n, l1e t eene ongeveer
ee n voet en hel andere half zoo lang, tege n
e lkand er te sla an.' De vijfde muzikant. te nslo tt e. 'die op den grond z it. slaat de kleine
trom eveneens me I de vin ge rs; deze trom ,
slec ht s twee voelen lan g, echter wijder dan de
overige, slaat reg t op e n neer tusschen de kni e n
van de n op dezelve slaande Neger, e n is ge lijk
eene ge wo ne keteltrom. aan be ide ei nd en met
een ve l over/rokken. Dezelve wordt hier
Kreo le- lrom ge noemd , wordende nu e n dan
ook, om het spe l a l mooij e r e n tll oo ijer te
maken, bij afw isseling van he t slaan op
dezelve, met de toppe n der vingers , ge lijk op
eene tambourin e, overstreke n, ten e inde
zac hte, trill ende Wonen te be ko men' (1bidc m) .
Het samenspel va n dit ense mble o mschrijft
Teenstra als: 'Va n verre raast de mu zij k van dit
o rkes t ge lijk ce ne brommende honingbij onder
de n hoed. ' Maar daarmee is nog nie r all es
gezegd, want 'lm]et gee ne minder geestdrift
dan het tromme le n door de Mann ege rs. sc hu re n de Negerinnen hare Jurri -Jurri -s noere n, ra te le nd e al s wal nolendoppen over hare vui ste n,
bij welke mll zijk zij al danse nd e een schree uwend geza ng aa nh effen' ( Ibi dem). Zond er het
me t zovee l woorden te zegge n gee ft Teenstra
ook nog aan dat het om een Iypisc h Afrikaans
patroon van ca ll -a nd ~respo n se zang gaal, want
hij me ldt dat er ee n voorza nge r(es) is di e
trokkiman wordt genoemd. Verder vindt hij
zowe l het th ema a ls de melo(jie erg ee ntoni g.
Behalve deze gec reoli see rd e, want door alle
slave n gedanste Afro-Surinaamse banjo sig naleert Teensu'a ook nog 'den Loangodan s, waarbij z ij eene ru we trom roe re n, welke zeer zwaar
e n hard van klank is. De muzijk va n de

Loa ngo- e n papa-Negers IS geheel zo nd er maal
en niets anders dan een eentoni g. sterk dreu-

nend bom, bom, bom. te rw ijl de Negerinnen
onophoudelij k met de Jurri -Jurri en de Sak kaSak ka ratele n', 'Echler zijn de ZOll twater-Ncgers, of geborene Afrikanen. vooral dezulken.
welke hier in de jaren van o nderscheid va n

Guinea of de Goudkus t ingevoe rd zijn . meer in
hel dan se n bedreve n dan de Kreo lc n' (Teenstra
1835 11 :19 1. 194). Oo k in Teenstr,,', tijd besto nd er dus nog onderscheid lussen de mu ziek
e n dans van de versc hill ende etni sc he groepen

slave n.
Toch lijke n zij e lk aa r in dc ta me lijk zicht bare en (deel s seculiere) banjo-dans en mu ziek

fe hebben gevo nden. Du s in deze ex tern e di mensie va n de negentiende-eeuwse slaven-

cultuur begonnen de etni sc he versc hill en te
verdwijne n: in de interne dime nsie daarentegen werden de versc hill e n ove rkome n door ze,
in geritu ali seerde vorm. ju ist vast te houde n.
Voordat we door kunn en gaa n o p di e exte rne
dimensie, dient eerst nog aa ndacht gegeven te
worden aa n de za ngc ultuur va n de slaven.
waaraan Tecnsu'a hi ervoor ook a l referee rde en
die alom aanwezig was in de Surinaamse samenl ev in g.

ZANG EN DANS
Yeel onderdelen va n de slav enarbe id hadde n
ee n ritmi sc h karakt er en lee nd en zic h daarom
bij uitste k 0111 verge makke lijkt te worden door
er -meestal same n- bij tc z in ge n. Zo behoorden
kappe n van suikcrri er e n graven van sloten tot
de meest zware en steeds te rugkerende, maar
tege lijk ook meest ritmi sc he werkzaamheden
op vee l plantages. Geen va n de sc hrij vejs uit
die lijd maakt er me ldin g va n dal dit werK doo r
geza ng we rd begeleid, maar ook het werk ze lf
werd slec hts s ummi er beschreven e n ove ral
elde rs in het Caraïbi sc h geb ied werd tijden s de
ve ldarbeid gezo ngen. du s za l Suriname daarop
gee n uit zondering gewees t zijn ( Handl e l' &
Frisbie 1972: 13).

Mu ;:)kale creolisering
Dit lijkt oo k tc worden beves ti gd door het
gegeven dat bij de vaak uit gc bre id er bcsdueven wcrkzaanlhcdcn in de suike rfabri e k e n de
koiTieloodsen we l werd opgenlerkt dat daarbij
gezo nge n werd. Zo ad viseerde Kunit z ( 1805:
.10 5) om de suik erfabri ek ni et te dicht bij de
andere gebouwen neer Ic /e tte n, ni et alleen
vanwege het brandgevaar. Illilar ook 'wegen
des Gcriiusches das ( ... ] das Singen der darin
arbeitendcn S kl avc n ve rursac ht· . En ook de
(nacht)arbe id in dc kotTi e loodse n waar de geplllkte knffi ebonc n door 's tampen' va n hun
sc hil werden on td aan e n waar he l altijd sto ffi g
en benauwd was, g in g 'len allen tijde met ec n
Nege rgezan g of li eve r gejoe l cn ged rui sc h
ge paard' (Tee nstra IX )5 11 : 260): zie ook
Kunit z 1805:287), Zelfs tot in het hui s va n de
pianiers drong de s la vcnzî.lng door. want ·Jt]he
negro girls. whde they are washing th e Iloors
of th e ho uses, are frequent ly s in g in g. and
beating tim e 10 th e ir me rry so ngs. with tb e
cloth wilh which they arc at work' (Von Saek
IR10: 116).
We llic ht de meest ritmische van alle s la ve narbeid, was hel roeien van alle tran sportvaartuigen tu sse n de planta ges e n de stad. Aangez ien vrijwel alle tran spon ove r wat er g ing,
was dit -voorde mann e n- ee n belan g rijk onderdee l va n l\lll\ werk cn ïlle neg roe s see m not 10
be fatigued. but s ing togelh cr all Ih e way,
kee pin g tim e with th e ir oars: sometimes one
ne gro s in gs a line. and bea ts lh e water with hi s
nar in a particular mi.lnn er. whi c h g ives a s ig na I
for rnarkin g lhe tim c. whilst the other rowers
repea t lh e line in a chorus (Von Slic k 1810: 52).
Deze typi sc h A frikaan se vraag-en-ant\Voord
za ng-s tructuur Cil de sec uli e re aard van deze
li ederen vormden een idea le mani e r 0111 er
sOI.: iaal f.:O Il1me nl;lar Ill ee te leveren . dal wil
zeggen co mm entaar op e lkaar, wat de onderlin ge soc iali se rin g bevorde rde e n comm e ntaar
op cl e plantersk lasse. waa rd oor de s la ve n ee n
e motion e le uitlaatkl ep hadde n e n de onderlin ge so lidarit e it konde n bevordere n. Tcge lijk
was het oo k een idea le mani e r van op ee n

21

bedekt e en toch sne ll e mani e r ni c uw s te ve rspre id e n. zowe l binn en ee ll plantage al s vare nd
lan gs ee n groot aantal plan\age:-.. He t grootste
dee l va n de boodsc happen e n spo tzuc ht di e in
de liederen ve rwe rkt l. ..l1 e n I.ull en aan de
p lamc rsore n voorbij zijn gegaan. Toch W<:lrcn
zij zic h we l e ni gsz in s van die inte rne d im ensie
bewust. want sinds 1763 was er ee n lllaatrege l
va n kracht -e n nog ve le mal e n daarna opnie uw
afgckondigd- dal het slave n ve rbod en was l1i e\
<lllccn tegen blanken o p een ops tandi ge of
lasterlijk e manier te spreke n, m<:lar ook te zin ge n (Sc hiltkamp & De Smidt 1973: 767-8),
De paradox van s lave nlllllatsc happij e n zoal s
de S urinaam se is altijd gewees t dat ze weliswaar gebasee rd waren o p ee n ri g ide sys tee m
van apartheid. maar dat ze tegelijkertijd ni c!
konde n bestaan zond er ee n soms verrassend
hoge mate aan int erac tie e n beïnvloeding tu sse n de leefwere ld e n va n b lank. en zwart. Ook
op he t ge bi ed va n de mu zie k was dat al in de
achttiende ee uw merkbaar en in de nege ntiende
eeuw ze lfs ni e\ mee r weg te denk c n. In de
beg infase V<:ln de plantage-eco nomi e . toen veel
pl<:lntages nog bcwoo nd werden door de e igenaars ze lf e n Para maribo ro nd 1700 nog maiJr
enk e le hond erde n inwoners te lde. was ook hel
leven dal de Europeanen daar le idd en re latÎ e f
so ber. D<:lt ve rand erd e naarmate ee n toen emend
aantal lOt gro te rijkdom ge raakte e n helemaal
toe n in de tweede helft v<ln de ac htti e nde eeuw
e norm e kapital e n va nuit Nederla nd in deze
plantage-economie werden gepompt. Pararml ribo veranderde in ee n bruise nde stad vall I.O' n
10.000 inwon ers aa n he l e ind van die ee uw,
waar de rijke n hel er goed van name n. Fees te n
en partijen werden e r in overvloed gegeve n.
wa~\rbij dans en mu zie k lOt de vaste onde rde len
b e hoord e n. ~<J

Mu s ic i en dans meeskrs uit Europa boden
hun di e nsten aan om aan di e cx pande re nd e
behoefte aan IJlu Lick c n ut: ni euw ste dallsslijlen
te kunn en voldoen. Zo le ze n we bijvoorbee ld
in De Surinaalllscite Niel/lI'.werrelder va n 4 dece rnbe r 1788 (111'. (8 3) dal e ne J .L. Prccge r dri e
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Jllaal per week in zijn hui s aan kinderen dansfes
geeft en wel in menuetten, Franse en Engelse
contredamwn, Allemundcn en Harnpijpen. Ook
geeft hij thuis concerte n. Maar zu lk e leraren
waren cr niet veel, terwijl de behoefte aan dans
en mu ziek in een dergelijk fcci\tk limaat overmatig groot was en dus werden, zoa ls bij alles
in deze same nl eving ook hiervoor slaven ingesc hake ld (zie ook albeelding 4). Het is dus zeer
waarschijnlijk dal dezelfde muziekleraren die
aa n de plantersvrouwen en kinderen les gave n
ook onderricht moeslen geve n aan spec iaal
daartoe aangewezen s laven. Zo moet het bijvoorbee ld gegaan zijn op plantage Dordrecht,
waarvan de eigenaar, Van Akeren, zic h in de
jaren 1770 regelmatig in zijn lux e len tboot de
Surinamerivier li et overvare n onder begeleiding va n waldhoorns en klarinetten die door
s laven werden bespeeld. 'o En ook later, toen de
financiële hau sse in deze plantage-economie
voorbij was, waren er nog genoeg welvarende
blanken die hel z ich konden veroo rlove n e r een
eigen slave norkestje op na te houden. Dat go ld
bijvoorbeeld voor lP de Frid erici ( 175 1- 18 12)
die als kind in Suriname was gekomen en het
uiteindelijk bracht tot go uverneur van deze
kolonie ( 1792- 1802) en eigenaar was van meer
dan twinti g plantagcs. J ' Een daarvan was plantage Munniken dam aan de MOlkreek met rond
130 s la ven. Ruim twee decennia na zijn dood
logeren z ijn kleinzoon en diens vro uw Hesje
op deze plantage e n de laatste bericht daarove r
in een brief aan haar familie in Nederland
onder meer: '["Q]ok heeft dien o uden Heerdaar
een corps mu ziekanl e n opgericht, dat nog bestaa t e n dal wezentlijk zeer lief is. Het bestaat
uit een 30 nege rs van diezelfde pl[antagel.
Geen v.an hun speelt van naote n allen hebben
het op het gehoor geleert. Gij kunt du s begrijpen dil veel moeite veroo rzaakt heeft. Zij
houden hel ook zoo vee l mogelijk aJIl, door er
somtijds jongeren door de kapelmeester, die
zeker reeds een 70tiger is. te laten instrueren.
Zij speelden van alles. walses, marschen.
volksliederen, harmonies en andere dingen

meer. Zoo de fam. [Friderici] niet in de rouw
was hadden wij er zeker veel gedanst.' ·~:' En ige
maanden daarvoor had Hesje haar vC ljaardag
gevierd op een andere plantage van h.:wr aangetrouwde familie waar ze een diner gaf voor

de directeuren van de naburige plantages
("waaronder eenig fatzoendelijke en andere
ook lomp en ruw'). Daar kwam ze in aanraking
Jllel de andere kant van de Zwarte Jllllziekpraktijk: 'Ook hebben de negers spel gehad.
zoo al s men dat hier noemt, zij dunsen en Lingen dan de gehee le dag, met een allernaarsl en
eenlOonig muziek; hel zijn twee trommels. die
gemaakt zijn van een uitgeholde boom.' 13
Hel opmerkelijke is dat er nauwelijks enige
beïnvloeding lijkt te zij n van de Europese op de
Afro-Surinaamse muziek of omgekeerd. terwijl
er toch ecn aantal slave n was dal zich in beide
muzikale werelden wist te bewegen. Ook de
auteur van een studie naar 'Suri naamsche
negermll zijk ' e n ze lf een Surinaamse mulat.
H.C, Focke, spreekt daar zijn verbaz in g ove r
uit, leJwijl 'niemand gewis zal den neger muzikaal gehoor ontzeggen'. Bovendien was het
met name in de stad dal de slaven 'dage lijks
onder de indrukken der Europesc he muzijk
verkeeren. Men staat soms verbaasd, hoe spoedig en met hoeveel juistheid de neger- en
kleurling-jongens op straat ge li efkoosde Italiaansche en Fransche opera-molieven en romances nazi ngen en nafluilen. 3.t Ook wijden zij zich
gaa rne aan /let spelen van Europesche dansmuzijk, en dan is de klarinet vooral het uitverkoren instrum ent. terwijl cene obligate ll"Ompartij daarbij tevens onmisbaar is. En desniettemin zijn de melodiën hunner vo lkslTIuzijk. even als waarschijnlijk het karakter van
hunnen volksdans, zoo weinig vera nd erd.'
Toch had er wel degelijk verandering plaats,
alleen was het nog tc subti el om door Focke
opgemerkt te kunnen worden. Zo merkt hij ze lf
al op dat de zwa rt e l11uzikalllcn aan de Europese melodie een 'obligate lrompartij' toevoe gen en even !iJtcr verge lij kt hij de Cr~oolse
banja meI die van de Marrons en concludeert
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(Och :l11ders is. ' D ~ melodi e hi,;e ft i ~ I S
waarin de wilde. afgezo nd erde
toes tand di er mensc he n we l ee ni gszins doorsc hcmert' . En in ve rgelijking mei de mU Lie k
van de C reoolse sla ven vindt hij die va n degenen di e nog in Afrika ge boren zijn da t hun
'g~'f.a n g verdi ~ nl ec hter naauwc lij ks di e n
na am: het w ilde ge luid sc hijnt l11ecreen loeva\li [; vinden van o ll z al11 e nh a J1 ~e nd c too nen da n
\\;e l ee n mc[odi e te 7ijn ' ( F~Lke 185R:93-99).
Het re it Jar de creoolse mu ziek voo r hcm dus
t oeg~) nk e lijke r is gt:e ft aa n dat cr wel dege lijk
ve rande ringe n gaande wa ren Jie d uiden op de
inco rporati e van Europese ~ l e l11 c nl e n .
En oo k de Europese mll lick ve randert. I.oals
blij kt uit de besc hrijv ing va n ec n bal op een
plant age aan het cind va n de sla ve rnij . 'In de
vonrga lerij. sc hillere nd ve rli cht dour ee n tal
va n waskaarse n in sc hot of wand -lantaarn s met
sto lpen, tre ft gij ee n tw aalftal Nege rs aan va n
ve r",c hill e lld ~
kleur in i! lanze nd willC
kabaaitjes cn soo rt ge lijke b ro~ kc n . ro nd om d~
heupe n breede vIaggedoekeIl gewo nden rn et
anmn gc nd e slippen. Zij maken het ork est uil en
/' Îllen op lage stoelljes en bank en. Nege n hun ~
nel' bes pele n blaas in strum ent en. de wa ldhoor n,
klarin et ell fl ageolet. Ie rwij l dc dri e andere n de
ee n hel cy mbaal. dt! ander ~c n g roo ~ e en d e
derd e ec n kl ei ne trom roe rt . Allen spe len uitnelllend in de maaL en Lijn ten vo ll e voo r hun
laak bereke nd . In trouwe! Di e Nege rm uz iek
voldoet. Zij spoo rt u aan . al s ni et all e leve nsgloed is uil gedoofd en gij gee n lOla!e druil oor
t ijl. 0 1'11 wclb en dans mee te ma ke n. We l ve rre
va n iets o n i.l~lIl ge na a m s . bezit zij ie ts
be haaglijks. Vree md moge hel klink en al s g ij
p a ~ uit Europa t ij t gekomen en er iels anel crs
gewoo ll wua rt te hoor'e n, maar honderd legen
eell . als gij II er ni et spoed ig mee ve rzoe nd he bt
en ' t ze lfs de voorke ur geef\. Zij moge n kze n
kunn en noc h schrij ve n. gee n noo t zc lrs ond er
de ooge n h ebb~ Jl ge had. -[ als I zij de wij LC en
d ~ maal ee n paar maal [hebben l ge hoord.
make n lij !11 ~ ni gee n besc haamd. di e ee n ha ll'
jaar cn langer goed gestud ee rd heeft. De Neger

dat

di ~

e i g~ l) aa rdi g.~,

i ~ Lee r mu zikaal. heen een sche rp en j ui st
ge hoor en ee n va tbaa rh eid di e u ve rbaas t. En
da nse n'! .... man or v!"o uw ni emand met Illee r
I.wie r en smaak vo ller elan l.i ï (van Si.:ha ic k
1866: I 55- fi ).
.
Ove ri ge ns lal dat proces \Ja n ve randerin g in
de wij ze va n Eu ropese Illll l. ick maken wc l aJ
begonn en zij n va nar het lI10ment dal A rro~
Surinam ers di e Illuziek gin ge n ~ pele n . In ieder
geva l vond Benoi\. d ie Surin ame ro nd J X:W
bezocht. de Illtl l iek di e het o rk es t V:.lll ' l11ulat I ~ n en n ege r ~' maa kt en ter begelei din g va ll dc
SchOl se da ns, die vo lgl.! Jl s hem de 'gewone
dans' was onde r de bbnken, 'sc herp or hard en
hee rt ni ets melodi eus o r aange naa ms' (Bclloit
1980:36). Over de Europes'C llanse n di c zij
ove rn amcn was hij vce l lov0llder. Bij dc prent
wa aro p te zien is hoc ee n 'creools dall s lll ecs t ~ r '
zichzelf bege leidend op ee n viool (1 ). typisc h
Europese balIeli es gee ft aa n ee n ' nege rsla vin
en ~e n creoolse' merkillij op dal zij het winnen
va n Europese dan se r~sse n (Benoil 1980:--1-0).
Kenn elijk ve rkee rt hel creoli se rin gs proces
tussc n Europese en Afrikaansel Afro-S uri ·
naa mse Illuziek op dat moment nog ni et ec ht
in hel slad illlTI va n de nieuwvOI"milH!. De f\froSurin aa mse Illuziek is nog Lce r Ilcrkenbaar
Afri ka an s. dc Europese mu z iek eve nce ns nog
7eer herke nbaar Eu ropccs. Toc l1 is er in beide
gev . lIlen wel sprake van toenaderin g. want
bcpaalde Arro- mu ziek wD rdt VDo r blan ke n toegank elijker en Euro pese mu zÎek wordt Afri ki.lan se r. Definitieve t:o nc\us ics kunnen ec hter
nog ni et wo rden gc tro kken. want op nog dri e
and ere l e rre in ~ n kwa men met name in de loo p
ViJ n de negenticnde ceuw de 11l1l z i e kw ~ re ld c l1
va n Afrik a'-e n Europa elkaar tege n in Surinam e.
namelijk op het terrein van de re li gie. het lege r
en cic ziJ ngge nootsc happen ( Doe':-:,) .

KERSTENI NG

Sind s eind adlll Îe nd e L'euw was cr sp rake va n
christclijk e z~ ndin g onder ee n handjevol slave n. Pa~ va naf de jaren J 830 kreg~ n ze ndin g
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Afbeeldillg 4: Eell 'Iweju', verz.ameld door Van Breugel (1823-1824)
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en lah.:r ook dL mi ssie l:c ht substanti ële Olllvang. Sinds di e tijd li eten dc pbnters in toenemende mal e hun weerzin tege n hel kerstenen
va n de sla ve n va ren en rond I RSO waren er a l
zo' n 40 ze nde linge n C Il mÎ s~ i û nari sse n acti e f
llIel ee n min of meer geke rstende aanhang va n
ruim 25.000 mensen. voornamelijk s la ve n
(Lenckrs 1996: 256: Klink ers 1997: 55-8),
Veruit de groo tste in vloed en aanhang hadde n
de Herrnhutt ers. Dan se n was in hUil ogen Lee r
zo ndi g (Lenckrs 1996: 252), maar gezo ngen
mocht er des te mee r. Daartoe lieten ze al in
17R I een bock vo l psalmen drukken die in hun
va ri ant va n het Sranantongo -toen nog
Nl.!gerengcls- waren ve rtaald (het Singi Bukll ).
Toen Lij in 183 1 zelf de beschikking kn:gen
over ee n handdrukpers kwam opnieuw als
eerste ee n psalm va n cl e pers (Le mlcrs 1990:
265). Zang vormd e dan ook ee n wezenlijk,
mi sschien zeIt's cruciaal onderdeel va n cle
Herrnhull er ze ndin g en de HerrnhllHer identit c il. -1.~ Het is wel ee ns o mschreven als 'een
zingende kerk' en dat sloot moo i aan bij ue
grol e populariteit vun de samenzang onder Je
sla ve n (We ltak 1990: 52: Lenders 1996: 26J9). Hel is dan ook niet verwo nd erlijk dat met
namc de zangdi ensten en soo rt gelijke bijec nkomsten het druk st bezocht werden. Ove ri ge ns
niet altijd lOt ge noege n va n de Lcndelinge n,
want op de begrafenissen, doo pfeesten en de
bijee nk omsten va n :;pec iaa l opgerichte za nggeze lsc happen werd c r weliswaar veel gezonge n maar · vee l te luidruchtig en te s lepend '
llaiJ r dc zin va n de Lc nd elinge n. Bove ndie n
werd er no gal wal sterk e drank bij gebruikt e n
behoorde :aak een groo t dee l va n'"'de aanwezige n niet tot de groep van (potentide) bekeerlin gen. Het gezang bij zulke populaire ge legellheden. hoe chri stelijk van tekst oo k. had in de
oge n van de ze ndelingc n dan ook meer van
cloen met ve rmaak. dan meI vroom he id
(Lenckrs 1996: 25 1-3) . Dat nee mt niet weg dat
cic Europese koralen grote ingang vondcn 0 11 der dc Afro-Surinaanbc bevolking, mede welli cht vanwege cle harmoni sche patronen en
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meerstemmigheid die van uit bet West-Afrikaanse llluziek idioolll ni et onbekend moeten
hebben ge klonken.
Hoezecr die koralen ook in cle loop der lijd
ee n duidelijke Afrikaanse or Afnl-Surinaalllse
"touch' kregen, met name door ritmi sc he verandcrin~en (Wclwk 1990: 60. 6lJ), de b c~e l ei 
ding, v'Oo rt;over cr nict 'H,:ape Jla gez~ngc ll
we rd. blee f strikt Europees. Tnmllnels en andere perc ussie- instrum ent cn w'l ren lett erlijk
vo lst rck t uit dcn boze, aan gezie n die tevee l
we rd en geassocieerd met ·hei dense' ritu elen.
Vandaa r dat op sO lllmige plantagt!s en in een
enk el Marrondorp een hand zaam orge ltje. de
serafine, kon worden aangetroffen. Zo werd in
het Saramaka dorp Ganzcc in 184lJ op fee~te 
lijke wijze ee n uit Nederl and opgc~ ltlt1rd e
serafine in gebruik ge nomen en op planwge
Vossenburg hielden dc sla ven in 1863, vlak na
de afschaffin g va n de slavernij C) ee n inzillllcling om zo' n zelfde in strum e nt te kunnen aan sc haffen (Lend ers 1996: 288: Lall1l1r 19R5: 5 1),
In hel marrondnrp Bamhey beschikte het
zc nd elingec htpaar Schmic!t in de jaren 1840 in
hun twee-kamer woninkje lelfs over een o\.lCk
piano, waar rege lmati g bij gel.o ngell werd,
mcde waardoor het hui s een ec hte trekpl eister
werll (Lenders 1996: 285). Hel ll10el een opmerk elijk gezicht gewecst zij n toen dcl.c piano
van Paramaribo naar hel diepe binnenland van
Suri name werd vervoerd, hoogs twaarsch ijnl ij k
over water cn het I..wtste ~ tuk onget\vijfeld per
kOljaal.
Een prachtig voorbeeld va n de ve rschillende
l1luziekwere lden waarin de Afro-Surinaamse
bevolking in de nege nticnde cellW leefde vindcn we op de plantage -eige nlijk hout gro ndBcrg en Dal aa n de Suriname-rivier. Dt':LC plan~
tage bevond zic h op de grens va n de plantagekol oni e en de bossen waar de Marrons woonden. Mede va nwege deze o mstandi gheden én
door Je spec ifi eke aa rd va n de we rk /.aamhcden
waren de sla ve n hi er vee l meer vrij gevoc hten
en rclatief onatllankelijkcr dan in het centrum
va n de pl an tage ko loni e. Toch bedr~ven de
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Jl crrnhull ers daar allc lange tijd ze ndin g. cr
sto nd ee n kerkje en onder leiding van een
daartoe opgeleide sla af va n J e plantage werd
er dage lijk s sc hoo l en godsdi e nstoe fe ning gehoud en, Van dc circa 300 s la ven WLtS rand J 840
nage noeg iede reen ge ke rstend. waaraan de
ui[j;onderlijkc s timulans van de p lantagedirecteur wellicht het zijn e had bijgedragen
(Kappier 1983: 127 : Klinkers 1997: 60). Het
li g t du s voor de hand dat er veel uit hel Singi
Bukt! werd gezongen. welli cht zelfs onder
bege leidin g van ee n orgeltje. Toch was daarmcc de Arro-religie en mu ziek niet ve rgeten en
het is de vraa g in hoeve rre behalve dat z in ge n
ve le n ook e nth o us ias t ware n voor de inhoud
van he t chri s te lijk geloof. In ieder geval was
er ook ~ prak e van o pposi ti e tegen alle
kers le ningsac tiviteiten. die zo hoog opl iepen
dat de direc teur uiteindelijk werd omslagen,
Die ns baas. de administrateur. voegde vervolgens de ~Javcn tot.:: ' De HetTnhutters hebbe n
jullie alle vreu gde ontnomen, ik zal jullie die
weer te ruggeve n' e n hij organiseerde een groot
feest dal maar liefSI dril: nachten voo rtduurde
(K link ers 1997: 60- 1). Daar l al naar alle waarsc hijnlijkheid gee n psa lm of koraal gek lonke n
hebben en Lovee l femeer het sc hell e getik van
de kwokwa bmlMi e n het doordringende
geraffe l van ee n batte rij tromm els,
Deso ndanks werd er lOch meteen weer ee n
zende lin g, ze lfs een alleenstaande vro uw,
' Mi s i' Hartmann. op Berg e n Dal gestati oneerd , AangeLien het haar lukte de bevolking
weer in het christe lijk garee l te krijgen . moel
de lucJlI bove n dcl.c plantage weer va n veel
psa lm gezang verv uld Lijn gewees t. "och kwam
dit ni e t ve rde r dan de ex tern e dimensie va n de
s la ve nc ultuur, want zod ra de ze nde linge e nige
tijd afwcL ig was. was het de Afrikaan se of
Arro -S urinaam se mu ziek di e de boven LOon
voerde. Dat bleek bijvoorbee ld in 185 1, toen
zij de Sarumaka bezoc ht en haar afwezigheid
sa rn etwi el met de viering van het ni e uwjaar, de
enige 'vakantieperiode' in het leve n van de
s laaf. Er werd uitbundi g gedan st en gelrol1l-

me ld. waa r~cllijnl ij k eni ge dage n lang zou ls
inmidde ls geb ruik e lij k was, en iederee n deed

mee. zclb degenen die het ve rst gevorderd
ware n in hel bckeringsproçes en het privilege
hadden tot hel heili g avo ndmaal te z ijn toege-

laten. Sterker nog. (Oen Mi si Hart1l1an. terugkee rde op Be rg en Dal blee k haar dat zelfs de
zogenaamde helperbroeder Petrus hel dan se n
had bij gewoond en -nog schokkender- in eigen
persoo n de tro m had bespee ld . Kenne lijk behoorde Petru s niet Jlleen in de Herrnhutt cr
gemeente. maar ook in Arro-religieuze !oifcer 101

de 'gevorderden'. of mee r ingewijden (Lenden.
1996: 259-61). '"

In di ezelfde lijd . 1853 om precies rc zijn.
werd op dele p lant age in ee n va n de slavenhulte n ee n jo nge rje geboren di e z jjn ee r~t e muzieklesse n kreeg va n het ze ndeli ngec htpaar
Willige r. Hij deed het LO goed dat hij zijn
mu zieks tudi e mochl vOOf( ze llen in Duits land,
waar hij c um laud e aan het conservatorium in
LeipLig afstudeerde, Deze jongeman was
Johann es Niï.:olaas He lsto nc-17 , die uitgroe ide
tot Surini:lme's be roemds te componist van
klass iek e (Europese) muziek (Weltak 1990:
60- 1). Zijn achtergrond waS ech ter nel zo goed
het getromme l 's nachts in zij n geboortedorp.
En dm is waar~chijnl ijk typerend voor de ze
periode , de creoli sering vond nog grotendee ls
in de mensen plaats, di e in meerdere mu ziekwerelden Iegelijk konden leven. In de mUl.i e k
ze lf was het nog nie t zo hee l sterk te me rken .
Ook in he t militaire bedrijf Lijn Afrika en
Europa elkaar IllllLi kaal tegengekomen en wel
in de hoedani g he id van het mu ziekkorps o fw e l
de militaire kapel. or deze ook al in de achtti ende eeuw bestond daar va n ben ik geen bew ij s tege ngc ko mcn. llt Wel is e r in 1810 sprake
van een militaire taptoe di e iedcre avond optrok e n waarvan oo k Redif1l/l,m~' deel UilJllaak te n. getuige cic uit gev aardigde notificatie tege n
degenen die dc tamboers met stenen bekogelde n en uit sc holden (Sc hiltkamp & de Smidl
1976: 10 I 0), Sinds I ~Q5 moet er in ieder geva l
al een mil;I;I;r mU 7iekkorps hebben bestu an e n
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iJl 18-l1 werd officieel het Korps Muzikallten
West-Indië opgerichl. Tweemaal per weck
werd cr in het openbaar in Paramaribo opgetreden en het korps vc rzorgde ook nog dc
pauzellluzick in hct theater (IJzermans 19~n:
).+). Met name de marsmuzick die zij ten
gehore brachten moet vcel indruk gemaakt
hebben, wall t in die tijd oll tstond het \voord
JH)II.II. wat toen .wwel 'militairc Illuziek' als
'grote trom' betekende en dat later in de pDpUlaire Arro-Surinaamse Illuziek zelfs een veel voud :wn betekenissen heeft gekregen. 19
BANJA EN DOE

Als laatste keren we nog eellmaa l terug naar dc
balije!. Zoals gezegd werd hiermee behalve een
aantal lllu/.ickinslrUlllcnten ook een dans aangeduid (zie hiervoor). Vanuit die specilïeke
dans Illel begeleiding op het snaarinstrumcnt
bm~ia. werd !Jal/ja de algemene term voor
(seculicre) :-.lavendansen./I ) . zoals meI \\'(((/'(/IIIUI//ll lange tijd alle religieuze bezelcnheidsof winti-dansen werd aangeduid ../ ' Van
Breugel (1824) beschrijft dat bij de bal/jo de
muzikanten in een rij op de grond zitten mct
acht!.:r hen een groep toekijkers en voor hen c~n
dans~ncJe Illall ~Il vrouw die, vo lge ns hem. hun
lichamcn zo wonderlijk draaien en bewegen
'als of het door de tarclltula gcstoken was'.
Ook Sleuman (1989:540- 1) en Van Lellllcp
Cos ter (1836:87) beschrijven de ballja als een
uans voor paren: anderen daarentegen bewercn
dat iedereen door elkaar danst en/of lllaar wal
doel (Lam mens (l9g2: 179-80): Von Sack
1810:62: Focke 1858: 101 ): terwijl Fermin
(1770: 127) zag Jat de mannen en de vrouwen
in twee tegenover elkaar st.mnde rije n dansen
en daaromheen de muzikmllen en degenen die
niet dansen. Waar alle auteurs die er iets over
zeggcn hel wcl ove r ecns zijn is dat het alleen
de vrouwen zijn die Lingen.
Over het tot stand komen van de liederen
schrijft Focke (185S:95) dat '(dIe gczongenc
woorden. hoe nietig soms ook, wordcn hoogst
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Leldell daar ter plaatse g!.:ïlllproviseerd .... 1 De
woorden vallen haar in Icdige oogenblikketl.
vaak ook under baar werk. h.:gclijk met de
melouie in. en het nieuwc wIlgstuk wordt.
wanneer het de goeukcuring wegdraagt. ontel bare malen gerepeteerd. om dan bij plcgtigc
gelegenheden te worden gCLongen·.
Het is overigens Je vraag hoe sCL'lliier de
hlil/ju was en of er eig~nlijk wr.::1 V.IIl DE !J(ll/j(/
kan worden gesproken. I n feite wa~ hl!1 een
ander woord voor !!ecreoliset:rde Afro-Suri Ila~II1lS dans en ll1uzi~k gcwof(kn.\~ -du s in Oll derscheid met de dansen van LO<1l1go-. Papa.
Kromanti ct cetera-, meI opnicuw eèn externe
en cen interne dimensie. Hel is i1anneml:lijk dat
zolang er bij de bal/ja gebruik werd gemaakt
van instrumenten die teven." een sacrale functie
konden hebben, met name pen.:u:-.sie-instrumenten. dal muziek en dans dan meer dan
alleen een seculiere fUIlI.:tie hadden zodat ge makkelijk binnen het Lhlnsen een overgang kon
1
pl~wlsvinde n naar een winti -dan:-. ../ En hoc/èer
dl: laat st gcnnelllde dansen ook ve rbodcn wareil. toch vond 10'11 danspartij (or spel/en;)
lang niet altijd buitçn de controle van de planters plaats en mocdigden ll: die soms zelfs aall
ab een soort emotionele uitlamklep. Jllist dc
lamelijk gemakkelijke overgang VUil een Ollschuldig ogend /)(11(;(/ dansen in de gcvree.-;dL'
bezetenheidsdallsen maakte dat ook Il\o~clijk.
want of de planter had nicl in de gaten wat cr
werkelijk gebeurdc. of het gebeuruc op een
tijdstip dat hij al lang hel voor hem oorverdovende gCln)ITlmel en ge/~lI1g de ru g had toegekeerd.
leIS dergelijks blijklook uil de beschrijving
van Van Lenl1cp Coster (1836: 85-8) Hij was
als marine-officier in SurilHlllle op bc/.ock en
vie rde daar Illet enige heren cn damcs uit dc
plantersklasse hc\ nieuwja<Jr ( 1820) op plantng~ Geertruidenberg, 'Idlaar hct alhier de gewoonte is, dm Je voornaamste ingezetenen, Ier
viering van het NiclIwjaarsfeest zich mct gc ~
zelschap naar cene plantaadje bc~cven. 11.:-11
einde clc/.c dagen op eenc genoeglijke wij /.e
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door tc bre ngen'. Op o udjaar kregen de slaven
ee n uildeling V:lO bakkeljauw. pijpen. tabak en
ande re snui ste rij en c::n dansten de blanken (ot
na midde rn ac ht 'ee nen co ntrcda ns·. Op ni euwjaarsdag ' kwwllcn de sla ven en slavinne n der
pl antaadj c op de baan. en begonnen voor het
hui s hunn e dan spartij : zij waren mees t all e n
netj es gek leed : hWlIle l11uz ijk bestond uit dri e
of vier holl e stro nk e n va n boo m en, waarover
een ve l ge:-.pa nn en wa s. hi e rop werd met de
hande n geduri g ges lage n: ecn ige anderen sloege n met stokjes o p een blok. de vrouwe n hadden eene k le ine kalebas. waa rin ee ni ge erwten
wa re n. e n ee n SlOkje Ier ICllge van ee n voet.
sc hudde nde z ij dil instrum ent ged uri g hee n e n
weder. Deze aange name Illu z ijk accom pagnee rde n 7ij door een gezang in hunne
lands LaaL van tijd tot tijd daar o nde r uitroepende Nieuwe Jary. Massem ! De dans we rd
slecllls doo r éé ncn man en eelle vrouw te ge l ijk
uit gevoerd. waarbij zij door de sterke beweg ing. die zij maakte n. I.oodaa ni g hunn e spieren
aflllatieden en hunne driften gaunde maakte n.
dal z ij dikmaal s door anderen moes te n ve rva nge n worden. ten e ind e hun bloed wederom lot
bedaren te doen komen.' Tussendoor dronk e n
de vro uwen punch va n uitgeperste sinaasappels me t dram, me lasse en wa le r, de mann en
dronke n dram (ruw soort rum). "T]egen de
avond o nthaa lde de hui shoud ste r van den direc teur de negerinne n op ee n glas w ijn. e n deze
laatste n gave n e lkander gesl: hc nken. Dil versc hrikk e lijk geraa:-. kan men wel voor eenige
oogellblikken aa nh ooo re ll. doch o p het laatst
zoude me n cr doof van worde n: waarom wij
ook tege n den avond ons best deden de vergade ring met vlllllwerk uil een te drijven , hetgeen
o ns ec ht er niet gel ukte.' Tijdens hel diner dat
vo lg t slaan de he re n overige ns ze lr ook aan he t
zin gen en zij gaan pas 0 111 hall" vier naar bed.
Ook de 2(! tot en met 4e januari wordt er door
blank en zwa rt. ieder in e ige n kring. vro lijk
doorgcfcesi en pas de Se kee rt Van Lelllle p
Cas ter c.s. terug naar de stad e n gaa n de slaven
wee r aa n het we rk.

Klinke" ( 1997: 63-5) concl udeer! dal in de
loop van dc negentiende eeuw I.cl fs de
II 'a lramOJlIll or winti dan~ door planters ni et
mee r a ls een echte bedreiging werd gezien en
dat het ze lfs min of meer gebruikelijk werd dat
pl anters het 'gewone' bal/ja dansen s til11ul ee r~
den -op tijden dal het hen uitkwHm- zocl", er
druk van de kete l werd genom e n en de mo notonie en hardheid van hel plantage leve n (ook
voor de planters) ee ns werd doorbroken. Uil de

vers lage n va n ze nd elingen blijkt dat. natuurlijk
hun gro te ve rdriet. slaven soms bijna door
opzichters werden gedwongen om rc g,wn
dam,cn. alth l.lIls dat is de interpretatie van dc
ze ndelingen. Inderd aad bestaan cr nogal wat
negentiende-eeuwse verslagen va n zulke 'spelen'. mel name rond de Nie uwjaarsviering die
du s door blanken a ls cen vermakelijk sc ho uwspe l werde n ge/ ien en waarbij l ij zorgde n voor
de sterke drank. so ms /cl fs in bovenmatige
hoeveelheden ..).)
Laten we echler Iliet ve rgeten dat bijvoorbeeld het te vroeg onderb reken of te lang uitblijven van een dan sfeest ook rede n kon zijn
voo r allerlei vorme n va n sla ve nverzet. Ook hef
feil dat plant ers niet of na uwe lijks tot de interne dimensi e van de dans doordrongen e n hel
toch om de lieve vrede moeste n toestaan of
gedogen geeft aan dat hel een del icale aangelegenh eid bleef. wal nog ee ns wordt benadrukt
door het blijvend ve rbod op het U'otrlllllallltl
c.q. w inti -dan sen. A ll een was e r op de plantage!) ni et ec ht co nc role op Ie houde n. terwij l dat
in de stad vee l gemakkel ijker gi ng. Vandaar dat
daar de verboden veel sl rikter konden worden
gehandhaafd. mei a ls gevolg dat zic h daar
voora l dc externe dimen sie o nt w ikkelde met
ee n vee l grote re Europese participatie dan op
de plantages.
Vanar e ind ach tti e nde ee uw lijkt zic h uil de
bal/ja. me t name du s in de stad, iets ge hee l
ni euw s te o nt w ikke le n. Ila melijk de doe, die
e ige nlij k vee lmeer ee n vorm va n th eater werd.
Volgen s Von Sack ( 18 10: 11 3-4). die er een
uitgebre ide besc hrij ving van geeft. waren het
101
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vrouw elijke I'-I nggcze lsc happcn va n welvarende en vrije gekleurde vroLiwen die elkaar
0111 erns t of voor ve rm i.wk uitdaagde n en dan
met hun sla vi nn en de ander op scherpe cn/of
humori st ische wijze op speciale bijeenkomsten
bezongen, waarbij cr ook nog we rd gedanst.
Volgens Lallllllens ( 19S2: 93) waren het meer
een sno rt rederijkerskamers vun mannen en
vrouwen, sla ve n en vrijen die onder ecn hepaald thema bijecn kwamen en/of elkaar steunden hij begrafeni skosten, soms een dansfeest
organ Îseerden met 'gewone negerdalls~n, bij
hel gewone negermuziek' en soms was het cen
za ngdoe en dan kwam men 'in huis bijeen en
zit L.ee r statig. te I,ingen' Volgens Focke
( 1858:99- 100) waren het toch echt zang- en
dansgezelschi.lppen van vrouwe n, ondcr leiding van een (vrije) aanzienlijk dame (Sis i) die
alleen in de Jllaand januari bijeen kwan1en 0111
banjo tC dansen en "zangen uit te voeren. toe passelijk op den naam, de spreuk, de IeLi ze of
mollo, dat zij verkozen hadden'. ~5 Dit vond
plaats onder een daartoe opgezette afdak van
tentzeil. Het gehee l typee rt hij als 'negerliede ren' en 'negerdansen' onder begeleiding
V,,1n "negcrinstrulllen ten' (Focke & Duroldt
1855).
De ouuste ve rm elding is te vi nd en in Nassy
(1791/197-1 11 : JO- I) waa r hij sp reek t vall de
buitens.porigc weelde en overdaad in Paramaribo, ook ond cr de slaven, 'he bbend e zy onde r
elkandercn eC l1C soort VJn order ontworpen,
waar aa n I.y den naam geeve n va n Dou'. Op
de activiteiten wordt verder nid ingi..!gaan,
Illaar de term 'order' lijkt te wijL.en in de richting van een soo rt broeder~t:happcn. Dat zo u
inderdaad kunn en wijzen op iets wat leek op
rederijkerskamers, maar eve n goed is hel mogelijk dal het hier gi ng om (de voo rl opers van)
vrij llletselaar-achti gc loges, die later in Creoolse kring ook inderdaad ee n grote populari teit hebben ge kregen en die elkaar steun ve rlenen bij bijvoorbeeld ziekte en begrafenis. ~6
Wuarschijnlijk is allcbei het geva l gew'eest,
want uit de beschrijving van Lammens blijkt
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dat de doe-geze lschappen v~rsc hill encl van
opL.et waren. SOlllmige doe-gl!ze lsc happen
waren alleen voo r vrijen (' kl curingcn en ZW,trten'), in sommige werden ook slaven toegelatcn: er waren cr waarin dc leden elkaar stellll den bij de koslen van een begrafenis en er
waren er di e schenen 'nalar[ derze(vcr li nspreuken een min of mcer godsd icllsti gt.: n
strekking te hebbc n· . In alle gcva ll en waren de
Icdcn verp licht ec n bijdrage IC betalen. al
werden de kostcn van een bijeenkomst soms
door een van d e <lanzienlijksle leden allecn

gedragen. SO Ill S cloor allc leden gCL<lme nlijk . In
ieder geva l warcn eh; kosten soms zo hoog dat
hel. 0111 aan de na vc nant hoge bijdragen te
kunnen vo ldoe n, leden I.Oll hebbcn aangezet lOt
criminele aCliviteiten om aan het benodigde
ge ld te kunnen komen. Dat was een van dc
redenen om de doe-gezelschappen soms te
ve rbi cden.
Dal sOlllm ige van die doc-gezclsclwppe n
I.ich ontwikkelden tol een voorloper van de
ge heime broederschappen I.O ll kunnen blijken
uit een ohserv:.tt ie van Von Sack, die overigens
de doe beschrijft als L.a ng- en dansgezel sc happen van vro uwe n dic elkaar se ri eus of
enkel vont' het vermaak bespotten en bekritiseren (Von Sack 18 10: 11 1-4). In een hee l ander
verband spreekt hij ec hter va n ge hci mc banden
tussen de Marrons in het binnenland en slaven
in cic stad vcrge lijkbaar met de gehei me genootschappen zoa ls die ook in Wcs t-Afrika
bestaan (hebben). Deze waren hiërarchisch
gestruc tureerd en gescheide n naar sekse, de
leden droegen ge fin geerde namen en er werden
veelvu ldi g ge ldin za melingen gehouden. met
welk doel is nict duidc lijkY or er ook muziek
wcrd ge maakt bij hun bijeenkomsten wordt
ni et vermeld, maar geLie n het Afrikaanse karakter lijkt het aannemelijk dat ook de gode n
aangeroepen zu llen L.ij n als zij bijeen waren en
daar hoort nu eenmaal (pe rcussic-) llllJ zie k bij.
Totaal tege nov erges teld aan deze ge hei me
ge nootschappen, die wellicht ook als doe-gezelsc hap gcken mcrkt kllnn en worden stond en
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de doe-gelelsc happen die door rijke en in·
vloedrijke personen konden worden ingehuurd
om geheel gearrangeerd in liedteksten hun tegenstanders zwart Ie maken. Dit konden zowel
(c reool se) vrouwe n Vim planlers zij n als de
planters zc lr..l~ Het is niet duidelijk waarom of
waardoor, maar langzamerlwnd werd deze doe
ee n soo rt ge nre met vas te karakters e n kreeg 'in
de verte ce ni gc ge lijke ni s met hetgee n hi er fin
Nederland 1 in dc va ri ététheaters onder den
naam 'rev ue' wonl ' gegeven. aldu s de Encyclopedie van Ncderlandsch West-Indië (Benjamin, & Snelleman 1914-17: 262),
Een laatste genre dat ook uit de doe-gezelsc happe n is voortgekome n. maar waarsch ijnlijk eveneens hoofd zak e lijk lot de stad beperkt
is gebleven is dc lobi.\·iIlMi. Volgens sommigen
(Voorhoeve en Lichlveld 1975: 18) is de>,e
muziek pas na de afschaffing van de slavernij
ontstaa n. maar dat moet dan toch wel heel kort
daarna zjjn. wan t op dc koloniale lentoonstel ~
lin g in 1883 in Amsterdam, wordt deze
muziek vorm aillitgebreid beschreven en is het
dus kennel ijk een van de typerende onderdelen
van dc Afro-Surinaamse Illu ziekcu ltuur geworden. Ik ve ronde rste l dan ook dat de wOffels van
dil genre al lang voor 1863 waren ontstaan.
Volgens deLe beschrijving gin g het om 'mi n
besc haafde vrouwen'. waarmee zowel de sociale kbssc a ls de (holllost!ksuele) seksuele
voorkeur kan zijn bedoeld. In ieder geval
kwamen z.ij bijeen in 'afgelegen buurten en
ges lote n vert rekken' om liederen over de liefde
e n aanverwante avonturen (lobi sillgi) Ie improvise ren e n il1le studeren. Evenals sO lllmi ge
doe-geze lsc happen zocheen zij eell welgestelde
vrouw (bakalllllll) als sponsor. of zij legden
ze lf ge ld bijeen om een feest te organiseren e n
daar hun liede ren (en gehore te brengen, waarvoor net al s bij de grote doe :\' toestemmin g va n
de politi e nod ig was. De le idster van het fees t
(Mama KOl11iss;e) besprenke lt iedereen met
tloridawmcr tegen het bo ze oog, waarna in een
gezamen lijke koorl:<ll1g en al zwaaiend l11et de
hoofddoeken de bl/kall/clI/ wordt toegezongen.

Stipl'Îmll1

'Daarna heeft iedere deelneemster het rec ht
hare improvisaties te l.ingen. onder begelei ding van muziek (het orkes t bestaat uil een
clarinet. een hoorn of frompet. een trom. ecn
triangel en een wrk sc hc trom)'. Refreinen
wo rden door allen l11eegezongen. Voor de deu-

reil en ramen verdri ngt zic h ee n groot en enthousiast publiek, dm bij degene die de geestigste improvisat ie heen. of het vermakelijkste
avontuur bclingl niet alleen luidkeels zijn bijva l betuigt. 'l11aardat ook een regen va n cente n
en enkele zilverswKken van alle kanten op h:.wr

zal [laten I nede rd alen',
De vraag-cn-antwoord-structuur van de la ng
is nog steed s zee r Arrikaa ns. De toennfi.llige
melodie is mij onbeke nd . maar gehoord late re
voorbee lden is het niet denkbeeldig dal ook die
zeer Afrikaans ~landecd. maar waa r op het
tweede gehoor in de meerstemmigheid en harmonie loch ook de invloed van Europese psalmen en koral e n te vinden was. In de instrumenlalie speelde nog steeds de percussie een ce ntrale rol. maar voor het ee rslzie n wc hi er Europese bhlasinstruJllcllten ee n vaste plaats krijgen
in een Afro -S urinaams muziek-genre. Overigens was dil we llicht ook in de gewone doe
inmiddels dc gebruik e lijke inst rum entatie geworden. In feite versch ilde dit type orkest nau welijks van het orkest dat op de planlen:b. û s
wa lsen. contredanses en andere Europese dan smuziek ten ge hore bracht (z ie boven ). En in
ieder geva l is he l zeer w:.m rsc hijnlijk dat (ee n
deel van) de muzikanten o p beide gelegenheden dezelfde wa re n. want zo vele n zullen z ich
niet de kostbare Europese blaasinslrumcnten
hebben kunnen veroo rl ove n. En aangezien in
alle muzieksoo rt en die in Suriname aan he t
eind van de slavern ij gespeeld werden de percussie een belangrijke 1'0/ speelde is he l ze lfs
nie t denkbeeldig dat een e n dezelfde percussio ni st kon worden aangelroffcn bij een wim;pré. een meer sec uli ere ba"ja, een doe-bijeenkom st, een plwHcrsbal en op zondag als Langer
in hel chri stelijke kerkkoor. De twee uiteinden
van dit mu zi kale panorama. IViflli-prê en kerk -
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koor ~ l aan \nm rc"'pccticvdijk Afri ka en Europa en werden ieder op hun manier /.oveel
Illogelij" arge:-.cl1~rmd Vall invloede n va n 'de
i.lJ1c!l:r·. 00" daar vond wel verandering plaats,
maar tamelijk lang/aam. Alles wal tussen die
twee uitersten I,lt werd (veel) mee r beïnvlncd
door ' dr.: ander'. wa:-. voo rtdurend in beweging
~" leiddt: uilcinddijk tot ve rm enginge n en selec ti cs die ec ht ni cuwt,; gc nre~. ni euwe cultllurvormen opkvl.!rdcn. Het zou kunnen lijken
.11:-'01' allecn dal als creoli se rin g kan worden
hetiteld. Toch i ~ dal niet In. Hel gaat juist 0111
het :-.amc nha ngc nd gc hee l en de mogelij kheid
van I11cn:-.cn. Olll al naar ge lan g dl.' situati e v~m
het ene na ar ht:t andere tc ·sw itchen·. De antropoloog Drul11lllond Iloe mdl: dat hct (creoob)
l:ultur~d cOlllinu üm. waa r gee n apane cu lturen
mcer "linnen wo rden ond er:-.c heidcn. omdat /.c
allel:n al door hel ~wi t chcn van mense n van dl.'
l:J1e cu ltuurco nt!.!x t naar de andere m~t elkaar
verbonden l ijn I'J.
Nog één cJemen t va n de Illuzikale creoli seri ng in dc s lave ntijd mag ni et ongenoemd
blijven. al i:-. cr !Ot op heden rwuwelijks aan dacht aan besteed. Mct de inhoud van de mu zikale de ontwikkelin gen I.elr hee ft hct niet vee l
van doen cn toch is d8/.c typ isc h Europese
invloed in Suriname -en overnl el ders in het
Caraïbi~(h gebied- V<l n g roOi belang geworden.
Iwrnelij" dc tol!neillendc invloed va n de geldecono mie in dc Arro-S urinaamse Illuzickcultu ur. Afrika nen k wame n uit samenle vinge n
waarin ruil ~ n wederke ri gheid ce ntrale ~oc iaal 
l:co nom ische en culturele begrippcn wa ren.
Europca ncn kwamen uil samenlevingen waar
de ge ldeco nom ie en kapiwlisti:-.che ve rh oud ingen :-.tceds dominanter werden. Vanuit die laatSic optiek warc n ook pl<lntagekolonies als de
Surinaamse opce/.el: !leid ma,",en voor het
'!Hoctkrbm.l'. Gd el make n was dus de belangrijkste drijfvee r va n /.Owa t iedere vrij e persoo n
in Suriname. Maar Idfs onder de slaven. die in
fei te ni cl ee ns eigen be7il mochten hebben,
we rd materi ee l heli ! e n geld verdie ne n langzamerhand een steeds invloedrijker ve rsc hijn:-.el

(t ie vall St ipriaan I ()().')l. In de 'H.: httÎcnd e ceuw
"w,llllen ... I av~" mel hun ûiver:-.e culwrcn lout er
in hun hoofd l: 1l hart in Suriname binnen en
gave n daar vorm aa n door naar elk aar te kijken
en all es uil de l11llgeving te ge bruiken dat daarbij van nUl kon lijn. In de negentiend~ eeuw
werd Illl: [ name in di e element en van dc Afrocultuur waur ook blanken of v rij ~ n bij bClrok,",en warc.n ge ld ~tced:-. belangrijker. Een trommel kon met Suri ll a~lI11 s materiaal gc maal...!
wo rdc n. al is Ilt,; l niet denkbeeldig daj cr oo k iJl
dat np/ichl spcc iali:-.tcn opkwamen die da;lrvoor be looml wilden worckn. Blf\i.\sin:--lfumcntcn al:-. trompet en klarinet werden iJl ieder
geval nil:1 in SurÎname ~e m aa kt en moe~ l ~1\
~OOI' vee l geld uit Europa wo rden geïmporteen!. Al le "():-.tcn die ge ma ak t wenJen \'001' de
dan:-.partijcn die m ne! nieuwja:lr aan de sla ve n
werden toege"t,tan. loa ls sterk e drank en cx tra
vocd ... cI " wa men op rekening van llc plantage .
Dat kon ~OIl1S /.() oplopen dat een planter I.O ' n
fee:-.t of hal/ja nog een tijdje uitstelLIc. Verder
vroegen alle soo rt en genootsc happen. va ll doe
tOl kerk. van hun Icden een -soms aan zienlijkefinanciële. bije!rage en op de za ng - en dan sbijeenkolllsten prescnleenle iederee n. vrij e of
slaaf. l ich op I' " paasbest. du~ ook daaraan
werd geld bc:-.tccd. De mooiste illuslratie van
de oprukkende ge Idecollomie in bel culturele
leven van de Afro-S uril1alll er~ is te vinden op
ph tnt , t g~ Vosscn burg vlak na de afschanïng va n
dc ~\;wcrn ij . Zoah gClcgd (/ie boven) wlllelde n de ... htven ge ld in om uit Nederland ce n
:-.eralïne te lalen kumen l a begeleiding va n dt:
kerk la ng. Tcgclijk vo nden cr. 7ea tot ongc noegcn van de Lc nd elingen, ook nog s l e l~ d :-. 'hcide lbe' mu/.il.!k-cn dansbijcenkolllslen plaat:-. .
Toen de lc nd eling daar wee r ee ns lijn ongenoegen over uill l' sta ple de gedoopte e)
Salll:-.on Winst n,mr voren en beet de ze ndelin g
woedend toc: 'Mi no sa kaba vo pri. leriman
kan doe nan ga mi sa a wani. da banji dl' kostoe
mi l11 0nï .~I)
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NOTEN
L En toen Van Breugel de volgende dag weer meI de tmllick V<ln de slaven werd gcconfrolllCcrcl VCTl.uch!\c hij: "Ik had wo
è!;WTIlC dal lij naar de negerhuizen terug mullen gaan. wan! ik was nog half gek an dat akelige lllu7.ijk des vorigen dags '
(Van Breugel 1824).
2. Zie bijvoorbeeld Baud 1989: t)-II.
~. Zie bijvoorbeeld Edward Brathwaile. Tlle dl'\'e1opmrlll oj' Cff'Ole SOcielY in Jamaica. /770- fR20. Oxrord: ClarcmJon Press.
1l)71: of Brian L. Maore, Olillf;"(d PO\\,('/: rl'sisWI!('(' ({mi plllmJÜIII. C%l/ial Guyana. /83R-I'iUO. Kingston etc.: Pre~~
Univcrsily of lhc West Indi es & McGill-Qucens University Press. 1995 .

4. Zie Powml 199/); 186-212 en V:\n Stipriaan 1993: 313-314.
5. NcpvclI ( 1775: 230) ~igllakcrt onder de slaven dal ' kdcre natie en ook de Creolen hehben haar aparte wij7e LU van ~peelell
al~ van dan~en' (zie mi\" Van Sack 1810: 62). Steuman (1988: 646) preciseert ual bijv(lOrbeeld de Loango cl'ln, 'wa~ pcrformetJ
by thc Loango-lll:groC\, ma:e allel kmule, <ln not by an)' other~ .. ' En Blom (1786: ~89) ~tell lenerlijk dat lij nid aan clkaar~
dan~en deelnemen 'verl11it~ Iy gewoonlyk uit ver~cheidenc natiën beSlaan, val! wdke de eene de andere niel vertrouwt'
6. Zie nnot 7.
7. NSoko wa' ooit een door moslim., ge.\ lkhle, belangrijke handebstud in hel noonkn van Ivoorku~t. D(xlr verschillende
oorlogen in tie levelltiende eeuw kwam dit volk onder de heerschappij van Ghml(...~e l'oJken. die hen ten dele ah ~1a<1f
v('rknchten (Wooding I(J72: 42-43), Tegenwoordig komt deze etnische aanduiding nog voor in het begrip Soko liederen of
Soko p~almen 'vanwege tic refigieulc betekenis ervwl JdieJ worden gCl.ongen bij de voorouderverering in een Afrikaan~e
laai: IC zijn nict of nauwelijf..s Ie vertalen in het SrananIOngo. Er is geen instrumentale hegeleiJing: de liederen be~laanlout..:r
(lit \'oorzwlf' en koof. Sokh1\ vormden l11ee~\al hel begin V:ill ceremoniën, ook ab daarna werd overgegaan op andere ~tijlen.
De Sokko\ komen waarschijnlijk Uil Ivoorkust (O'Bry<l1l 1990: 3~),
8. Zie hij voorbeeld wat Thndc:n V'\J1 Vell.en & Van Welering daarover ~chrijven aang.wnde de Ndyub ([ 9~8: 2R8),
9. AJleen H<lmind: (J 770 11 : 08) is iets gedetailleerder wannecr hij het heeft over twee soorten trommd~, waarvan de grool~tc
een lOt anderhalve meter lallg i~ en de kleinste. "ahO/do genaamd, de helft 1O lang. In We~t - Afrika. zegt Harlsinck, kennen
lij overigens wel meer dan twintig verschillende soorten Trommels.
10. O' Bryan (1990: 29) ~tell (h.t de 1!!(/Ildroll1 tijdcn~ een feest in de banjastijl ook wel langadron of IlIllgaudu wordl genoemd.
Agerkop -in de New Gmve DictiO/wry (IJ M{/,\·ic (///(1 Musiciam ((980: 375}- onderscheidt echter de m(lllt/mll en de {angculmn
ah aparte trommels,
11. Zie Oï3ryan 1990: 28. Vec/ meer dan welke trom ook :ml tegenwoordig ~tee\'ast de apinti erbij wtlrden gehaald als er
'traditionele' Arro-Surinaamse mUliek l)loet worden gemaakt. Niet voor niets ook kreeg dl' populairSIC Afro-Surinaalllse
mdillt:cnder de naam Radio Apinli.
12 . Lindhlom (1924: 65 -61 duidt de (Jf!illli <lIs nfkom,lig uit de Goudkusi (Tshi woord mpintia) en ook daar is het een typische
'talf..ing drum', die ge~panncn wordt met ingeslagen pinnen en 1rogvormig i~. Zie verder ouk WO<Xling (1972: 2(4) en 0' 8ryan
(11)90: 28).

13 , Bij kenners ~taat de (lpilui dan ook hckend als een tYri ,~ch Ndyuka en Saramaka instruntelt\ (llltillde1ingl' mededeling dL
I. Van Wetering: R.& S. Price 1980: 179).
14. Zie uok KoJlïn (191.)7, alb 7, 4~. 45,124): Medendnrp (1999: 64,146-50) .
IS , Een ingenieus gemaa\..te houten ~chaal he~panncn met ecn sch<lap.weJ en bè~pecld met twec ~tokjc~ wals het hnlklt'(/ bankje
(Stcdman 1985: 538).
16. Ook elder~ in hct C!mïb;,~rh ,gebied was en i~ dm een bekend fenomeen (lie Handier & Fri~bie 1972: Gan'ie!llan~ 19f1.9:
J~ - 9). Hct ultieme vl)(lrhcdd i, nalUurlijk de .I'teelpllll die bcgon al.- afgedankt olievat.
17 . Ou\.. dele benaming is van later tijd. Volgen~ Focke~ Negercngebch woordenboek (1855) werd onder !lmrra l'cr,'ta.1n:
'Afrikaansch woord dat rncc~I,!I ., [echts in dcn l'lIIg gcbet:igd wordt. elJ JdatJ de Kwa- kwa. een ~pèeltuig der neger, aanduidt.
Nakki dawra - de Kwa- kw<l hespelen'.
) 8. Hel is de vraag hoc accuraat Stedman hier was. wam bij een dergelijke vorm en groone was en is het hepaald niet gehruikelijk
om de trom aan twee zijden Ie bespannen. Meestal treffcn we dat alleen aan bij kleinere trommels die op schoot gelegd
kunnen worden en Jllel ied~re hand aan twee zijden Icgelijkenijd bespeeld.
19. [-kt werk van Bray word1 uitvoerig be~proken in H.C. van Renselaar, 'Theodore Bray, planter and draught~man in Surinalll'
in: Tmpiml Man 1 (1968) 140-152.
20. Omwerp for eent' b".\·dll:rl'iIlR \'(11/ Suril/{wmell (ca. 1744:21 Sj,
21. S(~drnan 1988: 540. Zie verder Gan~ell1ans 1989: 80-87; R. & S. Price 1980: 221; Lindblom 1924: 69.
22, Kulfill ( 1997, alb. 124); McdCllrJurp ([ 99~: 146-50); Cawlub:u:, KolUllialc TCIlI\)UII~lel1illg t XHJ 11 : 295).
23 . R.&S. Priec 1980:182-3 en mededeling dr. Silvia de Groot 12104/1994,
24. In grote delen \' <111 hel Caraïhisch pebied staal dit instrument overigens al ~ind" de ~I'lveilliju bekend .ds de lIIorimhulr/ (lil'
Gan,etnan~ 19S9: 67-80).
25. Zie noot 7.

MIf:ikafe creoliserillg
26. R.& S. Priel' II)NO:llU--I-) De ~pellrtochl lJaar dc collectie 1J1l1!idin\t!"\lIllentell die SIl'Lhllilll mec tL'rughradlt na;\!' 1':1II"<1p:1
en dil~ lIiteinddijl,. in Ill't Rij 1,." Ivl u\cum I ll<ltît<oIkenl.;unue in Leiden terCdi! 1,.\1 :lIn. hehhen RidlanJ en Sally Pri\.·1.' he"l"hrnl.·u
in 'J(11111 Gahriel Sledman'~ ~'ollenion of I X -Cenll\\'y ',lnit"al't, t"r~1I11 SlIrin:IIlIl" in Je .Viel/u·,' \lh/ · lntl/ldll' (;id,/f\,'l 'll' \\hl
Illdiall (;lIit!l' .:'i.' (1l)7 1)). 121 --1-0 .
27. Zil.' hijloorb .... dd Fr:1I1\.·i" Bdw}, Ik lIIu:ie" l'tlll 1\ji-i/,(/ (AI1l~lerdam 1993) . ."i-l--6n.
~'ö. Olerigl'lh w("rd in 1776 hc~lotcn 'watl'!"mama . . n IllOrlgl'lyl,.e In.' ligll-lIll' hC/clcnhcid,-ldan,'cn lkr ,laaI Cl! tI.' H'rhicdcn
cn tc illtcrdicl'erenllp dl' plalltagicn al~ a:11l Par,unariho' I'allllegl' dc er\"aring dat dit I,.,ln leidcn tnt 'dangcn:llh' g .... \lllgL'Il·
(Schiltl,.amp & dl' Slllidt 197.1: R96). Alleell min lil' meer \t'culiL're d,ln"l'll 11 afl'll tlwn nog tl1cg.c"\<lall. Ol I.'r dil' ' dangl'rl.'ll/l'
gl'l'olgeli' hadden plantl'r\ en II1 erllL'id dc 1l1!:l"t wilde fama,iei!n. In il.'der gl'\ al gingl'n lij er -11 aar\chijnl ijl,. niL't tl'1l1Illl"l'l'htl'\':111 Uil d:n op dL'fgdijl,.l' bijcl'n~oll1,len. waar ~I:t\ ell ,,<\n \eN:hilklllle plilll(age~ hij dLtar ~1\all1l'll, alkrlei plalllll:1l gl'~IIIl:L'lJ
I,.lllltkn II'lmkn dil' olllkrnlijlk'nJ waren \',lor h.:t \}~ll'~'I1l . ~ l :tar J,tarnaa~t leidde dl' gehcim/innigheid I"tlndllill dil '\HII"I
Jan~':1l ertul' dal iem:tnd al~ Kllllit/, dil' til'IHalkn jaren al\ up/ichtl'r en dirl'etl'ur op phlllt:tgl" hilt! gelel'l"d. 'lL'lde d;lt 'lxy
lkm fa,t imllll'r dcr ~ichclllk SIa\ todt lbrniedL'r nill\. IInd \Illhey ,dh,t di.: llehrigell in l'ine Art \',111 1{:N'rey \erl"allL'n'
(Kunitl I~()S: 351).
~l) Nepl'l'lI hl:,,'hrij ft in lijn aalllel,.cningl'n (1.'<1 . 1775: IOt(l l1(1e cr ~teed, pradltiger hui/l'n \\'enll'1l g.l'b\\tI\ld. 'OoI,. \\"l'nkn dL'
MCll,lgicn eli Ll'\l'n,wij/c \II,lr;t1 aall Paramariho leel" I,.o,tbaar, :tILIl IIi.:n ,pkmliet lecft 1.'11 heerlijl,. tract"I'n . Dl' pnll"u~i~'
hij grtlll[ç tl laahijden. D,lIb-panijl'n etL i\ unhödlfijfdijL Tafel-. daar .'l'n paar hunderd COll\'l'l"l~ lip lijn. IIltlclL~n /tI digt
bCl'lijd al~ het maar I,.an, Illet :tlkrleij Vlc:r,dl gl'regten. Vrugtcn l'lL', tOt twee el1 dridhllllkrd SChlllltd~ to.' , or IlIcn MltJlk
hl'~eha,\llIt ~taan" ElilIol,. in dl' opgerichte ~fl<.:ii!ll'iten \lordl'1l regl'lmatig diner\';11 d:l11~partijl'll gehlludl'n. Kap,eb, Ueding
en jU\I'ekn lijn In'r mlltlil'u~ en /ll overdadig 'dal dl' Winl,.L'lia~ lig 1':l1lel'rell ~() l'1l JO duij'l'nd (lulden-, op een 1·ldijl,..'
partij of Gala ll' debitel.'rell'. Eli 'Je ltalll':" Vllor al de Inhoorlin!,-o.!l1. di.' aldaar dlllll"ga:m\ 11.'':1' lId dan\':11 .'n daar 1'\1 Il'l'l
g""tt'ld lijn, [\Iillenl/o \"l'el ll1o!,-dijl,. dier!,-elijl,.c partijelI aan"lxlIllll'tl"(p, II()).
J(). Gellll'ente t\rchid RUUcrJ,lIl1: i\rchid Hudig, 7. Zo'n lu\c !l'nthllut \lil\ een \llllrt LlfO\ op hel water, IIWI ,'L'11 \'aak kll\ll1i~
\cr"ierd~' rod 1.'11 -l· X, ,om, in livrei gl'\lIll,.cn roei,Ja\'el1 .
.11. Llllllll'n. Publie RenlrJ Onïe~': CO 2n, IS.
J2. DL' ,lllm I':tll ha:tr man, J:IC,lh Jurriaan Fran~'()i, Frilkril'i wa, I,.llft d,lar\"oltr II\et"leden. 111: T~pll"lTipl 'U\\ lielhebbendc
uochlcr l lt.>ic . Hrie\ CIl van E~lher Wilhl'lmina dl' Friderie i -He~ier, I KOl). I ~J5 . Belllrgd dUI'r haar adllCrtll'd F.W.I\. IkL'l;lcth
I'an 1l11l1,.1~Hld, I kL'l11,tedL' IlJ6J: hrief lUlII/IXJ4. tBihliolhed Koninl,.lijl,. Ilhlilulit IIIOT de TropclI, AI11~terd;1I111.
JJ. Ihi(!clll. hrid' 14104IlXJ-I- .
.1-1-. hll'kl' lIa'> niel tic enige die lich datlToVl'r I'l'rbaa\dc , \\ant Olll,. dl' prediLtIl1 Boe\dmuLlI die lil dl' j,lren IK-I-O in Surinam.:
\l'rhkl'r. \-nnd hl'1l ec!tte IlluLiel..lielhehber\ cn \chrl'L'f d,l! hij '{\iI,.11Ia:tl~ dl' ",'IHllllhtl' 111L'lndil'i!n uit LIL' nil'uw .. tl' \ll"ll'r:t'"
door dl' IlL'gerl,.napl.'ll op 'traal heh hoorClI !luitcn' . \Vaar hl'l .'l' hl.:r g,l:t1 0111 dL' nllllil,.:dl' be!,-.'kiding bi.i el'tl \Ia\"l'ntlan\
dan heeft hij het \wl wceT ll\n 'het llll'C,t el'ntonigL' o.!l1 ollrwrdool"cndl' aller url,.l'~tl'n' (!3()I.'l,.hIHldl IK74: l)X),
.15. Zdf" LIl' organi-':llieqrllctulir \',mlk Hcrrnhul1er, lIerd er door hepa;t1d, wanl !,-elllo.!enlt'\ \Iarl'n Il'rtkL'ld in I,.ltrl'n , l'l'n MIlIrt
I)t.'crgro\lp~' udl"de ",be, lelfde keftijd'groep, !elfde bllrgerlijl,.l' ,taal), di.:
l'ell ~l'IlIl'elhL'lt: l p nIL't elLlar kddl'n ,'n
I"l'k l..onrfec'tL'1I hidden (Lender" 19<)6: 19·20, 251 ).
Jft. Zo'n Illgl'naan1uo.! n,ltinnaalhdpcr ~l()l1d de Il'nlklin!,- hij in diell' p:t~lurak \\crL Daarlil\.' dielllk hij uill'r;l:ml een tnlll\1
Inlgo.!ling \'an de Ikrrnhllttl'l"\ tc lijnl'll \I'a\ l'en 'recht\dlapl'n' kven\\,ij/e L'l'n lerl'i"IC llf1\ IlHlrde/l' rllllctil' in '1'lnll1l'rl,.ing
Il' I,.olllen (lil' Klinkr .. 1(}1)7: (1),
"37 , Zie (XII,. h...'1 :trtil,.d \all J(\hll Lo.!l'fll1:1ll~ in dit lIumlller.
JX. Ui .i\l''-\rhL'~ld in lil' Itll'li/eer !,-l',ktailkl'fdl' he ..chrijl"ill.gl'n \'all Slcdlll:1Il \\orJt lilllcell dergl'lijl,. 1l111/ieUofjh gl'CII Il1l'1ding
gem:!al,.t.
Jl). /'0"/1 i, waar,ehijnlijl,. l'l'll Surill,lIIli,ering \':111 hl'l Ncderlanlh..: 'pauI,.' met hig; /l0/..1I lI"l'rd Ik g rot\.' trum "~\ljf!edllid dil'
IIl'rtl ll1eL'gl'dr:lg!.'fI of ojl 1'1.'11 ,,"hraag 'Wild. /Jit:; 1>III..u werd co.!ll11ltl/icl,.,tijl lIaaruit dl' p\lpuküre /..II.1f'~(J i, \"OIl11gcI,.OIlll'11.
Vo.!rdl'r "l'rt! I)Okl/ool,. l'l'll algelllecn \lllllru \"{Ior lIllIlieL 11la:tr cr I,.all 1\\)1,. eetl 11l1l/ie l,.,tul,. 1II"l' w\ll'lkn aangeduid . Tl'\'L'lh
hetl'I,.L'11I hel lp, of l'tl cn een l,o"lIlIIal1 i~ l'en 11ll1/.iLIllt. (Moel1' aanl"ulling op FOl·l,.e l'n l)uroldl in We\t Intik IH.:'iH 11 :
lJ;-erl1l,lII\ 19X7 : 51. 56: Wdtak 1l)9n: 67 · X: Snijder, 199-1- : 12-1-).
-1-0. ' I [el d:l11"L'1I lier \1:I\"CI1 bij gcwone nil'lIwja:tr"ke\tell I in dl' \wd lof op plilf1laadjl'lll\"of[Jt haljarell (lf hill1ja gchel'lcll' tTl'cll"lnt
IHJ5 11 : 1l)1): VIII)!" dl' ' I,.nloniale neger,' i\ de ballj,l dl' algellll'ne dan~ (Focl,.e IH5S: 94:..:u tl'll,. dc En..:yclopedil' \afl
Nelkrland,ch \Vo.!,,( · lllllii..' (Bl'lIjamin\ & SnelknJ:lII )lJI4 · 17: 26()1 ~Ielt dat de hanja ' Ik ge\\llnl! negl'rdan,' i" l'1l in dl'
poli l il'l'L'l"Prdeningen bdend ~taat ab baljar..:n, of hilljaarpartijen.
-1-1 , 'Eene dan~ i~ hun vcrhoden, Ilaamlyk dl' logen<lillllde \Valer-m:llna, Illell WL'et ni.:t !"l'ehl waarill dil' he '>taal. \L'rmit ... hel eene
I":ln die gdll'illlt'll i" wl'll,..:n d.: hlanl,.en nooi( doorg,rum.k n )..ollllcn'(l1lol11 17H6: .'~<)). En ()O~ Bllllli" tijdg':llIlllt Kunil! (I !:lOS:
I O-l-ll'lllhtall'enk dat 'ihrL' Pril"ll'l"l' \errichlcn den Gottödien\t nil' ander~, ab hei nacht. ö i\t d,lher :md) wenig llder nil'ht"
1':In den L!;lbci \mfalkmkn Cl'l"l'lllonil'tl hekanlll' . Dit i~ de IIK'l',1 duidelijl,.l' illu,tratÎe \'an \\al llIet.lk imellll' dillll'll,il' "lil
de ,1a\enl'lIltulir \\'~)l'tjt hedoeld . Dat !lL'elllt !lil't lieg dal enl,.ek blanken lOl'h well'lIig idee om trent dit ,mI dau"en h:tddl'll.
Zll \chrel'f Nepvell dat deLc d:l1b al"klllll.\lig wa, v:tn \ Ial"en uit het Papa gl'bieJ l'll \ l'rtlllgl'n\ in SlIrin:t1ll1.' :tall alk llmkl"~'
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.. 1,I\en \\ .... ' H\erge/cl' en '\\~umeer I.y 1.l."('I..ere 111:1al op dl' Trommeh. die dan gl'llcd dor gölagen \lon,kn en I',a.lrh) de
\rmmlu) /l'e r 1.:lglcl)k haar gduyd \\eelen Ie \'oege n, "reelelI, dali kr)gen el'nige, dil' I} nllClllen aangehla....ene fI I/(Ihi
IIf'IIIIL'Îmil' of l1'illlil' lill" helll ook wim/e J..iHie Mm, ual Î\, hy heef! I)'nl;'n windl IJl' /}/J \\jndl heeft hem gö laagen en 'lUI..
I) n \\ indl heefl hCIll gekrq~en of he\'angcn, al da.hentk hel Lichaam al\ l'en Slang, dil' Iy \ oür ham Gild houdcn en dienen,
nalarl de 1Il •• al hCl','cegende, maaken\c eyndelyk van haar ldt\, unk dikwil .. daarna op .. pringendl' al .. in Raa~ern)e. al ..
\\ anrh.'er"\t', imJller.. 10 de andere lig \erhccldcn, mei haar God bc7ield Iyn. hel geen doorgaan .. Walcrmal11a genoell11 word'.
On:ri),'.en ... geef1 nilk \lqwell loL' dat 'a ll e deele ccrCll10nicn \'an Afgod .. dien~1 en Ton::ryen houden I)' voor dl' hlanl..en 10
geheym al~ h!,'1 hun ll1ugelyl.. i.. , en niel dan door gehcymc 1H\v()f~l'hingcn kan I1ll'n da .. r I:tn iel ... Ic welen krygcn'(Nepl'eu
ea.I775:2451. I )~' Vlltll'ldurende :lllondiging I'an hel verhl)(1 op dil ~oorr hc~l.'rl!nhciu,(j:llhen geefl nwrigl'n .. wcl aan dal
iedereen lIok wel wi"'l tI:ll I.e de"oIKI:mks altijd bleven plaalwindcn en Nu'>'y eoneluul!CrI dan {jok iJl lijn E.nlly hi.\luriqul'
(1")74 11 :(0): 'Nie mand i\ gdled on kundi g. vun (kn dans d!,'r Negl!r~, die gemeen lyk Mama gl'n:larmJ \\lOrdl. en duurr rOl
mell in he/wyming va lk .' O\'erigen, ondeN:heidl Tcc n .. lnl (1~35 11 : 194 ) hct ()ver 'Idle Walr;! Mama en Winlje [)tlè '~ I!I,
beide eC IH..' ~(Ion I ,Hl G()dendan~.lenl/ijll in de ko lonie SllrinJme .. lrengcJijk \erboden, a:lIIgoien men derge lijke afgodenui!,'[hlen, welke dikwerf door ecne \OOM \·an r,1Zernij ge\olgd worden. voor gel';rarlijk houdt.' Maar ook dal lijkl in de klOp
der lijd Ie \'i.'r:ll1deren. Zil verhaalt Klinkero; van een p lamageuirecreur die 7Îch cr weinig lOrgen o\"er maakle dal een lan
lijn meer l:'''liger .,1 00\"el1 regelmatig deeJn;rm aan w:..rterlilama-dan"t'l1 en d:wrhij ~'Cn
dl' \lIornaamsten wa!> en 'de
longenaanulc Illmie had ', En ee n \'an de eigenaren 'an houigrond O ..emoo ga f (k .. 1:l\en lelt'" 1!eld o m winl; Ie dan...en.
\\:1l1t de ,!:tIen ":.rlJn 1111 hun doen omdm de grond 1,0 onvruchtbaar W:1 .. en de pl:l111age \\erJ he hcer.., door de h(j~I"II~ih
ld.w.I. dm h~:t cr "I>ooktei (Kli nker.. 1997: 59-601.
IIllug'lwaar"l'hijnliJk i, de t~'rm lXII/ja ook afgeleid van de :rlgemene term haljaren, die \\eer een .. u ri n a mi ~enng \\a, \:111
hel ]>orlugc ..c hailar (de HUlhte plamersgroep in Sur;/WIJlC waren Portugese joden I.
Dal bied. hijll)(lroccld op plamage MeerlOrg \\:Iar de ~ 1:1ar Andric, rcgelm:lI i,g 'de 7oogcn:mmd e \I nU ie had len gc\ulge
I <In ecn ~pcl I' dan .. partij of banjal, hij "elke gelege nheid de neger\ de walenll,lIlla d,m'lell ell \Iaarhij A nd riö een \.111
dl' Inornaalll' IC I~a,' (geciteerd in Kl i nkcr~ 1997:59).
D:!:lrdoor r:lilklcll dc gelllllcdcren dan ~OIl1S wel weer O\erverhil rm't allerlei (ontliclen en ~om, .... elf, dOllIhlag lOt gevolg
(Klinker. 11)")7:65 J. Zil' (liJ!.. dc he,chrijvingell bij VUll Breugel (I K42:63-4) en Palgr:t\e I1 X76: I 95-2I.XJ).
De nalllen die Fodc nUl!lllt lijn: ' Foto Doe, Prana\i Doe , Sipi Doe, Goutoc Due, tl aui tja'hebi (hel hart kan een' Iwaren
la"l drage lI ). Pori -nell1 110 de poclot' geluk (ec n belaslerde naam;~ I!{'elle vcrhindering urn gelukkig te We7en). Ondeninding
fne lohi no habi ~aha (in de liefde i" de (lndervinding oneindig), Lobi kon~rt)e (de liefde i.. vol ~treken) en ;rndere' (Foe!..e
lX5R :99- 100 ), LalllllH::rh noeml 'Biggy Dol', Gnuddoc, Vertrouwd op God, B:ITI\\leen Doe. Kaneeldoc, MOImij principale
cn meer :Indere' (1.:1I11I11Cn~ 19X 2/ IXló-22: t.J3). Na"y ~pr:rk van Dou (['or, Bi gic Dou en DOIl dc Diamanl (Na .. ~y 11)741
17")[ 1/ : .lV-J).
1\.1 . . 1 n;rtnC- ue [nlCrnalionale geheime Orde da Forc ~le r .. en der M echa n ie~ (/ic A.J-lclll1:ln, CI/I/I/It'eI lIIo;.aii'k 1'(//1 Suril/ome,
Zu tphen: \Valburg Pcr .. , 197K, 2h7-8.
ï 111 i~ ~aiJ Ihat a ,cercI order aelually cxi'l~ among Ihe negroes here in ehe cn]onie". Thi .. ilhlilUlion lhey hroughl tiN from
Africa, ,md Ihè prineipal rule, are ... aid lIJ l'Olbi,t in engaging Ihclll~clvc~ by a 1110\1 ,olcmll oath Ilel'er 10 indul ge their
mY\leriou ... Ir;Jn ... acti(Jn~: to (Jh~ene lhe siriciesi ohcdicnce 10 Ihe supe rior~ whom Ihey h:lvc c lcctetl amon,!! Ihem\Clvc,: and
JU coliccl money h)f IheirCIJllllllOIl purpol>e". I have been .. "U red by perl>on~ whu arc in greal intimacy wilh kma1e I1lUI :IlIUC\.
,md who Ihu .. kilO\\' more 1)1" Ih i;, ..een:t bu ... ~i ne ... ~, 111:11 Ihere lire numbc~ of Ilcgrrk:" in Surinarn who :lrc embodied inw
Ihl' order. Ti k')' g ile Ill lhe "uIlCr;or. whom Ihey have cllO..e n, fictiliou;, name;,. in \In.ler 10 "Ioid din)\ery o flh eir lr.r n"lcl ion .. ,
II appeal' al ..o. Ihal lhey colle\;1 mo ney as often a~ they lïnd .10 npportunil)': and il i.. addl'd, Ihal Chllugh Ihe different ca.. !,
of Ihe ncgroc .. llilid dit'f!,'renl meeling ... of Iheir o;ecret urdcr. yel Ihe prind p:11 mJe_ ;m! mud1 [hl' .. aIlIe in <l il . They exd ude
\Iomen frum Iheir ..ocicl). bUI II i .. 'aid Ihal even Ihef>e have e~ tabli .. hed alliOng thcnN:lve, an ordcr \er}' much on Ihe 'allle
pbn' (Vun Saek 18 10:85-6).
CtUll\:IJiu." 'tch dat hij uil\oeringen IXII/Jil iederen. die \oornamelijk door vrouwen Ilcrden geJ icht en genmgen ook dl'
~ la H' llci gcllaar \\erd uilgcllodiJ;d. die vaak opdr:rchl 101 hCI dichten van een lied had gege\en, Dit groeide uil \01 dc Doe,
lied.:ren, in \'llInbir\;\lie mCI drama, gebracht door een 'kun;'l!..ring' van ~ Ia \'en, laak opgericht cn in ieder geval onder
h.:whermhccN.'hap \'all eC IlI1l :u.:h li ~e pianIer. soms lelf~ \'all een güU\CrnCtlT. lIlai .. Van LHl"bcrge (IR59-67), die he,cherl1l'
heer 11'.1'
Bocnh;rlli gi ûndroeflilnie/Barmhanigheid leidl tOL ondervinding. I-icl tol aal a;lIlwl aniC\len bedroeg, I'olgem
COlllValiu .. waar ..ehijnlij !.. I1\IOil meer dan 200 verdeeld uver I.es tOL :reht krill gen in heel Surin:llI1c. Zo'n \'erenigin~ moest
geld hehl")Çn om een lenl \'tlllT 150,2(10 pCf~lInen te kunnen bcko~ligen el'e nal, het praehlllleuhel'lllk. de kwa bra, een "OOfl
rijk IlCwerkt ~)(IfkJ vall lIl:lhtllliehoul cn meI koper be ... lagc n. afgcl.cl mei 12-20 koperen k:rndelaal'~, waarin een lade I.al
dic I)pcn !<ollmd o m dc a,IlIWe/Îgen de gelegenheid Ie gel'cn dnarin geld IC deponeren, M ei nal11e dl'gene die de Ilpdr:ldll
tnt de dne had gege\'en (om l!en te ge n ~ta nder te laten hel,dcn en hc~pottell) ~lorlle daarin hel ); rotll\ll' bedrag. Uil: Th.A.C.
COlll\aliu .. , lI el Surina:lllI 'eh negerlied (West Indiwhc Gid~ 17 &: I~ (1935/61, 2J1-220.
Lcc Dnrrnmnnd, The cullur:rl cLI!llinllum: A thenry of inter~y;,tenh. Mw, I; (19KOj,
Gecilel'rd 111 Lamu I' 19K5: 24, waar hel vcnaald worth met: ik lal nil!l cJphouden meI .. pelcll. de lendding mag d(lCll \\:u
hij ~l iJ. do.: hllilja heen I]lij geld gcko .. l.
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Marcel Weltak

Afrikaans-Surinaamse muziek

I

lldil anikei bespreek ik de ontwikkeling en

lran5jorJ1/aties die de Aji'ikaans -SI/rinaam-

se 111II;.iek in de loop der cel/wen heejf doorge -

lIwaki. Aji'ikaans-Sllrinaamse !lil/ziek is niet
eendflic/;g. Genres als kmvil/o. kaseko. lVilll;IIIl/ ziek. kaseko en Suri-Ja;.;. 1I'0rdell gerekelld
101 Aji"ikaans-SI/rilll/ol/lse III11:iek. Hoewel zij
ill h/lll l/ifing.\TOlm lil/IJ elkaar versclriffen.

hebben : ij meI tIkaar geil/een dm :ij in meer
of lIIilldere mate uil de;.elfde (lfIu:ikale) brull
pl/llen die ;.ijll oorspmllg !'ilJd! in de SuriIIlIWlIse slol'ell!lllllltSchaf)fJij tllssen de :even!iel/de e1l de 1Iegell/iende eel/w.

Mu ziek van Surinamcrs is niet altijd Surinaamse mu zick. Deze stelling is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Niet zo lang gelede n
nog hoorde ik een Surinaamse musicus op de
radio verkondigen dat muziek door Surinamers
uitgevoerd Surinaamse muziek is. Een varianl
op deze stelling horen wij nagenoeg dagelijks
als Nederlandse 'cllltuurregenten' verklaren
dat de geldstromen op de eerste plaats bedoeld
zijn voor Nederlandse kun st: gelden die gaan
naar het Muzickthearerom opcra's van Wagne r
of Verdi of naar het Koninklijk Concertgebouworkesl om Mozart of Strawinski uit te
vocren.
Als Surinaamse gi tari sten als Faverey of
Noordpool cOlllpos iti e~ van de Spaanse componist De Falla of zelfs van de Braziliaan VilJaLobos spe len. wordt dat niet onmiddellijk
Surinaamse muziek. Voor een dergelijke transformatie is er toch Illeer nodÎg. Als de Surinaamse jazz-formatie Fra Fra Sound een stuk
van Mile,..; Davis speelt, zou dat onder bepaalde
conditi es Suri naams kunnen worden. Maar een
werk van Eddy Snijders uitgevocrd door bijvoorbee ld her \,.Villcm Breuker Kollektief za l
bijna Lcker als Surinaams wo rden herkend. Dit

Kollektie!' za! namelijk als hel Plint VWIf op
zijn repertoire zet, de melodie en/of het ritme
moeten spelen, anders wo rdt het een ander
stuk. Hetzelfde geJdt voor Angcliquc Kidjo lIit
Benin als di e met enkele witte Nederlandse
muzikanten een winti -lied op de plaa t vastlegt.
Tempi, koortjes en het arran ge ment worden
aangepast maar de kern VUil het lied blijft
ongewijzigd en daardoor Surinaams. Surinaamse muziek is dus niet per definitie muziek
door Surinamers gespee ld , Lclfs niet alt ijd
muziek door Surinamers gecomponeerd. Het is
of moet muziek zijn. waarin Suriname wordt
gehoord.
De Afrikaans-Surinaams muziek beval in
haar ve le schakerin gen ruime mogelijkheden
om mee te expe rim enteren. Zij li gt echter nog
steeds te wachten op een paps lel' Uil de VS om
haar te verlossen uit het bestaan in de marge.
De tubaïst Bob Slcwart. de saxofonist David
Murray en de Franse klarinettisf Loui." ScJavis
hebben met kaseko en bigi-poku gexpc ri memeerd. maar hebben ni et kunnen bijdragen
aan de popularisering van beide AfriknJnsSurinaamse muziekgenres. Daarvoor zij n zij in
de internationale l11uziekwcreld niet 'groot'
genoeg.
Afrikaans-S urinaamse 1lluLikanten. zoals
Denise Jannah. Rude Boy van de Urban Dance
SquacJ, Junkie XL, 2 Unlimitcds Ray Slijngaard zijn wereldbekend. maar niemand kent
hun 1llu7.ikale roots.
ONTSTAANGESCHJEDENIS

Over de ontstaansgeschiedenis van de Afr Îkaans-Surinaamse Illuziek kan slechts gespeculcerd worden. Duidelijk is wel dal hel een
creoolse mu ziek is met elementen uit verschi llende Europese en Afrikaanse culturele en re-

Oso Tijdschr~ti ~'o()r Surillaalllse Toa/kul/de. LetlerkuJ/de. CI/II/{{fr ell Gesel/iedclli.l· /9{ J ): 38--IN

A./i·i kall/IS-SII ril/( WIl! se

ligil.:tll.e

~trolllin~eJl

en vo lkeren. De slaven

w~rden g.ehaald "'l Iil alle rlei streken langs cle

Afrikaanse westku~1. terwijl CCIl groot aantal
van cle rnee:~ters uit BJï.lLilië afkomstig was.
SOlllmige volkeren hebben een grotere invloed
!.!ehad dan andere. Zo is de invloed van de uit
Zie Goudkust - het tegenwoordige Ghana
afkomstige A~hantïs. 'een subgr~)ep van dc
Twï s. het ~terkst aanwcLig in nagenoeg alle
facellen \"all de Afrikaans-Surinaamsl.: kunst.
cultuur en religie. Een plausibele verklaring
voor de7e clol1lill~lIlti e i~ nug altijd gewenst: het
ging ni et alleen 0111 de hoeveelheden aangevoerde s laven uit de Goudkust (het huidigl.:
Ghana). De Slll"\naa1ll~e literatuur LOU cr zonder Anan si anders uitzien. De goden uit het
Winti pantheon zo uden onlangs md Surinam
Airways uit Accra kunnen zijn overgev logen
na ccn stopover in Benin. voorheen Dah01l1cy.
waar Ycrckl.:tc cn Leha waren inges tapt. Bepaalde gerechten. het houts.nijwerk en cic tlyu kabangi - hct nationaal symbool van Ghana herinneren ons nog altijd aan de Guudkust.
Maar het gaat op dele plaat s 0111 de mULick en
daarom kunnen wij het best Ilaar het instrumentarium kijken. De nationale tromlllel
van Suriname heeft gedurende de ove rsteek
haar Jlaam nagenoeg niet veranderd cn heet
nog altijd :Jpenti. De koebel wordt I.owel in
Ghana ab Suri n ~lme dawra genoemd.
Naast Ghane~e ckmcntcn bevat de AfrÎkaans-Suri naamse lllu/.iek. zoals al eerder aall g.e~t i p\. via de winti invloeden uit de Beninese
FOIl cuitulir. D~ tweedc bchmgrijkc bron die
heeft bijgedragen aan de totstandkoming vall
zowe l religie als mU/iek vall de Afrikaanse
Surinamers is het LUi.lni!.o volk uit de COll\!O.
[n vlocden van de LlI<lI1g'ü'S zij n het bl.:stc t e~ug
tc traceren in de sacrale winti-taaL liederen en
instruillenlen al~ Lk bcnta-sanl.a dllimpiano.
Verder bc:-.laan nalllurlijk de Psoko of Sokkop. . alJlll.:n dil.: volgl.:Jls de Illondelinge overleverin g een erfenis Lijn va n het Snkko-volk uit het
gebied dat nu gedeeltelijk binnen Lk Ivoorkust
en voor een ander dl.:cl in Guinee ligt.

11/11 ~.iek
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Er is weinig va . . tgelegd van hetlTlu/.iekleven
uit de voor!!aande eeuwen. Voor I.over bekend
warl.:n de uit de VS afkomstige Melvillc J . en
Fram.:es Herskovits de eerste <ullnlpoloogl11usicologen die de Afrikaanse-Surinaamse
Illuziek hebben onderzodll. geannoteerd en bc~chreven. Ln hun k'as~ieker SlIrÎI/(f1l/ Folklore

( 1936) wordl.:l1 diverse genres uitgebreid be-

sproken.
Maar het is leker weer niet I.o. dal v66r de
kla~~ieke ~tudie vall het ec htpaar H cr~kovi,s
niet over de lllu7iek was ge~chl"Cvl.:l1. Re c d~ in
de achttiende eeuw word! in ES .w li lIi.\/o/"Îq/le
.'1l1t 10 co!ol/ie de SIf/"il/a/1/ ( 17RX) nll!ldill!.!,
gemaak t van het bestaan v~1Il lllu/.id. in he"',
land. Verbazingwekkend is d:!t natuurlijk nie\.
\Vaar mensen zijn. is er 111lll.iek. In de Essai
hisfOril/lfe wordt tl.!rloops !let be~taal1 vall Lk
Du-groe pen ve rm eld wambinnen licLkren W(1I"den gccomponeerd en uitgevoerd. Maar WiJt
voor IllLl/iek het exact i~. I.u ll cn wij vermoedelijk nooit meer tc weten komen. Daarvoor achuen kroniebchrijvcrs de kl~lnken
weer niet inl e res~a llt genoq,~.
Het duurde vervolgens wee r 7o'n 'achtig
jaar alvorens de .iuri~, H.C. Focke (I ~57) I .() danig in Je muziek geïnteressect'l.l raakte dat
hij het de moeite \vaard vond 0111 banya- en
susa-liederen te beschrijven c: n tI.: annoteren.
Fockc 1Tlaakte verder mclding van banya-pre"s
enlobi-singïs. In de jaren twintig en derlig va n
de twilltigste CI.:UW publiceerde Th.A.C.
COllwa lius (19~5/36) in de Wesf -/lldiscl!e Gids
enke le artikelen waarin banya en du vol liefde
we rdcn be~chreven. COlllva liu s trachtte te
L"oll1pe I1 SCn~11 voor wal de Nederlandse 11111~i 
L"oloog W.G. Gilbert (19-l0) ~chreer in Eel/ el/
(Illder

OI'el"

de I/e ~mïde I//(I~iek ill SI/ril/all/i',

namelijk dat 'de West gee n hoog. ol1\wikkl.:ltk
cu lturen bezit". Gilbert had het verder over dl.:
'taaiheid van Luik I.:CJl primitieve cultuur".
Wie Lich de lIloeite wi l getroosten de \wee
door Tr\liJi Gtlda ( )lJX4) s<lIl;cnge"telde boeken
van Alex de Drie (W(l1} IOri/il mi eygi .'Tl~/ï en
Sye.' Ark; un·i.') door te worstelen krijgt een
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prachtig ove rzic ht va n de Afrikaans-Surinaamse muziek e n de hoge literai re waarde van
de liederen e n de cultuur. Jamm ergenoeg heb-

meJs (de lange agida) aanroepen. Het standaard-ensemble voor een w inli -pre bestaat uit
een hooggestemde ap inli waarop hel basis-

ben Trudi GlIda noch Alex de Drie 11l1lziek-

ritme (hari) wordt gespeeld: op de laagge-

opnamen bij de li ede re n ge leverd, zoda t het
ook hier raden is naar me lodi eë n en tem pi . De
Drie ve rzorgde twee jaar lan g bij Radio SRS
een verte l programma. Niemand zag destijds de
cultuurhistorisc he waarde van de banden in .
waardoo r deze verloren zij n gegaan. Maar dat
geldt ook voor vele concerten die li ve va nuit de
stud ios van de diverse rad iostati ons werden
uit gezonden. De banden zijn hergeb ruikt. verpulverd of verdwene n.
Alex de Drie, de c hro nique r van de Afrikaans-Surinaamse c ultuur en muziek, bracht
een sc herp onde rscheid aa n tussen de verschil le nd e soort en muziek en spe le n. Hij maakte een

ste mde apinti improv iseerl (kali) men het
basisrillllc; de kwakwabankspeler bepaalt het
tempo. De sakka sc hud -ins trum ent en dawra
zorge n voor ee n ex tra ve rrij kin g van het geheel. Er bestaat onzekerheid of de wint i's !HI
worden aangeroepe n door de troillmels of door

de liedleht.
Over de hoeveelheid wÎ ntificdcren bestaat
e r ze lfs tussen oude slagwerkers/zangers a ls
Ri eD Vrede en Erwin Groenhardt versc hil van
mening. De een ste~1 we l een wee k lang non
SlOp te kunnen zi ngen zo nd er een li ed te her-

ha le n, terwijl de ander het twee weken zou
kunnen. Kort om, het reperr-oire is g iga nti sch,

duidelijk verschil lussen de religieuze winli-

terwijl deze muzikalllen hel slechlS hadden

mu ziek en de secu li ere gen res. Beide mu ziekgenres zijn in zij n opti ek via de middle passage
uit A frika naar Su riname meegenomen.
Deze versc hil/ende genres za l ik hi ern a besp re ken.

over li ederen uit het kustgebied. De religieuze
li ederen va n de Marrons zij n buiten beschouwi ng geb leven. De omva ng van het repertoire
is deels veroorzaak t doordat lan gs e lk e ri vier
en op e lk e plantage andere li ede ren zij n o nt staan. Soms worde n dezelfde li edere n per regio anders gespee ld e n gezongen.
De w inti -muziek heeft ook andere ge nres
beïnvloed. Zo is er een apa rt e kawina-variant
ontstaan: winti-kawina. Ook de moderne
stads mu ziek met koperblaasinslrumentcn kent
een winti-variant: de ais~l-wjnti. Verder Lij n er
nog talloze winti-liederen die in de kaseko e n
jazz zijn terecht gekomen of als poplied wor-

WINTI
Wimi is voo r De Drie cigen lijk gee n godsdie nst
enlof muziek; het is voor hem een 'demonium '.
een spcl va n de boze geesten. Het is ee n complex gehee l va n ee n religieus systeem met geen ve rbode n, magie, mu ziek, dans, medische e n
psyc hiatrisc he therap ieën. In het muzikale onderdeel van de w inti zijn hoorbaar ve le rl e i Afrikaanse c ulturen bijeengekomen. Nie t alleen het
in strum ent ari um (tromm e ls. be ll e n) maar ook
de za nglale n en ritmes zij n terug te traceren
naar Ghana (Ashanti ), Co ngo (Luango). Benin
(Fan). Iede re winti heeft zijn spec ifie ke ritmes,
li edere n, dansen e n karakter e n plaats in het
.I.;ysleem van li ederen. AtluUlk e lijk van de wi nti
waarvoor gespeeld zal worde n, kUllnen liederen wonjen weggelaten. Bepaalde wint i's zoals
Loko lalen zich zelfs alleen met spec iale trom-

den uilgevoerd. Hel bekendS! is naluurlijk
(Wa n-) Aysa. waarvan talloze vers ies bestaan.

WERELDLIJKE MUZIEK
Alex de Drie deelde de groep va n de secu li ere
muziek op in Leven c~llcgorieën. te weten:
bany&, susa. laku. kanga. fayasiton, anansitori
en tenslotte de Sokkopsa llll . Deze verde lin g is
arbitrair. Hij wist zich hij voorbeeld op een
gegeven moment geen raad met de plaats van

AfrikaaJ/s -Su riIIlUfIllSe II/u:iek
ban ya in Lijn ~y:-. I Cl! m . Voor hem was het de
wc rddlijkc Illu /.iekvonn die uit Afrika
was ll1 eeg~ kolllen. Hij erkende vl! rvol gens dat
er in de banya winti -clemcnt cn ware n geslopen
0111 tenslotte de di vl.! r:-.c soo rt en banya maar
naar dc wintïs Ic ve rnoemen. zoal s Aysahan ya. gron-willti-banya en yo rka -banya. Desond ank s bleer hct wereldse Illuziek voo r hem.
Edller de bak~lrutu - ban ya is gcwoo n win ti en
we rd vo lge ns hcm 10 ge nocmd door pcrso nen
di e lich ervoor ge neerden winti Ic danse n.
Er l il ook nog ecn inconsequentie in het
ve rt oog. v.lI1 De Drie doordat hij de Sokkop... <l1111 apart in de categori e we re ldlijke mlll.ick
UlH.h:rlm.:: ng\. De Sokkop:-.alm ke nnen wij al:-.
ee n groe p rc lig ielllc liedercn voor de voo roll d e r~ waann Cl! d..:: hall yapre wordl geopend,
maar di e ook aan el ke wintipre voo rafgaat.
Deze liederen word..::n a-capella gezo ngen. De
Drie stelt dat het woo rd banya Afrikaan~ is en
staat voo r ee n hofdans. Bij de Sokko of Psoko
p:-.allll is de link ge mnkk clijker met Afr ika tc
Ieggeil. De Sokko'.'\ Lijn een rno slimvolk Llit
Guinee en/or Ivoorkust.
De bany<l is du s in hct sysleem va n De Drie
de belangrijkst!.! Il'lli/iek ell dansvo rm binnen
cl..:: cal egorie va n :-.et: uli crc stijlen. Banya-mu I.iek en -uan:-. behoren lOl hel domein van cle
vrouwen. w ~larhij dan wee r moel worden ve rmeld dat vrouwen nage noeg nooi t de trommels
hesp..::kn. die eig.cnlijk niet mochten bespelen.
Elke ban)'<'I-pre begi nt mei een groet aan
Moeder Aysa. Bchal vc de ee rder aangehaalde
banya' s waa rbij voor een bepaalde wiJlli wordt
ges peeld, wa ren cr ook nog de prodoban ya. Bij
dele banya we rden l1li ~~ta ndcn of pe rsone n
gehekeld. De partij-banya zo u ats de voorloper
V~H1 de duo di e later als hel fundam ent van het
Surinaams tll eat..::r 1.01l wo rden gezien. kUlln en
worden beschouwd . Bij De Drie is het begrip
du sacra;,!1 1.! !1 afgeleid van fanowclu: uat wat
d~

hoo g.s t~

gedaan moet worden

0111

dc geeste n tevrede n

te stcllen. Partij-ban ya is daarent egc n weer iets
fee:-.t elijk s: part yt irne. In deze partij -banya fi gureren ouk (k~ p..::r:-.onag..::s di c we latcr in de

~I

lobi sin!!i tc!!,cnkollll"n Loals: Afraw en Datra.
Elke p;~nij 1;:'1(1 lij n eigen ban ya-a ltaar. Tege nwoordig beSlaat er nauwelijks meer \'..::r:-.chil
tussen di ve rse soo rt en ban ya ·s. De za nger..::sse n
tijdens de bnnya worden veela l bege leid up
ck: l.c lfdc instrumenten al s bij d~ win ti : sakka·s.
apinti kwakwahangi en b;lgadron of ag ida.
kortom wat bij cic rnu l.ikantcn voorhanden is.
Na d..:: banya i:-, d..:: laku de oudste Illll l iek- en
dr~lIl1:1 v orm in Surin~\mc. Voorzo ve r bekend
zijn er L1e afge lope n vij fli en jaar geen lakupre \
in SurinJlllc opgevoerd. Toen ik in dc jaren
tachtig de bekende la ngeres/slagwcrker
Fransje Gomel vroeg wann ee r Lij voor het
laatst had meegedaan ;tan een hlkuprc. kon Lij
li(' h dat niet meer h e rinncr~n .
De Drie ~i tue..:: rt het o lll ~ taan vall de laku
rond hct momen t dal de :-.laven et:lll vrij wa ren:
1873. Toe n werden namel ijk de eerste A/iati ... che comractarbeiders naar Suriname g..::haald . Er duiken in hCI drama plotse ling dan
ook ni cuwe pcr:-.onages op als: Sncsi. Kuli cn
Kuli KOllsro (tic Britse consu l belast mei het
beharti ge n V.I[1 de belangen va n de uil India
arkorns ti ge cOlltractarbeiders) naast Armwen
DatrJ. De laku ve rtoont grote overcenkoll1st
met de ban ya wat li..::Jvorrn betreft: vraag en
untwoorLl: voorl an g en koor. Verder is het
begeleidend ensemble na genoeg identiek.
Jan Voo rhoeve en Ursy M. Li cht ve ld phJI ' ten in C/'f! ole DruIlI (1975) de Jaku chronolog i:-.ch l1a dc han ya. Zij böchouwen de laku ah>
ee n ve rder uitgewerkte vorm van dc banya.
Een v..:: rklarin g hiervoor vi nd en zij in het gebruik va n de p:.wkcn in het bege leidend orkest.
Ik heb h..:: l<l a:-. nooit hl.!\ geluk gehad ~ell iakupre
te mogen bij wone n waarbij dc zan ge rs we rden
bege leid door een orkest met Europese in stru menten waaronder pauken. De wei ni ge keren
dat ik l!C Il Inkuprc bijwoonde werden er nagc·
noeg dC/.elfde instrumenten ge bruikt als bij de
banya . De lakuprc's waren meesta! dan ook ec n
annex bij een ban ya· pre .
In de bany~ 1 lagen wij J e danse resse n ee n
han yabnto-st:hip. waarmee tie Afrikanen naar
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Suriname waren ve rslee pt. ronddrage n. In de
laku zie n wij de Lalla Rookh waarmee de
ee rste Hinclostanen naar Suriname werden
ve rsc heept aan de horizon verschijnen. Afrikaan s~S urin 3:H11 Se Jllu ziek en dram a sc henken
vee l vrijh eid aan de uit voe rders. Zij kunnen
hun producti e klaarblijkelijk al1c kanten uit
modelleren. H e l 1.0U du s geen verbazi ng wekken dat aJ:.. zich nu ee n groep vo rmt om ee n
lakupre op tc voe ren. Guyanezen en Haïtianen
di e rece nt na~lr Suriname l ijn ge mi greerd. ook
een plaats in het ~ Iuk krij ge n. Dat is het toppunt
van artistieke vrijheid. Deze vrijheid heeft
echler ook ee n keerzijde. De 'oervorm '. dat wil
zegge n de traditionele Afrikaans~Surinaall1se
mu ziek. dreigt verloren te gaan . Niemand weet
hoc de ee rste vers ie van de laku was, terwij I
het ballet Le s{/cre dlt pril/temps o r een wi llekeurigeji/ga van J.S. Bach noot voor noot kan
wordcn nages pee ld. De di \Ierse AfrikaansSurinaamse mu zieksoorten l ijn door de hierbo ve n bcs<.: hrcven ontwikkelingen constant
veranderd.
Voor de Sli sa werden wee r de dezelfde in ~
stru111en ten gebruikt al s de banya. De liede ren
C ll de l11u l.iek spee lden in cle .'i" usa een ondergesc hikte rol. H ~ t was mee r een beh e n ~
digheidsdan:-. tu SS(;11 tw ee mannen volgens
vooraf ge maakt e afspraken over stappen en
patronen. Wi e had ge raaid. maakte plaats voor
een nieuwe danser. Hieri n ve rtoont de susa een
sterke o\lereenkomst mer de Braziliaanse
capoeira dans/vechtsport. Ook in de capoeira
vervullen lllu7.iek en lied ee n bijrol. Het is de
vraag in hoeve rre beide st ijlen misschien een~
zelfde achtergrond hebben .
Was de susa ee n dans voor mannen, de
kan ga is ee n ve rza me ling va n liedjes en spel ~
let jes voor kinderen di e het liefst bij vo lle maan
moest worden uitgevoerd . Velen kennen wellicht nog liederen die deel uitmaken van het
I-..anga-rcp!;rluirc /u<lb Pt'1"//1/ fJt'rtll/ mi I){I/IVII ,
Fa.\'o.û1fm 1'11 (111; go 110 !)(/kadollg ) GOllgntl!,
(II/i syi 11"(111 kolo\\'m). De kan ga lil:dercn wer-

den vee lal l11et hand gek lap begeleid.

De an an~ito ri di e Alex de DrÎe tot de wereldlijke ll1u zickvariantcn reke nt is in ons geval ~;J ec h( s interessant ah. c r goede zange rs/
za nge re:-.se n bij de ses~ i e aa nwezig zijn die in
de vorm va n een kOI's ingi de moraal va n hel
verhaal kunn en sa mc nvalt ell. Wal bij dc anall -

sita ri ex tra mees peelt. is niet alleen de kwali teit van dc verteller. maar mis schien meer nog

de nmbiancc: '\telt u zich een d e de - o~o voor
buiten de stad bij eell tlakkerend houtvuur en
ee n slem di e tijd ens de anansitori va n builen de
kring roept: 'haro mi bell de drape' om vervo lgens mei een harde sle m een li ed in te zellen.
Na afloop van hel lied hervat dc ve rt eller zijn
lOri.

De Drie heeft het ook nog over barma ~ k e,
bal masquc of hel gemaskerd bal. Zijn fa vorÎclc rol in dil :-.pcktakel was Zeelanddatra. de

scheepsdokter. Tot middernal: ht speelde hel
blaasork est tijd ens de barmi.lske populaire
deuntjes. Vanaf het uur 0.0 was het menens.
het was dan tijd voor de gode n en geesten. Zo' 11
barmaske-avoncJ doet aan de nu ga ngbare feesten denken meI een groot bazuinorkest waarin
bego nnen wordt met hel spelen van psalmen ell
hymnen , vervolgens kaseko o r andcre populaire mlll:iek wordl uitgevoerd om tenslotte
over te schakelen op aysa-winti.
Alcx de Drie heeft krusow. ee n dans- en
mu ziekstijl geïnlrodu (:eerd door Antillianen
di e voor de bouw va n de Lawa-spoorlijn aan
hel begi n van de twintigste ee uw waren gehaaid, nog Illcegema.akl. Deze krusow raakte al
tijdens zijn leve n in de vergetelheid.
Van de traditionele ITIulieksoo rten is de
lobisingi ve rmoedelijk de bekend ste. Dat heeft
waarschijnlijk te maken met het rei t dat het
tegenwoordi g ni et meer aan een bepaalde gebeurtenis ge re lalc..:erd hoen Ie worden. »'ie in
Nederland vo ldoe nd e ruimte en geld heeft en
zich ook nog ee n middag or avond wil laten
rêtcrcn. beft Vrouw' Wiesjc Holband uit de
Bij lmcr. o r nog beier. gaat met 'goede !les' bij
haar langs. De lidlt spott ende. bijna li eflijk e
VO rm va n lob isi ngi lo.:II,I.; wij die nu kennen.

A./i·ik( WIIS-SI/ ril/(/(/JI/se

sc hij nt vroege r <l nders tC hebben ge kl onk en.
De Drie heeft het ove r kot'odo-singi':-, die vaak
op het sc herp va n L1 c snede balanceerden. DL
J:an ge resse n - altij d l <Jn gere:-.se n - mOL:-.ten
e lkaar irnpro vise remJ met odo's bestrijd en. Er
wa ren cc ht l:r ook uit gesc hreve n liedt eksten.
Ee n lob isi ngivoü rstc lling. di e in S urin ame
vroege r 'l lt ijd in dL middag plaatsvond. hedt
I.':c n be paa ld mU/ i"-aa l hoc mpapa-th ema. Dit
le itmoti v. dat te ru gJ ee n na clk lied en 01.10. is
sim pd cn behoo rt na hLt twcede li ed al mcege neuri ed te worde n. Daarn aast is er ge noeg
ru imte voo r de Ill u/. ikanten 0 111 te im prov iseren.
De lobis ing i was tot beg in vorige ee uw nog
ve rboden. Vrije lieden di c betrapt werden bij
ee n voorstelling. werden veroordee ld tot een
boete ViJ n tweehond erd. gulden, ee n ve rmoge n
destijds. In de sla ve ntijd moc hten slave n rekenen op ho nde rd stoksl age n, terwijl hun e igenaar oo k nog ec n fik se boe te moest betal en.
Het laatste kwam ec hter ze lden voor. De
sla ve lll11ees ter kon in de regel gce n waa rderin g
o pbrenge n voo r dc prac hti ge li ederen en de
vaak sp it svo ndi ge en humori sti sche teksten.
Verm oedelijk spedt het feit dal vee l :-. 1ave nIll ees t ~ r s J e wal va ll de sla ve n ni et verstonden
hi crbij ee n rol. Vo lgc ns Foc ke \ \ 857) ve rbood
het go uvernement dl! lobi singi bijeenk omsten
van wege de t ~ks t c n di e steeds sc herper en
ag ressieve r we rd en. Va n deLe sc herpe en agressieve teksten is we ini g ove rge bl even. Helaas i:-.
o nbekend wat voor mU Lie k en instrum ent en cr
we rde n ge bruikt ter bege leidin g va n de
1i.lIl ge res~e n . We moge n aann e!11en dat de
koperin :-. trulllcllten di e tege nwoordi g worden
ge bruikt om het le it llloti v uit te voe ren. toe ntertijd ni et besc hikbHar ware n voor Je slaven
en d~ we inig vrije zwa rten. Wc moe ten daa rom
maar a,lIlnemen dat de bege leid ing op tro mme ls, de be nta-mu ziek boog en fluit en gebeurde. Mi ssdli cn is deze vero nd erstelling nie t
1.0 onrea listi sc h cn heeft de lobi singi zoals wij
haar thans kenn en. zijn uit einde lijke vorm pa:-.
dele ee uw ve rkrege n. Als we de lwmc n bek ij -

1111/ ::iek

!..Ln van de hoo fd ro l:-, pLle rs in de b:tn ya en
la kuprc's trelTen wij di e oo k in de lobi sin gi
aan . In zowe l lobi singi. ban ya als laku kOlll en
wij de per:-.onages tege n va n dc art s-datra . de
Arl aw di c ni et vee l nodi g hee rt \1 m va ll haar
stokj l: te ga'\ll. en dc vcrd ed i g~ l e r va n de goede
leden Afrank eri. Natuurl ij k kall hct oo k we l 70
l ij n da l de divL r:-.c stijlen ~ lk a ar in de loo p va n
cle tij d onderlin g hebben beïn vloed. Aa llgeJ:icll
de gesc hi edenî :-. van Lle A rrik aa n ~- S lirill aa lll ~e
lllu 7iek nallwl:!ijks is vastge legd. n ll dit altijd
ee n zaa k va n spec ulatie blij ve n.

K AWI NA

Een traditionele Afrikaans-S urinaamsl! lllll 7iekvOl' m di e rege lmati g is tl! belui steren. is dl:
kaw ina. De ka win<l. ka llIla o f ka wna-poku leidt
ee ll bijzonder vreemdsoorti g bes taan . Dele
:-. tro min g di e ni et. loals vaak wo rdt bewee rd ,
uÎ\ de sla ve rnij peri ode stamt. ve rd wijnt l11et
ee n ze kere regLlmaat om ve rvo lge n:-. wee r IlCt
als ec n plmeni x uit haar as te herrij/.en. De
ge rea nilllcerd e cn ge revitali seerdc Il1l17icl.-. gaat
dan wee r ge ruim e lijd 1l1ce. De mu zil!k ve rdwee n ,tl spoedi g na haar o nt staan 0 111 ve rvo lge ns Lo· n vij fti g j aar wcel" te ko men bove mJrij ve il . In de jaren Leslig ve rwe rd kawin:l lot
folklore en studi l!objl!ct voor de afd eling
C ultuurstu d ie:-. (mini steri e va n O nderwijs) en
was l ij b uit en NA KS (C rcLo ls culturcel celltrum ) allee n nog buit en Paramaribo te horen.
En dat terwijl cr in d ie jaren grot e zan ge rs
ro ndliepe n 70a l:-. dc uit de lv-doc ument aire
n~i(f/()hi bekend e Bi g Jones en Johan Ze heda.
De kaw ina is vo lge ns de ve rh alen van De
Dri r..: ontsta an tij dLIl s de bOll W van de Law aspoorlij n aan het beg in van de twi nti gs tc ee uw.
Vol ge ns dez~ verhal en waren dc Surin ilêlllbl!
arbe iders jaloe rs op de cngd ss prekende ga:-. tarbeiders ( llil Gu yana ell hel Caraïb isc h gebied ) d ie zich na het we rk ontspand en Illr..: t het
spelen van hun nati onale Illu / iek. Er werd
daaro m ee n c01l1peliti l! uit gesc hreve n 0 1ll ee n
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eigen Jllu z i ek~()() rt Ic.:: creëren. Bij heL bereiken
va n de M aIlbo-hclJvcl IllOe st de muziek gereed
zijn . Het I.OU dus Maabo pokll helen maar dal

kl onk natuurlijk van geen kant. De vo lge nd e
sta p was ee n zangconcours organiseren. Wie
hel mooiste lied kon zingen kreeg de nieuwe
mu ziek naar he m vernoemd. Blaka Perka won
de wed strijd en cle mu z ie k zou voortaan 81aka
Perka-pok u hete n. maar dat was gee n passe nde
naam VOO r zulk ee n sw ingende mu ziek. 81aka
Perka kwam zelf mei de oploss ing: de mu ziek
ve rn oe men naar zijn geboo rt est reek Commewijnc. Ka wna.
De ka w ina is in de loop der tijd nauwelijks
van vo rm verande rd. Nel als vroeger introducee rt dc voo rzn nge r hel thema. het koor reageert. de kwakwubangi bepaalt hel te mpo, de
drummer op de laaggestcmde hari -troml11 c l
stelt het ritme vast ell de bespeler van de hoger
ges temde koti -tromrnel krijgt de ruimte om ce
snijden in het ritm c. te improviseren. De
timba!. tegcnwoordig verva nge n door de
cu nga, lorg t voo r een hij ge ri g seco ndair ritme.
De mu zikante n op sc hud -inst rument e n vullen
de gaten op tu sse n de ritmes of creëren zelf
nieuwe ritm cs. Voürhcen was de viersnarige
kwatro met zjj n mcw ligc klank een bijna verpli cht instrument in het ense mbl e. Nu is dal de
grote bastrommel op de schrank .
Naast d e pris iri kawina met haar vrolijke
li edjes beslam ,11 geruimc tijd de s ne ll ere winti kawina. so ms illgi-kawina ge noe md. Zoals de
naaln al duidelijk maak t. worden hie rbij w illtiliederen ges pee ld, maar d an niet in de bij winti
gangbare 12/8 maal. maar in een s impele vie rkwart!\ maal.
Steevast word t vanwege hel instrumentarium gedac ht dat de kawina ouder is dan de
kaseko. D~1I is ec hte r ni et het geva l. Althans in
gesc hriftcnllit de vorige ee uw duikt het begrip
kase ko al op. terwijl er nog nerge ns sprake is
van kawina. Hi e rm ee is ec ht e r ni et gezegd dat
cr ni e t een d ~l11sl1l u l. i c k werd gemaakt op trommels die verwantsc hap zo u verl onen Illet de
k~IWill1.l.

KASEKO
Over de herkom st va n kascko - de naam en de
Illlllie k - bc~l:Jan haast nct %oveel en igmas als
ovc r banya, Het is best mogclijk dat de kaseko
uit Cayenne (Frans-G uyana) afkomstig is, aangezicn ook in Franse gesc hrifte n dit woord te
vinden is. Kaseko wordt verklaard als ee n samen trekki ng va n ('osse re corps, o newel breek
het li chaam. Bovendien heet de populaire
dansllluLi ek in Frans Guya na nog altijd kaseko.
Een :llldere ve rklarin g is Jat hel woord uit het
Ashanti komt en vroeger a ls kai"o werd gesc hreve n. Kaiso betekent dan bravo of schudden. Het woo rd ca lypso is va n kai so afge le id .
De derde moge lijke herkom st van het woord
kase ko kOl11t van de dirigent en mU Likant
He rman Dijo. In de jaren vijfti g was de
Spanjoro poku. zoa ls de CubanJl se muziek
inde rtijd werd genoemd en dan vooral uitgevoerd door de Sono ra Malancera met so li sten
als Ce li o Gonl.a lez. Alberto 8 eh ran e n Celi a
Cruz, bijzonder populair in Suriname. Er waren li ede n in S urinam e die op kawina wilden
danse n. maar dan in een modern ere vorm. Iemand vroeg op ee n gegeve n mome nt aan de
leid er van ee n Conjunto, ee n Surinaamse band
die C ubaa nse die gua rac ha s en chachac has
speeld e. 0 111 kawina à la Seeco. hel toe nmali gc
Cubaans platenlabel. te spc le n. Kawina à I~
Secco. kaseko. een nieuw woord was ontstaan
dat mi sschi e n ee n begrip zou worden e n een
nie uwe mu ziek zou opleve re n. Een plausi bele
verklaring. wa nt spoed ig daarna verd wenen de
conjunto's l11et hun Spa njoro-poku en hadde n
wij kaseko,
A! s w ij de derde verk larin g zo uden hanleren.
dan lijkt het erop a lsof e r voordien geen moderne Surinaamse dansmuziek bestond . En dat
is beslist niet het geva l. Voor ka seko bestond
er a l bigi- of s kratji e-pok u. boengoc-boengoc.
opegoo ie. badji. l1lo tjO-POk li. verschillende namc n voor dan s mu z iek waarin blazc rs ee n voornamc rol ve rt o lkt cn. De meest logische verkla ring \'oor dc herkom st va n kaseko is, dat het

A./i·ik(/(l11 .'\-511 rilllllll1l .H~ III1/:ieJ"
uit de bigi -pot...u i:-. voortgekolllen. De Illodern e
Arrikaan .-.-Su rin ~ laIl1 M: danslll ll l.ick is leker
schatplichti g aan haar tradi tione le voorgange r:--. Feite lij k is cr :--pr~l kc va n ec n doorgaande
lijn zonde r fcitdijk e breuk en. Zoiets als in de
VS waar gospe l en blues. R&B werd: ... oul
werd funk , di sl.:o, hiphop. Hctl.clfdc vc rst: \lijnse l zien wij in Suriname. DC'wlfdc l11ul.iek past
zit: h co nstant aan gew ijzigde o mstandigheden
aan. A I ... ik mij b~pe rk tot de lall tslc tw ce fasen
- bigi -poku en kascko -/OU men kunnen stellen
da l in de bigi -poku de rol van de kwakwa en
de kawinalrolllll1cb is overgenomen door de
snaartrollllllci. dc tuba en de baslrommcl-pauk
waaraa n de lllu l.ick ook haar naam dankt. De
bigi-pok u I.OU dan ~cn gClllodclllisccnJc kawinaritlllc :-.pe\cn. Evc n gocd kan cr c, hter sprake
zijn va n een indigcnisering va n de moderne
lllu l.iek: dal bigi -poku tot kawina hcdt ge leid .
In de jaren twintig we rd de Ncw Orleans jazz
in Su rinam e geïll iroducct!rd. Eleme nt en uit
dele stijl werdl.!n vl.! rvo lgc ns in de bigi -poku
geïn corporeerd. Dl: beletting van de New
Orl cans dixieland groepen en het doorsnee
big ipokll -o rk es t Ve rtoll!.: 11 grote parall ellen.
Ku wilw, jall., lobis ing i ('n dl: Uil Guyana afkOlllstigû badji werdcn dus samen bigi -pokll .
De in vlocd van Guya na op de Ill od~ rn e Suri naam se Illuziek is altijd sterk ond ergewaa rdee rd gl.!wcc~t. Zelfs in (11.: jaren negentig werd
er nog regelmatig ee n beroep gedaan op Guya na ab cr een groo t orkest moest worden Si.lmengestclcl. Voorde aanll:g va n de spoorlijn , de
gOlldLockl.!rij en de balata- tapperij we rdcn
ondermeer Guya lle/cl1 en Barbadianen aa ngetrokke n. Del.e migra ntcn brachten hun kerkelijke hymllen en dc badji -dansmu ziek mee.
Tijdcnl:in g wa ren dc bcslc in Paramaribo werkza mc bl ~l l.er... uil hct Corantijn ge bicd afkoJllsti g, waar al een dcgdijkc.: blaastraditie bestane!.
Bekend e hlal.crs als Tholllpso n. Jones. MeBcan en Tjcll A Tak d ie hUil slempel hebben
gedrukt op de bigi-poku, kwamen uit Ni cke ri c.
hellllee:-. t westelijke di stri t: l in Surin ame, grenzend aan Guyana. Dc bekendste mu zikant ui t
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de bigi-po!..uperÎmk i... de s axoroni ~ 1 Gcorgl.!
Schenni.K her. I-lij he/.at de c.llnlt:i tei ten 0111 ee n
groot l11u/ikant te worden. maar \vilde I.! igcnlijk s lccht:-. één ding en dat was: danSIllUliGk
maken waa rbij de dan scrs ni et moc hten WUl'tkn lastig gcva lkn met ·jau-ol1l. in·.
In clcjarc tl vij fti g cn I.~s tig lui :-- terden alleen
ve rstokt l.! natio nali stcn nog naar Surinaamse
1ll1l1ick. Vc.:nkr wa ... het allcmaa l Cubaansl.! HlLl l iek ell calyp ... o wat de klok sloeg. Gecl urcndl.!
de jaren lest ig gaat cr een golf va ll nationali:--mc door de Derdc WereldIancIen. Wij lien
dan e~n omslag in de 1l1LI/ikaie !-omaak. Men wil
welen waarovcr gelongc n wordt. De Co nju nto:-. met hun p.-.eudo gua rachas schakelden gele ide lijl.. over op hel spden va n bigi-poku . In
de Co njutl to~ was de tuba al verviJngc n door de
co n tr aha~ . De 'ikratj i ell ... naa nrollllllel Wi.lren
opgeborgc.:n in de kifoku. Bongo en timbalcs
v~rdwc nen uit bedd om plaats te maken voor
hl.!t Illodern\.! slagwerk. de contraba<.; we rd vc rvangl.! l1 door dc basg itaar en lk bClett ing wa ...
co mpl cet om kaseko te gaa n makcn. Eerst werden nog dc blaasarrallgemcnten onder handen
ge nomen. Gel.! n lange meiodie iijncil mee r op
blaasi nstrumenten, maar staccato riffs I.(m ls in
dc ca lypso en de son- Illonluno. Ook co ntraIl1clodil.!l!1l loab in de bigi-poku gebruik elijk
wa .... verdwenc n. Hel ge ra amt c van de ni euwe
Illll/iek was gereed. Wat nog ontbrak was een
langer voord e nieuwe l11u l.iek. Die we rd 'door
God ge/olldcn' in de per.-.oon va n Hugo
Uiterl oo (L ieve I-Iugo).
Bigi-poku was ka sl.! ko geworden. Vennncdelijk had lo'n proces ... lccht:-. in deja ren Les ti g
kunnen gebeuren. Het was namelijk het gouden deccnnium van dc Surinaamse lllu l. iek meI
een bri lj<lnt Militair ell eell Pol itie K<lpe l. Verder W<l rl.! ll cr nog vee l music i d ie geschoold
warl.!n in het Surin aa ms Philharmuni sch Orkes t, ek harlllot1i ~ De Trekke rs, ek fanfare ViJll
het Lege r de:-- Hl.! il s Lil de Volksl11u Licks(,,;bonl.
Er WilS kort o l11 Ce n !laar Sur inaall1 ~e maat sta ve n gigan ti sd\ blazersrcsLrvo ir waaruit kon
wordcn ge put.

./
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Wa:-. hbo<-lnJ bracht de overga ng lOl

:-.wnd van bigi -poku. waarin improvi:-.atics centraal sto nden. naar de ~ascko meI haa r uitgebreide zangpa rt ijen e n tlrri1n gc mc nl cn. Op hel
Washhollrd Spiril albulll va n Orchestra Was hboard zij n /l og elementen Ic traceren uil zowel
de bi gi-poku . dc w inti als de Frans-A ntilliaJll se biguinc e n eh:: Ca raïbi sc he calypso.
Maar allcng:-. word l het ge luid cons iste nte r. De
kwa lit e it e n va n Lieve Hugo a ls begenadigde

tekstclichter. compon ist en zange r waren al
spoed ig ook in Nederland bekend. Na he t succes in Suri name overdonderde d e c ha rismatische za nger een vulgepak t Conce rtgebou w
lijde n:-. ee n Ho ll and Fc ~ ti va l optreden me t z ijn
li edjes. Heba:-. leefde Li eve Hugo ni e t lang
ge noeg o m de were ld Ie verove re n . Ee n zanger
mCI de uit straling van Lieve Hugo wordt maar
é~n keer pe r eeuw gctxxen.

POST-KA SEKO
Rond de onafl1<'lJ1kelijkheid ontstond in Suriname dc kaseko seket i-sty le. ee n fusie van kaseko
e n Saramakkaünse se keti. Cos mo Stars en de
lat e re afsplitsing Ex mo Stars waren de bela ngrijk ste vert egenwoordi gers van deze stromin g.
Ten tijde van de burgeroorlog verdween deze
stijl om onverk laarbare rede nen in zowe l Suriname al s Ned e rl an d gerui sloos van he t podium .
Begin jaren negenti g werd e r in S uriname
geëxperime nteerd l11e t ee n fu s ie tu ssen kawina.
die toen immens pOI)u lai r was. e n kase ko.
Ka~ k aw ina had ee n nieuwe stijl moeten worden, maar ni e mand wa .. geïnt e resseerd in een
retro-muzicksoort. Min of mee r ge lijktijdi g
ontstond in het district Marowijn e onder de
Aukancrs ee n ni e uwe stro min g: de 10keta. De
10ke tu was ec n me lan ge van de Zaïrese souko us g ituarmu/.Î c k. populair in Cayenne. kascko e n A ukaa nsc muziek. Ook dit ex pe rime nt
was gee n rang leve n besc horen.
I n Nede rl a nd he hhcn groepen a ls J o ngoe

Bala dc J...aseko met funk l:1l ze lfs mei punk
Aan de ma rge van de AfrikaansSurinaamse rnU/iek in Nederland waren in de
jaren I.even lig en tac hti g vele rl e i experimenten
aan de gang. Natuurlijk was daar Trarassi die
op de eers te p/rwI.') he t publiek wilde venn ake n
met ni e menda ll etjes als Wasmmjien , SlrtjkpIl/lik e n De Illeisjes WIII de hui.l·hol/dschool.
Hoe Surinaams or int e ressan t de mu z ie k van
Trafassi was. he t kon za nge r Edgar Burgos va n
deze groep ni e t lovee l sc he lc n. Voor goede en
blijvende muziek l1loe~len w ij in die jaren OJlLe
ore n ric ht e n op a rfi este n als Oelongo (Sta nley
ver~ lll olte ll .

Angel) An el the Spirits en P.l. Man (Imro
Belliot) & Memre Buku. Angel en Be llio!
w ilde n ne t ah. alle muzikantcn vee l platen
ve rkope n en rege lm a ti g optredc n. maar dat
Inoclll ni e t ten kos te gaa n va n dc kwa litei t va n
hun werk. Oclongo maak te wi nti -poku waarin
kaseko, jazz. Afro-beat. Afrikaans-Cubaanse
e le me nten en ze lfs de avu ntga rdi sli sc he rock
van Frank Zappa terug te hore n was. Ook PI.
M an hee ft als mu zi kaa l ve rtrekpunt ka se ko e n
winti maar di e worden vervol ge ns ge mi xt me t
Afrikaans-Caribische stromin ge n e n mode rn e
Afrikaanse mu zie k. Hoewe l in he t werk va n
deze be ide muzikanten vee l vreemde elementen zijn ve rwerkt. ade me n hun compos iti es
toch een karakt e ri sti eke Surinaamse sfeer. De
nlu7iek blijft stceds herkcnbaar a ls Surinaams.
mode rn maar toch nog Su rinaams.

SU RI -JA ZZ
Het is bekend dat va naf hel begin van de jarcn
twintig e r Su rinaam se mu zi kante n in Nede rla nd act ief waren. Veel va n deze mann en
kwamen als verste ke lin g naar Nederland en
begonnen ee nmaal hi e r pas te mu s ice re n. Een
enke lin g maakt e naam lof ve r buite n Am sterdam zoa ls Frils Blijd alias Ri co Fe rnando ,
Arthur Parisius ( Ki d Dy namite), Th eodoo r
Kantoor (Teddy Cotl o n), M ax Woiski sr. en
Lex Vervuurt. Deze muzikanten spee lde n voor-

A./i-i kaall .\'-SII ril/(/{ lil/se fIIlf:iek

namelijk jau ell Cubaanse Illuziek. Pas in de

jaren vijftig maakten Woiski. Vervuurt en Kid
DYllamite opnamen meI Surinaamse Illu/.ick.
Tussen tIL generatir.:: Blijd. Parisius. Vervuurt
cn Je huidige maken trompettist Nedley Elstaken en de percussionisten Raul Burnell en
Slcve Bostun furore in Nederland. maar clan
wèl als jaLL- of salsJmuzikant. Van de trOJllpettist RCIll: van der LUlde is bekend dat hij in
de jaren zestig overschakelde van jnzz op
kaseko. Helaas Lijn cr geen opnamen van hem
beschikbaar.
De laatste twee decennia van dc vorige eeuw

hebben gelukkig superbe Afrikaans-Surinaamse l11l1l.iek opgeleverd. In dc Amsterdamse
l3ijlmcrmcer begonnen jonge Surinamers uit
onvrede met het aanbod van de muziekpodia
zelf te ~ I clltelen aan wat tegenwoordig een van
de inlereSS;:lnl.'[c facetten van de nieuwe Afri kaan:-.c-Surinaamse is. Jaa uit de VS w~rd
gefuseerd me[ aanvankel ijk kaseko. Vl!rvolgc ns we rdcn kawina en \,vinti erbij gehaald. Het
resulta,\\ is ge noegzaam bekend: Suri-jazz en
Paramaribop. De makers Pra Fra Sound.
Surina1l1 Musie Ensemble en ROllald Sni.iders
zjjn reg,eln'\i.\\ig op radio tn televisie te horen
en te 7.ien en treden evc n vaak builen als in
Nederland op.
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TOT SLOT
Voor een Leer bclangrijJ... deel is de AfrikaansSurinaamse muziek gevormd ond er de condi ties van dl.! s l aven11la~ lt schappij in interactie
met de omgeving. Na dl.! slavcll tijd is I.ij verder
geëvoluee rd. Binnen de Afrik'Ii.lllS-Surina:unsc
Illul.iek Lijn ve r ~chillc lld e genres te onderscheiden. Wat al deze genres (van winti-muziek lot Suri -JaZl':) met elkaar gemeen hebben
dal Lij in meer of mindere mate uit de/.elfde
muzikale bro n IlllHen.
Als cu ltuurkenn er en -spcc:i:ll ist is Ale!.:s tk
Drie waarschijn lijk niet als een ge lukkig mens
gC-'"'torven. Niet dat cic \'is~cr. landbouwcr,
Illarktkuopman. bUllllllli.ln, historicus, verte ller
en zange r het erg vond inlllilicriecl opzÎc:h[ arm
te lijn. Wat hcm verdriet deed en waar hij tol
Lijn dood op hamerde, was het vt: rd wijnen van
Lijn '(!li"ikallkrioro pokl/' door de kOIll~t va n
'oJllerk(/1/ pokl/. ing.r;s Iwku'. Zoab hij hel verwoordde: . Den M ighty Spara di kOll, a 11 0 fu
unu! Ana kitapun Igrotc rijstkorn:b die bij hCI
koken de dek~el va n de pan doet rarnllle1cn lila
fu UIlU. Dus mI.! begÎ lI11U, Uil no !Crgiti
iJnak itapull.' Misschicn was de oudc Ateks [oc:h
ietsje Ic pcssilllistisc:h.
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Aleke: nieuwe muziek en nieuwe identiteiten

T

oell M ef r ilfe Hef Skm';!s iJl 1928 :UII
eerste reis //I aakfe /I aa f he r S(/((lll/a K(/M arrulIgebied we rden de Sil rinaa lllse Marrons
ge:::.iell als tie lJe ll '(/a rders l 'lIIl de grootsfe s("I1(1{
{/(/II AJ i'iJ..:a(/lIse culfll rell e/l 111!I ~i eksoo rl e ll d ie
;1/ de beide A mer ;k{/ \- he/W ilden is geb/erell,
Di! ;S I'omlaag de dag !log steeds hef p.el'al, De
lI itgesprokell A./i'ik.(/(I/ LW 1I1II'; i()/.;soonen d ie
flerskOl'ilS ell (lndere he:::,oekers 1'(/11 hel gebied
legel/ l!n /ijf"liep ell, ~(){/ Is btj\'(wrbee!d d e gellre.\" sêf.:r?tj, HW(/SU, SI/sa, pap{/ t!1I kUil/am ;, :: ij/l
nog altijd s/H'i ng!el'el/(/ ell ~Jin //leer (/(1/1 ooi t
ol/I/Iis/wur I'oor d e sociale salllen/ulI/gen en
gefJe llrfl /1 i::i.'iI!/1 \\'aa m /fe :e in I'erblllld !I'ordcn
gebmcht,
J

INL EIDING

Sinds Herskov its in de jaren twintig Suriname
bezoc hl . is er veel verancl erLl. zowel in de mu ziek al s op andere ge bieden, Een van de nieuwere ont wikkelinge n in de mu ziek is ee n hybride genr e dat bekend staat als a l eke, Dit
ge nre. dat pas enke le ti eillullen jare n bestaa\.
is in de loop van de lijd ond er jongeren uitgegroeid tot cle populairste Marronmu ziek, Aleke
is een intri ge rend voorbeeld van een soo n
mu ziek di e niet simpelweg in de categori e 't['nditi onecl' o f 'pOpUIHir' kan word e n in gedee ld ,
maar di e z ic h in weLen op l1 et ~mijpllnt tusse n
deze twee categori ën bev indt.
De l11u ziektraditie van J e Marrons heeft.
eve nals andere aspecten va n de Marroncultuur.
gelOond intern zee r dynami sch van karakter le
zij n (Pri ce and Price 1980; Price and Pri ce
1999: 237-308). A leke kenill erkt z ic h ec ht er
door ee n no g dynami sc her karakt er. Aa ngezien
hel om ee n stijl gaa t di e lIit de wisse lwerking
lussen M il lTO Il S en ni e l ~ M a rro n s is ontSlaa n.

hee ft het soc iaal gezien altijd een ambi gue
grenspositie inge nomen. Om di e reden stond
de mu ziek Ill ~e r dan andere stijle n o pen voor
hew Ll ste cx perilll t: l1I en ell vc ran ch: ringcil . Hel

was bove ndi en altijd primair mu ziek voo r jo nge ren. Gedure nde haar hestaan wc rd ci c Illu ziek

de belichaming en ex pressie va n ve le tege ngestelde th ema's in het soc ia ll; leve n van dc
Marro ns: traditie tege nover modernit eit , cO llti nuïteit tegenove r ve randerin g, j ong tegenover
oud . binnen tegenover buiten. culturele ove r-

ee nk o msten tege nove r c ulture le ve rsc hill en.
Doordat {/ /eke ee n be midde lende rol lLl sscn
deze (egc nstciJingcn inneemt en er een hrug

lusse n kan slaa n. is deze Illu ziek bij zo nd er
gevoe li g voor verschui vin gen V~lI1 ' soc:iak
g r~ n ze n , Daard oo r was aleke vila k ee n mcdium
voor de ex press ie va n ni e uwe vo rm en van
ickntit eit.
In dit artikel za l ik in het kon een aantal
ve rsc hillend e achtergrond en besc hrij ve n.
waarm ee al eke in ve rband wordt ge brac ht. Bovendi en ga ik in op de vc rs~ hil! e \\d e lnanieren.
waarop dc lllu Liek in de loo p dcr tijd in processe n van idenliteilsvorJllin g ve rwikkeld is
ge raa kt. I k zal beginnen 1l1C\ een kort e besc hrij ving van Lle o rnslandigheck'/l waarin deze
ni euwe Marro nmu ziek is o nt staan e ll !..!.a vervol gens in up de veranderingen di e de olll ziek
hee rt o ndergaan ,'
HERKOM ST EN GROEIPROCES

Aan het eind va ll de

ll e~e llli 8 nde

ee uw we rd in

dc binnenlanden van Frans Guyan. \ en Suri -

name voor hel eerst go ud o ntd ekt. In het ki clzog van dc enorme hoevee lheid go ud zoekers
di e dc ge bieden van dc Nd yuka en Aluku
(Boni ) binnenstroo mden. kwam ecn tweede

Oso TUdschrU; I'oor Sil rinaaillse Taalkunde, Leflerkl /llde. CullllHr ril Gcsdliedl'J1is 19( J): -19-58
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!-. troOIl1 mig rant e n d ie besto nd uit rub berta ppers. Ee n g root deel V[l /1 deze ongesc hoolde
werkkracht en bes to nd uit Creolen va n Afr ikaanse herko mst di e va n de Kl e in cA ntill e n. uit
de ku ststree k va n S urinam e C II uil he t naburi ge
Frans G uyan.a ~ t <J md eJ1 . Ee n o nde rdee l van de
wi sselw erkin g di e door deze o ntmoeting o nt stond was het gege ve n dat de Creool se goudzoe ke rs Marron s uiwodi gdcll voor hun nachtelijk e feestcn. waarbij vaak C reoo lse trom me l- en d ~lI1 ss tijl e ll zoal s kmvi na, hu/ja e n

kaseko (IJzerm aIls 1987: 50-52; 57-58) te hore n, respecli eve lij k te z ien ware n . ~ Aan gezie n
deze C reoo lse stijle n gedee lt elijk Afrikaanse
bronnen hadde n, klo nke n ze de MmTons nie l
ge heel vret!l1ld in de ore n. waardoor ze s nel
opgep ikt werden doo r Marron drummers. Er
wa re n oo k Marron!-. di e de met de Creo le n
meege ko me n Europese novi reilen a l.~ de kl ari nel e n de accordeon uitpro beerden. Deze uit~
wisse lin g o p tllu l ikaal vlak ze tt e zich in de
daaro pvo lge nd e ee uw voort. ~
Hel verl oo p V[1n de o fll wikke lin gs processe n
vnllaf deze vroege mu z ikale o ntJlloetingen tot
het fenom ee n a leke . zoa ls wij dat vandaag de
dag kenn e n, indusie ( de ve rsc hille nde !\tyJi sti sche ve randerin gen di e daarm ee gepaard g inge n, was gecompli ceerd en g rilli g. Er zijn g rote
verschil/ en tu sse n de versc hillende ve rhal en
di e ove r hel ver/ OOr] V'1Il dil proces de ronde
doen, hoewel de verh a le n o p sommige punten
met e lkaa r overeenko men:' Be kend is dat het
ge bied ro nd de ri vicr de COll ie"l ee n belangrijke bron V~1l1 acti vite it w a~ en dat he t ee n
bepalende rol in de o nt wikke lin gen van
ni e uwe. door C reoo lse in vloede n ge kenmerkle
Nd y l1ka- mu zic k genre~ s pee lt . Ee n gedeelte
daarva n bre idde z ich uit tot de Marow ijne. de
Tapanaho ni en de Law a. Voorbeelde n van de
ni euwc. ge me ngde da n s~ e n mu zie ks tijlen di e
in hel eerste gedee lt e va n de 20e ee uw in dit
gebied zijn o nt staan zijn {all/a of {amba (een
sam ensmeltin g va n de C reoolse kawina mei
be paa lde traditi onele e lcmente n van de
Ndy uka), e n lIfase/o ~ (ev enec ns een hybrid e

ge nre dal gedec ll clij k geïn spireerd was doo r dc

marsmu ziek van het Nederlandse en Ameri kaans!.! leger). Tegen het midden van de cc uw
waren elclllcll tt.:n van dc/.c ,genres en ve rschil -

lende daaraan ge re latee rd e genres in e lkaar
opgegaan e n ve rschene n i n een andere gedaante al s de nieuwe zan g- en dan ss lijl me I de
fwam lool1sei.fo
In dc jaren zesti g bre idde I (}o l l.~ e i z ich uit tot

dc nabije Paramaka en Aluku . Loollse Î was
bij zo nder po pulair bij de je ugd. Zij grepen de
k ans die dC7C nieuwe mu zikale rage bood en

bedac ht en ni e uwe dan sbeweg in gen. componeerden nieuwe melodieën en improv iseerd en

nie uwe, ac w c lc li ede ren (Fnmson. zo nde r da tum).
In de j are n vijftig e n zestig mig reerde n vee l
jo nge Marro ns naa r de kus tgebieden en met
hen arriveerde hi er oo k /oo ll.sei. C reoolse arbe ide rs d ie vanuit he t ku stgebied naar het
Ndy uk agebicd mi greenlen. kwame n hie r eveneens /oollsei lege n. A ls were ldlijke mu z iek van
ge me ngde a fk o mst waS l oofl se i uitermate geschikt als amu se me nt s mu zie k voor ge legenheden waarbij oo k arbe iders uit andere etni sc he
groepe n betrokk en ware n. Ee n van deze arbe iders. een Creoolse man Jllet de naam
Al ex ande r. had de gewoo nte me t zijn collega's
uil he t Ndy uk;-I gebied al s vrij etijdsbestedin g
mU L.ie k te make n.7 Als slag we rker e n dan ser
di e in de Afro-S urinaam se mu zikale Iraditie
van he t kwa ge bied o pgegroeid was - ee n traditi e di e o nder and ere kall'illo o m vat - was
Al ex ander de bro n van een ni euwe Marron sC reoo lse mi x d ie ke nme rke nd voor hem was.
De ove rtui g ing d ie deze man bij zijn optrede ns
aan de dag legde. maakte zo ' n indruk op zijn
Nd yuk av ri ende n dat 7.ij de nie uwe stijl rer e re
van hem 'A lex [lnder ' noemden . Aangez ien in
de laa i van de Nd yuka consonant opee nhopin gen o ntbre ken, werd ' Al exande r' 'Alé kesá nda '. In de loo p der tijd we rd ;AJékesánda '
a fgekort to t 'Afeke ', de naam die deze stijl
vanaf dat mo me nt hee l"! behoud en. ~
Meer e n meer Nd yuka muzikanten leerden

AhJke: Hiel/H 'e IJIll"::.iëk eH Hil'fllre ideH/i/ei/ell
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hoc Lij de nie uwe hybride Illll zie kstijl moeste n
s pe le n c n het duurde nicl lang o f aleke had
loonse i ve rd ro ngc n a ls ni euws te modeg ril. In
de Ndyuka dorpen in de bi nn enlande n we rd dc
ni euwe stijl gck idc lijk in de traditionele beg rare ni sp lecht igl1 ede n o pge nomcn. Bij deze ge lege nheden werd cic mu zie k va<.lk kort voor zo ns~ nd c rgan g uit gevoerd in aan s luit ing op, of
so ms I.e lfs ler vc rvi.\ ng,i ng VU il dc traditi one le
ml'llsmnu zic k di e Il ormaa l gesproke n voor dit
o nd crdeel van de cere monie bestemd wus .'!
Afeke werd ec ht er ook gespee ld bij geïmproviseerde bij ce llkom ~ t cn di c te r ontspanning di e n-

:-. Iagwerk cr:-. IC o llt /ien di e lIaarvoor ged ure nd e
langere periodc n vooroverge boge n in een halfSla3ndl.! posi ti e dl! lage apillti "s hadde n moele n
bespelen. He l laU daarnaa st de ex press il.! van
het gevoe l va n de ni e uwc ge ne rati e va n aleke
spe lers uit he t ku stge bied z ijn dat de ni e uwc
versil.! va n de stijl di e l ij introd ucee rd en ' mo de rner" was d.1Il ee rde re ve rs ies. l IJ
In de har1{!c n va n de stad s bewoners werd
lilde gct ra ns form eerd in ee n sy mbool van
le llbew li stLijn c n modcrniteit. Dc kenmerkend e lan ge trommel s di e in niet s leken op hun
voorgangers werden met Ilitse nd e ni euwe pa-

den en bij ve rschillende feeslelijke gelegenhe-

lronen beschilderd. waarvan enkele de popu -

de n. Net a ls formse i verbrei dd e aleke zich o nde r
de Marronbure n van de Ndy uk as: de Parulll aka
en de A luku . En /.0 was de lJlu Lie k ni et lang
daarn a in ck Marrondorpe n langs de Marow ijnc, de Ta panahoni en de Lawn te horen.
Ook de Marron ;.. die Lic h de finitief in he t
ku stge bi ed geves tigd hadd en, omhelsde n de
ni e uwe stijl en int roducet! rd en ee n aantal opva' le nde eigen innov ati es. Hoewe l a/eke oorspro nke lijk op traditi o ne le opilllitrol1llllels ges pee ld
werd, di e al s bege le idin g va n de meeste
Ndyuka stijl en werd gebruikt, h add en drum mcrs uil het kustgebied tege n hel e ind van d e
jaren zeve nti g ee n co mpl eet ni euw in strum en t
uit gevo nd en dat bekend stond onde r de naam
'a/eke-druln ' (i.ll ckc cl oo n). In tegenste llin g tot
de traditi one le al'i1111 - ec n laag, co mpact instrume nt dat bedoe ld is o m z ill end te bes pele n
- is dc aleke-drurn, wannee r hij o p z ijn speciale
s ta ndaa rd Slaat, bijna ee n mei e r of ze lfs meer
dan ee n me ter hoog e n word t dan ook altijd
stai:lIlde bespceld. Delc ni e uwe soort tromme l
was ge deeltelijk geba~ec rd op de crmgat-d rulll.
Dit ins trulll ent was we li s waar van abso luut
Arro-C ubaan se oorsp rong, maar had tege n d e
jaren I.cvcntigccn vaste plaat s b ij Latijns- Ameri kaan se e n C araïbi sc he dansband s veroverd.
Daarnaast was het in strum e nt rege lm atig te zie n
bij jazz-, rh ythm-and -blues- e n rockba nd s. Er
wordt gezegd dat dc ni e uwe vorm niet all een
diende 0 111 d e ve rm oe ide ru gge n va n de aleke-

lai re sted e lijke jongere nc ultullf wee rspiege lden. " Aleke /.ange rs krege n microfoon s die
werden i.lan ges lo ten op ge luidsve rs terkingssys tl! rne n. Daarnaas t kwam e r in he t ty pisc he
llleke-e nsc mbl e mct d ri e tromme ls ee n be langrijk ni e uw ins trum e nt bij , waa rva n he t ontwerp
aa n ee n wes ters d rumsll.!! o ntl eend was. Dit
instrurll l.!/l t dat dy(IS (a fge leid va n het Arne ri kamlsc woord 'ja u ') werd ge noe mcl. bestond
uit ee n g rote, I..c ll"gc muakte basdrurn di e m et
ee n I11et stof bekl ede stok we rd bes pee ld in
combinatie me t ee n o f meer bekkens e n ee n
hi g h-lwt Y De dyos kreeg ee n belangrijke rol
toebedee ld in dc nieuwe vers ie van tlleke. Ne t
a ls de lan ge tro mm e ls di e geïn spireerd wa ren
door de co nga 's was hct een instrument dat al s
tcke n voor modern e Illu ziek diende. Dit hin g
du ide lijk samen met de ge lij ke nis mct de
' traps', oftewe l het drulll stel dat va nuit de Vere ni gde S tatcn met zijn jal..Lbands va naf de jaren twinti g. de regt va n de we re ld verove rde!.
In de dorpen aan dc ku s t was aleke niet
all ee n amu se me nt. maar diende het ook al s
impul s en bas is voor ce n nie uw :mort coöpe ra ti eve orga ni satie vorm . Mu s ici die in de deze lfde buurte n woondcn en werkten vormden
kl e in e bandjes e n werkt en sa me n aan nieuw c
id eeë n e n middele n o m te poge n hun reputatie
te ve rgro tcn. So mmi ge va n d eze bands wa re n
afl1.a nke lijk van beg uns ti gers. Ten min ste twee
be ke nd e a/ekebands be~tond en ui t jongere
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Ndy ukamannen die in de bauxietindustrie in
het ku stgebied werkten. Leden van beide bands
stapten op hun werkgevers af meI hel verzoek
om financiële bijdrage n ten behoeve van de
aankoop van ee n ni e uwe set microfoon s en
ve rsterkers. Wanneer aan de verzoeken tegemoel werd gekomen, noemden de bands zich
naar hun besc herm heren. Zo was er bijvoorbeeld een groep die zichzelf naar ' Grassalco'
(G rasshopper Aluminum Company, de Surinaalllse mijnbouwonderneming die eigendom
van de staat is) dc 'S",.co Boys' doopte en een
andere g roep die z ich de 'Akoa Boys' noemde
(hi ermee referere nd aan de Noord -Amerikaanse a lul1liniumreus Al coa en het Surinaamse dochterbedrijf Suralco).
I n de meeste geva ll en waren de alekeband s
ec hte r afhankelijk van de bronnen van inkomste n van hun eigen leden. In Paramaribo en
Saint Laurent du Maroni, het grensdorp in het
ku stgebied van Frans Guyana met een grote
Marronpopulatie, ontstonden sponta ne veren ig in ge n van aleke aanhangers (Bilby 1990c).
Deze vereni g ingen en bands, die bestuurd werden door een hi ërarchi sc h georde nde groep van
functionari sse n die 'gecreoli seerde' Nederlandse tit e ls kregen (zoa lsfoosete [voorzitter] ,
ondoo-foosete londervoorzitterl en penemeisfer [penningmeester!), bestonden in eerste
inSlanlie alleen uit Ndyuka van dezelfde 10
(matri c lan). Somm ige alekebands. zoals bijvoorbeeld Kompanye ro , werden ze lfs genoemd naar s pecifieke stroomopwaarts ge legen dorpen waar de leden vandaan kwame n of
de clans waartoe zij behoorden. lJ Maar het
duurde ni et lan g of perso nen uit ve rschillende
Ndyuakadorpen of SOI11$ ze lfs va n verschillende et ni sc he groepen binnen de Marrons,
zoals bijvoorbeeld de Parumaka en de Aluku ,
vormde n ni euwe groepe n. Deze geme ngde
bands kregen kenmerkende , ze lfbew uste en
'moderne' nam en zoa ls 'S uperstar' of' AfTica',
nam en die geen ve rband hielden met specifieke
e tni sc he achtergronden (Bilby 1990b).
De ni euwe aleke mu ziek di e door jonge Mar-

rons in de gCLamenlijke stedelijke gebieden
aan de Surinaamse en Frans Guyanese klist
gemaak t werd, was zowel wal betreft de lekst
al s wat be trefl de klank een afspiegelin g van
het brede spectrum van nieuwe invloeden 0111
he n heen. Aan hel begin van de jaren tachtig
werd bijvoorbee ld een nieuw ritme geïntrodu ceerd dat afkomst ig was van geïmporteerde

platen Uil Amerika. Dil ritme leidde tot een
nieuwe subslijl van het alekedrumme n die
fonk; (funk y) genoemd werd. Gedurende de
jaren tachti g experimentee rden de zangers
vrije lijk mei kerk melodi eën uit de Pinkstergemeen te, Frans- Antilliaanse carnava lsdeun -

tjes en Surinaamse kaseko-rillnes. De drum mers brachten de ritmes die zij hoorden op
Jamaïcaanse reggaep laten terug lol hun oorspron g en nam en ze over op de trommel s e n het
slagwerk van aleke, waardoor iets onts tond dat
het mees t klonk als een rastafari -ac hti ge
Nyabinghibeat die z ij comb in ee rden me t het
zingen va n opgefriste song s van Bob Marl ey of
Black Uh uru (Bi lby I990a: 112-113). Deze
laatste stijl on twikk e lde zich ten slott e lot een
s ubstijl met de naam reggae-aleke (B ilby 1999 :
286). Dit ~\Oo rt innovaties waren Han de orde
van de dag , wat d e status van aleke al s een
abso luut actuele soort muziek die vo ll edig synchroon liep met de ve randerende tijden alleen
maar ve rd er bevesti gde.
Tegen het eind va n de jaren tachtig werd
aleke ontdekt door plaatse lijke muz iekondernemers die de nieuwe sound onmiddellijk
opnHmen e n op plaat uitbrachten voor plaatselijk gebruik . 14 Vandaag de dag zijn e r bij Disco
Am igo, de grootste mu ziekwinkel van Suriname, en een groo l aantal winkeltjes in de
hoofd stad studio-opnamen van veel van de belangrijkste alekeba nd s verkrijgbaar op ca~
sette. I S

VERSCHUIVENDE SOCIALE IDENTITE IT
De verschuivingen di e optraden in de soc iale

AleI,e: l1iclIlI'e I1II/ :iek enniel/we idellliteiten
plaat sin g en di e ge lijk op g in ge n met de mu zi kale o ntwikke lin ge n zoal s di e hi e rbove n
besc hreve n we rde n. kunn e n als vo lgt worden
same ngevat. A/eke bego n als de mu zie k va n de
jonge Ndyuka- Marro ns. waarva n e nk e le n ee n
gedee lte va n het jaar buiten hun eigen gebie d
woo nden en werkten. maar desa lniett e min ee n
sterk e band met hun traditi o ne le dorpen hi elde n. In he t begi n we rd a/eke vaa k uit gevoe rd
binnc n ee n tradit ionele CQnleXl sa me n me t
ouderc Ndy uk all1 uz ie k-s tij le n zoa ls {/\I'{lsa.
sO/lge en s I/ sa en werd tens lolle eve nals and ere
ge lee nde of ni e uwe stijl e n in deze contexte n
geïnt eg ree rd . Door deze 'traditiona lise rin g'
be hi e ld het zijn specia le bande n met de jeugd
en bleef zo ee n drager voor de ide ntite it van
ee n ge ne ratie.
Vervolgens breidde a/cke zich uit tot de
Paramaka e n Aluku. waarvan de mu ziekc ulturen voor ee n g root deel met di e va n de
Ndyuka ove rlappe n. Deze nab uri ge Marron vo lken maak te n va n aleke evenee ns een ' tradition e le' Illu zie k c n integ rce rden he m zo in
hun e ige n c ultuu r. Z ij paste n aleke in verge lijkbare sociale con tcxle n in. zoa ls bij voorbee ld in
beg rafe ni sda nse n. Tege lijkert ijd hi e lde n z ij
ec ht er de banden van de mu ziek met de je ugd
in stand.
De volge nd e grote stap in de ontw ikke lillg
werd geze t toen jonge Ndyuka-Marrons uit het
ku stge bied {/Ieke omvormde n lOt ee n mu zikale
exp ress ie VJ n hun identit eit als ' Ill ode rne '
stad sbewo ners. Z ij ve randerden de sa me nste llin g va n de instrume nt ale e nse mbl es di e de
Illu z iekst ijl spee lden. paste n versc hill ende e lementen van de mu ziek aan. ex pe rim e nteerde n
met and ere populaire mu ziekstijl en c n sc haarden zi dl ac ht er hUil ni euwe mu z ikale creati e
door het te geb ruik en a ls ui tva lsbasis voor
ni euwe. spontane associati es. In ee rste in stanti e ware n deze assoc iat ies e n de mu z iek nauw
ve rbonde n met de ide ntite it va n spec ifieke
Ndyuka c lans. Na verloop va ll tijd ko nd en
zo we l dc assoc iaties als de mu ziek zic h uit bre idde. zodat zij mense n uil and ere dorpe n e n

53

va n and ere c lans e n etni sc he groepen gin ge n
onwallen. In de po l y~e tni sc h e situatie aan de
kust werd het ni e uwe a/eke te nsloll e (i n so mmi ge cO lltex te n) ge bruikt als uitdrukkin g va n
ee n pan-Marronse ide ntit eit doo rdat het a ll edri e de Marrong roe pe n (Nd yuka. Paramaka en
Aluku ) uit het ooste n o mvatt e.
Vervolgens kee rde deze ni euwe vorm van
aleke teru g in de stroomopwaarts ge lege n trad itionele dorpen van de Ndyuka, Paramaka en
Aluku. De mu ziek we rd ove rge no me n e n fUIl geerde plaatselij k opnieuw als uitdrukking van
de ide ntit eit van ee n be paalde ge nera ti e.
Te nslo tt e werd de ni euwst.e vorm va n aleke
o pge nomen op band. Doordat de muzi e k in de
studio 's in Paramaribo terec htkwam en voo r de
plaatselijke markt besc hikbaar kwam, werd de
voor aleke gec laimde. moderne identiteit de fi niti ef beves ti gd. Doo rd at de mu ziek verande rd
is in een vorm van popu laire mu z ie k di e naast
andere. con traste re nd e. mu z ie kstijl en op cas~
settes verkocht word t, is het pote ntiee l va n
aleke a ls uitdrukkin g van Marro n ident ite it
du ide lijk toegenome n. Hi erbij doet het minder
ter za ke of het all ee n gaa t o m ee n Ndy uka ~
id enti te it. een a lgeme ne oostelijkc,ofzelfs panMarron se identiteiL

Het is noodzakelijk er hi er op te wijzen dat
deze versc hui vende ve rbi ndin ge n tu sse n
mu ziekstijle n e n sociale ide ntiteit e lkaar ni e t
uitsluiten. Nieuwe o ntwikke lin ge n van aleke
zett en de voorafgaande o nt wi kk e li nge n ni et
buite n spe l. Intege nd ee l: de versc.: hille nd e
mu zikale en soc iale o nt wik kelingsfase n di e
aleke in de loo p de r jare n heeft doorge ma akt .
resu lteerden in ee ll ree ks ident ifi cat iemoge lijkheden di e e lk aa r ove rl appe n e n die
nog steeds in verschill e nde co nt ex ten op verschill ende mani ere n worden ge rea liseerd.
Tijde ns ve ldwerk in ve rscllille nd e de le n van
Frans Guyana en S urin ame ~n de jaren tachti g
en nege nti g is mij deze varia ti e opgevall e n.
Terw ijl ik mij tu sse n ve rsc hill e nd e cont ex te n
bewoog, werd mij a l s ne l d uid e lijk dat e r ni euwe re vo rme n va n aleJ.:.e gespeeld we rde n naa st
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oude vormen en dat ze lfs identi e ke vormen
voor Marro ns di e in ve rsc hill e nd e gebieden
woonden van verschillende betekenis waren.
In de stroo mopwaa rLs ge lege n Aluku-dorpen
waar ik i n de jaren tac hti g werkte, besto nd
aleke nog steeds in de oude stijl. De mu z ie k
was hi er nog steeds te ho re n bij nac hte lijke
begrafe ni scere moni es e n werd /log s teeds gespee ld op de tradition e le apin/i\', terw ijl e r in
kringformatie op geda nst werd ( Bilby
1989 b).16 In een aan tal va n deze dorpen waren
e r echte r eve neens jonge alekebands di e op de
modern e lan ge tromm e ls e n op de dyas
amusementsmu ziek spee lden voor eve neme nten waarbij door paren in Westerse s tijl , Olllarmd, gedan st werd. 17 Op grond va n deze
variatiemogelijkheden kan aleke mi sschi e n

beIer als stilistisch continuüm dan als stijl op
zich worden omschreven.
Dit brede co ntinuüm van stili sti sc he mogelijkhede n, di e a ll e maal worden sa me ngevat
o nde r éé n categorie met de naam 'aleke', geeft
deze mu z iek de e ige nschap zic h zo uit steke nd
te kunnen aanpassen aan verschuivingen op
sociaal of politiek ge bied. Hel bes taan van ee n
dergelijk co ntinuüm beteke nt dat alekemusici
die hun ide ntit e it tol uitdrukkin g w illen brenge n, kunnen putten uit een repertoire van
oudere en ni euwere stijlmoge lijkheden, waarvan er enke le s pec ifi eke etni sc he kenm erke n
hebben e n andere door a ll edri e de oostelijke
Marronvolke n worden gedeeld. De oudere en
ni e uwere
uit ga ng
van
het sti li sti sc he
co ntinuüm, waarvan de eerste als ' tradition eel'
e n de tweede a ls ' modern' beschouwd wordt,
vertegenwoordigen moge lijkheden die al naar
ge lang de behoefte of motivati e kunnen wor-

meer naar buite n lOe gericht is. Wat o nder
andere zo interessant is aan dit continuüm. is
dal e ige nsc happen van de versc hille nde kanten
kunnen worden gecombineerd om op een hee l

fijnzinnige mani er te kunnen bemiddelen lussen de indrukken "traditioneel' en ' modern '.
Het is interessant 0 111 vast te ste tl en dat het

stilisti sche conti nuüm dat aleke is, zich aan
beide uileinden beeft uitge brei d. Dat wil zegge n zowel aan de tradition e le, et ni sc h-s pec ifieke kant di e in vloeden omvat van M arron stijlen met ee n lange gesc hi ede ni s. zoa ls awasa
en kumanri, als aa n de mode rn e, a lgemenere
kan t di e zijn e ige nsc happe n o nd er and ere ontleend aan Surinaamse kaseko-l1111ziek en an-

dere actuele vormen Vém Caraïbi sc he e n AfroAmerikaanse populaire mu z iek. '~
Deze ingebouwde var iatiemogelijkheden} ijn
een moge lijke verklaring voor de e igensf hap
van aleke om zic h als een kame leon aa n te
passen en een groot aa ntal verschillende
identiteiten aa n te ne men of tot uitdrukkin g te
bre ngen. Bij de Aluku in de binnenlanden va n
Frans Guyana is aleke bijvoorbeeld de
assertieve uitdrukkin g van hun specifieke,
cu llurele A lukll -ide ntite it, die in de afge lopen
jaren onder vuur is komen te li gge n door hel
ass imilatiebe leid van het Franse ministerie
voor ove rzeese gebiedsdele n, waaronder het

gebied van de Aluku va lt (Bi lby 1989a: Bilby
1990b). In tegenstelling daartoe heeft aleke bij
de ve le Marron emi granten uit ve rsc hill e nde
groeperin ge n die met e lkaar in de po ly-etni sc he ku ststad Saint-Lallre nt wonen meer de
plaats inge nome n va n ee n ex press ie va n panMarronse solid arite it tegenove r een vaak vijandi ge en di scrimine re nde gro te re gemeenschap

den ingezet om op verschillende niveaus ter

(Bi lby 1990c). Voor jonge Ndyuka in de hoofd-

identifi cati e te di e nen. Wanneer de nadruk
gelegd wordt op de oudere uitga ng van het
continuüm wordt daarmee bepaald dat ee n
eerder naa r binnen gekeerd perspectief toegepast wordt, terwijl een keuze van stijlmogelijkh e den lIit de ni e uwere uitgang va n he l
co ntinuüm ee rder een ho uding aangeeft die

stad Paramaribo en voo r he n die in de bossen
zijn geb leven, is a/eke ee n soort immunite it
geword en waarin naar het eve nwi c ht lU sse n
oudere e n ni euwe re identiteitsconcepten gezoc ht wordt. nu de Ndyuka bezig zijn hUil
ni euwe plaats a ls vo lk in ue jonge republi e k
Suriname te definiëren.

Aleke: /liel/ lI'c IIIlf: iek ell I/ iel/\ \'f idelll i f(-'if clI

In de meest recent e o ntwikk e lin g is alekc d e
Atl anti sc he O ce.\an ove rgestok e n e n in Nede rland aan ge kom e n. In he t beg in va n de j a re n
nege nti g had reed s ee n aa ntal Nede rland se
stede n eige n al eke b :~H1d s en 1I1eke vereni g in ge n
di e door Nd y uka- immi g rante ll we rde n opgeri chl. 1'l Enk e le van deze in Nede rland gevesti gde bands %. ijn bego nne n hun nm ziek ni e t
all ee n o p ca sse tt e maar ook o p co mpact di sc o p
de markt te bre nge n. In he t moede rland wordt
lI leke nu o o k op ee n aantal ande re \l\ani ere n
ge promoo\ e n ve rsprc id. 211 In de Nede rland se
situ ali e is aleke same n me t een aa ntal ande re
ke nme rke n van Nd y uka -ide ntit e it ni e t all een
aan gegre pe n als een teke n voor ee n be paa lde
etni sc he ac ht e rg ro nd , maar ook als ee n midde lpunt va n ee n c ulture le opl ev in g e n ee n in stru ment tege n c ulture le a~~ in1ilati e . Deze ni e uwe
o ntwikk e lin g is aardi g geva nge n in de te k st
van een va n de ke nm e rke nde li edj es va n de
aleke band Ka mina di e zijn thui sbas is in Breda

heeft:
wi n,l Kami n a uman
KOO R: II ,i (,' tJiibi b:lka:t libî
ma na b:lkaa libi da la i wi -ce
KOO R : tla la i-l'e

Iw ij Lijn de

Vf<.H IWCll

m Ot)

van Karn ina

KOOR : wij h ebbe n geen vertrouwe n meer in de man ie r
van leven van vree l11de lingcn/Nederlanders/b lnnkl' n
maa r d .. man ier V:Hl levl."'n van vrecmde\ inge n/NellerlalldCh/hlan ken hl."'eft onS in verwarri ng geb raclu ( IelIe rl ijk:
' o m ged raaid')
KOO R : ons in verwarring gebrn.: h! f l

G Cl.ie n he t ee nvoudi ge beg in va n a /eke in het
midd en va n de 20e eeuw in ee n kl e in aanwl
Ndy ukadorpe n e n spec ifi e ke uitvoe rin gssiluaties is het o pm e rke lijk hoe sie rk de in v loed va n
a/de in de loo p der tijd gewo rde n is. Zoal s we
he bbe n kunne n vastste ll e n. wordt dil ge nre
mo me ntee l ge associee rd met ee n g roo t ; antal
ve rsc hill e nde geog ra fi sc he loc ati es. soc ial e
id e ntite it e n e n stijl ve rande rin gc n e n -in vloede n. Hel is inde rdaad zo dat cl e invloed van
nleke de versc hill e nde soc iale contex te n di e
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bove n in ko rt beste k zijn wee rg ege ve n. te
bove n gaat. Mo me nt ee l \Vord e n e r in Suri na me, Frans Gu ya na e n Nede rland jaarlijks
{/!defcsti va ls en -wedstrijde n gc houd c n . 2~
Bove ndi e n drin gt {/Ie ke doo r tot de Surinaamse
po pulair mu zie k. zowe l in Surina me ze lf al s in
Nederland . De in vloed is he t duid e lijkst in de
hy bride popstijl di e de passe nd e na a m {/Iekekllseko ge krege n hee ft e n di e door band s al s
bij voorbee ld Yakki Fa miri wordt ges pe~ ld .
A leke is ec ht e r ook in s ubti e le re vo nn e n tc
ho re n waa rbij he t raak vlakk e n hee ft l11 el ve rsc hill e nd e a nde re ge nres al s bij voorbeeld
km l'Îno , kllsk{/\ I'i e n ee n g root J <1 ntal rece nt e
variati es op kaseko. Dat dc.r:c invl oed z O g root
is. is ni e t ve rba ze nd . aangeL. ien vee l v ~n de
mus ic i op de rece nt ste o p ~ al11 e n me t k(ll I'ÎI/(/ e n kaseko- mu ziek in wel.e n o pgeg roe id I.ijn
me t he t spe le n of o p zijn min st lui ste re n naar
lileke mu zie k in de stad sbuurte n waar j o nge
Marron s e n Creolen same nlee fd e n e n so ms
mengden (Bilby 1998: 148- 150).
Te r afsluitin g wil ik cr op wij ze n dat de
vee rkrac ht va n aleke . eve nal s de vee rkrac ht
va n ande re !l1uz ie ksoorte n di e o p he t krui spunt
van ' tradition ee l' e n 'populair' li gge n, te ru g tc
vo ere n is o p he t impli c ie te be wu stzijn va n de
mensen di e de mu z ie k li elen ontslaan : I.:o nli nuït e it e n ve ra nde rin g I. ijn processe n di e zow el
in de mu zie k al s in he t leven o p ee n dial ecti sc he ma ni e r aan e lkaar ge re lat ee rd zijn . In
tege nste lling tot he n di e ki eze n voo r strikt
puri sme voe le n de mees te alekelllu sic i aan dat
mu zie k kan word e n getra ns form ee rd zo nd e r
z ijn z ie l kwijt te rak e n. Datge ne wat de mu zie k
to t leve n bre ngt, is nan\e lijk de voortdure nde
band me t het soc iale unive rsum dat de mu zie k
t ij n z in geeft e n dat l ic h voo rtdurend ve rd e r
o ntwikk e ld . A lfke is s lec ht s één voorbeeld van
hel toe ne mend e aant al Illu z ie ksoort e n in on ze
s ne l verandere nd e we re ld di e ee n boodsc hap
uitdrage n di e ik af e n toe ge hoord he b ui\ cl e
mond van jonge Marron s: 'Om goed te kunn e n
gedij e n hee n ee n boo m I.uwe l zijn wo rt e ls al s
Lijn takken nodi g. '
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NOT EN
I. Een eerden: versie van dit e~say is Ier sprake gekomen op hel jaarlijkse congres van de Mid-A//llmil' (ïwprer van de SOCi<:'(I'
fár ErlulOl!Ill.\'if."ology d;}! in april 1993 in Washington De gehouden werd. Ik wil hierbij André Pako~ic , Tholl1a~ Polimé
en Inch: VWl Wetering bedanken voor hun ondersteuning. Zij hielden mij op de hoogte van recente trends van a/ek/'. vooral
de trends die in Nederland licht baar waren. Hel oorspronkelijke Engelslaligc ,mikd is door Koert Brache~ 11<lar hd Nederland~
vertaald.
2. 'Crcoob' heeft hier betrekking (lP een combinatie V<ln Antillianen (van St. Lucia. Dominica. Martinique. Barbados cl cetera).
Creolen uil Frall~ Guyana cu het kustgchicd vun Suriname en hel gevarieerde assortiment van Illuziek- Jan~stijlen Jat lij
met lio.:h Illeebmchten. Kawina werd bijvoorbeeld primair in verband genracht met Surinaum~c Creolen. terwijl ladja
oor~pronkelijk gea~~()cicerd werd met Creolen van Martinique en k(lseko met Creolen uit Fran.\ Guyana.
3. Gedurende mijn veldwerk lang~ de Lawarivier en de Marowijnerivier in dl: jaren tachtig ben ik verschillende Aluku;; en
Ndyuka~ tegengekomen die in de jaren dertig. veertig en vijflig wwe l in Suriname als in Frans Guyana aan zulke Creoolse
dan~en mee hadden gedaan (waarbij bijvoorbeeld Fr,1/JS GU)'U3nsc k::\seko werd gespeeld). O nder heil was een aanlal
drummers die geleerd hadden hoc zij de nieuwste populaire Creoolse stijlen mocsICn .~pe l en. Anderen hadden geëxperimenlCerd met Europese instrumenten zoals bijvoorbeeld de klarinet.
-I. De hier volgende ~amenvalling vall de oorsprong en de ontw ikkeling van aleke is gebilseerd op informatie die ik in Pakosie
(1999) gevonden hcb. Dit is tot op heden hel beste gepubliceerde owrzicht van de ge~chiedenis van a/àe. Daarn:.m~t heb
ik I.df vanaf het begin van de j,lfen tachtig tot in de jaren negentig vee l disCIJssjes en gesprekken gevoerd met a/eh'spelers
(en bovendien met veel mensen die betrokken waren bij het opnemen en promoten van a/dl' en andere vormen van
Surinaamse poprnu/.iek) op verschi ll ende p l aat~cn in Frans Guyana. Suriname en Nederland. Enke len van de personen die
ik heb geïnterviewd waren Pau) Abena. Rudolf Anaje. Wilfred Blakaman. Basia Fandeiki. Miefi Moöe. Paul Neman.
Johannes P ina~. Marcus Pinas tn Wilfred Sall1pson.
5. Van hct Nederlandse marcheren.
6. Volgens André Pakosie's bronnen van informatie ligt de oorsprong van het genre dat bekendheid kreeg onder de naam {o(ll!sei
in het gebit!d rond de Cotlicarivier. Van daar breidde de muziek zich uit tot het benedellslroorn~e deel van de Marowijne
en tenslotte tot het gebied bij de Tapanahnni. Van deze vroege vorm van /OUIISl'i wordt geLegd dat hij voor een groot deel
geba~eerd wa~ op de Surinaall1~-Creoolsc hOl'illallluziek. (Pakosie 191.)9: 3-4). Vulgcn.~ Bas ia Fandeiki en andere hronnen
uit Diitabiki (in een interview dat de auteur lip 9 december 1991 heen gehouden). werd /O()I1Sei echter door de v... imi (god)
meI de mwm Tala Amanfu aan de Tapanalmni gegeven. Er wordt gezegd dat een van de mediums waardoor Tata Amanfu
~prak. Da Akoomiali uit Sanbendu1T1i. I(I()//sl'imulick in hel Frans-Creools zong nis hij be/cten wa~ en dat hij 1O de nieuwe
~tijl in het stroomupwaarts ge legen gehied introduceerde. Volgens deLe theorie wa~ het cerder de Fran~-Creoobe invloed
van het naburige Frans Guyana L1il' in deze tijd in het Tapanahonigebied een dominante rol speelde erl nief ~mel'r de Creoobe
invloed die van het Surinaamse kustgehied kwam.
7. Pako~ic (1999: 6) geef( als volledige naam Alexander Grandisson aan. Volgcn~ ccn van de bronnen (Anoniem. zonder datum:
I) kan het jaar waarin Akxander/Aleke van Paramaribo rW.1f de binnenlanden reisde en hier bijdroeg tot de geboorte van
de nicuwe mix van kml'ill(l en loollsei die tenslotte naar hem genoemd wu worden. preóes worden va~tgc"teld. Door deze
bflln wordt het jaar 1958 u<lngcgeven.
8. Pakosie (1999: 6) wjj~t er op dat er ook een Ndyukazanger en -dan~er uit het dorp Mulobi was die de naam Aleke droeg.
Hij vergaarde als a/ekespcler op vergel ijkbare wijze roem a ls de oorspronke lijke Alcke (Alexander). Om die reden wordt
zijn persoon evenzeer met di t muziek- en dansgenre in verband gebracht. VerschiJJende van mijn bronnen van de Ndyuka
en Aluku beve~tigdcn mij dat deze latere. van oorsprong lOt de Ndyuka horende a/ekespcler (die in het algemeen Ba Aleke
werd genoemd) daadwerkelijk had bestaan. Sommigen beweerden zelf~ hem persoon lijk te kcnnen . In ~ommige mondelinge
verhalen blijken deze Ndyu.!kamu.,icu., en zijn Creoolse voorganger en naamgenoot één per~()()n te zijn geworden.
9. VlJlgen~ verschillende bronnen was een van de be langrijke functies WIIl alekemuziek en -dans bij bcgr:.!feni~rituclen het pUI/
(I ryali (wegnemen van de droefenis). Dit i~ een van de gegevens waaruit blijkt dat mct a/eke de traditie Vtln !o(mse;
gCCtlllt inucerd werd.
10. Vo l gen~ de alekeproduçer Pau] Nl'mun (in een interview dat op 6 november 1995 gehouden werd in P<lramaribo). vond Je
overgang naar de lange trommels plaats in de jaren zevenlig en moel deze verandering worden tocgc~l:hrl!ven aan een jonge
Ndyukaman met de naam Afudini die op dat momcnt lid was van de Sarco B oy~. Oe SHrco Boy" kwamen als handje voor
het eerst ~alllcn in 1976. Neman beweert dat hij zich de detaih rond de invoering van de7e nieuwe drum precie~ kan
herinneren.
I I. Recentelijk is er een trend om dc pa(rDIlen die op a/dl,trommel s worden ge~childerd weer meer volgens Je eigen traditie
te ~ehilderen. Veel trommel s worden momenteel beschi Iderd in een s(ijl die fraditioneel op de huizen. hOlen en peddels van
de Ndyuka \evcna!~ die van de Aluku ~'n Paramaka) gebruikt wordt. Zie: Priee and Priee 09i:lO).
12. Vo]gen~ André Mosi .. (die geciteerd wordt in Pakosie 11 999: 12D. noemden de Ndyuka's uil het ku~tgebied de high-h:tt
al,:i11l1irikifulu. Alukumu~iL'i cu in ieder geval een aanlal Ndyukarnusiei uit dorpen s troomopwaart~ n0è1l1cn dit in<;trllmenl
Wfm {!(lw.

Aleke: niellll'c 11Ilr::.iek ellllil'llll'e identiteiten
13.

' K \lmp:Ul~l'f\l'

57

1,111.'\ fl"uhaill \:ltl een lopceb.c lloging \arl ecn \:111 de barl{llcllcn l'cn lIi'pallll'-\er'le \,111 dt' na:lIll \,111 hun
matrÎl:bn }-\ompili Il' Illa~en .
14. l"k ec!"',[e l·nmnwrl' ii.'le upnarnc \all ald,rlllund. \[amt :11 ui t 19XI). l"kl.e 45-I\}t!renpla;t1 (o..tjah RCL:tln,h 005. Paramarihu)
\Ia\ \an Ik Saretl Bo), en be'aUc I\\ Ce Iiedjc\: 'Pek Pek'cn ·Jnngu•.: Bui". Ix IlpnallW \\Cn! gcmaa~1 in Ik Vl'nlll-\\udill'\
cn I\erd gcprlWolth:ecrd door !'aul Abl'na, ccn jtlngx Nu} llb dic C':J1 r:ltlioprogr:muna prc ...:nl.:crd.: ,lal g... ridtt 1\:1\ IIp jongc
I\ larron .. dk' in Par:lll1aribu Il\xlI1den. Abcna \wrd l'en \an Ul' hdangrij~'11' pmdllccr~ \;\11 (/kJ../'l'a'~CIlI''' l'n hij richuc hl'!
label Ko)ch:t\ Sound op dal naar LÎjn rauinprngr:.trnnu KUJ.:ha I\a .. vcnmernd. Dl' na:lI11 i, afgelciu lan Cl'n Ndyll~:t 
uihpr:la~: "knn )'Cl', ha'", dal wil/cggcn ·'lui~ler.':1l graag") N;l d':Il' L!cr~l': opnaill': i~ L!r ':L!n grllPt gat waarin ~kdll" L!nkl'k
ald{'()pn:lllll'n IIL!rd':l1 llilgdmldu (de hcl:mg.rijkst.: daanan wa~ dk I:ll\ ,k Labi BI)y~). Ikl duunk tot hel hl'gin van ti.:
j:!l"cn \1e~enli~ vuorda! ":1" eell enorme vlot'dgulr \all uleJ..t'\\pn:l!1il'n op l'a""l'l!c wrrd uitg..:hrm:hl Dil ging \'crvolgl'l\'\
gL'Uur(,lllk tic hdc j;lr.:n I\CgClllig dom. Naa~1 d.: l.:a~~e[[C\ dil' ond':f he[ Di~c(1 Al\ligo-Iabd \IIcfden uilg.:hra",·hl. kwamen
cr I\\\\" [kn[;t!kn r11i'~I'l'a""l'l1':\ 1:111 hel 1:1bt:1 Ku)cba'~ Sound op u.: [)1ar~1. In lat er jaren h.:gl\nnCn l'cn a;mlal bandj..:\ CO'\
uit t.: hrcngl·n. l'l'n Ir.:nd ui.: g.:"timulcl·ru w..:rd uoor de lo.:g':ll\II11L'n ICl-pla:tI'"lgl'n lall /I/1'J..f'llIu,iri 1\1'''l'n SurÎnallK' .:n
Nederland.
15 . AII'J..l'ea,\cllt:, IIlmkn 1">\.11,. I.:rkochl in kkillcrl' winkcl[jclo en g.:ïmprtJli ...:.:rdc ,taIIL'lj.:~ up \.:T\L"llillemk pldkl'J) in ti.: ,t;ld.
Ze \\or(kn '0111\ IllIk te k(M1P aang..:bodcn door \I andd('nUL' \L'r~\\p.:1'\ lllel <::I\\':lIc\ in l;".... Cll of uu/\.'n. Er bc\taat hm..:ndi':l\
":l'n glM'd gc~tln':':flk, maar Illl't ah 71>d:lllig hcr~cnbare kki lll' \\Ill~clllic g.: .. pcl"Ïali,c..:rd i.. lil IIJt'ÁI'':1I dic lidi aan hel
1lI:1:II \griJ ~ ,[t' n)ar~tpkll\ \:tu ,k ~1.ld bc\im.l. Dil win~c hjc, d:lt dl.' klanten (\Ilornamclijk Ndyu~a',) kennen ;11\ 'Zu,ht:n;t'
I\tlnh gl'rulltl d.Mlr ccu /U .. \;LIl (lJd.l'prOl.lueer Paul !\heml.
16. Hier Illll..'t I\o{lrlkn opgclllcrk.l dal 111.:1 nog , Iccd .. mogelijk i, in A l tI ~ u - t'n ..onulHge Nd}ua~agd..,i..:dc n ecn paar Iradlt illllt'l..:
"I'illlllrtllllrnd .. \cg.:n t.: ~tlnwn d ie ah onderdccl 1:111 ('en lIJd ... ·l' lhcrnhk nÎo.:u\Ic .. tiJ I ..arn.:n mct de I:mge trommel .. cn ti.:
tl\·." wordl'n hc'I:to.:c1J . In ..ornrnigl' gC\ allen \lordl een houten "landaard gchrUl~1 urn Je llpillfl" op dc/elfJ e hOtlgll' Il' hrcngcn
al, de lange IrtH1\l\ll'j." I(k.lat IX ooI.. Iwnnen \lomcn bc~l)Ct'ld 1l'r"\\ljl dl' 'pcla r.:dll(lP 'ta:ll.
17. P.l~O'IC (191)l); J) \\ ij\1 l'mp dal h":l dan\.:n in paren. \\ :Iarbij dt' dan"p.u1ner\ dkaar TlWI hun lichamen aanrakcl\. hlllll dl.'
jarl'n le\l'n l i~ in ~'l arr()n~crnc.:n"l:h:lp pcn tahoe wa~. Tegen ht'l eind \:ln dc jar.:n Ic\Cniig ..'11 aan hel bcgil\ \:tn ti.: jaren
t:ll"htig 11'1.']"(1 dil' m:\n1cr 1:11\ d:ln ....:n ~Iccd .. mcer geal"l"epleerd. of hrt nu ging om dan, ... " up mU/;.:k \ an ~l'lrnp(lrt":l'rd.: plat"'1\
(meI \Iijkn al .. .1..(1'1'.1.."':1\ r.:ggal') of 0111 uan ..en op het ritmc lan (llt'kl'. Ikt ~ortc lemma {/ft' J..(· in dl.' Ellcydopf'{lit' \"(/11
SIIl"iI/(IIIW, \\aarin d.: 'liJI tx-~d\re\en \Iorut wal, uie in hCI midd.:n \;11\ de jaren ICI.:nlig wa\. tx:\l, .. tigd dat (11/'.1..1' in die
lijd vooral al~ \..dl\)!d:lI\~ werd uilgC\ocrd en be~chrijfl uat 'ue Jednem.:r~ in een krin)! did\! achier ': 1\ hij dbar ronddan~L' n
met kleitll' \(lI.'lhew.:ging.cn \":lll huiten naar hinnen' (Bruijning cn V\lorhoL!vc 1977: 20).
IK. Er lijn gC": 1l ;1:1l\\\ ij/ingl'll dat dit procc~ op rijn relour is. Toen i~ bijl'omhedd in 11)95 ':l'n hcgrafL!t\ i~l"crcmonie hijll oündL!
in hl'1 ~[r\lon[(lp\llaart~ gL'll'gcn Alukudorp KOll\on tiho, I'iclmij \lp dal d.: in~lfulll c nl cn lall het (l1c~/' 'ni.:uw.: ~Iijr (in dil
gl'l':l 1 drie conga-ac hli gl' lang(' Iromtll.:ls en een dya.\·- ..ct) hetro~)..cn wcrden bij Ix'paald.: d.:kn van de traditiol\ck 1rI~(I ,
d:ll\-.l'n uk \\ IU'dcn uitgl'\OCrU I'oor dc begrafeni~. Dl' mllli..:~ 1'0\\1' d':l': u.:1.:1\ hC~\Olld uil e':l\ ~arncn\lllelting \an ·Il\od.:rne·
ah'J..t'riIllW .. l'n [r:tditillllcll' rIlJ..II-t["()mn)('I~lijlcn. In anderc dclcn l:ln uC/cJfde ..:.:rL'monil' werd (k oud.:rc wka-.. tijl \I(I\.. in
lijn ·pur.:' \Orln ge\pcl'ld. I\aarbij 1:11\ Irauiliondc trummc! .. g.:hruik gemaa~, \\erd. Vuor het :,ulIkrc uilcinde \;11\ hel
,,:olllinuUm kan hil'f gelll'/en \\4Iru..:n op \ ('I""chillendc r('ecnt.: populair.: al/'~('-\lpnamCll, \\;mrin Inct allerlei ~Iijlen \\(lrul
ge':x pcrimerltcl'rll. uill'cnlu)J\!1ll1 1:11\ Bra/.iliaan......unbadruIHlllcn. J:lm:\IÜlan,~' Tegg:l.:ritlll ...... Cll Jame,- Bro\ln-ililitatic .. 1111
en mI.:! Sarn;mli -Il indi-td, tcn ( Bilby 11)99: 2W). Bo\cndi..:n IllllCl nkt lergctcn \lorden dat Clld(' l'cn .. Il' r~ ... in\'loed hl'l,ft
gdlad oj) rl'Cent..: d':~lri",\w - I"H.)pmUlie~-h}'briden zoah tlllJ..lIl\"l or 1..1.: nicllll't.' \;triant Van tfl.I"I'J..O dil' hc~end 1>1:1:11 ;lh (//;>J..I'tllll'~(I. n1l.:\ ah pitmi.:r-- ti.: gcmcngde Ndy uka -Creoo l ~c-h:HlJ Ya~li Famiri in 1ll'1 begin 1;111 dc jaren ncgentig.
Il). Er \I.\flll gc/.:gd d:.u \Vi ..;mi. .:.:n band dic in 199 1 \~erd gc\ortnd. dt' CL'r.. tc uld.l'Il:md in :'>Inlerland \Ia, (I\nuniem. J'.mdcr
(1;[111111 : 8). Sml!.. dil.' tijd Iljll t'f ('cn aantal andcrl' unhla:.m. loah Agi Pii .. ii. K,lIllin,I, ':11 S\\il i-Lihi .
10. Andn: P,I~""'I': (I\RM P Pnll.luctiun. 1997) h..:eft bij'OIlrtx'cld loor dc IIx:lk mar~1 .:.:n \ idcil gqm"lltul'l.'crd mc\ Jc litcl ,.\1..:1,. ... SnullIl Op dC/ ..' I id':lI/ÎJIl dl' b;lnd, l)OI}opl.lkina en Bigltl'n I': Il ..'n dlC lijn g.:lïlmd lijdcn .. cen r.c/.lCk in Ncderland. Enk.:k
\an de t·lllllll\.:n:id.: :llc\..c-upnamcn Jic in Nederland op CD lijn ver ..dwnen lijn: Sl.uro Ban!.!i. dlWolT Bigi Ting (BigI ten)
(E~'IF Rcnmk 1995): King of Ald~e: FOIl ..jl' Ml'c\-, Sde (SI.:mr;\ F667. t londef dalUm): \Vi Kong Bari Odi. lInor S\\itiLibi (Slcmr:l DI'(O 2J,llJ. Ionder dalUlll): en EUfllpl.'r.: .. Sy'trcm, uoür Agi Pii\11 (Sjah 60 10, I99K).
21. G":1ran .. crilh.:.:rd van Cl'rl upnamc di.: i~ op 17 juli 1994 in Br.:da hcb g.:maakt. Dcl.c Id\lcn. 1I:I:lrin dl.' I.:lt\ger\ lidIelf
ah d.: \ fI)tll\':rI \ an K'lmina hólcmpelcn, wij/cn op het kil dal gl'nu":f 1'l'1l :tnder.: hd:.mgrijk.: dim':lI,i.: van ~DL:iak idcmil.:it
i~ di.: dom l\liddl'i van {/1t'J..4' tOl uituruUing kunH l'n \I;\:lr (/h'~I' .:cn Ix'llliddeknd.: rul in \pedt. DC/I!" vraag dient nog nader
ondl'ul"lI:h [ Ic \\\1I"t1.:ll.
22. [n h.:[ h.:gin \':lll dl' jar.:n n.:g.:nlig hegon een organi,alie mCI ue naam 'Yotlng Rh ythm' nK'1 hl'[ ~plln\oren van .:..:n ja<lrlijk ..
tl'nl~\..l.,...:nd (//t'J..('fe\[ll':t! ..:n l'l'n daaraan gckoppc1u..: al/'tt'w..:d\[rijd in P;lral\l;lrihll. In he[ n:ccntl'rc l.:r1.:\lcn lijn cr v.:rgdijkhar.: .:\.:n':ll\ClllL'n gcnrgani ..c.:rd in Ulrcl"hl en anJ":T(' Ncderl:ll\d~e .. Il'lk'll. Do/.. in Saint -Laurl'nt-tlu-Maroni in Frall"
Cillyana lijn lIh'J../'\\L'd .. [rijuc\1 gdlouden. Dele onlwikkeling hcefl nu (WoI~ .:nige ;\;mdad!t getro~k':l1 van dc Fr;H1~l' pl.'f~ waarin
lulkc f.:,ti\":d~ laak al~ omkrdccl \lorden bdlanUl'ld "lll hel grnll'rl' fcnDlllc.:n van dl' 'wl'rddmu/ick' uie uaarwWolr
biJvoorhe.:h.l: I.el' 199Ha: Lee IWXb).
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Sranankondre a no paradijs
De constructie van localiteit in de populaire muziek
van de Saramaka
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In 1996 heb ik tijdens mijn verbl ij f van een
halfjaar in cic Surinaamse binllenland en zesti g

hoskofJlI dl' SWI '/IllU

\\'(/11 i

gi

Fa {/

sys{elllu

dell S/I/tl

.fi, Sranan.

de. Luku

SlIIl

.rif

\\'mli.

Ye lI1eki .\'poru:
Hol/al/d (f IlO (f Par(l(hjs.
No Ijbi Sranull ./i, go libi h,; ijs, l

liedere n opgl!llolllcn die door leden van dc
band 'JacklÏsh' gezo nge n we rden. Mei bdlldp
va n dele liederen probeer ik de produ<.:lie van
localitei t aan Ie lonen op verschillende ni veaus :

H ef

Iil,i1

J-/ol/wul (/

110

paradijs

\ '(111

de

Sartllflllkt/(/I/se band 'j(/ckJï~·It' U'lIS il/ /996 eell
lJir in Suriname. TOf in de kll'ill.we dorpjes in

1ll1lL. ikak locali teit (muLikalc si.l llll!nsld-

de bil/nenlandell

domes licc rin g van het 'vreemde' door hCI
noemcn van plaatsen en afgeven van ee n
normaticf oo rdeel.
verdedigin g va n de eigen cu ltuur.
inperkinge n door taal. e n
localiteit ni et in ruimt c lijke zin Illaar a ls
herinn erin g (memory).

hel Ie horen, om Ilog
I1llll/r fe ::, u'ijgiJI/ )'lIIl de J'ele COJ/('(Jrten die de
bal/d in p{/l,{llI/ilribo gaf ,'ooml l(jdells dejl!lJsrelijkhedell rol/d het ,'iJléllfll 'illfiKJarig jIlbileuIII 1'(/1/ de Surin(/amse oll(älltll/f.:.elijkh(Jid. l il
de rele l1Iillibussef/ dh) afs een soort openbare
'solilld-sysfelll.\·' dienden, kOlldell alle passagiers fiN /in/uif hUil ho(dd lIIee::.ingen. Ho"alld
a I/() /}(Imdijs, Wie \I'iSl d(l/ nog Hiel?
1I"l1.f

Iing),

MU ZI KALE LOCALITEIT
In S::.ef/llrio'\" Jár (f Peripheml Cu/fure ( 1991)
karakteriseerdc U I f Hannerz. voor hel ee rst de
e igcnschappe n va n localiseringsprocessen.
Voor hc m onWil! het locale domein een Overmaat ;:lall boodschappen die bijvoorbeeld ont:-.Iaun door l ich s tccd:-. herhalende dage lijkse
activiteitcn. de ve rhoudin ge n tussen personen.
opvallingen die als gevolg daarvan on tstaan
over het dgen ik cn over 'anderen' en het karakterislil!ke gcb ruik van symbole n. Dit domc in is mi s~c hien l.elfs l!vcn sterk a ls de in vloeden van buiten. o f L.c lfs nog sterker dan dil!
invloede n ooi! zo uden kunnen zijn. De inhere nt e c ulturel e kracht LOU ook zo'n uitwerking
kunn en hebben dat de inv loeden van buitenaf
door haar worden gl!ko loniseerd in plaats va n
oll1gekccrd. ~

De bandbreed te vall mU L.i kal e express ie is bij
dc Saramaka bij/onder groot: Lij omval dc versc hill ende hedgcnres va n wereldl ijk e liederen
die bij a ll edaagse bijee nkomsle n a ls ee n belangrijkc drage r van socia le COllllllelllaren dienen, werkliedcrcn. liederen in verband m CI
ove rl edenen (pl/pt/- li edere n). versc hillende
cultusse ll (gezongc n in csolerischc talen. bijvoo rbee ld k!ll}jt/I/fi -li cderen), maar ook het opni e uw ve rt c ll e n van um/ hisfOly tOl en met
da ns CIl IllllL.iek. Bij de Sa ram aka wordt gebruik gernaak t va n versc hill ende soorte n tromme ls di l! di e nen als bcge le idin g van dansen, hl:!
aanroepen van voorvade re n en goden e n hel
houden van bijeenkomste n. Aangezien perc us sie a l vanaf het begill van de geschil!den is vall

Oso TUdsclIrUi ww/" Sur;I/(/{lI1/,\'e Taalkunde. Lnlerkullde. CU/lUur eJl Ge.Klliedel/i.\" /9{ I): 59-82
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de Marro ns ee n be langrijk e rol speelde, zijn er
vee l traditi es en rege ls d ie bet re kking hebben
op het gebruik e n de behande lin g van deze
instrumen ten."'
Voo r mijn afwegingen over de productie va n
localite it zijn ec hte r voora l de waarnemingen
van Price en Pri ce ( 1980) over exp ressief gedrag en pe rformances bij de Saramaka van
be lang. Deze reike n van spontaan optredende
uitin ge n in gewo ne, a lledaagse gesprekken tot
uitin ge n in geform a li see rd e vorm in het kader
va n ritu elen. Het spontane kan op versc hille nde mani ere n e n in ve rschill ende situati es tot
uitdrukkin g kome n, bijvoorbeeld wan neer
gestand aardi see rde woorde n plotseling omsc hreven worde n. de bewegingen o f het gedrag
van ande re n plotseling nagedaan worde n o f er
s pon wan gezo ngen of gedan st wordt. Het raad plegen van het orake l. beg rafe ni ssen en bijvoorbeeld bijeenk omste n van de dorpshoofden
z ijn ste rker geform a li see rd . De structuren va n
de Saramaka-performan ces worden door Price
e n Price ( 1980: 169- I 7 I e n 199 I: 4-6) in vier
domin ere nde kll rakl ere ige nsc happen onderverdeeld. Aangez ien de door mij verzame lde liedere n ni et a lleen door de band lackfish zijn
gemaakt . maar hel e igen lijk ging om een soort
collectief gehe ugen dal tijdens spontane muzikal e bijeenkom sten tot uit voeri ng kwam , is het
mogelijk de mu z iek-leksl-combinatie meer al s
ee n soort pe rformance te beschouwen. Ik grijp
daarom op d ie plaatsen waar ik een indeling
van de mu ziek maak te rug op de door Price en
Price genoe mde struc ture n va n Saramakaperform~ln cc,

Een van de belangrijk ste eigensc happen is
dat het same nspe l van de dee lne mers contrapun tisc h georgn ni scerd is, zodat de toehoorders
in de daarvoor bes te mde pau zes co mmentaar
moeten geve n. Dit ge ldt zowe l voor rituel e
bijee nk omste n, in juridisc he vergaderingen of
bij ope nbare dan s- en mu ziekevenemente n.
Deze commentaren kunn en in ges prekken of
ve rtelde verh a len kort e mondelinge uit spra ke n
zij n. zoal s -Zo is het!' (suadè~), 'klopt' enz. Ze

kunnen echter ook lot uitdrukking komen door
k lappen of door het samenstellen va n een antwoo rdend koor. De schei ding tu ssen de uitvoere nde n e n de deelnemers is dus ni e t zeer
strikt. So listen e n andere deelnemers ve rw isselen soms ook va n rol. Bij het verteJl en van
verhalen kan op die manier een hoofdvert eller
door cc n toehoord er wo rden onderbroken die
vervo lgens een eigen verhaal in kan vlechten .
Deze stru ctuur die de deelname van het publiek
mogelijk maakt. draagt vo lgens Price en Price
bij lot het evenw icht tu ssen de waarden van
individue le virtuositeit en gezamenlijke deel -

name. die eigenlijk elkaa rs tege no vergestelden
z IJn.

In de liederen is het contrapunclueel georgani seerde salllc nspe llUssen de deelnemers te rug
te vinde n in de stru ctuur va n voorzanger e n
koor. Reacties kunnen hi erbij ook a lleen uit een
heel korte uitin g bes taan, vergelijkbaar met de
reac ti es bij gesprekke n e n verha len . Ook komt
het voor dat va n rol verwisse ld wordt, bij voorbeeld wanneer ec n persoo n uit de band de ro l
van de voorzanger overneemt. Door de koorlede n worden vaak spontane variaties uitgevon de n. Het kan dan gaa n Om ee n uitroep zoa ls in
lied ( 17 a.): TC/elI/ ga of om spontane va riati es
( 17a.): Mi a wá}/ dame in plaats van Mi a wáll
/óbif

Een a nd er fe nomeen zijn regelmatige onderbrekingen o f onderd elen van de perfon""ce
die e lkaar overl appe n. De Saramaka gebruiken
het woord 'snijde n'(k61i), wannee r ze over
deze onderbroke n patronen spreken. Hie r tre kken Price e n Price ee n ve rgelijking me t de de
lTIuz ie k va n de Sara maka di e gekenmerkt
wo rdt door polyritmiek. Onderbrekingen en e lkaa r overlap pe nde seg menten zijn kenmerkend
voor polyri tmi e k en zijn vo lge ns Price en Price
vanaf hi er op and ere performance-genres overged rage n. Deze gege nerali seerd e ritmi sche inde lin g is bij de Saramaka ee n fundamentee l
co nce pt voo r de ontwikke lin g va n pertormance-gebe urt e ni sse n. Ee n goed voorbeeld
voor regelmati ge ond erbrekingen en sterke

Srallallkol/llre a ilO paradijs.'
fra g mcntatie zijn all e liedere n die als LOl/ g{/
Bere aangeduid worden. Deze li edere n omvatten vaak heel korte tekst fragmenten zoals bijvoorbeeld de liederen ( 11 a. 28. 29. 31. 38.4 1.).
Tusse n een aantal v an deze fragm e nt e n kan
geen enkele inhoudelijke samenhang worden
vastgestdd (28 a. -f.). dan wel allee n hij een
klein aa nt al fra g me nt en (29c./d. J la. Ib. c .). Na
een samenhange nd e inhoud (38a-i) kunnen er
nog aparte COlTlinentaren volgen, zoals in (38j.)
en (38k,). di e mi ssc hien weer een reactie op
de voorafgaande tek st z ijn. Ook in andere lie-

deren z ijn voo rbee lde n t ~ z ie n van ~e ll s te rk e
inhoudelijke fragmentatie (5. 17.).
De genoemde indeling in een voorz,Hlgerkoor-structuur le idt eve neens 101 deze ove rlap pende indeling en fra g me ntati e. In de li ede re n
komen nam elijk /li et a ll ee n de drie ge noe mde
herhalingssc hernu's A.), B.) en C.) voor. maar
binne n de li ede re n ook combin aties van deze
drie . Lied (19.) begint bijvoorbeeld met herhalingsschemtl A. , gaat dan in over in een langer
gedee lte l11 et schema B. en sluit af meI schema
C.)

( 19. )

Schema A.
V:

- Jee-e a nango' fen

0

mamá

1I

mi a /lango' fen

Koor: - jce-e a nan go ' fen 0 miJm<Î u 111 i a nan go' ren
- jee-e a nango' fen 0 mamá

V:

Koor: - jee-e a nango' fen

1I

mi a nan go' fen

0 nH\ll\á

u mi a nango' fe n

Sche ma B.
V:

a di' sónde mámnlé muy êè tû è mi a !lango' fen
Koor:

~

jee-e a nango' fen 0 m<.lm<Î u mi Cl nango' fCIl

V: a df süta zápaté df opo ldni gó. sèmbè
Koor : - jee-e a nango' fen

0

1I

mam á

mi wè a kó tá tjá kó
ti

mi a nan go' fen

V: téé df opohl ni hópo muyêè s ubî a gó fe n gö
Koor: - jee-e

a

nan go fen

Schema C.

V: ambê nángó?
Koor: man1<.'Î. II

V:

mi~

ambê nángó?

Koor: s Îsa

Ll

mi!

V: ambê nángó?
Koor: mamá u mi!

0
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De onde rbrekinge n en de daarop vo lgende herhalingen van datgene wat daarvoor heeft geklonken. zij n voor ve le liederen kenmerkend
en verlopen vaak zoa ls bij lied (24.) dat in he r
midden ecn zeer duidelijk onderbreking heeft.
wanrna he l begin V<lJl he l lied he rhaald wordt

en na telkens verdergaande sequenties weer
word t afgebroken om weer van voren af aan te
beginnen.

Hel creat ief toepasse n van indirecte referenti es of ellipsen. de kunst van hel gebru ik va n
toespeli ngen in spreekwoorden en andere verbale uitingen evenals andere spont ane of co n-

als vierde belangrijke e igenschap. Dil gaal zowe l op voor het gebruik van nieuwe motieven
in de kunst, de dans of de muziek al s voor een

bijzondere vorm va n ve rbal e expressie. die van
hel sc hijnbare ru zieën. Verbale duels bevallen
improv isat ie en het reciteren van beduchte vcr~
wijten aan he l adres van de pe rsoon die aanges pro ke n wordt. Daarbij wordt ook gebru ik
gemaakt va n woorden en uitspraken uil de
creole nt aa l V;:J1l FrJlls Guyana. uil h e l Nederlands. Enge ls of het Sranantongo. Zoals gezegd. hebben dit soort ve rbal e duels improvisat ie en hel reciteren van bedachte o f ec hie

ventionele manieren om directe referenties te

verwijten tegenover de (egenslander. zoa ls

omzeilen. z ijn de derde e ige nsc hap van
performance-expressiviteit va n de Saramaka.
He l kan daarbij gaa n o m hel o msc hrij ven va n
namen, maar ook van woorden van alledag.
Tijdens mijn verblijf hoorde ik van een aan tal
jongens de volge nde omsc hrij vi ng van ve rs gebakken kip: "met ri vie rwater gekook te rij st va n
gisteren met ged roogde vis'. Door de ironische
omkering w iste n ze precies te besc hrijven hoe
ve rrukk e lijk dit gerec ht was. De vaardigheid in
he t gebru ike n v[jn omschrijvingen en toespelingen voor spreekwoorden is het ultie me doel
van ve rbal e kunst. Deze kWlf.il van het indirect
op bepaalde situati es of fenomenen te kunn en
zinspe le n. wordt voora l door het ci teren van
spreekwoo rdachli gc oda gekoesterd .
Deze indirecte refercnlies, e llipsen. uitspraken met dubbele belCkenis of ook we l a ll egorÎeën z ijn in enkele liedere n te ru g te vi nden e n
worden vaak pas na de lOegevoegde uitleg (die
me l ' /:' gemarkee rd is) duide lijk. Allegorieën
zij n te vinde n in de liederen (17. 24. 28f. 29b.
3 1". 38i. 42.). Indirecte referenties of omschrij vingen bieden (5. 9. 20. 28f. 52.).
Ech te dubbe le betekenissen zijn te vinden in
(10. lib. 12b. 30. 46. 47.) Deze li ederen zouden zonder verde re uit leg a lleen van één kant
beg repen kunne n wo rde n. Lied (12b.) zinspeelt
op ee n spree kwoord .
De ve le capacil cilen, de erke nnin g va n inve nti vitei t e n noviteiten noemen Price en Price

bijvoorbeeld de be<polling a ls 'vriendje (20.)
(Ol doel. Deze elemen ten zijn regelm ati g in de
tek<le n terug te vinden ( 16. 28a. 28e. 29c. 29d.
43. 49. 50. 57.).
SARAMAKA-PEÉ
Bij dc Saranwka worden grote sociale bijeenkomsten di e op (',e n bepaalde manier geformaliseerd e n gestil ee rd ve rlope n en di e ee n
ritue le. dramat ische e n exp ress ieve i nhoud hebbe n peé genoe md (Agerkop 1991: 14-25: Price
& Price 1980: 171 J. Deze bijeenkomsten worden om ver sch illende redenen georgani seerd.
zoals bijvoorbeeld voor de diverse gedeelte n
van een begrafenis. yoor de insta llatie va n kapitei ns en andere offic ië le beambte n. Om ee n
verschil te maken l11et alledaagse gebe urtenisse n wordt het dansen, (romme len en zi ngen
vaak gecombineerd met ritueel en sy mbolisch
gedrag. Zo wordt bij de peé regelmatig voor
verschill ende soc iale contexte n ee n speciale
sfee r gecreëerd, opda t de betrekkingen met de
bovennatuurlijke were ld worden he rni euwd.
Va nu it de overtui gi ng dat aan de peé bovennatuurlijke wezens dee lne men. krijgen deze vee l
aandacht. Soms uit en z ij zich ook doordat z ij
bezit nemen van ee n pe rsoo n. Tegelijke rtijd
verv ull en de péé oo k ee n pedagogische rol.
aa ngezie n tradi tionele kennis van de oude op de
jongere generatie word t ove rged ragen.

SllIlIllHkondre
Wanneer de mu ziek cr opnieuw bij betrokken wordt. bijvoorbee ld door middel va n een
transformati e binnen de eigen soc ial e con tex t
e n daarmee het terugb re ngen van de muziek in
hel dorpsgebied. biedt de cultuur va n de pef!
hi e rtoe de beste l1logelij~heden. De peé. die
dienen als co mmuni cil ti emiddel en voor he t
ove rdragen vall c ulture le waa rde n. bi eden mogelijkh ede n voor versc hill ende ge nres. Een
aanta l van de door mij opge nome n li ed te ksten
werde n bijvoorbeeld b ij ecn peé (ee n dodenwa k. e: l)l)oJ..o-di-diya) in C;t,; 11 uurp in hel billnen land gl.!spee ld. MuLikaal gesproken kunn en
de liedc ren du s o ndnnk s hun eigen vo rm a ls
populair ge nre weer in de oude structure n worden ingepast. De mode rne re ge nres z ijn niet het
tegc ngeste lde van traditionele ge nres ll1a ar
dienen binnen dl.! pl'é ah. ee n toevoeging.

SARAMAKA- SÊ KÊT I
De naam s(' khi heert betrekking op a ll e soon cll
uit voerin gen waarbij dramatisch en Illu zikaa l
lalen t op ee n crea ti eve e n s peelse manier ten
to ne le wo rdt geb rac ht. De stijl is exc lu s ief bedoeld voor hel niet -relig icuze e n daardoor dus
we re ldlijke deel va n het am use me nt (Age rkop
1991: 50-52). Het uitvoeren va n sêkêti is een
onde rdee l v:ln b ijna alle fees te lijkheden van
grotere onwang. uiteenlopend van begrafenisse n lOl andere vormen va n peé. Maar ook de
alledi.lag~c gebc un c lli ssc n zoa ls de rij stoogs t
e n boot vaa rt e n kunncn gepaa rd gaa n me t he l
zinge n va n .\'l'khi· li edercn . Agerkop noemt
.,·êkê'Î de tradi ti onc le. popu laire muziek die
me lodisch en ritmi sc h op de oude Samlll aka·
li cJe re ntradili e teruggrijpt e n waarva n de invloed buiten de Sa ralll aka-lr~H.l iti c buitengewoon geri ng is. Vo lge ns Price e n Pri ce is sêkèti
'populaire IllLl ziek par exce ll e nce', zoa ls ook
b lijkt uit dtëeerstc berichten dic uit het midde n
van de 19 ee uw stammen. (Pri ce & Pri ce

1977:

~:

1980: 178).'

Sally Pri ce ( 1982: 47 1-473 en 1984: 168)
onderzoc ht de inhoud en de motieven van een

(f

JlO

pararhj.\·.'
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groot aa nt al .\·êkhi. De gevoe le ns die op~nbaar
worden gemaak t reiken van licrde tot ver vloekingen e n hel besch rij ve n va n de e ige n hac helijke si tuatie. Hoewell.c door beide ges lac ht en
worde n geco mpo neerd. verschillen Le deson danks van inhoud. De sêkêri v<ln de vro uwen
zijn mee r in gegeve n doo r gevoe le ns van ee nzaa mh e id en bitte rh e id dan die va n de mann en.
Afgaand op Sa ll y Pr ice is o ngeveer de he lft va n
de sêkê,i va n de mann en positief te noe me n e n
slechts een kwa rt negatief. Bij de v!'O uwc n is
o ll gt:veer dricJ...warl lIegatief' 1;:11 slec hl ~ ééllvijfde deel pos itief. De vrouwen zijn vaak heel
specifiek over de aard van o ntev redenhe id d ie
LC in hun pe rsoon lijke leve n voe len. Vrouwen
richten L,ich in hun li ede re n bij voorbeeld op dc
problemen mct hun mannen. diens famili e leden e n dien s andcre vro uwe n. Zij voekn I.ic h
ten aanûen va n deze conIlieten ve rh oud ingsgewijs machte loos. I n de ~('khi worde n hun
dilemma 's ni et aangc!'iproken als algemeen
probleem Ill aal' in termen va n een specia le of
indi vidue le s itu ati e. Zij gaa n daa rb ij in op hUil
eige n s itu atie e n brengen deze zogezegd in Je
o pe nbaarh e id. .
Tussen dc cl oo r mij o pge no me n liedere n en
de sêkhi zijn ve le overee nk omsten te vinden .
Them:l ti"ch bevatten dl' li edteksten. vergel ijk baar met de sêkêli. comme ntaar op specia le
gebe urt e ni sse n. plaatse lijke ge ru c ht en. rela ti es
tusse n pe rsonen. li efde en seks ualit ei t. Daarop
s lu it ook d e waarne ming van Sall y Pri ce aan.
die beschrijft dat de sêkhi-tck sten V~lIl de vro uwen eerder door negati eve gevoelens ingegeve n Lijn e n dat l ij de s pecia le aard va n hun
o nt cvrede nh eid direct kunnen thematiseren. in
tegenstelling tot de .\'êkêri die door Ill an ncn geco mpo neerd lijn. In de door mij opge nomen
(door mann en gecom po nee rde) li ed tekstc n l. ijn
de a lge mene e n ni e t direc le verwijt en en aan klachten op he t ge bi ed va n li e fd esre lati es or
nonne n op het ge bi ed va ll de se ks ualit e it in de

meerderheid (4. 7. 8. 12a. 13. 14. 16. 17.25.26.
28e. 281'. 29a. 32. 33. 36. 38a-i. 39. 44. 46. 47.
52. 56.).
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Beschrijvingen va n ee n bijzondere verho uding IO! een l11et name ge noemd persoon ( 10.
II b. 21. 22. 29b.) zij n eerder neutraal va n too n.
Voorbeelden va n positieve tekste n met een
verhee rlijkin g va n roman ti sc he li efdesrelati es
zijn le vinde n in de li ederen ( 1. 2. 3. 6.18. 19.
45.), waarin meesta l teve ns de eigen goede
eige nsc happe n gep reze n wo rde n.
Een paar va n de sêkêri-tekste n di e door Sall y
p,.;ce naar vo ren worden ge huald zijn ze lfs
bijna ge lijk aan bepaalde liedteksten. De aanklacht tegen andere mense n in een sêkêti (Price
1984: 178) lijkt erg op de aank lacht van hekserij in lied (57 .). Er komen zelfs hele zi nsfrag me nte n uit een sêkêli (Price 1984 : 175)
voor in ee n liedlekst ( 19.).
He l door Bilby (1985) o pgeslelde concept
van een Illuzikaal continuulll lijkt mij gesc hik ter om een poging tOl muzikale indeling van de
li ede re n te wagen. De mu zieks tijl en uit Suriname (kaw ina, kaseko, Marron-kaseko en
bubbling) o mgeve n de jonge, en thou siaste
Illu z iek li e fll ebbe rs ww de Saramaka zowe l in
de stad als in het kustgebied. Ook binnen deze
stijl e n ge ld t reeds si nds lan g de Caribische
traditie
va n
wederzijdse
beïnvloeding,
on tl ening e n menging. In de mu ziek van de
band 'Jackfi sh' worden we l ele menten ui, de
kawina- en kase kostij l overge nomen, in zove rre is deze muziek verge lijkbaar met
Marron-kaseko. ilileen worden er minder of.
zoals bij deze band het geval is. he le maa l geen
blaasÎ nstrume nt e n gebruikt. Ook refereren de
te kste n gedee ltelijk aan het leven in de binnenlanden en :wn de e igen dorpscultuur. In zoven'e
bestaan e r klaarblijkelijk overeenkomsten me t
het Marro n-kaseko va n de jaren lachlig. Ik geef
deze ove ree nkomst daarmee een locale plaats
in tegcnslelling tot de 'globale' in vloeden d ie
mu z ikaal gezien uit het overne me n van uitsprake n uit de Surinaamse vorm va n reggae, namelijk bubbling, bestaan. Uit de bllbblil/g-s tijl, die
onder de jongere stadsbewo ners mee r bekend heid gen ie!. slammen e nkele Ih ema 's die als
verhand elin gen overgenomen e n verder uitge-

we rkt worden. Voorbeelden daarvan zijn Ho/land a 110 paradijs e n 'Vriendj e!' en naar mijn
mening vooral ook begrippen Uil de reggae/
rasta- hoek zoa ls bijvoorbeeld Raggal1llll1/a
(40.) e n Lesipeki (43.), die vaak door he l koor
naar voren worden gebrac ht e n er op die manier voor kunnen lorgc n dat de li ederen erg
populair worden.
Afgezien Va n de invloeden V('11l de llluLiekstijl en op e lkaar kan ook binnen één stijl een
con linuum ontstaan. Een goed voorbeel d voor
de schom melbeweging tu ssen nieuwe invloeden en traditie in het Caraïbische gebied is

dancehall-reggae. waarvoor Bilby bezig is het
bewijs te leveren. Het gaat hi erbij 0111 een
nie uwe crea tie die tege lij kertijd zeef sterk teruggrijpt op o ude elemen ten. Dit is ee n goed
uit gangspunL voor het indelen van de door mij
opge nome n liederen en voor het begrijpen va n
hun dynamische pendelbeweging. Z ij bevallen
zowel vernie uwe nde elemen ten (bezett in g, inst rum entat ie, thema's, plaats, publiek) a ls elementen uil de performance-structuren van de
Saramaka e n de oudere populaire cultuur va n
de sêkéri, Ze mak en mu z ikaal gez ien zogezegd
ee n pendelbeweging tu ssen local e en globale
invloeden.

DOMESTICER ING VAN HET ·VREEMDE':
GEB IEDEN EN NORMEN
In de li ede ren worde n verschillende plaatsen
genoe md . Bij de indel in g heb ik het e igen do rp
als uitga ngsp unt ge nomen. Van daaruit worde n
nabijgelegen dorpen . he t ge he le gebied va n de
Saramaka, Paramaribo, dichterbij ge lege n landen zoa ls Frans Guyana en Colo mbia en ve rde r
weg ge legen landen zoa ls de Verenigde Staten,
Nede rland , Frankrijk e n Duitsland aangedaan .
Bij deze inde lin g vo lge ns het noemen va n
plaalsen kan 11It!1I .ddl a(vragen jn hoeverre de
li ederen de normen van ee n traditi e volgen. dïe
vo lgens Sa ll y Price op de verwac htin g geric ht
is dal manncn L.ich mct succes kunnen orië n-

Srmumkol/dre (/
tere n op dc buitenwereld. vree md e tal e n le re n
e n ee n goede ke nni s ont wi kkele n voor de
omgang me t vrcc md e n. 5
Daarbij word e n in J e liedere n he rinne rin ge n
over ni euwi ghedc n uit het leve n buiten het

Saramaka-gebied ve rwerkt. zoa ls liften. supe('rnarkt en, prostituees en motorfietsell . De mannen denken daarbij na over hun eigen e rva ri ngen met betrekking lot hun e ige n same nl eving
e n die van de kuststreek. In dit opzicht zijn
th ema's die te maken hebbe n mct ervarin ge n
buiten het eige n gebied dus geen ni euw fenomee n. Wannee r wij de discussie rond de co nstructi e van localiteit vanu it dil oogp unt bekijken. is het de vraag hoe rnct het noemen va n
plaatsnamen in de li ederen omgegaan wordt.
Staan ze waar mogelijk voor iets speciaal s?
Hoe \\'ordt de ruimte in ve rband geb rac ht met
de th e ma's waarover het in het de sbet rellende
li ed gaat. wanneer men het feit va n de toeneme nd e mi gra ti e c n de ruimt elijke fl ex ibiliteit
van de Saramaka plaatst tege nover de poging
tot 'domest icering' va n vree mde landen als
localisalieproces?
Samenvattcnd kan met betrekking tot de verhoudin g tu ssen de inhoudelijke th e ma's en het
noe men va n plaatsen gezegd worden dat bi nnc n het cigen gebied (32. 17.), net als bij de
.w') kè,i. de relati es tot vro uwe n nog op zo' n
mani er worden weergegeven dat cle vro uw en
zic h sc hijnbaar nog ste rk in de in vloedss fee r
van de mann en bevinden. De vrouwen uit het
naburi ge dorp wordt ec ht e r ve rw eten dc maatsc happelijke norm e n te ove rtreden en hun
verho udin g 101 manne n te vee l te mat eri ali scren (2 1.). Hun status wordt bijna met die
van ee n prostitu é gelijkgeste ld . Wat betreft het
gebied langs de Saramakarivier wordt in li ed
(52.) vert eld hoc ee n vrouw hct Saramakagebied verlaat. Mi sschien wordt hier ge refereerd aan oe toege no me n e mi gra ti e. He t noeme n va n Lle grote re afstand tol het gebied en
het noemen va n de stedel ijke periferie is de
uitdrukkin g va n de positieve visie die e r besta at over de ni euwe mogelijkhede n di e hi er
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gebode n worden ( I .). De stad zelf word t .Ib
ce n mogelijk heid gez ie n nieuwe lierdesre laties
aan te gaa n e n cic vrouw te zoe.ken die bij je
past C\5. 12a.).
Wat opvalt wanneer ov~r de stad gespro ken
wordt. is hel ahijcl presente thema pros tituti e.
Hel bestaan van de vele prostilUe~s uit de buurlanden en relaties met he n worden dan wel ni et
gehe imge houde n, maar beid~ ond erwerpen
hoe ve n ook niet persé in Lle opc nbaarh eid te
komen (40.), De positie van de prostituees als
vrouwen die econo misch onanli.lJlkelijk I.ii n
va n mann en wordt in li ed (-Hl.) als ' Ill'ach ti g'
o msc hreven. Het land Suriname wordt in tw t.!e
li ederen bij naam ge noe md, waa rin tevt:lls
kritisch wordt ingegaa n op de maatschapp~ 
lij ke e n de ac tu ele politieke si tuati e: (31 a.) 'Aanpassing' is als de droge lijd' en (38j.) 'Suriname is gee n paradijs ... '. Met betrekking
tot he t buitenland wordt in de liedcren dc hoop
lIitgesproke n daar in ee n betere si tuati e terecht
te kome n (50.) of de teleurs telling dat dil ee n
illusie bleek ( I ].). Er lVordt daarbij in li ederen
over de landen die ruimt elijk gezicn hct ve rst
weg, liggen zoa ls Frankrijk, Nede rland e n
Duitsland (29b. 59.) /,0 ged.aa n, alsof men ec n
nauwe persoonlijke band met del.e lat1d ~ n heefl
e n reeds uil e rvaring weet hoe het cr daar aan
toe gaat. Dit is ec hte r geenszin s in overee nste mmin g met de fei telijke si tuati e, De componist va n deze regels is nog nooit in Frankrijk,
Nederland of Duitsland gewees t e n de andere
musici eve nmin . Het res ult aat zou daaron1 de
afweging kunnen zijn dal hoe dichter het gebi ed in de buurt ligt en de relaties ermee dus
concreter ;.ijn, de situatie in de teks te n ook
conc rete r word t wee rgegeven. Hoe verder h ~t
gebied verwijderd ligt. hoe minde r co ncree t de
weergave va n dc relaties ermee is en hoe Ineer
cr sprake is van hoop e n wensen. Tegelijkertijd
wordt cic weergave nonnat iever, bijvoorbeeld
in verband met het gedrag van vro uwe n, naarmate deze ve rde r weg 7.ijn . Wanneer he t in de
teksten gaat 0111 gebieden, waarove r de maker
eige nlijk niet ove r eigen informati e kan be-
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sc hikken of eigen e r v,a ringen mee kan hebben,
dan doet de maker het voorkomen, alsof deze
e rvarin gen en banden lOch beslaan: het land

den in de seksuele omgang met mannen zijn
echter het ste rk s{ e n lopen er op uil dat de
vrouw eell prostitué wordt ge noe md :

wordt in zeke re zi n op de cognitieve landkaart
'imaginair' dichter bij het eigen gebied ge-

bracht dan daadwerkelijk Ie verwachten zo u
zij n op basis van de eigen banden of ervaringen
van de componist.
In meer dan de helft van de li ederen (vierentwintig op de veert ig) die vrouwen , se ksualite it
en de relaties tu ssen de beide ges lachte n als
th ema hebbe n, li gt de nadruk op de normatieve
verhoudingen in de relmies tu ssen de beide
ges lachten . In een aantal van de liederen wordt
vrouwen verweten gee n interesse in s:eksuali te il of ze lfs in een relatie me t een man te
hebben:

Heb je werkelijk nog geen mail gehad, laaI
eens zien (3.) I is hel nier hoog tijd een man
te hebben. ook al ga je flOg naar school (4.) I
ik heb de vrouw gevraagd, maar ze wilde me
niet (120.) I je moet eell man zoeken, je bent
1//1 al groot. (28.) / wanneer ik wegga zal j e me
missen (7.) / alleen ik lIloet zonder liefde leven
(29a.), / toen ik ;n Duitsland was heb ik geen
liefde kUllnen vinden (29b.) / je mag nier blij
zijn waWleer ik je verlaat, niemand zal je zo
goed verzorgen als ik het heb gedaan (33.) / dat
meisje daar heeft haar man verlaten. (44.)

Jn een aantal liedere n wordt over het slechte
ged rag van vro uwe n geklaagd:
Mannen die op zoek zijn naar een vrouw schijHeli geen rechten te hebben (12b.) / de vrouwen
in Frans Guyana scholden mij lIil (J3.) / je
moet opstaan enje wassen (14.)/ hoewel ik van
je houd, word ik ziek van je gedrag en word ik
boos op je (16.) ! je leidl geen goed levelI.
daarom wil geen enkele man je (32.) / jij
slechre vrouw. ga uit mijn ogen, ik blijf zoals
ik bell (36.) / dil meisje liegI.' (46.)
De "erlVijten die betrekking hebben op het
oe vrijpustîghe-

overtreden van de nonn en en

Deze vrouw slaapt te veel l1Iet mannen en :e
moet oppassen geen ::.iektell over te brengen
(10.) / . Pall/i kiiá l/1uyêè ', straotmeisje noemen
:::e je (/2.) / ik heb Kc/word dat er een vrol/W
is die twee mannen heeft (/7.) / twee vrouwen
leven samen in een huis, ze zijn niet proper en
vragen mannen 0111 geld, wie zo leeft krijgt de
Haam Plvsti!ué (2 J.) / dit lIIei.~:je heeft haar /1/an
verlarcn ondanks het feil dat ze :wanger is
(25.) / hel meisje heeft alleelI liefde voor eell
dag, je bent eell bedriegstef; mel/SCII Zijll toch
niet Ie koop, je hebt dali wel het lichaam van
een mens. maar je hebt de manieren van een
hond (38.) / er zijn veel prostitllces in de stad,
ze Zijll machtig (40.) / eell meisje slaapt lIIel
iedereen, van wie : al ze =-J vallger raken? (47.)
Ook hi er klopt de waarneming dat hoe verder
de vro uwen of de relati e uit ruimtelijk oogpunt
verwijderd zijn, des te duidelijker de normati ef-kriti sche toon e n de sfeer van het lied
worden. Daarbij spee lt ook de taal keuze ee n
rol. Wanneer Sranantonga toegepas t wordl
(een taal die hoofd zake lijk in de stad gesproken wordt of door jongeren die ervarin g met
wonen in de stad hebben, zie I 3.1.) bestaat er
vaak een nauwe re same nhang met sch ijnbaar
slec ht gedrag va n vrouwen of hun posit ie aan
de rand van de prostitutie ( lib. 13. J 7. 40.).
Bij alle bovengenoemde songs wijst de instandhouding van de mannelijke hegemoni e e n
de normati eve beoordeling van het gedrag van
vrouwen erop dat de mannen daarmee op het
proces van 'co mmodifi cation ' (Jameson 1984)
antwoorden. Het is bij deze afwegingen zinvol ,
z ich met behulp van de door Steward ( 1985 )
geana lyseerde rol en de the ma 's van liedteksten te oriënteren. Met die analyse komen
de liederen in die z in overeen dat de vrouwen
zo IVorden afgeschilderd dat het lijkt alsof ze
een psychisch aa npa ss ingsmechani sme onl-
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w ikk e le n dal hun dl": moge lijkh e id geeft parallel aan oe seksuele uitbuiting door dc mann en
ee n eigen vorm van uitbuiting te ontwikkelen
( Ila . 21.). Hel beeld va n de vrou we n waarop
de li ede re n zij n ge muIlt. sc hijlll te worden
bepaa ld door twee basiskarakters. Dit bee ld
komt ongeveer overeen l11 et de analyse va n
Bee k e n Mekacha ( 1995). He t elle vrouwe lijke
karakt er hee ft ee n vaste re latie met een man.
zal lal cr moeder worden e n is ee n goede ec ht gellOte. Haar wordt ee n romantische relatie
geg und . Hel andere vrouwe lijke karakte r is dat
va n de o na tll:tnkelijke. vrij gevoc ht en vro uw
die ni et bereid is zich te binden. Dit karakte r
wordt s terk veroord ee ld maar desondanks nic l
gemede n. AchICr de/c wee rgave staat de ideologische boodschap die een waarsc huwin g
aan hel adres van vro uwe n bevat die te onafhanke lijk dreigen te worde n e n di e gemakkelijker aan de in vloedss feer va n de mann en
kunn en o mk o me n. doorda t Lij he t vroegere
gebied van de Saramaka ve rlate n en naar de
stad of naar Frans Guyana gaa n. De ideologie
v an de lied ere n dient ook als leg itimatie e n ter
behoud van het rollenpatroon dat de manne n
tentoonspre ide n d oor bijvoorbeeld prostitu ees
sc herp te vcmorde lc n. maar deso ndanks nilar
hen toe te gaa n (40.) o f door afK eurig te Lijn
over vrec md gi.w n maar desondanks rel3t1es
met dat soort vrouwen aan te gaa n (26.).
De li ed tekste n moe tcn ec hte r ook zo worden
gezien dm dc i11ann~n ni e t alleen sc herpe oorde lcn uil s pre ke n OOl hun eige n hege monie I e
behoud e n. Illaar dat de didactische toon va n
veel li ede re n ook voo rtk o mt uil ec hte betrokkenheid en bCl.orgdheid ten o pzic hte va n de
eige n vro uwclijk e kennissen di e daadwerkelijk
ee n leven le ide n dat buiten de normen e n daarmee dus buiten de bescherming door de maat schappij va lt. Het geb ruik va n no rnHlti eve li edtekst en moet du s worden geïnte rpreteerd als
midd e l. waarm ee geprobee rd wordt de veranderin ge n in de rollen van be ide geslac hten
binne n en buiten het ge bied va n de Saramaka
te lere n begrijpen en tc kunnen co ntro leren .
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He l lransfonne rcn van vreem de plamsen 101
ge bieden waar men le lf ervaring mee heeft e n
die daardoor i11Ol":ten voldoen aan de eige n
nonnen kan al~ loca li serings proces worden
beschml\vd. Dit gc ldt eve nee l1.S voor de pog in g
o m de nwnn e lijkc hege mo ni l": over vrouwen
duidelijk IC make n door over hen normati eve
oordelen Llit te s preke n en afkeuring op id eolog isc he gro nd shtg tc lat e n blijke n. Dit 011danks het feit dat ee n gedee lt e va n dc vro uwe n
in toenemende mate eco no mi sc h onalhankelijk
wordt en ruimtelijk gCL ie n ve rder ve rwi jderd
"aakt. Ecn groot deel vall de personen keft
momenteel bu iten hun oude gebied langs de
Suri narncri vie r. Bove ndi en is de band meI de
s tad ve rs terkt. D~ Saramaka onderhoud en ec htcr allo lang contacte n met de ku sts treek e n
Frans Guya na dat Lij er allang op zijn voorbere id dal IC deze c ulture n bijvoorbeeld in he t
huidige proces va n 'collll11od itïcation ' tege n
kunnen komen ell hoc 7e ermee om moete n
gaan. Naar mijn mening zull e n de transfonnati eprocesse n die vroeger naar he t e ige n ge bi ed
werden terugge brac ht . I.oa ls bijvoorbeeld de
int erpre tati e e n de beoord e lin g va n het leven en
de cu ltuur in vree mde plaat se n nu worden
uitgebreid met geb ieden di e builen het e igen
territ orium li gge n. Localiteit kan hi er als tegenwerkende kracht. als domcsticering va n het
vreemde door ee n (nega ti eve) herwaardering
van de invloed van g lo balite it e n als uitbre idin g va n de eige n in vloed worden gezie n.

VERDEDIGING VAN DE EIGEN CULTUUR
De derde fac lor binnen de di sc ussie ove r de
productie va n loca lit e il noem ik 'verdediging
van de eigen c ultuur' . In ee n groot aanta l li ederen (9. Il a. 20. 23. 28a.b.e.d. 2ge.d . 3 Ib .c.
37. 38j. 410. 44. 43. 53. 55. 57.) worde n lïloso fi sc he ge dac ht e n uitges prok en die ook re ligie uze afwegingen bevatt e n e n die ee n bepaald
levensgevoe l ove rdrage n. 1.00vel binnen de gemeenschap als va nuit persoonlijk oogpunt.
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Goede voorbeelden daarvan z ijn de li ederen
(9.) en (37.).
Tusse n deze filosofisch e li ederen of beschrijvingen van he t eigen bestaan zijn er vier
li ede ren te vinden die de nadruk leggen op een
'(radi1ionele component' die duide lijk meer
met hel leven en de cultuur in de binnenlande n
dan Illel hel leve n binnen de stadscultuur van
doen heeft ( 14. 24. 28f. 48.) . Valluil hel perspectief van de mu sici die nu in de stad leven
gaat he t hierbij meer 0111 het '(opnieuw ) uitvin den ' va n 'tradjties'.
Ee n ietwat and ere inhoude lijke component
is bedoeld als soc iaal commentaar. Hier worde n politieke th ema', al s ' aanpassing' (38k.
3Ia.), oorlog (42. 54.) of de toenemend e armoede (5. 15 .27. 41a. 60.) vanuit het e ige n
gezichtspunt behandeld en veel concreter
weergegeven dan in de liederen lIit de filosofi sche hoek.
Het weergeven van ee n eigen filosofie, het
'u it vi nd en' van ' traditi es' en het geven va n
maatsc happelijk e commentaren interpreteer ik
als co mponenten die een besc hrijvin g van de
eigen cultuur inhouden. Het is he t ' muzikaal
vieren' van ee n gemeenschappelijk begrip meI
betrekking lOt hel leven, waarin ook persoonlijke ervaringen verduide lijkt worden. Volgens
Appadurai (1995) moel localiteit immers
vooral vanu it hel oogpun t va n relaties en co ntexten en ni et geografi sch worde n gezien.
Diens definitie van 'localiteit al s eigendom van
het sociale bestaan ' is op deze li ederencategori e absoluut van toepass ing. Vooral de
kinderli ederen (3 I b. 3 1c.) e n de besc hrijving
hoe het dorp sleve n 's avo nd s een feest wordt
(37.). zij n sociaal eigendom.
Localiteit betekent echter ook dm men zich
ervan bewust is, hoe de e ige n intimite it kan
worden verdedigd in de situatie die van buitenaf opgelegd wordt. Dit kan bijvoorbeeld het
geval zijn bij toenemende inspanninge n van de
staat om kl einere ge mee nsc happen onder zijn
hoede te nemen. Jui st de li ederen meI co mmen laren over politieke gebeu rtenissen uit het

verleden (oorlog) en de tegenwoordi ge tijd
(toenemen van de armoede en de ont wik-

keli ngspoJitick onder de noemer ' aanpa ss ing '),
zijn, net als andere 'topical so ngs' uit het
Caraïbi sche gebied pog ingen om. o nd anks ee n
zekere machte loosheid, het eigen standpunt te
omschrijven en fe verdedigen.
]11 dit verband spe len ook de li ederen met
een dubbele belekenis ( 10. I I b. 12b. 30. 46.
47) een belangrijke rol. Door de dubbele be-

tekenissen wordt een 'insider' -begrip opgeroepen en geproduceerd. Toe hoorders die niet
ovcr deze kennis besc hikk en kunnen slec hts
ee n gedeelte van de mu zikale boodschap begrijpen en worden die nfengevolge in zeker
mat e buitengesloten. Daarentege n kunnen de
toehoorders die de dubbele bodem begrijpen
deze liederen a ls hun sociale eige ndom beschouwen.

INPERKINGEN DOOR TAAL
Een g root aantal liederen is ni et alleen in de
laai van de Saramaka geschreven. maar maake
ook gebruik va n woorden e n zinsfra gmenten
uit andere talen (8. 18. 2Sd. 38k. 4 I .58.). Ik kan
hie r onder andere voorbeelden aanvoeren van
Nederlands, Sranantango e n voor ee n deel
Ndyuka. Code-switchi ng is in Suriname over
het a lgemeen zeer wijd verbre id (z ie 1 2.3.) en
is vooral onder jongeren verbonden l11et statu s
en imago. Voorbeelden van code-switching
z ijn Ie vinden in de liederen (5. 38b.) Op het
eerste gezicht is code-switching vooral een
kenmerk van invloeden van buitenaf, een aanwijz ing hoezeer het gebruik va n andere talen
het eÎgen taalgebruik beïnvloedt en daardoor
dus eerder een ke nm erk van globalise ringsversch ijnselen . Price en Price (1980. 199 I)
bewijzen echler hoe sterk het betrekken van
vreemde talen deel uitmaakt van de traditie van
performance en andere li edge nres. Dit komt
doo rdat de erkenning van inve ntiviteit en va n
noviteiten een belangrijk onderdeel van

Sral/(llIkont/re

Sara maka-perfo rrn a nce is. In ve rba le uu e b
wo rd ~ n v'Jak vree md e woo rde n en uit s praken
(O~gepa s t. Dit fe no mee n treedt hi er daa rom
ni et voor het ee rst o p. maa r hee ft al de karaktc rtre kk e n van loca le pe rfo rm ance- patronen.
Deze ' taal mi x' va n tenmin ste vier. maa r zee r
wa arsc hijnlij k nog mee r tal e n (c r zij n zeke r
nog. ee n aamal woord en uit and ere Marro l1tale n
e n de creole nt aal van Frnn s Gu ya na in teru g te
vinden) is deso ndank s niet goed te beg rijpen
voor perso ne n di e andere ta len spreke n. De
woo rd en e n de z in sbo uw ko n1en grote nd eels
uit he t Sarall1 a ka e n de woorde n uil de vree md e
taa l zijn hi er in ze kere zin in ingebed. o m
b~ p aa ld e so ngs ee n bij zo nd er karakter te geve n. Ook hi er s pee lt het imago wee r ee n ro l.
He l klinkt irnrncrs anders wa nn ee r je in pl aat s
van · Betre i go de nanga fit j a- ma n !. (S rana nto nga ) · Bê te i gó ku tïtj a-wó l11i ~·. zoa ls het in
Sara mak aan s. zegt. Dat wat oppe rvlakk ig
Illulti - lin g ua le mu zie k lij kt te Zi.jll . is in werkelijkheid allee n vo ll edi g te beg rijpen voor he n
di e de Saram akaan se taa l behee rse n. De liedere n zijn dus taalkundi g sterk vastge legd e n
ric ht en z ich o p ee n speciaal publi ek.

LOCALITEIT ALS HERINNER ING
Me n ka n z ich oo k Jfvragen of loca liteit in de
vorm van de nk en en voe le n ni et in ·me mo ry
places ' , korto lll de herinn ering zou kunn en
worde n verankerd, ln de dorpen in hel binne nland bete kent localite it voo ra l sa men o pgroe ie n en cO IllJlluniceren. Vooral in de stad
staan Sara mak a di e afk o msti g zij n uit hetze lfde
do rp of dezelfd e grote famili e (bêè) intensief
me t elkaar in co ntact en gebruike n in hun
cOlllmunica ti e vaak to poi uit de herinne rin g,
dat w il zegge n, gedeelde ervarin ge n uit de binne nl a nd en.
Lipsit z ho udt zic h in 1ï l1l l> Passoges ( 1990)
bez ig met de vraag in hoeverre populaire c ul tuur e n coll ec ti e f ge he ugen met e lkaar in verband sta an, Aa n de ene kant beteke nt de aa ll -
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weL ighe id van massa media ee n ra mp voo r het
coll ec ti eve ge heuge n, maar aan de and ere kant
b,~ïn v l oedt het co ll ec ti eve ge heugen juist de
produ cti e en rece pti e va n de massamedia-c ul tuur. Lipsit z besc hrijft hi e r e nerzijds de dial ecliek van de gesc hi ede ni s, di e het to taal van
collecti eve. menselijke erva ringe n omva t, al s
ee n acti vite it va n het ge he ugen. Aan J e and ere
kant staat he t cO IYlmerciële ge no t al s tege ngt: ste lde van gesc hi ede ni s. CO IllJllercieel ge no t
verd ee ld de ma atsc happij in aparte consum ente n en werkl daarbij vooral met hel mec ha ni sme va n het ve rge ten. Hel sc he idt me nscn
van traditi es uit het verl ede n e n gee ft he n hl.: t
gevoe l dat hun ve rl ede n mind er bepa lend is
voo r het hede n.
Voor de songs di e ik heb opge nomen. is de
th eorie va n Lipsitz met bctrekkin g tot po pu laire Illu ziek al s he rinn erin g in di aloogvorm
va n be lan g, Roc k- ' n-roll - li edjes bel re kken
door hun re ferenti es aan beke nd e fo lk-wI es e n
gebe urt e ni ssen, of door hel ge bruik V~1I1 dc taal
van de straal. de toehoorde rs bij de Illu z ie k. De
li edj es ko me n gedee lte lijk uit het leve n van
all edag c n kunne n daar wee r ee nvo udi g mee
vers me lte n. Wann ee r het publie k zic h de te kste n herinn ert en deze he rhaa lt . leggen deze als wa re het ee n ritu ee l - de ge mee nsc happelijkhe id va n de a ll edaagse ervarin ge n vast.
Er bes taat in de po pulaire mu zie k van Suri name o p nationaal ni ve au oo k een gedee lde
ervarin g, 1.0 blijkt uil de di aloge n ove r bepaa ld c th e ma' s tu sse n bands met versc hill ende
Illu ziekge nres. Uit het oog punt van produ cti e
van localit e it door he rinn erin gen kunne n
voo ral de door mij ·fi loso fi sc h' ge noe mde li e deren maa r ook de twee 'kinde rli edj es' (3 1 b.
c.) nog va nuit ee n and er perspec ti e f word cn
bekeken. Liederen zoals (37.) zijn ee n lo llied
o p de ge mee nsc happe lijke erva ring onder jo nge re n binne n de dorpscultuUf. Wa nnee r deze
li ede re n in de stad worde n ges pee ld . dan geve n
zij va n twee z ijden toegan g. zowel van buit e naf
als va n binnenuit. De mu zie k is als stede lijke
mu ziek toega nk e lijk voor ee n ni et-Saramaka
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publie k, omdat de kawin a- achti ge stijl zeer
populair is en de tekste n op z ijn minst gedeelte lijk door midde l van code-sw itchin g voo r ee n
and erstali g publiek te beg rijpe n zijn . Van binnenuit ervare n ec ht er de toehoorders, die over
dezelfde e rvarin gen e n he rinnerin gen kunn e n
besc hikke n als die welk e (en gehore worden
gebracht, ee n ge voe l van ge meenschappelijkhe id. De gedeelde en door de mu zie k ten
ge hore ge brac hte ervarin g kan zo ' localiteit
van de he rinnering ' ge noe md word en.
Eigenlijk zou de inde lin g van de muzi e k a ls
populaire cultuur ee n tege nargume nt moe len
zijn voor de processen van ee n collecti e f ge heugen. De mu zie k is verkrij gbaar in de vorm
van cassettes e n wordt gebruikt om in de
' woonkam er" van het hui s in de stad al s alledaagse amu sementsmu ziek af te spe le n. Vol ge ns Lips it z kunn en zulke vorme n ('gecommerciali seerde amu sementsmu zie k' ), die e ige nlijk voor he t overgrot e deel verantwoordelijk zijn VOOr de 'e rosie' van hi stori sc he e n
local e kenni s in de handen van inheemse arti esten en toehoord ers jui st al s bron en al s aan knopings punt diene n. Ee n aantal van de lie deren (di e ik al s ' uitvinden van traditi e' heb ingedeeld ) z ijn welli cht ex pres en op ee n didacti sche mani e r bedoeld voor het overbren gen
van hi stori sche kenni s. Ze gaan ze lfs de beschikking Over persoonlijke hi stori sche erva rin g van de co mponi st van de liedere n te boven. In li ed (38e.) wordt ee n plaat s g enoe md
di e vandaag de dag in ee n stuwm eer verdwene n is en du s helemaal gee n deel meer kan
uitmake n va n de e igen ervaring, aangezien de
bo uw van de stuwdam plaatsvond voor de
musicus gebore n werd. Vooral in lied (3 8e.)
kunne n. ondank s het I'eit dat het li ed op het
ee rste gez icht een gewoon lie fdeslied lijkt.
sporen van ee n ge meensc happe lijk , locaal geheuge n worden terlIggevonden .
De maalschappe lijk comm entare n ' he rinnere n' bijvoorbeeld aan het e ige n 'actuele' ve rlede n. bij voorbeeld de bouw va n de stuwda m.
de toes tand tijde ns dc oo rl og, et cete ra. Het

ge heugen hoeft nie t per de finitie op het verleden teru g te grijpen. De li ede re n kunne n ook
aan ge meenschappelijke ervarin ge n uit hel
hede n ' herinn eren' , zoals bijvoorbeeld aan het
ge vaar van de vrachtwage ns met bau xiet o p de
straat die van hel gebi ed van de Saramaka naar
de stad le idt ( 10.). Z ij zijn de ge mee nsc happe-

lijke ervaring van iedereen die regelmo1lig

lUS-

sen het binnenland e n de stad pe ndell. Zo kan
mi sschien ook de felke ns opnie uw opduikende
kriti ek op de toe nemende armoede en de hui di ge ontwikkelingspolitiek van Suriname al s
'herinne ring aan het hede n' worden gezi en.
Wann eer men zich wat betre ft de vraag l1aaf
localiteit loute r en all een met de li edtekste n
bezighoudt, zou men de tllll ziek al s geheel , l11et
de dim ensies pe rformance e n praktische lOepassing ve rwaarlozen. Volgens De Boek
( 1995) kunnen mond elinge of tex tue le cultu re le tek ste n vooral secundair al s herinnerin gen
of dragers van hi stori sche kenni s word en besc houwd. De betekeni s van de versc hillende
tekstfragmenten wordt pas door een ac ti eve
perform ance gec reëe rd. Sommige te kstfragme nte n kunn en ze lfs pas weer naar boven
worden ge haa ld door ze te ' performe n'.6 Er
moet daarom mi ssc hi en ni et worde n vergete n
d at het bij de mu ziek e n de liede re n niet in de
laatste plaats gaal om de praktijk e n hel creëre n
van een performan ce-ge mee nsc hap. Wi e bij
ee n concert in de stad of in een van de dorpen
in het binnenland was, hoort bij deze ' local e
gemeensc hap ' e n beschikt over gemeensc happe lijke 'locale kenni s'. Zo ni et. dan leert hij di e
door de teksten of van de andere deel ne mers.
Dat beteke nt dat jui st de i nbeddin g van deze
locale kenni s in mu zie k e n tekst ervoor zeg t dat
hij verder overgedrage n zal worden. Wannee r
de kenni s in de vorm van de versc hill ende
tekstfragme nten verloren gaat, is de kan s vrij
groot dat iemand zÎl:h tijdens een performance,
al s is het er ee n me I de ni euw ste en meest
'ge technologiseerde' vorm van mu zie k in bijvoorbeeld een van de di sco 's in Paramaribo of
bij MTV-Surina me in het jaar 20 I 0 - ee n aant a l

Sral/{lIIkondre a

van de tek sten kan herinnere n. En \. . ie zeg t ons
dat dal dan niet in de vorm van een peé gev ierd
gaat worden?

LIEDTEKSTEN
De vertaling van de liederen is ni et altijd letterlijk. Het cOlllmentaar dat onder de liederen
staat en dat gema rkee rd is met ee n 'I' komt ni et
V~1Il mij. Het is ee n inle rprewtie va n de li ederen
en ex tra toelichti ng van de personen die als

I.

3.

4.

5.
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par(ulijs.'

bronnen va n informatie geraadpleegd werden.
Een
aanta l
liederen
Lijn
door
de
geï nte rviewden
ni et
vrijgegeve n
voor
publicatie. waarduur in cle chro nolog i sch~
reeks een aantal nunll11crs onlbreken (2. 7. 43.
52.). Dl: vCI1aling v,ln de songs van uit hel
Saramakc.1 in het Nederland s we rd in overee nstelllming met de individllCk bronnell .. ~~
maakt. met behulp van verdere toelichtill~ . Bij
de schrijfwijze van woorden die duidelijk
Saramaka zijn. heb ik mij gehouden aan Voorhoeve ( 1959) en Donicie e n Voorhoeve ( 1963) .

Jou ci lieni je! Joucilieni ba!
mi tendi wán lóbi
a para pi.lsi.
na para p<Îsi lóbi,
mi t<'i lóbi e n df fósu miji fen mam á.

.lo//ciliel/i je! .lo//cifiel/i ba.'
Ik !tel, eell liefje ge\'oJ1dell
op de 'Pam Pási',
('l>1/ liejje up de . Pam Pási '.
Ik ben verliefd op de eerste dodller
IIwedo:

Sa ma tüki
i na i gö a má piri gogó
tja ko isi.
Dai gogó
mi lóbi df Illiii dê.

fell/ol/d hee./l ge::.egd
dal je nog niet
naar eell IIIml gaal .
.Ie achterste Oai,
ik ho// I'all dm 1lleÎ.\je d(ulI:

Of mifi dê e jabi i ja kè
téi w:.ln mánu awá,
nono mi kê léi téé mi kabá
nou mi téi wán wómi df mi lóbi.

Dm meisje daOl; jij u'il geen seks,
een 1110//.
Nee, ik u'il lIaar school lol ik kie/or bel/.
dm/ /teel/! ik (>ell 1I/{111 die 1'0// lIIij hOI/dl.

Té na dê ...

Er is geen tijd Illeer VO{)f: ..
hier op l/arde
is eell goede plek,

gro ntapu pc u de dja na
wa ng sweel presi,
die aarde is ee n spee ltoneel
iedere kOll1t en speel t zij n deel..
di uma kornl vrij .
kOSllbanti ka diri.
6.

1/0

Bij mij gaat het heel goed hoor liefde dame!. ..

Bij mij gaat het hed goed hoor liefde Joy lin, ..... Engelin ...

neem

die vrol/II' kali je 1111 Rmlis krijgelI,
KOl/seballd is duuI" geworden

\'ml

de
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8.

Meike Reijennall
Hallo mijn :-.chat. t,lIgel van God,

wil jij Illij niet geloven
dat ik ec ht van jou hou.
Hallo mijn schat. ingi fu gádu
yu 110 wani bribi
mi táki mi lóbi yu.

9.

Of goóll lfba akf jce-e jee-e so i dê
é wán sèmbè buusé jo bo i dê 0

ja IllU mêni ba - fa i dê.
i 1111.1 mêni ba - fa jo kó.
10.

Djogi lies; mam{! -

palanalllll wagi mêni mi!
11 a. Sèmbè Ifbi nuiti á loóbi ju

df gaán gádu hem mbéi d{ goón Irba
a mbéi sèl1lbè téé akabá

a mbéi mbéti.

r r b. Mahlria kîsi Gainsa.
Gainsa ábi piki sa deesi vannoudu.

12<1. Apanli kihl f1ll1jêé
so de Ó lá kái ju ,
so de ó dä i wán nê.
atjá mi kó téi wán vremde ling.
mi gó na fóto scéi
mi sf wán 1l1uyêé

mi pidi dl l11uyêé
df muyêé án kê mi
mi ó gó dêdè dê.

12b. Ahala qua-qua
án rá ICli "I ganÎa dóà.
13.

Of mi gó na Ab rase i
yu 110 yere san pasa
de wentje kái mi a mi nê
de láki 111; na bUil.

". enge/ van God,
Je wilt me niel ge/oven
Ik zeg dat ik van .i(~ houd

De aarde jee - jee - ::0 is hij ;;emaakl.
\Vaf/fleer een mens niel van je houd!. dan is
dat zo,
je moel er niel aal/ del/ken hoe je flit bew.
je moe! er aan denken hoe je ~ ufl wordelf.
Djogifie.,i Mama _ 7
'Pa/anamu WaMt"' Pas ol' lIIet

1111).

Je moel geen problemen hebben lJI et het
leven van iemand anders.
God heeft de aarde geschapen,
hij heefi de mellsen geschapen. ~
lol Ilij klaar was,
hij heeft de dieren geschapell.
Gainsa heeft malaria,
Gaillsa heeji wal medicijnen l/odig. 9
Apawi kiiá III/.~jêé llJ
zo roepen ze nuar je,
de ze naam zu llen ::e je geven.
Zij heeji een vreemdeling voor mij ge/wald,
ik bell tIallr de stad gegaan,
ik heb daar een vrof/W ge;.ien,
ik heb de vrouw gevraagd,
maar de VrollW wilde lIl~i l1ie/,
ik zal nu s/erve/I.
Een kakkerlak die voor de deur
van een kip slaat,
heeft geen rechten meel: 11
Toen ik flaar 'Abrasei' (Frans Guyana) gin/{,
heb je /liet ge//Oord wat er gebellrcl is,
de vlVuwen /Joe/fldell me bij mijn /Iaam,
~e ze;;gell dm ik niet goed ben.

Sra11(II1kOlUIre {/ liD paradijs.'

14.

15 .

Muy~é miîi
h6po gó w.isi nllisll
léé i kab.i.

Meisje sta op.
jl' 1II0N jiJ ~(/(/II

Te y u opa m<lmante

Wmlll('(Jr jl' \' 1II00Xl)l/.\'
::.oek dOIl lI(1ar geld,

luku fu moni
Tc i na luku fu Illoni

17.

bel/I. I.:'
0PS(O(/{,

1\'{lJIlleer je lIiel I/l/(/r geld
=:' /11 ji' o/ïl/Oede leidelI,

yu go pcna.

16.

1\"(/.'\.\"1.'1/.

lOl je l'rll/el' k/aa/"

Mi nanga ju .\ no Ican ti

~oekl.

Ik ell jij :ijll ge(JI/ I'ijandell
Mal/1a (/JIei.\ je),
kijk I/Oe je /IIij (uHlkijkl,

M':lImi.
ltiku ra ju luku mi
so é Illcki mi luni e hron.
Mi <ibi wti n làhi
é ju mhéi so mi ó siki d.1 I.

Ik heb l'ell liejje,
als jij :.0 dOei lI'ord ik :.iek

1·011

Mi a wa n lobi di mi I<l lobi
a 1.( flcri wi.l n ~wi ti Ileri

Ik heb een geliefde die

//lij IWlldl.

ell die op een sdlOllige 1I1l1J1iër seb' 1111' / mij

so mi ye rc . sn mi ye rc lak i wa n um a de nanga \l1 m:1.
Yago uma -

ik ~ellO(lrd, :,0 lid) ik gehourd.
d(l/ ent 1' /'{J!l1\' /ll'ee I1WlllleJl heeji,
Yago -lIIei.\ je -

so

0l' eell dag

::'0 II/aak je II/e boos.

I'WI

je.

hceli.

II

18.

19.

II

tc wan dei

sa mfti

~\

kondc.

:'0 /1('/)

:. //IIl'1I u'ij ('{koo r op de:,(' plaats ,egiJl/koll/ ell.

a mi Ilanga yu wan-wan.

Ik ell jij alleel/,
O/IS Ire/ell Ira' u'ij doen.
1I'(//1I11' el" de dood /lil' f flls .,'el/lJeide kOIl/I,
:.ijll !tel jij ell ik al/een.

A nallgo jee a nango' fcn

Ze

o mamá

0, die

A mi nan ga yu wa n-wa n
mek i ti sabi sa wi du
é fï dcdc 110 ko a mindi

1I

mi we

a nango ' feil
a di s.Îta l;Îpal é
mujêè tll è mi
<I !lango· fCIi

n ~lIl go'!

Mam<.\

ti

mi - s isa

glUI 1 - jl' t! -

: e gaar I\'eg

\ '1'(1/111 ' 1'(111

//lij

::.e gaar weg.
Op :.aTerdagtll'OIul
\'er,,.ekl her mei,vje bij Illi).

a di sclnde m.imalé
di opol<'i ni g6
:-.èmhè u mi wè a kó [ei t:î Ijago
Téé d i opot:1n i h\)po.
llIu yêè subf a gö fen g6 - ba.
Ambê

Il/al

: e go(l/ \J'eg,
Op :,olldagll/()1xen
l'e/uIJkt her I'lieglllig.
lIIi}/1 l'rh' lldil! . Î(' l1u/lul k01ll1 Il(Iar

ajl/(/leJl.

her l'Iiegll/ig kOIl/I .
de 1'1'()/{H' il/ en gom weg,

Wmll/ eer
S/(Ipl

Wil' g(/ar er weg ,"
II

mi ..

Die

I' /'{JI/II' 1'(11/

Illi). die : 1/S1er

I'al/

mij...
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20.

Meike Reijerman

Perere, perere. perere !
Perere i kan wa
ti hifi dî köndè aki
ju wan-wan da dî perere
wáka lontoe á heé pi da i seéi

ju wan-wan da df perere.
21.

Tu uma na wan osu

nawán u de ábi mánu
téé de hópo - ba! de ná wási fesi

Kadju-uma, na i Ifbi so
jajo nê jo tj a
wáka a ga nda
bégi ma man i
bégi ma mon i!

5050

22.

Tiya Dalia, Dora, Dom,

24.

Tiya Dom?
Anana,
ju mûsu bégi anana.

'Anana "
Je moe! tOT 'Anww' bidden.

Mánu kêndè -

Naar de plaats van de man,
ze gaat naar de plaats van de man.
ze is de 'vrouwenschotel . (wasteil) vergetef/.
Naar de plaats van de vrouw,
gaat hij naar de plaats van de vroltW.
dOf/neeml hij het geweer en de geweerzak mee.

a nango' a mánu kóndè
a dfsa di muyêè paábi.

Mujêè kêndè A nango' a mujêè köndè
a tja di góni ku dî sáku.

25.

A de anga bêè, /óbi dî nnga bêè.
suma gi eng hele.

Nónö df miîi dê
df sa heng mánu gó.

26.

Mandá di buka e
na me i lanti jee.
mandá eng ku kêni ,
biká ju da mánu má.

27.

Twee vrouwen !Vonen in een huis,
geen van beiden heeft eell man,
wanneer ze opstaan - bal wassen ze hun gezieh! lIiel.
Vrouw van Ka{~ju, wanneer je ;:0 leefl
krijg je de nOWlI prostituée.
je loop! rond.
Om mannen om geld te vragen,
om malllien om geld te vragen.
Taille DoIIGl; Dom, Dom
waar ben je zo lang geweest,
Tanle Dora?

pe yu ben de so langa

23.

'Perere, Perere, Perere! '
'Perere' ....
Van het hele dorp hier
bell jij alleen de . PC/'ere·.
rondlopen zal je ook niets meer helpen,
jij alleen bent de 'Perere'Y

Pená, pená
wc di wêi téi mi bucá
a sèmbè báslI
pená, pená
na mi tá de.

Ze is zwanger,
door wie is zij z wanger geraakt?
Nee, dil meisje hier
hee.fi haar man verlaten.
Wanneer je eell boodschap stuurt,
laa/ he! de mensen niet te welen komen,
stuur hem op een handige maniel;
want bedenk dat je al een mail hebt.
Armoede, armoede,
de wereld heeft mij
bij de mensen onderaan terecht IatelI komen
Armoede, armoede,
zo ben ik nu.

Sranallkondre a

1/0

7S

paradijs!

2Sa. Bái sibá de r<.i bái tá s ibá mi fu
mi dêJè gó.

Wal/neer iel1/(lIId m!} vervloekt,
:.al ik stervel/.

28b. Ou mi di 1010
nob i téi dî moni.

GelI mij de ("asseffe
('n neem

1111

hef geld /emg.

28(; Zonder onze liefdes-d ingen
kunnen wij niet leven.
2Sd. No kree moro!

Hllil

28c. ju dî mamá dê
kaba a mi bi:Îka~

Jij dam: VIVIIH',
SlOp met die dinKen
ach/er mijll mg!

28f. Gólu boóko
paya si hfi ni wán ll1uJee
suku hên nj anján bàngà.

De Gólll (j7eskalabas) is Kebroke/!,
iedere V/"OIlH'
moel haar plaats :oeken om fe "IantelI. H

29a. Afondo mi
mi wan-wan ná sa dê .

Ik l'erb(lCIs me,
ik alleen kali hel niet begrij"en. l.~

29b. Fa waka s Îsa unde kondè ahî
di mi gó na Joisie
mé á féndi lóbi alä.

Hallo ::.us ...
Toen ik naar Nederlmul b('11 gegaan.
heh ik daar geen liefde gevonden.

29c. Fá

1I

kó dja wá kó sûk u toóbi.

Wij

lIief meer!

;:)j1l

niet xekolllen

0111 ru::..ie Ie

::..oekel/. lh

29d. Sa ma kond è
mi de kó gó - e!

Wij ::Jjn op de "IaaIs I'an ('el i (Illder,
ik bl'1I weer aan het Iveggaon.'

30.

Ik lvii hem :Jen,
de geesr \1(111 hel plein
ik lVii hem ::..iell.

Mi kè si èn
güdu a kamÎa u kónd è
mi kê sf e ng!

1'(11/

dit dorp,

3 1a. Dèè wei ko' u ko ' ti goon,
Aanpassing d6u a Sranan.

Nu is het de dro?,e tijd, bewerk je akkel;
'Aanpassing' iJ er ill Surinllllle,

3 1b. Gain-Gain kulé ku sè mbè~

G{lill-Gain I7
loop mee 11/el de meI/sen.'

31 c. Fo fi tengele,
tapü a bäka (apC! a fési.

eel!

De tijger roepl 'fa' en 'ji',
\'(111 aC/Herell en een I'(UI I'o rell.

76
32.

Meike Reijerman
Be mi lei lobi u mi
Yago- muyêè
ja tá kê ómi móà só.
ma df l11uyêè mifi dê
unf'aan df mbéi
ja tû kê mánu móà?
U di ,"ku libi fi i
hembei nawan ómi hoi en dá i.

Laat mij eens eel! lievelil1g voo r lII eze(lpokkell,
Vrouwen van }ágo
juf/ie hebben blijkbaar niel veel op met
mannen.
Dat meisje daar!,
hoe gaal hel met je,
dar je geen man meer IVi" ?
Omdat je geen goed leven leidl,
wit geen enkele man iets Vflll Je.

33.

Muj êè me isje a áti mi
fa mi ó f'îka yu.
ja mu su span 6 to wan de.
Á de fi wái gó
á ó hói kum a mi.

Meisje het spijt me,
dat ik je per/aat,
je moet je niet opwinden, er z.ijn ({Ilderen.
Je mag niet blij zijn WlIllIwer ik je verlaat,
want niemand zal je zo goed verzorgen als ik
het heb gedaan.

34.

Lóbi na wán taánga so ndi.

Liefde is een machtig iets.

35.

FÓlo-mazo, s;ulmaka-mazo,
be nde- mazo náng6 s ûku linzó mazo.

NOl! uit de stad, Saramaka non,
Een mooie pater zal eell mooie non zoeken.

36.

Wede- ma wede gó fi i
só mi de so mi 6 lang.

Jij daar, slechte vrouw, ga
ik blijf zoals ik bel1.

37.

Téé sapaten la dou
110 hifi sè mbè nángó,
sapaten dóu limbo
nóà i jé i de pee pa lá pêé,
sapaten dó u Iîmbo
de wo mi ko' hafka,
womi miÎi u ko' haika! ,
fa de muj êè min tá pêé.

Als het avond ~I/ordl.
gaan alle mensen weg,
wan neer hel mallnlicllt komt,
dan hoor je de mei.\:ies feestvieren.
Als het avond wordt.
komen de jOf/gens om Ie luisteren.
Jon gens, kom om te luisteren
hoe de meisjes feesH'ieren!

~jieg

-

38a. Of mujêè mi1i dê
mi j éi ja tá mánu
he n mi ko pooba i lLiku (2x)

Dat meisje dam;
ik heb gehoord dat je geen mali hebt,
daarom ben ik gekomen om dat Ie controlereIl,

38b. Df miii kó. df mifi k6
san mi jéi
hen mi kó sÎ tá hoi a saide
sa mi yere hen kó sf
wán daka lóbi hen df de.

H et meisje komt, het meisje koml,
wal ik gehoord heb,
heb ik ook gezien,
WaT ik gehoord heb, wil ik zien,
ze heeft al/een liefde voor een daR.

38c. Téé mi lil pidÎ i já tá kê.

Wanneer ik j e )ImaM. wil je /liet.

Srmwllkowlre

38d. Ja lóbi mi ku bûka mób

HOIl nif!1 /IIf!er alleen
=:,eggen,

1'(11/

/I/{!

dOOf' hel te

i." fOeI! geen liefde.

je /llOef hel doen,
je moel hf!f doen.'

3Se. We ganjá lób i i dê-o
we gu njá lóbi i dê-o
sa n mi sf dé ga nju lóbi dê-o

3Sr. Mam<Î
Mam,}
df Iîbi
mé sá

77

paradijs.'

U(~lde dooI" pralel/

lóbi ku blik" ná lóbi
dû I mli dû.
dü i nlll dû!

we Sa la lH lóbi i dè -

01/0

1I.

Angela lóbi-o
Ange la!
mi {u sû ku
fincli a ju.

Ben je eell bedriegsff!r
Ben je eell bedriegster
Zoals ik ftel:.ie hen je
liefde.
een 'Safa-geliefde' heli

ill de lil:/dc."J
in de Ihfde!
een hedriel!,ster il/ dl'
je.

Mallla Ailgela - liefde-oft.
Ma/lla Angelo!
Hef Ie l'en dar ik :.oek.
kon ik bij jou niel I'il/dell.

/J/U

38g. Of Illujêè lá un kê mi - ba
ál1 kê mi no!

:.e )\'il lIIij niel.'

38h. Gó tï ju. gó fi I
sèlllbè Ilá bu i-bái wndL

Ga jij JIIaar weg. ga je weg.
Mensen :.ijn fOeft I/iel Ie koop als ding(!n.

38i. Sèlllbè sinkîi.

hondo mani.
}8j. Sranan konde a no paradijs

suma

11 0

sabi eti?

JSk. Aanpass ing a kiri mi. bracla!

Oe ;:.e

I'J'O/ / U"

wil

nier,

Hel lic/wa/JI van e('1/ meliS,
111001' de lIIunien!/1 VWI een hO/ld.

Suriname is geen palïldijs,
wie weel dOf //01-: niet!
'Aunpassilll-:' \Fordt nog

mUil dood. broeder.'

39.

I na uma Jü mi
sa ma wanÎ a kó téi 1111 .
Mi lob i yll . mi lobi yU.
Te 1'1""\\ bi ábi moni
mi bi 0 bái yu
bûka paya lá mé ~bi lóbi mob.

Hel lIlei.\je heeji mij dat (lal/gedaan
wie //lij no g wir, kan kOll/en 011/ I1IU op Ie !wlell.
Ik hou van je. ik hou 1'011 je.
als ik geld had gehad,
had ik je wil/en kopen.
de buodschap is mndgegaan dal ik geen
gdiefde meer heb.

40.

Téé i sf mi ku mi lóbi
ja mû kái mi nê baua.
ragga muffin jec-e - faánsirnáma!
ragga ll1uffin jee-e - k o lum b ia ~
de raggamallla hîa a fóto de háti.

Wal/neer j(' mij lIIer III/jn geliefde =:.iet.
moel je niet mijn f/(U//J I roe/Je n.
·Raggaml/J.lïn''i jl>e-e - ' F(UiJlsiIlI(lIIUl' ~1I
' Rogg(//f1L~ffill' jee-e - Colol1lbia!
In de stad :.ijn er 1'(,eI 'Ragg(l1l!lIJl/a'. ;::e :I./n
sterk.
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raggamáma jee-i - ko lum bia!
a de a mi mê ni mé sa duumi mob .

'Raggamama' jee-i - Colombia!
Ik heb haar in mijn gedachfen, ik kan niet meer
slapen

4 J a. Yu gwe go suku Illoniman
Yu gwe go suku pokuman
toku jei baro moro ye pi na
betre i go de nanga Fitja-man.

Jij en ik gaan de 'ge/dowlI' zoeken,
Jij en ik gaan de 'l1Iuziekman' zoeken,
voor JIJ armoe moet leiden,
kan je beter met de 'Fi~iamall' meegaan. 1 1

41 b. Djakka-djakka-dja.

Alles is verkeerd om.

41 c. De uma lob i

Die vrouw houdt van ons,
die vrouw houdt van ons.

de lima lobi

WI,

WI.

41d. Opo go te ki,

Sta op en neem he!

41 e. Atilitilitili,

de penis.

41 f. Nama

De benen zijn open, bren!: de penis maal
binnen.

110

tjoko nama no.

nanga bfgi gó ni.

jn

ontvangst,

42.

De Lanti

44.

Mé 6 wái mOa, mé ó wái möb
df miÎÎ dê dî sa hen mánu gó.

Ik ben niet meer gelukkig (2x).
dat meisje daar heeft haar Illall I'erlaten.

45.

Mé

Ik laat haar niet meer gaan.
ik laat haar lIiet meer gaan,
zij heeft mij de slimheid van het In'en gegeven,
ik laal haar niet meer gaan.

0 ganja so so gó
mé 0 ganJa so so gó
di so so dá mi kóni u Jfbi

mé

0

ganja so so gó.

De regering (politie) komt meI grote geweren.

46.

Tokóo tá lègèdè.

Een Tokóo (bosfazant) liegt.

47.

Téé tá náki báli
ambè 0 wini wei ka.

Wanneer ze voetballen.
willen ze hel WK winnen.

48.

Mi mamá léi mi
téé mi gó a sèmbè köndè
uwéki hen de fósu sondL

Mijn moeder leerde mij.
dat wanneer ik bij andere mensen kom,
mijn eerste daad eell begroeting moe! zijn.

49.

Kapiten, dé boj doro!

Kapitein. de jongens komen hier aall!

50.

Ma di a kul i ja madja.
kolumbia rá kái mi fu gó a chi cago.

De Hindoestanen blijven in hUil eigen hl/urt
de Colombiaanse meisje roepen mij om mee
naar Chicago te gaan.

Srallollkol/dre 0

ilO

paradljs.1
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51.

Kedo wo wo wo. mi lóbi ju
8akadina je je. mi lóbi ju
Bakadiml kó lek i na sanni fi j u.

Kedo wo wo wo. ik hou I'ml je.
Bakodilla jei jei. ik hou \'all je.
BaklIdiIlo kom en haal dal (hng op I'oor jou.

53.

Of na mi

0

DI na mi

0

bala
slsa
sami mÎt i mi - 0 sfsa.

Dmdar jU lI1ijll hroeder bem.
omdal jij mijn ;:usler hem.
er is iets lIIel mij gebeurt. u ;::uslet:

54. Mi mamá dé a Pokigron
féti e fél i srari di a mi háli
Ó mé kê sÎ hen moo.

Mijn moeder lI'OOllt in Pokigron.
daar is hel oorlog dar doel mij pljll.
ik wil het lIiet /IIeel" ;::;ell.

55.

Seke seke se hen da Iîmbo maa nf.

Zoek de schone ;:eep.

56.

M indolina - jee-e ná ganjá mi ganjá ju
mi dê ku ju méni éli
di wolo dî u bi táki de
mi dê ku méni é li.

Mindolhw - jee-e bedrieg mij niet. bedriegsfCJ:
ik denk nog altijd aan je.
aan de dingen waarover wij hebbell
ik dCHk lIog allljd aal/ je.

Df wé i té i mi bUlá sè mbè bás u.

De ~rereld heeji lIIij bIJ de mensen helemaal
onderaall /('recht Ialen komen.
de meI/sen plagen mij lI1el hekserij.
bij de menselI ben ik helemaal olldemm!
terecht gekomen.

57.

sè m bè téi mi wisi.
sèmbè bUlá bás u.

58.

No krej moro
no da nsi moro
san nÎ de na basia a nu.

Huil niet l1Iee/:
dalls niet meel;
De Basia heefl alles onder COlli mie.

59.

Fa wa ka bala. sisa.
faánzi. ho lland i

(lQ/1

60.

É j kê bli j susu
i IllUSU áb i do Ha.

GroeielI aan je broeI: Rroelel/
Fmllkrijk. Nederland.

(Wil

Wallllee/" je schoenen I-v ilt kopen.
IlIoeI je 'dollars' hebben.

je

g(~praar.

;:: /fS,
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NOTEN
I. Verlal ing: Wij hebben een ho\l{hchap. die wij mm de man uil Suriname willen (\üorgc\cn. H pc het sy~ h.' c l1l is. Kij\... wat
je doel. Ju llie l1I:lkcll een grapj e: Holl and i ~ loch niet het par:ldij". Ver!:w( Surilw/Jlc niet urn in 'ij ..: Ie le ... en~
2 ..... Ihi ~ i ~ 1I0t a ,cenc where thc pcriphcral cu lture is uHcrly dcfcnscles~. bUI r:llher onc where hx:all y cvolving ahern;uivcs
til imporls are available. aIJd where there afC pcople at hand 10 keep pcrformi ng innovativc ael ..
cu ltural brokcrage.'
(Hannco [99 1: 125).
3. De Saramaka maken vcr~chi l lu~ sc n speciale en algemene trommcl ~ die ingedeeld worden naar hun vorm en de rol die zij

or

hij bepaalde uitvoeri ngen spelen. Er beSta:!1 dnarbij een nauw verband tus<,cn een bepaa ld taal gebrui k en dc trommels. Eelt

4.
'i

6.

7.
R.
9.
10.
11.
12.
13.
14 .
L'i
16.
17.

Js.
19.
20.
2 1.

voorbeeld (barVil)l is de Ilpin/i. die als ·talking drum' kan worden gebruikt (Priel' & Price IY77: 2-3: It)!m: 177- 1gO: Folkw:ly~
Record s FE 4225: Agerkop 1991 ).
Voor tehtell van .I(;kt;/i en upnamen uit de jaren 1967-68 en 1976 vergelijk Priel! & Priec J 977. Weltak 1991 heeft opnamen
uit 197R op de hij de document:.!tie horende cassette.
'S:lf:lIHa lc ! ma~c"Jjnily h:t~ long depended un an abi lit y 10 fU1 Wtilin in 'forcign' .. ctting~ :tnd o n an anive en1hll .. ia~1l1 fnr
dahbling in non-Saramaka culture. Whether in rhe streets of Paramaribo, the con~l ru ct i on si te.; ofAfobaka. the Dj uka village.;
in eaqem Suriname. the towni> of Fre nch Guiana. or (he diamond-minin g C;lIllpS of Brali l. Saramaka men mus t "now huw
10 get "long in fo reign language .... deal with people [rom other ethn ic background,. hold down ajoh. amlm:lkc wii>e Pllll:·ha .. ö
fur the relUrn /lome.' (Priec 19R4: 195).
De Boeck (1995: 117 - 129) maakt verschil lUssen senwntisch geheugen (niet verbonden met een \ I:leciale l'tllltextl cn
epi ..odi\Ch geheugen (mei betrekki ng tut gebeune1li ......cn met ee n bepaalde richti ng iIJ ruimIe en tijd). In rituelen ":111 hd
..emiLtlIi-.che geheugen door het epi\udische geheugen worde n gerege ne ree rd.
Hier wordl eelt l'rouW hedoeld die met vee l mannen sla:!p!. Ze moel o pp:l ~se n . ander .. brengt I .C Ijekten over. W:mncer de
' Pal:m:ull u Wagï (grote vra.:hl w:lgen met bau xicl) de .~ 1r:l.11 lang,rijdl . moet toc h iede reen op pa,,~en ?
God heefl iedereen ge malIkt loah hij is. Kij k nicl teveel naar wal anderen doe n!
Gain... a heeft Illedidjn.... n nodig. Ze wil een pen i), voelen. ' Pen is/iekte' - IC i\ gei l en daaroTJl \oe ll IC Lich lie L
. Apanll "ii ;î nHlj~é' i, CCIl Itlci.ye va n de ... traat. Ze is op 'Iraat opgegroeid . Wanneer je naar ~c k ~ vraagt. " rijg je h.... t rnelel'n
en I.e wi l :I ltijd i c t ~ eten.
Ze lf~ wannet!r je ge lij k hebl. moet je geen gelijk krijgen. Hier wl)rdt een Ill:l!l bedwkl die ecn vroLlW lwkt.
Het is allang ol;htcnd.
' Pererc ' (Vriendje) Mensen dil' niet~ kunnen. misschien stel en om op te scheppen. Je bellt e igenlijk ni ets. maar je praat vee l.
Wat wil je me vertell en. Ga wcg!
Iedere vrouw nwct een man zoekcn, ga maar. je be nt nu al groot!
Je mOCI alleen leven. , o nder liefde.
Wij lijn gekomen om rnu r ick Il~ maken
Guin-Gain is een o ude m:Hl . Gnin-Gllin loopt achter Illensen Olm. J e kijk, om en lacht. IÀ! oude mail kan niel achter je
aanko men.
Sala wa .. een belangrijke plaah, die vandaag de dag onder het water van het ... wwmeer ligt.
' Ragga muffi n' en ' f{agga rnam,l' bclc.kenen pro ... titué.
'Fa:insimama' i .~ een vrouw in Fram. Guyana, ook een pmslilUé.
Fitj a is de naam vall een van de bandleden.

Sml/lIl/kOlldre II 1/0 pnmdijs/
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Mavis Noordwijk

De ontwikkeling van de koorzang in Suriname
Toegespitst op de periode 1975 tof 2000
()or::.mrg is ee ll l'e(>1 heo(~/éllde hobby ;11
Suril/ome. I fi N is t(,1/ liejllehherij WIII
l'O()IïICJ/J/{,Iijk ('hris((!II (,1/ \'(111 dil'erse religiell::.e
geJJl (' (>111ell. :oafs bijl'oorheeld de Room.\"Katholiek€' ker k ( R KJ. de E\,(lIlgelische Broeder
Ctllleeme il/ Suril/ollle (E IJGS} el1 de Vo lle
EI'(II/ge/ische Gelll('el/fe. Vtm oudsher is hel ('(' 11
goetl gehruik 0111 de kerkdie/l.\·lell ol' Ie /lIi~'ler(!1I
11/(>1 koor::.al/f!,. \·er::.orgd door her l"llsl(> kuur l'llll
de h(!fre.ffellde kerk. De oudste IlI'ee kerkkoren
1'(111 Suril1ame :::i)1I het SlIroll kerkkoor (/947)
g{'\'o{gd door }1l'1 COI1ll'll;O koor (/9./.8). ~

K

Ook buiten de rc li g ic u/.c co ntext zijn kore n
acti e f. In dc di stri cte n en in het binnenland
wo rdt koorz<lng uit s luit e nd in ke rk ve rband uit geoefend. 111 dit artikel zal ik mij beperken to t
de on tw ikk e lin g van koorzang in de afge lope n
25 j4lar. in he t hijl.ondc r de koorzang buiten de
ke rk . hoewel de kerkkoren niet ge hee l buiten
be l' houwin g ge lat e n kUllll en worden daar zij
eell wezenlijk dee l uitmak e n van hel koorweze n
in Suriname. Hierbij zal ik enkele koren de
rev ue lat en passeren. Ik beperk mij tot de hoofdstad Paramaribo. l
Hel ouclSIC la ng koor va n Suri name is hel
Mannenkoor Harmo ni e, opgerichl in 1943. De
ee rste dirigcn\ wa~ Leo Hcincmann . Aanvankelijk begonne n als ge lege nheid skoor voor het
op lui s teren va n ee n radiocau se rie. groeide Harmonie uit tOl ee n manne nkoor va n allure. met
ee n uit ge bre id re perloi re. ge baseerd op hel klass iek e ge nre. Thans worde n versch ill ende
mu zieks tijl e n ve rt o lkt. Dil koor dat grotendeels
uit oude re n bestaat. hee f! in het begin van dc
jaren tac hti g een jeugdkoor opgeze t Illet de
bedoe l i ng de co nti nuïtcit va n Harm on ie te waarborge n. De stu we nd e krac ht ac ht er deze mi ssie

was I-IcJlllinc Pe ruti (";. 191)2). ec ht geno te va ll dc
zee r tocgl.!w ijclc Eugc nc Pcroli. locl1rnali g hc-

sluurslid V:ln Harm onie. Inmiddels Lij n enkele n
uil hctj c ugdk oordoorgcs troolllu. het hoofddoe l
is ec hl er ni et bere ikt. Di verse koorl eiders hebbell hUil bcsI gedaan 0111 dc Harmonie jongeren
Ie vo rm en en klaar IC Momcn voor hel grotere
werk. Il\aar uit einde lijk is di l koor rond hel
middl: 1l va n dcja ren negentig doodgebloed . De
jongeren b lijk e n we l interesse Ie hebben. maar
ze bre nge n dc d i~c iplin e ni e t op 0111 ~ys t c llla 
ti sc h aan ecn rcpcrloire te bouwe n. KODrla ng
bre ng t nu ee nmaal weinig actie en d y nami e k
me i .dc.:h mee, totaa l anders dun sport.
Hc t op éélllliJ o ud ste koor is hel Mannenkoor
Maranatha. He\ werd opgeri cht in 1946. De
eers te diri ge nt. Walt e r Lcerdam. hee ft tot op
heden de le idin g. In dc beginperiode deed
Marani1tha lij n naDm ruim sc hoots ee r aan,
Maranatha bl!l e kcnt name l ijk' Jez us kOlllt' . Het
re pertoire beslO nd voornamelijk ui t relig ieu/c
nUlllm ers. HCI koor hee ft than s ee n zeer gev~l 
rieerd repe rt oire. waarin vee l folklori stisc he
li cdae n van o nder andcre de S uri namers Eddy
Snijders c n John Ne lom l ijn opgenomen.
Maranatha is het grootste l an g,koor van Suriname. V~lIlar 1984 bc~ taat cr oo k ee n vrou we n
afde ling. te rw ijl he l Maranatha jeugdkuor in
1996 ûjn intrede deed . De Marall atha ramili c
hee ft zich ook buite n de grenzen uitgebreid met
name in Nederland. In Am sterdam gi ng in 1984
het Maranatha Mannenkoor van start, waarin
vee l ex- lede n uit Paramaribo participeren . En ke le jaren late r Zi,lg ook een Nederland s
Maranatha Vrouwe nk oor het dagli cht in Amsterdam . Er kan terecht gesproken worde n van
een Maranatha ko re n familie. zowe l in Suriname als in Nederland.

Ow 7~id.w·' I"U; wwr Suriu(lal/lse Taa/kunde. Leflerkfi llde. CU/II/llr
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KOOR ZANG NIEUWE STIJL
Hel reperr o ire en de manier van zinge n bij de
eerd er genoe mde kore n verton en wei ni g versc hil. Ze z inge n e rn sti g. ru sti g, voorspe lbaar.
Om vera nderin g te bre ngen in deze stati sc he
benaderin g van koorzang, namen Henn a
Hiemc ke. piani ste e n Ma vis Noordwijk, solozan ge res, het initi ati e f 0 111 ee n ni euw geme ngd
koor op te ze tt en. Het werd een ka merk oor dat
op sprank e le nde en luc htige wijze koorza ng
zo u beoefenen. in verschillende gen res. uitgaande van het kla ssieke repert oire. Z ie hi er de
geboon e va n het gemengd vocaal e nsembl e
'Troki '. in het jaar 1975.
De eerste zeven jaren werd 'Troki ' muz ikaal -tec hnisch e n artist iek ge le id door Henna
Hie mc ke, een vooraa nstaand mu sic ienne e n
Ma vis Noordw ij k. Daa rna tot 1996 door laatstge noe mde a lleen. In de begin jaren werd naast
a ca pella zang de pianobege le iding verzo rgd
door He nn a Hie mc ke e n haar leerlingen, terwij l and ere stukk e n werden begele id door een
strijke rs ense mble onder leiding va n Eve rt
Derks. violist. De folkl ori sti sc he nummers
worden s i nd s 1979 bege lei d doo r een vast
co mbo in variabe le bezettin g, waarva n de basis
gevormd wordt door git aar e n percussie.
Met 'Trokî werd een nieuwe weg inges lagen in de benaderi ng va n koorzang in Suri name. Dit o mdat de dam es Hie mcke e n Noo rd wijk vanwege hun mu zikale o ple iding een dynami sche werkwij ze voorstonden . Aan de leden werden bepaalde muz ika le eise n gesteld.
Zo werde n zij bijvoorbeeld aa n een stem tes t
onderworpe n e n konde n zij pas na een proeftijd
vo lledig toetrede n. Hel fe nomeen van vro uwelijke koo rdiri ge nt. deed zijn inlrede in Suriname. Verge leke n met a nd ere za ngkoren, waren de dive rse uniform e n tijdens co ncerten
fl e uri ger, en meer op de Surin aamse traditionele kfedi lig getiul.

Bij de zan gkoren di e na 1975 zijn ontsl.aan.
is dan ook een duid e lijke vera nde ring te bespe uren ten aanzien van he l reperwire. de

manier va n zingen en de koorklank, maar ook

met be tre kkin g (Ot de kleding. Ook hel reper~
toire onderg ing ee n verande ring waarbij Surinaamse nummers steeds meer ingang vo nden.
De li edbunde l ' A lon ki ', een vCïl:ame}ing Surinaam se vo lks li edj es, is ee n we lkome bron voo r
arra ngeurs in hel folklori sti sc he genre. Deze
Surinaamse nummers komen hoofdzakelijk uit
de stadsc reoo lse fo lkl o re.
In de jaren nege nti g vindt men vee lvuldi g li ederen uit de Inh ee mse e n Marron cultuur op het
programma ViIJl e nk e le koren. Uit de Javaanse
en Hindostaanse cultuur worden af en toe
nummers opgenomen door progressieve koren.
Dit is echter nog gee n USWlce in het Surinaamse koorwezen.

FEDERATIE VAN ZANG KOREN
Op initiati e f va n de toenma li ge onder-mi ni ster
van C ulluur. Rob in Ra ve les (de di chte r
Dobru), e n Evert Derks. vio list in di e nst van
ge noemd Mini steri e. we rd in 1980de Federatie
va n Zangkore n in Suriname, FZS opgeri c ht.
Even Derks. d ie leve ns culturee l advise ur e n
medewerke r was op het Directoraat Cu ltuur.
gaf g rote ondersteunin g aan de pas opgeric ht e
federatie. Alle act iviteite n va n het ee rsle jaar
we rde n door he m geïnitiee rd en gecoördi neerd.
Er vond onder ande re een registrat ie plaats van
alle za ngkoren. Deze koren werden gestimu leerd 0111, indie n zij nog ni et over ee n un.iJbrm
besc hikte n, dit aa n te scha ffen. Ook he t z ingen
met uniforme mappe n, in plaats van met behulp van losse blaadjes werd gestim ul eerd e n
nagevolgd. He t Surinaamse koorleve n heeft
door de acti vite ite n va n de fede rati e ee n z icht bare stimulans ondergaan, met name va nwege
de d iverse festi va ls d ie op gezette tijden op
versc hill e nd e locmies we rde n ge houden. De
kore n hebbe n bij die ge legenheden naar elkaar
leren kijke n en luisteren , waardoor zij inspirere nd op e lkaar hebben gewe rkt , zowe l wat
betre ft het re pertoire, de mani e r va n zinge n.
alsoo k de k led in g en de koorop stell ing.
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dat va nwege dc FZS. in he l bijzonder onder dc
kerkkoren. een op leving is on tstuan. De FZS
heen echter niet syslClllatisch kunnen werken
aan ee n dllidelijk progressief geric ht pro-

gra mma. Na hel vert rek va n Eve r! Derks eind
198 1 is o nder het eerste bcst ulIr ze lfs s prake
geweest va ll een lange winterslaap. Het nieuw
ge koze n tweede bestuur heeft rond hel tweede
lustrum de draad wee r opge pakt e n met beperkt e financiële middelen we rd en ond er andere e nk e le co ncerten in stud e n di stri ct. alsook
TV-pnlgralllll1i.l·s ge rea liseerd. Te ve ns werd de
samenwerking l11et hel Directoraat C ultu ur van
hel Ministerie van Onderwijs en Volk sont w ikke ling opn ie uw geac ti vee rd. terwij l e r weer
regell11alig ve rgaderd werd met de mee r dan 22
aanges lote n kore n.
Si nd s het aantreden van het de rde bestuur in
de tweede helft van de jarcn nege nti g. I"un ctioneert de FZS he lcmaal nie t meer. Intussen z ijn
e r slech ts twee bestuurslede n ove rgeb leve n e n
dreigt de FZS op ee n dood spoor te belanden.
In augustu s 1999 z. ijn initi ati eve n ondern o men
0111 de FZS te beh(luden. ~ De verki ez in g van
een ni euw bestuur vo nd plaats beg in december

1999. Dit bestuur zed tijdelijk aanzitten en de
draad weer oppakke n met o ngevee r 30 aangesloten kore n. Na de voorbe rei ding en vieri ng
va n het vierde lu strum eind mei 2000 za l het
definitieve bestuur gckozen worde n. Er za l
wo rde n uitge ke ken !la;.!r ervaren bestuursleden,
terwijl ook jong.e dynami sche leden zull en
worden geïm crcsseerd 0 111 dee l II it te make n
va n het ni e uwe bestuur. Manne n e n vrouwe n
met een uit ges proken visie op he t geb ied van
kooruilwi sse lin g, Lowcl nationaal a ls internati o naal. Teve ns za l cr fi n ~\I) cië l e e n more le
onde rsteuning van de zijde va n het Directoraat
C ultuur (Min ov) moe ten komen Ie r reali se rin g
V~H\ bepa ..)lde doelen. Ee n sa menwe rkin g va n
duurzame aard is zee r wense lijk .

De gedac ht e 0111 festivals voo r sc hoolkoren te
o rgan ise ren is in de loop der jaren vaker ken baar ge maakt door diverse mu zie klerare n e n
li e tll ebbe rs van koorzang. Het is ec hte r Pater
Noordermeer gewees t di e in 198 1 de aall ze t
ga f tot he t daadwerkelijk co ncreti sere n van
deze lan g gekoeste rde we ns. Het hoofdd oe l
va n deze fest iva ls. di e o m de éé n ä twee jaren
werden ge ho uden en bekend sto nden onder de
naam ' het Sc hool ko re n Fest iva l' . was het stimul eren en on twikke le n van koorzan g onder
de jeugd 0 \1'\ zodoend e de vergrijzing in de
gevesti gde koren tegen Ie gaa n. Ook zijn in dc
achte r ons li gge nde jaren e nke le ko rte workshops ve rlo rgd. spec iaa l voor le iders va n
schoolkoren.
Uit de w innaars van genoemd fes tiva l va n
198 1 werd het Na tio naa l Je ugd koor samengeste ld: het e ni ge koo r dat resso rt ee rt onder het
Directoraa t Cultuu r va n het Min ov. Achtereenvo lge ns werden zes Festi val s succesvol geo rga ni seerd waar vee l basisschol en liit stad e n
di stri ct aan meedede n. Deze von den o nd er

grote publieke belangstelling plaats. Ln de
lsmay van Wil ge n Spo rthal heerste steeds
wee r ee n bru isende sfeer waa rin sc hoolkoren
z ich en th o usiast zin ge nd en som s swi ngen d
prese nteerd en. He la as vi ndt het schoolkoren
festi va l geen voortgimg mee r o md::11 de kosten
va n e n de inspanningen voor het organisere n
va n ee n derge lijk eve ne men t anno 2000 ni et
meer o p te brengen z ijn . De deelnarne van
enkele sc ho le n buiten Para maribo e n uit dc
d istri cte n brac ht namelijk ex tra kos ten l11 et
zic h mee. Ge lukki g wordt dit gedee lt e lij k
o nderv<lnge n door het Mann enkoor M arall<.lt h ~ 1

dat in 1996 en 1999 met succes Korenfesti val,
l1een georga ni seerd waar sc hoo lk ore n in het
voorprog rammi:l moc ht en partic ipere n. De
aan vu llin g van het Nati o naal Je ugdk oor is
ec ht er ni et lan ge r gegara ndee rd .
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TR A INING MUZ IKALE VORMING
Over het algemeen wordt in het Surinaamse
onderwijs we ini g aandac ht besteed aan kunst zi nni ge vorming. Om veranderin g te brengen
in deze sitw:uie gi ng eind 1994, de Training
Mu zikale Vorm ing voor LeerkrachTen (TMVL)
va n start. Deze training is een nascholingsc ursus voo r en th ousiaste leerkr.nchfen van de
ba~i ssc h oo l die be langste lling hebben voo r
muziek. Muziekpedagoge Mavis Noordwijk
kreeg va n de foe nmali ge Mini ster van Ond er~
wijs en Volksontwikkeling, toeste mmin g om
leerkracht en te trainen in de meest praktische
zaken betrerrende muziek. zang en beweging.
Leerkrachten wo rden ged ure nd e twee
sc hooljaren één dag per wee k vrijge maakr om
zich te concentrere n op de creatieve en tec hni sc he aanpak va n bovengenoe md e onderdelen. Daarb ij is het sa menstellen e n le ide n va n
een sc hool koor essenti eel.
Sinds 1996 zijn Lies bet h Peroti, muziekpedagoge, e n Clea Deekman onderwijsdes kundi ge. toegevoegd aan de Training Muzika le Vorming voor Leerkrachten. De ee rste
persoon speciaal voor het onde rdeel drama e n
de laatste voor de onderwij sk undi ge begeleiding. Me t de bewuste invoering van drama in
her onderwijs worden leerkrachten gest imu ~
leerd vakove rstlj gend bezig te zijn. terwijl de
indi vid ue le ta len ten van de versc hill ende leerlin ge n een kans krijge n. Tussentijdse onderwijskundige begele iding op de werkp lek bevorden de broodnodigefeetl back. De bedoelin g is dat er aan het eind van e lk sc hoolj aar
op a lle sc hol e n een slot presentati e word t georgani seerd waa rin muziek, za ng e n drama in
sa me nh ang met e lkaa r aan de orde komen. In
augustu s 1997 we rde n elf eve nemente n opgevoerd l11et ve rrasse nd e resu ltaten. De e lf c ursiste n we rde n met ee n certificaat beloond:';
Vanwege de instabilireit op politiek-economisch gebied ann o 2000. waarbij ambtenare n
stak in gen aan de orde van de dag zijn, en de
daaraan ge koppe lde o ntwrichting vaj) het 0 11 -

derwijs, is het we rk va n de Training Mu zikale Vorming voor Leerkrachten bijzonder in
het gedran g gekomen. Hi erdoor is hel proces
van systematische stemvorming op de sc ho len
ernstig ges tagneerd. Oe leerkrachten ri chten
zich, door geb rek aan tijd, meer op de cog nitieve vakken. Hel team van TMVL blijft echter
waakzaam en houdt het contact met het Minov
in takt ten einde voortzetting va n c1it project te
bewerk stelligen .
PART ICIPATIE VAN JO NGEREN
Toonaangevend onder de jongeren is het koor
'Uwa n; ' dat bestaat uit jonge volwassene n.
Begonnen als het jeugdkoor van de Schlit? basissc hool in 1982, heeft dit koor zich ontwik keld tot een harmonieus e n fris klinkend e nse mble, meI een gevarieerd repertoire dat verrasse nd word t vert olkt. Uwani ve rwie rf de
tweede prij s op het Maranatha-festi va l 1996.
In 1995 gingen, op inifÎati ef va n Mavi s
Noordwijk. een tiener- enj onge re nk oor tege lijkertijd van star!. Hel doel daarvan was jeugdigen ve rtrouwd te maken mei de e leme ntaire
zake n betre rfende ste mvorming en teve ns om
koorervaring op te bouwen. De belangste lling
was vrij groot. Jongeren e n tieners meldde n
z ich spontaan aa n na een we rvingsca mpagne.
Degenen die mede betrokke n waren bij het
tienerkoor waren Hillary de Bruin. Joyce
Asraf-Mo rsen en lulcr Jane Breeveld-Goede.
S inds 1998 is Jane Breeveld be last met de leiding van het ti enerkoor, terwijl Ma vis Noord wijk va naf 1995 het jongerenkoor 'Kokriki '
muzikaal -technisch en artist iek lei dt. De bezetting van ge noe mde voca le e nsem bles is erg
wi ssele nd omdat het ve rl oop nogal groot is.
Daarbij is de aanme lding va n jongens gering.
Op initiat ier van decaan Hans 8reeveld van
de faculte it der Maatsc happ ij wetenscha ppen
van de AnIOn de Kom Universiteit van Suriname, werd in 1997 ee n Universiteitskoor
ûpg~ ri d l t. Mavis Nooru wijk werd benade rd
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voor de Jllll/ikaal -h.:chni sc hc en artistieke lei ding. Dl: deelnemende stud ente n. afkomstig
van vc r ~chi ll e nd e ~ tudi cric htin gen. Lij n erg enthou:-.iast e n I.C Il CIl L.ic h goed in voor het beoefenen V:l n hun nieuwe hobby. Tijde ns hel
Mar~lI1atha fe sti va l 1999 w is t dil jonge koor
door h.: dringe n tot de finale. waar hel op de
v ierde plaats eindigde. Tevens kwam het in
Janl11crking VOCH' de Maranathaprijs vanwege
de uittonderlijke. algemene prestaties.
Het Un ive rsi tei tskoor en Kokri ki brengen
cve nee ns bewust drama in hun zang. hetgec n
als ee n welkome afwisseling door het pub liek
wordt erva re n. De jon geren krijgen de ruimt e
om bcwcgings ~s ll gges tj es aan Ie dragen. waardoor zij met Ill ce r plezier werkcn '-liJll de vo ltooii ng va n hel geheel. Voor\vaarde daarbij is
dat allc~ uit hel hoofd gekend moet z ijn . eell

ware uitdaging voor de jongeren."
Het Jeugdkoor Maranath:.1. dal be~laat uit scholi eren van ver:-.chi ll ende basisscholen. is ook
doende een mooie. heldere koorklan k te ontwik kelen. Op he t korcllcollcert V:.l n augustu s 1999.
ge ho ud en in d..: Eddy-Wcsse ls- Gehoor/aal va n
het Cu hm\!e l Cen trulll Su rinamc (ceS). maa]... ten lij tll"i"ien levcn hckl.!/lJc Sliri n a~lIn se koren
en éé n uit Aruba. een goede beurt.
Van het Na\i o naal Jeugdkoor wordt an no
1999 ni e t L.ovcc l vernOlllen. Enke len uit dit
koor wordl.: l1 ge~ i gnaleerd tll~:-'CI1 de ervarr.:n
leden va n hel gl.!mcngd koor Cec ilia. dat op de
beide festiva ls. geo rgan isee rd door Maranathil.
o p dl.: ee rste plaats ei ndi gde. Het hee ft cr vc1.! 1
van dal cr een doorstroming plaatsvindt na;ll"
S uriname's be~tc koor.
Vanaf de terugkeer v;.tn lllllliekpedagoge
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Eell deel val/ /fel Ar/ek Ulliversireilskoor meI de MafYIf/{/{haprijs (foTo: Mavis Noordwijk)

Li es oeth Pc rot i naar Suri name ( 1996) is cr
drama in dc koorzang van e nk e le groepen te
bespeure n. Hel gcmengd vocaa l e nsembl e
'Si ng i Pris iri '96' dat Illu zikaal-. tcc hni sch-, en
arti sti e k ge leid wo rd t door het duo Noord wij k
- Peroti , loopt hi erin voorop.
S ingi Pris iri '96 is ee n project-koo r in vari abele bezetting va n o ngeveer (waa lf lOl zesri e n
personen. In 1996 werd het opge ri cht doo r
Mavis Noordwij k. Hel beSlaat uil volwasse nen
di e grote nd ee ls mu zikaa l o nderl egd zijn .
Li esbeth Pcrot i voo rziet all e nUlllmers van
lOep<lS8c lijk e c horeog rafi eën. Wat het re perto ire uit de reg io e n c Ide rs betreft za l e lke
diri ge nt zijn persoo nlijk e co ntacten moeten
aan sprek e n omdat het anders moeilijk is aan
ni euwc J1tlll1I1l C r~ te komen. Met het boven staa nd e word t be nadrukt dut me n in Surinumc

zeer geïso leerd is daar Illu l. iek hande ls e n
muziekbibliotheken ontbreken. Wat dat é.lHIlgaat LO U de Federa tie va n Zangkore n in Suriname in sa menwerking met het DireclOraal
Cu ltuur goede di ensten kunne n bewijzen aan
haar leden. Gel ukki g vi nden nummers uiL diverse delen va n A frika hun weg naar Suriname.

via cassette bandjes. CO"s en anderszins.
Abonneme nten op buitenlandse tijdschriften
inzake koo rzang kunnen slechts door we inigen
bekosti gd worden. va nwege he l tekort aa n
vree mde va luta. Op he{ In.o.;! itutJI voor de Ople idin g va n Leraren ( lOL) ve rsc haft de Ople iding Mu ziek relcv:'l111e informati e aan de slu-

deinen. Op grotere sc haal zou ec hter koorinformati e moeten worden uitgewisse ld ten ei nd e groei en on tw ikkel in g binnen de ko re n te
bewe rk stell igen.

De ofllll'ikktdil1g 1'(111 de koor:(Iug ;11 SI/ril/ome

Si/lgi Pr;siri '96 (fl)lO: Ril/() Tjollg Kim SO/lg)
WAARDERING
H ~t

kerkorg.eI b bel hegcleidingsinstrulllent bij
uit stek al!>. het 0 111 ke rk kore n gaa t. In dc Surinaunbe ke rkkoren /i ngcn mee r vro uwen dan
Ill<lnnen. Zij 7i nge n veelal met begeleiding va n
het kerkorgel. Vcellllll/i~aleollefrenhcden worden zodoe nde verdoe/.c ld . Wanneer er <l ca pc ll ~1
geLongell wordt i ~ dc:: kal1~ groot dat het onzui ve r en weinig hOIllOgCt!1l klinkt. Voorts val t het
op dat de koren ovc::r het a lgC::Jllee n nau welijks
aan stemvorm in g doen, w~lardoor er haas t geen
sprak e is v:tn stem-cga li:-.ati c CIl he ld erhe id.
De mees te repe titi etijd gaa t zitten in het instu (krell van de p' lrtij c n. Ook de koordi sc ipline is
ni et altijd optimaal. waard oo r de dirigent veel
ged uld C::11 wkl aan de dag moet legge n om zijn
doel te bcreiken. Na l!cn vo ll edige werkdag is

dit bepaald niet ee nvoudi g om vol tc houd en.
maar de koorleiders I.ctt en door.
Incidenteel wo rdcn c::nkclc koren begeleid door
het Eddy Snijders Ensemble wan neer naar een
co neen \oegewcrkt wo rdt. Genoemd e nse mhl e
hee ft een bCl.elting va n strijkers. blaze rs e n
p~n: u . . . . ic.

Een c.: nkcJ koor werk t rcgdmarig Illet c::e n
<':olllbo dat (k: folkloristische nUlllmers begeleidt. terwijl andere het af e n toe met g itaar e.;nl
of per<.:u~sic:: begeleiding doen. De Illl!cslc
Surinaamse koren I.ingen c<.: hter H <.: apella. mei
we inig variati e. Lowc l in dc:: manier va n zingen
als in de stij l van dc geko Len co mposities.
Kortom. de Illuzi kal e benadering is niet ze ldc:: n
oppervlakkig. In de Surinaamse ge mee nsc hap
hee n daarom bij sO lllmi ge n de gedachte postgcv<.lt dat koorzang saai is. Door de jonge re
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ge nerati e koordiri genten wordt bew ust gewerkt aan wijziging van deze opvattin g. Men
doet dit onder andere doo r de keuze van de
numm ers. het toevoegen va n drama , de kl edin g
en uit stralin g van he t koor, maar ook doo r de
afwisseling van solo en tutti , alsoo k het toevoege n van instrume ntal e begeleiding (piano,
keyboard. percussie, et ce tera).
Hel Surinaamse publie k ki es t eerder voor
een koren concert dan voor ee n in strum ental e
mu zie kuit voe rin g, getui ge de o pkomst bij
ko re nfes tÎval s. De Surinaamse numm ers op het
progra mm a worden doorgaan s uitbundi g beloond l11 et langduri g app laus. Doordat za ngkoren sinds het midd en van de j are n tachti g frequ ent er op de TV verschijnen, ge niete n zij
steeds meer publie ke belangstelling o p concerten. Met de toe nemende participatie van jongere nkore n aan festival s en concerten, treedt
zo langzamerhand ook verjon ging op in de
leeftijd va n co ncertga ngers. Dit is mijns inz ie ns een positieve ontwikkeling di e ge koe sterd en geco ntinuee rd zou moeten worden.
A ll ee n wordt het met de voo rtdure nde deva luati e van de Surinaamse munteenheid en de
daaraan gekoppe lde stijgin g van prijzen (zaa lhuur, advertentiekosten e n dergelijke) haast
onmogelijk voor koren om regelmatig te
co ncerteren. Daar komt nog bij dat door de wel
op artiesten e n vermake lijkhe idsbe lasting ee n
eno rm bedrag vooraf voldaa n moet worden. De
in stellin g va n een impresa riaat o p dit gebied is
ze ker het overwegen waard.
Surinaamse koren tred en regelmatig op als
ambassadeurs van het land, getui ge de verschill e nde succesvolle tournees van de gevestigde koren. Na 1975 worden di ve rse lande n
bezocht: Frans Guyana, Guyana, Aruba. de
Nederland se Antillen. Cuba, Brazil ië, Ve nez ue la. Duitsland , e n Nederl and. De meeste buitenlandse tournees werden ge reali see rd binne n
de ge lde mle c ulture le ve rdrage n lUssen de
betreffende landen en Suriname. De moge lijkheden lot culture le uitwi sselin g worden ec hte r
nog ni et uitputtend benul.

Verbetering van de kwaliteit vu n koordirige nten en in het verlengde daarvan de
mu zikale vooruit gan g van het koorwezcll , zijn
de achte rli gge nde gedachten voor hel organiseren van workshops koordireclÎe. Koordirectie wordt in Suriname doorgaa ns beoefend door ervaren koorzangers meI een zeke re
gedreve nh eid. Z ij he bben meesta l ee n goed
mu zikaal gevoel en weten dat intuïtier over te
dragen op hun koor. Kennis en vaa rdi gheden
betreffende het vak koordirectie zij n ec.:hler
broodnodig voor het verkrijgen van gen uan ceerde en dynamische koorza ng.
In de achter ons li ggende j,lren zijn diverse
workshops ge houden di e verzo rgd werden
door buitenlandse deskundi ge n, zoals dr. Hugh
Ross, l os Vran cke n jr. et cetera. He t Suri naamse kader werd af en toe ingezet, om naa st
hun overladen programma, mee te we rke n aan
de vorming van Surinaamse koorleiders. Eén
va n de meest raslbare voo rd e len van zu lk e
sessies is hel aangere ikte repertoire van uit ee nlopende moe ilijkhe idsgraad. De ontvan gsl van
een certificaat aan het e inde van de rit is voor
vee l deelneme rs het abso lute hoogtepunt.
Ter bev red iging van de behoeft e aan meer
diepga ng in het diri geervak, organiseerde het
Direc toraat Cultuur va n het Minov voo r geïnteressee rde koordirigenten ee n cursus va n enkele fasen. Dit vond plaats e ind jaren '80.
Cultuur medewe rker en beroepsg ita ri st Stanley
Noordpool was belrokken bij de voo rbere iding
en opzet va n deze cursus. Voor de uit voe ring
werd hel ge re nommeerd Surinaams kader ingezet alsook ee n taalkundi ge. Koordiri gent en
en toe kom sti ge koorl e iders kregen zodoende
de ge legenhe id hun kenni s en in z icht te vergroten, waarbij zij teve ns de ka ns kregen hun
vaardigheden op te vij ze len. Voor de ee rste
fase bestond het programma uit de vo lge nd e
onderdelen: stemvormin g I koo rlit eratu ur,
mu ziek leer I solfège. praktische Iuu'moni e aan
de pi ano e n Engels. Volgens planning zou e lke
fase zes maanden duren va n t wee dagde len per
week, waarbij e lk o nd erdee l door éé n der aan-

De oll/Jl'ikke/illg Hili de koor:{llIg ill SlIrifUlllle

geweze n de:-.kundigcn IOU worden behandeld.
Na een sto rnwc hti ge aanmelding van zo'n
v\jf\icll per:-.oncll. voornamc lijk mannell. nHm
de belangstelling gele idel ijk aan af. Te gen het
eind va ll dc eerste fase was hel aantal zo gering
dat hct Direl.:\oram besloot de sessies te beëindige n. Een gemiste kans voor het opkrikkcn
van de Surinaarnsl! korl:n. De indruk bestaat
dat koorlèiders weinig. animo hebben om zich
diepgaand toe Ie leggcn op koortechnische
I.aken. Dirigeren is hUil hobby. Eén e n ander
L.OU bctrekking kunnen hebben op het uitblij ven van subsidie voor I.angkoren. Koordirig":l1Icn gcnie tell bovendien ~ Iecht s sporadiY-.ch een lïnanciiile vergoed ing voor het ene rverende we rk dat I.ij. vaak me i engelengeduld.
verzetten.
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die over c.en bruikbaar instrument beschikJ,;en
(concertv lcugt:l). Thc.ttcr Thalia. Illet 500 zj tplaat~cn. is ec n locatie waar mcn comfo rtabel
kan l.Îttcn. alleen s t~tal daar nog :-.tceds gc.::e n
vle ugc.:: 1 of piano en Î:-. de vcn tili.ttic niet op ti maal. Verder i:-. dit een gebo uw met allure Jat
bij vo ldoe nde finan c iën. L.O\vel anicslen als
publiek goed kan accollll1luderen. Een g root
nadeel VH Il alle ge noe md e locat ies. met uiu.on dering v<ln ThL':;]tcr Tha li a. is dat e r veel ge luid
van buiten kan doordringen. Dit is een leer
storende e rva rin g indien ~r bijvoorbeeld dicht
in de buurt een feest is. waarbij e r gebruik
wordt gemaak t van gel uid svcrs t erkcr~. Ook bij
Iware regenbuien ondervindt men ge luid:-.overlast.

SLOTBESCHOUW ING
LOK ATI ES
In Suriname beschikt men nog ni et over een
goed geouti lleerd auditorium VOor IlllJziek evenementen. Eell aantal kcrkgebouwcn doet
dienst Hls L:ollce rtZ:Ial en wordt daar ook frequent voor gebruikt. I.oals de St. Rosakerk me t
ongevccr ]00 L.i tpla:lt se n. de He ili ge Famili e
Kerk me t ongeveer 250 L.i tplaat se n. de Centrumkerk van de He rvormde Gemeente met
zo' n ]00 lilplaat~cll. de Maarten Luth er kerk
met 200 lÏtpla~lI~en ell de Grote Stadskerk der
EBGS l11el rond lk ~OO lilplaalsen. Ook de SI.
Pct ru s en Paulus Kathedraal met zijn ruim ]50
z ilplaat:-.en. heeft regt:lmati g als concert zaa l
gefungeerd. Jamlller genoeg is deL.e kerk 0111
bOllwtechnische redenen reeds geru in\c tijd
voor hel publiek gcs lolCn. Wanneer van kerkgebouwe n gebruik wordt gemaakt. kan het
orgel ingcl.et wordell.
Andere loca tie s md e~n podium en enkele
schijnwerpers l.ijn: cle Eddy- Wesse ls-Ge hoorzaal van het C ulturee l Centrulll Suriname
(CeS) met :WO zitphwtse n e n de gehoorzaal
van hel Vormingscentrulll Ons Erf met zo'n
..WO L. itplaatscn. De/c twcc zalen zijn de e nige

In de periode 1975 lot 2000 Lijn L.<lngkore n
I.ich meer hCWllst geworde n van hun run(.:tic c,;n
waarde voo r de maatschappij. Dit is te merke n
aan het reit dat steeds meer korcn aandacht
besteden aan de kcuze van het repertoire e n de
afwerking daarvan. terwijl zij ook vaker voor
hct voe tl ic ht treden. Er bestaat e~ /1 gezunde
wedijver tussen de koren onderling: hit:r è/1
daar werken e nk ele koren samc n. DeL.e Sill\1 èllwe rkin g L.al in de komcnde jaren geïlll cm iveerd moeten worden door initiatieven van de
fcderatie van L.a ngkore n in Suriname. Activi teile n die spec iliek op same n mu s iceren ge ri cht
L.u ll en mocten I.: ijn. John Ne lom is ongetwijfeld
de mee:-.t productieve cumpo ni st I arrangeur
van Arro-Surinaamse folklore. s peciaal voor
koormu/.iek. Het i~ echter wenselijk dal vakIllusici I. ic h met deLe matcrie gaan bCL.ighouden ter verk rij ging van enigè afwisseling en
va riati e in stij l.
Hct Surinaamse koorweL.en is in de achter
ons liggende jaren verrijkt met zangk ore n cli~
ruimc ,\;Indac ht best(:dèll aan stemvorming.
waarbij hct stc rn gcb ruik vc,;rweve n wordt met
de stijl. hct karakter en de betekenis V~trl het
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gekozen repe rto ire. Ook de kooruniformen z ien
er in verge lijkin g met vroeger, fl e uri ger uit ,
terwij I deze steeds meer gebaseerd worden op
e le mente n uit de traditionele klederdrachten.
Anno 2000 neemt drama een vooraans taande
plaats in bij de meeste ko ren die in de
nege llli ger jaren van start zijn gegaa n.
Het va lt op dat steeds mee r vro uwe n belangste llin g krijgen voo r koonJirectie: ee n trend die
zic h in het begin van het ni euwe millennium
o ngelwijfe ld za l voortzetten , gez ien de
groe ie nd e inleresse van vro uwen voor met
name kinderkoorleiding. Er bestaat toe nemende ani mo voor koorzang onder de jonge-

ren, getu ige de bezclring van UwanÎ, Kokriki ,
het Adek Un iversitei tskoor, de Maranatha-jongeren en het Nationaal jeugdkoor. Een tendens
die ze ker te danken is aan de gehouden schooIkoren festivals in de jaren '80. Ik hoo p dat er
vanaf het jaar 2000 ee n stij ge nd e waardering
za ! komen voor koorzang in Suriname. Een
apprec iatie die oo k in de porte mon nee tastbaar
za l moeten worden. 'Was Jlluziek en zang er
niel, het leven had geen waarde. KOJllmer,

zorge n en verdriet, speelden baas op aarde.'
(Liederen boek 1908: 191 ). Suriname za l blij -

ven zi ngen. wan t zingen maakt vrij en blij.
Viva La Musica!

NOTEN
Met h,Jrlclij kc dank <Jan Hillary de Bruin , Karill Boven en Tascha Avcloo voor respectievelijk adviezen,

r~dactie

en lype-

werkzaamheden.

2 De mee~te koren die thans bekendheid genicten zijn voortgekomen uit de kerktradiIie. Voorbeelden: hel gemengd koor CcciJia
(SI. AJphons p.1rochic). hel gemengd koor Comenia (Grote Stadskerk der EBGS). het gemengd koo r Jed ikeko (voorheen het
jeugddienst kerkkoor van de EBGS dat optr~lJ bij de maandelijkse diensten. speeia:.!1 voor de jeugd).
:\ Voor nadere gegevens belretfende koorzang in Suriname verwijs ik [war de beide artikelen van mijn hand . 7ie hiervoor de
literaluurlijst.
-I De FZS is een rechtspersoon die ~taat ingeschreven in het ARS. nr. lJ6 de dato 3Ü novelllberl990.
5 Opvallend hij hel Maranatha Festival 1996 was dat de eerste. tweede en derde prij~ behauld werden door cursisten van de
TMVL.
6 In 1985 wcrd op bescheiden schaal beweging ingevocrd bij een juhilerend koor met de ll1edewerking van balfetpcdagoge
M:He lene Lie A Ling .
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John Leefmans

Klassieke componisten uit Suriname
e,\'Waf, er S/Iril/{/{lll/se, k/nssieke II!I/'::ie~?
Ja, dIe beSla(/{, ~eUs als /I, :.oals Ik.
'klassiek' ill de O/Idenl'efse :.;11 opllal POli emslige IIII1~iek die OJI/ fIIu:,ikale redenelI voor hel
IIIlI'::,ikaal !WI/o / WII/ feil luisteraar is gesch reveil, el/ die WIJl blijl'el/de waarde is. Ik bedoel
dlls /liff e\ 'eJ~~ree/ls /lil hel tlI/!/.t,\;e/llelll, die men
immers ook I\'el eells classics 110em/ ell il1
{Uil 'u/ging l\ 'alll'l'tllI Surillamer,\' mellel1 dat nok
OIull Surin(l(lll/ se I'olk,nl'ijsjes ell liedjl's onder
de ferm klassiek lIIoetell I'allell, Daar ::'01 ik hef
dl/.\' nief Ol'er hebben, 011/ korf /e gaan: :,oah
ik 'lIIu::.iek' niet 1'001' ti gn defilliëren, omdat Il 'ij
er ollen hel;::e((de om/er I'er,\'wan, definieer ik
'klassiek' al {Jvel/II/in, maar wil het wel beg ren::.ell, heperk{Ju lIls het I\'are, tot wat ill de lI'esIerse cultuurkring 'emstige lIIu::.iek' geuoemd
wordl. W{/I ik il1 dil {/rtikel over de S/lrÎIl{falll,\'e
klassieke 1I1/1:i(Jk Ie l'ertelfell heb. is \I{}Orl/a/1/elUk eell )ll'l'Jlleldil/g 1'(111 de !widi!W stand VOl/
het onder;::oek noar de lorl/og/oe bekende COII/-

B

J

pOl/iSlell el/ 1/111/

'l'ert

INLEIDIN G
Ik wil ni et nalat en voora f e ni ge vragen op Le
werpe n, zo nd e r c r antwoord op te geven. Mijn
eerste vraag. is 1\3\l1urlijk : Wat bepaalt of "klass ie ke n111 Lick' Surinaams is'! Het is een ty pe
vraag die oo k in de ICllerkunde wel gesteld
wordt. maar dan ten opzichte va n wat ie ts
maakt tOl Surinaamse lett e rkunde, Puristen
~ tellen so ms dat li ede n als A lbert Hel man c n
Rudi van Lie r daar niet of nauwelijk s toe gerekend mogen worden . omdat dit. hoewel inheem se. dan toch kolonial e sc hrijvers waren,
die door de o gen van de koloni sator keken,
Nog een vraag dan : Is 'Surinaams' alleen wat
door o nszelf e n <'l!1dere n al s duidelijk 'Surinaam s' e rvaren wordt. omdat er zovee l Suri-

naamse woo rden en uitdrukkin ge n in slaan, of.
in de 11111l.. iek: o mdat er bekende Surinaamse
ril men en l1loliclJ e~ in gebruikt zijn?
Als u stelt : ja. alleen als het voor mij. lui steraar. duidelijk herk enbare Surinaamse elementen bevat. is hel Sminaamse mu ziek. dan
staat 1I aan de kant van die Nederlandse 1l111I..iekcriti cus die na ce ll va n onze klassieke

concerten teleurgesteld in Lij n krant beridlltc.
dal hij we l verwa ntsc happe n mei S('/1Ifherl en
POIl/enc kon ontdekken. Illaar niets ïypisch

Suri naams'. En inderdaad. iemand die 1..0 redeneert. en ij veri g in de Illuziek van onze klassieke co mponi sten spe urt naar 1ll00iciJes of
thema's die hij van Mnx Woi,\'ki en Ll'X Verl'l/I/n
heeft geleerd. maar hel niet zou wagen [ell
aanzien va n lllu Lit: k va n !J{llling,\' of De Leeuw
of Vtm Wn,ç,çemwr te beweren dat die niets
'typisch Nederlands' hebbe n. zo iemand moe t
ik te leurstell e n, Nog ni e t zo lang ge leden was
c r ook een Inuse umdirccte ur. die noga l t c l cur~
geste ld vastste ld e dat wat de SLJrina~lInsc schilders hadd en gep roducee rd ', .een traag in J e
modder vastgelope n va riant is o p de Nederlandse schi Idcrkunst" .. ,
Voor w ic de uni versa lit e it van dc kuns\cn op
die wijze o ntkent. of dc Surinamers de toega ng
lOt de Westerse e llIluur wil ontzeggcn. za l de
Surina;:lIllse schilde rkuns t. een groot decl van
onLC kla:-.:-.icke Illuziek en onze 1~lI erkli nd e. een
teleurslClling b lijken. Volgens die redenering
hebbe n wij ke nnelijk een te laa g gehalte aan
D\'orák. Ger,\'/Hl'in, Rodrif!.o. Gaugllil/ of
G/Il/.\'{/S{flll{n, Ik willliet nalat e n daartegen aan
te voe ren, dat Suriname een creatie is van een
Westerse nuti e. die onwi ll e keurig. door overp lante n van e lement c n uit dc e igen (nota benc
dominante) c ultuur. daarmee het land. ware het
gedee helijk. binn e n die kultuur ge trok ken
hee ft: net zoa ls dat gebe urde in de Verenigde

0.'10 Tijdsd/r({II'OOr Surinaamsl' Táalklllu/e. Lellerkullc/e. CU/lUur ell Geschiedel/is 19( /): 93-/02

94

Johll LeefmaIls

Stalen. Canada, Australië. Nieuw Zeeland.
Martinique. Trinidad. C uba, Argencinië, Chili
en Uruguay. door de daar dominante cu lturen.
Maar dan zil ik nóg met mijn vraag: Wat is
Surinaams? Is de muziek gesc hreve n door een
immigrant die jong naar Suriname kwam en
Suriname voortaan zijn thui s noemde wel
Surinaamse mu ziek? En is de co mponist die in
Suriname gebore n is. maar al vroeg wegtrok en
in zijn mu ziek ni ecs hee n dal wij als typisc h
Surinaams kunnen herk en nen, is dat toch een
SUrilli.talll:-' cOlllpo lli :-.t tc noelllen? Ik geef' ti ill
iede r geval, zoa ls beloofd. de stand van zake n
in het o nderzoek:'

het Duitse echtpaar Willi,::er aan. beiden IllU sici. waarva n de man bovendien een bekwaam
compo ni st moel zijn geweest Dil ec htpaar ontdekte de gave n Van He lsto ne e n gaf hem belangeloos mu ziek lesse n. Reeds na ee n jaar
moest Williger terug naar Europa wegens zijn
gezo ndheid, waarna I-Ie\stone lesse n volgde bij
Heyde, oud-zendeling. drukker en leider van
ee n bazuinkoor. Deze Heydc was zó verrast
met het talent va n de jonge I-I elston e dal hij er
alles Hun ged<:181l heeft 0111 de jongen een ve rd ~n:! Illu zika l ~ opkidillg Ie late n untvangen.
D aarom vertrok I-Ielstone in 1880 naar het

conservatorium va n Leipzig. Hij pakte niet
alleen de studi e e rn sti g aan. maar ging il:!Jijn
vaka nties ook nog werken in orgel- en pIUno-

JOHAN NES NICO LAAS HELSTONE
( 1853-1927)

Midden in Paramaribo staat op het Kerkplein
een monument tcr nagcdachtenis van de 'Musicus J.N. Helstone' . ee n monument dat na
jarcn activiteit va n verschillende cOlllité's en
particuli ere n Icnslotte up II januari 1948, de
95e ge boortedag van Hclstone, werd onthuld
door de toenmalige gouve rneur Brons. Het
monument werd financieel mogelijk gemaakt
door bijdragen van ve le Surinamers ove ral ter
wereld.
Men zou dan ook verwac hten dal leven en
werk van deze Surinaamse componist in Suriname (IJgemee n bekend zijn en dat er geregeld
werk va n zijn hand wordt uit gevoerd. In di e
verwac hting wordt men teleurgesteld.
Nicodemus Johannes Helstone, die zich
Johannes Nicolaas noemde. we rd ge boren in
de Herrn huller zend ingsplaat s Bergendal in het
toenmalige districl Bove n-S uriname. De
Herrnhuller ze nd elinge n merkten al gauw dat
het jongetj e veelbelove nd was en zo nden hem
op vee rti enjari gl:! leeftijd mei nog vijf anderen
naar de stad om daar tOl onderwijzer opgeleid
I e worden. Van 18óR 101 1872 volgde H el stOile

de op leiding va n de E.B,G. mei succes. In 1869
kwam op de 'Centraalschool' va n de E.B.G,

fabri eken 0111 deLe instrumenten tot in hun
onderdelen te lere n ken nen. Zijn leraren waren
vo l lof ove r hun Surinaamse slUdent. Helston e
slaagde voor al zij n examens en al spoedig kon
hij terug naar Surin ame, waar hij de mu zika le
leiding voo r allerl ei eve neme nten op zic h nam.
In 1892 vertrok hij weer naar Lcipzig eIl promoveerde daar i n I 894 C II/1I lallde. Weer keerde
hij lenig naar Suriname. In 1900 ging hij weer.
voor een jaar naa r Duitsland en in 1907 is hij
er voor de vierde en laatste keer geweest. In
zijn laats le leve nsjaren onderhield Helstonc
een hec hte vri end schap met zijn katholieke
vakb roeder, frater Anselmus. redemptorist.
Helstone was ongetwijfeld ee n begenadigd
en veelzijdig kunstenaar en een vruchtbaar
componist die bijvoorbeeld bij de geboorte van
prinses Juli;:Ula een mars schreef, maar even
goed heeft hij psa lmen getoo nzet. kindercan t ~lIes . ee n mazurka, ee n toccata en ee n fuga.
In 1899 was er in Suriname een grole brand.
later bekend als de 'La Fuente-brand ', In die
brand ging hee l Helston e's inboedel. inclusief
enk ele man uscri pten, waaronder dal va n de
fuga verloren, alsook (de Surinaamse gesc hi cdeni s is soms eentoni g), zijn twee vleugelpiano's. Dit was wel ee n heel erg di eptepul1( in
het leven va n I-Ielstone en hij was er zo JoOl'
gesc hok t dal de .'IrIS hcm adviseerde voor her-

Klassieke cOlI/po nistel/ /lit Silrinalll e
~ t e l naar Europa tc re ize n. (Dat was dlls de
red en van de de rde reis.)
He lst o Jl c 's g rot e tri o mf moest toen nog komen. 111 190 6 voerde hij een g root stuk in vie r
bedrij ve n o p. Hel Pand de r G od en. door SOIll Illi ge n ee n opera. door ande re n ee n o perett e
ge noe md .! Na twee voorste llin ge n blee k he t
publie k e ntllou s ias t: na de d erd~ voo rste llin g
vol gde er ee n huldi g in g met ee n lauwe rkran s
van het orkest e n tocs prake n van de hee r Corste n e n de jo nge heer Duurvoon jr. De C01l1pOni st/diri ge nt werd o p sc ho uders naar hui s ge drage n o nd e r bege le idin g van ee n Illu ziekco rp s, terwijl rnen al om ' Leve Helstone !' ri ep.
Na de vie rd e op voerin g werd He ls ton e ze lfs
me t ülkk cls e n d e militaire kape l. door hond erde n o mstuwd . in tri o mf naar Hel Pa rk gevoerd
e n alda ar ge huldi gd e n o nd er and ere toeges proken door de apoth eker W.P. Herin g.
Hel Pmld der Coden had in Suriname du s
ec n e norm s ucccs. Later heeft He lston e de
to tak tekst in het Duits ve rtaald e n in di e ve rs ie
is hel herh aalde lijk met succes opgevoerd in
Be rlijn . He lslo ne heeft tijd ens ee n van zijn
Europese re ize n cont:erte n ·gegeven in Parij s e n
kreeg er pro mpt het ve rzoe k een leraarschap
aan hel Parij se Con servatorium te acce ptere n.
In Wcne n bood men he m ee n plaat s al s organis t
aan. Maar hij wenste al s ee n soort ze nd e lin g
va n de mu zie k teru g te keren 11<1<11' zijn land e n
leerlin ge n. \vaaronde r Anton Plet. de legc ndari sc.: he Dari o Saä veclra. Flora Sall1uel s. en de jo ng
overlede n mu s ic us-co mpo ni st Cor Anij s.
Heb tone w a:-. in S uriname oo k mu zie kl eraar o p
e nk e le o pe nbare sc/lO le n, piallo-s te mm e r. o rga ni st van de Luth erse kerk. en mede-opric ht e r
( 192 1) va n het Herrnhutte r-Comité d at zic h in ze ll e voor d e be lange n van de Herrnhutte r
ge loofsge mee nsc hap. ) Bege nadi gd met eC Il
goede kermi s van het Nederlands. Duits .
Spaans. Fran s e n Enge ls maakte hij uit li e fde
ee n studi e van het 'Nege r- En ge ls' en gaf in
1903 een spraakkunst van deze taa l uit ../ Van
he l werk van Helsto nc is in Nederland nooit
iets uit ge voe rd. Om ee n opera al s Het Pand d e r
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Gndell uit Ie voe ren, moe t me n besc hikk e n
o ve r ee n b e kwa ~ 1111 en e nthou siast koor. ee n
aa ntal goede solisten. en . kapitaal.

THEODOOR NEUMANN CORDUA
( 1864- 19 11)
Van Th eodoo r Nc ulllann Cordua is vrij we ini g
beke nd. Hij was piani st e n compo ni st, werd
ge bore n in Suriname. maar vertrok jong na ar
We nen . waar hij reeds op 2 1-jarige lee rtijd
ere lid moe t zijn ge weest van het Acade fll isch
MI/ =:. iekgelloolschap Riclwrd Wa,t,' lI er. Oo k
moe t hij doce nt ge wees t zijn aan het conservatorium van Bern . 111 1885 brac ht Ne ulllallil
Cordua ee n bezoe k aan Suri nam e, waar toe n
/.ijn trio voo r pia no. viool e n cello in Tha!ia te n
doo p is geho ude n. uitge voe rd door de co mponi st en enke le amate urs. Dit trio is in 1994
tijde ns ee n concert georgani see rd door he t
S I/rin aams MI/ :iek-Co/leclief in hel Haa gs Gemec nte mu se ulll te n ge hore gebrac.: ht door Tan
C rone . Eve rt Derk s en Mari o Rio . Ne umann
Co rduJ is in Ve ne zue la o ve rl e den. waarsc hijn lijk tijde ns ee n toulll ee. 5

DARIO SkiVEDRA
( 1876-1909)
FLORA SAMUELS (ca. 1890)

EN

Van Dario Saä vedra e n Flora Samue ls. broe r
en zuste r. is hee l we ini g, be ke nd . Flora
Salllue ls moet li ede re n he bben gesc hre ve n.
maar eni g spoor van di e Illu ziek ontbree kt.
Haa r broer Danië l hee ft zÎc h 0111 nog o nbeke nd e redene n de zwi e rige sc huilna am aan gemete n van Dari o Saävedra. Op voorstel van
zijn lee rmee ster lN. He lsto ne, is Saävedra
naar Le ipz ig uit ge nodi gd en hee ft het daar to t
hoogleraar aan het CO ll..;;c rv atoritllll ge bfac hl.('
Be ke nd is in ieder gev al dal Saävcdra al s
ge vi erd mu sicus in 1907 in z ijn geboorteland
op bezoe k kwam e n toe n z ijn ve rwonde rin g
uit sprak ove r het peil van hel koor van de
kath edraal : 'in de gehele Wesl- Indi ë n' had hij
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nerge ns een koor gevo nde n 'dal zich kan meten
met dil.' Bekend is ook dat dit koor toen. trot s,
rijde ns zijn verb lijf ee n aa nt al moeilijke stuk ken ten gehore brac ht. 7 Va n Saävedra is in
Nederland nog nooit mu ziek uit gevoe rd. Van
zijn zuster Flora Sam ue ls, eveneens ee n
leerlinge va n Helstone, a l even min .
COR AN IJ S (1891 - 1926)
Anijs was een leerlin g van He lsto ne, die nog
vóór zij n leerm eeste r ove rl eed. Van Anij s is
he laas nog steeds Ie wei ni g bekend e n zij n
co mposities leken gehee l te zijn verdwene n,
10fdat Jo hn He lsto ne niet lan g ge leden in
Duitsland ee n exemp laar van een van zijn lIit gegeve n we rke n ontdekte. K
ATMA KENSW/L (/892-/985)

Ook van de S urin aa mse co mponis te Atm a
Kenswil is zeer we ini g bekend , behalve dat zij
piano e n compositie heeft gestudeerd in Par.ijs
en in Boedapest e n later in Utrec ht woo nde. Na
haar overlijden werd door buren iets van haar
manu script en uit de vu ilni se mme rs op straat
gevist. waardoor di e bewaard z ijn gebleven.
Zij moet piano- koor- en o rkestwerken hebbe n
gecomponee rd. maar ook kamermu ziek en li edere n.
Bij het coneen dat op 10 maart 1996 in de
Beurs va n Be rlage werd geo rga ni seerd door
het Centrum Nederlalld.\'e Muziek in sa menwerking met de VPRO-radi o en het Nederlands
Philhann o ni sch Orkest. werd hel Praeludium
Pacis uit 1946 van deze co mpo nis te uitgevoerd
door de Nede rland se pianiste Marjès Benoi st.
C HRI S ALVARES ( 190 1- 1994)
C hri st iaan Hermanu s Corneli s Alvares we rd
uit arme o ude rs geboren in Paramaribo en
beLocht aa nvank e lijk de arm enschool. Kenne-

lij k was hij in hel R.K. Jongenskoor een van
de uitblin kers. want de eigenLinnigc e n lege ndarische frater Anselmus (Carel BOlltell)
zorgde dal hij naar de St. Paulu ssc hoo l kon en
dat hij muziekonderwij s kreeg. eerst in orgel en
piano. laler ook tluit en tens lotte cello. In 1916
werd Alvares, hoe jong ook. organist in de St.
Aifons li skerk, omdat hij tevens de leiding van
het mannenkoor op l ich moest nemen en het
harmonium van d ie kerk tot dan wa,s bespeeld
door ee n vrouw. die naar men meende niet het
mannenkoor mocht leiden. In 1929 werd
Alvares organist in de SI Rosa-kcrk en is dal
(afgezien van perioden dat hij in de kathedraal
plaatsvervangend orga ni st WiJs), to l z ijn vertrek uil Suri name in 1963. geb leve n.
Na zjjn vestigi ng in Haarl em in 1963, is
Alvares tot zijn overl ij de n dirige nt gewees i
van het Vro uwenkoor en ve rva ngend orga ni st
in de Goede Herderkerk in de Sc ha lk w ijk va n
Haarlem.
A lvares mocht zic h e r op ve rhe ugen zowel
va n de paus als van de koningin een onderscheiding te hebben ontva ngen:! Hij leerde van
fr'a(er A n.selmus ook kleine reparaties aan orgels en piano uit te voeren en het orgel- e n
pi8JIO-stemmen. belang rij ke vaa rdi g hede n in
een Suriname waar die zeer schaars wa re n.
Zelf besc houwde Alvares z ich niet a ls componist. Frarer Anse lmus lei dd e hem voora l o p tot
begeleider e n orga ni st-koorleider, maar vroeg
van hem gerege ld o m. bij wij ze van proef, op
bekende tekste n kerk- e n palronaatsli ederen te
sc hrij ve n. Ook voor de bezetting va n het orkes t
Amicitia dat frater A nse lmus had opgerich t te r
begeleiding va n tonecJavonde n in hel R.K.
Patronaat, sc hreef A lva res 'stukjes' (wa lse n en
marsen). die hij dan vaak de naam van ee n
vriend gaf. Zelf maakte hij va n Lijn compositi es de vo lgende lijst: Joser-wals (vio len I. 2,
3, ce ll o, piano); Hugo-mars (v io len 1, 2. 3,
piano) ; Va lse d'A rmand (violen etc. e n pial1u).
A mi c itia- mars (piano). Va lsc de Max (v io len
e n fluit) ; O lympia-mars (pia no): Marche de
François (pia no); Marche de G uill aul1le

Klassieke cOIl/pO/listell u;t SI/ri"ame
(piano): Valse dc C harles (piano): Valse de
He nri (v iolen e tc. en pi ano): Valse dc César
(vio len CIc. e n piano).
Behal ve door Amicitia zij n enkele van zijn
co mpo si ti es inde rtijd uitgevoerd door de Militaire Kape l. cen laak. naar hij le i. waar hij lelf
ni e t bij betrokken was: dal werd he le maal door
frater Anselmus ge rege ld .
A lva res was ondcrwijzer. ee rst op de SI.
C lc ll1cnssc hoo L e n late r aan dc St. PaulusschooI. waar hij omkr meer Franse les gaf. 1U
Alvares Wils I.ckc r een buitengewoon e n veeltijdig Illusic us. Toen frater AnselmllS om
gezond heidsredene n in 1933 moest repatrieren. werd de le idin g va n hel orkest Amicitia
dan ook aan he m ove rged rage n. Het contact
Illet frater An selllllls heeft hij tot diens dood
aangehouden. e n e nke le va n Alvares' co mposities z ijn dan ook tc vinde n in heL register
l11et cOIl"'\posities van zij n lee rlin gen dat
Anselmus heeft nagel~ltcn.

LOU LI CHTV ELD ( 1903- 1996)
Voor ve le. ook Sllri nilamsc. bewonderaars van
het literaire oeuvre van Alben He lmun. is het
een ope nbarin g dal zij n alter ego. Lodew ijk
Li chlveld, ook cOll1po ni st was. Toch openbaarde z ich reeds vroeg in zijn le ven een
mu z ikaa l talent dat ook weer door frater
An selmus werd ontdekt cn in eers te insta nti e
werd ontwikkeld mct lessen in orgel. piano. e n
fluit. Ook volgde hij vioo l- e n ins trurnentati clesse n bij Re né C halul en werd als 17-jarige
o rga ni ~ t van de R.K. kathedraal van Paramaribo.1!
Een jaar later vertrok Li chlveld voor studie
naar Nederland. waar hij spoedig organist van
de SI. Bonifaci u. . kerk in Amsterdam werd e n
na korte tijd oo k Illll z ie krecensent voor het
R. K. dagblad De Maasbocle. Talloze rece nsies
e n essays hee ft Li c htveld over mu ziek gesc hreven. ni e t alleen voor ge noe mde krant. maar
ook in De Te leg raaf. De Groene Amsterdalll-
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mer. Opgang e n het literaire tijdschrift Dl.!
Gemeenschap. Lichtveld ~chrecf de filmmUL.iek voor de eerstc ge luidsfilm s va n Jori ~
Ivens. te Wl':tcn Philips- Radio en Rege n. Hij
sc hreef ve rde r kamerlllllliek, li ede re n. koorwerken, e n een oratori liJll . Zelf ste ld e hij : ' Ik
heb in mijn leven niets li eve r gedaan dan
co mpo nere n. Dan ben je he lemaal weg van de
aarde .... ' .
Voor lij n lite raire we rk nam hij ee n sl..: huil naam . omdat hij gee n verwa rrin g wenste tu sse n de compon isl en dc beginnende auteur. De
muziek waS immers zij n eerste en gfLJot.,te
li e fde Y Het is de verdie nste van de pianis te
Tan Crone dut dc co mposüi es van Li chtveld in
he t hcde nd ê.wgsc Nederland wat mee r bekendheid hebben ge krege n. In 1986 zijn e nkek va n
zijn liederen in ee n rec ital uitgevoerd. in 1990
~pec lde Tan C ronc in het Amsterdams Co ncertgebo uw zijn Arc{ulia. In 1993 bij dc presentatie
van het Hc lman-nulllll1er van het tijdschrift
Mul yami.! (waarin de concert mees ter John
He lstan c jr. over de co nlponi st Li cht ve ld
sc hreef). s peelde Tan Cro ne wederom enkele
V,1n zij n werken. In 1996 bracht het Cellllïlll/
Nederlandse MI/ :.iek in de AGA-zaa l V:.ln de
Beurs va n Berlagc ec n programma. waarbij de
pianist RonaId Brautigal11 muziek spee ld e van
Dahlberg en Li cht ve ld . in aanweL.igheid van
Lichtveld I.c lvc. die c r opgetogen over wa:.. 11
Joh" Helsto l1c heeft ge trach t een inventari~
va n Lichtvelds 111111.ikale werken op te ste llen .
maar vree md ge noeg voor ie mand die nau wkeurig Oll\Sprong l11et z ijn literai re manusc ripten. was Lichtveld noga l vrijgev ig l11et L.ij n
mu ziek. loda t w ij verwac ht en dat c r hier of
daar nog werken Lullen o pduiken.

CA REL BONTEN. FRATER ANSELMUS
(1881 - 1946)
Bij wijzc van intc rmcv.o lijkt Illij dienstig ook
iets over het leven van Ca re l Bonten te verme iden. voorna me lijk vanwege di ens grote in -
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vloed op het mu zie kl eve n in Suriname. Bo nte n
werd in Nederland ( Lei den) geboren e n overleed in Nederland in hel rede mpto ri stenklooster te Witt e m. Hij bezocht na de lagere
sc hool de ambacht ssc hool 0111 later in de bo uw
Lijn brood te ve rdi e nen. Z ijn vader was pianohande laar e n organist en zijn moeder hoopte
dat hij in dien s voetsporen zou trede n. Bonten
jr. verloor inderdaad spoedig be lan gstellin g
voor de bouwen g in g in de lee r bij de pianofabri eke n van Bende r in Le iden en Va n Gelder
in Scheveningen, overi gens zonder e ni ge di e
pere interesse voor de mu zie k, of ze lfs voo r de
piano's. Hij ging li eve r uit , of als er ni ets te
doen was, lesse n volgen in meube l-po litoeren ,
vernissen, lakk en en in de Duitse taa l. Vanaf
z ijn zesde jaar kreeg Bonten va n zijn vader
pianoles en op z ijn Lestie nde was hij al ' feestpianist ' en pian o le raar in Leiden . Bo ve ndien

was hij va n 1899 tot 1902 organist va n de St.
Lodew ijkskerk in Leiden. Toen hij ee nm aa l
besloten had ' in de mu ziek te gaa n' legde hij
zich met grote ijver loe op dit vak, en s laagde
in /902 voor het exa men va n de Nederlandse
Toonkunste naars Vereniging. De mu s i c u ~ Be /'nard Zweers s poorde he m aan om zic h te
wijden aan het co mpo nere n e n prompt vo lgde
bij verschillende leermees ters lessen in compositi e. Hij bleef intussen piano-le raar. Bonte n
was een onrustig man e n ging z ic h bekwam en
al s so lo-piani st. Zijn ee rste co nce rten trokk en
reeds de aandacht, ze lfs van impresario 's. Hij
g jng in Amsterdam wonen in de hoop op betere
kan sen als mu sicus, maa r de psycholog ische
cris is waarin hij reeds en ige tijd verkeerde,
zette door: In zijn famili e kwamen noga l wat
reli g ieuze n voor en in zijn studietijd had hij
ze lfs het plan opgevat om pater-Jez uiet te
worden: hij g in g er toen ze lfs Latijn voor leren.
Maar de mu ziek had hel in di e tijd toch gewonnen. Maar nu , aa n het beg in van ee n carri ère al s co ncert-pianist bes loot hij als nog als
kl oosterlin g door he t leven te gaa n, z ij het ni et
als pri es ter, maar als broeder. Van 1906 af was
hij no viet. en in 1911 werd hij gew ijd. Z ijn

lerare n maaklen z ic h zorge n gemaak t ove r
deze ras musicus die nu kl ooste rlin g moest
worden en daarom mocht hij tijdens het
novîciaa{ eni ge tijd per dag piano spelen om

zijn vaa rdigheid ni et te ve rli eze n.
Frater Anselmus, zoa ls hij intusse n als Redem pwristen-broeder heette. vertrok in 191 3

naar Suriname, waar hij twintig jaar als musicus gewerkt heeft. Hij nam de leidin g va n het
reeds roemrijke manncn- en jongc nskoor St.
Alphonsus va n de kathedraal op zich en o ffe rde
uit godsvruc ht zijn kan sen o p wereldse roem
en eer. Veel talent is door hem on tdekt en

gevormd onder and ere LOl! en Frans Lic1HvcJd,
Chris en Henry Alvares en de violist U-A-SaÎ.
Ook IHl zjjn repatriati e in 1933 bleef hij nog
dert ie n jaar act ief als componi st TowoglOe
zijn e r 300 van zijn compo sities terug gevonden bij de paters Redemptori ste n in Nederland.
Maar ook bij het koor van de kathedraaJ va n
Paramaribo moeten nog al wat van zijn kerkelijk e compo sit ies te vinde n zijn, so mmi ge
mi ssc hi e n o nder de schuilnaam 'Wolfram'. In
Suriname moet hij op de Reizangen van Vondels ' Josep h in Dothan' mu zie k heb ben gesc hreven di e later o nvindbaar bleek en een oratorium genaamd 'De H. Familie' op tekst van de
beke nde redem ptoristen-pater W Ah/brink.
Ca re l Bonten is e ige nlijk een Nederlandse
co mpo ni st die meer eer verdi e nt dan hem tolnogtoe gegeven werd. In Leid en za l men vergeefs zoeke n Il<.lar een gede nkte ken of
pl aquette die aan zijn beslaan herinn ert en ook
in Suriname dat zovee l aan hem te dank en
heeft, za l men vergeefs zoe ken naar e ni g gede nkt eke n of ze lfs maar ee n pad of steeg di e
naa r hem ve rnoe md is. Hoewe l hee l vee l va n
zijn mu ziek en vee l mate riaa l over zijn leve n
besc hikbaar is, heeft mu sico loog noc h hi slQrÎc us zich lOtnogtoe over dit materiaal geboge n.

EDDY RENADA ( 1913 7- 19837)
Eddy Re nada werd in Suriname gebore n en
g ing er sc hool. Hij moe l al hee l vroeg talent

Khu.\'ieke COIJlIJOlli.\'1ell uil SurÎ11al/le
hebben gelOond a l.. piani sl. A ls jongeman
emigree rde h ij naar Aruba. waar hij e ni ge j aren
10 1 c irca 19.+8 in ee n of andere admin istratie
heen gewe rkt en waar hij mei ee n Arubaanse

trouwde. Omtren t 19..+9 kwam hij naar Nederland. in de hoop aan hel conservatorium Ic
kunnen stud ere n en /.ij n bo terham als musicus
Ie ve rdi enen. Het ee n lu kte bei e r da n het an dere: Naar blee k Ini slc hi j het goede midd elbare schooldipl oma 0111 een normale opleiding
aan hel co nserva torium tc kunn en volgen. du s
nam hij naarge lan g z ij n financ iën het toeli eten.
wa l lessen in har m o nii.!rc n en arrangeren. Voor

\V<.11 de bOlerhl.lI11 belreft . werd hij al ga uw dc
vaste pi anist en arra nge ur van het o rkest va n
'Kid Dynamil c', dal lOe n in de nac htc lub
'Tabaris' in dc Wage nstraa t in Den Haag
spee lde, I ~
Enige jare n laler g in g hel orkest op to urnee
door Wes t- Duit s land. maar Rc nada b leef in
Nederland, slichllC een amuscme nt skwa rlet e n
speelde in dc 'C lub Fc mina' e n de 'Cl ub 44'
in Am ste rda m. Jare n lm er, c irca 1969 bleek hij
in Brusse l IC wone n. Hij verteld e daar dat hij
z ich nu aan se ri e uze co mpos iti es wijdde. e n dat
ee n va ll zijn sl! ri e ulc we rk e n ('S infoni cla'?)
kort daarvoo r was uit gevoe rd doo r het Radio
Filharm o nisc h va n Noorwege n.
Hoewe l hij nakome lin ge n hee fl. is talnog toe
ni e mand c rin geslaagd d e ern stige mu ziek van
Re nada te achte rh ale n. Zowe l in Nede rland als
in Brusse l al s in Os lo is het spoor doodge lope n.
Van lij n am ll sc m e nl ~ lllu z i ek is wat mee r bekend . Een va n l ijn vroege re coll ega ·s. w ijl e n
R e n ~ va n de Landc, ve rte ld e dat Re nada nogal
vrij gevig me t I.ijn lllu ziek o msprong , links en
rec ht s arran ge men ten en the ma 's uitd ee lde e n
dan ook aardig moet l ij n bedroge n doo r ande re
mu s ic i. Van z ijn uit gegeve n mu z ie k kon maar
éé n nUllllll er. ee n ritmi sc h wal sj e. worden
ac ht c rh aa ld .l ~ Het is te ho pen dat er als nog
manu script en or uit gege ve n werk va n deze
co mpon ist opduike n. Iedere aanwij zin g terlake is we lkom.
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JO HAN V ICTOR DAHLBERG ( 19 15- 19-16)
Dahlbcrgs vad er overleed kort na lij n geboorte
en I. ij n moeder kwam met de zeven maande n
ou de baby naar Nederland. Reeds vroeg we rd
zijn begaafdh e id o ntde kt e n gestimul ee rd. Hij
bezoc ht de mu zieksc hoo l in Nijmegen, waar
hij lesse n nam in piano, viool. harm o ni e e n
co ntrapunt. Hij o nt wi kk e lde z ich tot pianist en
co mpon ist, e n na zijn midde lbare sc hoo ltijd
ve rhui sde hij met t.ij n moed er naar Am sterdam , waar hij leerlin g werd va n het co nse rvatorium, l11et a ls hoo rd vak : Compos itie. Mei een
slepend e 7.icktc belandde hij lil de SI.
Maarte Il s klini e k in N ijmege n. we rd herhaaldelijk geëvac uee rd wegens oorl ogsgewe ld o m
tens lo tte tocn het gevaa r gewe ken wa:-., wee r in
dele klini e k te ge rak e n e n c r op 3 I-jarige leeftijd ee n7aam en arm Ic.:: overlijde nY'
Dahlbe rg componee rde in de korte tijd die
he m gegeve n was, e tte lijke we rke n, waaro nd er
ee n sy mfon ie . koo rwe rk e n, ee n blaaskwintet,
ee n trio. een strijkkwart e t en di ve rse werken
voor pian o, o rge l. vioo l e n ce ll o. Er is werk va n
he m uit gevoerd door het Utrec hl s Stede lijk
Orkes!. l1 e\ Radi o Blnze ,.s En se mbl e. hel Brabant s Kam erkoor. he t Mannenkoor ' De Koninklijke Za nger', e n het koor van de St. Jan
van Den Bosch. Radio Nede rland We re ld o mroep besc h ikt ove r opnam en van enkel e v;.111
z ijn pianowe rk e n. Z ijn manu sc ripten berusten
grotendeels in cle bibliotheek va n het Ha ags
Gemeent e muse um . waa r hij reed s in 197 1 met
ee n tent oons te ll in g e n ee n co ncert werd he rdacht. (De te nlOo nste llin g is nad icn ook in
Suri namc geweest. )
In 1994. we rd tijdens he l eerder genoem de
concert va n hel S urinaams Mu zie k-Co ll ec ti e f.
van Dahlberg ee n eleg ie voor ce llo en piano
door Tan Cro ne en Mari a Rio uitgevoerd. e n
een tri o voo r pi allo. vioo l en c:e ll o door Tan
Cro nc, John He lsto ne en Mari o Ri o.
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MAJOIE HAJ ARY (GEBOREN 192 1)
Majoie Hajary komt uit een muzikale familie:
Haar Vilder speelde ni et onve rdien stelijk viool.
ee n zuster maakte het ITIllzieklyceum in Amsterd am af e n was na haar e mi gratie ge ruim e
lijd leidslcr van een koor in Canada. Een
nichtje leidde ged ure nd e jaren een Surinaamse
balletgroep. Z ij was gehuwd met wijlen
Roland Gal'OS jr., heen nu de Franse nationalite it en woont nog steeds bij Parij s.
Hajary kwam reeds vóór de oo rl og naar het
Amste rdam s Conservafori um. waar zij zic h tot
piano sol iste ont wikke lde en bij haar afstuderen de Een.. te Prijs voor piano behaalde. Z ij
was een leerlin ge va n Wagcrl<wr en Andri essen
en is als soliste opgetreden in Amsterdam. New
Vork en Caracas. Nadat de jonge pianiste aldus
reeds een zeke re repu tati e verworve n had,
kwam zij in 1948 op bezoek in Suriname. e n
gaf e r. met groot su(:ces, enkele recitals. Late r
bereisde zij met haar ec ht genoot de hal ve
wereld, verbl ee r in India en Japan , maar keerde
telk ens wee r te rug naa r Frankrijk, dal haar
bas is was geword en. Vanwege hun ge meenschappe lijke belangste lling voor yoga, correspondeerde zij me t Yehudi Menuhin over yoga
voor musici, wal in een publicatie van haar
hand over dit ond erwerp resu lteerde. (Yoga
voor de pianiST. Uitg.S trengho lt. ) Verder
sc hreef zij . in het Frans, ee n leerboek voo r he t
piano-onderwijs. L 'ar' d/l Pian o. Relatief heeft
Hajary, zeker als soliste. ee n redelijk s ucces
geboekt: In a llerl e i buitenlandse media is over
haa r geschreven, mees tal als was zij ee n
Ind iase. dochter van een diplomaat uil Ncw
Delhi e n geboren op een reis door Zuid-Amerika. Enkele va n haar co mposities zijn uitgevoe rd in Duitsland en in Frankrijk. Zelfs is er
ee n CBS- plaat (S.63.344) met enkele composi ties, waaronder het Requiem voor
Malla/ma GlIalIdi.
In Surinaamse kring is haar bekend ste werk
ongetwijre ld h ~la r Penm-Penm, var iaties op
het bekende kinderliedje. e n in 1994 was de

compon iste zo goed naar Nederland te komen

en dit werk tijdens het .wndagmiddag-conccn
va n het Surinaams Muziek-Collectier zelf Ie
ve rto lken. 17 Bij het co ncert va n hel Cellfrt/11I
Nederlandse Mu:iek in de Beurs van Berlage
in 1996, bracht de pianiste Marjès BellOist
enkele van Hajary' s piano-composities ten
gehore.
Hajary heeft ee n groot aantal composities 101
stand gebracht . waaronder een oratorium Do
Piflawiki. en ee n kle ine opera op haar eigen
Franse tekst, oo rspronkelijk ge heten La larme
d'or, maar si nds er een poëtische vertalin g va n
beSlaat in hel Sranan. kan men dit werk beIer
Na GOIV1' Wulr'Ai noe me n. Enkele andere
composities l ijn:

Concert 1'001' piano en orkest (ee ns uitgevoe rd door het Amste rdam s Concertgebouw
Orkest);
La Flûte de Jode (s tem. 2 fluiten_ altviool,
cello):
Spee l Koto:
Liederen van de Gita Govinda;
"La Passiofl se/on Juda s" (door CBS in
1975 opgenomen);
Diverse "Raga J"'. (Ove r de Raga sc hreef zij
oo k: "La forme du Raga").
Het is ietwat iron isch, dat Hajary. di e zic h nooit
heeft late n voorswan op het feit dat zij Surinaamse is. die L.e lfs toestond dat me n ~aar
te rwille vu n de publiciteit vaak als Indiastfverme ldde en uitbeeldde, en haar roemde vanwege haar pogi ngen Indiase en westerse mu ziek te kruisen, dat juist zij in haar werk
motieven e n melodieën ve rwerkt uit de c reoolse vo lksmuziek. Desondank s, en ondanks
haar vroege re successe n i n de were ld, is het
werk va n Majo ie Hajary met name onder
Surinamers onvoldoende bekend. He laas ontbreekt het aan de middelen om op afz ienbare
termijn bijvoorbeeld het oratorium of de opera
te laten opvoeren. or een geac heveerde opname
van deze stu kk en te laten Illak e n .'~

Kf{/ssÎeke cOIl/fJonislel/ uil S//ril/(//I/e

EDDY SN IJDERS ( 1923-1990)

DeLe Snijders heette eigen lijk Richenel Edgar
Snijders en werd in Paramaribo geboren in een
vanouds mu zika le fam ilie. Hij was dill1 ook
buitengewoon act ief in het mu ziekleven in
Pari.\rnaribo. bespeelde diverse instrumenten.
waaro nd er de dwarslluit. was dirigent van de
politiekapel, van dc militaire kapel en het

jeugdorkest. compo nee rde op amusementsmu ziek lijkende klassieke werkjes. waaronder
dc 'Eerste S urinaamse Rh3psodic' {voor he\
Surinaams Filharmonisch Orkest) en -Pmu
VuIU' en schreef bovendien b:.illetmuziek voor

I () I

Nederland. opgeheven.) In opdracht vall de
bal let lerares MariJ Hui slllan ~(l compol\ ccrde hij
het ballet S((/I/(/I/ Prillki-Bllkll ( 1956) en in
195R. naar een kon verhaal van eoe n Ooft. het
ballet De Rode Pa/II/II. Beide ballcncn zijn met
succes in Suriname opgevoerd.
Op de balletmiddag va n het Surinaams MuLick- Collecti ef in feb ruari 1999 werd ook het
laatstgenoemde ballet door een Anti lli aanse
dansgroep uitgevoerd in een choreografie van
een V;Jn de dansers, Rudsel d' Amollia.

TOT SLOT

een ballel dat Amlllsi-lOri hee l en bestaat uil

23 dansen. Snijders mengde niet alleen serieuze Illuziek l11 et vo lksl iedj es. maar ook
Europese kl assieke klanken met Surinaamse.
Caribi sche en Latijns-Amerikaanse ritme's en
motieven. l '!
Om de nagedachtenis van Eddy Snijders te
eren, heeft het Surinaams Muziek-Collectief in
februari 1999 een balletilliddag georga ni seerd.
waarbij acht danse n uil het ballet Allallsi-lOri
werden uit gevoerd door kinderen van ee n
Nederlandse balletschool en door ee n Suri naamse dansgroep werd gedanst op vicr van
Snijders' stukken voo r militaire kapel.

EDDY VERVUURT ( 1928- 1988)

Edward James Vervuur! studeerde aan het Amsterd ams Conservatorium piano. directie en
compositie. In Suriname trad h ij veel op met zij n
muziek-ensemble RhYlmico. Later we rd hij dirigen t va n het Surillaallls FilhamuJllisch Orkesl
en was ook de directeur va n het radiostation
Apill/i. (Zoal, bekend werd het S.F.O. in 1971.
naar wordt beweerd door de braill-draill nJar

Aan deze opsonlming van klassieke componisten uit Suriname. ontbreken naluurlijk nog
enkele namen. René Samson. tijd genoOI.
sch reef tot nog toe voornamel ijk kamermuziek
ell liederen. In 1998 kwa m een CD uit Jlll:\
werk va ll zijn hand. De voora l als dichter
bekende Rudy Bedacht (geb. 1932) . die in

Zweden musicus en rrluLieklcraar geweest is.
in Panama hooglerJa r ell op Bonaire IlluzicklerJar. heeft ook klassieke stukjes gecomponee rd en een boek uitgegeven ove r zij n
gitaar-methode (G/lilarm Qm' rida - Geli(fde
Gitaar. 1998). waarin ook enkele \.:ompos ilies
slaan. Verder zou nog minstens één lid van de
familie Snijders moelen worden genoe md te
weten Herman. die in Suriname woont en ook
ernstige muziek schrijft. Het moge duidelijk
zijn, dat in de kennis ove r de Surinaamse componisten grote hiaten bestaan en dat er vee l
manuscripten en zelfs uitgaven verloren zijn
gegaan of zij n zoekgeraakt. Ik doe tot slot dan
ook ee n beroep op allen. 0111 hen bekende
aanw ijzingen die onze kennis ove r het leven cn
werk van onze componisten zoude n kunncn
vergroten. bekend te willcn maken.
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Terlake ben ik veel dank verschuldigd aan: John He]slOne. Margo AlvarCl; en Fine de Beun-Kenswil.
Van Hinte-Rustwijk en Van Steendercll-Ruslwijk schetsten in hun artikelen in OsulS (2) van oktober 1996 en in Osol6
(I) vun april 1997 een lijd,beeld geschetst in en om Thalia ann hel begin van de CCUI.'i. ,",un grooTvader. George G.T.Ruslwijk
(1862-1914), was de costuum- en decorontwerper voor Hehtonc's Pand der Goden.
Dele gegc\'cll.~ zjjn grotendeels ontleend aan de AVROS-mdio-toesprallk van 11 januari 1944 van \V.A. Leeuwin.
Naar hel schijnt heef! hij enige spot moelen inc<!sseren van de kant van de culturele kringen waarin hij zich bewDog, dal
hij zich in deze weinig ve rheffende materie had gesIOn. Men mag a:.mncmen dm hij zich daar niets van aangetrokken heeft.
Nakomelingen zijn niet ~kend, rn<lar in 1994 hebben wij het genoegen gehad om nakomelingen v:Jn l.ijn broer die in
Duit sland wonen. voorafgaand aan het çoncert waarvoor zij speciaal overgekomen waren. te mogen verwe lkomen. Bij die
gelegenheid vernamen wij. dat men in DUÎtsland een boek voorbereidde over het leven van die broer. maar sedertdien is
daar verder niets over vernomen . Ik neem aan dat in Paramaribo nog steeds het NellffwllII-pad bestaat en de naam niet
vc rarll.k:rd is om een andere verdienste lijk lijdgenoot te eren.
Enige jaren geleden is iers van zijn uitgegeven werken ontdekt in een Duit~e bibliotheek door onze tijdgenoot John Helsl()lle.
Ontleend aan 'Kathedraal -koor: een geschieden is Vlm /20 juar ' in het tijdschrift OmluJOg van ó april Igg6.
I-Iel allereerste comité dat zich in Suriname inzette voor een monument voor He/stone (19]1). wemte eigenlijk een
gedenkteken voor I-I c!slonc en voor Cm Anijs. I n september 19'48 heeft W.A. Leeuwin ervoor gezorgd dat op het graf van
Hd slOne np het kerkhof van de Evange1i~che Llilherse Gemeente een witte graf~teen kwam. waarop onder andere stond:
'Van de bevolking van Suriname'. Tezelfdertijd kwam, eveneens door tocdoen van Leeuwin op hel graf vall Cor Anij~ op
Lina 's Rust een ge lijksoortige steen. die vermeldde: 'Mu~itu~ Car Anij~ - 4.H.91 - 26.7.2tï.
Pro Ecclesiae er POflliJice. 1954. ter ge legenheid van zijn 25-jarig jubileum als organist van de SI. Rosa en Officier OranjeNassau, 199 r. ter gelegenhei d van zijn 90e verjaardag en 75-jarig jubileum al s organist.
Zelf had ik het voorrecht. indertijd onbegrepen. niel ;!llccn lOl zijn leerlingen te behoren. maar ook onder zijn leiding te
mogen repeteren. een onvcrdiensldijk derde violisl. tocn hij omstreeks 1946 poogde een schoolorkest op IC richten.
Naar men begrijpt spee lde ook hij in Amicilia en wel kl ari net of dwarsfluit. In die tijd speelden in dat orkest verder: zijn
broer Frans U thtvcld (ecr~lc I'iool). He rman Leefmans (2e viool). Chris Alvares (cel1o) en Jan Al110 (ba~).
In het in 1998 verschenen boek over Helman. Kijk vrees{oos in despil'Cl'I. (ln de Knipscheer. NUG I 320) vraagt de auteur.
Michiel vall KempelI. zich af of er niet eens een onderzoek moet komen naar de invloed van de lIluziek ilJ hel werk van
Helman, omdat die sterk moet zijn geweest.
In hetzelfde programnHl bmchl de pianiste Marjès Benoi st muziek van A. KenswiL E. Vervuurt en M . Haj llry.
Achter de deze artisten-naam ve rschool zich de legendarische jazz-saxofonisl L.R .A. P arisi u~ over wic H<Jns Dulfer nog
op 15 november 1999 in NRe-Handelsblad een fraaie column schreef. In 1995 verscheen bij Uitg. Jall Mets. Amsterdam,
hel bock Kitl Dynamire - D~ legende le{j) (NUG I 924) vall He rman Openneer. conserVator van het Nederlands Ja1.l. Archief.
Bij een anno 1999 herhaaldelijk door hel kanaal TNT (nu TCM) uitgezonden, nogal onbekend gebleven zwart-wi t film uil
de jaren 60. spe lend <Jan mediterraanse kusten, werd in de aftiteling vermeld d,lI de muziek van Eddy Rcnaua was.
Op initiatief van enke le Surinaamse dames wordt he! graf op Rustoord in Nijmegen geregeld bCLOehl.
Zowel H .tiary als Lichtveld omvingen "'In de SMC een AlI'ard als teken van hulde en grani.
Een hindtlstaan~ muzieken~emble uil Den Haag overweegt het Requiem l'Oor Glullldi uil Ie voeren.
Eddy Snijders is de vader ~an de Ihan~ in Nederland Leer bekende Ouilisl/oomponi.,\ Ronaid Snijders, die ir! 1998 een boek
over lijn vader heeft geproduceerd onder de tilel: De IIUI/1 mer de piccolo ( UiIg. Conserve).
EdJ1gC1JOtC van de ch irurg en bekende jaLZ-p i ani~ t Jolln Hewitt.

Rabin S. Baldewsingh

Van Baithak Gana tot Hindipop

H

;1/(loS!l/(lI/se ('(m/m('{(//heiders. oOI/p,el'oenII/lSx('1I 1873 ell /916, :::.ijn ill heItllIgrUke II/(//e ('fi n ,~(,s(l1(/gd een grom gede(>//e \'(11/ de lIIee,r.:ehmc/lle ('ul/I/ur Te COIlser I'eren, 111 diT (/r/ikel hespreek ik de ontwikkeling
\,(lII de Hil1t!osl(J(ll/se I/w:,iek in SI/riJ/ome ell
lIu>1 1](111/(~ <1(> "uithak gfllw. nil IIIIC.i(~kgl)IIJ'(~
gold !til/ge tUd (lIs tmdiTiolleie /IIu :::,iek die
ho()Jd:'(I~elijk ollder muteren populair was.
Set/er! de jare" :.n·eHlig kreeg de baitlwk goml
OIuh>r jongeren sleeds !II eer aanhalig. Binnen
de h('dnlll{/lIg,\'(~ fliJldipop (popull/ire fl indos1(1(1I1,\'e J1Ju:i('kj ill SUrilll/lIle ('11 in Neder/mul
:.ijn de j,,\'lOl'dl>1l I'(IJI de bl/ilhak gmUf duiddijk
lIIerk/ww: De hail/Ulk gllml il/ SUrilll/lIle. el 'fl/+
l/I.\ il/ GUy(ll/{/ en Tril/ic/ad. kW!/IeJl we IJf·
S('//OI /II 'f!1I l/Js ( ' (,1/ typisch C(/rt/ïbise.:h producf
binnell de Indil/as-flindoslaallse IIJII::.iek.

BAlTHAK GANA

betekent i'illing. GWJ(/ betekent zang.
Bij de bl/i/hak galll/ gaat het in eerste instarnic:
orn het maken van (vo Jk s)mu zie k door tenmin~ te dri e per. . ol1en die in ee n kring op de grond
l illen, Vandar de naam {)(lil/HIk gllllll. De mu zikant en zitten op de grond 0111 elkaar goed in de
gaten te kunnen houden. Op die manier kan
dan sa me n ~ pd ontwikkeld worden. In de
beginjaren wa . . !withak g(///(/ improvisatiespel
tu ........ cn lange r en Illll/ikantcn. Drie instwmenten ~pele n hierbij ee n belangrijke ro l: het harmoniulll. de dlw/ak en dc dam/lal, Het hann onium werd pa!'> in de \001' van de jaren twintig
geïntroduceerd. dit omdat het een tamelijk
duur instrument wa ..... In de beginperiode (1873
- 192()) werd dc !)(Jil(wk gmlll in Suriname be·
oerend met de sarallgi (een snaarinstrument).
dl/()I{/~ en dm/{lfUl. Later IAlulkn dl: Il1alH.tuline.
Bui/hak

{)so TijdsdmJi

\'001'

dc k//(Uari (tambot;rijn) en dc IIwjira (cymbaal)
toegc;vot:gd worden. Een ander instrument dat
geleide lijk aan binnell dc bllil/wk gCI/UI Lijn intred e dl.!cd. was dc he/a (viool). Omdat cr larn~ 

lijk vee l in~lrUl11 c nt c n
nHm!.! om hailha/.:

~\anweLig

glli/ll

wa ren in Suri-

lIit te voeren. kunnen

wc dri e varia nt e n onderscheiden in de lllul.i kale begeleiding: met sam llgi. II/Ujira en
dIJO/a!.:: l11el slIl'lfl/gi. lI/lIjira en lU/gom en mei
harmoniulll . dlwlllk I!I1 da1ldral. Del.e hl;II ... te
vo rm van bege leiding heen de andere twee varianten ove rl eefd en is uitgegroeid lOl het
basisinstrumentariulll V:l1l dc bait/wk g(fJ/{1. De
andere twee vormen lijn inm iddels verdwenen.
De baiilm/.: glll/(t liederen beginnen altijd
met I.!c,;n a/al' (ee n aanhel) of een doha (v ier

regl: lig gcdit ht ), Dele lijn of letterlijk uit de
twee Hindoeïstische epen Ramayan en
Mahahharat overgenomen. of ze zij n een variant op de religicu/.e teks ten uit ck: epen. rnaar
dan hewerkt door de zanger of tekstsc hrij ver.
O()r~pro nkclijk werd ba i/hak g{lfw gezongen in
het Hindi, In dc jaren zeventig nam de invloûd
va n het Sarnami. als gevolg van de popularisering. toe.

SOORT MUZIEK
De huit/wk g Ol/(/ i. . volkskunst bij ui ..... tek . De
liederen en vooral de melodie zijn door de
IllCn .... c ll mondeling overgeleverd van de ene
generatie.:: op de andere. voortkomende uit de
orale tradities van Ullar Pradesh cn Bihar in
India, In zijn alge meenheid kan men in dc
/mi/hak g(///(/ dril! Illuziekstijlen onderscheiden: de Ihek(l. dc calra en de re/o. Dit lij n
JllaatM)Ortcn die louter qua snelheid va n ritme
van dkaar vGrschillcn. Zo is de re/a ~l1c ll er clan
de

CllltU

c.::n leidt Lij het lied naar zij n c limil x
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toe. De ca/ra-vorm va n de baithak ganCl staat
ook bekend als calni. Hierbij worden alle
muziekinstrumenten maximaal benut en het

liefs t zo expressief mogelijk. Zo kunnen dansers opgezweept worden tot exaltatisch ge not.
De bal/hak ganG kenmerkt zic h verder door
melodieën (zangstijlen), wWlrbij de muzikanten voorgesc hreven ritmen bespelen. Er blijft
wel ruimte voo r en ige improvisatie. Enkele
zangstij len meI vaste ritmen (die vaak doo r de
(lIwfak bepaald worden) zijn de dhrupad, lil/a11(1, I/HIII,,.i, dadra. bhnÎrwi en langri. Het hui dige balt/wk RWIO- repertoire kenmerkt zich inhoudelijk door ernst, humor en erot iek. Bij het
e rn ~tige type baithak ga!la gaal het voora l om
re li gieuze liede ren met een moraal:
Dit to mera Ie liya
bil/dra Madho Sham ne.
Kris/ma Kris/ma ma; Pllkaro,
tere dar ke S(ll11ne.
Bal1siwafe apne bas i
111 bajade al/akw:

Tere dan/a ham kare
har sublra aUI sham ke.
Vertaling:
De donkere herder Krishna
heeft mijn hart veroverd.
o Krishnu. voor je huis
roep ik steeds je naam.

o Fluitspeler. belover me
met je zoete fluitspel.
Ik za l dag en nacht
j e. naam op mijn lippen hebben.
Later werden politieke boodschappen of protest belangrijker:

Ohire "awa men patal/g urawo
tfffe na pa we doriya.

Dhire "mva men patang IflYIWO
({.tte na pawe doriya.
Pa/ang ke bice cakm salie
Bharm ke cam oriya.

KaWI neta pawlIg balie hai.

Kaun ne/a doriya.
St/bIJas neW patang balie hai.

Bil' }mvahal doriya.
Candlllji ne patWIg urmve.
Bhagwan banmve doriya.
Vertaling:
Houd rekening met de kracht van de wind,
wanneer je je vlieger oplaat.
Het touw mag niet knappen.

Het wiel der wel schittert
in heel Indi a op z' n vlag.
Welke leider is de vlieger
en welke is het touw?
Subhas Chandrabose is de vlieger
en de held Nehru is het touw.
Gandhi liet de vli ege r op
en God maakte het touw.
Voorts werden odes ze lf gecomponeerd en ten
gehore gebracht over bekende personen of
politieke leiders, zoa ls Mathura. Ramjanee.
Jumpa Rajguru (leiders van het verzet onder
cont ract -arbe ide rs in Suriname), Mahatma
Gandhi (Indiase nationalist) e n Jagernath
Lachmon (po litieke leider Hindoslane n in Su ~
riname ).

Janewa/e Gaf/dhi baba
ajadi ke diwana.
Bharat bhumi ke tu bhulallana
ek bar ana.
Vertaling:
Mahatma Gandhi, die nu vertrokke n is.
De held van onze Onafhankelijkheid.
Vergeef moederland India ni et.
Keer nog eens terug naar je moederland.
rn vee l baithak gaf/a liede re n wordt de draak
gestoken mei mensen in de eigen omgeving,
met name met vrouwe n. Vaak worden zij op
schu nni ge wijze in de liederen geportretteerd

o

Vtm Bail/Uik GlIIUi 101 HiHdipop
m et he\ doel

om men se n te amu seren. Ook
wordt o p spee lse wijze beLongen hoc dc
romanti ek bed reve n dient te worden.

Pawr lOri kariya i"Yll
la/wngll'a b/min dole ba/{lIIl.
Abhi 10 hai lIIur;
!wr; I//lwriya ki bari III11(/ r(\'(I
sllilly a 10 ai f.!.ail sajariya
saillya ro ai gllil sajariya
la/Ull/glI'a bhuil/ dole halalll.
Sas II/ore .'luwe

IIU/wil

I//ore jage

dhire se a ja .w!iariy(/
loflllllg\l'a b/lllin dole !Ja/lIIlI.
Verta lin g:
Je taill e is s mal en z\v ieri g
wappert je rok op de gro nd ,
Lieve ling. ik be n nog zo jong:
mijn li efs te z it op de bedrand:
mijn li efs te zit op de bedrand:
haar rok wappert ove r dc gro nd.
Mijn sc hoonmoeder s laapt.
rnaar mijn sc hoo nzus is wakker:
korn st ill etj es naar de s laapkame r.
de rok wappe n al ove r de grond.

ONTW IKKELINGEN
In de o ntwi kkeling va n de bait/wk gww kunn e n
wc een viertal fa se n onderscheiden. In de
co mractperi ode hadde n de Hindostaan se
co ntrac tarbe id ers. in verge lijkin g met de s lave n. ee n grotere vrijh e id bij de be lev in g van de
eige n re ligi e en cultuur. Reli gie en cultuurbe leving waren de e ni ge or1 tspannings llloge lijkheden. Me n probee rdc het leed re ve rzac ht cn
door vo lk sli ede re n (a l dan ni et vro lijk ) en e ige n
geco mponeerde kl aag li edere n le z in gen. Ook
de birha 's kwamen in deze periode tot ontwik ke l i ng. li ede ren di e lout e r door de J/agora begele id werden en die het leve n op de plantages
verhaalde n.
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Na hr; t werk op dc ve ld en kwa me n dc mell se n in dc verschillende lee fge meensc happe n.
vaak in de avo ndure n, bijeen. Dit gebeurdc
ook tijde ns bruiloften. hoogtijdage n of i.lnde re
festi vit e it e n. Op de bijee nko msten. dc zogenaamde bairlw ks, verte ld e mc n e lkaar verhale n (khi .'1s(! 's) en annecdOlcs (I(//~r(/ \) en
maakt e men mu zie k. Er werd gezo nge n
(so/wrs. {aU'll. hiyahgiO. geda nst e n me n speelde ook tonee l. Geleidelijk aa n werden de
uit Ultar Praclesh e n Bihar meege nome n li ederen aangcpast aan dc Surinaamse situati e.
Ook dc re ligi e uze th c ma' s wenjen meer e n
mee r sec uli e r va n aard.
Het cc ht e ontslaan van de hl/ilhok glllw
moe t naar alle waarschijnlijkheid worden gezoc ht in de Rogm/ kc Natak: het Sarnullli
ton ee l. Het g aat hi er om to nee lstukk en die opgevoe rd werden door geschminkt e (l'O).:all) acteurs e n di e alt ijd werden in ge le id met ee n
stukj e za ng. In de beg intijd va n de co ntn.lctarbeid werd ton ec l a l ga uw he t be lan grijk ste
th eate rspe ktak e l voor de rn e nsc n, Er werden
toneelstu kken ge maakt. ge basee rd o p dc Ramaya n e n de Mahabharat. Voort s werden c lk
jaar konin gs pe lcn opgevoerd. In deze eers te
fase g in g het 0111 uit India m eegebra cht c IllU l ie k o f li ede re n, Maar geleidelijk aan we rde n
op bek e nde melodi eë n ni e uwe te ksten geschreven. Deze mu zie k werd voornamelijk gemaakt 0111 e lkaar op de velden. maar ze ker in
de landbouw ge mec nsc happen te e nte rtaine n.
In deze fas e werd de hoilhak ,~ {I/I(I. voortge kome n uit dc traditi e van hel ton ee ls pe l e n morali st isc h, beïn vloed door de meer vro lijke li ederen die gezo nge n werden tijd ens bruiloften en
andere hoogtijdage n. Maar de inhoud van de
li ede re n bleef re li g ie us,
Na de afschaffi ng va n de co ntractarbeid in
1916 en de lan gzame inburgc ring V<ln de exe,;ol1traclarbeiders in Suriname veranderden religieu ze th e ma' s lan gza me rhand in sec uli ere.
Indi a raakte steeds verder ve rwijderd en me n
kreeg behoefte uiting te geven aa n het e igc n
lec d. vre ugde e n verdrict middels hUil Illu ziek.
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Hi e rdoor on tstond steeds meer ruimte om
eigen teksten te componeren. Wat voora l in de
ni euw gecomponeerde liedjes ve rh aa ld werden
waren thema' s als het leven op de plantages.
hel leven in de landbouwgemeenschappen en
dc immigratie (parwasi).

Bara lI1I/ski! se Surillannm I//ha)'i.
Bara !lil/ski! se Sllrinal/lll'a IIlhayi.
Jage Chanderpa! ChandarH'a/;jagis nahi.
.lage C/ulllderpn/ ChanderW{/fi jagis l1ahi.
Saba! katIis capll !e kar Sammmva IIthayi,
fioM milalsona ke flll cafli ke thariyayi.
Vertaling:
Met veel moeite hebben we Suriname
opgebouwd.
Met veel moeite hebben we geploeterd voor
Suriname,
Chanderpal werd wakker. Cha nd erwat i bleef
slapen.
Chanderpal gi ng werken, Chanderwmi bleef
Ihuis.
Met schop, houwer en tjap hebben we
Suriname opgebouwd.
maar we werden ni et beloond met de beloofde
gouden be rgen.
In deze fase we rden voornamelijk muziekinstrum ente n als sarangi, dho/ak en lIIajira gebruikt. He laas is de muziek uit deze periode
/liet bewaard geb leven. In de jaren veertig
droegen de radio-uitzendingen van Hind ostaan se mu ziek via de AVROS e n de vertoning
va n Indiase speelfilms bij aan de modernisering van de bailhak gana. Geleidelijk aan
begon men filmliederen in de bailhak gana te
zlIlge n,
In deze periodel950 - 1970 onts tonden er
Iwec slromingen binnen de baÎthak g{ma: enerzijds een stro min g die zich (oelegde op de nabootsing van Indi ase filmliederen in bailhak
g{lI1a-stij l en anderzijds een strom in g die
voonborduurde op de oude oorspronkelijke
stijl. In deze fase nam de bnirhak glllJ(/ een

vorm aan zoals wij die tot op de dag van vandaag kennen. In de ontwikkeling van de
bai/hak gal1a deden zich in deze periode ook
andere veranderingen voor. Vanwege de moderne ontwikkelingen op het terrein van de

films en het vliegverkeer was India plotseling
weer dichterbij. Dit had grOte invloed op de inhoud van de liedjes en op de instrumenten. In dia bleef een grote inspiratiebron en men adaptcerde de rilmliederen en gaf ze een eigen
ritme. Hel ging hier in eerste instantie om liederen uit de zogeheten b/lOkfi-fiJms, hindoeïstisch-religieuze films meI devotionele
liedjes. De baitlwk gaJ/o-bhajafl ontstond die
klass iek van aard is. Daarnaast ontw ikk elde
zich de baithak gana-kawwali onder Hindostaanse moslims. Kmvwa!i is een soefi lied dat
hel leven van de profeet Mohamed verhaalt.
In deze periode werden de contacten met
Trinidad en Guyana intensiever hetgeen grole
impulsen gaf aan de ontwikkeling van de
baithak gana in alle drie de land en. Een groot
verschil met de (wee eersIgenoemde landen is
dat de bailhak gal/a daar een klass ieke stalUs
heeft, dit in tegenstelling tot Suriname waar
baithak gmw nog steeds primair volksentertainmcnt is en daardoor 'luchtiger' vall aard is.
De contacte n l11et Trinidad en Guyana hebben
een belangrijke bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkelin g en erkenning van dc
Surinaamse baithak gal/u. Sedert de jaren zeventig werden er regelmatig boil/wk gana-contesten gehouden voor muzikanten uit de drie
landen. Trinidad en Guyana hebben als eerste
land en de bailhak gal/a een voorname plaats
gegeven in de media. Trinidad heeft s inds jaar
en dag ee n baithak gann programma op de nationale Ielevisie: Mastana Bahaar. A ll e zangcon testen werden opgenomen en uitgezonde n
en via dil medium uitgezonden. In Guyana was
de bairhak gww elke dag te helu is teren op de
radio. Deze uif ze ndingen hadde n grote invloed
op de bailhak gana- muzikantcn uil he l westelijke di strict Nickerie. De radio-station s in Paramaribo waren niet altijd goed te ontvangen in

/

Vall IJll;tlwk GlIl1(f tVl /-liJ/dip,,!,

dit di~lrict. waardoor Nic ke rian cn afstemden
op die va n Guyana. Ab gevo lg hi ervan is ook
dc Nicke riaan sl.! bllill!<lk g{/1/o- lll11 zÎek klassiek
va n aard.

Langl<lI11crhand ontstond ook in Suriname
ee n !Jl/il/wk g{///(/-cultuur het geen samenhin g

met de opmars va n dc radio iJl Suriname. Zondag werd op dc radio een ec hte !Jail/wk RWW
dag. Vooral de radi oLcndcr RAPAR heeft hierin ee n bela ng rijk e rol gespee ld. Behalve

RAPAR legde late r ook de Creoolse radiozender APINTI zic h toe op de promotie vall de
bl/llflak gal/a tijdens het J-lindostaans uit ze nd-

uurtje. Lalcr IOU de Hindostaa nse zender Radio Radhika vo lgen.
Ondanks de opmar!\ op de rad io raakte de
populaire balI/ut/.. gal/tl in de jaren LCS\Îg til de
ve rdrukking. Onder invloed van de Indiase
film !'>
we rde n de
ee rste
Hindostaa nse
orchestra's opge richt . Onder begele iding va n
wes tè rse lllul.iekinstrumcnten (d rum. g itaa r.
sy nth esize r en blaasinstrumenten) werden
all crlei populaire filmliedjes gecove red . Hi e r·
mee deed de Hindipop h;'lar intrede in de
Hindo s taan s~S llrinam11 sc mu zie k. Bove ndi e n
werd Hindipop lan gl.aam maar zeker podillm ~
kun st e n genoo t zij veel pres ti ge onder vooral
dc gegoede Hindost<J'-ln se middc l\ - en hogere
klasse. dit in tègc nslc lling to l ci c b(lil/wk gal/a
di e hoofdl.akelijk beoefend werd op bruiloften
en hoogl ij da gc n bij dc lagere e n agrarische
klas!'>c.
Ondanks de co nc urre nti e va n de ve le
orchestra'!,> bl eer dl! boil/wk gww ee n nie t on be lan g rijke rol spe lcn in de sa menlev ing als
cen vorm van al11L1~el11el1l e n ee n medeiden tit e it sbepa lendc factor voor Hindostan en
in de geseg men tee rde Surimtalllse sa men le ving. Een ex tra ste untj e in cle rug kreeg dc
/)aitlwJ,: g{//Ill in de jarcn zes ti g door de he roplcving va n de !?ogm/ ke Nawk (toneelstukken ) waarbij L1il 11Iul.h; h.gl.:llre altijd al een vast
onderdeel vo rmd\.! .
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ROL VAN DE VROUW
Vrouwcn hebbe n altijd et":11 gro te bijdrage ge l ~
venJ aan de beodening V..1I1 de /millUlk gmlU in
Suriname. Alhoewe! vrouwc n ni e t in he t o pe nb~l a r voo r CCIl groo t publi ek mocht en optreden.
h"lddc n IC va naf he t begin I.!cn e ige n formati e:
ci c Badhaw. Zij mochten lout e r optrcden up
bruil o l"tcn en hui se lijk e fe csten (vclj:wrdagell
e n IIII11"(1l1S). Hc t g ing hi e r voo ra l om optrc:dcns
o m (k c ultuur te beleven e n di e te behouden.
Ecn huwe lijk Ion der de liederen vn n de v!"Ouwen wns ondenkbaar. He t was /Jaifhllk gmwLa ngeres Dropati I. ijn di e in d e jaren I.est ig en
bcgin jare n l.evc llti g baanbrekend werk heeft
vcrr ic ht. Z ij is de eer!'> te vrou w die de bllilho!..
gal/a in hCI ope nbaar (e n du !'> op dc podia) i:-.
gaan beoefcncn. We ldra I.ouden andere vrouwc n volgen. Bego nnc n in de Badhaw. \ e rbrak
Dropat i het monoplie van de manne n in de
baitlwk gmUl. In dl.! jaren I.cstig e n I.cve illi g
nam I. ij deel aan versc hill e nde za ngco nt es tc n
in binncn - cn buit e nland .
Het waren vrouwen di e he t erotisc hc ge nre
introdu ccc rdc n in dc Illu ziek c ultuur vall Hin do stan c n. Vrouwen zo nge n deze li edere n
vooral bij de huw elijk scc re llloni cë n: bij de lil11'011. de hhmwall. maar vooral wanllccr de
mannen meI de horat (b ruid sstoet) ve rtrokk eIl
om de bruid op te hal c ll .
TlJr kiN/ri lJIor kien ri
ekke IJlelI mila de
to mlliya lIIor bafJ,,([
ekke IlIelI S lila dt'.

Vertaling :
Vcrmeng jouw pap
mei di e v .. ln de mijn e
laat jouw moeder s lape n
me t mijn vader.
In de periode 1970- 1980 groeide de populari te il van de Hind ustaan se orchestra's. HindipOl)
verankerde I.ieh in de S urinaam se samcnk -
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ving. De baithak gal/a kon de concu rre ntie
nauwelijks aan en verwerd tot een muziek genre dat louler uit de kas gehaald werd op cul ture le Festiviteiten, zoa ls huwe lijken en ide nti teitsfestiviteiten als de immigratieviering.
Bai!lwk gana vertolk ers gingen z ich hero ri ë nteren. Het pad van het religieus engageme nt
werd verlaten en de maatschappelijke en politi eke betrokkenheid in de baithak gana werden
belangrijker.

Amiron ke dUl/iya men
garibon ke man zi/
kaise mi/ega
l1Iujhe ro bellO de.
Yahan 10 kis; ka
kol to nahi ha;
koi kuch banata
ro kol lor defa hai.
Vertaling:
In de wereld van de rijken
vi nd je kleine tempeltjes va n de armen;
hoe zull e n ze ooit één worden?
Vertel het mij.
Hi er hee ft ec hter niemand
ee n ander lief,
wanneer iemand iets opbouwt,
is er altijd ee n ander die het kapot maakt.
De ba;thak !5(lIla raakte begin jaren zeventig
steed s meer gepolitiseerd, dit als gevo lg van de
politieke strijd rond de onafl1ankelijkheid tu sse n 1973 en 1975 en de verscherping van de
etnische verhoudingen.

Ek harh men desh ka jllanda
duj men la/war
kom ka
hOKa sabhi ko blla/ai.
Vertaling:
In één hand de vlag van ons land
en in de ander het zwaard
zo zu ll e n we ten strijde trekken
voor het welzijn van land e n volk.

De Onafhankelijkheid van S uriname in 1975
en het vertrek van tienduizenden Hindostanen
na ar Nederland hadden zowe l inhoudelijk als
qua vorm grote invloed op dc o ntwikkeling van

de baithak gal/a in Suriname. De beste boi/hak
gana zangers en de beste zangers en muzikan ten van de diverse orchestra's ve rtrokken plotsklaps naar Nederland. Het leek even dat de
baithak ganG in verval zou raken. De zangers
en muzikanten die de baÎrJwk gaJ/G beoefenden
en naar Nederland vertrokken. kwamen al
gauw in aanraking met nieuwe in strumen ten en
ee n nieuw publiek. Vrij snel o nt stond en in Nederland de eerste baifhak gal/a groepen e n an dere populaire muziekgroepen.
De baithak gal/a wist zic h Ie handhaven naast
de nu dominere nd e Hindipop -ba nd s.
ln de periode 1980-2000 zien we ee n omgekeerde ontw ikkel in g. Nederland wordt de voedingsbodem van de bairlwk gal/a. Om te kunnen co ncurreren met de Hindipop-groepen
compro mitteert de baithak ga na zich langzamerhand met de comme rc ie en niet te vergeten
de erotiek. Zonder e ni ge schroom, e n in een
aantal opzichten ze lfs vulgair, worden beeldsprake n in liedj es gepresenteerd die in de normaJe omgang taboe zijn, maar in deze muzikale vorm voll ed ig geaccepteerd worden.

Paros;n apne I1Il.lrgi ko dek/lila samhar
mero murga huwa hai diwana.
Vertaling:
Buurvrouw let op je kippen
mijn haan wordt hee l erg verliefd.
Hiermee wordt impli ciet bedoeld ' buurvouw
pas op je kut, want mijn pik lonkt naar haar". In
deze fase vindt er ee n integra ti e plaats tussen
de vrouwengroepen (de badlwlVs) en de
bairhak gaf/a samajs va n de mannen. De ty pi sche vruuwcnliclkrell wurdell nu uuk door
mannen gezonge n ([mva lied eren). Hi e rdoor
verdwe nen de badhaws. Thans zijn e r in Suriname en in Nederland haast geen badhmvs

Vtm Bairlwk Gal/a ror Hil1llipop
mee r te vinden . Enke le Iwr; .Wllllajs (vro uwen
/wit/wk ~I/I/{f-g r ocp) pro beren hlln hoo fd bove n wat er te houd en. maa r met vee l moeite.
Qua vor m raakt de ha;lhak gal/u in Nederland
eve nee ns beïnv loed cloo r wes terse instru me nt en al s drum. sy nth es ize r. g itaar. trompet
c n andere s lag instrum ent e n. De trJdition cle in strume nt en al s harmon ium en dholak raken
steed s meer op cle ac ht erg rond. Door deze mi x
V<l n traditi o ne le en wes terse in strum e nte n ontstaan Hind ostaanse se mi -kl assieke bands.
Deze form ..lti es adapteren ook Indi ase fill11 li edere n in hun vaste repertoire. mallr blij ve n
tro uw aan hel blli,hak J,:WI(l ge nre.

SLOT OPMERK INGEN
Lange tijd we rd hairhak gal/a geassoc iee rd met
oude re n. Seder! de jaren tac hti g zie n we ee n
ontw ikke li ng waarbij ha;/hak g(lIIa -li ederen
door Hindipop-g roepe n worde n overge nomen
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en op ee n moderne re w ij Le gc prese lllce rd .
Bijna a lk: be ke nde Hi ndostaanse popgroepe n
hebbe n hun po pulariteit mcde te danken aa n
het te n ge ho re bren ge n va n de oude bairlta!.:
gal/a li edc re n.
Ook in Surinamc zien we . al s gevo lg van het
intcl1 sÏl;vc co ntact tu ssc n S uriname rs hi er en
daar. del.e lfd e tre nd .
De Suri naa mse hoi/hak Ral/a hee ft ook g rol e
Indi ase musici bcïnv loed. Mus ici als S ab la en
Kanchan nam en vee l boi/lw!.: g{ma- li ederen
over e n heb ben de ze I iede ren voor grote re
groe pe n (in Ind ia e n e ld ers) toega nke lij k gemaakt. Ook de beke nd e Indiase zan geres Asha
Bhos le heeft tijdcns haar co ncerten vaak het
numme r Rate kc Sapll a vu n Ramdew C haitoe
gezongen. En de Indiase g ll{l ~al en blwjal/ koning Anup Jalotf.\ hee ft l ic h eve nee ns door de
Surinaam se blli,lwk gal/a laten inspire re n. De
!Jo;/Iwk MONO kan worden besc houwd als ee n
C araïbi sc he bijdrage aa n de Hindostaa nsc Illliziek die oo k in India e rk e nnin g heeft gekrege n.
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Andy Cotino en Wonny Karijopawiro'

Van krontjong tot Surjapop
Javaanse muziek in Suriname

l

ilde SlIrinoams-.Iamanse eEt/tuur kunnen

we diverse /IIll:ieksrijien onderscheiden:

KCJlIlelol/11/u:'Îek,

ferballKefl, kulillfallg, kOlè-

qml. kronfyollg en pop-jou'o Kroll/yol1g en
pop-jall'tf ajn lI/olI/ellfeel de meest beluisterde

lIIu::.ieksoorrel1 onder Javanen ;11 Suriname. /n
de::.e bijdraKe bespreken we de:.e twee

SI ijlen

Er is I/lltflllelijks literatuur (wel' kroll()'OllK en

pop-jawo. Bij het sc/,,-ijven

1'011

dil arrikel

u"oren In) I'ooral (flIl1Kewe:.en op gesprekken
lIIel el' lI {\I"eetal injormomell: de he ren

POllfjopawiro en Ngadillo Eer,\"rgenoemde
l'erscllOJie Ol/S in:.icht ;11 de indeling en historie
1'(111 krol/tyong ;1/ Indonesië en in Suriname. De
heer NModino schelste 0 1lS eell beeld over de
IlIIidir.:e situatie rondo/ll hel kron(vong-ensel1lbIe Terbit lJufal/ waarin hij participeert.

KRONTYONG MUZIEK IN INDONES IË
Kront)'ong is ontstaan tijdens de Portugese
con tacten met de In dische archipe l in de zeventiende ee uw. Hel gebruik van de fado-gi taar bij het begeleiden van Indonesisc he liederen is een relict uil die Portugese periode (z ie
Swamipersad 1989: 46). Toen de Nederlanders
in de loop va n de ze\oe ntiende eeuw steeds
meer invloed kregen in de archipe l. was in vee l
dorpen de Portu gese mu zikale invloed al diep
ingeburgerd. Zo werden in godsdienstige melodieën Portugese woorden gebezigd. Daarnaast is de arc hipel beïnvloed door de c ultuur
van de Chinese immi granten die de pentatoni ek in de k1YJlIly()f/g ~'i tijl invoerden. In de
China-t own~ in dc archipel gebruikten Chineze n de kroll1yol/g bij huwe lijksplechtigheden.
op ve ljaardagen e n bij andere festiviteiten.

Alleen de meer welvarende mense n konden
zich een dergelijk orkest permitteren. Tegenwoordig wo rdt een krofllyolIgJormarie in Indonesië ook ingesc hak e ld bij belangrijke nationale feestdagen. wals de onafhankelijkheidsdag. Krolllyol1g is vooral populair in Middenen Oost-Java, alhoewel het nu minder op de
voorgrond treedt vanwege de opkomst van
di ve rse andere mu ziekstijle n, zoal s onder an dere dc pop-ja wa en de Indo-mek.
De laaI waarin men in de jaren vijftig de
krolllyrmg-iiedcrcil zong. waren hel Male is en
he l Javaans. De straatzangers die hui s aan hui s
zongen, gebruikten over he t a lgemeen het Maleis dal ee n hogere statu s heeft dan het Java ~l.Il s.
Ook soldate n uit lege rkampen \-oelden zich
aangetrokken tot liefdesliedjes in de krollfyong-stijl. Zij voerden deze liedjes uit met
geïmprovisee rde tek sten om meisjes te verleiden (Tangkau 1995: 2). Dit deden ook de
boeaja 's e n (z)'ago \', Indi sche 'gangs' die
's nachts door de stad trokken.
In Suriname gebruikt men vooral hel Javaans als za ngtaal. Javaanse musici zijn het
meest geric ht op hel spele n e n arrangere n va n
bestaand buile nlands mu zie kre pertoire. Ei ge n
composities worden vooral gemaakt in de
Sltrjapo/J, een ande re Surinaams-J<tvaans dall sl11uz ickstij l di e late r in dit al1ikel nog wordt
besproken .

PONTJOPAWIRO

Onze informant He rman Pontjopawiro werd
ge boren in Suriname in het district Coml11ewijne op 8 februari 1942. Hij groeide in de stad
op. waar hij in aanraking kwam met Suri-

aso Tijdschr(fi w)(),- Surinaamse Taalkunde, Lelferkul/de. CU/llIur en Geschiedenis /9{ /): IJ 0-1/6

\1c/11 krol1lyollg {of SlIrjaJloJl

H em/{l11 POllrjo/}(fI\'iro

II I

11 2

AI/dJ COlillo en WO/lil." Kar ijopawi ro

naa ms-Javaanse mULiek fo rJnati es. Eind j are n
vijft ig ve rt rok hij naar Indo nes ië o m daa r een
mu z ieko ple iding Ie vo lge n. Informati e o ve r de
gesc hi edeni s va n de kronlyong. waarin hij zich
wilde spec ia li sere n, was moe ilijk te verkrij gen

op de Academie Mu ziek Indonesië (AMI ) te
Jogja kana waar hij destijd s studee rd e. Oo k
o ude re n wisten he m we ini g over de oors prong
van deze mu ziekstijl te ve rte ll e n. Kronryofl g

was in di e tijd vrij popul air. Tijdens zijn verblijf
in Ind o nes ië heeft Po ntj o paw iro dri e keer meegedaa n aa n kromyol1x-co ncoursen, waarbij hij
alt ijd in de prij ze n vie l. Bij de uitvoerin g werd
onder andere ge lei o p de kwalit eit van de co mpos itie, he t arra nge me nt e n de s peeltechni e k
va n de musici. Hij was in di e lijd va ltijd mu sic us e n volgde in de oc hte nd lessen op de AMI .

Naast zij n opleiding gaf hij mu ziekl essen en
trad hij o p in mu ziekcafé's. Het bes te mu z ie kense mbl e waarin hij toe n ( 1965) parti c ipee rde,
was het o rkes t va n de acade mi e zelf. De diri ge nt va n het o rk es t was wijle n Ni colai Parvo loma, tweede diri ge nt van het Moskou -orkest
uit Ru sland . Vanwege de politie ke situatie in
Indon es ië rond 1965 (de mac ht sstrijd tu sse n
Soeknrno e n Soeharto) e n de sluiting va n vele
edu cati eve inste llinge n heeft Po ntj o pawiro zijn
mu zie ko ple iding o p Java ni et kunn en vol lOoi en.

EEN VERFIJ NDE, SU BTI ELE
MUZ IEKSTIJL
Ee n naa n1sve rkl arin g van k mlllyong kan liggen
in het ge lu id van de bege le ide nde mu zie kinstrume nte n d ie me n hoort a ls het e nse mbl e
s peelt. Ondanks deze g rove naa msve rklaring is
deze stijl in zijn oorspro nke lijke fun cti e kwali tati e f hoge lui stermu z ie k. In latere tijdsperiodes is de fun cti e verande rd naar dan smu zie k,
vooral me t de ko mst va n deze stijl naar Suriname.
De kroI/IY(JIIg- mu ziekstijl is al s luis termu zie k erg verfijnd . Behal ve dat j e ove r een

juiste gevoe lsinterprera li e moet besc hikke n, is
het noodzakelijk kund ig Ie zijn in het bespelen
van hel muzieki nstrument. Ook de zanger(es)

moet ove r uits teke nde ste mk wa lite ite n besc hikk en. Wal interpretati e betre ft. spee lt de
strakhe id va n het ritm e gee n domina nte rol, de
term 'zweve nd ' ko mt het meest di chtbij de

omsc hrij ving Vijll het tempo va n deze stijl. Ee n
'bea tza nger' , gewend om stev ige dansmu ziek

uil te voe re n, za l over hel alge mee n moe ite
hebbe n o m krol1 lyong uil te voere n. De
zweverig he id e n hel o ntbre ke n va n een co nstan t te mpo b ll1 een ' hea tza nge r' in de W<lr
bre ngen. De /.;rollt)'oJlg wordt over het algemeen in een v i erk wart~ l11 aat uitgevoerd. Er
worden ve rsc hi lIe nde toonsoorten gehant eerd ,
a fhanke lijk va n de mani e r waaro p de muz ie kins trume nten gestemd zijn . Wat betreft het
ge nre kan krolllyong op verschillende ma ni eren word en ingedee ld. Ngad ino o ndersche idt
g lo baa l twee ge nres: de klass ieke kromyoHg,
ook we l langgam of krontyong asli genoe md
e n de moderne krolllyoJlg. In tegenste lling tot
Ngadino verdee lt Po nlj o pawiro de krontJong
in dri e stijl en: de fal/gg am, de sTal1lboel en de
kromyofl g a ls stijl vo rm ze lf, waarmee hij de
moderne krolllyOllg bedoe ld .
De langgam is een ru stige kronfyOJ1g-s tijl.
In verge lij king met de and ere kromyong-stijlen heeft de lal/ggam ee n instrument aal intro
dal verderop in het li ed weer teru gko mt.
Tege nwoordi g is de laflggam sterk aan ve ra nde ring o nderhev ig. In S urin ame werd uÎt deze
stijl de p% ng pal!i dans nog uitgevoerd doo r
de dansgroep Sa ri BLulaya De slamboel is een
van de stij le n di e z ich al tij dens de Po rtu gese
overheersin g in de Indische arc hipe l o nt wikkelde. Deze stijl is echter ni ct ontstaa n in

Portu gal. Pontjopawiro besc hrijft het als een
soorl zangs tijl di e uit vier rege ls bes taat
verge lijkbaar met de S urinaam se odD. De vier

regels moeten telkens herhaald worden. Het
li ed heeft ove r he t alge mee n een romanti sc h
karakte r; de verli e fd e za nger gaat bij voorbee ld
onde r het raa m va n zij n ge li e fde de stam/)oel

V{/II krOllfyo!l,r.: lOf SIII:j(/PO!'
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Kmllryol/g ('l/scJllhle oll(/er leidil/g "lIll /-/l'I1IIWI POlllj0l'(/\vim {'II ~ijll 'Tm/u' Beuy

/ingl.:ll, wa'o.nhij de dame in kwc~li~ Lijn geLang
al dan niet bc:an[\\'oord t. Dl' s/(iIl/!JOe!~~lijl

\,vordt Iliet gebruikt in Suriname. De jOllgere
generatie v indt hel over het algemecn ecn
olla;lI1[rckkl.!lijke en ouderwetsc ~I ijl. Er valt
ni el op Ic dansen en de melodie kOl11t eentonig
ovcr. I-Iel is nok nooit in origincle Ihealervorlll
geïntrodlH,:eerd in Suriname. de vorm waarin
de/.e stijl eigenlijk pa~ goed lOl 7ijn recht kOlrn.

Op bijeenkol11~tcn van ~ llIdelltengrocpcn in
Indone .. ië in de jaren vijftig werd de S((ffll!JOe!
vaak gel.ongen.

LO

memoreert Pontjopawiro.

HET KIWNTYONG -ENSEMBLE EN HET
MUZIEK INSTRUMENTARIUM
I-Ie[ Illuziekinstrulllentarilllll va n hel krol/I ~
yOllg-ensemble is voor het groot~te Lied Ellro ~
pee~. De ce \l o neelllt daarbij de plaab in van

de kelldtlllg De raJo ~g ita a r wcrd tijdens de
contacten Illet de Portugel.l'n in de levcntiendc
L'CUW toegevoegd aan het J.:r/!lIfyollg ~ l1I11liL'~ ~
instnllllentariulll. D~ bamhoerluit en uArde!e
werdc n gd)ruikt als begeleiding voor dl' lang
in de "me!..!,ere bCle[[În!.!.. De benalllin!.!. A/'(IlIf ~
yOllg i:-. atgeleid uit h~1 I-..lallkpalroon~ die Lic
IIku!('!e voortbrengl (intervi ew POllljopawÎro).
I-Iet k/,(J/{(yO/rg-l.:n~cJllhlc is ollder te vl'rLk'lcn
in de kmllly()lIg~band en hel k/,(JIIly()lIg~()rkcst.
In de orkest op~lell in g worden geen tot weinig
elektronische I11l1zickinstrul1K~IHcn gebruikt .
Hct in strumentarium in een dergelijk orkest
b~,,~1\ onder andere de vioo l. ee n or Iwee
dwar:-.fluiten. een con traba:-.. de cello. ecn 'melodie' (klassi~ke) gitaar. l'en f\'(lek en een
IIkll!e!e. Hel orkest beg.eleidt eCJ~ o r mcer /.1.111 gers(~L'sscn). a lll<lnkc lijk van de arr~111gL'ur/
compon ist. De kml/ly(!lIg~balld bestaat in lijn
hedendaagse vorm hoofd;:akclijk uit L' 1 ~klrol1i-
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sc he mu ziekin strume nten e n versterking. In de

jaren vijftig was het instrumentarium zo weinig
moge lijk versterk!. Als mu ziek instrume nten
ge bruikte men de banjo. de likt/Iele. g iwar en
de ce llo. De ce llo had de fun cti e vun de contrabas. Op de ze mani er deden de Illus ic i aan
",b({mn~ lop stnwt ge ld ve rdi ene n] . Bij het
hede nd aagse
Illu z ie kin strumenlarium
zijn
ondermeer toegevoegd: orgel. basg itaar.
drums. Het Illll zie kin strulll entariulll bes taat nu
o nder andere uil: o rge l. dwars lluit. basgitaar,
drums e n uiteraard zang. In het Surinaamse
muzi eke nsc mbl e van Ngadino is ook de
co ntrabas vert ege nwoordi gd di e g utukallg
spee lt, ee n cO lllrapartij. Er is geen onderscheid
tu sse n mann e lijke of vro uwe lijke za nge rs, we l
is hel zo dal cr vaker manne n z inge n of het
mu ziekin stru mentarium bes pe le n.
He l is I11ct het ve rsterkt instrum elllariulll
v~lak lasti g o m de kmn lyollg-subtilite it erbij te
kunnen creë re n. Hel el ektro ni sc h mu zie k
in strum entarium heeft andere kwaliteiten dan
het akoest isc he. Ook is de ve rste rkin g we l eens
ni et op tim aa l of ve rtoont het mank e me nt en.
Vaak is de kenn is van de ge luids man ni et toereikend. De spe le rs I.ijn vaak jong en niet zo
on twik ke ld in hun in st rul11 e nt spe l o m er de
ju iste int erpretatie aa n toc IC voege n. Ze spe le n
er op los. zoda t de (jo nge) dansers goyallg
!;oyllng I mee kunnen sc hudden J kunnen , a ldu s
Pontjopawiro . Van rustige lui sterm uz ie k is cr
dan geen sprake mee r. Het streve n va n ee n
mode rn e band is op de eerste plaats om geze lli ghe id te mak en. Het gaat daarbij ni et om de
kwalit e it van de kmnryollg, maar mee r o m de
dan sste llllTIing . die zo hoog moge lijk moet
worde n opgevoerd. Pontjopawiro vertelt dat de
dan sbeweg ing di e de Java ne n in Ind onesië op
de kmnlyong mak e n yogya wordt ge noemd.
Het is daarbij gebruikelijk dal de dan sparen
e lkaar ni et vasthouden. Illaar tegenove r e lka ar
dan se n. Tijde ns de uitvoe rin ge n van Pontjopawiro' s mu zie kgroep in Suriname moest hij in
het heg in wel eve n we nnen toe n hij zag dal
dan spartners e lkaar ' intiem' vas thi e lde n bij het

dan se n. Het fenom ee n y()~)'lI was in Suriname
onbekend. De kro1l1yong-hand die door Pontjupawiro in Suriname werd sam e nges te ld had als
Illu zie kin strumenten een viool. ee n ce llo. ee n
basg itaar, een uklllele. een mandoline e n zang .
Lal er werd de mu z iekgroep versterkt me I orgel
en drums. Terbil Bulan' het kmnlyollg-enscm-

bi e waarin Ngadino nu participee rt. heeft al s
instrum entarium : elektri sche b;Jsg ilaar bespee ld door Ngadin o ze lf. cOlltrabas. drum ste l.
keyboard , 11k/dele en zang.

DE ONTWIKK ELI NG VAN KRONTYONG
IN SURINAME
Pontjopawiro li ep al ee ll tijd in In donesië rond
met he t idee 0111 naar Suriname Ie re migrere n.
Een van zijn OOI11S die hem tijdens zijn verblijf
in Indon esië bezocht, ga f de doors lag. Deze
oom was in Indonesië o m ee n Ind onesisc he
gast -artiest(-e) naar Suriname te hal en. Hij
w ilde dal Pontjopawiro ee n krolllyoJ1g-ba nd
zo u oprichten in Suriname waarmee hij In donesisc he artiesten %ou kunnen begeleiden.
In 1972 bes loot Pontjnpawiro terug te ke ren
Ilaar Suriname. Tege lijkertijd werden er voorbereidingen getroffen voor de eerste tournee
van ee n tweetal Ind onesische artiesten Waldji nah en Mu s Mul yacli. De mUl.ickt"ormatie die
beide arti este n begeleidde, heette Irama Baru
(letterlijk ve rtaa ld nieuwe stijl ). Na Paramaribo vo lgden optredens in Co mmewij ne,
Moc ngo. Le lyd orp, Nickerie e n andere districte n. De mense n die toen in dc band zaten waren
Hendro Atmodimedjo op de /lkulele, Atma
SaJalOen op de ce ll o en Atri sman op de basgitaar. De (yack werd ges pee ld door Sowirono.
De viool we rd door Pontjopawiro ze lf gespee ld
e n z ijn ec htgenote Betty Hardjoe was teve ns
zange res in de l1lu zÎe kformatÎ e.
A ls direct gevo lg van de re mi gra ti e van
Po ntjopaw iro nam de krol/lyon/{ in po pulariteit
toe. De oprichtin g van de Surinaamse Te lev is ie
(STVS) in 1965 en de optredens van krol/ly-

Vlm kHmryoug !(){ SlIIjllP0J'
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ollg -ensc lllbk:s op de tv hadden al een I.!crsle
aanze t gegeven tot een beginllende populari se-

SLOTOPM ERKI NGEN

rin g va ll dele 11111 1Îe k ~ lij l onder Ja vane n in
Suriname ( Hardj oprajilno 1999: 11 ). De vad er
van POllljop'lwim spee lde in die periode de
co ntrabas in ee n van dc km llfyoll,i,'-e nsemblcs

K ron lyol/g wordt tegen woo rdi g voo rname lijk

onder leiding

V<ln

wijlen Ramill .

DE OPKOM ST VAN I'OP·.IAWA EN

SURJAPOP
Door de opko mst van de pop-jm m stijl. ee n
meer cOllllllc rcii5 lcfc mU Lickslijl in de jare n
I.cvc mi g die vanuit Indonesië Suriname berei ktc . g in g de po pularitei t va n de krol1lylm g- mu Lick al s ne l ac hte ruit. 011) als krumyol/g-groc p
tc overleve n moes t Illen dc l11u LÎckslijl aanpassen aan de fJ oIJ -jmm. een dee l van het p op-

jllll '(/ -rCpCI1 o irc o ve rn e me n e n in k rul/lyong
sfee r spe len. Hie rdoor kreeg je pup -jtl ll 'a mct
kmlllyo llg c ffc.: (t. Dit gebe urde ook mei een
dee l van hL' t Illu l.:ickrepertoire van d ~ huidige
llluziekgJ ocp waarin Ngadino partÎ(ipeert.
waarbij hij di e stijl variati e mod erne kronfyollg
noe mt. De klankkl e ur van het mode rne re pertoire dat wo rdt uit gevoe rd door deze g roep
heeft we l een krol/lyo//g- karakt er. ond er andere
door het ge bruik van ee n contraba s die de
tcgc.::npartij !'>pcclt. De vraag naar deLe g roe p Îs
ni ct e rg groot van wege de huidige voorkc ur
voor dans- in plaat s va n luistermu ziek. De
o ptrede ns vinde n naa ~ t o p de gebruike lijke
feeste n e n recept ies oo k op g rote re eve ne me nte n plaats.
Na de opk o n\!'>t v an pop -jml'{f werd vrij rece nt de I11l1/i e ks tij l slflja pop geïntroduceerd ,
voorname lijk V la radi os tati o ns zoals de
Ja vaan se Radi o Garuda. Deze be namin g werd
in gevoe rd 0 111 d e pop-ja ll 'lf son gs die door in
Surinallle en in Ned erland wonende Suri naam s-Ja vaan se ar\i C~ I C n geco mponeerd zijn
te o ndcrs( hc ide ll vall de pop ~i(flr{f songs uil
Ind o nes ië (Hardjoprajitno 1999 : 9 ).

uit gevoerd doo r mu s ic i bo ven de vee rti g.
Jo nge Illu sic i vorm e n bij de/.c 1111lziekstijk ec n
uit.w ndcrin g. Van wege he t vrij subtiele karak te r vnn del e stijl en cic co mple x it c it van de
uitvoerin g van het in slrurncntariulll is dl! int eresse bij jo nge re n voo r k mllty ong vrij ge rin g.
Oo k het feit d at het mec r luist ermu ;:iek is dan
d ans- mU / ick, ma akt dat d c!.c stijl COllll1le rci eë l mind er aantrekke lijk is Jl s pop -ja \\'(1 of
sllIj apop. K rol/lyo ll;!. zou tcge n d eze ac htergrond kunn en word en gepl a<.l\ sl ond er de klass ie ke l11u Lickstijkn . loal s game/all e n le r!JOI/ geil. Met de ' kla ss ie ke re putatic' hee ft de
krolllyollg ook ee n elitair karakter ge krege n
waardoor dc di stanti e van vcel jongere mll ~ Î cÎ
lot de l e Illll /.Îckstijl is ve rg roo t.
Op het oge nblik is cr s l ed1l ~ één krolllyollg
e nse mbl e bekend in S urin a ll1 ~, te weten Terbit
Bulan o nde r leidin g va n Hcndro Alllloclimedjo .
K ro ntyollg wordt o p radi ostation s ni ct vee l
mee r gedraaid . we l hee ft deze stijl een e igen
weke lijks uurtj e op radio st:.tlion Garuda. Hel is
ni et uit ges lot e n dat krmllyo /lg ove r e ni ge tijd
vo ll edi g zal I.: ijn ove rv le uge ld door jJo/J -j{/ II'(I
en .\ï ll jOjJOp . A ls km l/tyong ee n aantrekkelijker
en toegank e lij ker statu s zou krij ge n. kan cr
hope lijk cn we lli cht naast de o pkom cnde
slll:japop oo k een .H lljakmlllyo/lg stijl ontstaan .
De pop -j {l\ I'U kreeg e ind 199 7 in S minam c
eve n ee n flink e push me t dc komst van de
Indonesisc he l ange r Didi Kempo!. De .'Îfll j a p op is hi erdoor ~ tc rk beïn vloed e n in popularite it toegenome n.
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NOTEN
I. rvlel dank aan Karin Boven en I-lillary de Bruin voor redactie en adviezen.
1. GtlllIl'lrll1: ll1uziekorkest be,taande uil vcrsdlillcmk soorten xylofoons gongs cn een trOIll. '/t:rhallgl!lI: Ja valln~ lIluzit! kensemble meI tamboerijnen waarbij van Qor~prong lol1icdcrcn voor de profeet Mohalllll1ed worden gezongen. Kl/lill{(/IIg :
een \ crzilmding van xylofoons. De slaafjes zijn van zacht hout gemaakt en worden met SlOkjes bespeeld. KOIi'qoll: een
Illuziekvorm die voortgebracht wordt meI behulp vun de /esllIIg. Een lesl/llg is ecn Slalllphiok en heen ongeveer de vorm
V:lll een boot. Ko/èq{/II kan diellCn ab boodschapper en worde bespeeld als cr brand uitbreek !, bij overlijden, 1011- en
maan~verdllistcring (Eggcr cl al. 1990: 18).
3. Interview H . Pontjopawirll op 1-1- ~cptember en 22 september 1999 en interview S. Ngadino op 12 oktober /999.
-1-. Fado i~ Portugees voor noodlot. waarmee rn..:n doc!t op de !amente ~tijl die op deze giwar wordt gc~pccld. De fado-gitaar
is hoog~!w,larsehijnlijk een afstammeling van de Arahi~che lu it.
5. Chin..:~..: toonladder die vijf tonen hev:.\l .
6. L..:tt..:rlijk ver taald krokodil.
7. Letterlijk vertaald haan.
8. Een oogstdans.
9. De dnnsgroep SI/ri Budllyll w..:rd begeleid dOOf mevrouw S. Kasanpawiro. Deze groep is niet m..:cr actief ~inds 1987.
JO. Een spreekwoord in het Sran(lll/O/Igo. in het bijzonder uit de slaventijd.
". Een houtcn IOn vormige trom die op cen houten schraag rust. De trom is aan beide 7ijden met een vel he~pJllncn en \\·ordl
mei de handen be~pecld .
12. Een één tOt twee-~narig muziekinstrument.
Ll T('rbil RI/fan betekent !euerlijk 'opkom st van de maan'.
14. Surinaanh-Javaanse populaire mU7iek.
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De magische vetheid van het geluid

M

I/ : i ek is I/{flfll'('lijks weg te dellke1l uil /1('1
leI'ell I'{III lIlIet/lIg, M lf: iek is ollderdeel
1'(l1l hel 'p,eluidtmulscho/J' 01/1 O l/ S heen. /J e
I/Iff ::.iek \\'ml/' /l It'e de lIIeesle meI/sen \'(lOk, geIt'ifd (-'11 oIlMel1'ilt/, ill a(uimking kmll('n Irofdl
\1 '('/ pOjJfftaire fIIlf ;.iek gef!oemd,
P opula i re
II/ff::.iek i.\· fIIu : iek die l'olMefls Nffflefl (/99/)
Memeengoed is ;n dl' II/oderne ,w lI/el/tel 'ing til
die ee f! Cl' Il1rale plams inneell11 ill lier lel 'eli \'(fII
alledag. IVal ill hel a/;.:ell/eel/ 1'001' de lIIees/e
meI/sen ge/dl. is If ilemel/t l ook 1'(111 lOl.JIJlI.'1si l1g

0l' SlIr;,wlIlIIse jOl/geren.

f) {WfJ/(/(/SI

:ijn :ij in

s/(/al (ftflU/UC/1l Ie ,\'('lIellkeli aan de IIllr:,iek lIit
het {(/I)(/w/11 ouder,\' of I'{){}/'(mders, f) l' bell.J kelIis I'ml !wp"/aire JIIu::.iek 1'001' jOl/gereN 1\'{)Itii
in dil arlikel o{Jgel'aI als hel .wlI/enspel \'(//1
\I'at/rden, llllillldes ('11 stemming ell die l1Iu:iek
I'oor jOllgl' ren r{'.flectee rt , S(/l1Ielll'at ell re prese n teer!. O l/der I'eet Surillt/all/se jOl/geren is
fiN I/W ilS t! ell rage m il IIII1 :iekel/semhles Ie
I'om/ell Il'l/anllel' ::.1) (1l11l de lIIu::.ika le weg
/lOpenle l il/llf1eren. Aan de hand 1'(111 i llfen'ie ll '.\'
lIIel een {{(/llItt! 1'(Jf1 de: l.J jOlIgerelI ~al ik iJl dil
onikel duidelijk JI/(/kel/ hoe aj in de fl/u:iek
ferecll/ ::.ljll gekomen el/ hoe : U ill hUil dageltjks
h ' l'l'lI O/uglWII III(' ( de I11If:iek 1'{I11 hl/I/ keu::.e.

EIGEN PLEK KEN
Vo lge ns Sansone ( 1992) l ijn si nds de jaren va n

dc rn a~!o.a- i tnmigra t ie Suri naanbc j ong~ ren in
hun vrijc tijd op loek gc.::gaa n naar 'eige n p lekke n', Dit Lijn ge lcgl!ll heden waar je als all ochton e jonge re naar eige n smaa k de vrije tijd kan
besteden. ni et o nvri e nde lijk wordt bej ege nd e n
waar je ook intc rc~~a lll e, autoc hto ne jo nge re n
kunt o ntmoe te n. Evc n a l ~ voor a ut oc ht o ne jonge ns ha ngt dl! aa ntrekkin gs krac ht van een o nl moe tin gs plaat s verder <.I r va n de moge lijk he id
Le lt' de s fee r Ie bl.!palcll, b ij voor bee ld door de

mU/. iek die gcdraa iu wordt. In del e zoektocht
naa r eigl! 1l pl ekke n kw amen Surinaarn se j ongl..!-

ren di e 7ich in hUil vrije lijd melll1u ziek wilden
bezighoud en. in de vele re petiti eruimt en terec ht di e bij voorbeeld ee n ~\ aJ als A msterd a m
rij k is. Op een willeke uri ge avo nd of mi dd ag
in Amste rda m-Oosi brui st hel van de nluzik ak
,-Kliv Îtc it illlWCC va n dc be kend e oefcnruillllcn
in dit ... taeb,decl. Uil dc ve le ~ tudi o's va n I.o'n
repe tit ie-hui s kom t een muur va n ge luid je
tege moet. Uil dc bre i va ll gcstruclUree rd la waa i
is hel voo r ee n geoe fe nd oo r !liet moe ilijk de
Wl!g te vi nden naar he l ka mcJ1je waar iets
<Inder... dan punk. garage-rock o f hcavY- l1lclal

wordt gc~pce l d. Ee n aant al j o ngere n is drukdoende hel ban d-reperto ire in te :-.Iude rc n,
wa nn ee r de de ur va n c.::c n va n dc stud io's opengaat. H CI I.ijn voo rnam e lijk C reoo lse of
Hindos taill1 sl.! jonge rc n van Surin aam se ~ Ir
ko rn s i LUsse n de vij fti en e n vijfcnt wintig jaar.
Ee n va ll dl' grocpe n di c in de oe fcnruilllle bezig
is. bro uwt ce n aa nste kelijke coc kt ail vall vc.:: rschill ende Illll l.ieks tijlen. Het is ee n b e~ tj e van
a lks wa t: R&B (ry th m a nd b lues). hiph u p.
sa l!o.i.l, reggae en funk .
' Mei o nl.c coc kt ail is het we l ec n beetje o nd uid e lijk voor de me nse n, Ik vinu het echte r
niet erg o mdat hel voor ons du idel ij k i ~ waa r
w ij met on/c rnu / iek sWan. Wij wille n gewoon
'7wartc muLick' m aken o md at hel 'o nzl!' IllU Liek is, Met OIl/C lll uLiek bedoe l ik de lllu Lie k
d ie we vaak tlllli s hebben gdl(:m rd', al du s ee n
va n de jongere n.

SU RINAA M SE FEESTCIRCUIT

In ee ll van dc andere oefc nrui1ll1 e n ontmoet ik
ee n van de be ke nd ere dan... hands uit he l Surinaa mse fees tt:i rc uit. Del.c j o nge re n kie/.e n crvoor in het Suri naamse reestc irc uit te o pereren.

o.w 7 Udsdl ,.~{i " oor SlI rinooll/.w' 7{mlkul1de, 1.A~lIerklllu/e, CU/IIIIII' ell Geschiedeni.\' /9( /): //7-/2/
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Hel zij n jonge ren va n gemiddeld zese nt wi nt ig
jaar. Zij zijn musici d ie al op jonge leeft ijd me t
musiceren begonnen. vee lal thui s În hun
kamertj e. Hel zij n Illusici di e al vroeg ervan
overtui gd waren da l I.ij de Illuziek in wilde n.
Hun repert oire bestaat tegenwoordig voornamelijk uit eigen t,;o rnposi/ies. Daarnaast spelen
zij vee l covers. nages pee ld e co mposities van
andere mu sieL De reden waa rom Widjai en z ijn
vri ende n ook covers spelen. is dal hel op ee n
of andere mani er aanslaat bij hel publiek waarvoor zij o ptreden. Hun ui te inde lijke doel is hel
ve rm enge n van ve rschill ende stijl en zodat
daaruit jees eigens oJ1I~ l a at. leIs dat herinnert
aan hun ' rool s' o f het land waar zij o f hun
ouders va ndaan ko men. Deze j ongeren ki ezen
er ook voor deze ge nres te s pe le n o mdat ze hel
gevoe l krij gen meer gewaa rdeerd te worde n
door het publ iek. Suri na me ;s hun ge boorteland , het is vOO r he n altijd ee n bijzonder ervaring voor een S urin aams publie k te spe le n
o md at me p cr me t respec t behande ld wo rdt:
' Onde r de S urinam ers worde n we a ls ec ht e
arti esten gez ie n. Wij voe len ons thui s tu sse n
o nze mense n. Zo wete n wij ook dat we bij deze
me nse n ho re n. Wanneer we bij voorbeeld R&B
mu ziek zoude n mak en, dan denk ik dal oll ze
mense n dm ni et L.oude n wa arde re n, omdat o ns
publiek aan thui s herinn erd wil wo rde n.'
Deze S urinaa mse j o ngeren probere n o p deze
wij ze hun c ultuur e n identite it Ie behoud en . De
bevesti g in g d ie de jo ngere n va n hun publie k
krijgen. s poort ze aa n hun afko mst ni et te ve rgeten.

HIPHOP EN R& B
Andere n ki eze n c r bewus t voor uil de voo r hen
benauwende. S urinaa mse 'sce ne' te Slappe n e n
ric hte n zic h meer op de mu z iek van hun zwarte
ido le n uil bij voo rbee ld cle Vere ni gde Staten en
Enge land . Hipho p-mu zi ek e n R&B zijn favori ete genres o nde r C reoo ls-S urinaamse j ongere n. Vee l va n de hi phop- en rapmu z ikanten z ijn
o p jonge leeflijd aan deze ge nres verslin gerd

geraak t. Een va n de rappe rs verte lt dat hij
vana f zij n twaalfde luiste n naar hiph o plege ndes a ls Gang Sial'!'. Op zij n vij ftie nd e
ze tt e hij z ij n eerste teksten o p papier. e n nu ,
vie r j aar later. heeft hij al zijn tweede hiph o pcrew. Het zi t he m blijkbaar in hel bloed, .aldus
deze rapper. Hij had ni et durve n drom e n dat he t
zo lang zo u dure n. Vroeger hing hij met vri e nden o p de be kende han g ple kk en in de buurt :
' Me I mij n mu zie k heb ik gee n tijd mee r voor
d m gehang. Ik ben mo ment ee l druk bezig mei
het maken va n ni e uwe tekste n. dan heb je
gewoo n gee n tijd voo r die onge in. Ik gebru ik
we l de d ingen d ie ik o p straa l Lie in mijn tekste n. Ik wij geen commerc ië le troep make n.
daaro m gebruik ik mijn ervaringe n va n de
s traal. dat is he t ec hte leven. Co mm erc ië le
hiph o p boe it me ni et mee r. Hel gaal d ie 'gaste n' cr a ll een maa r 0 111 zovee l moge lij k geld te
ve rd ie nen. Ik pro bee r me i mij ll g roep een eige n
stij l tc o ntw ikke le n. We w ille n de kun st weer
(erugbrengen in ci c hiph op.'
Een va n de jo nge Illusic i (C lyde) gee ft aa n
wat he m in de mu ziek boeit: ' Soms willen we
e mo ti es overbre nge n. Daarom maken we op
close harlllolly- leest geschoeide teksten e n mu ziek. We sc hu we n ec hl er ook het rui ge R& Bwerk ni et. Het be langrijk ste as pect van de 111l1 ziek di e wij make n, is het gevoe l. We willen
e moti es overbre nge n door midde l va n klanke n.
De me nsen wete n nog ni et wat ze met o nze
R& B-muz ie k aa n moe te n: he l sla:.!1 nog in de
kindersc hoe ne n. Platenmaatschappij en en luisteraa rs zij n w.:w J'schij nlijk a ll een geïnte resseerd in co mm erc ië le meez in gers. omdat dat
nu ee nmaa l scoo rt. Wij hebbe n daar e ige nlijk
ni ets o p tege n. maa r het moet ni er Ic n koste
gaan van de kwa lite it. '

DRUM ' N' BAS S
S urinaa mse j onge re n di e ki ezen voor be paalde
genres in de mu ziek. kunn en daar he le maal in
o p gaa n. Z ij make n a ls het wa re va n hun ho bby
een beroep. Steve verte lt over zijn persoonlijke

D e mag ische vefheid

re is door de muziek: 'De Hiphop wa s de eye()p cm'/",

via Londen verkoc ht ik mijn hart aa n

de A cid (underground hiphop) om me ve rv olge ns toc te le gg.en o p dc techn o (elektro ni sc he

dansmu ziek). Later werd het Drulll' n' Bass
(dan smu zie k Jll el zware basaccent e n). Mu zie k
is voo r mij ee n Llit de hand ge lope n hobby.
waarV'11l ik o p gezett e tijden ze lfs kon leven en
ve rre re isjes ko n mak e n. Mijn studi e ko n ik
ge makke lijk combin eren Ill el het o nrege lma-

ti ge l1lu zikantenbestaan. maar tegenw oo rdi g
moel ik aanbiedin ge n afslaan . Op de ee rste
plaats ben ik IYllIZikant. Illaar af en toe sta ik ook
ac ht er dc draaitafe l al s DJ .'

Drurn ' n'Bass is ge worteld in Londen. Nel
zoals de Hiphop in Amerik a is ontstaan. Hiphop ontstond in de Amerikaanse getto 's en was
een uitIJatklep voor jongeren zo nd er uit weg.
Zo was Drum' n'Bass in ee rste in stantie mu ziek
van een aantal Lond e (j :-'~ 1I11lkrdogs, kansarme
j ongeren. Inmiddels heeft een grote groep deze
n'\uziekvo rm opgepnkl. Drul1l'n'Bass was vo lge ns een va n de j onge ren ook nooit geworden
wat hetllu is zo nd er hiphop, Hiphop is wat hem
be\refl de basis van de hedencb agse mu ziek.
Hiphop was voor Greg zijn eerste grot e mu zikal e liefde. De aantrekkin gs kracht van di e
rmlziek was zO g root. ve rtelt hij, dat hij voor
lange tijd niets and ers dan hiphop wilde: "De
omslag naar Drurn"Il'Sass kwam toen ik regelmatig in Londen bvam. Toen ik in de zomer
van 'S8 daar was, hoorde ik zulk e rare Illuziek.
Dat bleek Drulll'n "Bass te '[.ijn , Ik we rd
uil ge nodi gd o m mee te gaan naar een ongelootlijke r { /I 'C (feest), waarna ik was ve rkocht.
Teru g in Nederland ben ik samen 111Ct mu ziekvri end en en een drul1lcomputer zelf di e mu ziek
gaan maken, aan de hand van voo rbee lden di e
ik uit Londen Illee had ge nomen, We hebben
uiteindelijk wa t mu ziek uit ge brac ht en zo is het
ball etj e van mij n l11u ziekcarri ère gaan roll en,'

W III
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DE HAND VAN DE PRODUCER

Begin jaren negenti g is Rut ge r Kroese al s produ ce r voor zichzelf begonn en, Met zijn proj ~c l
heeft hij de boe l in Nederland op R&B-ge bi ed
min o t' n"leer aan het rollen ge bracht. Hij heeft
veel inzicht in de R&B 'scene ' waarin vee l
Surin aam se jonge ren ve rkeren. Kroesc is ee n
druk bezet man . Hij is eigenaar van ee n bekende Illuziekstudi o in Amsterdam , Hel is Jaar
waar vee l jonge ren terec htkomen wa nn eer zij
de sprong naar het grot e publi ek will en wage n,
Krocse is nau w betro kken bij de voorbe re idin ~
ge n van de jo nge ren. Als producer st:hrijrt hij
ook nummers en teksten, heeft hij een
arti estcnburea u en is hij bij ;,Illes betrokk en wat
de jonge arti esten doen. TOl aan de bekende
videoclips toe. De rol van de producer in deze
ge nre is belangrijk " zo niet cru ciaal. Krocse:
' Ik LO U letterlijk een aantal jo ngere n van cle
straat kunn en plukken en daarmee een plaatje
kunn en opnemen. Waar het bij R&B 0111 g:WI.
is in ee rste in stantie de beat. e n dan met name
de 'sounds' di e worden g~ bruikl. De llluziek is
tegenw oordi g heel leeg , een heel arrange ment
zoals vroeger is niet Illeer nodi g. Me\ de lllOderne apparatuur di e mu sici tegenwoordi g tot
hun besc hikking hebben. kunnen ze de ' mag isc he ve theid " van de muziek accentueren of
jui st ve rkn all en. Er is wel een flink aanbod aan
za nge rs en Lnn ge ressen, met nallle van zwarte
jonge ren. De concurrentie is dus groot. De
jonge ren di e hier belanden vergisse n zich daar
we l eens in . In de studi o we rkt het heel and ers.
Het maJ..: en van ec hte goede R&B mu ziek
ve reist lOch wel tlink wat studio-ervarin g en
apparatuurkenni s.'
Kroesc typeert jongen:n di e hij ontmoet als
vo lgt: 'De meeste beg innend e j onge musici
lijken naast de mu ziek meer geïnteresseerd in
een sncll L! auto en Ir\ooic kl edin g. Dat is ec ht
opvallend , Dit hee ft te maken mei dc 'scene',
di e hee l erg geri cht is op uiterlijk vertoon ."
Kroese zoekt a ltijd naar nieuw e jonge tal e n ~
ten en krij gt nogal wall11l1 7.iek te horen: ' Als je
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de mense n spree kt , dan blijkt dat ze op ee n
enkele uitzondering na allemaal snel voor hel
grote geld will en gaa n. Wat ik ze dan ad viseer
klinkt al s een ongelo felijke cli ché: hard werken

en orig illce l zijn . Pas dan kunn en zij [de jongerenJ werkelijk aa n de weg gaan timmeren. '
Z INGEN VOOR DE LOL
Marcia. zan geres van ee n jonge R& B-groep,
verleit dat zij altijd veel met mu ziek bezig is:
' Ik heb met bands opgetreden en naar aanleiding va n d ie optrede ns kreeg ik steeds meer
aanvrage n. Met vri end en heb ik toen bes loten
het seri eus aan te pakken. Want al s ik iets doe.
wil ik hel wel gelijk goed doe n. Aldoend e
kwame n we terecht bij een producer lde eerder
genoe mde Kroese 1. De produ ce r haalde ee n
oud nummer van stal en maakte er ee n R&B li ed va n,' Mike . ee n ander band lid. ve rleit verder: ' Wij waren het ge lijk met zijn keuze ee ns,
we hadden van tevoren wel gezegd welke ri chtin g we op wilden. namelijk R&B : Marcia vult
aan : ' En Engelstalig. Je hebt al zovee l
Nederlandstali ge nummers. Bo vendien denk ik
dal hel publiek dal naar ons kijkt gee n ec hI e
Nederlandse zangers zien. Ook al ben ik hier
ge boren. '
Vol gens hetzelfde bandlid klinkl het Engels
ook mooier. De groepsleden zien hun mu ziekcarri ère als een leuk e hobby en promoti e-aktiviteit: ' We doen het puur voor de mu ziek en
voor de lol. Verder zoeken we er ni ets achter.
Iedere jongere heeft iels waar hij , buiten bijvoorbeeld schoo I of thuis, va n houdL. Wij
houden van Illuziek. Daarom hebben we hiervoor ge kozen. We beoe fenen o nze hobby voo r
de vo lle honderd prot:c nt. Het is leuk , maar
daarom ni et minder belangrijk. '
TOT SLOT

Doordat mu ziek mede VO rm geeft aan het zelfbeeld en spec ifi eke th ema's introduceert ,
speelt zij ee n belangrijke ro l in de socialisatie

van de Surinaamse jonge ren. Surinaamse jon geren voe len zich thu is in het 'gezond e' IllU ziekkJimaat, waar ge lijkgestemde bands elkaur
opzoe ken en gezamenlijk acti viteite n OJHplooien. Li ever de handen inee nslaan dan elkaar
beconcurreren, is het motto, Het is een inspi rerende scene. Ze kom en elkaar tegen bij de
repetitieruimtes, helpen elkaar met het opnemen van mu ziek en hel regelen van optredens.
Er is sprake van ee n gedifferentiee rd mu ziekvoorkeurpatroon ond er deze jongeren.
Hierbij blijken ervarin gen op school. thui s.
etn isc he afkom st en leeftijd ee n belangrijk e rol
te spelen. Zwarte populaire Jllu ziek vertege nwoordi gt ee n alternati ef voor met name
dalgene wal de res t va n de sam enl eving deze
j ongeren Ie bieden heeft. Populaire Illuziek
helpt jongeren zich los te maken en onafhankelijk te voe len van ouders, leraren en superi eure/l in de werk .s i lU a t it!. Versc hillende JllUzikale ge nres, zoals rock, soul en pop. spelen
ee n bel angrijk e ro l in de culti vatie van persoo nlijke en maatschappelij ke doelen onder
jongeren. De beat. de inhoud va n de teksten en
de ag ressieve toon van veel populaire mu ziek
komen overee n met hef ge voel en de emoties
va n grote groepen adolesce nl en. Jongeren
identjfice ren zich met populaire mu ziek en
ge bruiken haar om persoo nlijke en interpersoonlijke doelen te reali seren. om weerstand te bieden tege n 'autorit eilen' , om hun
eigen persoo nlijkheid te ondersteun en en te
laten gelden, 0 111 relaties te legge n met andere
jongeren, romances te laten ontstaan en te leren
ove r din gen di e ze ni et op school of van hun
ouders ge lee rd hebben o f ooit zull en leren. De
verschillende voorkeuren die Surinaamse j ongeren erop nah ouden zijn terug Ie voeren lot
identificatie met hun ll1u ziekhelden uil de
Afro-Amerikaanse en zwarte Engelse Illllziekcultuur. Door mee te doen aan bepaalde zwarte
j e ugd stijl e n kunn e n zij he t meest
van het 'ec hte leven' Ieren en zich voorbereiden op hun entree in de wereld \: an de vo lwassenen.

De //Iagische \'eflteid

\'(/1/

her geluid

12 1

LITERATUUR
Lul!. J .. 19X7

POJ!ulllir MU.lil" (Illtl C(!11II/1/llIi,·mioll. Lundon. Nt.'\\ lk lhi: Gage: ~k\\'hu r) ParI-... Ikvcrly Hili".
RUllen. P.. 1991
/Jitl/III ~I('~ ill Neder/onr! f9()() ·N!)5. Nijmegen.
San"Olll'. L.. 1l)92

(h{'rf('\"illg\ .\I/"(II('~II'i'"Il ..\ulwuflllur 1'11 ('/lIidll'l/ rl/II C','uofl/' jllllg/'l"fl/ 111/ dl' 1(/~{'fI' J..frl.~\/'I! ill AII/.lle/doll/ f 1)8 f-/!)I)(}.

A llhI erdam: Ilel Spillhui~.

Ca rlu Hoop stud ee rd e gesc hi edenis e n culturele antropologie. Hij is Illu zic kdoce nt en
bij de Arro-Surinaamse jazzgroep FraFra Sound.

1llUSiniS

Mir Wennuth

Ritme en rijm in de diaspora
Surinaamse jongeren en popmuziek
You Clil be who you are
bul yUll go l 10 know where yOll com ing from
You GlIl be whal you wanna bc
bul you gO l 10 knuw whert: you com ing from
(n uClarily 1996 uil: Glass Box)

1

het leven van jon gerel/ neemt fJUl ziek een
belangrijke plaats il/. Sinds de opkom st van
de rock '" roll halverwege de jaren vijfti g zijn
het liooral jOl/geren die ;'1 llim -;.oektochtnaar
een individuele identiteit fU ssen kind en volwassene nie uwe popmuziekstroflliflgell initiëren: soul, punk, nwtal, gabber en house. Deze
stromingen zijn ste rk geworteld ;,/ jongerencuIturen die de vrijetijdsa rena gebruiken om
zich collectief en individueel te onderscheiden
van de generatie van hun ouders, andere subcllift/ren en niet-subculturele jongeren.
11

in de Top 40 en de rapper van de hiphopband
.nuClarity toert met z ijn Made in Da Sh adeth eate rg roep door het he le land e n wordt geroe md door Ri e k van der Ploeg, de sta atssecretari s van Cultuur ( 1999),
AI deze artiesten en bands worden ge kenme rkt doo r het fe it d at zij zwnrte mu ziek
maken - ook wel bfuck dance genoemd - en de

mees te n va n hen ze lf zw art zijn. De black
dance in Nederland is lange lijd nog al onzichtbaar geweest. Te rwijl Whitney HousIon ,
TLC en Fresh Pril/ce aka Wil! SmÎlh aall de
lopende band in de media zijn te zicn en horen.
z ijn hun Afro- Nede rlandse equivalente n pas
aan het einde van de jare n nege ntig ee n beg rip
buiten hun eige n etnische ge meensc hap of
jongeren -s ubcultuur. Met name hiphop is in
N ederland lange tijd een zogenaamde under-

Voor Surinaamse jongeren in Nede rl and is mu z iek ook altijd een be langr ijk vehikel geweest
al s uiting van hun Surinaamse en generalieidentiteit. In de jare n zeventig e iste n Surinaamse rastafari - e n reggaejongeren hel openbare
leven op, terwijl de hiphop- en R&B - Iook van
Surinaamse jonge ren intussen massaal is overge nom en door witte jonge re n.
In dit artike l wordt stil gestaan bij dit popu lari serin gstraject dal hiphop en R&B he bbe n
afgelegd sinds hun ontstaan in de Afro-A merikaan se gemee nsc hap. e n de mu zikale en soci aal -culturele oorsprong van de twee ge nres.
NEDERLANDSE HIPHOP EN R&B :
EEN SURINAAMS 'DING '
E-li fe, Postmen. Spookrijde rs, Replay e n Def
Rhym z zijn sinds e ni ge jare n succesvo ll e artiest en. Ze sco re n met hun hiphop of R&B hits

ground -subcultuur geweest. Moderne R&B .
niet te verwarre n meI rhythm & blucs, is ec n

uitvloeisel van de populari sering en femini se ring van hiphop. I Zo zijn enkele lede n van
de Afro-Nederlandse R&B - fOl'lllatie Arnltemsge wijs jare nlang be trokke n gewees t bij de hiphop-unde rground en zinge n de dame s van
Dignity een deu ntj e mee op het album Vj'l
hiphopveteraan E-L(fe waardoor di e ns hiphop
een brede r publiek dan de mac ho B Boy.\' (leden
van hiphop-s ubcultuur) aanspreekt.
De wereldwijde popularite it van black dance in de hede nd aagse popmuziek heeft dus
positieve gevolgen gehad voor in Nederland
levende zwarte muzikanten. Zij krijgen vaker
en sneller platenco ntracten, media-aa ndacht en
opt redens. Deze 'ex posure' le idt tot grot ere
populariteit onder met Ilame jongeren (wil e n
zwa rt ) waardoor de mu zikante n weer ni e uwe
plaatopnames en optredens kunn e n genereren.

o.w Tijdschriji 17001' Stlrinaamse Toa/kunde, Leuel'kl/flde, Cultuur ell Geschiedenis J9( I): 122-136

RillIIe ell rijll/ in de diasjJora

De po pul a ri se rin g van hipho p/ R& B hee ft
et.: hl e r oo k ::;clcid lOl negati eve s tereoty pe rin ge n. Hiphop. e n me t name.! g angs terrap. wo rdt
in de mediJ a fgesc hild erd al ~ ee n uit e rs i gewe lddadi g e n se ks isti sc h genre. te rw ijl d e
zwart -revolutio naire bood sc hap van AfroAm erikaanse bands al s Pu hl ic EI/ eli/.\' le idt tot
hefti ge di sc uss ies ov er raci sme . In Amerika is
herhaald elijk ge poogd hiphop fo rm ee l in dc
ban Ie doe n. AI di e p og in g~ n zijn mi s lukt. maar
hiphnp staat voo r ee ns e n a ltijd te boek al s ee n
s ubc lllwlIr di e prnhl L:! l11 c n m::lakl. I~&B is zowe l l11u zikaal al s te kstuee l. maa r oo k in d e
ge bui kte iconografi e (v id eoc lips. k ledin g.
haardracht. c t cetera) m ind er ' hard ' dan hipho p. Illaa r Jl1i.1 c hi ~ ll1 o e n I.wart-politieke bood sc happe n ko me n daar net L.ovec l o f l1et lO
we in ig voo r al s in hi phop. Doord at het ge nre
so ft e r klinkt is cr ec htc r vee l minde r publi e ke
o ph e f ove r o nt staan . Ec ht cr. zo we l messagerap
(po liti e k bew uste raps). ga ngsterrap a ls li e fdesballades l ij n sterk ve rbo nd en met de zwart e
c ultuur c n de nw atsc happe lijke pos iti e vall
I. wart e n in wes te rse samenl ev in ge n.
Zoals dc bl ax ploitation rilm Shq!; de ulti e me
re fl ec ti e w a ~ van snul en inn e rc it y life in de
jaren zeve nti g . zijn dc R& B-son gs Je heb, m e
gehruikl van AmheH/ sxe\l'ijs o f de Talk 10 m e
va n lJign ily dat van Ned erbnd in de jare n
nege nti g. Hctzi!lfdc ge ldt voor de Ned erhoppl aten Doekoe va ll Def Rflym::. of Wij Ma ml1.fi
l 'l/l/ Nederlol/d V.1I1 de Spookrijden ' Hiph o p e ll
R& B I. ijll ge nre~ di e de ene kee r gaan over de
e ige n kun ste n e n vaa rdi gheden (braggl ll g &
boastin g rap) e n een andere kee r ove r j eugd be nd e-gevec ht e n o r dc ~ tru c ture l e uitbuiting e n
uit s luitin g va n /wa rt c n in ee n w ill e satnc nlevin g. Hi phop/ R& B is gevari eerder dan gan gste rrap en l ie rd e~ b a ll ades. ma3r éé n din g hebbc n all e variant e n ge mee n: ze leune n zw aar o p
zwart c (nllui e k-)traditi es. 011111ipl1op en R&B
te kunn en beg rijpe n al s ee n e ige ntijd se vari31lt
van holl er son gs. gos pe l. blu es. jalz. soul o f
reggae. ga ik in dil artike l daarom ve rd er in op
de soc ia a l-culture le oo rspro ng en bc lc vc ni ~
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van hiph o p/R & B. abllledc o p dc ty pi sc he
I.wart c kenme rk e n d aarin . Ik beg in ec ht er mct
ee n sdl ets van het po pularise rin gs trajec l V;Hl

bl ac k da"ce.
VAN UNDERGROUND NAAR
HITPARAD E
Hipho p. e ll R& B in he l ki e ll Dg da arvan. is in
A merika o nt staan . In de zwart e ge llo 's va n
Am erik a geb ruik e n j o nge Drs in de jare n zeve nti g bestaand c di sco· en soulplat e n o m
nicuwe lll u/.i e k te mak en. Hun draa itafe ls
wo rde n hun ins trumc nt e n. Do or a ll erle i dra aita fc lt ec hni e kcJl ,m al s het illlnidde ls be roe mde
sCJ'{/tc/tili g. h CI ritmi sch heen e n weer bewege n
van de Iwald in ec n groc f. e n he t creë re n va n
breaks (de instrume nt e le s tukjc s van twee
ide nti e ke pl ate n o p l ocke n e n ac ht er e lk aar
·p lakk l.! l1 ·) I. ijn de ni e uwe l1lu z ic btromingc n
hiphop e n ho use o lltstaan .
Het versc hil tu s~e n hou se en hiph o p I. it
vooral in het gebruik va n ee n rappe r bij hiphop.
di e rijme nd zin g-zeg t op de IJreokbN lfs 0111
daarm ce hc;t Llan spublie k op te l \Vepe n. Ee n DJ
e n rapper (ook wcl Me. 1113stcr of eere llwn y.
ge noe md ) /. ijn to t op de dag van 'vi.lI1daa g dl.!
twee essenti ë lc ke nm erk e n va n hiphop. Hipho p
blij ft ec hter nicl beperkt tot rap ell DJ - in g.
ma ar wo rdt ec n he il.! aparte s ubc ultuur l11et b ij beho rl.! nd c s tijlke l1l11c rke n: mu z ie k. dan s.
gralliti . 's lan g' e n gcdrags riluc lc n worde n op
e lk aar a fgcl'il c md e n samc ngevoegd lo t é~ n
co he re nt e s tijl di e a ll ee n voor de drage rs e rvan
bt,; le ke ni s hee ft. R& B is he t rcsuh 'l1.l1 van het
stceds vak er inl.clle n va n za ngvocalell o p
hipho pbeats. te rw ijl (Ie uit e rlij ke stijl Let: r
s ta ke ove ree nko mste n blijft vertonen met hipho p. Hiph o p en R& B Lijn be id e sterk ge ri c ht
op ' show in g oIr . Hoe wel hiphop- li e tll e bbcrs
vak er ce n s po rti e ve. e n R&B -fan s ee rde r een
g l<ll11ourslij\ uitdrage n. zijn dure e n exc lu s ieve
me rk e n bij be id e g roe pen ra vori et.
De

A fro-A ll1 c rika a n ~c

hiphopsubcultuuf
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word t na haar rOl'lncring in de Soulh-Bronx in
1975 a l sne l opgepikt door mu zikante n die hun
sporen al lang hebbe n ve rdiend. De eerste grote
we re ld wijde hiphop hit s laten daarom niet zo
lang op zic h wac ht en. In 1979 ve ro vert de studio-act S/l~ar Hili Galig ee n e norme hit met
Rapper:,· Delighr, eell rap op Chic's Good
Ti/li es. gevo lgd door dl.; punkpopband Blondie
die het nummer Napl/ l re uitbre ngt. Deze rapmu ziek is eventjes fJOplIlair in Nederland, maar de
hiphop:-.ubcultuut' die erbij hoo rt wordt s lec hts
opgep ikt door enke le honde rde n jongeren.
Deze jongeren z ijn na het aanvankelijke s ucces va n e nk e le r<lpartiesten vo ll ed ig atl13nkelijk
va n impo rtplalen die ramilie e n vrienden uit
Amerika rnee ne me n. Na verloo p va n tijd gaan
deze vaak nog zeer jonge pube rs hun hiphopheiden imite ren e n o nt staan de ee rste hiphopbands in Nederland. Een groot dee l van deze
hiph o p-a vantgardis te n is van Surinaamse afkom st. De hiph opsubcu ltuur speelt zich buiten
hel gez icht ve ld va n dc main st ream-popwereld
af. De participanten ontmoeien e lk aar in bu urt hui le n e n sport ha ll en. e n hoewel er ook buiten
de Randst.ad hiph op-sce nes (loka le de le n van
de subcu Jwur) ontstaan. is de s ubcultuur voornamelijk een g rootstede lij k fe nomee n. Op de
maaivelden in de Am:-.terdamse Bijlmer e n de
pJcimjes van hel Oude westen in Rotterdam
oefenen Surinaam se B Bo\'s en FIl' Girls hun
breakdancing 'moves' e n I~laken zij hun eerste
rapco upl clj es. De s ubcultuur is op dat moment
sterk ge ri c ht op de e igen ge meensc hap. Voor de
betrokken jongere n ve rsterkt de subcu ltuur hun
co ll ecti eve ide ntiteit. Hiphop maakt hen anders
dan hun o udere broers die met reggae bez ig
zijn, e n onde rsc he idt hen tevens van hun ouders
die va n kaseko. kaw ina. jazz en soul houde n.
Voo r de Surinaamse jongeren is hiphop iets wa t
he n Surinaams (wa nt zwart ) en modern maakt.
Eventue le voork e ure n voor Suri naams in heemse Jllu z iek worden moedwillig o nderdrukt. o mdat die 'mots mu z iek' in hun ogen ni e t
cigc lHijds en modern lOl! L;ijn. De exc lusivi te it
die hipho p S urinaam se jongeren biedt. wordt

ondermijnd wa nneer de Beaslie Boys en RUil

DMC in 1987 e rin slage n grote groepe n witte
jongeren te interesse re n voor hun Iloiserap. De
noiscrap ligt vee l dichter legen de beleving van
punk en meta l ,Ja n, red en waarom wille jo ngeren zic h e r wat makkelijker bij thui s voe le n
dan de hiphop van Kurtis Blow of Eric H &
Rakifll . Hoewel de hiphopsubcultuur minder
exc lu sief zwart wordt. betekent de populari serin g ook meer re spec t van witte jongeren
voor de Lw,ut e jeugd. Zwart is 'i n' . hip. tre nd y.
Steeds mee r witte jongereIl nemen hel 'slang'
van de Surinaamse hiphoppers over: ee n com-

binatie van Arro-A merikaanse slraallaal. Nederland s e n S ran allloneo.
Aan hel einde va n d~ jaren tachtig kent Nederland dan ook duizenden hiphoplien,ebbers
en de hiphopmuzikanlen begi nnen z ich steeds
meer te proress ionaliseren. Zij imiteren nict
lan ger Amerikaanse helden. maar maken hun
eigen raps en beats. Deze art iesten van het
eerste uur moge n incidenteel optreden in reguli ere poptempels zoa ls Paradi so, maa r toch
breekt geen e nke le artiest door met wat vo lge ns de subcultuur hardcore hiphop heet. Met
name de zwa rt e artiesten voe len z ich mi skend.
Velen w ijle n het geb re k aa n aandacht aan rac istische motieven van de platenindustrie e n
media. Volgens de podia en media zelf is
Nederlandse hardco re hiphop niet interessant.
omdat de kwaliteil onvoldoende is en e r ook
gee n interesse va n hel publiek voor beSlaaI.
Terwijl A merikaa nse hiph op langzaa m maar
gestaag populairder wordt in Nederland , profiteert de Nederlandse hiphop daar nau welijks
van, e nkele uitzonderin gen daarge laten. bijvoorbeeld Me Mike,. G & DJ SveH, TOH} SCOII.
De subcu lluur sp litst z ich daarom op in twee
kampen. Aan de ene kant z ijn er artiesten die
he t und erg ro und hardl'ore-ge luid verlate n en
middels hel populaire hiphouse (2Ullfimited)
of via crossover (Ur!Ja l/ Dance SC/Had) ee n
breder or and er publiek proberen te trekken.
Aan de andere kant Lijn e r artiesten die in
eigen beheer of bij onafll<.111 kei ijk e p!alcnlabe!;o;

Ritllle

(11/

rijlll ill d(l diaspof{/

plate n uil brengen e n zich blijven richten op cic
eige n s ubcu lturel e aanhang. Een deel va n deze
harde kern begint m~t Nederlandstalige hard core hiphop. Beide olltwikkelingen hebben
geleid tot meer a:md:H:ht in de media. Die
groeiende aandacht kan echte r niet los worden
gezien van de aandacht voor Amerikaanse
ontwikkelin!!cn. De gewelddad ige dood van de
rappers 2/J (/;· en N()~,/'i()l/s Big,~de van moord
verdachte SII()()!' Doggy Dogg en song titel s als
Cop Killer of Fuck the Po/h'e le ide n nid alleen
in Amerika tot pulemieken. Ook de Nederland se media VnlQcn z ich af wat de invloed van
gang~te rrap is ....op de Nederlandse jeugd
(Werl11l1th 2000: Van den Eisen 1993). 011dank . . of misschien wel dankzij deze berichtg~ving over het afw ijk end gedrag van
hiphopjon geren, overigens een th e ma dat bij
e lk e jongerensubcultuur voorkomt, denk maar
aan punk of heavy metal. belanden aniesten a ls
SI/OO!' lOch in de Nederlandse hitparadc. De

125

sing les van 2P{fc vc rk opc n in Neder land pas
goed na Lijn dood. Ook Nederlandse hiphop
profiteert paradoxaal genoeg mee van de n~ga 
tieve ste reo lypt;ring van hiphop. In de IOlller
van 11)99 vormde het op treden van de hiphopgroep Sf100krUders de aanleiding voor een rl! I
op het Amsterdamse Me n.:atorpkin. Dl!
videoc lip van de l!erslvolgende s ingle die
iJlllateurbcc/den van de rel beval. word l vaak
aangevraagd bij dc mllziek ze nder~ TMF en
The Box, en krijgt op Radio.1 ' heavy rotatioll'.
Dt! ca rri ère van de Spookrijders verloopt sindsdi en Zee r succesvol. In 1999 is black danct!
populairder dan ooit. Van de Iwaalf- 101 n~g e ll 
tienjarigen vi ndl 36~ hiph op goede mu ziek en
kan 4 9'c gl: rek encl worden lOt de echte hard core
hiphopsubcultuur. R&B doet het nog beter:
meer dan de he lft va n alle ondervraagde jon geren vindt R&B goede muziek en 13 r;f, is een
ec hte 'die har(l"-fa n (I. ie tabel I ).

Tube! I: 1I111:if:kI'(Jorkellr !2-/9 jnrigen (Sikkelll(/ /999)

Vind ik goed

L

Mu ziek uit de hitparade

HO 'le

SOlil/R&B

519'r

13%

IOCk

McJlow/trance
Rap/hiphop

36'le

Hardrock

2 1°lr

In cen onderzoek vall Carat (1999) blijkt cle
voorkeur van jongeren in de Randstad nog
mcer bij hiph op e n R&B te li ggen: 40% noemt
R&B hun favoriete ge nre en 22% hiphop. Uit
hel onderzoek blijkt voorts dat de sc hcve ve rdeling ten opzichte v:ln het landel ijk gemicl-

Is ec ht mijn
favorie te lllul.iek

4%

delde voora l we te s<.: hrij vc ll is aan zwarte liefhebbers van de Iwee genres. Niet alleen
Antilliaanse e n Surinaamse jongeren blijken
s igni fi cant vaker van hiphop e n R&B tc hou den. ook jongeren uit andere allochlOne gemeenschappen (Turken. Marokkanen. K:.li.lp-
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ve rdian en. etc.) houde n va ker van black dance
dan van witte rockmuziek.
De ve rwac htin g is da n ook dat Nede rl a nd se
R&B - e n hiphopartiesten in 2000 nog meer
zull e n profite re n va n de popul arit e it va n hun
Amerikaanse coll ega ·s. Vergeleken met het
pop ulari se rin gstraject dat ho use heeft doorlo-

pen. hebben hiphop en in mindere male R&B
er re latief lan g ove r gedaan o m buiten de
zw arte ge meenschappe n populair te worden.
De popularisering naar he t grotere w itte pu ~
bliek heeft ove ri ge ns nie t ge le id to t ee n verminderde popu lariteit o nd er zwarte j o ngere n:
hipho p en R&B z ijn voor he n nog steeds
mod ern en zwa rt. Voor de exclusiviteit di e zij
he bben moe len inl eve ren is iets ande rs waa rdevols in de plaats geko men : res pect e n erken nin g voor de bijdrage n va n l warte c ulture n aan
de popmu ziek.

DRIEHOEKSRELATIE TUSS EN VS,
CARAtB ISCH GEBIED EN NEDERLAND
Hiph op is voo r de tweede e n derde generatie
zwa rt e jongeren in Nederland mu zie k die mu zikaa l heel dichlligt bij de mu zie k waa rm ee ze
zijn opgegroeid (so ul , reggae, sa lsa e n kase ko),
maar zic h daar tege lijkertijd heel erg va n onderscheidt. Hiphop be hoort ni et toe aan de generati e va n hun ouders, maar is va ll he nze lf:
va n de huidi ge ge nerati e e n van deze tijd. Met
hiph op kunnen zwarte jonge re n zic h ondersc he iden van hu n oude rs e n van andere
lee ftijd sgenote n'
Zwarte jonge re n in Nederland hebbe n door
de d ri ehoeksre latie die bes taat tu ssen de Vere nigde Staten, het Ca raïb isc h ge bied en Neder land veel ee rde r toegang tot ni euwe black
dance, waardoor hiph o p uit kon g roeie n tot ee n
mu z ie k-s ubcultuur die voora l in de grote stede n en in wijk e n met veel mi g ranten beleefd
e n ge producee rd werd. De driehoeksrelatie is
zowe l mentaal al s fysiek aanwez ig. Vee l Suri namers en Anti llianen richt e n zich o p de

(A fro-) Amerikaanse cultuur. omdat ze daar in

Suriname en de Antillen al vee l mee geco nfronteerd worden , en vaa k ook via de VS heen
e n wee r re ize n tu sse n het Caraïbisch geb ied en

Nederland. De koloniale sla ve rnij gesc hiedenis
heeft ook ge maak t dal zwa rt en uil hel
Caraïb isc h geb ied zich zeer nauw ve rwa nt
voe len met Arro-Amerikanen. Veel hedendaagse Cara"ibi sc he en Afro-Amerikaanse cu l-

turele uitingsvorme n hebben uiteindelijk dezelfde Afrikaanse bronnen. maar zijn gaa ndeweg geëvo lu ee rd in ' ty pi sc h Creool s-Surinaamse ', ' typisc h Amilliaanse', of ' typisc h

Afro-Amerikaanse' cultuurvormen. Dit ge ldt
vooral voor muziek en taal (zie ook Stuart Hall
1992; Paul Gi llroy 1995) Witte jongeren di e
al snel met hiph op in aanraki ng kwamen. kome n dan ook vaak uit w ijke n waar veel zwa rte n
wonen. In de VS hebben ze daar ook een naalll
voor: IVhire trash. Elke Afro-Am erik aanse
mu zie kstromin g hee ft zijn eigen white trash.

Elvi s Presley kan bijvoorbeeld de while I,.ash
va n de rhylhm'f1 blues ge noemd worden. De
white trash in de Nederhop-s ubc.: ultuur drukt
ee n vee l minder grote stempel op de s ubc ultuur
dan de zwarte partic ipante n. Met nam e de tec hni eke n di e zowe l de DJ's al s de MC 's gebrui ken z ijn mode rne variante n va n vee l o ud ere
zwarte culture le kenmerken. Zwarte artiesten
hebbe n die kenm erken ge rev italiseerd in hiphop. Dat roept de vraag op wat prec ies de
kenm erken van zwa rte mu zie k e igen lijk zijn .

WAT IS ZWARTE MU ZIEK?
Debatten over zwarte mu ziek gaan vaak ove r
de waarde en de claims van auth e nti c ite it. De
waarde va n zwa rte mu ziek wordt in westerse
samenlevingen vaak beke ken in de co ntext van
authe nti ci teit: is deze zwart e mu z iek o ri gineel,

puur, oorspronkelijk ? (Zie ook LonghurSI
1995: 127.) Op hel 1110l11 e l11 dal dergelijke
vragen ee n rol gaa n s pe le n bij de waard ering
va n zw arte mu ziek . betekeIlt dat da t c r zoiets

Rif/lil' ell rUI/l ;1/ de dil/.\poW

als essenti ee l zwa rt bestai.lt. waa raan eventude
authenticitcitsclaim~ afgemeten kunnen wo rden. Zwal'l is du~ iets d\!finieerbaars en herkenbaars. Maar de erkellni ng van essentieel zwart
roept de vraag op or het definieerbaar is in
Illusicologische,; or in sociologische zin. en
bovenal. wat de,; politieke implicaties zijn van
dc term zw"" 1 c.! 1\ vu n Lwurte muziek.
Longhurst ( 1995: 127- 128) noelllt in zijn
hoofdst uk over zwarte llluLiek een aantal ve rschillende co nc..::ptualiserin ge n op vall zwarte
mU/.iek:
mULiek die door Iwartcn voortgebracht
wo rdt.
lllu/.Îek die g..::kellmcrkt word t door een of
meer va n d\! vo lge nd e karakteristieken: bluc
notö, vraag- en antwoordtçchnieken. syncoparic. en improv isat ie en
Illuzi..::k die als I.odan ig wordt herkend door
de makers. pl:l'for1l1er~ çn lui steraars (soc.: iak:
definitie).
De eerst..:: visie ge tui gt van ee n zekere simpe lheid ell roept belangrijke vragen op die niet
opgelost worden door de annhangers van ee n
dergelijke vis ie. Op welke gronden zo uden
sOlllmige ll1u zi!.! kmakers zwa rt zij n'! Is een
Lcnnon & McCartncy-sollg gespeeld door ee n
Lwartc mu zikan t opeens zwa rt e mu ziek geworden'! En is muziek va n een halfbloed IlU
eige nlijk zwa rt te noemen'.' Kortom. in het delïniërcn van een Illut.ieksoort op basis van het
zwart Lijn va n de performers schuilt het gevai.lr
va n ~t e reotyperin ge n langs lijnen va n biologisc h raciaal ve rschi l. Bovendien bestonden
lange tijd in Noord-Amerika in ve rschillende
staten ve rschi llend e definities va n Lwart
(Halch & Millward gec itee rd in Longhurst
1995: 128 ). Ook de tweed e visie wordt door
veel hedend,lIagse popwetenschappers verworpen met dCLclfde bezwaren. Er is geen enkele
reden 0111 aan tc nemen dal deze mu zikale
di stin cti es uitsluitend een kenmerk zijn va n
zwa rt e Jlllll.iek.
Naast dl!ze mu sicologische afwijzing va n de
esse ntie va n lwa rt e muziek verklaart bijvoor-
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beeld Philip Tagg ( 1989: 2(5) de ter m I.wart!.!
llluLÎek ook onbrui~~baar vanwege ideologische
redenen: gevoeJem, en ged rag worden daarmee
gereduceerd tot ee n si mpele tegellstdlin g tussen Europese en zwarte Illuziek. Tagg heeft dus
een zlIlti-essentialistischc opvatting van zwarl.
Ik ben het met Tagg !.!ens dat 110ch in musico logi sche noch IJl ideologische z'in gesproken
kan worden ovl.~J' een eenduidi ge definitie va n
zwarte mu ziek . Want behalve bovc!llstaanu geschetste bCl.waren heeft 'z\vart' in de term
zwmte mU/.ic.:k ook nog ee n beper'kencle connotatie van Arro-Amerikaans of AfroCaraïbisch. Of cr ook nog andere . Lwa rt . :: n'
mogelijk I.ijn (Afrika. of ee n bredcr,c politieke
definitie va n Lwart die bijvoorbeeld ook A7iaten daarin betrekt) blijft eige nlijk n og steeds
builen besdlOuwing. Toch wil ik de term
lWiJrte I11l1liek niet overhoord gooien . Allereerst is daar nog dc sociale defïniti e V .. Ull.warte
mU7iek, zoa ls hierbo ve n al is opgcSOJl'ld. Deze
socia le definitie is heel belangrijk, om dat del.e
I.eker voorkomt in de door mij onderzochte
hiphop-cultuur. Zowel hiphopartiesten als fans
b\!l.igc n ongcw,; ht hun etni sche achtcrgt'ond de
term. Ook wordt hiphop door de cultuu, rindustrie als zwarte Illu ziek in de markt ge.~et: de
meeste hiphop sla"t in de R&B Billboar<1
chans, of wordt ged raaid in specia listisch e programma 's die geheel gewijd zijn aan black
dance. Ten twcedc is er de laatste jarell ook
sprake van een anti-esscntialistische opv'lIting
va n I.warte mli/iek \! n I.warte (po pulaire) cultuur in het ,ilge mcen.
Zowe l Paul Gillroy (1987. 1993) als St uart
Hall (1992: 27) I.ien - nog steeds - een bepa; dde
k..::rn in alle zwarte populair\! cultuur. De ~.crn
van het begrip 7wnrt in zwarte populaire c ullUur wordt vo lgens Stuart Hall gevormd door
de nadruk op stijl. nict als verpakking, maar .als
iets op zic h/.elf staanus: de diepgeworteld!.!
tradities vall zwa rt e cultuur in Illuziek:. en cle
manieren waarop hel lichaam ingezet wordt.
'vaak omdat dat het enige culturele 'kapitanl
was dat wc [/.wa rt e mensen uit de di aspora -
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MW] hadde n'. Hall herinnert ons eraa n dat
'pop ul a ire c ultuur in gee n geva l de arena is
waa r wc haar soms voo r houd en. name lijk
waa r wc vi nd en wie wc werkelijk z ijn , waar de
waarhc iJ va n onze erva rin g li gt. Het is vooral
ee n myt hi sc he are na, ee n th ea te r van po pulaire
verlangens e n fantasieën'. Mu ziek is ee n van
di e arena's waar die fantasieën vorm krij ge n
(We rllluth 1994). Bovendien is het volgens
he m een misvatting dat zwa rte populaire c ul tuur opge bouwd is uit binaire tege nste llin gen
(wit ve rsus zwa rt en man versus vrouw); er is
juist sp rake van dial oog.
Hiph op zou in Hall s oge n we l zwarte pOpll laire c ultuur ge noe md kunn e n worden va nwege de nadruk op stijl , en de in zwa rte c ultuur
gewo rt e lde raps e n DJ -in g. He t fe it dat er ook
Ierse. Japanse of Friese rap bestaal, is voor he m
geen rede n om hiphop ni ct zwart te noeme n.
G illroy (1987, 1993) is toch iets bescheidener
dan Ha ll. Hij wil het ni et hebbe n over de esse nti e va n zwa rte mu ziek, maar wel ove r ee n
eve ntu ele kern daarvan. Gillroy is het eens met
he t anti -esse nti a li sti sc he argument dal er gee n
biologische of natuurlijk e esse nti e te vinde n is
in de zwa rte c ultuur en zwa rte mu ziek, maar
da t wil vo lgens hem ni et zeggen dat e r niet
zo iets nis zwa rte mu zie k bestaat. Zwart e c u 1Wur is geworte ld in soc iale praktijken en soc ia le definities, e n, merkt hij dan nog fijntj es
op. 'de vraag-antwoord-techn ie ken zijn toch
we l e rg ke nm erke nd voor de stru ctuur van
zwa rt e mu z iek' ( 1993: 78).
Soc iale praktijkcn e n de finiti es van zwa rte
mu ziek z ijn voor mij de belangrijkste paramete rs voor he t definiëren van hiphop a ls zwarte
mu zie k. Maa r in deze sociale de finiti es kome n
af e n toe heel erg essentiali sti sc he vertogen
over zw art e cultuur naar voren. En ook bij een
mee r se mi o ti sc he besc houwing va n hiphop
blijkt meer dan ee ns: hiphop is zwarL , omdat
hiphop zegt dal hel zwart is. Ofwel, de ze lfreferenties va n hiph op aan zwarte c ulture le tracities zij n vo lop teru g te vinde n, naas t Illeer
inc ide nte le ve rwij z inge n naar allerlei andere

cultuurvormen zoa ls Star Wars_ man ga strips of
de ki nder tv-serie Barbapapa. Verwijzingen
naar slave rnij . black-on -black crime. Martin
Luther Kin g, Marcus Garvey or nu amgevi ngc il
als Nigp,ers wi/ft Aff;fude zijn in hiphop vee lvuldi g terug te vinden Ook wordt cr vaak een
zwm1 publi ek aangesproken door hiphop-

artiesten: 'Same nava for all ya Jliggaz out
th ere' ( lees: sa me na vo ur for all yO ll Jliggers
out th ere, uit: Til! Da Earl\' Mom va n de Surin aa ms-Nederland se artie~t Joshua). Daarom
is het loch zinvol te kijk en hoe hiphop past in
zwa rte cultuur en zwa rt e mu ziek. Waar komt
bij voorbeeld 'to rap' va ndaan. e n wal zijn de

overeenkomsten tussen Jam a icaan se toa~te rs,
en bijvoorbeeld de rappers va n Spookrijders?

RONDTR EKKEN DE GR IOTS EN
GEVANGEN ISVERHALEN
Als de soc iale de finitie va n zwa rt e mu ziek, e n
du s oo k van hiphop, doors laggeve nd is. dan
zo u rap in de oge n va n de doors il ce- hiphopfan
leru ggaa n lot de dagen va n de zwa rt e di c ht ers
va ll de WallS Prophels en de Lasl PoeIS. Deze
di chte rs en 's poken word art ists' worden meer
dan eens de voorvade rs va n hiphop genoe md.
Los A nge Jes hee ft een bijzondere co nnotati e
voor hiphoppers: de ' Watts ri oIs' in 1965 , e n
de oproer in 1992 na de Rodn ey Kill g-recht zaak,
Na de Los Angeles rassen rell e n in 1965 (zoa ls di e in die tijd werd en ge noemd) in de
zwarte wijk Watts, ontstond e r ee n soort zwarte
cu lturele re nai ssa nce, verge lijkbaar mei de
Harle m Renai ssa nce (onde r and ere d ic hte r
Lan gsto n Hu ghes) in de jare n twinti g in New
York,
In 1965 werd de Watts Wrilers Workshop
opgericht mei onder andere Oje nk e. Odie
Hawkins, Eric Prieslley. Ka m,lU Daa'ood, K.
Curti s Lyle, Quincey Troupe e n de Watts
Prophe ts· Deze work shop gaf zowe l . forme le'
di chte rs als a mate urs de ge lege nhei d hun poë-

/
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I. ie t ~ on tw ikke len e n voo r te drage n, Ill aa r in
rei te ko nd e n ook dC/.c amate ur:-. boge n o p ee n
eeuwenou de tradi tic van {()asfillg, sigl/i/\'illg e n
t!le dO:C' lIs. Toa:-Hi ng is mo me nlee l e igenl ijk
all een nog beke nd al s de mani er waaro p o p
regg;'lcpl;ttc n wordt gCI.(lIl ge n, Toastin g ge ni et
echt er ook buile n hel C araïbi sch gebi ed, l11 et
rWlll e in de Vl: rc ni gdl: Stat en. beke ndh e id .
DeLc Arro-A mc rik aan sl: toasts hchbe n een di rec te in v loed gehad o p de rap in l1iph o prnu z ie k,

ZWA RTE TOASTS IN DE JA REN ZESTIG
EN ZEVE TI G
To a s t ~

l.ijn vou ral he kend geworde n al ~ dc
lifesty k -ve.'rhal e n van ' hu ~ tl e r s', k leine sIraaI c rim inele n, Er I. ijn vooral vee l gevange ni s tO'-l ~ t s bc kcnd geword en en ve r/.'-Il1lel d , Ill ~l a r er
l ij n oo k hee l veel t oa~ t s d ie daarbuit en gemee ngoed l ij n gcworde n, in het all edaagse
leve n van Iwart l:11 in Ame rika e n h CI
C araïbi sch gebi ed , Toasts zijn moe ilij k aan éé n
bepaalde aut e ur toe te kenn e n en word en van
gen erati e op ge ne rati e o vergl.:hracht e n oo k
door de tijd hCl:1l ve rande rd : de verhal e n ke nnen weg latin gc n en toevoeg in ge n, Zo bestaan
er vcr:o:.c hill e nd c vc rs i e~ van dete lfdc toast
story. De beroc lllcbtc toa st is de Sigll (l\'illg
Mrmkey. di e over d c grapjes en hel bedrog van
ee n fy:-. ie k Iw akk e r~ aa p tege n ee n lee u w gaat.
o pge te ke nd in dt:: Att ica gev an ge ni s in 196:1: in

C ross ( 1993: 11 ):
Thl.' .. ig nif)i ng. 1111111"1.') "pil.'d til\.' lilln llH(' Ja)
Am.! .. aill. ' I hl.':lnt 'tUlll'lhl llg ' blHI I ) llU du\\n (hl.' \\a} .
[ tWH:'" :t hig rnothe rflll.: "er ti \I':" on: r thert',
:l1Id the \\:1) lil' lal", \\\lult.! I.:lId ymlr h:lir.

' Fnlll1 \\hat ht' ~:I)' ht' l':m't be )nur rrielld,
'Cau~t' he ~ aid ir )\lur 1\\0 ""t'" meet. )our, i" "ur..' tu
hemt.
'thi~ hll rt y 1l1\lI hl'rflll,""l'r :- a y~ )\)ur ll1all1 rn y'~ a whnre
And )\lw· ~ i ~ t l'r IlIrn..:. [rid, .. \.)11 lhc l'abin npm,
And hl' lat"l'd ahutU )nur wik in :t hdl of a \\:1)'

Said thc \\hnk j ungle fuded her ju,t Ihc ulhcr day .. ,

Ook Blims \" o rnt me t ee n ve r ~ i e va n Th ~
Sig nify in g Mo nk ey ( 1995: 3 1) die i e t ~ a nJ e r ~
i... d;'11l d ie in C ros ... · boc k.
Signif}in' mOlI!.. e) luid Ihe tilm une da)
' t hcrt" ~ a had Illntlwrful'!..l'r t'nlHin· duw!) )nur wa).
H l' lal!..ed ahull i )\!Ul" f.uni l) aml I 'm "lI n·~ Hl ~; I )',
nll1 ht' 1 ;II~ed <lll\IU I yuur 1I1<1m<l in a heli ul' a wa)'
1:II~L'd :lhllUI yollr ,i,lel" ,md )lom g.r:II1Jma, lou

Aml he tlidll'l ,ho\\'

1U(1

mud!

rc~pel't

flIT )nu . . '

Omdat ve le ve rh alen geen duid elij ke oorsp rong e n i: nrt t:: ur kC rlll l: l1 . wo rd ~ n de verha le n
In versc h ill end e vers i ~~ doorgl:geve n. Dil
've r ~ i o nin g' b in Ickc re lin ook ee n be lang rijk
ke nm crk van Iwmt e po pul a ire c ultuur (/ ic O l)!...
Hc bd ige !lJX$).
Ke nme rk ..: nd aa n toasts /. ij n verd er ee n Il ex ibe l rij msc he ma , me t bijvoo rbee ld midde nrij m
e n her en der tripl ets (dri e ac ht e ree n vo lge nde
rij me nd e reg el s). loab in het ond erstaande
voorbee ld:
Tha!'" lilt' 11k' Ill:ll.:!..lt1all "uprell1L!
Ridl whNe .. n'l'alll. pllm \\ hnrL'~ uream,
SOIlll' ":1)' J' 1ll the he~t pilllp tlw)' ever ~eC Il ,

Het mees t ke nme rk e nd l: aa n toa s l ~ is het
woord gebruik l:11 ci c ma ni e r waarop ze ve rl e id
worde n: he t i ~ all edaagse poël.Îe ge rn ;]akt va n
straatta a l. e n 10 woruen I.e ook ge prcse nt el:n.1.
Toaslin g p a ~ t wal dat betre h ni et in de beke nd e
lit e rai re po0/ ic-canon , Toasts leve re n vaak ee n
bijdrage aan de vol k~ t aal e n ne men o mge kee rd
ook vo lhe e le mc nt en op in de te kste n, Dichte rs ab de \V(/ffS P m /,!Iel ," bezige n lil fe ite twee
praktij ke n: u itbre ide n V;'1Il de toas tt raditi t:: e n
he t vi nd en vu n ve rba k: anal og ie0 n voor de
ins trume ntele ex peri llll..'ntc n L.oa b va n jall 1l11I/.ik a rll John Co lt r:lIl e. dit gt::c ornbin ecrd me t
po liti eke b oo d ~L" happc n
Vana f de lat e jart:: 11 Ics ti g krij gt Lwart e pu0 z ie wel veel mee r b t:: k ~ lldh t:: id . statu s e n daardoor uit ge bre ide an: hi ve rin g.
Beroemd c
voorbee ld e n zijn de Last Poe ts (Jalal Nuridil1 ,
Omar Bin I-Iassa n en S ulaim a n El - Hadi), Tbc
Ori ginal La st Poc t ~, Gil Scott - Hcron. BreI'
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Sou l (sc hrij ve r e n filmregisse ur Melv in Van
Peebles, vader van ' hiphop' -filmer Mari a Van
Peeble~"). N ikki Giovan ni. Stanley Crouch e n
oo k dc ee rde r ge noe mde Watts Prophe ts.
Laatstgcnoe mde n hebbcn plate n opge no men.
die qU<.l tite ls niet op ee n hiphopa lbum mi sstaan: Bfock Voices Ol! fhe S" 'eef of Wa11 .'! en
Rappil1' BIl/ek

;1/

a Whif e Worfcl.

De Watts Prophets worden door o nder an dere Cross ( 1993) bejubeld voor hun vraag- e n
an twoordtechllicken, I1War ook in het werk van
bove ngenoe md e ande ren is di e traditi e regelmatig terug te vinden. Vraag- en ant woordspelletjes in poëzie e n muziek kunnen, in navolgi ng van Gi llroy, inderdaad een kern va n
Lwarte pop u/.:ii rc Cl/huur genoemd worden.
Zowel de Watt s Prophets als de Last Poets
worde n vee l gesamp led op hede ndaagse AfroAmerikaans rapalbu ms (onde r ande re doo r de
Paar Ri g ht eous Teachers, Tim Dogg e n A Tribe
Ca lied Quest). Er z ijn nog meer parallellen te
trek ken tu sse n de politie k getint e gedi c ht en
va n zwarte artiesten in de jaren zes ti g e n ze·
vc nti g, en hedc ndaagse hiphoppers. De 'stree l
poetry' va n de jaren zes ti g had de bij zo ndere
aandac ht va n de FB I, ne t als her huidi ge rapoe uvre van bijvoorbeeld Ice- T en Ice Cube.
Andere be langrij ke bij drage n uit de jaren
zesti g e n zcve ntig aa n hiphop z ijn bepaa lde
blaxp/oitafiol1 - fïlm s zoa ls Melvin Van Peebles'
Swel'l Sweefback:ç !3a(/aaasss SOl1g ( 1970) en
S/lperf7v ( 1972). Met name beelde n van hosselaars e n pooicrs d ie sterk ve rwan t zij n aan Van
Peebles' werk, zijn regelm at ig te ru g te vinden
in hiphopv ideo's. zoal s in Snoop Doggy Doggs
/ f ~' n DO~RY Dogg Worfd.

PI-~Y,ll'W TH E DOZENS. JIVE TALKlNG,

I'ATIIN ' !UBA
De rap in hipho pl11l1 ziek is in feite ni ets and ers
dan h CI rijm end en rilmi sc h zi ngzegge n op ecn
beal. Hi e rboven he b ik a l laten zien dat dit
ritmi sch zin gzegge n op mu ziek ook al werd

gedaa n door de Walts Prophels en de Last
Poets. Maar ook di e toas ts l ijn niet Uil de lucht
komen va llen. Toasts zijn va ker epi sc h verhale nd ViJn karakter dan de mees te zwarte poëz ie,
maa r de ve rbale co mpetiti e in de toas t ( hel
elkaar uit schelden als in Thc Signifying
M onkey-LOast) komt ook terug in de rijm ende

woordspelletjes 'playing Ihc doze ns' en 'sigllifying' (vern oemd naar Th c Sigll ifyi ng M onkey).
' Pla yin g th c dozcns' is dee l va n ee n lan ge
Afro·Cara',b ische en Arro-Amerikaanse tradi -

tie van ve rbal e woord spelletj es. scheldpartijen
en keihard li ege n. In de jaren vijfti g zag
Khepra SlifIlS. de auteur van Word frolll fhe
Ma/her/a" d: Rap. l/re Do:,em', (lIlti AJ'-;ClIlI
Gr;ots. a l ' zwarte broeders die ri tmi sc h op hun
borst en dijen sloegen e n klapten , 'doin' !luH
crazy ha nd jive' ( 1995: 3 1). Deze traditie van
jive talkin g gaat in Amerika zeker Ie rug 101
1850 toe n hel pattin ' j ubil heette, ritmi sc h ve rha le n vertellen. De orale traditi e van rijmen e n
sc he ldpartijtjes uit de sla ve ntijd heef! zic h
ontwikkeld tot sig nifying, (p laying) the
doze ns, hel vert e lle n van epi sc he ve rhal e n in
toasts. e n heeft voorlopig ee n e ind station bereikt in de hiph op-rap.
De stem, daar draait het e lke keer om in de
zwarte poëz ie door de ee uwen heen. Zoals Hall
op merkt in z jjn artikel ove r wat "zwart' nu
eige nlijk beteke nt in zwarte popu laire cu huu r
(1992). hadden zwarten lijdens de sla vern ij
niet veel meer dan hun lichaam . .\11 aa r de stem,
toc h een belang rijk o nde rdeel van he Lli chaa m,
was de zwarten in de sla ve lltijd wel ontnomen.
Nie t o md at de slavenhouder hen verbood Ie
praten, maar o mdat er gee n gemee nschappelijke taal was onder de sla ve n die uit all erl ei
versc hil lende delen va n Afrika naar Amerika
waren gedepo rteerd. En, afhanke lij k va n de
pl antage en reg io, we rden ook drum s - in
Afrika destijd s ee n essenti ee l cO lllmuni cati emiddel - van de sla ve n afge nome n. De behoefte en noodzaak o m te co mmuni ceren bleef
tijd ens de slavernij natuurlijk we l aanwezi g.

RiflliC ell

rijm in dl' diaspora
1]1

reden waarom er ni euwe wkn

o nt ~ lUnd t: ll (LU-

al s p;IWi s. creool s. e n pid g in. zie onder mee r
Fe rnand o 1995 : 2SJ-2X--l-. en Toop 1901 : 19 ).

Tevens kreeg I.<ln g ee ll belangrijk e plaat s in de
ve rsc hill ende slave nculturen. De zoge naamde
ho lfe,..\' en u'orksoll !;.\' zorgden voor ve rlichtin g

van het werk

Lil

voorzagen teve ns in de be-

hoeft e 0111 tc cOllllllunice ren in ee n gec odeerde
taal. dat \vil zegge n. in een \aal di e ' de mees te r"
ni e t begreep.
Onk j il 'e !olkillg is hel resulta at van hel zoeken naar eell ni euwe taal. di e vee lal ee n gecodee rde la aI is. slec ht s hegrijpbaar voor ee n bepaalde g roep. Zo is ook vee l hede ndaags slang
all ee n bedoe ld voor ee n be paalde g roe p betrok ke ne n. or he l nu gaat
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he t 'argot ' van ee n

stud ent encorps, gabbers of rnili cu-akti vistl: n.
Ook L1 e hiphop-cultuur is bekend om haar specifi eke slang.
Teru gkijk end op de gesc hiedeni s van I.warte
p op lila i r~ I.: ulluur is ni et all ee n het ritmi :-.ch
ve rt ellen van verhalen ee n steed:-. teru gkerend
c lement. Ook cle thema \, waarove r wordt ve rteld 7ij n vaa k dele lfde.
Dl: nl ccstc toasts ce lebreren de slecl1\eri k
Stago lee (oo k we l Stacki.llee, Sta cker Lee. ctc.)
en narren als Shinc. Ook de7e perso nages !ï gureren in versc hillende ve rsies, en SO I11 :-. ook
in totaal ve rsc hillenLl e ve rhal en, Illaa r altij d
mct deLc lfdc moraal : Stagolee bree kt Illet vee l
gewe ld de mac ht van (Ie wille man. Sta golcc
hee f! altijd fys iek gewe ld nodi g. terwijl Sbine
jui :-. t grappcn cn groll en Illaakt om zijn doe l te
bereiken. Illet als voo rna amste doele n: seks cn
de witt e Illall slimmer af Lijn . Vo lge ns BUrll S
( 1995: 34 ) geve n toasts zwarte mannen ee n
bcpaald ma cht sgevoel en een bepaaldc statu s
tCIl opzidl\e van vri end en.
In feit e is pla ying th e dozens een spelletje,
ee n competitie onder kind eren. en cige nlijk
maar I.elden onder vo lwasse nen. Veel I.wart c
vol wasse nen zeggt:n ow r playing thc dO/.cns:
' 1 laugh, I j oke, and smokc . but I dun't play·.
Toc h is het woord spel en het gebruikte slang
gedurende de ee rst c helft van deze eeuw steeds

meL' r gl:adopt ee rd en gead aptee rd door Iwarle
vo lwas:-.e ncn. Derge lijk oud en hl:dendaags
Afro-Amerikaan s 's lang ' ziel l3urns als vo lgt:
'with that blackening, the language wc adopt ed
and adaptecl will in the long run bccome for
whitcs less Ihe in strum ent or (ontrol ancl. to
some, more a curse and in strulll l: nt of retri bllti on' ( 1995: 37).

Ne t zoa ls veel hedend aagse rap warL'1l di l!
toasts in de ee rste helft v<ln de twinti gs tc L'C UW
behoorlijk vrouwon vri endelijk , zoal s het roemen van pooiers. To III (wk staat in toasts vour
ee n vrouw mei woo r(h~ n ve rl eidL' n. en ook {(I
mI' ve rwijst naar ee n ve rbaal ve rl eidingss pel
De mceste zwartc ve rbal e woordspell etj es
(signifying) werd en en wordl:n duor mannen
uit gl:voerd. maar er 7ij n ook we l Wi.\l vrou we n
di e Lich bCL ighouden met play ing tll e dOI.C lb
en toastin g. Vaak gaat het dan O!1l seksuee l
ge tint e woords pe linge n en sc h e ldp~lrtij tj es.
loa ls wannee r eL' 1l man met Op CIl g ul p ee n
openbaar toikt uitk o lllt. de vc rgi:-.:-. ing belllerkt
en tl:gc n ee n groepje wac htend e dallles lL'g l :
Ihij:l
H ~·).

[,;Ih). Liid )1ll1 ,Cl' Illy hig hnl\\ 11 Cldill :ll' rL'ad) lp ruil

illio

acli\111

ju,1 r(lr ) ()u

(lij: I
No. hilI I ,;)\\ a lillk gr:l) Volh.'\\;I!CCIl \\tlh \\\'ulbl lin,:~.
(llil:

Burn,. 1995:H\.

Zwa rt e poëLie wordt ni et allecil ge bruikt als
sc heldspelktj0, maar oo k al s ee n manier om
eell eige n pl ek op tc eise n (e lllpowe rlllellt ), of
bepaa lde maat :-.c ha ppc lijke mi :-.standen aan de
k;:ta k te :-. td kn . Onk ti e Nede rl and"e Pos tlll cn
7Îen in hUil hiphop vc rze tspotcJlti eel: ' Wij
kUlln en met OIl Le Illu ziek ec n revolutie olHketenen ( ... ) Die mannen uit de jarell ' 70, lua l:-.
Bob Marl ey. Jimi Hendri x, Stev ie Wonder en
George Clinton , di e stond en erge ns voor. Derge lijke fi guren zijn cr nu ook . allee n ko men ze
ni et naar boven. ( ... ) Wij hameren op Oll/C
roOi s. Wij willcn zwarte kid s bew ust maken
van hun gesc hi edeni s. Op die mani er kunnen
ze wee r ee n pos iti ef zel!beeld krij ge n. Zwarte
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jo ngere n moe le n hel besef krijge n cia! ze iets

ku nnen be teke nen in de maat sc happij ." (Citaat
uit artike l Over de Nederl andse hiphoprootsreggae ba nd Postillen. OOR. nr. 8. 1999)
He t be lang van cl e verzcts potenti e v an
zwa rt e poëzie wordt inge wikke lder op het
moment dat de uitingsvormen w orden overgenomen uoor ee n groot ell and er. met name h et

witte publi ek. In de Nederl and se hiph opcultuur
spee lt di e di sc ll ss ie vooral door dc o pko m st
va n dc Logc naal11de Nederh up: hiph op in dc
Nederland se ta al, di e mu z ikaal vaa k meer aan leunt legen I1lctal ell punk dan zwan e lllu Liek-

\ tro min ge n al s :-.o ul uf reggae. De Osdo rp

Posse (OP). een ty pisc he white tras h hipho pba nd. werd de ee rste jare n va n hUil o ntstaa n
nog ec ht gez ien a ls hiphop, maa r hee n zowe l
door hun mU /.ik al c o nt w ikk e lin g en het aa ntrek ke n va n ee n bij na ge heel wi t aut oc hto o n
pu bliek ee n lasti ge posi tie gek rege n in de hip hop-s ubc ultuur. De vraag o f 'O P nog we l ee n
van o n:-, is'. wo rd t vaa k bedi sc uss iee rd .
Dat is ni et ty pisc h voor hipb o p. muur voo r
all e zw art e po pula ire c ultuur va n de twinti gs te
ee uw. Het A rro-A merik aan se ji ve-s lang we rd
in de jaren derti g en veerti g gez ie n a ls hip
ta al ge brui k. Oo k hi ppe w itte 'j azz cats ' ko nd e n
in de jare n vijfti g e n zes ti g be trapt wo rd en op
laa ige bruik al s "ZOOI s uit w ith a reet pleal and
a drape shape with a stuffed cuff". Is hi er nog
we l sprake van zwart e c ultuur? O o k hi er ge ldt
Halls arg um ent dat de d ial oog tu sse n wit en
zwa rt het c ulturee l fe no mee n ni et minde r zwart
maa kt: de oorspron g is zwa rt. maar kan door
iedereen aangewend word en. De oorspron g
van het rÎtmisc.:h verhal e n ve rt e ll e n gaal te ru g
tot de sla ve rnij en is zwart . dal is IlU we l dui de lijk. maar zelfs d aar houd I de gesc hi ede ni s
van hel rappe n ni et o p. In de vo lge nd e paragraaf blijkt dat rappe n ook al in het Midd e lee uws Afrika Ie vinde n is.

DE C ULTUR ELE EN ETYMOLOGI SC HE
HERKOM ST VAN RAP EN HIPHOP
In vee l Afrik aa nse tal e n wordt het ritmi sc h ve rhal e n ve rt e ll e n al heel lang in ere geho ude n. Zo
vind je bij voorbee ld hel rappe n te rug bij het
Rundi -volk uit Burundi . Ra ppen wordt bij de
Rundi H'el llbgellge (= succesvol slim /.ijn) o r
ifl !/itra (;:: moo i spreke n) genoe md ( B~l S

1995: 35). Ook bij andere Afrikaanse vo lkeren
is het d oorgeve n va n nieuws, rodd e l e n ac ht erkla p. soc iale sa tire en de e ige n vo lbgesc hi cde ni s in de vorm va n rilm isc he ve rh ale n ,11
ee uwe nl ang gemee ngoed. De rond tre kke nde
ve rh a J c n ve rt e ll er~ in A frika wo rd en sava nn cgri ots ge noe md. Net ab d e na r Shine in de
Afro-Am er ikaa nse toasts en blues vind je in
A frik aa nse g ri o t-ve rhaJ en de fi g uur va n de nar
te rug: bij het Yo ruba vo lk heet dc nar Eshu. d ie
teve ns sy mboo l staat voor de god va n spraak
en taa l.
A I deze Afri kaa nse trad ities zij n met dc
overt oc ht van slaven naar de beide Amerik a's
meege no men en in e ige ntij dse vormen en in
versc hill ende reg io's teru g te vind e n. De AfroAmerikaa nse ' play in g Ih e d OLc ns' zie je in de
Afro-Caraïbi sc he c al yp~ol11 u 7. i e k teru g. e n
ee uwe no ude Nigeri aan se sc he ldpa rtij en waa r
je e lk aars moeder voo r sc hut LeL zij n nog
steeds in hiphop teru g te vind e n. Dit 'j o uw
moede r ... · - spe ll etj e wordt we l ee ns de ulti eme pan - Afrikaan ~c be ledi g in g ge noe md.
Mama 's eer is waardevo ll e r dan cni g ande r
ie mand o f din g. Le lfs mee r d an je fys ieke ve i-

ligheid. Bovendien lokken derge lijke gro ve besc huldi g in ge n direc t ee n reac ti e uit. Hel Brit se

hiphop-tijdschrift

HipHopConn ecti on hee rt

maa nde nl ang ee n competiti e onder haar lezers
ge had om de g rofste 'jo uw mocder- be ledi g inge n' in te zende n. Ook de befaamd e hipho pcritic us Greg Tate ge bruikt in z ijn confrontere nde lez in ge n ove r wat hipho p nu e igenlijk is,
alfijd d eze be ledi g in gsvo nn (Tate 1995: 18) .
Wat tOl nu loc no g nie t in ee n hi sto ri sc he
cont ex t gezet is, en w'-aarvan dc oor:-, pron g nog

Ril111e elf rijm ;', de diaspora
nie t ge hee l duid elijk i", lijn de woorden 'rap'
en 'h iphop', Hiphop hecft als woo rd geen
duidelijke Arro-Amerikaanse achtcrgrond,
Hippity-hop i:-. in dc Ang lo-A meri kaanse taal
al cc uwcnlan g ec n zoge naamd ve rdubbelingswoord dat de bcwcg.i ng van ee n konijn besc hrijft. hocwd ook wel ee ns naar de sprinkhaan word t vc rWCL.e ll , Dus een konijn 'hops
alo ng. or hops along. ~o mctill1 es rhythmically,
oft en jt:!rk il y: th c redupli cation dcscribing il
ha!' been given a ncw twist. or metaphoric
cX lcns ioll, by musicians' (Salï rc 1995 : 40).
Muzi kant en hebben de woorden bop en hiph op
ovcrgenol11t.:n om hUil eigen mU L. ikale slijl te
omschrijven, AI begin jaren vijfli g ko ndigde dc
z,wa rl C radio-DJ DI'. Hep Cat in Texas Lij n
plate n ritmi sc h rijmc nd aan: ' Ir yo u wa nt to hip
10 the l ip anti hop \0 the top. yo u gel somc mad
threads th at j ust won't stop'. Ook het woord
hiphop duikt in die tijd bij vers'.: hillend e jil't!
/{Ilking radio-jocks op. Na het versc hijnen va n
Sugar HilI Gang's Ra!)!Jer:'1 O('Jighr in 1979.de
eerste wc rc ld wi.id ~ hiphophit , krij gt hel woo rd
zijn definiti cve bestemm ing om de cultuur
rond r"p, brcakdam:c en graffiti te beschrij ve n:
I ~aid a hip hop
Th. . hippil' lbc hippil'
To 11k' hip Illp hop. ;1 yOLJ dt)n'l

Tu Ih..: bang. bang hoogk,

~ay

~IOp

Ihe rock il

up j\\\llpeu lbe boogil'

1'0 thc rh)lhm of the hllugi..:, the he;11
No\\ \\hal )()U he;lr j, nOl :1 Il"1 - I" m rappin' 10 Ihe be;'1
And me.lh... G '·\)1)\c. :tnd llIy fricne!, an.' gonna (ry 10 move

yOllr I\!('I
( inlro van Rapper', Dclighl. 11J71J)

Deze lfde lange weg hee ft het woord rap afgelegd, In de veertiende eeuw was rap een wee rklink end lc lfstandi g naamwoo rd, name lijk de
imitatie va n het ge lu id va n ee n sc herpe hoorn .
Als cc. n werkwoo rd stond rap lange lijd voo r
'z ich mo ndeling uitdrukken'. De di chter Sir
Thomas Wyan gebruikte het op deze manier al
in 154 I , en ro nd 1879 werd ' to rap' ge bruikt
in Brit se gevan genissen als slang voor ' to say'
(Safirc J 995: 40). Ec n ó.tlJdt:rt: th eorie is dat het

woord via het Canlïbi sc hc gebied naar Amerika i:-. gebriJdH: rap IOUdiJll ee n afkorting. I.i.in
van repartee. een 17e-ecu\Vs woord voor
'rc tort' : vi nn ig ant\Voorden,
In ieder gcval werd hel woord rap op grot e
schaal gebruikt in I.wa rl Enge ls gedurende de
jaren l0s ti g. i'.O~tl s door Eldridge C lr.;avcr. en in
1970 ve rschee n hel woord in Oicrio//{/IY {!(
A.li,,·Allleric({/1 SIal//-: als 'to Imld cOll ve rsation :
a long. imprcssive lllo11ologue', Niet vee l lat er
\Ve rd het woord rap door DJ'es en Me \. (OI:! geë ige nd en kreeg het woord de betekeni s die
hel 1ll00l'lCnieci in de popcultuur heeft: het rit misch lingL.cggell op t:c n beal. Door de nadruk
op de techniek e n de inhoud va n de rap in
hiphop wordt hiphop door sOll1m igen loul er en
alleen ge/ien als een Voo rl L.clling va n ec n ora lc
traditie, die op gespa nnen voet lee ft met de
techno logie va n dc laal-twi nti gste eeuw {lic
Rose 1995: 64), Analoog aan Waltcr Ong
( 1982) kan rapll1l1L.ick 'post-literate ora lily' genoemd worden. Het co nce pt va n ' post-litcrat e
oralit y' 1,l<It I. icn hoe orale tradities \Vordt.:11
ve randerd en gcpresen\ ccrd in ee n tedlllologisc h hoogs taa nd e culturele co ntext. Wat de
ora le trad it ie van de griots met de
sa mpleter.: hn olog ie ve rbindt. i... ritme ,
Hi phop hee ft namelijk ook in mu zikaa l opL. icht een lange \Veg afgelegd va n de gri Ol"',
slaven liederen. gospe l. doo \Vop, jazz. blues.
so ul en funk, en hee n op haar beurt de I"akke l
in haar meer dan t\V intigjarig bestai.l11 al weer
ove rgedragen aan ni euwe muziekstrol'ningcn
als Acid ]aZL., jungle, raggamufti n' en New
Jac k S\Ving. De hiph opbeats en Bsamples zijn
een duidelijk voorbeeld va n vers ioning, vraagen ant woo rdspelletjes. repe tit ie en ge laagd·
heid, Hi phop. waar oo k ler \vere ld is niet allee n
de vOo rl l.c tting va n een ora le ve rt ellraditie,
maar ook dc moderne variant van eeuwe noude
dansn'lllzick. Dick Hebdige gebruikt de vo lge nd e woorden 0 111 hiph op te karakteri sercn
( 1987: 14 1): . At the centrc o f th e hip ho p
culture was aud io tape and raw vin yl. Thc radio
was oll ly impurtallt as a :-.ollrt,;e of sou nds \0 be
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taped. The brea k-dmlCc rs assoc iatcd the bJ ac k
radio stati ons wilh di sco: thi s was see n as the
'olfieia\' black musie of th e mid to late 1970 s.
Th c hiph oppers 'sto le' mu sÎC olT and cut it up.
The n th ey broke it dow n ioto its co mpoll c rll
pans and re mi xed it on tape. But th e cut ' n mix
attitude was that 110 Gll e ow ns a rhythm or a
so und . You ju sI borrow it , use it, anel give it
bac k to (h e peopJe in a sJi ghtl y ditTe re nt form.
To use the lan g uage of Jam aican reggae a nd
dub. you jusl versÎoll it. '
Deze ve rsionin gtec hni ek komt in de Nede rhop voora l te ru g in : ste mme n uit de Fabe ltjeskrant , beelden van de Soundmi xs hQ\·v, o f
kind errijmpj es d ie geïnt egreerd word en in
stoere mann e n rijm :
Ik ben Seeq. de rappende rijmfabl'iek
a l ~ een Irein vnor een breed publiek
Dus. in ~pin. Slap maar in.
Lu is(er goed en mis get'n en kele /i n
Wurll ik praat heel vlug. doper dan doper dan brugman
Van hCI oosl en n:.wr hCI \Vesten. en weer te rug man.
He t einde van de reis
M aar houd je ogen op de prijs
en. ui t !>puil. stap maar ui l
(Dnop,te R ijm~: De Posse ( Bellklllix))

Ik rijm

SA MENVATTING EN CONCLUSIE
In dit artike l is een aantal cruc iale zake n de
rev ue ge passeerd om de belev ing en creati e
va n hiphop te kunne n begrijpen.
Hipho p i." ondanks al Lijn versc hill ende hoedani gheden zwarte c ultuur te noe me n, van wege de sterk e band met zwarte orale e n
mu ~ ikal e
traditi es . Woord s p e " e ~jes al s
'signifying' en 'playing the dozens' en epi sc he ve rhaa ltjes in toas Is vormen ook de ke rn
van hede ndaagse rap .
Hiph o p bes l3m uil ee n geheel van rap, OJing, breakdance en graffiti . Deze mix van
activite ite n is in 1975 opge borre ld in AfroAme rikaan se e n Latin o- buurten al s alre nwti ef voor glitterdi sco aan de ene kant e n

ganggeweld aan (k: andere. A ll e elementen

hebben zic h zowel onathankelijk als in onderlinge samenhang ont w ikkeld .

Breakd ancing en enkele grot e witte raphits
hebben hiphop op de we reldkaart gezet,
maar Afro-Amerikaanse in vloeden blij ve n
het belangrijk st voo r de ont wikkeling van
verschillende subge nres binnen hiphop.
Hiphop is gewo rteld in o ral e tradities, maar
is bij uitstek een feno meen VJJl deze tijd door
het eclecti sche gebruik van geluiden en stijle n. Hiphop kan postlllode rn ge noe md WOf den door die mi x. hoe wel di e mi x niet zo
vrijblij vend is dat all es ka n en mag. Voor de
subc ulture le lede n zijn e r nog steeds informe le regels over wal Illag e n kan. en is er

sprake van homologie {lISSen rapmuziek en
hiphopstijl.
Creati e en verspreiding van hiph op vinden
ni e t geïsoleerd plaats, maa r moeten bezie n
worde n in de c ulture le. soc iaal -economi sc he
co ntex t waarin hiph o p ge maa kt wo rdt. De
ni et zo rooskl e uri ge sociaal-economi sc he situ ati e waarin veel zwarte jongere n zich bevinden, komt tol uitdrukkin g in zo we l de
mu ziek , songte kste n a ls uil erJijke stijl. Hiphop drukt daarm ee ee n bepaald maatschappelijk verzet uit.
Media hebbe n ee n esse nti ë le rol gespeeld bij
de verspreiding van hipho p over de he le o/ereld, waard oor ook bijvoorbeeld Nederhóp is
ont staan. Het is geen oo rspronke lijk in de
Surinaam se c ulIuur ge worteld e IJ'aditi e.
Surinaamse jongeren die van hiph op houde n
ri chte n z ich vee l minder dan de ge nerati es
voor hen e xc lusie f op de e ige n etni sc he gemeensc hap. Met hun mu zie kvoorkeur willen
ze echter wel ee n duidelijk etnisch slalement
mak en. Zij houde n ni et voor ni ets van hiphop
en R&B , en ni et va n gabber of hea vy metal.
Hiphop e n R&B moete n begrepe n worden al s
uiting van een generati econtlict e n etni sch ondersc he id, maar ook als mani er om binne n de
wes te rse sa menl eving ee n pl ekj e onder de zo n
te be werkste lli ge n. Dat dit is ge lukt bewij zen

Ritme el/ njlll ill de diaspom
de pop ul ari te it sc ijrers va n de twee ge nres,
S urin aa mse jo n g~ re n zij n als het wa re "van
nature' al mee r hi p e n trendy. o m da t Lij niet
hoeve n te bcwij Lc n dat zij hiph o p en R&B
kunn en begrijpen, Of de erkenn in g van de

zwart!.! c ult uur bi nn en de vrije l ijd~;Jrcna eve nvee l cmpowe rmcn t op leve n in een br~derc
maa tsc happe lijke co ntext is ec ht e r nog Illaa r de
vraag,

NOTEN
I, DI! mUIiel.. Jie nu onder R&13 gc~eh:.wrd \\orJt, heene in dl' jan:n tachtig /1 ('\1' j{/C~ IWill:>: of ~winghl':lt. I~&B i~ l'l'n
hcdcndaag~e vurm van ~ouht1\l/ick: cr won!t gel.ongen over duor hiphop bt'ïnvloedc heal~ . Y<.'rgL"ld,l'n nK:t hiphop lijn <.'r
ved meer md~jö hij hctmkken. LOwel al~ artie~t ah ab fan .
::!. Hiphop van Nl'dl'rlambc bodcillo.
:I. Ik ga vanaf hier vooral in op de ge~chicdclli~ van lIip11OP, omdat hiefll\'l:T \'ecl uwer di~cu~~il'~ lij n. f{&!3 i~ Il'cI duidelijker
lcrug IC \t>èren op dc ~oultr~ditie. Uij hiphop i~ de link 111<.'1 dil' traditic v("lor builen~Wal1(kr~ ni<.'1 altijd C\l:n duidelijk. In
Jit artikel laat ik licn dat hipllllp LOwd ge\\oneld i~ in /\\al1c traditiö :lh eigl'lltijd~ modcrn i~ .
. 1. Gilmy noemt dc lIridlOckHl'latie 'thc Blad Atlantic'.
:'i. Van dl' \'ier kcrndemet11en 7iJn vraag-en antwoord~pI!lkljc, \;'n illlpnl\ i~atil' inl1liddd~ gl'lllel'llgo<.'J gl'wurden in de poplII:Jirl'
lllul.iek en de jall. De twel' andere hegrippen \iragen wellicht 0111 uitk),! : hlUt' 1H1IC, : het blue noh:\-fen01nl'l'n i\ Illu<.'ilijl..
te hl'~chrijven IIwt de g:mgbare Icrlllim11ogil' en nut:ttie~y~teel11 van we~t<.'r\l' 11111l.id':lheorie. Yoorhl'l'kl: in dl' lkl'p hlue~ van
o.a. Muddy watl'r~ b de IlHl/jek gl'cllmpol1eerd met dl' cer~tl', vicrdl' en \'ijfde noot van dl' Wllnladdl'r, plLl~ l'l'n Illgl!l1a;ltmlc
'tuev:tllige of \'erandcnknJc' derde l'l1en ze\l'm.le noo\. De!.l' Ia:lt~te twel' lijn de ·bllll' llotC~· . Blue Ilutl.'~ lijn het IlC\t tI.'
oll1\chrijvl'll ah tonl'll dil' lU~~en majc ur en minl'ur in \:llkn. In de jall en blue~ kOl11l.'n dt' blut' nOII'\ \'el.' l\'llidig vonr, I.tl\wl
in gitaar-. ab pianmpcl, Illaar uuk in (Il' \'ocakn: Bes\ie Slllith, Ray Charlö, Aretha Fr,lllklin lijn hl'flx'md gt'\\nrdcil V:tIlWl'gl'
hun hilie 1l0tl.'S. Synl'opatie: hl't kgg\.'1l van nadruk op een lwak maatdeel d:lt met een \(1lgl'nd l\\aar Iliaatdl'eI 1\llrdt
\:lml'ngctrllkkcli. tegen dc lIlaat ingaand ritme.
6. Nigger.. wilh AllilUde i~ het ramelI!.\.' NWA wier (I/rk 1111' Poficc een hiphopallthem i~ gl'\\·(lrdl'n.
7. Ik gebruik hier hct \VDord oproer, hoewell.'cn spceifiekl' \VoorJkclIz\;, voor het \·UllTval 1l:llIllIriijk samenhangt tn..::l dl' pmilil'
die men inn..::et111 tcn IIp/khtl' lIaan'all. Hel Amerikaall.\C hiphop- maandblad Th..: $ourl"c prefcrl'crdc in haar artik..::l..::n daan)\Cf
Je term ·politil'ke r..:bcllit'·, t<.'rwijl dl' gmle tv nl!lwnrk, 'praken O\l'r hurgelijkl' (lngchoor/aamhl'iJ, fl'lIell en nrdinair ganggeweld. Zie ook: f{ollin Ro ( 199h). G:l11g\t:l. Mereh:.tndisillg the rh}mö of violenel'. De Rodney King-laak Il'rwij\t na:lr
de rechtlaak \\:tar p(1litil'agl'ntl'll werden vrijgc-'prokcn van l'en op amateurvideo va~tgcl..::gde al"f:tn~eling van een IW:lrI<.'
aUI()1T1llhili~l. RoJlll'Y King.
X. In hiphop-bladcn worden de Watl~ Prophel\ gt'~erd voor hun hi~tori~çh hd:lIlg. maar het I3rit~e tijtbdui1"1 Hip llopConnCl'lÎon
dcin~t l'r ook nict \"oor terug OITl het recente album van Wall~ Pl'Ophl't ... (Father Amde. Richard Dl'dl'allx cn Oti~ O'S010l1l0n).
Wh/' II ,!Jt' ·9U~ Cm/l(', kriti~l·h onder de loep Ie nemen : ']n ('om11l01l with lIlany well deserving old ~ko()lcr~, thl' W:ttl~ Pr\lphet~
ha\\:! a problcm . Enurlll<.'ously intluential. they never got paid aml no\\' they ~PY:l1l opportllnity to gel what tbey fcd theY'l"1'
jlWIl<.'d. The probkl1l '! Thcy' n ' no good an)' more [originele accentuering -MW[" (I·H·IC. juni 1')')7). Zie VOOl" Illeer
achtl'rgrondinforillatie over de Wall\ Prnphets en hedendaagse We~t Coa~t rap: Bri:ln Cros~ ( 19<)J ). 11\ not ahmlt a \:lI:ll"y.
Rap, race + re~i~I~lIln' in Lo~ Angclö.
9. Er lijn maar heel weinig Iwartc \(la~t~ bewaard geblc\en op gclui(bdr:lgcr~. Tl)a~t~ van L:lng\ton HlIghö, JamI.'''' Ilaluwin.
Arrhie Shepp. ell een project val) Charcl~ Mingu~ lijn enkele voorbeeld\;'Il, cn ter I.ij n ook opnaml.'ll bekend V:11l dichter~ Llit
de jaren 7,,~lig: Amiri Baraka. O~l·ar Browll jr, en Slim Gaillard (dil' ook nog vlak voor lijn ,loou gctJichten met dl' r:lpgr<k.'jl
Drl':\lll \V"rrior, hcdt opgcnomen).
10 . Mad; b ook ~y\1onicl1l voor pooil'r.
11. Afgekort \\'(lrdl dit hip hop (/Onder ~treepje er tU~~l'n, hocwel hel hinnen de pnpmluiek va\1. Im en IJlct \'l'rhindillg~~trel!pjc
\,oorkoml), en dit \'ef~dl<.::en vuor het eer~t in 1671, in een tonel'l~tllk van George Yillicr~: '1'0 go (lIl hip IWjl. hip hop, u!)on
lhi~ ncca~ion' (Sarire. 19\)5: 40). Het woord hip-hop lelf i~ een voorbeeld van verduhheling \an lil' dl'rd<.' or ..k tl'Cr~ll' orde
is ~impel\\'eg Cl'n verdubbeling van de Icuergreep mals boo-boo. en hye-hye: van d..:: t\lccdl' ordc l.ijn woordl'l1 waarhij de
cer~lc medeklinker wordt n~fallderd : bow-wow cn Illlllllbo-jUlllbo: bij verduhbelingen V,\1l de dcrdl' orde \'er:tndl'rl de kl:lnk
v:ln de klinker~: Ilip-flop, tip-top, en du~ ook hip-hop).
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Drs Mir Wermuth studeerde communicati e weten sc happe n) is media-ad v iseur bij Optimum Media
Directi on (OMD ) en is bes tuurs lid van het Nati o naa l Pop In stituut (N PI ). Z ij is bez ig me t d e
a frondin g van haar proefsc hrift Hiph op aan de Noordzee: De populariseril/g va n een subcl/ltlll/ r
ill Grom -Brittann ië e ll Nederland dat in de loop va n 2000 zal versc hijn en.

Recensies
/949 /6 jllflll"ri /999. Gel/ellkboek 50 jlllll'
Vtwr"itstret'ende

I-Ie,."ormings-Pllrtij.

Eell

historisch ol'er:iclll VOII 1949-1999 en eel! l'crall/ll"Oording UI'er de periode 1987- 1996 //Iel
een hlik I/(I(//" hel jaar 200n, alsmede 11/1:
Jaj!.emmh Lachll/UII in ecn fl/rhl/lclIle fase v(/n
politieke
ontwikkelingen
1982-1992 ell
daal"ll{/.
"A short propte (~r jagemalh
Lachmoll. " Paramaribo: Leo Victor, 1999.230
p.

f 60.-.

Waaruit bestaat het gede nkboek dat de VH r ter

gelegenheid van het vijiligj arig bestaan va n de
partij heeft uitgebracht? Om IC beginnen uit
een kort e ontstaansgeschieden is va11 de partij
en een tweetal beknopte overzichten van
'hoogtepunten'. Hi ertoe rekenen de samenstellers van het gedenkboek de bijdragen van de
VI-lP aan de invoering van hel alge meen kiesrecht (1948), de totstandkoming van het Sta-

tuut (1954). de overdracht van de soeverei nitei t
aan Suriname ( 1975) en het democratiseringsproces na de eerste militaire staatsgreep (19841987). Twee documenten uit 1975 tonen dc
VHP in dc rol vnn waakhond bij het realiseren
van de onantankc lijkheid. een gebeurtenis
waartegen dc partij zic h lange tijd heen verzet,
maar waar zij uiteindelijk knarsetandend mee
akkoord is gegaan.
Dan vo lgt een uitvoerigc selectie (p. 33-127)
van de politieke ontwikkelingen in Suri name in
de periode 1980-1992. met bijzondere aandacht voo r de rol van de VH P en partijleider
Lachll1on. Dit deel, dat aan de hand van authentieke documenten de stapsgewijze ontwikkeling laat zie n van een militaire dictatuur naar
een democratische rechtsstaat. is de meest interessante bijdrage uit dc bundel. I-Iet proces. dal
door de Frontpartijen met evenveel omzichtigheid als vast houdendheid werd g~vucrd. wordt
echter voora l beschreven vanuit dc wetenschap
dat de dric partijen hun doel zouden bereiken.
Hi erdoor komt minder naar voren dat de slaag-
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kans op het moment ze lf vaak twijfelachtig
was en dat veel waarnemers de onderhandelingen lussen burgerpartijen en militairen gespannen volgden, niet bij voo rba at gerus t op eell
goede afloop.
Aansluitend zijn artikelen opgenomen nvcr
dc visie van de VH P op dc economische ont-

wikkeling van Suriname, de alllbilics V:lIl de
VHP bij het aantreden van de Nieuw Front coalitie in 1991 en de opbrengsten van vijf jaar regering- Vcnctiann. Deze stukk en ke nmerk en
zich door tam elijk zielloze opsommingen van
beleidsvoornemens en beleidsresultaten. Door
dc geschematiseerde voorstelling vall znkcll
wordt de lezer hel z icht op de praktische
beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering ont-

nomen. Informa ti e hierover had vooral het
laatste stuk een zekere meerwaarde kunnell geVC Il. Het beleid van de regering-Venetiaan
wordt nu ten onrechte ve rengd tot een successtory met het herstel van de democratie, de
rechtsstaat en de sociaa l-economische stabi liteit als stralend middelpunt. Dat het Nieuw
Front na dc verkiezingen van 1996 terugviel
va n 30 naar 24 zetels wordt in de anikelell verzwegen. Evellmin word t de lezer herinnerd aan
het onve rmogen van de Front-partijen 0111 in
dat jaar een nieuwe regering te formeren. Ge let
op de verkiezingsuits lag was dit zcer we l mogelijk geweest.
Hel positieve beeld dat van dc regeringVenetiaan word t geschets t, lijkt voorn I bedoeld
0111 het contrast met de periodc-\Vijdenbosch
des te zwaarder te kunnen aanzeilen. In een
hoofdstuk dat niets heel laat van het bcleid van
de zittende regering (p. 170-180) is de toon of-

fensiefa ls van eell politiek pamllet. Vo lgcnsde
gedenkboekschrijvers en het kost moeite heil
daarin niet bij tc va llel1 - exce llee rt het regimcWijdcnbosch in het afbrcken van dc dcmocratische rechtsstaat en het ont wrichten van de economie.
De toekomstvisie die de VIIP-onde rsteu-
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nÎngsgrocp in Nederland vervolgens presclltee[t, getuigt van een ontnuchterend conservatisme. In een woud van gemeenplaatsen staat
ongeschokt de verbroederingspolitiek overeind, richtsnoer en baken van de VH P sinds de
jaren vijftig. De onderstcuningsgroep ziel de
ycrbroederingspolitiek onverminderd a ls een
waarborg voor eenheid-in-verscheidenheid en
als een rem op de (bio logische) assimilatie van
hindostanen met leden \ 'a l1 andere bevolkingsgroepen. Een afzonderlijke bijdrage leert dat
de Vl-fP haar toekomstvisie onder meer ophangt aan het evalueren van de grondwet (volgens de partij dient gekozen te worden óf voor
een presidentieel ófvoor een parlementair ste lse l en 1110et worden afgestapt van de bestaande
mengvorm), het herover\vegen van de rol en
Functie van het leger, het instellen van een Const itutioneel Hofen het wettelijk vastleggen van
het terugroeprecht. De bundel besluit met de
tekst van de proclamatieresolutie van het Gestructuree rd Samenwerkingsverband en een
rommelig portret van VHP-Ieider Lachmon,
dat om onduidelijke redenen in het Engels is
vertaa ld.
Uit deze samenvatting blijkt al genoegzaam
de heterogeniteit van de bundel. Alle bijdragen
handelen weliswaar over de V H P en Lachmon,
maar de samens te ll ers hebben er niet merkbaar
naar gestreefd de artikelen op e lkaar afte stemmen en bouwstenen tc laten zijn van een geïntegreerd verhaal. Even min is er sprake van 'een
comp lete geschiedenis', zoa ls Lachmon het gedenkboek in het voorwoord karakteriseert. De
periode tot 1975 komt nauwelijks uit de verf,
terwijl in de gedeelten over de periode ema
veel aspecten onvermeld dan wel onde rbelicht
blijven.
Het gebrek aan samenhang en representativiteit moet voora l worden toegeschreven aan
het feit dat dit geen gedenkboek is in de gangbare betekenis van het woord. De publicatie is
niet bedoeld om een balans op te maken ofverantwoording afte leggen, maar om het 'glorierijke verleden' uit de doeken te doen cnluister

bij tc zette l1. Door het olllbrt:kt:n Vi:lIl zt:lfkritit:k
en reflectie is dil boek in hoge male eell ge luk wens van de partij aan zichze lf. Hoe vee l aardiger zou het niet zijn geweest a ls de V HP de
cOf!fro fltatie met het eigen verleden was aangegaan. Waarom de weg van de minste weerstand
kiezen en de rol van de Actiegroep, George
Hindori en de BVD verdonkeremanen?
Waarom niet de verbroederingspolitiek in zijn
verschillende fasen tegen het licht gehouden en
van inzichtelijk commentaar voorzien?
In een boek dat lange tijd voor f 50,- werd
geadverteerd en voor f 60,- we rd verkoc ht ,
mag verwacht worden dat de tekst met en ige
zorg zo u zijn opgemaakt en gered igee rd . Dit is
niet het geval. De stijl is stroefen vlak , de typografie onrustig, het aantal zetfou ten een vee lvoud van wa l in dit soort uitgaven aanvaardbaar is. De indeling in hoofdstukken en paragrafen is onduide lijk en niet ze lden van iede re
logica gespeend. Bibliografische gegevens
ontbreken, Alleen de Lachmon-biografie van
Azimullah wordt één keer (lovend) aangehaald. Na lezing van het gedenkboek blijft het
beeld hangen van een partij die het niet kan
opbrengen zich kritisch op haar verleden en
toekomst te bezinnen.
Peter Meel

Mahin

Gosine

en

Dhanpalll

Narine.

Sojourners 10 Settlers: hlllilln Migl'llllfs in fhe
Caribbellll anti fhe Americ'{/s, Wine/sor Press.

/999. 267p., ISBN 0-96393/8-8-/ .
Dit boek is een bundel art ik elcn over de weg
die de Indi ase migranten gegaan zijn toen zij
lIit hun vaderland, Moeder India, wegtrokken
naar de Cara'lben en naar andere landen in
Noord- en Zuid-Amcrika. Na een eerste deel
dat een inleiding behelst, volgen nog vijf delen:
The English Speakillg Caribbean, SOlllh

AlIlerica and the UI/deel States, The United
States, Canada en COfldusiofl. Hel is een wal
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wonderlijke indeling. omdat de Verenigde Stilten vun Ame rik a er twee keer in voorkolllt en
omdat het eicel Illet dc titel SOl/lh ,lil/erica (md
fhe Uniled 5tmes gaat over Suriname en Venezuela en vervolgens een artikel bevat over
Surinaamse hindoSlaanse vrouwen in de VS.
Had het niet mecr voor de hand gelegen het
kind waar de hindostaanse migranten uiteindelijk terechtgekomen zijn als uitgangspunt Ie
nemen en Suriname in tc delen bij The Ellg/i ..,)/
Speokillg Corihheol/'l De situatie van de
hindostanen in Surina me heeft immers meer
i!emeen meI die van de mensen van Indi ase afkomst in Guyana en Trinidad. Maar misschien
was het wel hel allerbeste om überhaupt geen
indeling tc maken.
Ons hier gaat hel om dc artikelen ove r Suriname. Dat zijn er drie van de hand van twee
auteurS. Twee artik e len zijn geschrevcn door
Hanan Cornelly Oma, een onderwijsspecialiste
uit New Vork, vermoedelijk van Surinaams
hindostnanse afkomst. Ha ar ee rste artikel geeft
een kort ove rzic ht van de geschiedenis va n de
Indiase immigranten in Surinamc. haar tweede
bijdrage gaat over de positie van Su rinaamse
hindostaanse vrouwen in de Verenigde Staten
van Amcrika. Daartussenin staat het belang-

rijkslc en interessantste artikel. Dat is gcschreven door de Leidse hoogleraar Mohan K.
Gnutam.
Het eerste artikel van Hanan Orna, A Br;(i
J-lisfmy ol Easl !lIdions in SI/riname, is e igenlijk ove rbodig. De informatie die dit artik el bevat. is ook, en dan nog veel gedetai ll ee rd er en
nccurater te vinden in de bijdrage van Galltam.
die er direct achter geplaats t is. Het artikel van
Orna is kor\. Dat is op zich geen bezwaar, maar
het ve rt oonl ernstige leemten. Daardoor suggereert hCI dat dc S/frinaalllsche Britsch-Indiërs
/Jul/d 'Ikhriyar al/r !-lak' (vrijheid cn recht). dic
nauwelijks dertien maanden heeft bestaan. en
de als wat progressiever te boek staande Rya
Sal1l j beweging belangrijker is geweest voor
de ontwikkeling van de hindostanen in SurimUlle dan dc conservatievere S/frillaal1lsche

IIII/lligralllell J'el'eenigillg, die later Blw/'Of
Of'r!tI,l' heette. cn de Shri Sallalm/ Dlwrl/l Maha
Soh//{/ SI/rif/ome. de gro te organisat ie van de
traditionele, orthodoxe hindoes. Bharal Oeda.\'
en de Mo//{/ SoM/{{ wordcn in IH:I artikcl nal1lcliik helemaal niet genocmd.
. Het
tweede
artikel.
Gaulams
The
COl/sf/'//uioll o/fhe Illdial/ III/age ill SI/ri//(/II/:
D ecolIsIl'/lcling Co/vllia! Del'Og{/{()/y No/io/ls
(/1/(/ RecolIsII'//cling {,u!ial/ Ic/el/rir.\'. geeft namelijk ook een geschiedcnis van de
hilldostanen in Suriname. Maar Gautam doet
dal vnllui l een heel speciale invalshoek. En die
invnlshoek is van belang. vooral voor hen die
gcïnt~resseerd zijn in de ontwikkeling van bet
Hindi en het Sarnami in Suriname. Ililldi staat
hier voor hel sta ndnard- I-Iindi. dat na de onaf..
hankelijkheid va n India daar de ollicii:lc lundstaal werd. Sarnami is de taal die zich in Suriname on twikk e ld heen uit de ta len en dialecten
dic Indi ase immigranten sprake n toen zij voor
het eerst in Su riname arriveerden.
Gnl/tam probeert te latcn zien dat de situatie
waarin de eerste groep Indi ase immigranten in
Suriname terecht kwnl1l beslissend is geweest
voor het ontstaan vall het Sa rn ami en voor dc
vorm die deze taal kreeg. Die si tu atie was zo
beroerd dat dc Britten besloten om, nadat cr
acht sc hepen uit Indi a zo'n 3000 Indiase arbeiders naar Paramaribo hadden geb ra cht, het
transport van migranten naar Suriname te stoppen. 20% van de immigranten was gcs torven.
Er was in Surinnl1lc nauwelijks medische zorg
voorhand en. En ook de behuizing van dc
Indiase arbeiders was in feite dezelfde a ls die
van de slaven voor de opheffing van dc slavernij. Maar het stoppen va n de invoer van nieuwe
immigranten betekende voor de hindostancn
die al in Suriname gealTivec rd waren. dat allc
contacten l1let Indi a verbroken werdell. Ze waren aan hun lot en aan elknar overgeleverd. Dat
maakte hct voor hen erg belangrijk om goed
met elkaar tc cOlllllluniceren om zo samen de
zware tegensingen waarmee zij te maken gekregen hadden. hel hoofd tc bieden. Gatlla1l1
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wijst erop dat het proces van taalvorming al in
de slIbdepots in Noord- India en het depot in
Calcutta begonnen was. Uiteraard ging het proces tijdens de scheepsreis verder. Maar hel depot was zeker zo belangrijk. Want niet a ll een
het samen op één schip te hebben gevaren, ook
samen in het depot verbleven te hebben had

een gemeenschapsvonnende werking. De
Indiase immi granten noemden zich niet alleen
jah.i bh (broeder van het sch ip), maar ook
dipllo bh (broeder van het depot). Overigens
werd het transport in 1877 hervat.

Het derde artikel is Oma 's East I!ldian
Surinal1lese Wamen in /he Ulliled Stales: Acclillura/ion, Group Relatians. alld Managing
Strategies in Perspeclive. Het is een bewerking
van een doctoraalscriptie die z ij geschreven
hceft.
Zij
heeft
vijftien
Surin aamse
hindostaanse vrouwen ccn diepte-interview afgcnomen over zes thcma 's: verandering van uiterlijk , kleding cn voedsel, het gebruik van het

Enge ls, de op leiding, het werk, vriendschappen

voor de wereld van het formele, van de politiek
en de rel igie. Het Sarnami werd de taal voor het
informelc, de familie en de omgeving thuis,
totdat dcze taal in de jarcn zevent ig opeens ook
een plaats leek te krijgcn in het formele. AI met
al is het een boeiend artikel, dat helaas wat ontsierd wordt door enke le o nnau wkcurigheden.
Zo schrijft Gatllam dat PengeJ een PNP-politicus was, na aanva nke lijk een bladzij eerder

en rassendiscriminatie. De vrouwen blijken
over het algemeen werk te doen dat onder hun
op leidingsniveau ligt en hun vricnden en vricndillnen binnen de kring van de eigen fami li e te
zocken. Hoewe l Az iaten in de Verenigde Staten
meestal we l op enige waarderi ng kunnen rekenen, hcbben dezc vrouwen volgens de auteur
toch last van rassendiscriminatie. Ze lf zeggen
ze er overigens wein ig van te merken.
AI met al is het een interessante bundel. ook
a l omdat zij het hindostaanse seg ment van dc
bevolking van Suriname in het bredere pcrspectiefzet van de hindostaanse gemeenschappen in de Cara·rben en de rest van Noord- en
Zuid-Amerika. Dat leidt tot nieuwe cn soms
verrassende inzichten. He laas wordt de bundel
nogal ontsierd door een onverzorgde opmaak

Gall lam sc hild ert de ontwikkeling van de
hindosta ncn en hun talen verder tot in de jaren
negentig. Hij laat zien hoe Hindi en Sarnam i

ieder een eigen leefwereld hebben gehad en
wat voor gevo lgen dal had voo r de ontwikke-

ling van deze talen. Het Hindi werd de taal

correct de NPS als Pengels partij te hebben

en door allerlei slordigheden. Dat zet altijd

aangcduid. En voorts lijkt hij vergetcn dat de
vercniging BI/arat Oeday ecn voortzetting is
van de a l si nd s 1910 operercnde Surinaamsche

vraagtekens achter de inhoud. En dat is niet
verdiend.

Immigranten Vereniging.

Freek L. Bakker

Irene Rolfes
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ca/oso,htm . Op dt:ze intern et site vindt u de
inhoudso pgave va n dit Oso- nummer en indien
u klik t op de rubri ek ' Rece nte Publicat ies'
krijgt u het vo lkclige bestand .
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IBS -colloquium 2000

.Iohanna Christin. Jonas (1799-1849), een
zwarte Surinaamse onderwijzeres

He l IBS-colloquium 2000 zal als lhema hebben :

"25 jaar o naflmnkelijkheicl Suriname' . Net al s in

Peggy Plet

de afgelopen jaren za l het co lloquium gehouden

worden in het Soeterijnlh eater van Koninklijk
Instituut voor de Trope n, Linnaeuss lraa l 2A te
Ams terdam. De datum Î-; zalerdag 28 oktobe r
2000 en de aa nvang za l z ijn 10.30 uur. Zoa ls
ge bruike i ijk 7a 1i n het voorjaar da arop (voorjaar
200 I ) ee n lhcmanu Illlller va ll Oso verschijnen
over het ze lfd e o nderwerp. In hellhcmanummer
zullen ook artikelen overdit onderwerp opgenollleil worden van perso nen die niet op hel
co ll oquiu m hebbe n ges proke n. De redactie doet
hi e rbij ee n open oproep aan een iede r artikel en
ove r het onderwe rp in te ze nden . Indi e n 1I van
plan bent ee n artik e l voor Oso te sc hrij ve n,
nee m dan gaarn e zo spoedig mogelij k hi erover
contact op mei de e indredacte ur, Willl Hoogbe rge n_ Ie lefo ni sc h 030-253.1415, of per email : w.hoogbergen @fss. uu .nl.

Redacteur recensie rubriek Oso gezocht
Zoals u waarsc hijnlijk is opgevall e n, bevat deze
Oso slec hts wei ni g recensies. Dat is te wijten
aan het re il dat we a l ruim een jaar ni et mee r de
beschikkin g hebben ove r ee n spec iale redacteur
recensies. De redacti e van O so zoekt naar uit breiding en Ill et name naar ee n persoon die de
belang rijke recensie-rub rie k op zich wi l ne men.
Een redacte ur rece nsies houdt de vin ge r aan de
pol s met betre kkin g tot wal over Suriname versc hijnt , vraagt bij u itgeve rs boeken op, di stribu eert deze over recen se nten, zit deze men se n
ac ht er de broek dal de rece nsies ook o p tijd
geschreven worde n en redi gee rt de in ge leve rde
tek sten. Ziet u deze uitd agende laak zi tt en, nee m
dan contact op met de e in dredacteur Wim Hoogberge n. Ie le foni sc h 030-253.1415, of per emuil : w. hoogbcrgen@fiis.uu.nl.

In Heiland va ll de overheerser kwam ik voo r het
eerst de naam J.C. Jon as lege n (Oostindi e &
Maduro 1986). De summi e re informatie in d it
boek ove r J.C. Jonas is ove rgenom en uil
Thomso n ( 1897: 11 ), di e beween dat Johunnu
Jon as in 1802 a ls slavin was ge bore n. Z ij zo u als
ki nd door haar mees teres meege nom en zijn nna r
Nederland. Nadat geb le ken was dat zij ' zeer
verstand ig was en vee liu si had in stud eeren' zo u
haar de vrijdom gesc honk en 7jjn en werd z ij op
kostsc hool geplaatst. Na haar teru g keer in Surinam e zo u zij dric vree md e ta le n he bben ges proke n e n ;geheel ge melamorphosee rd' zijn . Vol gens Th oll1so n o pende z ij in 1839 ze lf ee n
bloeiende me isjessc hoo l. Ik was beni e uwd w ie
deze vrouw was en wat er aan informatie ovc r
haar te vinden zo u zijn .
Tholllso n geeft niet aan wat zijn bronne n
waren met betrekking to t de medede lin g dat
Johanna Jo nas als slavin was geboren, noch is
hij erg exp li c iet over de re is naar Nederland en
de daaraan ge koppe lde manumi ss ie. Ik he b geruime lijd gezoch t naar ee n manllllliss ie brief,
maar ik heb daarover in de archi eve n ni ets
kunn en vind en. Ook he b ik in de journalen va n
de gouverne ur de lijste n va n de sc heepspassag iers nage lopen, maar ook daarin vo nd ik
ni ets. Voorl o pi g ga ik er toch ma ar van uit dat
de auteur ge lijk hee ft.
Johanna C hri stina Jonas. zoal s zij vo luit
bleek te heten, we rd vo lge ns de 'Surin aamsc he
Co urant en Gouverne lll ents Adverte nti e Blad '
va n 11 juni 1849 niet in 1802. maar in 1799
geboren. I Ove r haar j eugd e n de pe riode in
Nederland heb ik voora lsnog gee n informatie
kunn en vinden. In de wijkregisters van
Paramaribo z ijn 'juffrouw' Jona s. haar vij f
kinderen en ee n aanta l hui sge note!! rege lmaLig

Osu Ttjdscllr~ff \'rmr S/lrinaamse Tew/kuilde, Lellerkunde. CU/lUur en Geschiedenis f 9( I): /44-/4H

/3 eri("/II t.'1I

teru g Ie v indc lL ~ Dc laatsle g roep werd . mede
door hel toc neme nd J':lIltal inwon encle lee rlin ge n. in de loop der j aren steeds talrijk er. Uil
de /.e gegeve ns blijkt dat het gez in o nder and ere
woo nde aan de Stee nbakk e rij straat. de Stce nbakk ersg ragl. de Zwartenho vc nbru gstra at e n
de Dominestraal.
De vade r van haar kinderen wa s dc Nederland s!.! kapit e in Jan/Johan Anthon y (van )
Kruijn e . wi e ns naam oo k ges pe ld wordt al s
Kruy ne c n Kruijne n. al of ni et ve rgezc Id van
het voorze tse l · VH Il·. Hij maakt e dee l uit va n
het Korp s Ja ge rs e n was s inds 18 ! () in S uri nam e ges tationee rd ..l Jonas en (van ) Kruijn c
warcn ni et ge trouwd en e r I.ijn o ok gee n aan w ij zin ge n dat z ij he bben sam engewoo nd. Hij
wa s voor zijn werk vee lal in he t binn e nland e n
verbl ee f van tijd tot tijd in J e hoofdstad. (Van)
Kruijnc was overi ge ns enkele j are n voo r z ijn
verlrek naar S urin ame in Nederland getrou wd
met Cel ie Verburg e n had met haar twee kin deren . Hct is mij nog ni et duid elijk o f' Lijn
vrou w in Nederland inmidde ls wa s ove rl cden.
o r dat hij e r twee ge.L inne n o p na hi e ld . De
kind eren lIil zijn re lati e meI Jo na s droege n
all e n de ac hte rnaam I'{/ II Kruijn c. In de doopreg iste rs wordt ec ht er all ee n Jo nas a ls oud er
genoe md :' Met be trekkin g tot éé n van de
doc hi ers staat in J e doopreg isters iets merk waardi gs. In de index $1<J.:l1 ee n doc ht er ve rme id al s Luui za Adriana van Jonas. terwijl in
J e be tre ffende pag ina staat : Lo ui za Adrian a
van Kruijn e.
Een van deze kind eren ove rl eed in 1825 o p
de lee ftijd van I.CS maande n. Kruijn e o verleed
in 1830 te Gou vc rn e urslu st in Saram:.lcc a.
waarn a Johanna Jones ac ht erbl eef met v ijl"
jo nge kind ere n. waarvan éé n dodlle r in 1842
o ve rl eed .
In 1835 legde Joh anna C hri stina Jon as mCI
succes het ex ame n voor o nd erwij zere s 'in de n
vierde n ran g' aC Zij was daarm ee naar all e
waa rsc hijnlijkh e id de eerste zwal1 e o nde rwij ze res in Suriname. Enk e le maande n la/ c r. in
1836. di e nde zij een reke st in waarin zij toe-

ste mmin g vroeg o m een partic uli ere me isjessc hool te moge n beg inn e n." Dit ve rzod: \vnJ
hetze lfde jaar in ge willi gd. Illaar om ondui delijke redc:ne n staat zij pas in 1839 in de
S urin aam sche Almanak al s ond crwij ze r!.!s ve rme id. Dat haar sc hoo l qua ni veau Jli el onder
deed voor de andere sc holen in dc ko loni e
blijkt uit ee n beri cht in Lie Surinaamsc he cou 1"<111/ va n 1842 en 1846. Onde r de \\o'innaars van
e re prij ze n voor het onderwij s bev ond zich nok
haar sc hoo l.
Uit ec n re kest uil 1839 blijkt dat Jo hanni.!
Jonas van haaf inkome n al s onde rwij ze res ni et
kOIl rondk o flle n e n daarom ee n winke l in
' inl and sc he produ cten' wild e beg inne n om wat
bij te ve rdi e ne n.7 Z ij di e nde ee n ve rl oe k voor
ee n ve rg unnin g in. maar het ver/.ne k werd
afge \..vczcn. Uit de boede lo msc hrij vin g di e !la
haar ove rlijde n werd ge maakt. blijkt ec ht er dat
het ha ar toc h was ge lukt e n dat z ij tot aan haar
dood ook ee n wink e l b ez al. ~ In 184 7 had zij
blijkbaar Lovee l ve rtrouwe n in dc toe ko mst dat
zij bes loo t ee n Ho ll and sc he- en Fran sc he leesbiblio th ee k te beg inn e n. di e zij op naam v<ln
haar doc ht e rs zette. Z ij nesteld e bij de Nede rlandse uit geve r Johann es Noman e n Zoo n Ie
Za !tbolllme l ee n lees nibli oth ee k e n ope nde met
he m ee n re kenin g courant. waal" hij ve rvol ge ns
c irca r 10.000.- op stortt c . Bij haar ove rlijden
ware n e r Illec r dan 3000 boeke n in de bibli otheek aanwez ig. He l avo ntuur meI de biblioth ee k li ep ni et goed al'. Uil een boze bri e f van
Jo hann es No man ge ri c ht aan Jona s blee k dal
z ij he m ge ld ve rsc huldi gd was e n dat zij bove ndi e n al ge ruim e lijd ni ets van z ich had lat e n
ho ren. Hij dre ig de een gerec ht e lijke procedure
tege n haar te beg inn en en bo ve ndi en Iwar naam
in di s kredi et te bre ngen in (itllcr)- national e
bladen.'I
....
Johanna Jona s o verl eed op 6 juni 1849 e n
li et haar kinde re n heel vce l probl emen en
sc hulde n na. Zij heen l: C ll inlt:n::~s allt leve n
ge had. Door haar beroep al s onderwij ze res
ge noot zij o nge twijfe ld aan zien binne n de samenl e vin g. Hoe we l and ere n e r mi ssc hi e n a11 -
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ders over dachten, waren haar se kse en kleur
voor haa r gee n belemmering om maa tsc happelijk hogerop te komen . De interac ti e lU sse n
kl e ur, sekse e n kl asse in haar leve nsverh aa l is
e rg interessant en ze ker de moe ite waa rd 0111
nader te onderzoe ken. Doo r midde l va n dit
bericht in de Oso w il ik achterhalen , of ie mand
uil deze summi ere informatie ee n e n ander
herkent en mij daarover mee r wil vertellen.
NOTEN
I. Surinaamsche CnUnll11 cn GouvernemenIs Advertentie
Blad. II Junij IR49.
2. AlgemcI.'11 Rijks An:hief (ARA). Gouverneur Generaal der

West -Indi\che Bet.ittillgen (W I8) 656
673 110 168. 656 ilO 30Y.
3.
4.
5.
6.
7.
H.

ARA.
ARA.
ARA,
Idem.
ARA,
ARA.

110

309, ó47 na 184.

Militairen (Wc~I- lndi ë) I.
Burgerlijke Stand Suriname 13.
WIB tBR 110 848. Journaa l 27 april 1836.

\VIB 236 no 2382.
Suriname Onbeheerde Boedels en Wezen 18281876, 1627.

9. Idem. brief gedateerd 7 mei 1849.
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Rectificatie

ln het the man ummer Religieuze Specialisten
(Oso / 999-2) z ijn in het artikel van Paul Tjon
S ie Fat over 'Chinese geeste lijke speciali slen'
ee n paar fouljes ges lopen die hi erbij gerecti ti ceerd worde n. Op pagina J 24, in he l ondersc hrift van de illustrati e, wordt te n onrechte
Gan Di Ya ee n hellerec hter genoe md. Geïllustreerd is de lireraire vorm van de godh e id .
Gebruikelijker is de militaire vorm , waarbij
Gan Di Ya ze lf zijn Zwarte Draak Zwaard
vasth o udt en waarbij boeken o ntbre ken. Op
bladzijde 125 word t gezegd dat de kerk aan de

Combe een EBG-kerk is. Dat is onjui st. Deze
kerk is va n de Volle Eva nge li e. niet van de
EBG. Op pagina 123 kwam de tempel in het
vereni gin gsgebou w va n Kon g Ngie To ng Sang
ter sprake, Tijdens ee n Kulwru Konmakandra
in Galerie Egi Du in het najaar va n 1999 gaf
William Ma n A Hin g een aan nemelijkere th eori e voor he l verdwijnen va n de te mpe l. Hij gaf
aan dat bij het faillissement van Kon g Ngie
To ng de inric htin g van de te mpe l als o nde rdeel
va n inboedel van de vere ni g ing werd gevei ld .
Bij de hero prichtin g van de ve re ni gi ng onder
de naam Kong Ngie Tong Sang is de tempe l
ni et heringeri cht. Mr. Man A Hin g ga f daar
geen reden voo r aan. Wij zie n met en tho usiasme een publi cati e van Mr. Man A Hin g
hi e rover.

Bef/elI/eli
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In memoriam Joop Schul, (1921-1999)
Op 25 juni! 999 kwam na een kortstondig ziekblXI ee n einde <Jan het we lbestede leven van de

man die ..!Is hel ware mijn broer werd en aa n
wie ik zovee l hch te dunken, Joop SchuJz. Wat
I.ijn cle jaren omgevlogen seelen die dag in
november 195-\. toen w ij elkaar in Suriname
voor hel eerst ontmoetten en wat eell o n vcrgc ~

lelijke herinneringe n hcb ik aa n hem tol het
laaL'i1 !Oe mogen overhouden.
Op 21 ju n; 1921 in Ulrc<.:ht geboren, reisde

Joop Sch ui L in hetzelfde jaar met zijn oudl.:rs
naar hel toenmalige Ncderlandsch- Indië dal
he m, opgroeiend in dal boeiende land. die
typisch Indi ~c h c aard scho nk di e zo velen met
hcm 101 hi -polaire men se n heen gemaakt. men sen met een universele en meervoudige kijk op
!even en maatschappij. Geen wo nder eigen lijk
dal de tropen in het algemeen en Indi ë in hel
bijzonder een door~;laggeve nd e 1'0 1 hebben gespeelel in zijn leven. eerst bij zij n ople idin g ~wn
de Tropische Landbouwschool te DevenlCr in
de jaren 1938- 19...J.I en na de oo rlo g in de
woe li ge periode 19...J.5- 1950 ab integer militair
toen Nederlandsch-Indië Indon esië werd. Als
oprec ht men s s lech ts doordrongcn va n de ge dachte 0111 l ijn tweede vaderland e n zij n gewone goedwi ll ende inwoners te helpen besc he rmen tegen politieke c haos en willekeur.
moet de lat ere weg-met-o ns- houcling vnn hel
thuisfront hem zwaar zijn gt.!v~t!l en hetgeen
hem we lli cht lot dt:: opmerkzame en kritische
mun maakte die hij was.
Z ijn sne ll e studi e in de biologie aan de Uni vers iteit van Utrec ht in dejJrcn /950- \ 954 en
zijn promotie cum laud e in 1958 met baanbrekend eco logisc h o nderzoek in het Regenbos
va n Suri name typeren hem. inmiddels mCI gezin. als de nieuwsgierige o nderzoeker en
doorzetter ten vOe te n uil. Na a/lc onzekerheden
e n ve rwarrin g en ove r hel land diJ! hcm lief
was. een bijzondere prestatie.
Ik leerde de bescheiden. maar g ulharti ge.
sti mul e re nde e n so ms ook moeilijke. Joop

goed kennen in cic periode 1958-! 9S0 tocn wc
samen we rkt e n hij de D;en~t "\ Lands Bos heheer tu sse n dc papieren. bij de plannen en
voora l tijdens de boeiende expedi ti e." in het
binnenland van Suriname dat in die tijd zij n
derde vaderland werd en waarvoor hij een professoraat aan de Uni ve rs idad de los Andes IC
Merida. Venezuela. ;n 1967 had opgegeve n.
Joop was ee n natuur- l11 e n ~. sterk CIl inventieL en ik herinner mij als cl!: d~lg van g is tcreJl
dat hij mij haast kwalijk nam a \s ik ni et de
moeitc wilde nemen om ee n hcm bekend stukj e
natuurschoon in de omgeving van mijn eigenlijke werkp lek ook zé lftc olldt.!rgaan. Gelukkig
wete n ve le n dat Joop met zijn werk en I.ijn
en th ous i ~lsme de SurinaalllSe lwtllllr voor iede r
toegankelijk hee n gc m.wkt Zo bracht zijn initiatief voor dc oprichting van de S ti chtin g Na tuurbehoud Suriname. STINASU. waarvan hij
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in 1969 de ee rste direc teur we rd, de tem)
' Ecotoe ri sme', opende immers de mogelijkheid 0 111 het zo noodzak elijke vaak langjari ge
natuuronderzoe k - en daa rm ee de juiste
beheersmaatregelc n ten be hoeve van ons mi!ieu - mede te financieren uit verant woo rd
toeri sme.
Zijn in 1964 bego nn en ond erzoe k naar het
gedrag en het behoud van de in Suriname
voorkomende zeeschildpadden en zijn wereldwijde interesse voor deze l o l dan roe nogal
ve rwaarl oosde natuurlijk e hulpbron brac ht en
he m intern ati onal e faam . Ook na zijn pensione rin g in 1980 bleef hij als lid va n de wereld-

wijde Marine TUTl Ie Speciali st Gmup ac tief. In
de jaren 1984 - 1992 trok hij voo r he t internati onale leN, WW F-Nederland en de Europese
U nie onve rmoeid rond ten behoeve va n het

zeesc hildpad ond erzoek in 11et' land dat hij
a ltijd in z ijn han droeg: Indonesië. Ik had het
voorrec ht hem o p een van deze tochte n te
kunn e n vergezelle n e n getui ge te zijn van het
res pec t va n zijn co ll ega' s.
Z ied aa r in esse ntie Joops werk en leve n. een
beves ti g in g va n z ijn ke nni s en in zicht. E r is
nog zovee l meer dalmc nu door het hoofd gaat,

nie t alleen de fijne mome nt en maar oo k de
ve rdri eti ge di e z jjn persoo n/ijk leve n a l of ni et
vermijdbaa r te ke nden, Hij moe t oo k daardoor
geg roe id zijn, want hoe ve le n in onze hecti sche
wereld stak hij a ls medewerk er va n de te le foni sche hulpdi enst ni et ee n ri em onde r het hart ?
Er is in elk gev al éé n zc kerh e id. di ege nen die
hem na staan zull en he m a ltijd bij zich weten.
Natuurbehéér, Joop, was j e leve n.
Ve le n heb j e daa rbij geïn spireerd.
Hoeveel staat e r nu gesc hrevcn.
dat jij ons. lang al, hebt ge leerd .
Ecotoeri sme, j ouw eige n woo rd ,
re ist nu al om de were ld rond ,
Me n vindt dal het zo IlOon.
alsof het járe n a l bestond.
Het is jo uw werk. j ouw streven.
dal hi e raan te n grond slag li gt.
Ik weet, het is jo u 0 111 ' t even.
Het boek is nu t.oc h di cht.
Maar hoor, je moet we l weten.
dat jouw vertrouwd gezicht
in j ouw krin g nie t wordt vergete n.
Frans Bubberm an

Ricltllijl/{'II I'oor al/lc l/rs

Bijdr;lg_' 1l I(l(lr ( J,'/! ~lI 1l IICIl c].::!... trOIlI\\.'h 1\),'g,'~tullrJ Ilorden ;11, at(adll:'d lik in \\ord uI'
\\"ordpcrICl'l aan het ,'l11ailadre, 1'~111 Jc cindr.::ttll·k'lIT: ,\.hoogh..:rg.:: n<a r"'.lIlI.nl. H.::t i, nlltULIrlij~ oo~ Illogellj~ lk'/l' ld~t op traditionele
\\ ij/c hl\: Ic ~llIrcn Il:tar h\.'1 :tdre, 1:11l de einJr.::d:tC1Cllr' \V Il(\ugh,'rgcn. r ull lllch: A 111 rllp()lo),'ic . IkiJ c'l befgla:1I1 2 . .t"i',..) CS Lllr'::l,;ht. De:
kopij dicnl Jan in ie,kr g\:1 al oo~ (hgitaal (lp
di"~etl\.' Ilor(kn ;lan i;! \:klcnl.
~ I en Ilordl h'fLOC hl 111 dl' ;I<lngelel enk: h: ~,1
ge\:n alhl..:~ing..:n \:n geo:n ,üjkn Il' gèbnll~en
ell 10 ,\..:inig lllogl:1ij)., ,·pd..:, 111..:1 hClrd~ing
lol do: opmaak op Ie n e l1l ~' n : :tlkt'J\ de :tl inc;tm; nlcring ..:n Je intkling in palagrakn mèl be hulp lan lll~\en~opjl" llhl.::(en IlorJ'::lI :t:mg.:: gCI.::n. Een 01111 ang I an ni~'[ me~' r dan I ijfticn
hlad/ijd~~n I~'rdicnl lil: loor~eur. Dl' \;lal l:lll
Pllblicuic i,- hl'[ !\l'lkrlanlk Hij<llag..:n lIlugcli
ni\:1 r~'çd, <, IJ..: r, !.ijn gepllh li ccnd . or :\:!llgc hlllkn
Jn ge!.:ol1len hijdr:lgen \lorden dOllr de r..:d:H.:tic
ho,.:oordl.'eld . 1\:1 acc,'pl:uie \\"ordt (llcr kJeint'
I\ij/igingcn in dc ft'gel gcclIlIIl.'rkg g,'Hl\:nJ
meI de auteur. Indien dl' redac[il: ingrijpende
11 ij/igingen \t)nr,tl'll. \lordl daaro\er ('nntact
opgcnlHllcn
Voor lil er:ulIul"\'erll'ij/ ing_' il gehnti\" c II lcn
'-':"1'11 !lil/Ol. dele IIlOClen in .ft' !ek.l! \\'(\rdcn
(lpgl:'lllun.::n .:n 11.:1 :11-. 1(llgl. Jc ;1t:hlcflla~lIn
I<lIllk aUIl:'ul"(q. g,'I'olgd door tll"en h:lakjc~
I,etja;tf l;tll publil·alie t'll J~' pagina. Ilaarnaar
1,'rlll:'/en 111\)"(11 ( Val1 l.icr 19,,)9: ..)(1). D.:
g~'b rllik tc' lite ralllul' dil?llt aan het ein d lall hCI
:Ir\ ihel :dfalwtj, .... h ger:1I1g,.:hihl opgcnllll1\.'11 Ie
I\(mkn. op (k \\ ij/c loal, in dil lijd'l'hrift
gdHuiJ.;dijk. Dl' 1I0lèn aanma!.:en :tl~ ,'indl1o1':11. Zij \1 IJrlkn lhllll" dc rcdal,tie IU~'I.'II d.: leJ.;~1

1:'11 de li[':l'alllll l' gqJl aal,1 HI?[ Ilordl bijLander
op priJ~ gl?,wld al , lk :llI [':llr hij lij n/ll;I:I)" :trti\".: I
c.::n of t IIt'e illlhtrali,', I Ot'gT of 'lIgg~',t iè'- Ol er
mogt'lljk..: :llhel'ldingcn Joel. Hel aJr,'"> l:tn de
:llIll'Uf' I\ orlh. ICl1liJ ;1I1<k'r, o\ erccngekol11cn.
in ()w opgenonk'n . Indien een auteur tbl op
priJ ~ ,rdl. \\'nnkn na d..: hijdrage en!.:e k hiof ,·alï ..d w gege\.:ns (lI c')" Iwm /h:t;l!' IcTn l.:I J
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Ajbeeldingen omslag
De afbeelding op de voorzijde van de omslag (gezicht op de plantage Johanna Charlotta) is van de

hand van Samuel Arons (zie het artikel van Hein Ehrhardt in dit

nUl11mer).

De afbeelding op de achterzijde is een maIl/alla. Dit is een ronde houten sc hijfvan bijna een meter
middellijn, die door de Wayana-Indianen wordt gcbnlikt om in ronde hui ze n de nok van binnen afte
sluiten . Op deze maIl/alla , waarvan hel origineel in hetAcademiegeboll\v te Leiden te z ien is, zijn aan
weerszijden van het middelpunt figuren afgebeeld die een zoge naamde kull/wayak voorstellen, eell
di er (geest) met twee koppen en kuifveren.

Helen Wijngaarde

Curiositeit of cultuurdrager
Surinamers op de InternationaLe KoLoniale en
UitvoerhandeL TentoonsteLling teAmsterdam in 1883

O

p lil/ei 1883 l\'('/"(I iIlAlI/sfel"dalll, lUI i ll feIlsie,"" l"o()l"hel"eidillg ,'(/11 flt'eeënhalj"
jom: de IlIfenWfiul/ale ":ulo/liute el1 Vin"verhal/del Ti.!/If{)(JIIsfeili/lg, Ol/del" I)(!sc!u!/"II/heerschap 1"(111 ","olling " ïllellll l l,ji.'l'Sfeiijk gcopeJl(I.
De (("/fool/sfelling, oll(/erl"erdeeld ill ::..es {{IileIilJgen (waaronder de 'Koloniale . ~ /ileeling") el1
el/.. II/el hall/" eigen organiserend comifé, 11"(13"
erop gerichf Illeer kel/ I/is fl' l "enl'l'l"l"('n Ol"(!r de
/.."O/Ol1;;JII elllwi/('JI-Eumpese he::..iffilJgen 1'(111 de
,"erschillell de 1/(lIie..\". 1

1882 we rd hel hoo fdd oe l V:ln d c h:: nt ooll S\clling.
uit breiding van de hand elsbetrekkin ge n, be nadru kt. Als doe l van dc 'Kolo niale Afch::cling'
werd olllschn::vc n mee r bclanl..!stcllin !:! voor dc
verwaarl oosde en ve rgelen k~ l o n ic S uri nam e
bij hel gro te pu blie k o ptc we kk e n. "' In he t Koloniale Ge bouw. pronkstu k \ an dl' tCllt oo nsldlin g. ware n naa st d ive rse produ cte n uil de OO~ I
en dc Wcst voorwerpen en a fbcdd ingcn Ic / ien

die

IC

maken hadden met de ve rsc hil lende

bevo lk ingsgroe pe n uil deze ge bi ede n. Tc \c ns

li ET KOLON IALE PA RK

wi lden cic organisatoren hel publiek op grot e
sc haal inl cvcnd l:11 lij ve kennis laten maken met
di ve rse' i nhcc tl1 scn' u it deLe ko loni ën. De co mmerciële 1110 \ ival ie van dc organ isat o rcll 0111 •in-

loo fdd oe l van de "Int e rn a tionale Ko lo nial e c n
Ui tvoe rhand e l Tc nt oo nstc llin g' w as de u itbre idin g van d c ha nd e lsbe trek kin ge n. met nam c dc
hande l tu sse n he t moedcrland en de ko lo ni ë n .
De Ned e rl a nd se regeri n g weigcrd e ~l é.lll\'an kc 
lij k e lke steun aan de tc nt oo ns te ll ing . Het plan
0 111 ee n were ldt e ntoons te llin g in A ms terdam te
ho ude n . we rd ie a mbit ic us e n Ic kostbaar geacht .
Een bij d ragc uil 's Rij ks kas we rd pas v;;"st re kt
na intensieve correspondent ie lu sse n leden va n
hel Ui tvoe re nd Com ité e n de Ministe r van Ko loni ë n . ~ De indus tri 01c produ cte n di e op a nde re
we re ldt e nt oo nste llin ge n, Loa ls b ijvoo rbee ld in
Lo nde n ( 185 1) on Par ijs ( 1878 ). de mees te aan dac ht tro kk e n, kwam e n iJl Am ste rdam o p d e
tweede pl nal s . 1 Dele ee rstc inte rn ati onale kol onial e te nt oo nstelling te r we re ld. wa ar ac ht e n twinti g ve rsc hill c nde land e n aa n d ee ln c me n .
wc rd gc ho ud e n o p he t u it gcs trc kt e te rre in ac ht e r
het in aanbo uw Lij nd e Rij ksllluse um .
In ee n arti ke l in de Qfj7ciiHe COII/"{l l/ ! va n

boor lin ge n' op de Ic nt oo ll slc. . Üin g te tOll ell we rd
ve rpa kt in ee n moreel sau sj e : . Wij kunnell . wij
Ill oc te n e lk a nd e r he lpc n! Waal". V<ln de ce ll C'
z ij de . de o nt wi kk e lin g d e r ve rstand e lijke e n
geeste lijke verm oge ns va n dc inboorlin gen o n7c r ko loni 0n besc ho uwd word e n a ls ee n ho!..!c r
doe l.. moe te n wij . \'[111 de a nd e re z ijdc. hct {~n s
tc n pli c ht re ke ne n 0 111 doo r (l li c bruikbarc m iddd c n d e du i/cndc rl e i produ c te n Oll Le I" nijverhe id naa r '-lII c hoe ke n Ie \c rb rc iden. o mdat dit
o no ntbee rl ij k is ter bevo rderi ng van he t more le
c n mate ri ële wclt ij n de r volk e n:"He t feno mee n van (h:: teill oo nceste ld e me ns
was nie t ni e uw. S ind s he t ei nde va~l de zestie nde
ee uw besto nd c r g ro te be lan gste llin g voo r mCIl se n me t aa nge bo re n a fwij kin ge n e n uith ee m se
me nse n di e vanwege hun uit e rlijk naar Emopa
ge ha a ld we rd e n o m 100ve i aan vo rstcnhove n al s
op ke nni sse n e n in c irc usse n tc worde n be ke ke n
(S li gge rs & We rth cilll . 19lJ3 : 7) . N ie uw was
ec ht e r de mani e r waarop d e :l llt oc hlOn c bevo l-

J

Ow Tijdschl"i/i I '(JOl" Surinaamse Táalklllule, LelJerkUlIlle, Cllllllllr (-'n Geschiedenis /9{}): /53-/ (.in
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king van niet-westerse exotische culturen gepresenteerd werd. Op dc were ldten toonsteIl in~
gen in de nege ntiende en twintigste eeuw werd
hel uitheemse woon- en leefmilieu zo get ro uw
moge lijk nageboo tst en werden de mense n overdag in hun ' natuurlijke ' omgeving ondergebracht en tentoongesteld . Op de wereldtentoonstelling va n Parij s in 1878 werden voor het eerst
op grote schaal mensen uit andere culturen tentoongeste ld. In speciaal hi ervoor ontworpen pavilj oenen werden ongeveer vierhonderd mensen uit ' In(lo-China ', Senega l en Tahiti tentoongeste ld (COl'bey 1989: 140). Het ' inheemse'

dorp we rd si nd s di ~ n een vast onderdee l van de
wereldten toonsteil illgen.
Mei het ï entoonstellen' va n mensen uit de
kol on iën, vo lgde Nede rl and het voorbeeld va n
Parij s, waar in 188/ vee rti cn Caraïben uit Frans
Guyan,a in dc Jardin d' Acclimatatioll te zien waren (POtl 1962: 130-3). In het ' Koloniale Park '.

het terrein naast het Koloniale Gebouw werden
twee 'bewoond e etn og rafische dorpen ' opgezet
(zie afbee lding I) . Een compleet nagebouwde

kampon g diende tij dens de tentoonstelling al s
woonp laats voor 'achtendertig inl ande rs' uit
Oost-lndië,l, In de catal og us van de tentoonstelling werden de namen va n deze ' inlanders' uit
Oost-Indië. hun plmlls va n herkom st en de tak en
di e ze op dc IcnlOo nstcl1ing zo ud en vervu llen

staan voor de 'cultuuruitinge n' van de bewoners
van de verre koloniën. Dat de westerse besc havi ng hierbij superi eur was, stond niet ter discussie. Een bezoek aan de Rotonde del' Surinamers
werd ve rondersteld ee n leerrijke erva rin g tc
zijn . Indi anen en Bos negers waren gee ry atl cdaagse ve rsc hij nin g in het straatbeeld. Voor de
meeste bezoeke rs was dit dan ook een unieke
kans om deze 'exoti sc he mens' in leve nde lij ve
te zien en zo hun eige n voorste ll ing te toetse n
aan de werkelijkheid .
In hoeverre hebben de tentoongestelden invloed gehad op het beeld dat in die periode over
hel a lgemeen in Nede rland bestond over de 'i n-

boo rlin gen va n Suriname' - zoals zij we rden
aangeduid - dat voo rnam e lij k gevormd was
door (rcis)vcrhalcn. schilderij en, tekeningen en
exoti sche voorwerpe n'! I-Iet beeld va n de halfnaakte neger mei dikke lippen, oorringen en
vreemde hoofddekse ls (paa sman 1987 :92107). Hee ft de 'voorstellin g' in de Rolollde dit
bee ld beves tigd o fwas er na de tentoonstelling
sprake va n een omslag?

V IER-EN-TWINTI G INBOORLINGEN

In dc Catalogus der A/deelil1g Nederlandse/Ie
Koloniën (ve rder aangeduid al s de ClIlalogu.f)

leIS ve rd erop stond ce n grote circlisachti ge tent
waa r Surillllallls'che inhoorlillge". tege n betaling va n ee n (ex tra) kwnrtjc, dagelijks bezich-

werd dc g roep uit Suriname aangekondigd als
vo lgt aa ngekondi gd: ·U it West- Indië wordt ve rwachl een troep inboorlingen. deels uit roodhuid cn cn boschn cgers, deels uit Karboegers en

tigd konden \Vo rden Het bezoek aan de kam-

ve rdere gekrui ste rassen bestaande. Over de

pong daarentegen was g ratis! Aan de bezoekers
werd hiermee dc ge legen heid ge boden het ' ty pe
der inlandschc bevolking', zowel van Wes t- als
va n Oost- Ind ië te leren kennen.
Doo r de bewoners uit dc koloni ën in ee n zo
ge trou w mogelijk nagebootste omgevi ng tentoon te ste ll en) zo uden de bezoekers va n de tentoonstelling eell indruk kunnen krijgen van het
dagelijks leve n in dc ko loniën. De organisatoren
g inge n blijkbaar erva n uil dat cr met dit beeld bij
het grote publiek meer begrip zo u kunnen onl-

roodhuiden en boschnegers deelt ons dc hccr
Bonn, President va n de Surinaamsche Exploi tatie-Maatschappij, te 's-G ravc nhage aan wie n wij
de overkomst va n dezer lieden voornam elijk
ve rsc huldigd zijn, het volgende mede : Voor zoove r ons bekend is, zullen deze roodhuiden,
behoorcndc tot de Arrowakken, de eers ten zijn
va n dezen volksstam, die naar Europa worden
ove rgeb ra cht. Z ij bewonen het binnen land van
Guyana, en worden voor de oo rspronkelijke bewone rs va n de N. W. kust van dat land ge houden.

uitgebreid beschreven (Catalogus 1883: 154-5).

Cllriositeit (d'cllltllurdroger
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De Arrowakken zijn zachtzinnig en goedaardig

gen

van karakter en vee l vredelievender van aard
dan de andere Indianen die men in Guyana aantreft (Catalogus 1883: 155).
Dank zij de overzichtelijke indeling van de
catalogus kunnen wij ons een duidelijk beeld
vormen van de ontzaglijke hoeveelheid materiaal die vanuit Suriname naar de tentoonstelling
in Amsterdam gezonden was (zie de afbee ldingen 2 en 3).
In de Caralogl/s werd levens aandacht besteed aan het 'zwervend' bestaan van de 'roodhuiden' en hun specifieke 'eigenaardigheden',
zoals bijvoorbeeld hctmct rode en zwarte kleurstof beschilderen van het hele lichaam bij bijzondere gelegenheden. Hun gewoonten 0111 elkaar de rug loe te keren als zij met elkaar spraken, want 'de honden zien elkaar aan als zij met
elkaar spreken' en hun 'typische' gebruiken bij
de geboorte van een kind. Uit de Caralogus
blijkt dat er weinig waardering bestond voor de
Indiaanse vrouwen met hun slaa.lseol1derdanigheid en de vreemde versierselen om hun benen,
die ' hun geringe aantrekkelijkheid niet verhoogt', Bovenmatig drankgebruik - zelfs aan
zuigelingen werd alcohol gegeven - en het ontbreken van enig resultaat bij het bijbrengen van
beschaving, wekken de venvachting dat ook
deze Indianen gedoemd waren uit te sterven.
(Catalogus 1883: 155-6)7
Van de Bosnegers werd eveneens een
weinig rooskleurig beeld geschetst (Catalogus
1883: 156). Naast enkele bij zo nderheden over
hun Afrikaanse afstamming en een kort overzich t van de grote problemen die zich in de vorige eeuwen hadden voorgedaan tussen de weggelopen slaven en de Surin aamse Regering,
kreeg de lezer de volgende informatie over deze
bosbewoners: 'De boschnegers zijn over het algemeen welgevormd, zwaar gespierd en vee l
krachtiger dan de geëmancipeerde negers. Zij
zij njalocrsch, wantrouwend en haatdragend van
karakter en daarbij zeer lui. vooral de mannen.
Tot geregelden arbeid heeft men hen nog niet
kunnen bewegen. Door de onve rmoeide pogin-

eenigcn tOl het Christendom overgegaan, maar
in het algemeen zijn de resultaten der pogingen
om hen te beschaven nog zeer ge rin g'. Ook hier
was sprake van een weinig hoopvol toekomstbeeld van de Bosnegers.

der

Herrnhuttcr-zcndelingcn

zijn

wel

GEEN SUBSIDIE
De overkomst van de groep uit Oost-Indië en
hun vcrblijfinAmsterdam werd volJediggesubsidieerd en geregeld door de Nederlandse regering; dit in tegellstell ing tot de overkomst van de
Surinaamse groep (Polt 1962: 103). De samenstelling en overkomst van deze groep was een
particulier initiatief. Er was hiervoor geen toestemming nodig van de Nederlandse Regering. R
In een artikel in het dagblad De Tijd van 17 apri l
1883 werd melding gemaakt van een 'hoogst
belangrijke verzamel ing' welke op initiatiefvan
enkele particulieren uit Suri name Ilaar de tentoonstelling gezonden was. Over de selectieprocedure in Suriname is weinig bekend. Welke
criteria werden er gehan teerd bij de selectie in
Suriname en kon men in dit geval spreken van
een vorm van 'eontractarbeiders' gerekruteerd
ten genoegen van anderen? Diplomatie, tact.
overtuigingskracht en mooie beloftes waren
voldoende om de groep uit Suriname over te halen de tocht naar Nederland te ondernemen.
Dank zij intensief overleg met enkele 'stamhoofden' en de hulp van invloedrijke lieden in
Paramaribo lukte het uiteindelijk de verschillende personen over te halen de reis naar Nederland te maken (Eigen Haard 1883:401-15). Men
kan hieruit echtcr nict concluderen dat er mensen onder dwang naar Nederland zijn gegaan.
De groep uit Suriname bestond niet uit
vierentwintig, maar uit achtentwintig personen:
dertien Caraïben (bij deze groep \vas ook een
jonge, uit ' Brits-Indië' afkomstige vrouw met
haar half-Indiaans dochtertje). twee Arowakken, twee Saramakcl. twee Aukaners ell negen
creolen.'!. Onder leiding van William Mackin-

('/fr;Os;leil (?/,C/flll//mlrager

tos l1, ccn SlJ rinam cr va n ind iaans-Schotse afkom st, ve rtrok de g roep op 4 april 1883 met de
Franse mai lboot Dominiqlle va n de rede van

Paramaribo

naar St.

Nazairc (Fl'ankl'ijk),

waarna de rei s per trein, via Parijs e n Brusse l.
naar An1sterc!nlll werd voo rtgezet. De Kapitein
dcr in lnnterie G.?I-!. Z iJl1lllcrmanll, die het geLc ls ehap tijden s de bootreis begeleidde. sc hreef
hi e rove r: ï let dcnkbeeld ontstond 0 111 Surinaam sc he inboorlin gell van ve rsc hillend e ra s se n cn ty pe n naar Amsterdam te ze nde n, tene inde de kol oni e ni e t al lee n door hare vele
voortbrengsele n. maar ook door haar ve rsc hillende soo rt e n van bewoners. zoo vo ll edi g mogelijk te doen ve rt egenwoo rdigen' (E ige n "-bard
1883: 401-5). 111 het blad sto nd ve rder ve rm e ld
dat de Surinamers aanvankelijk door de andere
passagie rs gez ien werden al s kannibalen e n dat
er een anUSI bestond voor de Indianen. 'die c r
irnmcrs O~l be kend stond en dat z ij hun vij anden
sca lpee rde n '. Tijdens de re is ve rbet e rde de s fee r
ec ht er ge leidelijk aan e ll ontstond er meer waarderin g voor elkaar. In de woorden va n Z imI11crn;lnn: . De re is g ing naar wcnsch en de ve rsta ndhoudin g tu ssc hcn het wilde cn ni ct-wild e
gedee lt e der passagiers wc ru gaa ndeweg beter.'

ALA PIRI TIFI A NO LAFU
SC I-II.IN BEDRIEGT
In de N i e/lll't' ROllerdamschc CO l/mlll van [ 3 e n
16 me i 1883 werd. onder de titel De SI/rilIaamsche inhoorlingen tc Am sterdam, uit gebreid ve rs la g gedaan ove r het ve rblijf van de
groe p in Amsterdam. (Deze artikelen werden later ongewijzigd overge nom en in het dagb lad
SURINA IH E). Bij aankom st in Amste rd am werd
het gezelschap ondergebracht in een houten gebouw v lak achter hel tentoon stellings te rre in. iedere groe p in z ijn eige n woongedeelte. Hiertrok
de groe p z ic h 's avonds terug 0111 dan de vo lge nd e dag tege n ee n uur of ti cn weer naa r he t
tentoon stellin gsterrein te gaan. In dit gebo uw
waren behal ve het kantoor van Ma ckintos h, ook
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de gemllrJlncrde, eenvoudig in ge ri chte s laapkamers vuo r de Surinamers en de algemene
cO llve rsa licrllimtc . De Indi ancn gnvc ll er de
voorkeur aan om in hun meegebrachte han g mat ten te s lap en. Dc kc uk e n, \vu(\ r de da ge lijkse
maaltijd voo r de groep door ' Europeanen' werd
bere id. bevond z ic h oo k in hetze lfd e ge bouw.
Volgens de journalis t van d e beide :Irtikclen, besto nd e n de maalt ijden, d ie hij ze i f al s uitstekend
bestempelde. uit vlees. rij st. aardappe len.
groe nten en brood en \v::\s de groe p zeer tevreden
ove r deze ve rzo rg in g. i-lij sc het ste ee n id y lli sc h
beeld va n de g roe p di e 's avonds tev redeJl . met
ee n g las bier e n ee n sigaa r, gcze lli g bij elkaar
z at , elkaar verhalen verleide e n 'nat ionale amuse menten ' op voe rde. Dc ze uitvoeringen waren
strikt privé en ni et voor publi ek toe gank elijk .
(Misschien wel een gemistc kans voor het g rote
publie k, want wat zich hi er 's avond s afspeelde
was wellicht di c hter bij de wcrkelijkheid dan
wat z ieh overdag voordeed in dc RO!OlIde). Bericht en uil andere kranten over k lachten van de
Surina mers over dc verzorging en het eten dat
voor hen 'v reemd' was, werden door dc journalist van de 1V;(,I/\\ '(' Roflerdalll.\'che CO/fr;1II1 met
klem tege ngesp roken. lo
We lke mate va n vrijheid genotcn de teil toongeste ld en en op welke mani e r werden z ij 'bewaakt' dan wel 'beschermd'? /-I e t is niet bekend
ofzij de mogelijkh e id hadde n om het te rre in tc
vcrlatcJl en op e ige n ge legenheid Amsterdam te
gaan ve rkennen. In het t.!e rd er genoemde artik e l
in de N;e/fII'(' ROllerdomsche CO l/ralll sto nd dat
de Surinamers z ic h 's avo nd s vrij om en rond het
gl,;bouw konden bewege n zo nder doo r ni e uwsg ieri ge n bespied te worden. In het ze lfde artikel
ko n men ec ht er ook leze n dat Hoefnagel. de admini strat e ur die Mac kint osh terz ijde stond, be ~
langste ll end e bezoekers - wanneer zij dat maar
wilden - g raa g in het ge bouw rondl ei dde en inlichtingen ove r de Surinamers gaf. Wie deze
gc ïnterc~seerd c bezoekc rs wa ren waS ni et dui delijk. maar aa nge nomen kan wordcn dat het
hier wel licht (p se udo)wctensc happcrs betrof,
die va n deze gelegenh eid geb ruik maakten om
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G . Bolletrie (Ltrcum.:J rntMII~~).
IJ. Boschlamtuinde (M'MIJO,G lhia--

fk!nIiIl).
c. Bnrinharl (JTOUac6fHJ'WJ Americal'la).
d. Ceder (roode) (CeMeZ4 odorata).
t,.

Ceder (witte)

(I~

f. Groenhart (Bignonia

....

altiuima).
lftu:o~lon).

g. IJ:r;erhart (8iderodl!1ldr07l

trifor

).
h. Koenllotépe of SIll'in.aam9ch mabonihout C).
i. Kopie (Goupia tomt-7I#Q,Ja).

j. Krapa (bnline) (Car~ Gtlia-.<mIi,J).
k. KrapB> (witte) (?)
l. Kwarie (Vochysia lhial'l.mN):
m. Letterhout (Bronf1lum ~ian~,Je).
Locua (Hjlf1Il:7Iaea Oourbaril).
o. Odoe (?).
p. Pisie (Ntctandra Piri).
g. PUl'JlCrharl (Oopai[ef"G pubiflora).
r. S&lie V).
,. Satijnhout (?)
l. Slangcnhout (Bronmftm 4uhletii).
u. Wa.ne (?)
36. Voorwerpen VIUl Burinaamsche
houtsoorten verTaardigd.
(J. 2 Mitnitjes va.n purperho.rt.
b. 2 Werkdoosjes.
c. Letterhouten ótui voor renkfl.esoh.
d. 2 pll1'perhouten servetbanden.
e. 2 wijnbakken van salie·hout.
f. 2 wijnbakken van .lsugenhout.
g. 2 boealen vsn mahonie- en 8&lie~
bout.
h. Presenteerblad van verschille-ud..,
houtsoorten.
37. Zes-en.dertig pZll!l.plnilltokken van
gegroeid hout.
38. Achf...en-veertig wandelstollen
va.n gegroeid hout.
39. Vijf-en-twintig bewerkte wandelstokken van gegroeid hout.
40. MOUBters getah pertja in bla.den.
4-1. Zijgraa.
42. Msuritii-vlaa.
43. ~pe.rillo (Srnilar spec.).
44. Burin88IIlscbe bindrotting.
45. Scbeeps-inbouten van ± 3meten!
kromming (Sa cm. X 30 cm,).

78. Monsters cacao afkomstig van de plantage Jagt..
lust in Suriname, toebehoorende
asn de Erven Bamet Lyon. Gebroeders

Amsterdam.

Wittering,

te

79. Vijf-cn-twintig Terf3chillende monsters cacao
uit Surina.me. - De inzenders
vermeld achter ieder monster.
11. Cscao Tan pla'ntage Oleria (Beneden·PMS). - J. R. C. Gonggrijp.
b. Gew8.8IIChen eacaD VAnJ.IAn....
Kwatta (Beneden-Para). BoeKhoudt.
c. Ongew&IIscheu caca.o van pLt.ntaKe
Kwatta (Beueden-P..ra). - H. Boekhoudt.
à. Cacao van plantage Last en Rw!t
(Beneden-Slll'iname). - Wed.. J. D.

Horst.
e. C&C80 van plantage Peperpot
(Beneden-Suriname). - J. C. del prado.
f. CIICIIO drie dagen gebroeid, ge-

w&IIBchen en s~ gedroogd, nn
plantage MorgoÖstond (Beneden-Para).
_ J. F. Spiering.
g. CacAo vier dagen gebroeid. J. F. Spiering.
h. Cacao vier dagen gebroo~d . en
la.ugzasm gedroogd. - J. F. BplenDg.
i. Cacao vijf dagen gebroeid en langMAIll geclrcqd. J. H. Spiering.
j . Gewaaaèhen cac&O van plantage
L~lieuda.al (Beneden-Commewijne). J. J. A. Sa.lomoD8.
k. Ongew&IIschen cacao 'fan plantage
Leliendaal (Benedeil-Colllmewijn.e). J . J. A.. SalOJDOll8.
l. Cocao TaD. hetétablis8ement Wede...

zorg (Beoeden-Commewijne). Tan Klein.
m.

Gewaesehen

C&CAO Tan

J . J.

plantage

Spieringshoek (Beneden_Commewijne).
_ A.. Brsy.
11. T"Wee monaten cacao. Tan
5.jarige boomen, gewll&llohen en

" en
OIlg6-

lI'8SBchen, van p)e.utage Berlijn (Beneden·Commewijne). - Q. B. ViMer.
Q. Ongew&lllchen CB~ 'fan plantage

MOIlllort (BoTeu.Cottic&). F. P.
Bouguenou.
p. Ge"'&IIaehen caca.o van pla.ntage
Broedenchap (Beneden·Sana.macca). M. Sobotman !:&.
q. Cacao V&I1 plantag1l Concordia.
(Beneden-Saramacea). _ F. P. Bou·
gueuon.
,.. Gele cacao TMl Jdatl:t.&ge " Lot
NI!. 36 (Nkkene). - Dr. E . Dellllli.
,. Roode cacao aI. voren. - Dr.

E.n-.

AJheeldillg 2:
Lijs! V{l/I Surinaamse voorn'elpen /lit particulier he=il
(Uil: De CalalogIIs der A)deeliJIg Nederlolldsche Kololliën)

Curiositeit (~rcllltllllrdra!::('r

'w il (kn' in ee n 'bl!s~ ha afde' omgeving tc bestudere n . lJe pri\ ncy vall de groe p was du s Lclfs in
deb": besche l"lml c omgevi ng niet gewaarborgd .

DE ROTONDE DER SU RI NAME RS
De !?ot()//c!e di t.: nd e a Is dag ve rbl ij f. Een ha If jaar
lang, van I me i lo t cn me t 3 1 oktobe r. kon he t
publi ek tegen bet ~lling deLe Lee r ge me ngde
groe p bezic htigen. 11 111 de ten too nstellingsruimte was door middel V<.l n een he k ee n duidelijke schcidingHangeb rac hlttl sscn de bezoe kc rs
en de groep uit S urin amc. Midden in dc tent
stonden dc versc hill ende 'au thent ieke' hutjes
die de S urin a mcrs Lcl r h:-uld e n gebo uwd me t
lll 'lI criaa l dat LC hadden meegeno me n uit hun
e igc n land (Oflïciële CO l/ram, 16 o kt ober
1882). Van dc in boorling.cn werd ve r\Vacht dm
zij, gescheidcn va n het publiek. een voorste llin g
gave n van hun ' dagel ij ks leven' in de kolon ie. In
tege nste llin g tot de Ind o nesiërs die de ge lege nheid hadde n de mo nstraties te geven van he t
pl oege n met dc k,lrbouwen, het ve rton e n van
wajangvoorsteltingcn c n he t bespelen va n de
game lan , hadden dc Suri nnl1lers kenne lijk ni ets
te doen e n kwamen z ij noga l pass ier e n vc rvee ld
over op hel publiek ( 1'011 1962: 13 1-2). Er werd
gespee ld op e nk ele meegebrachte muziekinstrUl1l enten, dc manllcn hi e lden zich bezig me t
ho ut snij we rk en in het Su rinaa mse w inkeltje
verkoc ht en e nkele ' karbocge rs' eenvo ud ige s ierad l.!n en 7e lfgc ll1<J ak tc souven irs (De Tijd, 17
april I RXJ). Vo lge ns de ve rs laggeve r verkoc ht e n
Lij lelUke poppeIl ' ·001" II/ooi geld. Lo pe nd langs
het hek kondcll de be70eke rs de telltoollgcstclden va n alle kantl.!n bekijke n. De binnenwanden
van de ten t wan..:n beschilderd me t voorstell in ge llllit S urin ame, Lllals dl: kade va n Para maribo,
hel Gouvernetllcntsgcbollw e n riviergeziehtcn.
Dit panorama van Surinam e was het werk va n de
Be lg isc he sc hilde r Wa terke ijn . Ce ntraal stond
de albee ldin g van hc t Gouvc.:!rneme nt sgc bou w
in een keurig a(gewerkt c lij st, meI het Ne de rlandse e n Surina amse wapell e n de wape ns van

159

de voo rnaams te go uve rn eurs die in Surin.ame
hun ambt hadd c n uitgcoefend. l ~
In de I<monde del" SI/I"ÎII{//I/{'rs konden dc bl.!zoekers in kven de lijve voorbee ld en zien van
dri e belangrijke bevo lkingsgroepen van Suriname : de In dianen. die de oudste bewoners waren va ll S urinam e, de Bosnegers. die de nls ta1l1me lin ge n waren va n Afrikaanse slaven ell e nkcll: nakoJlll: lin ge n va n 'gekr ui ste ra sse n '. In dl:
Catalogl/s werde n de Lcve lllll ecs t bekende ve rmengingen genoe md . 1.' Voor deze 'gekru iste
rassen' bes\(md vooral vall d e kn nt van antropologen grotl: belangstelling. Een wijdverbreide
Ihcm·ic uit de achttiende eeuw ste lde dal mulat ten o nvruc htbaar /o uden Lijn . In 1772 bc\\C'erd..:
Edward Long, ee n voo rmali ge pla nt er e n bestuurdcr op Ja ma ica, dat Euro pea ne n en negl:rs
niet to t de Le lfde soort bchoordcll en dat nakllmelin gc n uit 70' 11 verbin ten is o nvruc htbaar
zo uden / ijn (Ncderveen Pi e tcrse 1990: 41).
Dl: naknmclingcn vall de ze 'ge krui ste ra sse n'
di e op dc Amste rdam se te ntoo nste lt ing getoo nd
werden, vorm de n da n ook voor de wetenschappers bctl even de bewijs dat de "bastaardrassell'
vruc htba,ar waren. Voor de an tropologen was
hier vo lop dc kalls 0 111 tc r p le kk e 've ldwe rk ' Ic
verric ht en. "lndiaa nsc stamm en' die nog nooi l
ce rcI e r in Nederland getoond waren konden op
de Amsterdamse te nt oonste l Iing o ng..:stoord geobsl:rvecrd. besc hreve n e n ge me ten worde ll . i ./
Ilc tzc1fck lot mocste n ook dc Bosnege rs. dc
Creo len e n (k groep uit Oost- Indië g.c1all: n 011dergaan(PollI962 : 13 1).
Een o ntm oe ting in (k' Rotollde tusse n ce n heLocker en de telltoonge stel de S uriname rs we rd
door een ve rs laggcver van he t dagb lad De TUd
a ls volgt besc hrcvc n: 'Noc h dc wa ndelaar op dl:
tentoonstelling. noch het overzicht besteedt
aa nd ac ht aan dc Ro tonde der Surinamers.
Slec ht s ec n Katholieke gees te lij ke di e de Ic ntoonstelling bc;'ocht werd ve rra st doo r dc ui troep : "Daa r is Vadl:r~" Ee n naillal voormali ge
zwa rt e paroc hianl:1l hebbe n hem hcrkc nd. kniel den e n vroegen zijn Lege n. Zij n eerste vraag na
de 7cgening: "Wcl kin de re n, zijt gij trouw geh lc-
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82. Twintig

verschil-

l ende monsters r nm uit
Suriname. -

De inzenders ver-

meld achter elk monster.
a. Rum van plantage I", Rencontre
(Boven·P",ra) van schuim va.n 9° gestijld. Sterkte 85%. - J. F. Nuboer Jr.
b. Rum 'fan melasse-water van 100
S!l.ccharim. gcstijld. Sterkte 8!5~/o' - J.

lasse en return van 10" aaccha.rim.,
sterkte 87%. - J. F. Nuboer Jr.

83. Twee verschillende
monsters koffie nit Suriname.

F. Nuhoer Jr.

a. Van plantage Clevis (Beneden.
Surinnme). - J. R. C. Gonggrijp.
IJ . Van plantage MOIl60rt (BovenCommewijne). - F. P. Bougullnon.

c. Rum van plantage Boxel (BovenPam). - J. H. Morteus.
d. Rum van plantage Rust en Werk
(Benedcn-Cottica), _ Th. van Lierop.

84. Een stopfleseh, inhoudende de eerste rijpe vruch·

e. Rum van' plantage Zorg en Hoop
(Beneden-Cottica). - R. D. Curne.
{. Rum van plantage St Ba:roora
(Boven-Suriname). - W, J. G. Labed.
1. van melasse-water Vlill 10° Baccharim. Sterkte 85°1 0 ,
2. van schuim van 9". Sterkte 85"/".
g. Rum van plantage de Eendragt
(Perica) nn lIs schuim, 1/3 return en
1/3 water. Sterkte 83cJ~. W. Soere!.

h.. Rum van 1/, schuim en IJ. water.
Sterkte 83%. - W. Soem!. i. Rum VHn plantage Goudmijn ( Bo-

vell-Commewijnc), ongekleurd. - C. C.
L. Reeberg.
J. Rum gekleurd voor de Engelsche
markt. - C. C. L. Reeberg.
k. Rum van de plantage Cathari!lll.
Sopbin (SnT:Lmncca), ongekleurd, sterkte
84% - Dr. E. Dess!l.
l. Rum gekleurd, sterkte 85°/". Dr. E. Dessé.
m. Rum donker gekleurd, sterkte
780.I~ . Dr. E. DesBé.
/I. Rum vun plantage Nursery (Nic-

kerie), ongekleurd, sterkte 84".1".
Dr. E_ Dessé.
o. Rum, gekleurd, sterkte 81,3"/".Dr. E. Dllssé.
p. Rum van plantage Waterloo (Nickeria) , donker gekleurd , ~wrkte 83,8"1".
- H. F. Ver beke.
q. Rum, licht gekleurd, eter kte 85%.
- H. F. Verbeke.
r. Rum van plantage Hazard (Nickerie) , gekleurd, sterkte 85,9"/~. -

H. F. Verbeke.
I.

Rum, ongekltlUrd, sterkte 88"/".-

ten, die van de in Suriname
overgeplante Liberia-koffie zijn
G. H. Samson.
geoogst.
in Suriname.

85. V ier
uü SUrinal'lle. -

kokosDoten
G. J. Haring,

in Suriname.
86. :Monsters van Casser i p 0 uit Suriname.
NB. Ca.saeripo is het verdikte sap van
de bittere cassave (JatropJw manih ol). Bet wordt in de kolonie
Surino.mo gebruikt om vlee~eh te
OOwaren. Gekookt of ~braden
wordt het in een pot met genoemde ~!l.U9 gelegd en kan Rlsdan
langen tijd tegen bederf worden
bewaard.

a. 'rwoe blikken CAa6oripo. - C. J.
Hering, in Surml!.IDe.
IJ. Een Bosch Cli&leripo. - Dr. E.
De8~ó, in Suriname.
c. Een f1esd l Casseripo. - J. J.
van Klein, in Suriname.

86. Arrowroot (Maranta
arundinacea) uit Suriname. De inzenders vermeld achter
iedere letter.

H. F. Verbeke.
t. Rum van plantage la. IWncontre
(Boven-Suriname), vervaardigd uit mc-

a. 3 groote en 2 kleine atopBesschen.

- D_ E. Mackintoab.

Afheelding 3.Lijs! van Sur;l1aamse prodllcten. (Uit: De COlalogIIs der Aldeelillg Neder/mldsche Koloniën)
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\e n aan uwe doopbeloften. zij t g ij nog allijd
br.nc Ch r ish.: n enT· '~ Dc vers laggever besc hreef dc tent vcrvoll!ens als ee n interessant
pl ekje. ee n cirk e l vo rn~ge ' leger plaats va n de
wi lde stammen' eli de bezoeke rs werden cr volge ns hem a ls vli cgt,;]\ door honing naa r loe getrok ken. ' 11 ier L. ijn nall1l:1 ij k dc beroemde. echle
Arowakkcn en bosc hnege rs. rec ht streeks L1it de
binnenlanden va n Suri name geïll1porteerd. met
een ct hn ogra pli isch doel! Ofde ethnog rap hie bij
die etal age va lllllcll schcll Vlccs vee l voordeel zal
hebben. valt erns ti g tc betwijfelen. ll1aar als
kc rmisaa rd iclle id is hel dc moeite waard er een
kwartje aan Ic ve rkijken' . (De Tijd 21 mei 1883)
Ec n ongeïdcmi fj(.'C'e rd kra nt cnkn ipsel uit 1883
too nde ee n a fbee lding. \all de circusachlige tent
mt.:1 daarnaast een teke ning va n een zee r schaars
geklc(k neger mei cen boog in de hand.
De bijbehorende tekst - in het Nede rlands.
Frans. Engels C'n Duits - luidde: 'Surinaamsche
inboorlingen. Dagelijks van 10 lot 5 1/2 uur te
be7icht igen. Versch ill ende ll1enschenrassen van
Surin ame waaronder: Arow<1k ken en Ca raïbIndianen (de oorspr. bewoners). Maronen of
Bosc hncgcr.s ell Creoo lse typen. De meeste
deze r rasse n zijn voor de eerste maal in
Europa.'l h

PRI NS ROLAND BONAPARTE
Op clt! ten toonstell ing 7ijn van de tentoongl:stelde 111cn:.cn \'cd fo to ·s. en face en en profil.
voo r wetenschappelijke doeleinden gemaakt.
Ee n groot an nt al va n deze foto 's is gepubliceerd
in hel hock Les IlahiwllIs de SlIrillam. N01(!S
H'ClU:illiés ei l'expositioN ('olrmiale de SI/ril/CIm
en 1833 ti Amsterdam \'a n dc Franse am,HL'll f'etn oloog prins Roland Bonaparte. 17 Bonaparte
sc hreef dil bock. dril vrijwe l ge heel gewijd was
,wn de telltoo ngestc lde Surinamers en de koloni e SUl'innll"le, nadm hij in 1883 de tentoon stelling in Ams terd am had bezoc ht. Zijn info rmati e
over de Ind ianen en cle Bosnege rs op cic tent oo nstelling kreeg hij vomnamclijk uit de gesprekken di e hij voerde met William Mackintosh. vu n
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de al ccrder ge nocmde Zi\1l \1l erm il nn en vall de
Caraïb Jean-l3aplislc ofwel Ka-Ja-R oe. '~ Aan
Bonaparte werd hijvoorbeeld ve rleid d:lt de
ArolVak Il i-A-Lê en de Aukaner Kojo-A-SknGri beiden hun twee vro uwe n hadden ach tergelaten in Suri name omdat zij \Vi leien genieten van
hun reis (: 11 van hUil ve rblijf in Nederland. Dat
Bonapartt.: dt.: medewerkin g va n de tentoongeste lde Suri namers Zl:c r waardeerde, blijkt uit
hl.: t reit dat hij allen aan het ei nd e va n dct ell toon stelling eell gesc henk aanbood in de vorm va n
geld. Ka-Ja-Roe kreeg bovendien. als dank voor
7ijn bij70lldere hulp. nog ee n mooi jachtgeweer
aangeboden (De Tijd. 16-10-1 883).
Bonaparte heen \ all elk indi vidu een nau wkeurige beschrij ving gegeve n va n het uiterlijk.
zij n of ha:lJ' specifïcke eige nsc happen en kellmerken en andere belangrijke achtergrond
inrorm atie 70als onderlin ge ve rwan tschap.
(cloop) naam. leertijd. eve ntueel beroep en - voor
Lover dit moge lijk was - dc moti vatie 0111 naar
Nederland tc gaa n. Voo r het onderzoek va n de
mense n ze lf. met name dc (sc hedcl}mctin gc n,
baseerde !3onapn rt e zich onde r anderen op dc
meth ode va ll cic Franse antropoloog Paul Pierrc
Braea'" (afbeelding 4). De over het alge meen
sltlg en stra k voo r zic h ui tk ijkende ge portrettecrdt.: personen wekken (Ie indruk tege n hUil zin
te zijn gefotog rafee rd . In die tijd was het maken
\all eell portret ee n seri euze gebeurteni s en de
meeste \all de gc portn;lIccrdcn waren niet bekend met de fotografie.
Iloewcl er I;Her kri/iek was op d~ afsta nd elijke Illan ier waaro p Bonap art e de (t:nlOOll gestt.: lde mcnsen stu k voor stuk heeft besc hre"en. handelde hij ge heel in de geest va n zijn tijd.
De mensen WHrt,; n en bleven exotische curi ositeiten waarvoor bet publiek g l'<w.g t.:~n ex tra
toegangskaartje koch t.

'VAA RW EL CO LlI EE'
Ged urende IWIl verbl ijf in Amsterdam kwam
een vall de leden vall de groep. dc Indi aan
Calhec. tc ove rlijd en. Arl!l zijn dood werd in de
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Nederlandse krallten nauwclijks en ige aandacht
bestced. Co lhee, die aan een borstkwaal \\'as
overleden. werd met veel ceremonie op de R. K.
begraafplaats 'De Liefde' begraven (De Surinaamse he Co uranI. 28 augustus 1883 ). Tijdens
de begrafe ni splechti gheid hield de begeleider
Mackintosh een toespraak in het 'Neger-Engel s'
waarsc hijnlijk omdat deze zeer diverse groep
(onderling spraken zij in hun eigen taa l ) in deze
taal mct elkaar communiceerd e. De Nederlandse ve rtaling va n deze toespraak werd volledi g in bovcngenoemdc krant afgedrukt. "Vaarwel Colhcc! Aangenaam is het mij u nog volge ns
uw cige n ve rlangc n in den schoot der Chri stclijke kerk tc hebben zien opncmen. Gij gaat
henen en laat mij hier, met een zwarc vcrant woo rdin g aan uw oude moeder daarginds, achter. Beste Colhee, rust in vrede! Gij die tot den
vrcedzaarnsten stam va n Guyana behoorde, den
stam di e nimmer zij n hand bedoe zc ld heeft met
het bloed va n eenig Europeaan. het allcrminst
wel van den Hollander, wien de uwen het eerst
de hand va n vriendschap boden , toen deze landden aan de kusten van Guyana, beste Colhee,
rust zac ht! ' Vol gens dit krantenartikel ve rklaarden de . inboorlingen' na de plechti gheid dat zij,
als zij zo uden sterven. licver in Nederlandse
aarde dan in Surinaamse grond hun grafwilclen
hebben.
DE ROL VAN DE MEDIA
Hoe hee ft de pers het lezerspubliek gcïnrorIllcerd over de mensen uit Suriname die speciaal
voo r dc tentoonstelling naar Amsterdam waren
gehaa ld? Vanwege de vorm van de tent waarin
de grocp overdag zat, werd cr steeds over een
'circusachtigc Icnt' geschreven, een benaming
die onwillekeurig het beeld zal hebben opgeroepen va n een circlisvoorstelling en gekooide di eren. De met kleurrijke taferelen beschilderde
wa nden, het hek dat de bezoekers scheidde van
de tentoongestelde groe p en het entreegeld dat
bij cle ingang vn n de tenI betaald moest wo rd en,
hebben onge twijfeld dit beeld ve rsterkt.

Volgens sommige krantcn waren de Surinamers zeer ontevreden over hun vcrbl ij fin Ncdcrland. Zij hadden last va n dc kou en er waren
klachten over het etcn waardoor zij te kampen
hadden met gezondhei dsproblcmcn . Er hcerste
een landerige sfec r in de ROlOl1de, ook vanwege
hct feit dat zij de hele dag aa ngegaapt werden
door de bezoekers. Andere k raillen daarentegen
beschrcvclljui sl hoc tevreden de groep was ovcr
de grote belangstelling van hct publiek voor de
' voo rstelling' in de !?olOnde. Aan dc enc kant
we rd de handelsgeest va n dc ' vrolijke en luidruchtige ncgeri nnen' bewonderd maar aan de
andere kant werd cr ncgatie f geschrevcn over de
'brutale cn uitcrst indringende maniercn' va n dc
' inboorlinge n' .:?O
SU RI NAA MSE GE LUIDEN
Ook in Suriname wcrd dc nodige aandacht aan
de voo rbereidinge n van de tctltoonstel!ing in
Amsterdam geschonken. In het GO/lvernemell1s
A,h'ertelltieblad (verder aangeduid als GAB)
werdcn bedrijvcn en particulieren opgeroepen
tot deelnam e aan de tentoonstelling in Am sterdam. Een commissie in Paralllaribo~die spec iaal
voo r dat doe l was ingesteld, zo rgde voor ontva ngst va n dc voo rwe rpcn die doorpani cu li eren
ter besc hikking werden gesteld (GAB 1&&2. nr.
24). Deze voorwerpen, die variec rden va n modellen va n plantages lOt en met poppen. kettinge n, lndinanse potten en oud Surinaa ms papiergeld, werde n vóó r de opzending naar Amsterdam va n 10 tot 22 januari 1883 in het tonceIgebo uw Thalia tentoongesteld.11
Niets werd nagelaten Oln het krantcnl ezend
publiek een duidelijk beeld te geven van de
plaats di e Surinamc had op de Amsterdamse
tentoonstel Iing. Zo kon men in het dagblad Suriname het volge nde lezen: 'Door onzen stadgenoot, de heerC. J. Hering, lid van de Commi ssie voor de Internationale Koloniale Tentoonstelling te Am sterdam, zijn \vij in de gelegenheid gesteld den Catalogus dierTentoonstelling,
voor zoove r betreft dc Surinaarnsche afdeeling,
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tef ke nni s va n o nze lezers te brengen.' 22 Over de
ge he le breedte van twee krantenpagina's stonden vervo lgens e nkcfe bladzijden lIit de Catalo-

gl/s der Afdeelillg Nederlalldsche Koloniël/
afged rukt die betrekking hadde n op de in gezonden Suri naa mse prod ucten ell voorwe rpe n
(afbeeldin g 2 en 3). De te ntoon ste llin g in Amste rd am werd oo k in Paramaribo a ls ee n feestelijke gebellrl eni s ervaren en het programma va n
de ten toons te llin g e n de diverse 'ba ls' in T hali a
versc heen uitgebreid in het GAB van 30 decelllbe r 1882.
De a rti ke len die tijdens de tentoonstelling in
de Nederla nd se kranten ve rschene n over de
'S uri naa msc he inboorlin gen ' we rde n o nverk o rt
overgc no men doo r Surinaa mse krant en, zodat
men ook in Surin ame o p de hoog te werd geho uden ove r de gebeu rt en issen op de Amste rdamsc
tentoons te lling. In het GAB verscheen op 14 februari 1882 het eerste bericht over de tent oo nste llin g di e in 1883 in Ams te rdam zou worden
ge houden. In een later nummer we rd de teleurste llin g gcuit over hCI feit dat op de dag va n de
feestelijke ope nin g dc 'Surinaamsche Illensc henrassen' niet met ee n Ko ninklijk Bezoek
werde n vereerd. li et vers lag in het GA B va n 27
september 1883 ove r het bezoek dat het Koninklijk Paar in cog nito aan de RU/Ol/de bracht liet
weinig aan de fantasie van de leze rs over: '( . .. )
in het midden slonden de vrouwe n met de kl e in tjes, rechts de na ak te heren e n links de l11 et hun
ve ren hoofdde ksels ge tooide In dianen'. Op de
wijs va n' Wier Nec rl a nds bloed ' we rd voor het
hoge geze lsc hap een li ed in het 'Neger-Engels'
gezonge n. Dit was. vo lgens de vers laggever, een
dankzegging va n de Surinaamse negers voor de
emancipatie. In Su rinam e meend e men namelijk dat kon ing Willem lll zic h pe rsoo nlijk had
in geze t voo r de afsc hatTi ng va n de slave rnij in
1863 (GA B, 27 se ptembe r 1883).
In ee n va n dc laat ste beri c ht en in De
Sl/ril/{/al1lsche CO l/rant over de tentoonstellin g,

stond dat de groep uit Sur iname a l vanaf I oklObe l' vrij was 0111 te ve rtrekke n. Op 15 oktober
sloot de tent cn op 17 oktober zouden de 'inboorlingen' naar Surinamc teruggaan. Zij besloten
ec ht er nog en ige tijd in de Rutonde te blijven,
daar hun was meegedeeld dat zij dc entreege lden va n I lot e n met 15 o ktober, na aftrek va n
de nod ige kosten, in e ige n zak mochten steken.
Ondank s het slec ht e wee r we rd de ROlOIlde toch
nog goed bezocht en vie l er onderling nog
f 2.000,- te verdelen (De Tijd. 16 oktober 1883).

NAWOORD
De nagebootste 'werkelijkheid ' van het dagelijks leven in de ko lon ie, waa rva n de
Surin aamse groep ee ll indruk mocst geve n, had
wei ni g mct hun werke lijke woon- en leefsi tuatie
te maken (zie noot 9). Men zag wat men wilde
ziell. dc 'inboo rlin g' uit Suriname was een
merkwaardig onde rdeel van dc tentoon stellin g.
Hocwe l de uit sprak en in de dag- en weekb laden
ove r de ' inboorlingen' voo rnam clijk berus tt en
op persoo nlijke apprec iati e va n de ve rslaggevers, ZO lf men tol de conclusie kunne n ko mcn
dat de ROfOllde der Surinamers er niet toe heeft
gele id dat het stereo tiepe beeld dat bij het grote
publiek over de ' inboorlingen' bestond, hierdoor vera nderd was. Het doel van de' Koloniale
Afdee lin g' van de tentoonstelling, om de Nede rlandse belangstelling voor de verwaarloosde
kolonie Suriname op te wek ken, werd ni et bereikt. Na anoop van de tentoonstelling na m de
belangstelling voor de kolonie weer beduidend
a f.
In 1983 werd dit unieke eve nement , dat 11011derdjaar eerder in Ams terdam had plaatsgevonden, met de tent oo nste llin g 'Kermis va n Koophandel . Di.! Amsterdamse Were ldtentoonstellin g van 1883' in het Amsferdams 1-1 istori sc h
Museum herdac ht.
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NOTEN
1.11.., lIolllll./IIlf/lg '/; /II,(lIrill, IJl:l"Il\ ·. (Am"ll:rdam IH~4). Dl'l'l IV \\;I~ gdll'd gl:\\ij{1 ;lan dl: Inll'rnallonak KlIlIJIllak 1:11
L It\Ol:rhamkl !"l'nll)\)]] .. tl:lling \:ln I SSJ tI: A111!->It:niam.
2. Algt:IIll'l.:tl Rij\.. .. :ln: hll·ftl: D.:n II"ag (A RI\). co,k ~.I{I.02, 1\1. l.K. Op.:tlh:lar \aha>!l. nr. J·HO. mI.:l I X,'i2.
J. Iijlkth dl.: t..:l1tll\)tl~ld\ing H'r~..:hl.:l.:t1 de OllkiNe ("rJJlI"IIllI mil dl' /1111 '/"I/11lill/lIl/I' holo/lia/, · ,'/1 I 111'OI' r!WIliI.-l/j'lIluOI/I·I!'lIl lIg
{Ian ~lIjlllll I HX~ 11)t ..:tll11l.:t J 1\1\..t\llwr I XXJ.nr~. 1 lo1..:n nll'/46)dic ill h":l \I..:d..:rlaml"l.:nl· r:m .. gl'dnl\..t Ill.:rd.l ll:! hlad Il'r~ch':":11
il1 hl.:llk'git11l1a:mdl'lijh 111":1 hl.:richll'l1 ol..:roe doe\sll"1I IIlgt:n , het lolll.:digl.: programm:t lall dl.: 11.:1I11101l~1..:lll1Ig":lI d..: 11;1111':11 1;111
til' l'('llIIni~sl..:k,kn . r":l I:lb Ill.:rdl.:ll alk gd)l.:lIrt..:l1i~~cn, b..:~luill.:tl.j\lryrapportClll.:t1/ . kllr1ol1l alk~ wat Illl:t Ik tl'l1l\lOlhtl:lIing 11.:
111:1\..1.:11 h:ld iJl dit bbd gl'puhltl·l:l:I"d.
-I. !kl.llofll 1"'/"1/(/.-': 1111'1 J im/"\I"o/lrd (irl'l" d .. SI/I"II/(/I/IIH(111' Inhol/rlillgl'll g.· ..;I/"".,I,l"d °11 dl' 1111."1"1/111101/(/""1 hf/lollia!.. 1"1/ CI/I·O,.,.·
h/ll/d"/Ii'IIIf/OIlIII'/llllg lil I ,'iXJ t.: ,\tl1 .. tcntal1l: '])t: Surin:lalllw m!J.()orltllgl'tl \lp til' lt:nll)OIl~I..:lIill!:!' t:Cll Il'r~bg \"~11l til' K:tj)lll'lIl
(kr Infat1l..:nd i 1'. 11 IIi1lIlll'nnallll1tl: Elge/l I/a</nl i! SX3: .tO 1--1 1:'): (j f/J I all 29 apnl I XX2 .
5 1>;,()I/i,li'Ï!'( ·olllwlI.IXX1,llu."
6 I t:rlich lan (jngh, I IJ., I XXJ In(olld,<!! .. u'/IIIIIJgt'lI ti!' d,' 11I/(,/"I/<lliollll/l' ;"""111;11"'.'11 tlll·o<"l"II<lIId.-l kll/(Jom/l.'lIill,\:.
7. Ik Car.111wtl (llt" KallllJ <I 's) l'll dt: Anl\\;l\..\..ell (of Lll\"Ollll) Ilon('n in lil' \.dhhlrl't:\.., t:n \\onkn gt:l"l'\..l'ml tol dl' bt.'nt:lkllblld~l·
Imll;lIIl.:lI. UIL ()I t! J,l,lrgilllg 12 (~): 150 ( 11)<)3).
X fJt'l.uOI'IIi'n/fll.! 1/I.'lliwrlltlt!ol. I XtO
'J. Bunapant:. R.l'\ .. gl't:ft in liJn ho.:1.. !.('\ 1/(/1111/11111 ,Ie SlIl"il/OIll. \111." 11',,/.-1111." ti ,'{,l/mll/um I"/limlial" .1.. SlIrlllllll/l'lI /.',,\3 Û
-lm,lt'nf<lfll 1.'I8.J. Cl'n IlJ'1 ml.:l namen latl ik Il'nloungöleIJ('t1. hun I\tl(lngt'hll'tl hun l'l l'nludt: bt.·mt:p 111 Sunnanll' l'll \ flor
IOIt:r mogdlJ\.. hun rlItlltcfotll n~mr j\('d('rland 11.: gaan. Tö('!l .. bC'lecdl ht.luugl'brcid a;mdadll ;1;111 hun Illl\JI1' en kcf.. tlUallt: lil
Sunnamc 1),11 til' g.fIll.'r 1111 la.. chilkl1dl·l.'lnl~l"hl· grlkJX'n bc .. loml rl'prt:'l.'nt"nll'll lallll\t:t: Il'r-.t:hilkmk Indianl:lhl:Ulltlll·n.
11\ ":l' I I:r~chilll:tuk lhhnl.:gcr!>lammt:11 (111"-1 "Ih'n) ('11 ("rcokn, d\.. ml't h:lar..:tgell laaI. ICikll cn gl:ll oOlllt:n. 1I a,l ~lcdll~ duorcl.:ll
l·n\..d bbd aangehaald Dl' "p~'ciak pO"IIIt: t:1I ~Ialtb dil.' dl: mt:llsc.'n in hun ('igen gt:l1ll.'l'lIst:hap haddcn. I\t:rlt ntel I ermdd.
10. l:ï.l!.I'1I l!tum/l ~xJ: -I l.t In t:lgt:n land 1\:lrl.'l1 (k Surillalllt:rs. mCIIl:lmcdc Jlllli;rlll:lll.:lltlc IJo'lll'gcr"göll'nd;l<In h;lnant:n.l' a~~;IIt:
1:11 gl'droog.lc. gl.:l.lllll'n 1 I". Ik 1t:1I1 II"~ nnlallarmd hicr \..\\~Im lala Icr,uH,krlng in.
11. IJl' \"i/ '//u'(' Nt/II. '/dolll'I!!'· ("tlIIIWI/ I;t/l 13 Ctl 15 tnt:i I Rl< ..
I 2. .\"I/ril/a/ll.,. K.II'III i:wl \I il'uII ~ l'll AUI .:rtt:1l1 ieblad juni I RXJ
IJ . In dl' ("a/alu,\:.l/' dl'l" Ild('('!illg \I'der/ullt/glll' h'(I/ol/ii;l/ ( 1XX] : 1:'2) Ilcrd IIl'I \\llgl'ndc 1l\l:rlt..:hl g.:gl'lt:tl:
:t i\ 1ulattl't\. I :tlll't:1l blankt:1l I ;Idcr 111t:t Ilcgerill of omgt:\..t,'l'l"d:
h Karhl \I.:gcr .. , \ an c..:nllcg..:r mct ccnc mula11 in:
l' \k,lICl\':ll, I"an ecn blall\..1:1l l;tut:rmc1 t:l.:ll1.: lllU1aUIl1:
d K;httl.:ll'll. 1<)11":1.:11 hlall\..t:n \a(krlll.:111l":~liezill:
l' I'llt:,lIl'It:Il , I an Cl'l1 blankl:ll vader IllC1 b~lic7itl:
f k .. tll'/CII. I :lnl'('ll hlan\..l'll I adcr lllt:\ poesl il'7in of omgc\..cl:rd, I:n/.
l.t IJc~I/IIII/li,/"\I(/g IIh ' llil(lI'\rOtml, I to'XJ, (GAA I
15 Ik O/li, ia" ( 'mmmi. 1-7-1 XX3, no. 2!\ . Dil lias O\Crigl'n~ t:l'n 1 an dl' 1\t:II11gl' arll/..t:h:n lIdarm dt: k/a .. \..l'lIl1h \..on,kll tlCtlK'1I
I:m UI' rdalil' dil' l'r h": ... liImlltl~ ....:n dt: 'lI1hoorlingl'n' l'lI hl:! chriqt:lij\.. gl'l\l\lf t:n O(l\" d,lI t:r Nederlamh gl"plul..l'n IIl'rd 111 lk
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I-le ien Wijngaarde werd gebo ren op Curaçao. In Suriname g ingz ij naar de Hendrik sc hool, waarna zij
a ldaar ook de ople iding voor ond erwij ze re s vo lgde. Zij woont sinds 1958 in Neder land, waar z ij
aanvankelijk al s onderwij ze re s werk zaam was, waarna z ij naar het bedrijfsleven overstapte. In haar
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Rotonde der Surinamers', een werkstuk dal net a ls dit artikel hand elde overde groe p Surinamers di e
in 1883 op de Amsterdamse wereldtenloonstelling aan den vo lke getoond we rd .
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Lou Lichtveld en Suriname's nationale symbolen
~I,~I /'(! ('C'I/.\'{'/,('II, I'UII Mi"chiel, '"011 K~/}/I)('IIS

BU

aan premier S.I). El1l anucl s kL'llha~lr gC1l1,wkt.
Iloc dit ook lij. het kabinct ga f Lichlvcld dl:
opd r:ll:ht ee n vlag en ee n wapen voo r Sllrinlllllc
tc ollt\Vcrpl..!l1. Dl! opdracht voor hel sc hrij\ L' 1l
v,ln een Srana n tekst va ll hel vo lk sli ed. dal i;l die
lijd uit twcc NcdL'rlandstali gc co uph:tli..: n bestond. kreeg Il cllny dl' Ziel. die onder dl..: naam

rlltg O/1f\,w'/U!II " Puh/il!kC:'l{jk :ei hU clar
IlIj he! ('('11 'loeilclUke' 1'llIg nU/d, Ik ::::ie hCf I/og
,'oor /11(', il1 alle f..fWIll'1/ stol/d het lIIet grofe koppel/, , ( I (11/ "'..elJ/pell I fjfj8 : (3), Daar ik ::::elf'::::ijc!e-

SIc

de sp le.I!J.:1 11"od fk dOOf"
('(llf cilOlIl ,'(//1 ('()I'~\" 1'el'looghell I!el"ilfl/('I"d (Wil
1/('1 I"fagillcidel/I, 1't:r!oogl!(,N /iel ::::ich oJ1l3 1/0"('IIi/n'/' 1()fJ(j I('gel/(}\'cf' 1,111 Kell/fJC'1I (}\'cr Lou
U('hll'e1d her ,'u/gC'l/de 01/1\'(///('11 : 'Hij slmuld"
sIC'rk ::::ijl/ (li//O/'il{'il I/il, ja hoOI: hU kl1"(./1IT (I/,J'()gUI1! (I\ 'e,: Zijn eig('11 dochteJ' NOl/i had de Suri'f,. Uk I Tees/ous 111

I1lUlIll,W!

/ings hij de l'Iagol1áire hefmkkcil II 'US eH 111 Ugehleh(,1/ is dUI er hieron'l' nogal 11'01 lIIi ...,"eI'S((Imlel/ il/ 01111001' ::::ijll, hf!h ik il/ ji!hlïw/'i
Il)l)l) ('I/ IdJ/'liu/'i lOO() in !te! Lwulsu/'chief'el/ il/
de hihli;)t!Jeeh ,'UI/ /1<'1 SIII"Î1UUlIIIS A111,\'t'I~1I/ ond('l":oclil \\'al el' ()n''- de (uffI,"am"llillg 1"(11/ de
SlIril/(I(IIIISe l'log Cfi !tel SUl'il/c/(/lI/se \I"UIJCIt in
,'c/"sclli//e//(!e d(J('lIlI/el/tel/ ('fI pllhlic(llies is
1'(lslgelegd, Oe gegt'l'efis lIie/'OI'ef' lIt!h ik, aaflgeI'/dd fIIel eigel/ heril/I/eringc?n, '"t!/"ll'erkl il/ OJ/c/(! /,suUllule ,eksI, die il/ de eersIc ,J/aats lOl doel
1/(:,('1; de hij=O/ul('/,e m/lïlJl Uch,,'eld me! helrek!..illg ({Jf Surillllll/e ,\" 'Ulliol/ale ,~:\"Il1h(J/el/ lIil de

doeken

f('

dO{'II ,

OPDRACIIT AAN LlCI ITVELD

In IlJ58 tra d hel kabincl-Emanuels aan, waarin
Frank Essed li llin g had, Een van
de \'oorncrnc ll s \ ",111 het nieuwe kabinet was in cle
regerings\ ~ rkl ari n g als vo lgt verwoo rd : 'De Regering sle it zich vooro p korle termijn de nodige
ook mijn man.

ol1lwerp-lands\erordcningcn in te dienen, tcne inde ee n S urinaam se vlag. he t S urinaam se wapen ell dc nationale hym 1l e wettelijke g rond s lag
Ic !..!,evell.'
"-Volge ns lijn doclller No ni had Lou Lichlveld
ovcr dCLe symbolen al eerder bepaalde ideeën

0.'\0

Trcro:.,sa grote bekendheid had gekregen a Is I".'CJ'-

Sranan dichter. I

Lou Licht\ cid

!.!Î1H!

aan Ol' sia l. !. CI1 kwam

m eI

\\apen. dat \~cI ~\cg had \a~ he t n.:cd:-. bc:-.taandc ono l1ïc iëlc wapen. Dil g ing terug op het
stempel meI Icilschi p \all dc \Vcst-Indisl:hc
Compagnie. datcrcml uit dl' /c\'c nti cndc ecu\\.
Na IMU. wen dl' Soc iëkit \an Suriname werd
opgt:rich t. k wamen hi ero p oo k de w'lpcns \:111 de
andere aan<kclhoUlkrs. de stad A mste rdam en
de f'amilic Van Ae rs:-ietl van SO llllllelsdii c k , ~ De
spre uk ' Ju st itia. Pi e t" s. Fides' werd l;ok al in
dC7e tijd ge bruik! e n op sO lllmige ilchllielH.k
eeuwse ste mpe ls l ijn de Indiaanse wapendra-

CI.!Jl

gers afgcbceld,
In de J3ataal~e en Enge lse lijd wcn_h.:n tijde I ijk
andere wape ns gebruikt. V;'1I1af 1816. toen Suriname ondcr NctkrlHfl(I,'i beheer tcru!!.k \\'a m. was
alleen het kQuillkrijkswnpen nlTi~iecl, Maar
onoflïeiecl blecfhel o ude \\a pen, Lel l's op bankbiljetten. in geb rui k. \oor/ien \a ll het Le il sc hip .
de spreuk cn de Indiall cn (d il' intu ssen nau \\clijks meer wapendrage rs gelloemd konden \\01'den. omda t lij lllet de elleboog tegen het st: hild
sto nden aangele und en de andere kallt op kckcn)" l In het wapenontwe rp van Lichl ve ld waren dL' (wee Ind ianen ve rd wenen en was he t 7e il sch ip ni et Il1 ccr va ll opz ij wcergcgcvcrl. maar
voer dil aa n dl' linkerka nl van hel sc hild op dl'
kijker tOl', Rec hts :-;lo1lC1 ee n palmboo m op ee n
groen veld, In hd midden bevond zÎch een vij f"...
puntig~ sier.
Lichtvclds on l w~rp voor dl.' Sur ina amse vlag

TUt/schril; \'I}()I' SI/ri l/(llI1I1S{' T(I(l1 kUIlcIc, I.elierklflllie. C"IIIIIII' el/ Ge,\( 'h iedell is I Y(.!) : 16 7-1 7.j
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was eenvoudig: de vijfpuJlt ige stcrdie ook in het
wapen voorkwam_ plaatste hij midden in het wil
van de Ncdcrl<lndsc driekleur. Ik hcb hcm horen

HET N IEUWE ONTWERP

werd het wapen geacceptee rd (het ve rli es va n de
twee Indi a nen werd ni et bezwaarlijk geac ht),

Noni werd gebeld en Frank legde het probleem
aan haar voor. Een paar uur later belde zij al
terug en ontvouwde ons het idee va n gek leurde
sterren die met elkaar verbonde n \varen door
een ellipsvormige band. 's Avo nds werd er bij
ons thui s getekend en ge di sc uss ieerd. Er waren
we l een paar problemen. Bruin , d e kleur waa rmee de Hind ostan en e n Javane n zo ud en moet en
worden aa nged ui d, behoorde e ige nlijk ni et tot
de heraldische kleuren. Maar in ee n oude Duitse
Brockhaus (-encyclopedie) vo nd ik 'scltcn auch

maar ontstond heni g verzet tegen de in wezen

BrauIl '. ~

Nederl and se vlag. Mijn Ill all verte lde mij dat het
lid Em il ede la Fli en te(N PS ) met veel pathos het
olll\verp verst: heurde .

Een groter probleem vo rl11d e de achtergrond.
Noni had die blauw ofgrocn willen maken. sy mbolen van watc r en bos, maar he laas ook politieke kl eure n. Blauw was dc kleur van het
Een heidsfro nt. dc partijcol1lbinatie onder leÎding van David Findlay, redacteur van De West.
d ie na dc verkiez in gen va n 1958 niet meer in de
Staten vertegenwoordi gd was. ma ar via zij n
krant verwoede opp osit ie voe rde. En groen was
(en is nog steeds) de kl eur van de NPS, op dat
moment de voo rnaam ste rege ring spartij. Een
natio nal e vlag kon natuurlijk geen ve rkapt e
partij vlag zijn. maa r zou gedragen moeten worden door het ge hel e vo lk. Als comprom is werd
toen gekozen voor ee n witte ac hte rgrond, sy mboo l va n de vrede waarin de Surinaamse bevo lkingsgroepen sa menleefd en. Niet mooi, maar
dat is een compro mi s ze lden.
De raad van ministers g ing met het voorlopige o ntwe rp akkoo rd, maar wi Ide g raag ee n doe k
aa n de Statenleden laten z ien . Er moe st du s een
vlag ge naaid worden, wat natuurlijk o p vakkundi ge wijze moe st ge beure n. Noni dacht dat haar
tante Sylvic (getrouwd Illet Lou's broer Genlrd )
dit wel zou willen doen. Tante Sylvie bracht de
vakantie door op een "buitenplaats', ergens tu ssen Le lydorp e n Onverwacht, waar ik Non i naar
toe bracht. Tante Sylvie had problemen met dc
stroo m voorz ie nin g e n me t de e lcklri sc he naaimachine en li et duidelijk me rken c r gee n zi n in
te hebben. Achterafhoordell we dat ze al eerder

zeggen dat dit een '7uinigc oplossing' was, 0111-

dat het op die ITlanier ni et nodig zo u zijn bij of1ïciële gelegen heden twee vlaggen uit te steken en
de bestaa nd e rood-wil-blauwe vlagge n met ee n

kleine wijziging in ge bruik konden blijverl.
Maar Li cht ve ld had de nationalistisc he gevoelens in de Staten van Surinam concterschat. In de

- ge heime - cOlnitê-ve rgadc rin g va n de Staten

IMPASSE
De Regering had nu een erns ti g problcen1. Hoc
kon Lij op korte termijn een nieuw ontwerp aa n
de vo lksvertegenwoo rdi g ing voorleggen?..) De
ministers vroegen zich af wat esse ntiee l was
voo r Suriname en hoc dit het beste kon worden
gevis ua li see rd. Mini ster van Openbare We rk e n.
VM. de Miranda, mcc nde dat het meest typerend e voor het land de w ijze was vlaarop de verschillende bevolkingsgroepen. in vrede met elkaar leve nd, sam en het Surin aamse vo lk vormde n. Maar a ls bes loten zo u worden kleuren tc
ge bruiken dic cni gsL ins overeenstemden met de
huid skl e ur va n de etni sc he groe pe n (zwarl,
bruin, gce l, rood en win, hoe zoud en die dan in
een vla g verwe rkt kunnen worden'! Ik heri nner
mij hoe mijn Illan 's middags thui s met kleu rpotloden bezig was om ban en naa st of onder
elkaar te zetten , maar welke vo lgo rde hij ook
koo s, het werd noo it fraai. Bovendien. welke
kleuren moesten bove n e n welke onder? ' Waarom vraagje Noni ni et'! ', heb ik op ee n gegeven
m ome nt gezegd, "zij is tenslotte ontwerpster'_

hel ontwerp \'<111 LOl! hiJd Illoeten naaien en dat
7e geen J"ulic wilde krijgen met haar zwager.
Nadat wc cen hele zondag hadden vcrknoeid.
k\\alllell wc tenslotte bij cle 'modiste' I kloïsc
berduilllterechi. die op aanwijLing \an Noni

dl' \ lag heel snel cn keurig in L'lkaar ICl\('. Bij dc

cOl11l1lis:.ic uit de Statcn \\'c1.tc de \ lag gL'en
weerstand op. De raad van ministers besloot
daarop de onlwerplamls\cronkning voor \ lag.
volkslieden wapen bij de SUltC'1l in te dienen.

De SI/r;n(/(//J/se !'Iag ÎII de periode 1<)(j()-/Y75

REIICTI E LOU LlCl-lTV ELD
Bij cle ontwerplundsvcrordcning werd Lau
Li(.;htveld ge noemd als ontwerper van het \\'apen. Kennclijk verkeerde Je redacteur van De
IJl/s f hierdoor in de veronde rste lling dat het ontwerp \all de vlag ook van zij n hand was.!> Dit
was voor LichtvclJ de druppel die de cl11mcr
dccd overlopcn. liet verwerpen van zijn vlagontwerp had hcm al erns ti g gegriefd. maar nu
reageerdc hij furieus. In hct dagblad S/lriname
van 18november 1959liet hij het volgende ingezonde n stuk opnel11en:
. ;Vief omlel' \·ol.'i(' \ ,Iag'

Tegen mijn uitdrukkelijk verlangen is door de
Regeri ng in een staatsstuk openbaar gcmaakt.
dat een als particulicr' door mij uitgebracht ad-

vies inzake een wapen voor Surirwllle. werd
overgenomen als grondslag VOl U' een dcsbc\rcffend wetsontwerp. Dit heeft naar mij is gebleken. helaas aanleiding gegeven tot de misvatting
bij velen. als zou ik ook enige bemoeienis gelwd
hebben met het thans ingedicml ontwcrp vour
een nationale vlag. Dit is vuist rekt lIiN het gt~
v~ll en ik zie mij genood7aakt /ulks openlijk te
verklaren. omdat ik integendeel ht't ingNlit'llde ontwerp vuor {'cn vlag in ieder upzicht wrkct'rd en vt'rwerpt'lijk acht. '

li et hcantwoordtnaar mijn gel'undeerde mening
noch aan de technische. noch aan de symbolische. noeh aan de aesthetische eisen die redelijkerwijzc aan een belangrijk nationaal symbool gesteld mogen worden. Ik acht het met
groot leedwezen niet allecn roei-lelijk en \erkeerd. maar ook cen blamage voor ons land en
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een kwalijke verz innebeelding. die tot bestendiging va n menig euvel aanleiding geeft.
Dat ik afzie vall een open lijke bestrijd ing van
dit overhaaste bedcnk sel van vreemden in den
lande. vindt vooral zij n oorzaak inmijn vertrouwe n op dc werk elijkheidszi n en de zuive re gevoelens van mijn medeburgers. Immers een eige n vlag la,1I zich niet voorsc hrij ven zoa ls bij v.
een nieuwe belasting. Ze zal alleen geli efd en
geëe rbi ed igd kunnen worden als symbool, wan neer ze als zodanig inderdaad 101 de mensen

spreekt

lIetzelfde zal ook hel gcvalllloelen zijn Illel
een natÎonale hymne. De gebeurtenissen met het
"WiCll Nederlands bloed" dat hCI ondanks alles
nooit haalde en eenvoudig opzij gezet werd, mo-

gen in ditopzicht een les voo r ons zijn. Ic}1trccn
kan wel een vaa ndel " bedenken" voor zijn privé
doeleinden. maar ee n nationa le vlag wordt ge-

boren uil de levende werkelij kheid der nationale
saam hori gheid - wanneer en zodra die cr is.
Li efde en respect kUllnen niet bij dc wet worden
afgedwongen, slec ht s lege gebaren en blinde gehoorzaamheid. Het zal 011S gewo ne burgers wat

Hef Surinaamse wapen

cr ook "voorgeschreven" mag worden, altijd
vrijstaan slec hts datgene IC ee rbi edigen en Iieft e
hebben . wat zulke gevoelens waard is en dienovereenkomstig te handelen. Misschien is het
niel te laat deze ee nvoudi ge waarheid alsnog
ernst ig te overwegen. Ik hoop met dit weinige
elk misverstand in dezc te hebben opgehelderd.
LOL! Lichtveld'

Hel was geen aardig stuk va n Li chtveld. De
'vreemden in den lande' waren Zijll eigen dochter No ni , die een idee van de raad van ministers

had uitgewerkt. en ikzelf. die daarbij enke le
hand- en spand iensten had verricht. Merkwaardi g is ook hoe Lichtveld uithaalt naar de nationale hymne. al doet hij het voorkomen of cr
slechts van een verge lijk ing sp rak e is. Hij kon
het vo lkslied moeilijk verkcttc l-cn als een pro-

Lau Lichtl'efd en Sur/I/ame :~. natiol/a!e symhu!ell

du et va n' vreemden ' , want de naam van Trcfossa stond onder het ontwerp voor het coup let in
hel Sra nan. Desondanks was hij er kennel ij k niet
gelukkig mee.
De volgende dag, op 19 november. nam De
Wesl dc brief va n Lichtve ld in extenso over,
maar met een onderschrift, waarin redacteur
David Findlay, een gezworen vijand van Lichtveld, zijn instemming betuigde met de kritiek op
de vlag, 111aareraan toevoegde: "De kritiek geld!
echler unk vuur hel door hem ullllrorpen \\'(Ij}(! II.
Ook di! is/ód-leNik.··
DISCUSSIE OVER VLAG EN WAPEN
Er barst te een discussie over de vlag los. In de al
aangehaalde edi ti e van De West va n 19 november \vcrd in de rubriek' Kritische opmerkingen en vragen' mijn naam genoe md als ontwe rpster van de vlag. De Regeringsvoorlichtingsdienst Suriname (RVDS) meldde daags
erna 'dat het door haar [de Regering] bij de Staten ingediend ontwerp van de Surinaamse vlag,
voor wat de grondgedachte betreft ontworpen is
door dc Minister van hel Dept. va n Openbare
Werken en Vcrkeer, V.M. de Miranda, en uitgewerkt is door mevrouw N. Verwey-Lichlveld.'
De Wesl, die eersi Lichlveld had 'beschuldigd'
van het ontwerp van de vlag, gebruikte nu
Li chtvelds (foutieve) ve rm elding van 'vreemden in den lan de' Qls bewijs voo r de onjuistheid
van de RVDS-mcdedeling. Op zijn beurt
hekelde het dagblad SI/ril/ame concurrent /Je
/Ves!. Op 20 november 1959 merkte de kmllt op
dat hei in de discussie nief ging om het ontwerp,
maar om een campagne legen minister Esscd.
Niemand kon zegge n dat hij de vlag echt mooi
vond daarvoor was die te wit. Over het achterli ggendc concept liepen de meningen echter uiteen. De voorstand ers ervan ste lden zich op het
sta ndpunt dat de sterren verbondcn door een ellips de gedac hte van eenheid- in- verscheidenhcid tretTend weerspiegelden. De tegenstanders
meenden daarentegen dat de etnische verschil-
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len leveel benadrukt werden. Dcjongc nationalistcn, die zich in Wic Eegit.: Sanic haddell vercnigd. moesten evenmin iets van het ontwcrp
hebben. Zij waren cchter niet in de Statl:n vertegenwoordigd.
Ook op het wapen vie l kritiek te beluisteren.
Vooral de ve rwijdering van de twee Ind ianen
viel bij velen in slechte aarde. Vertegenwoord igers van de Indianen verklaarden tc overwegen
naar Frans Guyana uit te wijken, aangezien zij
zich in Suriname bedreigd voelden (Meel 1999:
11 4). In de vergadering van de Statcn van 7 december 1959 diende het PSV-lid Coen Ooit een
amendement in met de bedoeling de Indianen
als \vHpcndragers te laten terugkeren. Ooit uitte
bezwaren tegen de vlag, maar maakte kenbaar
bereid te zijn daar overhecn te slllpflcn. mits cle
Indianen hun plaats op het \Vapen 7.ouden terugkrijgen.
Uiteindelijk keur(kn cle Stntellml.:!t algemcnt.:
(18) stelllmen zo\Vel de vlag, het wapen als het
volkslied goed. De 'landsvcrordcning tot bescherming en vaststelling van de vlag V[lll Suriname' we rd gedateerd op 8 december 1959,
evenals die lot vaststelling van hct \Vapen van
Suriname' en die tot vaststelling van hel volkslied van Suriname. Op 15 december (Statlllltdag) 1959 we rden vlag, wapen en volkslit.:d olTicicel bij het Surinaamse volk geïntroduceerd.
DE IND IANEN OP HET WAPEN
Aa n de landsverordening betreiTende het wnpen
van Suriname was een artikel tOl.:!gt.:voegd: 'Bij
landsbesluit kan worden bepaald dat het schild
zal worden geflankeerd door twee indianen,
zulks overeenkomstig dc daarbij vast Ie stellen
aanvu llende henlldische beschrijving.' Pas bij
landsbesluilvan5juli 1960 (G.B. 1%0 no. 661
werden de Indianen o lTicieel aan hct wapen toegevoegd: 'Het schild van hel wapen van Su ri name wordt ge llankee rd door twee Indianen,
zulks overeenkomstig de hierna volgende aanvullende heraldische beschrijving. Schild-
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ho uders: twec naa kte . halfa fgewend e Indi ane n,
ges ierd me t z il ve ren hoofdband, gevederd van
kee l (' rood] e n met gouden oo rringen; drage nd
opde rug van ee n ove rdc bo rst ges lage n zil vere n
bandeli er ee n bove n de binnensc ho udcr uitk omende pijlkoker va n goud, gev uld met pijle n,
gevederd van kee l, met de binne ne ll e boog le uIl end tegen het sc hild; voo rt s met he upband va n
sabel (' zwart] e n o mgo rd met lendedoeken van
kee l, ho ud e nd in de o pge heve n buitenh a nd ee n
rec htstandi g ge plaatste o ntspa nn en boog va n
kee lm ct pees in de natuurlijk e k le ur.'
Op vall e nd is dal de kl eur va n de Indi anen in
de besc hrij vin g nerge ns wordt genoe md . Ze lfs
wo rdt ni ct vc rm e ld dal z ij in een "natuurlijke
kl eur ' di end en te wo rde n a fge bee ld. De pees van
de boog die een natuurlij ke kl eur zou moete n

hebben, wordt op all e 111 ij bekende afbeeldi nge n
met een zwarte lijn wee rgegeve n. Op so mmi ge
a fb ee ldin gen zijn de Indian en be ige, op andere
bruin . Is he t moge lijk dat Li cht ve ld, aan wi e d e
heraldi sc he besc hrij vin g o ngel w ij feld werd toevertrouwd, cr ni et toe ko n ko me n om bij de be sc hrijvin g va n de Indian e n ee n vol ge ns hem ni e t
heraldi sch e kleur te noe mcn?

V ERD ERE G ESC H IED EN IS
In 1960 publi cee rde d e Rege rin gsvoorlichtin gs die nst S uri nam e ee n bro chure, ge tit e ld Vlag,
wapen en volks li ed. Hi erin s taa t ee n kort e be sc hrij vin g van de v lag en van de sy mbo li sc he
waarde van dc e lem ent en waaruit deze is opgebOLl\vd (p. 3 -4 ). Daarn a vo lgt ee n vrij uit gebre ide ve rantwoordin g e n beschrij v ing van het wa pen met een duidin g va n de bijbeho rende sym-

boliek (1'.7-10). Het proza is ongetwijfeld van
de ha nd van Li chtve ld. Ofmoete n we hi er li eve r
He lman sc hrijven ? De Indi a nen kome n er ec hl e r
be kaaid vanaf. In de ee rste parag raaf-~ getit eld
' Eise n waaraan ee n wapen moet voldoe n' wo rdt
betoogd d at 'o rnam ente n ' ni et essentiee l z ijn en
uit ee n es th e ti sc h oogp unt di kw ijl s minde r ges l<mgd: ' In ons we re lddee l is ove ral afgez ien va n

deze bijko mst ig heden. met uitzo nde rin g van h el
dev ies, dat al s "na ti onal e le Ll S" ze ker rec ht va n
bestaan hee ft . Voo r Surinam e ve rdi ende hel

daa rom aanbeveli ng aft e zien van a Il c accesso ires. beha lve ee n dev ies e n de traditi o ne le

indaa nsc [sic) schilddrage rs van het oude. niet
officiële Surinaa mse wapen.
In de parag raa f: geti te ld 'Sy mbo len va n het
ve rleden' \vo rden aan het bela ng va n he t dev ies
' Justiti a. Pi ctas , Fides ' vee rti en rege ls gewij d,
aan de Indi a nen s lec ht s ande rh a lve rege l: 'Ve rder z ij n. zoa ls reeds we rd ve rm eld, oo k de o ud e
indi aan se sc hilddrage rs ge handh aa fd ,' Teve rgee fs zoe kt men Jlaar ee n uiteenze ttin g ove r de

symboli sche waa rd e va n de Indianen. De
broc hure gaa l ve rgeze ld van ge k le urd e afbee ldin ge n va n de vlag cn het wa pe n. De laatste il lu strati e toont dc Indi anen in Il et be ige.

In de bibli otheek van het Surinaams Museum
deed ik ee n mcrkwaard ige vondst. Er was nog
ee n broc hure, rnaardi c was all ee n aan het wape n
gew ijd. Er wordt gee n aute ur o f uitgever ve rme id, alleen de naam va n de drukk er. deze lfd e
als va n de ec rste brochure, Varekamp & Co Para maribo. Het fo rm aa t wij kt a C ma<lr de tekst
is id enti ek aa n d ie va n het artike l ove r het wa pen
in de broc hure va n de Rege ri ngsvoorlidnin gsdi ensl. Zo u La u Li c ht ve ld ni et o nd er
'va lse vlag' hebben will cn vare n en het a rtik e l
over het \vapcn he bben laten dru kke n voo r z ichze lfe n zij n re lati es?
De ni cuwe S ra nan tekst va n het volk sli ed
s loeg onmidde llijk aan ; deze we rd doorgaans al s

eerste co uplet gezongen. Sinds de militaire tijd
is het stceds mce r gcwoo nt c geword en dc Nederland se stro fe weg te l a t c n .~ Oo k het wa pen we rd
na de o na fh anke lijkh e id ge handh aa fd, nog
stceds met de twee represe nta nt en van de oo rspronk elij ke bewon ers va n S urinam e. Door a ll e
controverse n ro nd de v lag en waa rsc hijnlijk oo k
door de witte ac ht erg rond, is de ste rre nv lag
nooit populair geworde n. Ook de v lagge nparade op de sc ho len, di e dc ee rste ja ren na de aa nvaard ing va n het o ntwe rp ve rp li cht was'l , hee ft
ni et to t inburge rin g v<l n dc v lag ge le id . De soc-

I.ou Lich/lï!ld ell .')'lIr;l1l1l11<' \ IUl/iOllllle ", I'IJ/holell

\ ~ r~i n i h:i t so\ t: rdri.ldu in 1975 is ond er ee n nieuwe natio nak \ hll! l!.c~c hi cd, waa rtege n - voor
70\ er ik wed -n o~it i ~ g~ p rotes tl.:e rle l1 die direc t algcmccll we rd aal1\'aa rd.

NAWOORD

A lmct a l hoe rd e LOlt Licht ve ld ni et ontev reden
11,; 7ijn . ll ct doorhclll ont wor pen wapen is, zij het
met Ind ialh: Jl , gd w ndlw nrd I..:n Lij n '"cnrou \\"c n
op (k \\'crkl. : lij k h eid~/i ll en de LlIi "crc gc"oc le ns
\ all mijn mcdeb urgers' is uitei nd elij k nicl besc haa md. Op h CI persoonlijke \l ak hce n zij n
bric rin De WCS I (k "erhoudi ng m CI zijn doc hter
!!een gocd I!cdaa ll . al is die Ime r \\ce r verbclcrd.
Zellï~eb i,,'-ook ee n tijd lang nielmcl Licht\'c ld
ge praal . !lwa!' toen de sc hrij \"er Al ben Iielmi.lll
een spreekbc urt hield \ oor AMS- lcc rl ingcll,
vrocge n mijn ICl.!rlingc ll op de Kwcckschoo l or
hij ook nie t \'00 1' hcn kO Il sprckt: n. I-lij is op mij n
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uitnodi g ing ingegaan en hee n Blij i.lcht t: rarbedankt da t ik hem de gd egc nh cid h~d ge bodcll

'het wCt: r l!.Ocd te maken'.
Vee l hlt~r. !Oe n L icht ve ld allang ni et mecr in
Surin al11c woo nd e, hl:e n hij mij nog t:e ns op
111 ij n Liel ge tra pt . maar \VHarsch ij n Iijk is hij zichze ir daar nooit van bewu st l!cwees t. l iet bCII'o r
eel1 pri v0-aangc lcgc nh eid die hier ni el van b ~
lang is. In 199-l heb ik hem in zij n fbt in
Buitenve lder! ec n exe mplaar aange boden va n
dt: derdt: dr uk van dc \Voo rd enl ijst Sran an. In
196 1 had hij als din:l.: teur Vo lks lcc \ulIr dc eerste
druk hienan \'cr/orl!d. Il ie ma heb ik hel11 no!!
enkele ke ren sam cn ~l et Noni o pgeLuc ht.
'Iemand di e /0 \'cc l/ ijdi g \\ as Is L Oll Licht \ cid
Alben I-Iclman cn die /0 lang gclcefû hec li. beLi t ee n persoo nlij kht: id mei \e h: face tt cn. Ik heb
ge pro bee rd daar cnkclt: \'<.I n Ie beliclllcn. Tegt: lij ken ijd hoo p ik eni ge mis \ l.Ts tandc n met bl.!trekk ing to t hCI vlaggt:nim:idcllt uit de \\'cg tt:
hebbcn ge ruimd .
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Hindoe jongeren van Surinaamse afkomst
Nederland

H

;1It/oe,\' NUk,," hl/ilel' IlIdi(/ -I/lIII/ulld !ml
()()/,s/JlYJII"
- ()I'er 1/('/a/(r('II/(,(,1/
als reliai,'-0
~."
b
ell::.e ('111;,\'('11(' Jj.fY)('P relalil:1 goed /e .time/jol/ereil , ZU ={jIIIllC('sflll ;1/ SlOa!;1/ Sl/'/ICfl/l'e1e :;11 ft '
illtegrerel/ il/ de ulJll'ol/gel/de smJlt!lIle\'ing: f(!-

gelUkel'/ijd IlIh,lJel ow dcels /tWI culturele idel/I;reil Ic he/lOudel/ (S/1Jïkll & Alcllllosc/i IlJY8j.
OOh flindo es ;11 Nedl.!rlwul hel>hell :ich relalief
goed CIllIIgeJ'lI.'.;{ ('1/ :U" ill bejJ(lalde op::.icllle/1
cri" ges/{f(fJ!.d eell rdigie/ce ell c ulturele i1~/hl
Sfn fclllur \'(11/ de grontl Ie lil/eli. I Er is ;/1 hel
algclI/eel/ weil/ig ell/pirisch OIu/el'::oek gedaan
H{fUr religie/ce h('/(' I'illg Iwar de rdigie,,::e hele'I'illg \'(11/ lIim/o",\' ill 11(,,\'terse /am/ell, 111 dit
artikel hesI'r(:'c't.. it.. de religi('u::e oriëllwfie
/-lil/do e jOl/gereI/

\ '(1/1

5/1l'il/(/(I/II,\'(, (!!kOll/s! ill
NC:'d('r1ulIll, Ilil'rhU S/{fOI! dri l! I'mgell ('('1I!mol:
1'(11/

I/(w helel'ell ::U liel lIil/(lo";\'lI/e:) ""·Ikl' kel/llis
he::il(:'11 ::(' ol'er I/('{ llilldoe;\'/J/e UI I/OL' is hllll
clIl f /( rele () riàllll f ie:) 2

INLEIDING
In Nl!ckrland \\Ollen naaI' schatting circa
150.()OO Ilindocs, \ Dl' {l\l'rgrolc meerderheid is
afkoll1 :-.tig uil Suriname, I tun voorouders
iml11Îgrccrd..:n tllss~n I X73- 191 6 vanuit hel
tUl'llmalige Brits-Indil: naar Suriname. II indoes
\lormen de meerderheid \<ln dl' Surinaamsc
bevolkingsgroe p die bekend staat als IlinduswIlen: circa twintig procent van dc
Ilind lJstancll is moslim , Naar de positie van
Il indostaanse Surinamers - sOlllmigen prcfen:reil cil' term Il indostaansc Nederlanders - in
Ncckrlalld is tot op heden weinig onderzoek
gedaan, De Ilind ostaallse groep en in het bij70nder de Hindoes schijnen in de Nederlandse sa-
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llleilleving Iwuwelijks op te valkn. lij worden
mecstal niet als ecn problcmatist:he groep beschouwd. Bovendien is de/e groep net als anlkre \an oorsprong A/iiltischc groepen nogal
gcsloten en moeilijk toegankelijk voor onJer7oekers, Vooral autochtone onderzoekers worden gewrtlllrollwd en a ls "te nieuwsg ierig' beSl: hOll\HI . Ilct \\ i Ilnen \ <ln vertrou\\ en is dan 00"
7eer belan g rijk 0111 goed onc!.:rzoek te kunnen
doen . Daarnaast worden I-lindos tanell al s etni!)l:hc g roep binncn dc Surinaamse poplJlatic in
Ncderhlnd niet apart g,cn:gis trec rd : evenmin
\ indt er l'en bc\rouwbarc registratie \all Ilindoes plaats. Iloe het ook 7ij: de weinige onderL.lH.: ken indiL'crcn dat het relatief goed gaatmcl
dl' Illeeste Il indncs in Nederland. Ook n1\,::t dl'
Ilindncjongel'l..!lllijkt het goed te gaan. I
Ilindoes in Nederland wordcn, zoals eenk'r
aangegevcn, niet apart ell adequaat gen.::gistrecrd , Dit artikel is gebaseerd op il1lcl'views
Illet ruim driehonderd respondenten. Tien illtl'r\'ic\\ers hebben aan de hand va neen \ ragenlij st,
die naast vijfentwintig uitspraken bestond uit
\ ierelltwinlig \ rage n. het overgrote deel van de
respondentcn (lnden raagd. ~ Gekozen is \ oor
een grolend~cls gesloten vra gen lijst bestaande
uil vijll'llIwilllig uit s praken di~ de bek\ ing.
kl:llIli:-. Cl! culturele orië nl:llÎl' bestrijken . Um dl'
bctrou\\'baarheid van dc antwoorden tc vcrhogen 7ijn ook enkele onjuiste uit spraken opgenomen , Enkele uitspraken zijn negatief geformuleerd om /ogehetcn IïlslJOl/se se/ te voorkomen
(dat mcn automatisch op alle uitspraken eens
niet ee ns antwoordt), De vijfentwintig uitspraken L.ijn in l'en dric puntsschaal: (mee) eellS, I/iel
eells/ lliet Ol/eel/S, el/ OIle('I/S voorgelegd. Voorts
is over een aant,11 actuele onderwl..·rpen si tu at ies
voorgelegd Illet kCllLclllogelijkhcdell en waar

SI/ri Nal/III ,'e Tl/alt./lmle. L('lferkumle.

or
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nodig een catego ri e anders. Ook werd zovee l
mogelijk een toelichting gevraagd op het antwoord. Verder zijn gegevens verzame ld over
bepaalde kenmerken. De vn:lgenlijst was zodanig opgebouwd dat elke jongere die onderwijs

heeft genoten hem kon beantwoorden.
De medewerking aan het onderzoek viel heel
erg mee. Enerzijds was hoogSl\vaarschijnlijk dc
benadering door dc inlcrvic\vcrs, die meestal
heel enthousiast ell met veel inzet hel veldwerk
hebben \/erricht, cic reden. Anderzijds bleek dOlt
de ondervraagde jongeren de vrage n heel erg
interessant vonden. Blijkbaar s loten de vragen
heel goed aan bij hun bclevings\'v'crcld en de
vl!wgswkken waarmee zij worden geconfronteen!. 'Leuke vragen, leuk: wie heeft dil bedacht heb je niet meer van zu lke vragen, ik vi nd
het ee n leuk onderzoek', waren enk e le typische
reacties. Het bleek dat de vragen ook door lager
geschoo lde Hin doe j onge ren over het a lgemee n
goed werden begrepcn. Hct is moeilijk te zeggen hoe groot de non-respons was , naar alle
waarschij nlij k he id niet meer dan vijf tot ti en
procent.

ANALYSE EN RAPPORTAGE
Nada t de antwoorden op de vrage n ware n geana lyseerd, gecodeerd en in gevoe rd zijn rechte
te llin gen per vraag uitgedraaid uil het SPSS
bestand. Omdat abso lut e aantallen hoog genoeg
zijn , verme lde n wij uitsluitend percentages;
son1S met cijfers aclllcr de komma om
arrondingsproblcmen te verm ijd en. Bij de
vijfe nt winti g uitspraken hebben wij in verband
met de le esbaa rh e id e rvoor gekozen om in tabelvo rm uitsluitend de ' mee ee ns' percentages te
verme lden . Voor zover de nief eens/nier oneens
en oneel/s categori e opva ll en de resultaten laten
zie n, hebben w ij dat in de tekst ve rm eld . Wij
hebben via de chi-kwad ra at toets gea nalyseerd
of cr significante verschillen naar de relevante
kenmerken voorkwamen. zoals: religieuze stroming. geslacht, leeftijdsklasse, opleidings-
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niveau en het geboorte la nd (wc! ofniet geboren
zij n in Suriname). Voorts hebben wij ervoor
gekozen om de religieuze stroming bij de uitspraken over religie en geslacht hij de 'overige
onderwerpcn' als belangrijkste leidraad voor
deze rapportage te nemen.
Wij hcbben gestreefd naar cen evenwichtige
verhouding naar geslacht: van dc 305 respon~
den ten zijn 152 man en 153 vrouw. Voorts zijn
jongeren tussen de vijftien en vijfenl\.vintigjaar
benaderd. Gest reefd is naar een evenwichtige
verhouding naar leeftijdsgroep van twintig
plussers (>20 jaar) als twintig minllers «20
jaar). De twintig minners vormen 48% van de
respondenten, waaronder overigens enkele respondenten van beneden vijftien jaar (12-14
jaar). Onder de twintig plussers (52%) zijn cnkele respondenten die ouder z ijn dan vij fentwintig jaar (tussen 26 en 29 jaar). Het
op le idingsniveau is gec lu ste rd naar hao} middelbaar en laag (MAVO. LBO. LO en.gpcciaal
onderwijs). Ruim een kwart (28,2%) had een
hoog op leidingsniveau ( HBO/ Universiteit).
Bijna een kwart (22,6%) had een laag
op leidingsniveau en ongeveer de helft (49.2%)
had een opleid in gsniveau op middclbaar( VWO,
HAVO. MBO) niveau. Ruim een kwart (26.6%)
va n de respondenten woonde zelfstandig, de rest
woonde bij de ouders; so mmi gen woonden bij
familieleden of vri enden. Tenslotte bleek dat
va n de respondenten de helft geboren is in Nederl and en de andere heIn in Surinamc.
Deze groep hcbben wij samen met groep die
naast het Hindoeïsmc ook een andere godsdienst belijdt gerekcnd. De overige vijfenvijfti g
respondenten oftewe l ! 8% rekenen wij tot de
categorie 'algemeen'. Het gegeven dat een groot
deel ni et weet to t welke 1-1 ind oestromin g ze z ich
reke nt of dat ni et relevant vond. komt overeen
met de bevindingen va n het onderzoek van Van
Dijk (1994). I n dat ond erzoek rekende zich
vijftien procent niet tot een bepaalde stroming
en minder dan vijf procent was van huis lIit
Ilindoc, maar noemde zic h nadrukkelijk geell
Hind oe.

//illl/O(,)OllgCr(:'1I

\'W)

SlIr;I/(U/lJl.W: (!/kolJ/sl ill Neder/wui

De SOl/ulmli :~' vortlllien achtenvijftig procent
l \ 77 respondenten) en cic Sal/u!ji \" vierentwintig procent (73 respondenten). Deze ve rhouding naar religieuze stroming leverde een
kleine ondervertegenwoordiging van tic
Samaj i's op qua verdel ing in de I-I indoe gemeenschap. \Vellicht behoor! een deel van de Hindoe
jongeren uit de categorie' algemeen' van huis uit
lot de Sarnaji·s. liet aantal respondenten per
categorie/stroming is overigens omvangrijk genoeg 0111 de7e groepen te vcrgel ijken.
Ondanks beperkingen. Loals een evenwichtige spreiding naar reg io. kan op grom.l vall de
sp n..'id ing Ilaar andere relevante kenmerken worden gesteld dat er sprake is van een doorsnede
van Ilindoe jongeren. Tenslotte zij vermeld dat
hier gaat 0111 een onderzoek naar meningen en
opvattingen en niet hoc de jongeren zich daadwerkelijk gedragen. De resultaten van dit onderzoek geven [J ontlanks enkele beperkingen - eell
goed beeld van Hindoe jongeren over hun religieuze beleving. kennis over het Hindoeïsme en
hun culturele oriëntatie."

BELEVING VAN HI NDOEï sME
Uit de antwoorden over hoc de ondervraagde
Ilind oe jongeren het Hindoeïs me beleven, komcn enkelc opvallende beVindingen naar voren.
Zo blijkt dat bij een aanzicnlijk deel van de
oncler\Ti.lagdc Hindlle jongeren de klassieke tegcnstell ing luSsen de orthodoxe Sal/a/all Dlw/"I//{/ en de hervormingsgezind\.! A/:I"ll SUil/a} ni.lllwelijkseen belangrijke rol spee lt. Het betreft de
vraag În hoeverre God in een of andere vorm
mag worden afgebeeld. Een k\vart van dejollgeren die behoort de Sanatan Dhanna vindt - in
tegenstelling tot algemene opvatting binnen
deze stroming - dal God niet in eell or andere
vorllll11ag worden a rgebeclcl. I3 ij de A rya Samaj
onderschrijft vee l mÎnder dan de helft (s lechts
tweevijtäe) van dc jongeren de heersende
Samaji-opvalli ng clal God niet in een ofanclere
vorm mag worden afgebeeld. Van de categorie
'o/gell/t'ell' dat Lijn grotendeels degenen die
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geen onderscheid naar Ilillc!oestroming willen
maken - onderschrijft een derde de uitspraak.
Een op de zeven Hindoe jongeren heeft geen
uitgesproken opvatting (niet ee ns/ nid oneens).
Blijkbaar zijn veel Hind oe jongeren behorend
tol deze stromingen veel toleranter ten opzichte
van de oude tegenstellingen; Lij huldigen een
eigen opvatting ove r het Hindoeïsme. In dit
opzicht Lijn er indicaties dat Ilindoe jongeren
progressiever en toleranter Lijn dan hllnlluders.
Wat betren verschillen naar kenn1crkcil blijkt
cen verschil Ilaar upleidingsniveau: hoc lager
men opgeleid i~, hoc vaker men /tetel:ns IS l11et
dl' uitspraak 0 r Goel i n een of andere vorm lllag
worden argebecld. V~n de laag opgeleiden is
44,1)%. van de middelbaar opgeleiden is 29.3 1%
en van de hoger opgeleiden is 20.9°1i. het Cl.:IlS
met de uitspraak dat je God niet mag atbcekkn
in een of andere vorm. Ook minder vrouwen _
cen kwart van de vrouwen tegenover ruim cen
derde van de mannen zijn hct ee ns met deLe
uitspraak.
.
De heIn van de respondenten vindt het Ilin doeïsl1le ce n zeer ingewikkelde religie; eell op
de zes heen geen uitgesproken opvatting. Ruim
de hel ft zegt op droevige momenten troost te
vinden in Ilindoc praktijken. Dit geldt vaker
voor Sanatani t55.9(%) dan Samaji jongercn
(39.4 I Xl) en de categorie algemeen (29,4%.).
Slechts een op dc zevcn vindt Hindoe rituelen
oll7in. Van cic Sanatuni is 79.0%1. van de Samaji
is 70AI% en van de categorie algemeen SO.OIXI
het oneens met deze uitspraak.
Voorts praat slechts een kkillc mimicrhcid _
een op dl' negen - liever niet over het llin doeïsme met zijn vrienden. Lager opgeleiden
zijn het J11 ill(ler vaak h ierl11ec oneens: zij hebben
dus vaker moeite 0111 met vrienden over hct
H indoeïsmc te pralen dan hoger npgckidell.
Gegeven deze bevindingen is het niet ve rwonderlijk dat cle overgrote meerderheid van de
onderv ra agde Hindoe jongeren vindt dat llilldoes heel trots moeten zijn op hun religie. Dc
meerderheid geeft ecn positieve intcrpretHtie
aan hel HinJoeïsJllc. Dat gcldl sterker voor cic
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Mee eens met de uitspraak (N =30S)

Sanatani

Samaji Algemeen

Totaal

Je mag Ciod nicl in een of andere vor111 afbeelden
H inclocïsme is ee n Leer ingewikkelde rel igit:
Op droevige momenten vind ik troost in
11 Îndoe-praktijken. zoals rituelen en bhadjam;
Rituelen binnen hel Hindoeïsme zoals bIJlscheren
van het hool"dhaar vind ik oll/.in
Ik praat Illclmijn Nederlandse vrienden liever niet

25,4IXI
43,X%,

4().8%

47.9%

32,7(XI
51.9(Yo

48,J%

55,9%

39,4%

20,4%,

49S};)

14.1 'Yo

26,9°;()

14..1%

over het Hindoeïsme
Hindoes moeten heel trots zijn op hun religie
Het is moeilijk om in Nederland als Hindoe tc leven
Het 1-1 indoeïsme zegl dal je jezelf cOlllinu moet
ontwikkelen

11.3%

9,6%1

12.211(1

13 ,1%

14.3%,
93 XI
12,9%

7R.8%
3,1)0;;,

90.3%
11 ,6(Y;,

67,6%

60,6%

48,1 %

65.2%

hoger en middelbaar opgeleiden (67%) dan de
lager opgeleiden (50%). Voorts zegt slec ht s een
heel kleine minderheid dat het moeilijk is om als
Hindoe in Nederland tc leven, Ook in dit verband is er een verschi l naar opleidingsniveau:
lag~r opgeleiden (23,2 t Y() ) zeggen vaker het
moeilijk te vinden dan hoger opge leiden
(13.3%,) en middelbaar opgeleiden (7.4%). Opmerkel ij k is dat de categorie' a/gemeen" J11 i nder
vaak vindt dat het moeilijk is om als Hindoe in
Nederland te leven dan dejongeren behorend tot
de beide Hindoe stromin gen.
Blijkbaar heert het Hind oeïsme - voor zover
deze religie vo ldoende bekend is in Nederlandeen positief imago en ervaart de overgrote meerderheid van de onde rvraagde Hindoe jongeren
dat ook als zodanig. De meerderheid van de
Hind oe jongeren vindt Hindoe praktijken en
rituelen belangrijk. De hel ft beleeft de religie
ook persoonlijk. Hoewe l de meerderheid trots is
op het Hindoeïsme vindt de helft het niettemin
een zeer ingewikkelde godsdienst.
KENNIS OVER \-IET HINDOEÏSME
Hel blijk! d.<lt bij een deel van de Ilindoe jongeren de klassieke tegenslCllingen tussen de beide

9.r'{1

86.4°,{)

1

31.6%1

Hindoe stromingen een minder belangrijke rol
spelen. Grote aantallen Hindue jongeren behorend tot de beide stromingen behoren wat betreft
hun opslelling meer tot de andere stroming.
Waarschijnlijk is voor deze jongeren het Hindoeïsme in zijn algemeenheid belangrijker dan
dc bijzondere regels behorend bij de verschillende stromingen. Z ij kiezen afllankelijk van
hun persoonlijke opvatting of zij God in een
abstracte vorm dan wel in meer concrete, zic htbare vorm willen aanbidden. Indien wij deze
"c/'Oss-over' Hindoe jongeren (45 S~l!latani en
42 Samaji) optel len bij dc categorie 'algemeen'
dan komen wij op 147 (van de 305 ondervraagde) jongeren. Bijna de helft van de ondervraagde Hindoe jongeren is du s a lge mee n H in doe geo ri ënteerd en niet naar de beide religieuze
stroming in te delen. Wat dit befreft zijn de
ondervraagde Hindoe jongeren tolerant en
nexibel in hun religieuze beleving en staan z ij in
dit opz icht dichtbij de grondbeginselen vall het
1-1 indoeïsme. De vraag is echter hoeveel kennis
zij over het Hindoeïsmc bezitten.
Wat betreft de kennis over hel Hind oeïsme is
onder de ondervraagde 11 i ndoe jongeren sprake
van een wisselend beeld. Op de juiste uitspraak
dal het Hindoeïsme geen oprichter keilt. geeft

Hilldoe JOlIgeren
Tt/hc/ l: Meling

IWI

lW/

S/lril/aall/se q{kOIl/Sf il/ Ivá/er!alld
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de kennis Ol'(c'/" het Hil/duei:mlc

Mee eens ",el de uilspraak(N=305)

Sanahllli Sa",aji Algemcen

Het Hindoeïsmc kent geen oprichter
De goddel ijkc Illalli festat ie Shiva onderhoudt
cic schepping*
Sw<\\ni Dayanancl was ecn prolect dic ongeveer 1000
jaar geleden in Ind ia Icefdc*
Karma is datgellè watje doet: niet watje denkt
Reïncarnatie betekent d<ltje z iel na de dood nÎetllleer
terugkomt
Dhanna is een havan die de pandit uitvoert*
Shri KrishnH is een god met vier gC7ichtr.:n*
Bij hel Dindi feesi staat Lakshmi als sy mbool veln
geluk ccntraal
Mijn ouders denken dat 7e vcel over het I-li ndoeïsllle
weten
Volgens Illij \\'etelllllijn ouders niel veel over het
Ilindoeïsme

drievijfde een correct antwoord; dat geldt iets
mindcr voor dc Samaji en de categorie 'algemeen' dan voor dc Sanatani jongeren. Overige ns zegt bijna eC Il kwart het niet tc welen (ni et
eens/ni et onee ns: 23,R%). Op de onjuiste uitspraak dat Shiva de godde lijke manifestat ie is
van de onderhoud er va n de wereld (Vishnu)
gee ft de helft een onjuist antwoord. Sh iva is
immers de manife statie van regeneratie van hel
leven en vernieti ger va n het kwade. Eenderde
van de o nd ervraagde jongeren zeg t het niet te
weten. Swami Dayanand, die de Arya Samaj in
1X75 te Bombay in India oprichtte. schijnt evenmin goed bekend tc z ijn . Tweevijfde va n de
ondervraagde Hindoe jongeren is hel eens met
de onjuiste uitspraak dat hij duizend jaar geleden leefde en eve neens tweevij rde zegt het ni ct
te weten (zie tabel 2).

Totaal

62.9 0;;)

50.7%

4~.1""

59J,:ui)

54.S%

42.9%

39.2 11 0

51

39.2'%
SI.I)°u

40.X'Yu
5 ..L6J1'o

).8'!/"

3.( 11

g,(10;)

A' ~II

38.9%

47.1'%

50.9%

56.JlYu

1.7'Yo
15A%
16.6 u (l

S.5°!r)
17.4'1u
14.)!'u

15Aoo

1.5 AU 0
1(l.S""

87 .1 0,,)

76.1%

71.2%

X5.I"u

36.7%

32.9%

44.211"

3X.7"0

16.9%

21.! %

32.ro

21.5 1Y"

1)

*onjuiste uitspraken
Opvallend is dat enkele aspec ten V<-I n het llin doeïsme zoals reïncCl lïlafie ell in mind~n: mate
karma wel beter bekend zij 11 bij d~ meeste van de
ondervraagde Hind oe jongeren. Meer dan d~
helft weet wat karma is ell is het ni ct ~cns met
een onjuiste uitspraak over d/ulI'II/a. Shri
kris/uw blijkt nog beier bekend tc zijn: bijna
tweederde is het oneens l11et het o njui ste "intwoord dat hij eell God is I11l.;t vier gC7ichten.
terwijl een op de zes het wel eens is met de ze
onjuiste uitspraak.
De vraag is ec ht er in hoeverre cr sprake is van
vc rschi Il cn Ilaar bcpaalde kcnmcrkell. Wc z HgCIl
rceds dat de Hindoe stroming waartoe mcn z ich
rekelll nauwelijk s vcel uitmaakt wa t betreft de
kcnn is ovcr het 1-1 ind oeïsllle. De Sanata n i jongeren (54.8%) geven overigens over Shiva vaker
dan de andere jongeren het o njui ste antwoord.
maar vaker hel juiste antwoord dat het Hin doeïsme gecn oprichtcr kent. Andere kenmerken laten enke le sign ifi can te verschi llen zien.
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Iloc hoger mcn is opgeleid hoe vaker men weet
\vat reïnca/ïla/ie en dha/'/J/a is en geeft geen
onjuist antwoord over Kri shna. Toch zijn wat
betreft opleidingsniveau tussen Hindoe jongertn gee n bij zonder grote verschillen in hun
kenni s over het Hindoeïsmc. De groep van twinIig plussers geeft vaker het juiste ant woord over
Swami Dayanand en over reïncarnatie dan de
twintig minners. Hel al dan niet geboren zijn in
Suriname wijst nict op verschillen in kennis. Er
is overigens een significant verschil tussen
mannen en vrouwen wat belreft de juiste uilspraak dal de godin LasklJli al s symbool van
geluk centraal staat bij het Divalifèest (het
lichtjesfeest): meer vrouwen (87_8% ) dan manncn (76,5%) zijn het eens met de juiste uitspraak. In hoeverre Laksmi als een vrouwelijke
vorm van degoddclijke manifestatie een verklaring biedt voor dit verschil is niet nagegaan.
Tenslotte hebben wij ook gevraagd hoe het
staat meI de kenni s die hun ouders bezitten over
hel Hindoeïsme, Ruim eenderde zegt dat hun
ouders denken dat zij veel weten over het Hindoeïsme. Bijna een kwart stelt zich neutraalop.
De Salllaji's zjjn het echter vaker oneens met de
uitspraak (meer dan de hel ft). Ruim een op de
vij fvi ndt echter dat hun ouders niet veel over het
Hindoeïsme weten. De in Suriname geboren
jongeren vinden vaker dan dc in Nederland
geboren jongeren dat hun ouders niet veel over
het Hindoeïsme weten.
BEKENDHEID MET HINDOE
GESCHR IFTEN

Het bee ld dat een groot deel van de ondervraagde Hindoe jongeren nauwelijks kennis
heeft over hel Hindoeïsllle, wordt bevestigd
wanneer gevraagd wordt of zjj iets weten over
een aantal Hindoe geschriften. De helft heeft
ooit iets gehoord over de Blwgavad Gita en over
de Rall/ayana. Minder dan een kwart heeft ooi!
iets gehoord over de Veda~' en een tiende overde
PI/ral/a ~.. Er blijkt we l een significant verschil

naar opleidingsniveau: hoe hoger de opleiding
des te vaker men ooit iets gehoord over deze
geschriften. De Sanalanijongercn hebben vaker
dan de andere jongeren iets gehoord over dc
Bhagavat Gita en Ramayana. De categorie 'a/gemeen' heeft ook minder vaak dan de Samaji
ooit iets gehoord over deze heilige geschriften.
Ook uit een eerder onderzoek (Van Dijk, 1994)
blijkt dat de Hindoe geschrirtenniet erg bekend
zijn: minder dan een kwart zou iets van deze
geschriften hebben gelezen. Waarschijnlijk is
hel grote aantal heilige geschriften binnen het
Hindoeïsme vergeleken bijvoorbeeld met de
Islam en het Christendom Cl' mede dc oorzaak
van dat bijna de helft niet één heilig Hindoegeschrift kent. liet wissclend beeld over de
kennis van het Hindoeïs11le kan ook Ie maken
hebben met het geringe bezoek aan de malldir
(Hindoe tempel). De overgrote meerderheid van
de ondervraagde jongeren geeft desgevraagd
aan dat zij meer over het Hindoeïsme willen
weten.
MANDIRBEZOEK EN PANDITS

De mane/ir (I-lindoetempel) speelt ve rgeleken
met de moskee bij moslims en de kerk bij chris~
tenen een minder prominente rol bij de religieuze beleving_ omdat vecl Hindoes vaak thui s
een eigen hui stempel hebben. De frequentie van
het bezoek aan de mandir geeft echter wel een
indicatie van dc mate waarin de ondervraagde
Hindoejongeren het Hindoeïsme praktiseren.
Uit tabel 3 blijkt dat weinig Hindoe jongeren
wekelijks een mal/dir bezoekt. Een kwart bezoekt de maf/dir een of een paar keer maand en
ruim een kwart een of een paar keer per jaar
(vrouwen doen dat iets vaker dan mannen).
Bij na de hel ft bezoekt de IIwlldir nooit ofslechts
incidenteel. Het laatste staat voor de categorie
anders: er worden voorbeelden genoemd in de
trant van "als cr iets bijzonders, ja: ec n keertje
maar, ik ga zelden: doe thuis een paar keer puja
[het brengen vall een alTer]. ik bid thuis, op

/ lindoe jOl/gerel/ \'(//) Surinaamse ((/koll!sl in Neder/mul
Tahe/ 3.' lI l/lil/eer henje

I 'O O/'

he//aats/naal' eell mal/di/' gew(:'est:

(1'=305)

Man

Doe \\'I.!ek
1-3 wdetl gd:dl.!ll
Maalld gdedl.!l1
Paar maa nd e n ge leden
Vorig jaar
Meerdan I jaar gL'ledcn
Nooit
Anders, . '

go,o

6%
I Y X,

71'l(,
17%
18%
20%

Totaal

!//(! I! dir

1'(/1/

6(1)
6'\0

13%,
7"l0

100%,

100%,

1U()IX,

I-J. l ~)

I X' ~(I
IJu(I

PANDITS

Pand its (H incloepri ester) spelen ee n betangrijke
rot binnen hel Hindoeïsme al s. 'overbrenge rs en
in standhoude rs' va n Hindoe waarden en nOl'men , De laatste jaren is veet discllssie over cic
positie va n en de wijze \Vaarop pandil s de ge lovige n Illoet bejege nen . De jongeren is ni et gevraagd hoc zij wil len dat de pandit s zich moeten
opstel len. maar hen is bij het interview cen
situatie voo rge houden. Wij hebben gev raagd
naar hun menin g over hoc hun ouders zo uden
reage ren. Dit zegt namelijk een en and er ove r de
relati e tu sse n de ouders en dc jongeren al sook
welke rol de ouders V~1I1 een pandit ve rwac hten .
Pandits zul len immers - dee ls te recht va nwege de

moelen heb be n - scoorl heel laag (zie ,abel 4).
And ere red en zijn: bidden, activiteite n en dergelijke zoa ls: · ve lj aa rdag. zo maar; ik moet toc h
een kee r gaa n, ik bad rnijn diploma beh(Jald. je
mod wat vanje ge loofwelCll , cr kwam een Guru
lIil Indi a. ik g ing kijken hoe het was, mijn vrouw
witde dat graag. ik gi ng voo r ze lfontw ik ke ling.'
d(' reden

-J.%,
6%
11%
7%

<)° 0

als ontmoetin gs punt voo rjongeren -

\\'(lS

TO"I,1I

n o;;)

voor zover d", I/wJI(/;r ee n derge lij kc functie zou

{({hel 4: H'clf

Vrnuw

2(0);;,
10°/',
16%,
17%

moederda g", Wij hebben ook gev rn agcl naar de
reden va n het bezoek (Jan de /lwlldir, Hel blij kt
dat de bela ng rijkste reden (bijna ee nderd e) eell
re ligie uze f~cs tda g is. gevo lgd doo r "er was iel.S
bijzonders in de famili e", Voor ee n op dc acht
was het omdat hun ouders dat zo graa g wilden,
De
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(N=30S)

Man

Vrouw

Mij n ouders wilden dat LO graag
Er was iets bij zo nders in (jc familie
Je komt daar 1I indoe jonge re n tegen
Er was een re l igil.!uze I~cstdag
Anders,.

X%
24%

16'%
26%
2%
30%
26%

31\:\)
31 '~ lJ
29%,

100%,

100%

Tot .. a l

4(%

32°'\\
32%
100 l yu

Totaal
12%,

25%
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Tabel 5: Slei. je treedt ill discussie met eell palldil. Hoe =oudellje uuders hierop reageren?
Vrouw

Totaal

(N ~305)

Man

Ze beschouwen hel al s leergie ri gheid

45%.
11 %)
9%
26%
9%

35°,{)

Ze vi nden je oneerbiedig
Ze worden kwaad opje
Ze doen mee met de discussie
Anders ..

19%
11 %
28%
7%

40%
15%
10%
27%
8%

Tofaal

100%

100'Yo

100%

le e ftijd van jongeren - mind er waarde hec hten
aan de mening van dejongeren , maar de menin g
van de o uders we l belangwekke nd vinden.
Opmerke lijk is dat twcevijfde van de onde rvraagde Hindo e jongeren (meer mannen dan
vrouwen) vindt dat hun ouders een di sc uss ie van
de jongere met een pandit a ls leergierig heid
zo ud en besc houwe n. Me er dan ee n kwart stelt
dat de ouders mee zo ude n doe n mei de di sc ussie. Een kwar! vindt dat de ouders het a ls o ne erbiedi g zoude n ervaren of ze lfs kwaad zo uden
worden op de jonge re. Opvallend is dat meer
vro uwen de ze menin g z ijn toegedaan dan mannen. De pandits zijn doorgaans mannen - op een
paar na behorend lot de A rya Samaj - en ee n
disc us sie tusse n ee n jongere vro uwen ee n
oudere ma n wordt blijkbaar (nog) ongepast gc-

acht, Het blijft ec hter ve rm eldenswaa rd dat ruim
tweederde va n de jongeren vindt dat hun o ud ers
z ich zeer tolerant zo uden opstellen. Dit
indicee rt dat deze jonge ren en waarschijnlijk
ook hun ouders ee n re latie wi ll en met ee n pandit
wa arbij di sc uss ie mogelijk mo et zij n over belangrijke thema' s. Bij de categorie anders worde n genoemd: 'dat doe ik ni et, ik begin e r /lief
aan, ze juichen het toe , ik ZO u niet met pandits
praten, laten me me t rl/st , ik Z0 1l het ni et doen, ze
laten me, geen idee, uitp raten/uitleg, ik weet ni et
wal ze zo uden doen ' .
Tevens is in bee ld ge brac ht waarom de ondervraagdejon ge ren me nen dat z ij Hind oe zijn .
Het blijkt dat voor de me erderheid omdat ze 'zo
z ijn opgevoed of geboren' de belang rijk ste redenen is dat z ij Hindoe zijn. Een kle ine minde rheid

Tabel 6: Je benf Hindoe ome/a/je
(N ~305)

Uitslu it end vegetari sch eet
Op Holi- en Di va li -dilg vegetarisc h eet
Kriti sc h bent naar jeze lf
De voeten van je ouders aanraakt
Zo gebore n bent
Zo opgevoed bent
Je zo voel f
Anders . .
TutlUlI

Man

Vrou\\'

Totaal

1%
8%
2%
1%

2%

1%

1%•

34(X)

36%

35%

43 %
10%
1%

48 %
1%

45%)
8%)
1%

100%

100%

100'Y.)

4 1%

2%

6%

2%
6%
2%

./

HindoejolIgerelI
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Talud 7 : Culturele oriëlllmie WIII J-/il/doejol/gerel/ !laur stroming

Mrr rells met de

1Ii1spraak(N ~ 305)

Sanatani Samaji AlgenH.'1.'1l

Ik vind het belangrijk dal mij n ouders bepalen
wat het beste is voor mij
l-lindoL' ouders kunnen het beste bepa1cn welke
studie hel besle is voor hun kind
Hindoe ouckrs kunncn hel besle bepal en wie dc
juiste huwelijkspartn er is voo r hun kind
Ilindoe jongeren moeten later hun kinderen op
de7clfde wij ze opvoeden zoals 7ij ze lf zijn opgevo('d
Problemen bespreek ik hetlierst met mij n vrienden
Familielede n adviseren mijn ouders teveel over
za ken wnar IC geen ve rstand van hebben
Ik kijk liever Ilaar Ind iase dan naar Amerikaanse films

zegt ollldnt . jeje zo voelt ' . Andere redenen z ijn
nnllwclijks van belnng.
Bij de categorie mlders zegt eenjongere '0111datje ni e t bent besneden en geen rundvlee s eef.
Dit is een duidelijke verwijz in g om z ich als
Ilind oe te onderscheiden vnn de Is lam . De Hin doe opvoeding en het gebo re n worden in een
Hindoe familie zijn dus de belangrijkste elementen VJn de Hindoe identiteit.

CULTURELE OR IËNTAT IE

Wij hebben reeds geconstateerd dat bij een
groot dee l van de ondervraagde Hindoe jongeren z ich veranderingen hebben vo ltrokk en verge lek en mei ruim twintig jaar geleden. De inv loed va n de Nederla ndse samen leving is onmi s kenbaar. Met nam e individualisering ell
daJrmee same nhangend ze llbeschi kking heeft
grote gevo lgen op de ge ri c hth eid op bepaalde
wanrden en normen, de zogeheten c ulturel e
or iëntat ie. De culturele orië ntat ie van de o nd ervraagde Hindoe jongeren is in beeld geb racht
door hen ee n aanwl uit spraken voor te leggen
over de relatie ouder en kind. Binnen het Hin doeïsme is doorgnan s de zeggensc hap va n de
o ud ers over de toekom st van hun kind groot.

Tota'll

17.0%

12.rlt)

7. TYo

15.()%)

lU.2%)

7, I(!ru

9,6(Yo

l),XfXl

5.I(X)

11.3%

5,0%

6,L)° (J

27J(X)
25,U%

23YYO
35,2%

9.6%
40.4 %

24.4%
3 1.4%

41.1 %
33.5%

32.9%
31.m/o

3RSYo
17.3%

40.4%1
31.4%)

Een duidelijke trend is dat een groot deel va n de
ondervraagde I-I indoe jongeren ze llbeschik k ing
prefereert. Een op de zeven vind t het belang rijk
dat hun ouders bepalen wa t het beste voor de
betrokkene is. Mannen vi ndc.:n dat vaker dan
vrouwen en ook lager opgeleiden vinden dat
vaker dan hoger o pge le id en. Ruim tweederde
verwerpt echter deze uitspmak, Een heel kleine
minderheid (een op de tien) Vflll de jongeren
vi ndt dat hun ouders het beste kunnen bepalen
welke studie voor de betrokkene het besle is:
lager opgeleiden zij n het vake r hiermee eens
dan hoger opgeleiden. De ovcrgrote mcerderheid verwerpt dc uitspraak dat o uders het bestc
kunnen bepalen wic de juiste huwelijk spartner
is voor hun kind (cr is een 1ichtc trend dat Samaj i
jongercn deze uitspraak iets mi nd er ve rwerpen).
Dit resultaat kan al s ve rra ssend worden besc houwd. omdat binnen dc Il indoe gemeensc hnp nog steeds vee l ouders het sta ndpunt hu ldigen dal z ij het beste de huwelijkspartner kunnen kiezen voor hun kinderen.
Meer dan de helft vindt dat de ze lfbesc hik king niet a ll een ge ldt voor hUil gene ratie, maar
ook voor de volgende gene rati e. De meerderheid verwerpt de uitspraak dat I-lindoejonge rcn
hun kinderen op dezelfde \vijzc moeten opvoe-
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den als zijze lf zijn opgevoed. Een kwart is het
echter ee ns met de uitspraak. De Sanatani-jonge ren heb ben iets vake r deze mening. Jonge ren
di e in Suriname zijn gebo ren zij n het vake r ee ns
met bove nvermelde uitspraak dan jongeren di e
in Nederland zijn gebo ren. Lager opgeleiden
zijn ook va ker eens dan hoge r opge leiden . Bijna
ee n kwart stcll zich neutraa l op tege n dc uitspraa k. Er is ee n li chte tendens dat de Sanatanijongeren iets behoudender zijn .
Bijna eend erd e besp reek t zijn problemen liever met vrienden. Sanatani-jongeren doen dat
minder vaa k. Ee n kwart van de onde rvraagde
jongeren stclt zich ovcri gcns neutraal op. Erzijn
verder nauwe lijks signifi cante ve rsc hillen wat
bet re n: de andere kenmerk en va n de ondervraagdcjollgcrc n. Op dc uitspraak dat fa milieleden hun o uders te veel adviseren over zaken
waar ze geen ve rsland V~1I1 hebben, zij n er wel
verschi llen. Twcevijfde is het eens 111et de uitspraak ell dat wordt iets vake r door vro l/wen

(44%) dan mannen (38%) en iets vaker door
Sanatan i dan Samaj i jongeren onderschreve n.

Tenslotte blijkt wat betren de gerichthe id op de
Indiase dan wel dc Weslerse cultuur dat slec hts
ee n derde lieve r naar Indiase films dan naar
westerse film s kij kt. Er is lichte tendens dat
vro uwe n va ker dan mann en en ook lager
opge leiden vaker dan hoger opgeleiden deze
voo rkeur hebbe n. Dil is een op merkelijk resultaat. wa nt nog nict zo lang ge leden keek dc
meerderhe id van de Hindoe jonge ren naar
Indiase films. De Indi ase fi lms bieden een
oriënlatickader voo r waarden en nonnen. Wat

dit belren loopt deze oriën tatie vall Hi ndoe

jongeren terug.
Een belangrijk instrumen t 0111 dc religie te
behouden, over tc dragen en te beleven is dc
beheersing van dc laa I waarin dc godsdi enst
doorgaans word t gep rakti seerd. Dal is bij dc
Hindoes vaak het Hindi meestal vermen gd meI
het Sa rn amÎ . Men zo u het ruwweg kunn en duiden als Sanult11 Î-J-lilldi . Wij hebben dcjongcrcll
gevraagd ofzij hel Sarnami-Hindi beheersen in
dc zin van het kunnen verstaan en spreken.
Tweevijfde zeg t hel Sarnal11 i-Hind i goed tc
beheersen , terwijl mcer dan een kwart hel /li et

beheerst en bijna ecn derde maar ecn beetjc de
oOl-s pronkcl ij kc moedertaal beheerst. Hel gegeve n dat de mee rderhe id van de ondervraagde
Hindoejongeren dc oorspro l1ke lij kc moedert aal
- en dc laaI waa rin nog vaak gepred ikl word t en
rituelen worden uitgevoerd - niet of slechts een
beetje beheerst, maakt de ove rdrac hl va n het
Hindoeïsme aan dezc jongeren ex tra moeilijk.
Almct al kan worden vas tgesteld dat cr sprake is va n indi vid uali serin g en verwes tersi ng
onder Hindoe jongeren, zij het dat een minderhcid zich blijft ori ën teren op traditionele Hindoe waarden en Indiase films. Dat geldt in iets
sterkere male voor lager opgeleide en Sanalan ijongeren en voo r degenen di e in Suriname zijn

geboren.

Tahel8: Be/teersje /tel Samall/i-Hindi?
(N ~ 305)

Ma n

Vro uw

Totaa l
3 1,7°h)
28,4%
100 1%

Ja, goed
Ja, maar ec n beelje

37,7%
33, 1%

Nee, nmlwclijks

29, 1%

42,t %)
30.3%
27.6%

Tota .t l

100%

WO ";;)

39,9 11()

llim/oejol/ge/"(:'II

1'(11/

5;/fril1({(/lI/s(' ((Ikollls! in

CONCLUS IE

In tegenstelling tot dc oudere ge nerati\,; spee lt
onde r een nanziclllijk deel van dc ondervraagde
Hindoe jongeren de klassieke tegenstelling tussen de orthodoxie (Sa nalall Dharma) en hervormin gsgezindheid (A rya Samaj) nauwelijks een

rol vnn betekenis. Bijna dC' helft van dc
onderv ra ageb: 11 indoe jongeren kan dan ook
worden aanged uid als 'CfïJ.\'SOI 'cr Hil/do(:'s ': zij
interesse ren zich voor hel algeme ne Hindoeïsme. De meerderheid van de Hindoejongeren is zowe l op de \Vcstcrsc c ultuur als in bepaalde opzichten op de Hindoe cultuur gericht.
Het overgrote deel van de ond erv ra agde jongeren vindt dat zij Hindoe zijn omda t ze '70 zijn
gdJorc ll ofopgcvoeJ".
De overgrote 111ccrderheid van de Hindoe
jongeren istrots op het Hindocïs111e en vindt het
niet moeilijk als Hindoe te leven in Nederlan d.
Het Hindoeïsme heen in de brede samenk ving
een positief imago en bepaalde Hindoe eo n cep~
ten als reïncarnatie en karrlla zi jn 'II/OiJlSfreOIll'
geworden. Een groo t deel van cic Il indoejongcreil vindt het Hindoeïsme echter een zeer inge\Vikkelde godsdienst. Dit is ni et verrassend: het
betreft ill11l1ers een van de oudste reli gies die
bovendiell ee n breed palet van filosofie tot
kunst bestrijkt en niet door iedereen in v ol~
doen de mate kan worden geke nd .
ll oewe l de meerderheid va n de llindoe jonge~
reil nauwelijks de II/am/ir bezoekt. zegt de helft
va n de ondervraagde jongeren op droevige momen ten troost te vi nd en in Hindoe rituele n. Een
mcerderheid va n dc Hindoe jongeren beheerst
ec hter het Sarna mi - Il indi niel of slechts ee n
beelj..:. Vaak worden de preken en ritu elen in hel
Hindi. so ms in het Sarnam i~llindi , ge houden en
so ms ook in hel Nede rlands toegelicht. De frequentie V<l n hel bezoe k aan dc mandir.\" is niet
bij ster hoog onder Hindoe jongeren. Vaak be70ekt men de mUI/di,. omdat "er iets was in de
familie' of op hoogtijdagen. Als ont illoetingsplek voor jongeren scoort de mundir slccht. Een
/lU/lldir is \Vaarschij nlijk ook ni et de plek voor

NeC!o1alld
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jongeren 0111 e lkaar te Ontmoetell . Jongeren zul len eerder de mandil" bezoeken op momenten
wa nn eer zij geestel ijke onde rsteu nin g of eell
gewijde sfeer behoeven om bijvoorbeeld hun
leed te verwerkell.
De kcnni s over het II Îndoeïsme schiet bij veel
Hindoe jongeren tekort; vaak hebben 7ij ze lfs
verkeerde voors tell ingcn. I3epaaldc llindoe
basi sconceptcn en waarden zij n onvoldoende
bekend. Ve len zijn ni et bekend met de belangrijks\c hei Iige gesc hri flen. De mecste jOllgeren mei name lager opgeleide Hindoe jonge ren geven echter aan dal zij graag mcer ove r hel
HindoCÎsme willen weten.
I1 indoe jongeren geven verder a ;111 dat zij met
pandits Lo ud en wi llen discuss iëren over maatsc happelijke vraagstukke n. Een ge lijkwaardige(re) relati!.: wordt gep refereerd. De positie
va n de pandits zal in de visie van de jongercn
moeten venl ndcren van een autoritaire raadgever naar een gewaardeerd!.: adv ise ur ell gesprekspartner.
Er is ee n tende ns \Vaarbij laag opgek:id!.: jon ~
geren meer problemcn hebben met hun Hindoe
identiteit dan de hoger opgeleiden. Geslacht en
op leid ings ni veau Iatt;n in de mcestc opLichtcn
nauwe lijks op merkelijke en interessante vcr~
se hillcn 7Îen. Nie t verrasscnd is uitkomst waaruit blijkt dat laag opgeleide Hindoe jongeren
behoudender zijn ~n minder kennis hebben over
het Hindocïsllle dall de hoger opgeleide jongereil.

Wat bctrell. de cu lturele oriënt<l li e is cr sprake
van indivi du ali sering en in Lekere 111,11e V<ln
ver\Veste rsi ng onder Ilindoe jongeren . Zij pre~
tere ren zellbesc h ikk i ng en minder bemoeizucht
van de familie. Slechts ee n klein deel va n de
jongeren kijkt liever naar Indiase dan naar westerse film s. Ee n voorz ichtige co nclllsie di!.: wc
op basis va n dc interviews met de groep Ilindoe
jongercn kunnen trekken is dat in meerderheid
bij hen sprake is vall dc ont\Vikkeling van een
positieve identiteit waaraan het positievc imago
va n het Hindoeïsme in Nederland zee r zeker
mede heen bij gedragen.

/
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NOT EN
I, Zo bestaat sedert \ijf jaar de ~Iiçh t ing Organisat ie I lindoe Media (OliM). Ol iM \crtorgt \anuil cm Ilindoe pcrspccllcf
rrogra1l1tll:l's op radio en televisie en geeft een blad uit. In het kader van hct vijfjarig bc~laan \\ildc OHM meer inLil.:h! in de
beleving van Ircillind(lcï~mc under I lindocjongcrcncn gafcen npdr,u.:ht voorditOI1(kr7ock hicrrm:lr. Ik dank ehander Mathuracn
O liM voor hun l1h:dc\\'cr king.
2. In N(.:(krland is cr 71JdclillgS aandachr gc.'ithonkcn û<ln HindoSI:ia l1SC jongeren in sommige ondrrlOckcll. Zo com:ludcat
Vcrl..uytcn dal bij Turlcil en Marokkanen religie een hctlllgrijkcrc fol ~chijllt tc spclcnlhm bij Ilindost allcn, VOlJrl~ constateert hij
dat ck etnisch..: idcntitcit \'(1or Ilindostanllsc (en Turkse) jongeren geen component is die voor deLe jongeren een duidlolijke en
m:galie\'c ill\ loe<l op hun globale :rdfwaaruerillg heelt Hindostaanse I11ci~jes voe len I"ich overigens rWI a l ~Tl1rkse meisjes minder
gdukkig omdat 7ij minder levred..::n zijlllllet hun schoolrre~laties dan de lIi ndost;lan~c jOllgcl1.~ (Yerkuyten 1988: 155). Uit
onderzoc l \ all de I· ra~rnLl~ unh er~iteit ( 19(8) bi ijk t cc hIer dal II inuostilanse meisje,> "cd \ elker dan :mtoehtone leeftijdgenoten
Ldfmcxmlncigingcn hchhell.lJi t hecHte l11akellmet ~neialc stres~ die Lij ondcrgaan als gem lg van doorbrcking van bepaalde
eulturde tradities ,
J. Wij rek~o/lcn lot Il indnc,- nok autm:htonen die behoren tot de IllIn° R:Ullel bewegingo de Transl"Cndc1l\ale f.,leditatie en anJerc
) IlIldoe ~lfOllilllgen alsook lilmloe,> afkomstig uit andere landen . Ind i..::n uilslui tend dc l lindoe'> van Surinaamse atlomsl worden
geleld dan hellraagllwl aanlail l ind(le.~ ruim 100.000.
~ . Zie: Veen man (199--'): Mungra ( I'NO): Van Dijk (rtxl) ( 1994); Chocnni (1995): Bloernberg( 19(5); Lielll(2000). II I LI~lnltiefis in di t
\ erband tlat op ecn stud iedag in 1997 over jeugdcrimina li teil gcorg:11l1secrd door d(" Ilindoe jongerenorganisatie -\Icllic Youth
Nctherlands- n :tlmeliJ l ~ gCge\ en~ beschikbaar bleken tc 7ijn oVér Ilindoc j ongeren inll:gcn~lelling tOl andere groepcn allochtone
jongeren. De t e neur\,;r ~Ja tllindoc jonge ren niet opvallen in dccriminalitcit . Voor 7()\ er hekcnd zijn H indoes wel \crtegellwoordigd in dc :rogehclcn \1 ine boorden criminaliteit.
5. l iet inter\ iew nam ci rca dcrl ig minuten in beslag. De overgrote meerdcrhcid lan dc intcr"ic\\:. i~ afgenomen op de mecrd.wgsc
Milt/II injuli I99R in Den Il aag. Elk jaar in de rnaandjul i vindl in Den Ha:lg 13 de ~ta d waarrUl11l derllg- Iot vijrcndertigdui7end
I-' mdoes woncn - een meerdaagse onlmoeti ngsfestival Mihm plaats. Hoewel ()oJ... .mtochtonen en leden van andere allochlone
groepen ,\ fifal/ bez(leken, Lijndemeeste bezoekers van Il indosl:lanseafkomsl. Dil fe~li\'al bood de Illogelijkheidomgrole groepen
I !indoejongeren te bemlderelr C/lte interviewen. Ongeveer ticn procent van de inten icws I~ elders afgenomen: via nel\\erlen en
j';]nlllidcden \an de imcnic\\ers en anderen dil' hun rncue\\erking hebben verlecnd aan hel onderzoek. Een deel van de
vragenlijsten is door - mee,-tal hogcr geschoolde - respondenten I.e lf Inge\lIld. Iiel ~tre\cn ,vas 0111 minimaal dridl0nderd
illgcntl(k CII bruikhar.:: vragcnlijstcn IC krijgell. Ruim uridlOndcrd n:spomlcnlcn Lijn geïlllcrvicwo, Uitcindclij~ bleken
drieh(mdcrd\ ij I' vragen lij slen bru ikbaar.
6. Eind jarcn negentig heen IÎeh hinnen de Sanatani groep in Nederland ecn sp lit~ing voll rl)kkcl1. De groep Sanalanis die de
erfelijkheid van hetlastcnslel scl \erwerpen en vinden dal de karlIla (verdienstel hepanlt 101 welke kasle l11en behoort en dalnict
uÎI,luitcnd 'geb(lren' Br;lhl11anen' pandit kunnen \\,()f(kn, noemt Lich de KarnlH\adiselle slrot11ing (Karmavadis). De Sanatani~di..:
de orlhodnxc principe~ Irll(j\\ lijn gehle\'en slaan bekend <tb de Janmav:ldis (zij dic uitgaan \an de kasi..:: van geboorte). \Vcliswaar
heeft deLe '-plibing IKIl in de Il indoc samenle\'ing nog niet .wdanig gCl11ani fc~tecrd dal \ecl Sanalanis Lich afficheren al~
Kann3\adi~ of Janmal ·'!lJj~. op in~lilutionecl niveau i ~ cr echter \Icl erkenning. In de lIindoeraa<1 Nederland (IIRN). de
ge~prel~partner \ an Je i"ll'derlambe 0\ cr/wiJ. hlobben beide Sall:ltani stromingen I"ctd,-.
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'Het is hier wel stil, doch het klimaat vergoed het
nogal'
Een korte familiegeschiedenis aan de hand van
de brieven uit Suriname van Esther de Friderici
1809-1 835

V

(m Esr!Je/" WiJhe/milia de Friderici-Besie/"

is l1iet /t eel r eel /Je/.;elld. Op /t ef port rel do/
\'(111 haar dm /Jel\'(ta/"d is gehlerel1, l\"Ord/ ::e

(~/geheeld

als eell aaJ/lrel..ke/Uke. he willig kU-

kel/dejollge \"/"Olf\\ ·. ZU i ."" gekleed ill ee/!.fj"CIoiL'
jupoll. Haal" dOlIkere haar is overeenko!lls/ig df!
mode 1"(111 hef hegil/ 1"(111 de Ilegellfiel/de eellll'
opgestoken. [('11 paar eell\'Ulfdige sieradcl/
cOlllple/eren hel hee/d \'(/11 eel/jonge \'rol/\\, ui!
'he/ere krillgel/ '. I

INLEIDING

Esther Witheilnina de Frederici- Besier werd geboren op IS Illaart [SQ9 al s dochter van mr.
Pierrl' François Besier en Margaretha l3artha
Slichtenbree te Deventer. Haar vader was in die
stad directeur van dc posterijen. Esther was hel
eerste kind uit deze ve rbintcnis. lij zou in de
loop vall (k tijd nog geze lsc hap krijgen van
negen broers en zusters. Op \ maart 1832trad zij
te Dl'vcnter in het huwelijk 111 et I11r. Jurriaan
Hendrik de F ri derici. ~ Naar alle waarschijnlijkheid woonde het jonge gezin eni ge tijd in
Zutph en. Daar werd op 3 juni 1833 zoon Carel
François geboren. Nog datzelfde jaar vertrok
Esthe r met kind cn ec ht genoot naar Paramaribo. '
Gedurendc de periode 1833 tot 1835 sc hreef
Es ther dl' Frcderici-I3es ier met grote regehTIi.m\
brieven naar haar ouders in Deventer. Brievcn
die ze onde rt ekende mei 'I-lesje". Uit de brieven

Ow Tljdsel/l'Ui

\'(JOj"

komt li esje naar voren als eell zorgzame Illoeder
en ech tgenote. Zij is nJ<1r goed Holl ands gebruik
redelijk 'op dc penning", Waar mogelijk probee rt ze geld te besparen door de zaken die zij
nodig heeft voor het huishouden via haar moe-

der in Nederland aan tc schallen. Zij is ze ker
geen 'llitga,m s- of soc iety type', 1l1(1<lr ze kan

'gezelligheid' wel waarderen. De

10011 Villl

haar

brieven is in het algcIT\CCn nuch[l.;r en op timi s-

ti sc h.
De brieven geven een (beperkt) bectd van hel
\even in cic kolonie. I-lesje heelt niet dc intentie
gehad als chroniqueur te fungeren. I-laar brieven
be handelen veelal de 'ditjes en datje s' die voor
haar hui shouden van belang zijn. Zij bekijkt dc
alledaagse werke lijkheid V,l\) het leven in dc
kolonie met de ogen van een lid van de fnmilie
. Doorsnee'. Geen brede beschou wingen over dc
vCTwcrpelijkheiJ va n de slavernij ofhet nut en
de noodzaak van de kolon iale verhoudi nge n.
Wat zij waarneenH en vermeldt in haar brieven
beschouwt zij als ecn vas tstaand gegeven, als
behorendc tot de 'normale dingen va n alledag'.
Zo nu en dan. bijna terloops. roert zij het bestaan
aan van de (huis) s laven die haaroll1ringen. Ook
\Vorden de slaven genoemd die op de plantages
van haar echtgenoot werkzaam zijn.
I-Iet beeld dat Esther (I-lesje) van het sla ve nbestaan gee n. loont gee n e nke le co mpas s ie. Dat
is ook ni et Ic verwachten van cl.;n negentiende
ee uwse vrouw die s lavernij als gcgçve n aanvaard t. Aan de andere kant 1110et worde n ges teld
dat met uitzondering van enkele negatieve op-
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merkin gc n ove r ' de diefachtigheid ' va n haar
huismeiden en het ' neger Engels' dat deze bez igen, haa r menin g ni et opvall end neerbui ge nd or
andersz ins negali e t' i ~. Oo k da t moe t mi ssc hi en
ni et wo rden ve rwacht van ee n ' doorsnee toeschou we r' ,

Va n de brieve n aan haar oud ers is ee n vijfticilla) bewaard en in bezit van dc famili e. 4 In dit
artik el wordt een aantal fragmenten uil deze
bri even verm eld . Daarbij is met name gezocht
flaar di e passages di e iCls ve rte ll en ove r het
leve n in hel nege ntiende eeu ws Suriname. A 1te
persoonlijke ontboezeminge n of onnodi ge
' ditj es en datj es' zijn achterwege ge laten, Uit de
correspondentie blijkt duidelijk dat haat' sc hrijfvaardi gheid beperkt is. In de transcriptie van de
bri even is de oorspronkelijke spell i ng, compleet
met fouten, gehandhaafd.

LE VEN IN SURINAM E

Aan het begin van de negenti ende ee uw was
Suriname vanuit Nederl and uitsluitend per zeilsc hip te bereiken. All erl ei f~lc tor c n . zoa ls slecht
of goed weer. de staat van hel schip of het type
sc hip, beïnvloedden de duur van een reis. Een
ge middelde reis va n Nederland naar Suriname
duurde ongeveer vier tol zes weken. De omstandi gheden waaronder de passagiers werden vervoerd wissC'Jden per schip maar moeten in het
algc meen loch als 'we inig luxueus' wo rden om sc hreven .
Afscheid nemen va n haar famili e moel H e~e
zwaar zijn geva llen. De postve rbindin ge n met
de kolonic waren atlwnkelijk van de beschikbaarheid van schee psruimt e en daardoor vaak
onregel/muig en onbetrouwbaar. Zodra Hesje is
aange komen. schrijft zij haar eerste brief:
December 1833 B 'Zoo even dat wij de
Surin aa msc he ri vier op ze ilen zien wij al zee r
toevn ll ig ec n ho ll amisdl schip. hel gee n ons regt
vee l pl aisir doet. daar ik UI. met ee n paar woo rden kan doen weten wij een gelukkig en voor-

spoedige reis ge had .. De reis is OI1 S noga l kort
ge vallen, daar wij het regt goed aan boo rd hadden en de kapitein ee n gesc hikte man is .,.
Dikwijls hoo p ik dal v/ ij U spoedi g weder moge n zien. daa r ik mij die ve rwijdering nog altijd
onvc rdragc lij k is.'
De tweede brief vo lgt na een paa r maanden.
Ec htge noot Jurri aa n hee ft zich inmidde ls al s
advocaat gevesti gd. Hij moet zij n tijd gaan
ve rd elen tussen het vinden va n werk en het
beheer van de famili e-plantages. Na aa nk omst
van het gezin. blijkt (zie ook latere bri even) dat
het verm ogen van de famili e de Frideri ci. dat
g rotendeel s is belegd in de plantages. door wanbeheer va n administrateurs is geslonken.
Dc Belgische Opstand di e in 1829 uitbreekt
en uiteindelijk zal leiden tot de afscheiding va n
België ve roorznakt binnen Europa een gespannen politi eke situati e. Eén va n de maatregelen
di e Enge land en Frankrijk in 1833 ncmen 0111 het
wee rspanni ge (Noord )-Ncderland tot inzicht te
brengen is de invoe rin g van een embargo op
Nederlandse schepen. Hetdirectc gevolg va n dil
embargo is dat het sc hee pvaart ve rk eer tussen
het moederl and en de ko loniën ernsti g wordt
ontrege ld en de prij zen va n levensmiddelen en
andere goedere n stijgen. Uit haar bri ef blijkt ni et
dat Hesj e op de hoogte is vall deze ol1t wikkelinge n. Zij sc hrijft de ve rstorin g va n de ve rbindinge n toe aan slec ht wee r.
Maart 1834 - ' Deze brieve n ve nrekken thans
met het laatste sc hip. Hoe men nu naar schepen
verlang is te beg rijpen; geen 1l1cIlsch kan nu
zijne producten va n koffy of zuiker meer ve rzenden, zoodat ieder kl aagt va n zoo lang van
tijdingen verstooken Ie zijn . Er moet ze ker een
zeer strenge winter of veel stormen geweest
zijn , want wij hebben ge hoord cr zee r veel
schepen vero ngelukt zijn
Ook moet ik u
zegge n, Lieve Mama, indien gij mij \Va t zend het
nooit mei een zuik ersc hip moet verze nd en, want
door de Ilic/ll bederft al hel goed .. . De schoenen
di e men hi er koopt zij n zo imp crt iIlc nt duur. men
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i:·; hier wel sril. doch hel Hill/(f(l/ \'crgo('d her I/Og{/I

vraagt er f. 5 guldens voor .. , Ee n weck ge leden
heen hier ee n dro evig sterfgeva l plaat s ge had.
De vader vall Jakob Friderici van Alphen is hee !
subil overleden, de goed man is gee n 6 dage n
ziek gewees t' ... De ge heele famili e rouwt zoodat wij ook nog een ee ni ge maand en rouwen
moeten, doch men draagt hi er in pl aa ts va n
paarseh, blauwen wit dus behoef ik mij gee n
rouw kleeren aan te sc haffen .'
Nadat het embargo op de Nede rlandse schepen
is beëindigd. worden de verbindingen herste ld
ell komt de post uil Nederland weer aan. Hesje
beschrijf'! in haar derde brieC haar bezoek aa n
een plantage en watje zoa l tegelllllLlskiel en kunt
doen.
14 april IX34 - "MeI wal een blijdschap ik Uwe
harte lijke lett eren ge kre g.en heb, kan ik u ni et
genoeg zeggen. vooral de ee rst e di e ik jui st op
mijne vC ljaardag kreeg. Ook zie ik da ge lijks hoc
goed !Jet is F. (haa r ec ht ge noot) hier is. en hij zijn
boedel (bedoeld wordt dc plantages) zelfs kan
admini streren : het is beklagenswaardig hoe
ec ni ge admini st rat eurs de plantage verwaarloozen om hun eige n beu rs te vullen
In de
vo ri ge maand zij n wij drie weken op plantage
geweest WiJar wij ons supçrb gCilll1 l\'See ru hl'bben. Wezenha ge n is va n dc partij geweest. h Het
bevalt cr mij zelfs beter al s in de stad. het is cr
vee l Crischel' en koeler. daar dc plantage aan dc
zeekant li gt en hel cr dus zee r gezo nd is. De
hui ze n zijn er zee r lugti g en met een breede
gaa nderij . De aa nlegt is va n s0111mi ge juist als
een Ho llands blliten. Schadu w is er we ini g. 0111
dat men dan tc vee l last van muskiet en zo u
hebben, die met sprinktijd va n het water en
tegen het vallen van de avo nd somtijds nog al
veel zijn . doch nier zoo als Illen er in Ho l. va n
spreekt. Men kan cr nog al veel tege n doen.
ond er anderen als relen aan talcl zit. kanl11 en in
eell kolTyzak met (Ic benen gaan zitten. of men
laat eell kl ein meisje (bedoeld wordt slav in )
onder taCel waayen, want np dc voeten hinderen
ze het meest en indien men de ve nsters voor
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zl> nne ondergang di gt laat maken. heeli men cr 's
nachts cr ook gee n last va n D~ n""\ ecste plantages hebben een groo t plein met een laa n van
Palmit of tamarinde boomcil. Achter her hui s is
ook meestal een plein Cil een laa n met
vruchtb(JOlllen. waar men naar (k gro nd. waar de
producten staan. heen kan gaa n. Aa n beide Lijden een moestuin. als ook nog Immen van
fruch tboolllen. zooda t cr altijd overvloed va n
groe nten en vruchten is. Verscheurende en
wilde beesten hee tlIllen daar vols trek t ni et, cn
die ziet men niet anders dan in de bovcnlanden,
die hier een dag of 14 vandaan is. SOllltijds Liet
Ill en een slang op eni gç Planta ge doch aa n de
zec kal1l zij n ze cr 11 iet. Van de in secten heen men
ook wcin ig las t, somt ijds ziet Illen eell kakke rl ak
of dui zendbec n. doch het zijn gee n vers.c hrikkende becsten. Ik kan u wel ve rklaren, lieve
MaJ11a. dat de Illense hen in 11 01land all es
sc hrikkelijk ve rgrooten. De warmte en de
in sec ten zij n hier bijna niet lasti ge r alsi n 11 01. in
de zo mer. Tegen het va llen van de avond kan een
paar uurtjes plaisir wande len en als men naar de
naast leggende Plantage wil gaan. laat mellm ,wr
gaa uw 4 a 6 negers halcn . di e dan spoedi g met
eell tentboot 7 cr heen rooye n. ook loop cr bij alle
Plantages een ri vier door. Zoo zijn wij dikwijls
een ige Plantages gaan bezoe ken. Met mijn ve rjaardag zijn al d ie naburige heeren tc din cren
gewees t, damcs ziet mcn er ni et. want di e heercn
heb ben allen hui shoudstcrs, het zijnl11cest all en
Directeuren va n Plantages waaronde r ee ni ge
1~lt Loen d e l ijke en andere ook lo mp ell ruw zij n.
Ook heb ben de nege rs spel ge had. zoo als men
dat hi er noemt. zij danse n cn zi nge n dan de
ge heele dag. met een a llernaars\ en eClltooni ge
muziek. het zijn twee tromll1els. die ge maakt
zijn va n een uit ge ho lde boom ..
'H

Ook in de negentiende ee uw werd het gewaardeerd als !~l ll1ili e in den vreemde naar de
achterblijvers een cadea u of een aardi ghei dje
opstuurd e. I-lesje vor mde daar gee n uitzon dering op. Het ve rze nden va n ee n pakje wa!; ec hter
niet eenvoudig. De rui men van de sc hepen wa-
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reil niet of nau we lijks inge ri cht om kl eine, vaak
ko stbare, pakketj es te be rge n. In dat soort geval len we rd dan ee n pakketje meegegeven aan ee n
kapite in o f een a nd ere sc hee psoffi c ier. Daar
moest uitera ard we l voo r worden betaa ld . Deze
ni et tol de ladin g behorend e stuk goederen werden met de benaming ' regaal' omschreven. In
ee n briefkondi gt Hesje de komst va n zo' n regaal

aa n.
20 mei 1834 - 'Ei ndelijk hebben wij ee n Kapi tei n gevo nd en di e de goedh eid heeft 0 111 het
be loofd e kistj e met voge ls en een regaal ko ffy te
willen medencmcn.'
In de vo lge nde brief di e ee n week later wordt
gesc hreve n, bek laagt \-l esje zich onderm ee r
ovcr het feit dat ec ht ge noot Jurriaa n zo hard
moet we rk en om het wanbeheer va n de administra teurs va n de pl antage te herstellen. Kl aarblijkelijk is in so mmige geva llen ee n plantage
failli et vC I·kl aa rd. In de brief noemt I-lesje dat
'exec uteu ren bij ka ns het hele boeltje hebben
inges lokt' . Dat laa tste zo u er op kunn en duiden
dat de o pbrengs t uit de hl îlliete boedel ni et
toerijk end was geweest 0 111 hct fa illi ssemcnt
ongedaan te maken. Ook het gegeve n dat haar
ll1an di e was voorgedrage n voo r een lidmaa tschap va n het Gerechtshof doch daa r niet in
we rd benoemd, vormde ee n pun t va n bes prekin g." Ge lukki g lijkt de rec htspraktijk va n
Jurriaan wel aanl eiding tot optimisme te geven.
2911lei 1834 - ' Wij leve n hier zee r stil, zoo dat de
ee ne dag de and ere weini g ve rschilt, en we ini g
ofh oegellaal1lt gee n uitspanning hebbe n, moeten het dus in het hu ise lijke zoe ken. daar wij ons
goed in schikken kunn en. De kleine Karel geeft
mij dan ook nog al occ upatie ... Ik laaI de kle ine
j onge n nu altijd met ee n jurkje loopen, daar men
hier ligt een logt kan vatten, wa nt all e ramen zijn
meestal open . . Praten doet hij nog zee r weinig,
ik geloo r dit ko mt , hij het Hollandsc h en
negerengelseh zoveel door elkande r hoo rt spreken ... Hij (haal' ec ht genoot) hee ft zij n handen
vol werk . daar hij hier (het wei ni ge dat cr nog

ove rblij ft) zeer in de di so rd er gevond en heeli .
Zjjne exec ut euren hebben bijk ans zijn hccle
boe ltje ingeslokt. Hij hee ft ook zee r veclmet de
pract ijk te doen, dat reg t plai sirig is. Hij was ook
bij kans lid va n het ho f geworden en was reeds
doo r ee n derde hand gev raag t of hij er loe
inclineerde, doch ze hebben de gou vern eur weten te bepraten 0 111 het een a nd ere Hect' te geven.
Hij was de eerste di e op het drietal stond. Gij
kunt beg rijpen. li eve Mama, hem di t speet: '.l
De kl eine schaa l waa rbinne n het openbare leve n
zic h in Paramaribo en de rest va n de kolon ie
afs pee lde brac ht l11et zich d ~ t de inwone rs elkaar
niet of nauwe lijks kond en o ntl open. Deze situatie, gekoppeld aa n de vaak klein burge rlijk e atmosfeer die ko lonia le ge nwcnschappe n ke nme rkt , ga r aa nlei din g tot talloze confl ic ten. In
haar vo lgend e twee brieve n besteedde Hesje
aa ndac ht aan dit versc hijn se l. Ook noemt ze de
pro blemen die ontstonden ro ndom de ge ldcirc ulatie in de kolon ie.
Ge ldp robl eme n bestond en al vanaf het ontstaa n
va n de ko loni e. Aanva nke i ij k werd betaald met
'suikerge ld ' . Geldelijke verpli chtin gen werden
daarbij uitgedrukt en betaa ld in ponde n suik er.
Koperen mu ntcn d ie in de koloni e we rden geslage n, vertege nwoo rdi gden verschill ende hoeveelheden suik er. Deze ' papegaai enpennin ge n '
we rd en ec hter na ko rt e tijd op aa nd ringen va n
Nederland inge tro kken. De ko loni e b1ceraangewezen op het schaarse Nederl andse muntge ld .
De voortdurend e tekort en aan l11untgeld bleven
ec hter problemen opl eve ren. In het midden va n
de ac htti ende ee uw werd in de ko loni e bego nn en
met de uitgifte va n ' kaart engeld ' . Op speelkaarten werd de waa rd e van ge ld aa ngegeve n. Ook
di t systeem vo ldeed ni et. De slec hte financiële
situatie waa rin de koloni e zich aa n het eind va n
dc achttiend eee uw bevo nd was daa r mede debet
aa n. In 1827 werd bij Koninklijk Beslu it be paa ld
dat het Nederl andse muntstelsel voortaan als
wetti g betaa lm iddel zou gaa n fun ge rell . Grote
hoevee lheden munt- cn pa pi erge ld we rden door
De Alge menc Brusse lse Maatschappij (Be lgië

H d Î.\ hier wel stil. docl! hel k/il//(I(lf \'ergocd hef /l ogal

was nog onderd cel va n het Koninkrijk) binnen
de koloni c in omloop ge bracht. Ilei hic-lp echter
onvo ldoende. In 182 9 wcrd daarom de Particuli ere West- Indi sc he Bank opgericht. Deze bank
kreeg het octroo i op dc uit giftc van bank bi Ijetten
e n het bankpapi er va n de Brusselse Maatsc happij werd inge trokk en. De Parti culiere Bank gaf
ec hter tevee l ongedekte bi Ijelten uit waardoo r in
183 I al bleek dat haa r bankbiljetten ni el
in wisse lbaar waren. De bilj ett en werckn uiteindelijk in 1848 ingetrokk en. De situati e zou pas
met de komst va n de Suri naa t1lsc he Bank N.V.
ve rbetereIl .
5 j lil i 1834 - ' De mCllsc hen hi er zij n sc hri kk clij k
wanguIl sti g en kwaadsprekend, ongelukki g, die
ge ne di e hier veel vijanden hee ft. men hoort hier
niet dan ove r processen en dl:rge lijke za ken
spn:ken . iemand da gvaarcli ge n of citee ren is
hi er een da ge lljksc he gewoo nte. Ook de conve rsatie is hier naar en stijf. beg rijp eens bij een
ordinaire praat visite moet men wel in acht nemen, ieder niJar zijn rang te plaatse n. daar hier
Wij gaan hi er zee r
zee r op gezien wordt
weinig uit. en leve n stil.Ons Ca reltje geeft mij
ook vee l occ upati e. daar ik hem ni et gaarn e aan
de sla vinnen overgee f: ook doen wij on s best hij
gee n ne ge rengc\sc h leert, alh oewel hij nog zeer
weini g praat ... Tot IlU toe kunll en wij zeer goed
tegen het climaat.'
I 2 augustus 183 4 - 'Het is hier wcl wat stiL doch
De groot e
het klimaat ve rgoed het nog al
droogc tijd komt langza merhand weer teru g.
All e Illcnschcn Ji c eni gszins kunn en, gaan naar
Plantage (of naar buiten zoo al s men in Holl and
zegt). Die gee n Plantage hebben vragen aan
goede vri end en of administrateurs om op een
van de hunne te kunn en gaan loge ren. dat nooit
haast gerefu seerd wordt .. . (ze zet uiteen dat in
deze peri ode ook de ad vocaten vakantie houden
en acht dat ee n ge lukkige tijd want) .. . Ik weet
ook gee n ph:lat s waar de l1lensc hen zoo va n
procederen houden als hi er. Ove r dri e weken
gaan wij naar Plantage Annaszo rg 'O \vaar F.
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(haar ec ht genoot) een gedeelte in hee ft en een
dri e a vier we ken daar gewcest zij nde, gaan wc
op Monnikendam bij de neven Friderici eenige
tijd doorbrenge n. Deze plantage moet zl.!ermoo i
zijn , en zee r moo ie gebouwcn hebben, ben dus
beni euwt hoe hel Jaar wezen zal ... Zij hebben
vier Plantages. di e vee l opbrenge n. Vandaar
gaan wij naar Plantage Vaderzo rg eell ge wezen
plantage van Frcderi ei zijn Oude I lee r. waarvoor hij veel zwak had ell beroemt is voor de ve le
opbrengst va n katoen. Hij hce ft dezelve goedkoo p ge kog1. waar van hij reeds eel1lgc
produ cten 70 U ze nd en, indien cr l11 ~w r schepcn
waren om het mede te nemcn. Wi sse ls kan men
hi er maar ni et krij ge n, en het papierc ge ld kan
men in Holland niet kwijd raken ... Men zict hi er
ook vo lstrekt gee n 7il vc rge ld. Alle kl einigheden
betaald men met centen, X centen is ec n schel ling of een stuiver, doch mcn nocmt zoo het
eerste in het Ilcgc rengc lsc h .. ' De regaal voo r
Antjc (met zoetzuur) kan ik nog ni et krij ge n,
doc h zal cr op de Plantage MOl1l1ikcndam wel
een bekom en. want daar landen de bosc hnege rs
wel nog al aan' .
In haar vo lge nd e bri ef besc hrijft I-lesje uit gebreid eCIl plantage. Het rnecst opvallende in haar
waarn eming is de besc hrij ving van het gelukki ge leve n dat de slave n op de plantage leiden.
Haar bewerin g dat de sla ve n ' met plezier' op de
planta ge Vadcr's Zorg werk en en li cve r niet
willen worden verkocht omdat ze g raag voor de
' familie' willen blij ven werk en toont haar
naïeve opvattinge n ove r de werking van de slavcrnlJ.

10 november 1834 - ' Zeker zult gij Lieve Beste
weder ve rlan ge n ccni ge tijdin g van ons
te ve rn emen, daar ik zints ee n tijd lang het wat
uit heb moeten stellen wege ns het tourtj e dat wij
met de famili e Fricleri ci llaar plantage ge maakt
hebben. Wij hebben dan ook nogal wat in di e
twee maanden gez ien en eeni gc plantages opgezocht. Het plantage leve n is mij we l bevall en.
Ik weet ni et meer olïk U Lieve Mama reeds zoo
een plantage besc hreven heb. Vele ge lijken naar
Mal1la~
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kleine dorpjes. Me n hee n er ecn heerehuis,
daa rover staat gcwoonlij k her directcurshuis,
een eind weg staa t een wasehhuis, daarove r
weder ee n keuken en magzins, als ook een
ziekenhuis voo r de negers. een apart huis voor
ee n pletie en badhuis en vervo lgens wat meer
opzijdt va n al di e hui ze n, ziet men een gro ote rij
negerllui ze n wa;)r in op ve le plantages een 3 a4
honderd negers woonen. daar ziet men nog een
schaape- en va rk enshok en meer nabij hel
heercn- ofpatroonshui s een paar groote 1001zen
waar dc produ cten in bewerkt worden. al sook
ec n timmer/ ools, een paar dui ve hokken en
menagerie. die meestal mei een paar ho nderd
soort en va n ki ppen. eenden. kalkoenen,
bosdoksics (oo k ecn11looÎ g root soort van eend)
hart e becsten. en <lndcrgcvogelte. dat wezentlijk
ee n mooi gezicht is, wa nt al di e vogels hebben
cen meni glcjongc n. Bchal ve zoo ee n menagerie
hebben dc negers oo k hunne kweek di e daar zee r
ge lukkig in zijn, met dat a l moet men vooral in
de stad veel VOOr wild betal en. Ordinair moet
men hier voor ee n jonge kip 40c en voor een
grootc f. 1 geve n en voo r twee hoenders eyeren 8
centen, het rund vleesc h kost hier ook altijd 28c.
het pond, ee n mand aardappelen ditto mand
waa r een boterpot in gaat betaalt men meestal
a ls ~r veel schepen arri ve ren f. 2. voor en zoo
all es naa r raa lO. Gij kunt dus beg rijpen Li eve
Mama het hi er duur leven is en vooral al s men
gee n plantage heen daar men nu en dan nog al
het cen ander va n krij gt. De Plantage Vaderzorg,
die Fride ri ei ge kogl heen , is cr nog niet va n
voorzien. Ee ni ge schapen zijn er reeds di e al
veel ve rmeerd erd zijn . Langza merh and zullen
wij ook we l k week krijge n. Va n Henry Fr. heeft
hij een paar kalve ren en een paa rduÎ vell, di e ook
reeds jonge hebben. li et is wel geen groote
plantage. doch het is een goed stukj e grond dat
als het weder in order is, nog al veel katoen
opbrengt. Wij hebben er een 14 da ge n gelogeerd
en ben ze lfs in den g rond ge weest dat een plai sir
was om al di e katoen bool11en zoo ook te z ien .
Jammcr hij nog zo \V'c inig slaven heen 0111 het te
plukke n, doch hij hee ft hoop er spocdi g een 50

zal kunn en krijgen va n ene plantage waa r zij n
Ma ma en hij dc helft in heeft en di e met plaisi r
op Vade rzorg wi ll en werken. wa nt zij blij ve n
liever in dc fa milie, dan in vreemde handen tc
koomcn ... Ook heeft di en o uden Heer daar een

corps mu zikanten opge ri cht dal nog besta at en
dat wezentlijk zee r li ef is. Het bestaat ui""en 30
negers van di eze lfde pl antage. Geen van hen
spee lt va n nOOlen all en hebben het op ge hoor
ge leert. Gij kunt dus begrijpen dat dit veel
moe ite veroo rzaa kt heeft . Z\j houden het ook
zovee l mogelij k aa n. doo r c r so mtijds jongeren
door de kapelmeeste r. di e zeke r reeds ee n
70ti gc r is, IC la len instrue re n. Zij spcelen va ll
alles. wa lscs, ll1arschen. vo lksliedere n. harmonies en andere dingen meer. Zoo de ram. niet dc

ro uw was hadden wij e r ze ker veel gedanst ...
Van dc vele plantages di en wij gezien hebben. en

dat Antje nog we l wal interesseren zal was dat
plan tagc Ma n bijou, het is moge lijk een bijo utje
geweest, doch th ans gaat het zee r achteruit zoo
dal hel rce ds door schulden in een fonds gevallen iS. 11 De fa m. Sandiek zal er dus ni et veel
meer va n krij ge n ... Nu nog over Kareltj e di e op
plantage zoo is bij ge kom en, dat het weze ntlijk

een pJai sir is om te zien'.
Ee n trotse l-l esje kan begin 183 5 in een brief aa n
haar ouders mclden dat de maat schappelijke
fu ncti es van haa r echtgenoot een stij gende lij n
ve rt onen. Zo noemt ze onderm eer zijn
we rk zaa mheden voor de Maatsc happij tol Nut
va n't Alge meen. Goed spreken wil zoon Karel
nog nict, maar dat heeft vo lge ns haar een begrijpelijke reden . Tenslotte zet z ij uiteen waa rom ze
haa r tafelgoed laa t wassen in ederl and.
11 feb ruari 1835 - -Het gezondene per Kapt.
Spiegelberg gi.!e tt ons nog altijd aa nge namc
herinn erin ge n. Papi er. pennen en lak waren Fr.
(Fridcri ci) regt aange naam . doch II behoe ft ,
Li eve Mama, de moeite niet meer te nemen
zulk s te ze nden, daar hij thans papier haast voor
niet heeft . "ij is Secretari s bij het Nut vall!
Alge mee n gewo rde n en kan da ardoo r I 30
requireren, daar hij dc Allll<lnac k C ll andere

I/el is I!;el' wei su'/. doch hel klimaat \,(!I'goed h(:'t 110gal

zaken in ord e moel brcngcn, en du s ook in de
za l kunnen zij n Papa éé n va n te
kunnen zc nden' ~. I/ij heen nog ecnige va ll die
aan gename ecrepostjes gek regen zoo a Is diaken
en scriba van de Kerkvergadering. Opziender
bij de Schoo lcomm issie. Auditcur Militair en
advokaat. De laatste post brengt hem f 12.00 op
dil \Vellig geen weder \Va t meer in de melk tc
brokkelen. alhoewe l geen zeer aangena me post
is. (over zoo n Kareltje sc hrijft zij ) Hij spreekt
nog zee r \Vellig. doch ik moet vero nderstel len dit
komt. daar hij veel het /-l ol. en nege r Eng. door
elkander verwardt
Ik bedank LI \vel gij zoo
goed zult zijn het tafelgoed wilt laten wassc hcn
(ill Nederlal/d.'.'). Ik hcb het hi er ni et wil1en laten
doen. daar dc 1I1C1lSC hen hier wat noncha lalllmet
het gocd omgaan en ik mogelijk eenigc
se rviel ten had ku nn en kwijt rak en. daar dic ju ist
voo r een mooi e partijc gesc hikt zijn ct I'occaliol! /[li, Ic larron en dit is bij di e zwar te
mellsehell al 7eer erg. Zij vinden cr ee n ge noege n in om de blankellic beliegen. besteel en cn te
bedriegen.'
g~ l ege nh eid

Dan komt 'hel g rote niclJws!'.
14 maart 1H35 - ' Ik kan U thans Li eve Mama.
weder cene bI ijde I ij ding mededee len. daar ik in
de hoop bcn de 1~l1l1ilh.:: tc zull en ve rm eerderen.
alll()e\vel nog in het versc hi et. daar ik niet voor
September reken. en indien het ni et we der mislukt ... Bakers heeft men hier niet. hiervoor hee ft
men dan een inlandsche vrouw die men zeer
goed kent. en die ik ook krijgen kan. ook heb
maar besloten om een vroedvrouw te nemen,
inti ien het geva Imogt zij n. men ec n doctor nodig
hadt. kanmcn ze a ltijd nog laten komen. doch de
eerste keer is zoo voorspoedig afgelopen, ik wil
dus {Jok een tweede keer hopen en zoo als men
beweercn wil. gaa t het hier in dit geva l nog
Voor een
gemakkelijke r en voorspoediger
paardagen geleden hebben wij hi er een Leidsen
stud ent eige ntlijk ee n Zaandammer. de ll eer
Tcnctick Ic 10l!eren !:!.ehad. die hi er blankotTicier
[plnntagc opziChter] geworde n is ... doch het za l
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hem hier wat afvallen. daar het bl.mknITiciersleven hier een almachtig ondersc hei d bij het
studentenleven is.· I \
Het gezapige bestaan ;n dc kolonie wordt in
1835 tijdelijk verstoord door de komst van ecn
lid van de koninklijke familic. Prins Hendrik ,
bijgenaamd de Zeevaard er, doet de kolonie op
éé n van zijn rei ze n aan. Ui t de brief va n I-ksjl!
blijk t wat een eom ll1oti e zij n komst leweeg
brcngt.
Jul i J 835 - 'Thans weder ee n wcnig dOllrdc so us
va n ti Il e part ijen zij nde . lIl oet ik II cr toch ook hel
een en ander va n 11l~dc deelen. reeds lang zult gij
wete n. de derde zoon van cle prins va n Oranj e
een reis door de W.I. ZOl! onderne men . dat ze ker
nog al iet s was. \,oorzoo'n groot personage. daar
men in Ho li. Toch algemee n lege n dil...' reizen
opziet. Dal Heertje is hi er dan ook LCC.r onverwacht gearriveerd, dat wat ee n co nfusie verDorz(lilklC voora l de nllll. van I-I eeke ren wisten niet
wal hun ove rk wam, daar een van hun ZOo ns op
ee ns voor hun oo!.!cn stond. hee l Paramaribo was
in rep en roer l4 .~ De sc hutterij cnjagl! rs moes1(:11 În de wi:lpenCn, dc oorlogsschepen moestell
manoevreren en 2/ sa luulsc hooten doen, allc
hooge ambtenaren leden van de hooge raad, van
hel ge regtshoC en andere ambtenaren moesten
in costU1l1 met de go uverneur aa n het hoofd dat
De
prinsje bij zij n komst verwelkom mcn
prins zei veil was zee r afTabel ell vriemkl ijk
legen iedereen. en was vols trekt niet hoog, zoo
als ook zijn gouverneur de heer Arrien s die mij
dade lij k loen wij op een rece ptie avond de prins
ginge n comp liment ere n kwam aanspreken en
mij vrocg o fik hem niel meer kend e. daar hij mij
dikwijl s bij Tante Nairac had gezien, doch ik kon
mij zulks niell11cer voorstel len. misschien kent
Antj e hem beter, dat hij in die tijd d:1I hij cr
ge logeert bceft vee l bij Tante kWH1l1 ." Ook
zouden zij de ande re dag 's morgen s vroeg
ce ni ge plantagcs gaan zien. al waa r ook weder
ee nige mense hen bij ve rzoc ht W'lren ... Daarrw
is er wederop ee n morgen bij gelegenhei d dal de
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prins de ee rste steen gc lcgt heeft Ier opbouwing
va n een j odenke rk eell dejc un é, dat wij ook zijn
gaa n zien, wa llt zoo iets had ik nog noo it
bij gewoont. dat weze ntlijk nog a l aa rdi g was.

Di e zelfde avo nd was cr een bal onder de vrije
negers cl1llcge rinn cn dat oo k nog al cO ll1 isch is

te zien, daarop Zij ll wij nog ee ns op ee n di né
bij de go uvn. geweest:

0 111

Na het ve rtrek va n dc Prin s hern ee mt het leve n
in de ko loni e weer zij n trage gang. Hesj e laat
met hel oog op de strij d tege n het onged ierte het
hui s ee ns een 'ec hte Holl andse be urt' geven. In
de bri ef ve rte lt zij teve ns dat een spoedi ge ove rkomst naar Hollan d nog ni et tc rea li seren is.

13 september 1835 - ' Ik heb hi er voo rl eden
wee k de boel ee nsol11 ve rgcllaalt, en heb het ee ns
op zijn 1-1011 . laten poetze n. Fr. was juist vQor ee n
dag ofviernaar Pla nt3 ge, doc h dui ze ndbeen nog
scor pion hebbe n \vij gezien ... (ze schrij ft dat ze
niet spoedi g kunne n terugkere n naar Nederland ) daar de za ken va n Fr. ni et hee l spoedi g
voo rt gaa n. De mensc hen hi er schui ve n alles op
de lange baan, thans hee ft hij weder ene brief
va n de Heer Clant, advo kaat in de '-laag tijdin g
ove r za ken, di e hij berekend e spoed ig zouden
zij n afgelopen en di e hee r nu schrij ft men er
th ans nog ni et aa n heeft kunn en doen, doo r de
tege npartij hi er, hem ophi elt. Is di t om razend te
wo rd en, indi en men moeit e doet 0111 voort te
komen .. . Wij hebben het hi er th ans zeer still etj es ve le mensc hen gaan naa r pl antage:
In wat haar laatste bri ef zou blijken te zijn meldt
Hesje de ge boorte va n een zoo n. De bri efbehandelt all erl ei praklische za ken ve rband houd ende
metde ge boorte en het hui shouden. Zo vraagt zij
Illet het oog op de aa nkl edin g van haar slaven o f
haa r moeder haar wa t stalen kledingstof wil
opsturen. Ee n voo rbeeld va n de gewenste stof
gaat met dc brief mee.

20 oktober 1835 - ' Met de eerste beste gelegenheid d ie zich thans voo r doet, ka n ik u, Lieve
Oud ers. met groot ge noege n schrijven, de

fam ilie de n 8 Oclober omlwee uren 's middags
vermee rderd is met en zoon ! All es is eve n voorspoedig en ge luk kig als de vo ri ge kee r afge lowa t spij t het me Li eve Mama, ik niet
pen
ee rder gesc hreve n heb u mij wa t Papbeschllit
wildc zenden, daar ze hie r slec ht gebakken
wordl ... Zoo u mij een paa r st ukjes vr ies boni
za ndt , daar men cr nog a I vee l voo r moel beta len,
het minste 50 centen de el. Wees dus zo goed en
schrijf mij hoevee l u voor een stuk moet geve n.
Me n heeft het hi er nog al nod ig. daar men de
huismeiden en jongens cr mcde kleeden moe t,
voorde eerste rokke n, en de tweeden hemden'.
In ee n brie f geda tecrd 29 nove mbe r 1835 1110et
haar echtge noo t Ju rriaa n aan de oud ers van
Hesje melden dat ... ' Hare krachten bego nn en
haBd over hand te ve rminderen, totdat zij de n
25 dezer, omstreeks g uren dcs avonds zeer
zac ht ontsli ep' ...
Jurriaan beschrijft de totale ontredd erin g di e

hij ervaa rt nu hij a 11 een met t wee kleine kinderen
achterblij ft. 'Ons hllissclijk genoegen, bestond
in den kri ng va n Carel, bij elkander te zite n, en
dan het voo rl edene te herinn eren, en het aa nstaa nd e te bepa len. A ll es g ing ons naa r de wind,
mijne zake n name n zulk cen goede \ve nd in g,
mij ne pl antages kwa men er geheel bove n op, en
daa rbij de tege nwoordi ge hooge prij zen va n
produ cten bragten ons in staat, 0111 aa nstaande
j aar de reis weder te kunn en doen.' Aa n het eind
va n zijn bri ef ste lt hij voor om hel oudste kind
ik geloof
naa r Nederl and ove r te brenge n
echter het verstand ig door mij ge hand eld za l
zijn, wa nn eer ik Carel spoedi g naa r UI . toezend,
tcn einde hij zijne opvoedin g kan erl angen, doch
hierover nader.'
De ell ende is dan ec ht cr nog niet voorbij. In ee n
PS onder aan de brief schrijft Jurri aa n: 'Na
dezen bric f gceindigd te hebben. was mijn li eve
Carel vrij ernsti g ziek geworden, de wo rm en
waa rm ede hij ge plaagd was, veroorzaak tt en
hem stui pe n cn deze zich herh alend e, overleed
hij gisterenavond omstreeks 7 uren des avo nds.'
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EPI LOOG
He / jongste kind Picrrc Fran..;ois zou op driejarige lcenijd door een slavi n naa r de grootouders
Ic Dc vc lll crzij n overgebrac h( .I~ Zijn vader blijft
e ni gsz ins ve reen zaa md ac ht er in Suri name. In
Deve nt e r wordt Pi c lTc door de grootouders Besie r opgevoed . lil 1865 wa nn ee r hij al s "commi es
der pos te rij en' we rk zaa m is, treedt hij in
Deve nt e r in het huwe lijk. Uit het hu we lijk worden drie dochters geboren. Op 20 juni 1873,
ontvangt hij een briefva n de hand van J.D. Day,
waarin het ove rlijd en va n zijn vader in Su ri name
wordt gemeld.
' Met diep gevoel van Smart vervul ik de droeve
taak UcdG. medede ling te doen van het overlijEe n ongesteldheid va n
den Uws vaders
slech ts acht dagen heeft hem naar het graf gesleept. Ik nee m dee l in Uw ve rlies, want oo k ik
was aan hcm ge hcc ht aa ngcz ien ik, van mijn 16c

jaa r afbij hcm geplaatst, steeds eCl1 c vade rl ijke
beha nd c ling heb ondervo nd en. en later door zij n
invloed op eC Il burea u ben ge pl aatst. waar ik
cc ni g ca rri e re heb gemaakt.
Dan vo lgt een aantal medede lingen ove r dc
proccd ure ro ndo m de clfcni s.
Over de omvang sc hrijft Dayondermee r:
' De Plant. Vadcrszo rg en Care lsdee l, de eClli ge
di e nog is ovcrgcbleeven wordt reeds sedert
jaren ni et meer gec ultiveerd en heeft du s geene
betrekkclijke waarde
Ik geloof wel dal e r
sc hu lden te beta le n z ull e n zijn .'
Naa r a lle waa rschij nl ijkhe id is de bri ef gesc hreve n door een voorma li ge slaa f van de 1:1111ilic.
Dat gegeven en de ve rwij zing naar de schamele
na latcnsc hap ililistreren op ecn passe nde wij ze
deze periode uit cic Surinaamsc geschi edenis.

NOT EN
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I kt bedoelde sehihh:rij bevindt 7ich in particulier bezi1. l iet is van de hand van WCi .F. Il eijmans (1799-1867). Heijmans was
een leerling lall J.W. Pienelll;Jn. Niet duidelijk is wallneer het schilderij i~ gemaak1. Ik t is mogelijk dat het op basis lall
aall\\ ij7ingen P;IS na haar dood is geschilderd.
JI·l.cle Frideriei Ilerd geboren te Panunaribo 5 september 1808 en overleed aldaar op S juni 1873. Hij was de zoon \<ln Card
Fr:mçoi:.de Frideriei ( 13jrHluari 1778 B 17 aug ustus IX 13). Deze laahte bel.at plantages en was enige tijd \H:rkza:ullals adjudant
\".111 de gouvl!flleur. De familie De Friderici was reeds een .1all1a l generaties in de h.olon ie aauwelig en leden \.111 de f:lI11ilie
bekleedden verschillende hoge postcn in hctlok3 1e bestuur. Groot\adcr Jurriaall Fnmçoi:. wa:. gou\erneur (ad interim) \;111 de
kolonie in I 790c1l daarna gedurendcde periode I 792 tot 1802. Onduidelijk is hoc Jurriallll' Jcndflh. in contact was gekomen met
Hester. Bekend is dat hij in Lcid('n rechten heeft gestudeerd. Wellicht is hij tijdens I.ijn vcrhlijf in Nederl.md in contact gekomen
111et de fam il ie Oesier en venalgens met l-iesTer.
De exact..: \erblijfplaals 111 I~a ralllaribo is mij niet bekend.
Ot, "rie\cn \, orde n bch('crd door Jhr. F. \V.A. Beelaerts val1 Olokland. l ieT is de bedoeling dat de brie\ en bi nnen afzi..:nbare lijd
varl\\..:gc hun rcla/ic nll't de stad Deventer. zullen worden o\'Crgedrag~'n aan het PrOl inc iaal Arc hi efOl'er ij ~scl.
Jakob Frideric i van Alphen IlaSCl'l1 Ileefvan de schoonvader van Hesje.
De familienaam \\bellhagen is verbonden aan een bekende West-Indische familie. Niet duidelijk Î~ \\elk lid van de familie in
deze hrief\~Ordt bedoeld. De lIaam J.E. Wesenhagcll, gOllverncllIcnts - s..:eretaris prijkT onder de proclamatie van 3 oktober! !S63
waari n gOll\CrneUr van Lansberge . de afschaffing van de slavernij aankondigt.
Door het g..:orek 3an deugdelijke wegen en omdat alle plantages aan een rivier waren gelegen. verliep vrijwel alle hinnenlands
vervocr in de ko lonie perschip. Naast korjalen die door Indianen en de Marrons werden gebruikt waren de ronton en het tentjacht
van belang. IJe ponton bestond uit een grof getimmerde langwerpige b'lk die mei binderen was afgedekt en die door middel van
stak":l1 werd geboomd. 1)..: porrton werd voo ral gebruikt 0111 plantage producten en ~1aven IC vervoe ren. liet ven oer van de
1ll:lIllagc-c igcllMcn en 'll1dcn: \\ ÎUe functionarissen geheurde echter per tcntjacht. Il e\ hebbell vall een mooi tcntjaeh\ droeg
du idelijk hij aan de "t;ltu" l<ln d..:: eigel1OlaT. DOlt was vooral het g..:val als de (circa /e~ ~la\'Cl1) sl avcll die het ~ehÎr moesten roeien.
goed gebOll\\d en ge~p lent \\are11 en het jacht met enige va:lrt konden \oortbc\\'..::gcil. Fraai hnllbnijwerk en sehilderin gl'll
I erfraaid..:n het aange/ieln \an hcttelltjacht en g,l\'en hel d:larmee de ,t;l1us. die h.an \\llrderl I"ergeleh.cn meI de dur..: Men:ede~~cn
\aJl de ll1(l(kmc h()ng\\a;l rdlghcld~beh.lcdcrs .
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VUlgl'tlS J. W()lhl:r~ I C;,',(,hi ..d"lIi\ 1'(//1 .')'lIrillllllle, .Ims/t'rdlllil /s;;/ ) hl'rll~tt~ het hoog~te gelag in d~ koklilie op grond I all h~1 in
I ~3~ ingelul'rdl: llil'lIlW rl'gl:ring~~r<.'gkIlKlll bij til- GUlII l:fI1l:U!-( ;<.'IKraat D~/l: Ill'rd hi.ig<.'~1aan door ,~en Kololliak
Raad. Lo.:lkn van do.: Raad \\':\r~n: d~ rro<:ur":lIr-Cio.:no.:raat eh: Adl11inis1rat~lIr 1~1I1 Fin;lIlciën ":11 .:','S \an dc ;wluienlijk'lo.:
illgo":l..:nen I :\lllk kotullio.:. ,o\'lIuicl1lijk<.' ingacI..:n..:n II..:rdl:11 door hClcolkg~ 1..:11' Illorgo.:drag<.'n I llor b"llIK'ming. 1·1' II~rd":lI
,t~..:d~ dril' Lmdidall:l1 I llllrgedrag..:n I oor ~..:n I rijgl'kollll:11 p{)~ilic . Ik GG maaktl' l:l'll k<.'lI/l: uit lil' 1.:lI1didat<.'1l Naa~t lil'
Knllltliak Ibad fungl'nlk hel Gl'l"..:dllshof dal inlk pl:lat~ I\a~ gl'k()m~n 1:111 h,'1 Iloflan Cil ik ,'11 CrilllirKk .lLI~lili~, 001. hier
hl'lllll'lllde de GG de l..:d..:n a:\l1 d~ hand lalll"o.:l1 IOllrdraeht b..:sl:land..: uit dril: Ikr~olKn,
Di..: ~Itllalie lOl! ":":11 jam l<lt~r \l'r:lI1dero.:ll . Bli.iken~ dl' Sllrinaamsdll' Alrn:lI1:lk l:ln 18.16 werd mr. UI. d<.' Frilkril"i illlbtjaar
h":lllll'md ab lid 1:1I1 ho.:t g~r":l" h bho r.
111 d..: hril'1\1 ordell dri~ rl:tl1tagl'~ 1110.:1 naal11 g<.'l1o..:mo. 1)<.' pl:lIll:1go\llna \ Lorg b<.'1 olld lidl :1:111 de \\'arappa Kr":l'k, d..: pLlmag..:
Valkr"s ZOfg :lan hl:1 !-:ln:l:ll \':1Il Matilppil.::1. lil' pl:lIltagl' ,\111l1niko.:ndam a;111 lil' (\mic:1.
Ol.:r dl' plantagl' \1011 Bijnu is in I ()~9 I:Ul tk hand van (i~r1 Oostindi,' ..:~n prnd!;l"Ilrift I..:r~ch..:n,'n, (Rousell/!llIg ,'/1 ,l!olll1i;rlll,
/il'",' SlO'illll(/II/,'('/)f(l///(Ig<,~ /7_'U IJ !.'Oll, (1)ordr~dl1 pro\ilklll"o.: t9~9)) , Oh!r d,'à' knll"il'-pt:1I11:1g..: Mon l3ijoll ~l'hrijn
Oo~til1di,,:: 'dat d<.'l": \\':lS g~legcn a:1I1 dl' BO\l:n-Cllllica..:n Ilaarschijnlij!- rond 17:ïO in gt.' brui!- \I:I~ gl'l1<ll1ll'lll'n in 1~:ïJ door
gcbr('k aan h:lt,,:n werd opg..:hcl ..:n·.
IJlij),.":Il~ d<.' . 1/111(///(//.. ,'r"wh,'1jaar /835 1'iJI/fid Dl'jJ(//"/(' IIIL'I/{ Palï!l"(lrihod('1" ,1!U(I/.,c'!Ja{l{li; /CII . \ '1I11WI 'IA/g(')))('(')/ isd..: l1":l'r mI',
.uI . d..: Frid..:ril.:i. sl'Cr..:laris I'an dit gcnootschap. ])<.' Maat~t:happij tol NUl \':ltl't Alg":ll1l'Cll. !-ol'l\\~g Ill":l'stal hel Nut g~lllleTlld.
I\l'rd in 17R4 dool' J:1I\ Ni~UII'<.'llhuy.:'~1l opgo.:richt. l iet NUl b":(logd..: h~t organiSl:rl'n \'an alg~lll":l'n \'olb,lmknl ij~. opleiding lOl
(kmOCral i~ch slaabburger en Opl ol'di ng in l!cn alg":I11~..:n chri~t..:1 ijl.e geo.:~t \':111 \ ..:rdraag/:t:lInheid l:11 Ii..:fd..: \ l",H h":l \'ad ..'rI:II1<1.
[);I:lrt o~ \Ienkll ill Ncderland,,:n in de koloniën ard~lillgen. zogen:lamck ckpart":IllCnlen. opg<.'ri('ht. 111 de j~larlijb lIilg..:hr:ll·hll'
AIIll:lIlak, \\'cl'lkn naa~t alkrki nutlige lak":ll.:'llab adro.:~~l'n 1:\1\ in~ldling..:rll' n ":CI1 pa:]r hcschol!\\ ing":l1 \'an alg":lll~nc a:lrd, ook
(11 crlil'hten I ..:rslre),.1 I :11\ flllll"ti(jllari~~cn di..: d..:cl ti ilmaakt":l1 I an Ill't bc~tllurSapp:lraal en h..'1 Icg<.'r, 1k A Im:lnak fUl1cli(llll'~nk
10 (lok als e..:n ~OOr1 A\Vi<.' is \\ i..:?'
I lel plat1lagdl'I'l'1l ),.end..: \ Ilor a lle bel rok kenen ,'en ~tr..:ngl' hii.'rarch i..:, Aan hel hoofd van dc (lndl'rn~lllillg stond d..: di rl'l·tellr. Dil'
Ill'rd bijg..:slaan door ':l:lll'n soms Iwe..: blanl.ol1ïci..:r(cn). Dat I\as een \I~inig bl'llijtknswaardigl' fUIll"lil' . l lij ll1oe~t til' ~tOI1lI1l":
klusj..:~ opknaplk'll l'(IM d ..' diro.:cll'Uf CIl w~rd medl' d:lardllllr g ..'mÎIJ:lchl door de slm l'lJ
Dç lOllIl di..: plotseling \..:rsdll'en \\':l~ LA_F. 11. baron \:1Il Ilcn.:h'l'l'n van Walii!n (I ~17 - ISgl)) di..: ll..-~lijds ab lll:trillclltl'il·io.:r
di..:mk in IJl't gcvolg \:111 dl' I'rillS.
Dele g..:g..:\ l'llS lijn ollll":l'd aan Cl:n artikel g..:naamd }-{el ge.'/(/{ '{Il d,' Frideri,j \an de haml \:tll Jhr. Mr. e.c. 1':111 \ 'alk":l1burg , Uil
dil artikd blijl.t t<.'vells dat h~t gC~I:lChl Do.: Friderici door hel ollibreko.:n \:1Il manndijk,,: OP\(llgl'!"S met h":l olcriiJlkn \all r.F. dl'
Frid..:ril"i ojl 1-1 juli 1916 ~illlligt. !Jij dc ho.:hl'cnkrs van de ll:d~lt":l1~l"hap is hel I<.'rhard lan ,I..- slalin di..: dl'j\l!lg..: Pierre "":11'
:--.kdcrl:lIld hracht. h":),.l'lld Ni..:! b":),.l'nd i~l'l'htcrl\:\1 cr lIlet til- ~bl'ilJ is gl'h<.'urd, ISLij Il'ruggckl'<.'nl'.lls lij bij h:lar 'jong..: Illç ..'sl,,:r·
g<.'hl..:\..:n'.l
dl:l'~l11hl'r

lJ .

111.
II

12

IJ ,

14.
! 5.

Dirk J. Tang (Amsterdam 1947) stude erde in deeltijd gesc hi edeni s aa n d e Rijk s Universiteit L('id~n.
I1 ij was lange tijd werkzaam voo r de ge mcc nt e Amsterdam. Thans bere idt hij als gastco nse rva tor de
tentoo nste lling 'Slaven e n Schepen ' voor di e În september 2001 o pent in het Nederlands
Sc heep vaa rtmu se um te Amsterdam.

Hein Ehrhardt

Op zoek naar de familie van een onbekende
Surinaamse schilder

I

n1állliliebe:i' hevilldl : ich hel bU dil arlikel
(?lgedrukle pOrlrl!! voorslellellde Thomas
L(lIIge l • kapilein op de 'Stad ZII 'olle '. dal in he!
/1{{jaar WIII 1840 op de heel/reis )Ion hel scltip
val/ AlIIslerdam naar Suriname is gemaak,. De
ol'erleveril/g in de/álllilie IIH dal hel scltilderij
WIJl

Thomas Lange lI'erd gemaakl door eell zich

vervelende passagiel: 111 de S/Irillaalllsche COIir(lI/l! W IIl 13 /lovell/her 1840 is te le=en dal de
dag ervoor de 'Stad Zwolle 'ua eell :eereÎs 11011
37 dagen ill Paramaribo lI'as gearriveerd. Eén
WII1 de twee passagiers was Samuel F.C A ronsj .
die il/ hel 'Lexicon WIII Nederlandse beeldende

doc hter va n dc mulat! in A ri aantje van Soesman\\
op 15 sept ember 1778 al s s lavin in ParalTHlribo
we rd geboren, komen wc hierna teru g. Zo ook
op zijn vermoedelijke va der. Levi Meijer Arons.
In 1832 stond Samuel Aron s in het w ijk-

register van Paramaribo a ls schrij ver geregistreerd ' In 1835 ging hij naar Nederl and 0111 tc
leren schi lderen . Interessan t is dc vraag hoe dal
gegaan is. De toen al bloeiende Konink lijke
Akademie van Beeldende Kun sten in A msterdam zou hiervoor een mogelijkheid geboden

hebben. Uit het arc hief va n de instelling blijkt
ec hter ni ct dat hij de Akademie heeft bezoc ht.

kUlistelIaars' \'on Pieler Scheen staal Ferme/d

Dat archief is overigens uil die jaren nict.-{eheel

als k/lHSlschilder De O\'t'rlevering klop! dus l1Iit1

co mpleet voor wal dc Icer lingcnaclm inistrati c

(~{lIIet'l:

aa ngaat, zodat het eve nmin ze ker is dat hij daar
ni et op schoo l is geweest. 10 Wel leverde Samuel
Arons twce keer materi aa l voo r dc tent oonste lling voorwerk van leve nd e Nederlandsc kun stenaars. die iedcr jaar door burgemeester en wcthouders sam cn mct de Akademie gehouden
werd . Deze twee werkstukken stelde hij respectieve lijk in 1836 en in 1838 tentoon (Scheen
1994). De schilderij en stell en een stilleven en
een klui zenaar VOO r. 11 Het is ni et bekend waa r
deze sc hilde rij en zijn ge bleve n: er was ook een
publieke verkoop aan dc te ntoonstell ingen ve rbonden, waa rvan geen protocollen bewaard zijn
ge bleven. Wel zijn er dri c afbee ldingen va n dc
hand van Arons gevonden in de Surinaamsehc
Almanakken va n 1837. 1838en 1840. Deeerstc
stelt voor de Surinaamse plantage Susannasda l
(afbeelding 2), de tweede een ' gezig! aan de
rivier beneden Commewijnc' (afbeelding 3) en
de derd e 'gezig! op de plantaadjc Jollanna e har10Ila' " (a lbeelding 4). Ove r dczc laatste afbeelding wo rdt in de inleiding op de almanak ( 1840)
ve rm eld dal dC7e: 'door dc zorg va n den I-leer

Lange overleefde de lerugreis niet.
Op 12jehru({ri 184 1 viel hij lijdens, Slorllllveer
's oc!lIelld.,,· 0/11 vier /I/Ir hU de A:oren uil de ra en
I'enlronk. Slee/liS hel schildenj k1l'om hU :U"
weduwe in Zwolle 0011 . De schilder \,{1fI dil
porTret, =ijll lel'eli. werken en q/komsl, is hel
ollderwerp 1'(1/1 dir arTikel. In 1997 heb ik. omler
de:e((de lilel, eelllllssellrapporloge over de toell
hekellde resultaten gepubliceerd en op kleine
sc/wol particulier n'npreid. 111 hel lhans voorliggende artikel =Un de resullalell vau het lIoor'ge=el1eollder:oek I'enrerkl. Verll 'aclll moel worden dal el: a/thans Iloorlopig, geelll/iewl'e gegevells beschikhaar kOl1lell. 4
TllOlllas

SAMUEL FERD INAND CO RNE LI SARONS
Samuel FcrdiJl and Corneli s Arons wcrd op 15
oktober 18 12 in Pnrnmaribo ge borcn. 5 Op zijn
Illol..:der, cic onge huwd c. gel1lanulllirtecrde. h
mestiezc n7 vrouw Jea nnette dc Bijc. die als

0.<0 Tijdu hri!; \'oor Surillaall/se TaaikuIlde. Lellerkullde. CulIlIl w eIl Geschiedellis /9(2): /91i-22IJ

0IJ :oek nllar de .lil/nilie

\,{//I

een ol/hekel/dl! SI/ril/aalllse schilder

IUbeddillg 1.- Tholllas Lal/ge. kapitein op de S((/d ZH·olle·

19~

200

Heill Ehrllllrd,

A lgcmecn Gevol lllag ti gde des Depa rte mCIHS in
het Moederl a nd ' kon worden opgenomen. 13 Gez ie n het o nd erwe rp lijkt het waarsc hijnlijk dat
Arons de ze lith o's ge maakt hee n voor z ijn ve rtrck ll aa r Nederla nd. He t is vrij we l uitges loten
dat hij ze uit 7ijn herinne rin g hee ft ge maakt.
Na z ijn terugko mst in S uriname wendde
Arons zieh op 17 november 1840 tot de go uve rneur-ge neraa l va ll de Ncderlandsehe We st-Indi sc he Bezittingen. Hij sehreefd"t hij zieh in 1835
naar Nederland had begeve n, tenei nd e zich iJl de
sc hild erku nst te bekwa mcn maar dat hij lan ger
dan d e bedoe ling was in Nederland was gebleven omda t z ijn studi e mee r tijd ve rgd e. Onlangs
was hij met kap itei n Lange in Suriname terugge keerd . Arons ve rzoc ht om het burgerrec ht te
moge n beho ude n, a lhoewe l hij la nger dan de
voor bw'ge rs toeges tane drie jaar buiten S uri name was gewecsl. li et ve rzoe k werd nog deLe lfde maand. du s hee l snel. ingew ill igd. 14
In 184 5 woo ndc Sam ue l Fcrdinand Corneli s
Aro ns, 'k un stsc hilde r, van gerefo rm eerde re li g ie' , op de Heili ge Weg 110 146ca, met éé n
jo nge n al s nege rs la af. I ' Bij het ove rlijd en van
zijn ni c htj e Wilh e l111in:J Frederika van Thol in
1855 en va n z ijn broer Johann es Bernhard Lambertus in 1860 woonde hij res pecti evelijk in de
Noorde rke rk straat en in de Heerenstraat.
Sam uel Aro ns overleed op 2 januari 1865 te
Paramar ibo in het hui s van z ij n zuster Anna
Eli sabcth Aro ns,'6
Antho nius Bernhard Frcdrik , tweede com m ies
va n het Depa rt eme nt der O nbeheerde Boede ls

en Wezen, begaf zich de vo lgende dag l11et
Sa mu e ll-Ie nriqu es de G ranada, gezworen k le rk
in de koloni e Suri name en getuigen naar hel
s ternllli s va n Samue l Aro ns, Sara maccas traal
E.65. Daar spraken zij met Anna Eli sabeth
Aro ns ('zonde r beroep en a ldaar woo nachti g').
Mejuffro uw Aron s verklaarde dat de boede l va n
haar broer va n d ien aa rd was dat gee n
ve rzege lin g nodi g wa s. Daarop in ve ntari see rden de here n de bo ede l en de nalaten sc hap
vo lge ns de o pgave va ll Ann a Elisabeth. Zij troften aan : 'Ee n sc hrijfKi stj e. waari n enk e le be-

taalde kwitanties, en een va li es waari n zes
onde rbroeken. drie bovcnbrockcn.een bors trok.
drie vesten, twee zwartlaken se broeken, een
zwa rtlakense rok . een castoorhoccf1 7 en een pa ar

sc hoe nen. Voort s dee lde mcjuffroll\v Aro ns aan
de here n mee dat de overledene teil hui ze va ll

Constantijn Ernst Adelbert

Wcrg cs l ~ .

smid, in

de Saral11accaslraat (3 1) goederen had nage laten. Ook deze goedere n werden ter pl aat se
geïnventa ri seerd : een canapé met maka ''i overtrokken, nege nti en sc hilderij en. zond er lijsten,

een bli kk en VCdKistjc. en ige schildersgereedsc happen. eni ge gedrukte boeken. een CICIl Slfife l, drie schilderij en zonder lijsten. een teken-

bord, vijf sc hilderijlijstcn. een schilderse7e !.
twee ki stj es met enige ve rfware n. twee busjes
kUIl sto ii e, ee n ki stj e behangse lpapier. een ki stj e
gipse l1l11ode lbee lde n, ee n ki stje ve rfwaren. ee n
linne n sc he rm c n eC Il da g uerrotypc toes tel. e ige ndom va n M .R. Mattes. ':> u De boedel van
Arons werd op 18 l11ei 1865 door J. Sa lol11ons
sa men met de boedel van 29 ande re n geve ild :" 1
De opb rengst bedroeg f. 14. 3 I.
Van de door Arons ge maakt e sc hild erij e n,
te kenin gen en de rge lijke is niet s teruggevo ndcn. Van z ijn productie gedurende 25 j aar zo u
toch iets acht e rgeb leven moeten z ijn in oude
S urin aamse hui ze n ofbij Nederlandse famili es
met bindin ge n met Surinam e, Een th eor ie zou
kunnen zijn dal in ve le geva ll e n het (sc haa rse)
linn en opnie uw is ge bruikt. Dat kan, maa r hij
moet toc h vee l gema ak t hebben.
De familie wa s ni et draagkrac hti g. zodat
Sa mue l Aron s (hoo fd zake lijk) in zijn eigen levensonde rhoud hee n 1110elen voorzien met z ijn

kunst. We ll ieht heeft hij ook privé leken- of
sc hilde rl es gegeve n. Moge lijkheden 0111 te lerell
teke nen en sc hilde re n waren er in die jaren in
Para maribo na uwe lijks. Ei ge nlijk weten we nog
steeds vrij we l ni ets van hem. Toch moe t hij a ls
fenom ee n zee r uit zo nd erlijk z ijn geweest. Is het
aantal in S urin a me opererende kun stenaars ni et
zo groot, het aan ta l au toe hto ncn daaronder is
nog vee l kl e in er. Eigen lijk is all een Gerrit
Sc hout en bekend uit die ja ren. Arons is dan nog
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op de p/alllage Sl/swl/wst/al

uitzonderlijk!:!". omdat hij in Nederland werd
opgeleid. Van Hinte-Rustwijk & Vo:ln Steendercn-Rlistwijk (1997: 33-43) vermeldden dat alle
·Surini.lo:llllSC' kllilstenctars voor 1863 Europeancn waren, die niet in Suriname geboren waren.
Als uitLond!:ring noemdcn zij Gerrit Schouten.
Samucl Arons kan llU als twcede uitzondering
toegevoegd worden.
JEi\NNETTE DE [JI.IE

Wc weten het een !:n ander over de moeder van
Samuel Arons: .Ie<lllelte de Bijc. De Illestieze
Jeallllette dc Bije werd op 15 september 1778 als
slavin in Paramaribo !.!eborcn als dochter van de
llluiattin Ariaantjc n toebehorende aan de weduwe Eliazer Socsllli.ln,.'·l geboren Sara Abrah~lIl1 de Vries. Ene Johannes de Bije kocht
Jcancttc vrij: de bric.:ven van manulllissie zijn
gedateerd op J augustus 1795. ~~ De moeder van

Johannes. de vrije Mariana van de l3ije, was
borg. ~~ Jeannette's moeder ledè:k toen nog in
slavernij, wallt toel1 de weduwe Sara Abraham
Soesman in de nacht van 25 op 26 juni 1796
'zijnde zeer ziek' testament maakte, bepaalde
zij dat haar zwager Isaij Soesman ten laste van
haar boedel brieven van manllmissie 2t. moest
aanvragen voor haar mulattin Ariaantje Y Een
testament op het laatste nippertje: Sara stierrop
27 juni. De vrijbrieven voor de mulattin
Ariaantjc werden in rebruari 1798 verlccnd Y
In de archieven is sprake van twee andere
kinderen van Ariaantje, een andere A(d)riaalltjc
(ook wel Antjefl en een Frederica. Ten tijde van
het overlijden van Sara Abraham Socsm:lnleefden Ariaantje .Ir en Frederica nog in slavernij.
De vrijgelaten Ariaantje kreeg haar kinlkn:n in
eigendom: 7ij vroeg op 4 juni 1798 als 't11ol,,!der
en eigcnaresse' vrijdom voor haar mestiezen
kinderen Frederica Sampie en Antje. De vrijbrieven werden verleend op 1J december
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Afbeelding 3: Ge:::icht aan de rivier Beneden-ColI/lI/el1'ijne
1798.)0 Ari aantj e S r overleed op 10 januari
18 19; zij heette toe n om mij vo lstre kt o nduidelijke rede nen Susanna Adriaantje Maclin en
werd begraven o p het N ie uwe Kerkhol'door haar
dochter Jca nn ette de Bije .J1 Al enke le jaren
woonde zij in de S arrama ccastraat bij de fami Iie
va n haa r zuster .Ie alln ctte.
Antje (Jr.) komt voor a ls kleurlinge in het
reg ister va n hoofdge lden onder de naam
'Ariaantje uit dc boede l van de Weduwe Eliazer
Soesman Jb zn '. Zij betaalde ee n nog verschuldigd bed rag van L 15 ,- voor 18 17 en 18 19. In dat
groo tboek slaat bij gesc hreve n ' Maria va n F.
Ho liday' (?). A ri aa ntj e werd Herrnhutter gedoop t op 26 me i 1828 o nder de naa m Maria. J l
Z ij ove rl ee d op zesenvijftigjarige lee ftijd op 13
me i 1839.1.\ ' ni ets nalatende dan gedurende vele
jarengelukkiggcwccst'.ln 18 11 vorl11dcFrederi ca met haar dochters Jos ien en Saa rtj e J4 een
gez in . 15 111 183 1 woond e zij in hui s bij Marcus
Frcdcricus [J vel' (' (36 jaar, schrij ver) Graven-

st raat 28, met .Iosi ne Fra nc is Pc ri e (28 jaar) e n
drie kinderen IJ ve l (Marcus Piete r A ndri es, e lf
jaar;\7 Frederik Will ell1, achtjaarJ~ en Henri ette
C har101I e Piete rn el, zes jaar).
Frederica van Soesll1an, die bij de Hei li ge
Doop de nam en Jos ina Franc ina ontving, o ud 64
jaar, wonende Wage nstraat LA 124, overl eed op
25 me i 1836. Aa ng ifte va n het ove rlijden werd
ged aan en door M.J.lJvcl en in de arc hi even is te
vi nden dat 'het lijk is genaderd' door hem en
mejuffrouw Saartje Soesma n. de andere dochter. Frederi ca va n Soesman werd beg raven op
het Nieuw Kerkhof. Haar boedel kreeg de benaming 'desolaat.' J')
Er was tenmin ste nog één zuster, want de
weduwe Soesma n-dc Vries vroeg op 25 februari
1796 ll1anumissie voo r het mest ieze me isje
Marie, dochter van de mul attin Annaatje ..t1J Z ij is
identiek mct Maria Eli sabet h Se li as, di e op 17
a ug ustu s 18 15 sti erf a ls dochtcr van Ariaan tj c
va n Soesll1an. Zij overleed zo nder testa ment en

0l) ::nek //aar de jàJ/lilie
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Ariaantje Sr richtte zich terzake enkele malen
bij rekest tot het Hof VJn Politie:" Door deze
actie bewe rk stelligde Ariaantje dat zij tot
voogdes va ll de kinderen (de oudste was vij fjaar
en de jongste negen maanden) werd benoemd en
Willinm Wilkenso ll tot mcdevoogd. William
Wilkinso n overleed op 16 februari 1821 . Sara
Abraham Soesm<ln-de Vries hee ft dus kenn elijk
tusse n het overlijden va n haar man op 15 augustus 1794 en van haarze if op 27 juni 1796 eerst
voo r enkele kinderen van haar mulattin
Arjaantje en op het laat ste moment voor de
moeder zei r de vrijheid ge rege ld.
Jeannette. di e als eerste dochter va ll de mulattin Ariaantje dc vrijh eid kreeg, werd niet
gema nulll ilteerd door de 1:1111 il ie Soesman maar
doo r de eerder ge noCl11t1e (mestie ze n) Johannes
de Bij e. Het lijkl waarschijnlijk dat Johannes
de ze taak , als daar voor betaalde buitensta ander
uit handen va n de weduwe - va n Ariaantje of
misschien ze ifs nog van de onbekende vader neem t als 'koop voo r de vrijdom' (Kolllen
1973). Dit hi ~ ld in dat de eigenaar een slaaf
ve rkoopt legen een bepaald bedrag en dat de
ni euwe eigenaa r va n de slaaf hem een hoger
bedrag voor het aa nvrage n van de vrijheid
vraagt. waardoor hij , na aftrek van de aan de
overheid te betalen bedrag, f. 50,-. winst maJkL
Dat de weduwe Soes man hi ervan gebruik
maakte, i~ niet onden kbaar. Perslot va n rekening
g ing zij wal slordi g om meI het aa nvra gen van
manul11i ss ie voor deze Ariaantje en haar kind eren.
Boeiend is de vraag wie de blanke vaders va n
Ariaantje Sr en van Jeann elle z ijn gewees t. Er
zo u gedac hl kunnen worden bij Jea nllette aall
een vadersc hap va n Eliazcr. Eliaze r was in
Paramaribo in 1760 geboren en achttien bij de
geboorte van Jeannette; hetze lfde jaar huwde hij
troll\\'ens. N iel een logisc he vader dus en bovcndien tonen de boedels Eliazeren Sara enook van
de ouders va n Eliaze r aan dat een bloedverwant schap niet zo erg waarschijnlijk is.
Ariaantje duikt namelijk pas op in de boedelbeschrijving va n Sara in 1796.·-12 Samen, zoa ls
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hi ervoo r besc hre ve n met haar mestieze n kinde reil Frederik a en Antje (Ariaantje jr). In de
boedelbesc hrij ving van vader Jacob SOCSIl1<1tl1l
wordcn geen sla ve n ge noemd. Wel bij zijn wcduwe Sara Benjamins en ook bij zoo n Eliazc r:,4
maar gee n Ariaantje. Gecn vadersc hap dus. Van
de vader va n Ariaalltje is geen enkel spoor.
De boedel va n Eliazer gee ft wel een beeld van
de omgeving waarin Ariaantje en haar kind eren
althans enige tijd hebben gelccfä. EliazeI' Soesman voe rde ecn rijk e. joodse hui shouding. Een
complex vall gebo uwen aan de Waterkant. M eubels, go ud, zil ve r. kleren en veel slaven. Eliazc r
I iet vij rcnveert ig slaven na, te welen ncgen mannen en zese nderti g vrouwen en kinderen. De
boedel sloot op het hoge bedra g va n r. 67.S40,-.
Zijn weduwe li et nog meer slavc n na . Elrmannell, tweeëntwinti g vrouwen, ti en jonge ns ell
ac ht meisjes. Eenenvijftig samc n. Daaronder
ook enkele andere Il1Ul a \\CIl. Zoa ls Ilcintj (: ell
Anna. de Jnulattcnkinderen va ll Tru y el1 de Il1Ulall in Lucic. di e al door El iazcr aa n Zijll vro uw is
gelegateerd. Ook de naai ster Coba, waarvan de
waurde op f. 700,- wordt ge ta xee rd . Dus wccr
een onopgelost raadsel: Waarom de ze welwil lendheid allecn ten opz i c ht ~ va n Ariaantjc en
haa r kinderen?
Ove r zakelijke activiteiten van .lcallllctle
bI ij kt iets II it een adve rt ent ie in de Surinaamschc
Courant (no 6) in 1822: 4' 'Jeélnnette dc Bije.
th ans woonachtig 111 de KromIlle Elleboogstraat, di gt aa n de Waterkant over het thans
gebouwd wordende hui s va n d\.! Hecrcn
Bellllernagel en Könin gs low. recol11l11andee rd
zich door dezcn aan hare voormali g~ begun sti ge rs cn ve rdere ingeze tencn dezer kol oni e.
zoo wel als aan de alhier vare nde sc heepskapiteins tot het levcren va ll alle soo rt en va n
inlandsc he confituren, chocolade en ingelegd
suurgoed, belove nd e celle zindelijke en vo ldoend e bediening. Zij hee ft in voorgc melde
won ing ook eelligc kamers open. wclke zij tcn
gc rie re va n vreel11del ingcllte huur aanbied, mCI
aanneming om des ve rki ezend e ook voo r een
ordentelijke tafel te zorgell . Iemand nader infor-
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mat ie omlrent prijs en conditiën verlan ge nde.
wordt vriendelijk ve rzoc ht zich in voormelde
woo ning tc meldel1. wanneer de beste inlichtinge n zullen gegeven worden.'
Hel ve rha al spreekt voorzi<:hze lf. Bij de grote
brand vall janu ari 182 1, waarbij vierhonderd
hui ze n-l6 in vlwnmcn zijn opgegaan . is kenn elijk
ook ee n bedrij De va n Jea nnelle afgebrand . .Iea nnett e ves ti gde zic h een jaar na de brand in de
Kromm e Ellcboogslnlat met een winkeltje en
een soort pension VOOr vooral kapiteins van in
de have n liggende sc hepen. Hel gaa t om het huis
en erf toen bekend L.A. nr 94, daarna
hernum mcrd in 123. De Kromme ElleboogSiraat is een zijstraat va n de Waterkant. Het hui s
stond aa n de oostz ijde va n de straat, kadastraal
het tweede percee l va lla rde Waterkant./n 1823
lag het vo lge ns dc ve il ing acte tussen de ervcn
van de wed. G. H.C. Buck en dat va n D.S. va n
KOlli g.slow en vo lgens de adve rt entie tegenove r
het toen ge bouwd wordende huis va n de heren
Benncrnagel en Koni gs low.
Ee rst huurd e Jea nn ett e het huis va n Corneli s
Vornekal. Z ij kocht het op de openbare verkoop
op 21 juli 1823 uit de boedel van de inmiddels
wijlen Vorneka l ten kantore der Venduen--+ 7 voor
f. 11 .900,- (J.J.G. Spilker" trad op als enig overgeblevc n exec uteu r va n het testament en
'redderaar' van de boedel). In januari 1824 we rd
haar hie rvoor een eerste hypotheek-ltl verstrekt
door Adolph J-lcll1'ich Zsc hussen5U qq VOor
Susanna Cath arina Trakranen geb. Veeckens 51
Ie Amsterdam e11 Christiane Fredcrika
Nemeie," icder voor de helft va n f.8.000,-. Een
tweede hypotheek van r. 1.000,- kreeg zij op 28
janua ri 1824 va n M.A . Keijser.H Jacobus en
Charl es Nieo laas Goede stonden borg bij deze
transacties.
Ee n aardig berichtje versc hee n in de
SIIf'Î11001llsclte Couf'lIIll no. l a van 1822: 'Op
Vrijdag den I sten Febr. 1822 is ve rlooren een
wiHc krulhond 111 et bruyne ooren en twee
bruyne vlakken op dc rug, die dezelve tercgt
brengt bij mejufTrouw de l3 ye in de Krom
EI1cboogstra at za l f. 50,- beloningontvangen. 5..\

AI in december 1824 ble ken er moeilijkheden
met de betal ing. Jeannette werd opgeroepen

voor een zitting op de dertiende tcr regeling van
de kwe stie, waa rbij een dading werd gesloten. ~~
Deze dading we rkrc niet, zodat op 17 februari
1825 het fial voor de execu ti e werd gegeve n. Op
23 juni 1825 ve rkocht N.L. Braam , 'eerste
ex poitcuJ' van Suriname tcr Ka stelenijc va n hel
Hof va n CivicJe Justitie' het huis aan dc
Krom me Ell eboogstraat. Er bleken loen nog
andere schu ldeisers: J.J.G. Spi lker, namens de
boedel Vo rn ckal (het hui s was dus dan nog niet
afbcwa ld), de firma BCllllcrnagel (de overbuu rman'!, kru idcnier), sÓ Marcus Mos.Levy, .I.C.
Hartm an, Van Esc h en J.H . dc Rooy en Co.
Verm oedel ijk wa ren dit toeleveranciers. De toegenomen en weer verd we nen we lvaart van

Jeanene blijkt ook uit de beta ling va n hoofdge lde n. Z ij begon in 1822 te betalcn 57 voor
zeven slave n. Ook in dejaren daarna betaalde zij
hoofdgeld : in 1824 vOO r vijft ien hoofden. In
1826 deed z ij dat nog slec ht s voor ac ht hoofden.
I-icl gezin vall Jea nncflc de Bijc woonde
daarna (zeker va naf 1828 ) in het rece nt afgebroken huis aan dc Saramaccastraal 110 579 (l ater
E.65). (Zie tabel I voor de inwoners va n di l
pa nd . ~~ ) De huurwaarde va n het hui s werd in
1829 getaxeerd op f. 1.080,-.'" Eigenaar - ook
van het naastgelegen pand na 578 - was toen

P.F.C. Bruining, tM)
Op 27 juni 1832 kocht Jea ncnes doehler, Anna
Elisa beth. de panden SaramaccaSlraat 578 en
579 va n 1. Goede, di e de hui ze n lussen 1830 en
1832 had gekocht van Bruining. De ge ta xeerde
huurwaa rdcll waren respectieve lijk f. 300,- en
f. 900,_,61 Jacobus Goede was in 1830 trou wens
ook eigenaar va ll het hui s (dan herberg) in de
Kromme Ellcboogstraat. 62 Hel waren we lvarend e jaren voo r de kinderen: Anna Eli sabeth
kocht een huis en Sa muel mocht naar Nes1.trland
om IC leren sc hi Idcren. Jeannette woonde niet
aldoor in de S3ram3Cc3straat; in de wijkregisters
van 1837 wordt zij daar niet geregistree rd. In
J 839 woonde zij in de Joodcn breestraat.
In het jaa r van overlijden va n Jeannette dc

Op ::.oek lIaur de ./(lIl1ilie 1'(1/ / eell o/lhekel/(/t:' SI/I·illllulI/se schilder

l3ije kwam de kwcstic van de oude schuld weer
even aan de orde. J. Goede. de borg, maakte in de
SI/I"il/(/(/II/'\"clle COl/ral/{ van 12 januari J840 bekend dat de volgende hem aankomcndc stukken
vc rmi st waren: 'Verbaal accoord en daarbij
7ijnde stukken tussen .I cannette de Bije als zcJfsc huldige cn dc ondergetekende als borg, met
M.A. Kcijscr. tcn ovcrsta<:111 van Commissarissen 1I;\ den! love van Civiele Justitie, in
dato 13 Dec.1824 gesloten. groot saldo kapitaal
op den 12juli I ~26 door den ondergetekende als
borg betaald f. 641,92 oud Surinaams gclcl gerese rveerd de verdere intercsscll ad ecn pCt per
maand. Hetzclfdc met J. en C.R. Goede als
borgcn mct A.H. Zschussen qq c.s. Ecn bedrag
van I~ 1862,26 oud Surinaams geld'. I let lijkt
erop dat Goedc h1 inderdaad nIs borg nangcsproken is en hiermede de zaa k heeft afgeslotcn. h ./
.IeallIlette de Bijeh' overleed op 12 oktober
I X40 in de ouderdom van 52jarcnlell huize van
haar dochter Anna Elisabeth Arons aan de
Saramaccastraat E.65(,(, en werd dezel fde dag
begraven. Haar zoon J.B.L. Arons deed aangifte,
Frank Wilkenson en WalIer Willial11 van de
Lande warcn getuige. De 'desolate' boedel bestond uit "cen paviljoen. een vederen bed, vier
kusscns, eCIl tafel. vi cr stoelen, cene kist mct
haar overtrokken, daarin vijf japonnen, zes ondcrrokken, drie slaapdckcns, een hemd, een
paantjc cn 7even doeken'. Zij liet twee minderjarige kinderen \1::\: Maria TOllcllenctte Arons, 21
jaaL~ John Arons, 18jaaL!" Jeannette de Bije
woonde toen dus wcer in het huis waarvan haar
dochter Anna Elisabeth de eigena ressc was ell
wel in een paviljoen in de tuin.
Financieel moet het Jeannette ook in de laa\sIc jaren niet erg goed zij n gegaan, want LC
ve rzocht nog in juli 1840 vrij stelling van dc
sÎnds 1835 verschu ld igde hoolèlgeldcn.!IH Daarover we rel op 15 maart 1841 een beslissing
geno men. maar toen was zij al 'inso lvent' overleden, zodat cr gee n aClie tegen de boedel werd
ondernomen. h'l Toen Jcannette overleed. was
haar zoon Samuel Arons op weg naar huis met de
'Stad Zwolle'.
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LEV I MFl.IER ARONS, DE VERMOEDELIJKl' VADER.

De naam Arons komt op enkL'le plaat:;;cn vonr in
hel Surina me van het einde vall de achllielldc en
van het begin en miLiden van de negl:llticllde
eeuw. Vroege vermeldingen 7ijn dc aankomst
van David Aron:-; op 17 januari 1768 uit Amsterdam (vertrek Amsterdam 2 1 septembcr 17() 7)
met de '.Ierusalcm' en op 29 deccmber 1774 uit
Rotterdam van .Jacob AlllIlS met vrouw cn vijf
kinderen met de 'Catharinn Il endrika' van kapitein Iluit Abraham.'u Collen (199 J) vcrmddt
dat op het schip de 'Vrcedcnburg', van kap ill.: in
lierman Strooyer, in 1776 in Amstcn.bl1"\ 'thc
.lew Arons'. ongetrouwd, een Ashkcn:lzi. aan
hoord w~rd genomell. Verder woonde cr in Surinal11e in het begin van de negentiende ecu\\' til:
vaJk vermelde 1~lIl1ilic Lion Arons. die enig
aanzicn genoot: getuige bijvoorbeeld ecn lidmaatschap van het Departement Paramaribo
van dc Maatschappij tot Nut van het Algemeen.
Ene ./acob Lion Arons zoon van Abraham Lion
Arons fl gestorven 6 mei 1829, was gOllve rn eJllentssoll iciteur.
De vermoedclijke g rootvader van de kllnst ~
schilder Samuel Arons was Meijl:r Lcvi Arons.
die behoorde lot de Hoogduits-Israëlitischl: gemeenschap.Meijer Levi Arons (gestorve n Paramaribo \ 7 augustus 1814, begraven op de
Joodse Bcgraanllaats 'Betchailll'. 2Jc rij. 4de
gran. 71 trouwde met Mariana Gon1pcrts (gestorven Paramaribo op 25 januari 1817). In de
geboorteregisters bij (h..' ge boorte van haar kinderen word t Mariana G01Tlpc.ns soms ook
Marianne van Goois Gompert:-:, Golo GOl11pcrts
ofGolo Gompert (Israëls) genoemd. I-kt gezin
woonde aan de KelLcrstraaL percelen no 94 en
95 (la ter 74 el1 75).

De huwelijkse voorwaarden van Meijcr Levi
Arons en Mari<lll<l Gomperls (Paramaribo
30.6. J 772f./ geven wat extra informatie. De
minderjarige bruid we rd 'geassisteerd' door
haar voogden Ismel cn Salomon Gomperts.7 <'
De ouders bleken overleden: hel nader tc bepa-

Hein Ehr/wn/f
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Tahel / .- Bewollers \ '011 hef palld Sanlllwccasfraal65 in /82872
Naam
l3ijc. Jeannette de
SoesmaIl, Antje van
I\ rons, Marianna
A ro ns. lB.L.
Arons. A nlllW Ije E J i~abeth
Arons. Maria Magda lena
Arons. Samue l
Arons. Catharina Wilhclmina
Ar011s. Maria
WilkcIlSOIl. Frans
Aron ~ . Johan C harl es
Strijk. Margarclha Jcan

Jen crläccl va n de o ude rs werd ingebracht, zoals
ook het nege rrncisje Betti c. De voogden en
broeder Jacob Gomperts betaalden de bruiloft .
Op deze lfdc dag werden ook de hu welijkse
voo rwaarden va n haa r mec rdc ljari ge z uster
Bce lctj e Go rnp ert s e n Iza i Na lhun Sa mson vastge legd.7/' Zij bracht ecnll cge rm e isjc Betj e mee.
Uit genegenh eid gaven Sa lomon Gomperts en
Ja cob Gomperts aa n hun zuster respect ievc lijk
f. 1.000,- 1-10 11. en r. 500,- 11 011. I-I el erfdee l va n
de vader was f. 3.308.- e n V.:l n de moeder f. 170,S ur.. hetgeen e ni g inzicht gee ft in de finan cië lc
SÎft/alie van dC7e fami li c. Benjamin Jacobs.
zwage r va n dc bru id. betaa lde de bruiion .
Me ijel" Lcvi Aro ns en Mariana Gompert s hebben ee n aantal kinderen gekregen. waa rva n de
vier. d ie ni cl jo ng gcsto rven zijn . va n bela ng zîjn
voor dit verhaal :
I. Levy( i) \I1eijer Arons, gebore n Para maribo
13 augu stu s 1776, gestorve n Paramuribo 6
december 1827. Onge hu wd.
2. Uri c Meije l" Arons, geboren Paramaribo 8
januari 178 1, ges to rve n Paramaribo 25 Novc mber 1828. beg ra ve n "Bc tc haim '. Ongehuwd . Sa men mct z ijn zwage r Gompcrts
Philip I-l ci lbo rn e r ft hij de plantage "Uyt En
Thu ys'. Voorts wordt hij tot zij n dood in de
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zonder
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15
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sc hrijver
l.o nde r
zonder
schrijver
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/.onder
sc hrij ve r
zo nder
zonde r

zond er

Surinaamschc almanakken a ls gezwo re n
pontenvoc rde r genoemd. 77 I n hel vie rde
kwartaa l va n 1824 krijgt hij bovendien de
financ iee l aa ntrekkelijke functie Uaarsalari s
f.5.500,- S Ul'. of f.2.000,- Ned.) va n
vendusc hrij vc r. 7 ~ Dit blijft hij tot het ei nde
va n z ijn leven.
3. Jaeob Me ije l' (Lev i) A rans, geboren Param aribo 6 me i 1785, gesto rven Paramaribo 14
juli l 80S , e n
4. Sara Me ije r Aro ns, ge boren Paramaribo 3
novembe r 1787, gestorven 25 maart 1837.
l ij trouwde in I gOS met Gompe rt s Phil ip
J-I eiJbro n. Sa ra woo nde als wedtr ..,e H ~ ron
in 183 1 - broodbak slcr - in de HofsIraai 155
met haar kinderen: Meijer Gomperts Hc ilbron (23 jaar, koopman), Vro uwtje Go mperl s
He ilbron (19 jaar), O lk Gomperts Hei lbron
( 18 jaar), Levy Gomperls Heilbro n ( 17
jaar),7'1 Salomon Gomperts Heilbro n ( 10
jaar) en Abraham Gomperts He ilbron (4
jaar). De o ud SIe zoo n Philip woonde in 1828
a l ze lfslandi g (22 jaar).'" Deze Philip was
ve le jaren voorzan ge r van de Hoogduit se,
later Ncdl.lrlnndsc Is nlëli sc hc ge mce nt e.
Duidelijk is in ieder geva l dat tot het gez in dat
met de 'Cat harina I-Ie ndrika ' in 1774 aankwam.

Ol' =oek naaI" dl' jillllilie

\'(/1/

{'eli oll!Jek('//(le 5;/Il'i1lUUIIISe sc!Jildel"

niLt Meijer Levi Arons behoorde: die was toen al
getruuwd en al twee jaar eerder in Suriname
geregistrcerd, Hooguit kunnen vader Jacob vall
dit gezin cn ook David Arons, die in 1768
aankwam. <llsmcde Cohens 'Ihe Jew Arons'
broers ofvcrdere verwanteIl zijn geweest,
Meijer Levi Arons bezllt. zeker sinds 1811 ,~l
de koiTieplantage 'Uit En Thuys (in het
Sr<lll<1ntongo Maarie) aan de Suri namerivier (Il:genwoordig is dit een deel van NoordParamaribo. aan de Combéweg). In de registratie v;11l de plantages door het Britse bewind komt
zowel de naalll van M.L. Arons als die van J.
Mooi als administrateur voor.Tol deze kleine
plantage. behoorden elf slaven: de eerste
bastiaan Lakey en de veldncgers QU<lssic. Prees.
Dikkie. Tam. de kostwagtcr Sacralllento, terwijl
(Jeduld 'op de beesten past' en Primo ïuynier'
is. Verder Lijn cr drie vrouwen. Kaatje en
Paticntia 'veldmcijdell' en Quassita 'huysIl1cy(!". Jongens en meisjes zijn cr niet; geboorten hebben in de periode van I januari tot 30
september 181 I op de pl~1I1tagc niet plaatsgevonden. Wel stierfop 6jal1lJari 1811 deAfrikaan
Rotterdam. Kleurlingen zijn cr niet op dc plant<lilC,
In 18 11 stonden de zoons Levyen Urie (nog)
bij hun ouders in Paramaribo ingeschreven.
Naast deze vier blanken woonden cr veertig
slaven ell ook nog twee zuigelingen op de plantage. De 2 [ manncn zijn: de poortenegl:rs
ColTij, Apollo, Samson. Fortuyn, .lasmin. Welkom. Sambo, Philip, Ackara, Marquis, Daillil.
AlI!.!lIstus en Contrari. Adonis is timmerman.
JolUcq ucr. Trobli en Fegclan! zijn leerling timmerman. L' j\ rgel1t en Onverwagt zij n veldneger.
Spadelle vinden wc in dc tuin. De tien vrouwen
zij n: de kokkillJ1(~n Liora en Ame I ia, Kea en CalO
doen dc was. America en Princes zijn de huismeiden. Cocquelte en Saba na zijn naaistl:r. Troy
en Beljic zijn 'oud en van geen dienst'. Er zijn
vijf jongens: Joe en Toontje zijn voete bOOijCIl,
Interest cn Winst zijn leerling-timmerman.
Constant is leerlingkleermaker en JOllie is 7uigeling, Van dc vijf meisjes is AfTie Iccrling-
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naaister. Coba. Catlwrinc, Sophia /1.111 huismeisje en één zuigeling, is WotÎc. Er is tussell I
januari IR 1 I ell 30 september I X11 niemand
gestorven. De slavin I3ctjic is hiervoor al genoemd, Over Cocquelle en Onverwagl volgt
hierna nog iets,
Urie Meiier Arons maakte op 19 december
1805 een t~stal11ent op. s~ Hij was toen viercntwintig jaar oud. Na ticn gulden voor de I loogduitse Joodse natie tc hebbell bestemd. legatcerde hij f. 250,- aan de mulattin Ariaantje van
SoesmaIl en aan iJ:dcr der I\VL'C ll1est iC7cn ki llLkren van.lcannette de Bije. genaamd Mariana en
Chrisje, Niets dus voor .lcannctte zelf.
Zijn beide broers, Ll'vi en Jacob, kregen zijn
linnen en klerell, icder een ncg.erjongen
(respectievelijk
geheten
Concent
en
Onvl:rwagt) en Jacob bovendien een gouden
zakhorloge. luster Sara krel:g dc slavin
Cocquclle en een tante, 1l1cjutl'rnuw de weduwe
P. I kijlbroll, r. 250,- (De laatste /al \\'el identiek
7ijn aan Vrouwtje Ciumpens, weduwe I ki Ibron,
gestorven 3 mei I ~ 19. s1 ) Een belangrijke bepaling in het testamcnt was dat Urie opdracht gal"
dc mulattin Annaatje en haar zoo n Picter, toebehorend aan de boedel van wijlen de heer S,ll.
Mo.xon. van alle banden dJ:r slavernij vrij tJ:
kopen. Zoon Pieler (toendertijd hooguit een
jaar) kreeg gcdurende tien jaar f. 100.-. De rest
ging naar vader Meijel' Lcvi Arons. liet spreekt
vanzelf. ook Iatcr blijkt dal. dm Piet cr een zoon
van Urie was. MarianiJ (Mariana Frcderica, geboren 1802) en Chrisje (Christina Ilcnrictll....
geborcn 1804) waren de t\we al geboren kimlcren V,111 JeHnl1cttc. Zij kregen een Icga~lt. net als
hUil grootmoeder. Pas op 16 december I X 14 s",
vroeg Urie voor de mulattin Anna, met haar
kinderen Pietje. Ces ie, Bebe en Esther. die hij uit
de boedel van Mo.xon had gekocht. brieven vun
vrijdom anno die overigens verleend worc!J:n.
Merkwaardig dat hij daar 70 lang mee gewacht
heelt.
Uric Meijel' Arons heeli 7ijn testlll1ent nog
twee keer veranderd. Op 7 r~brLlari I g 17 Iiet hij
het tweede testament opl1lakcn. ~< Zijn broer
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Levi, de enige die toen nog leefde, kreeg
f. 3.000,-, zo ook zuster Sara. Petekincl Meijer
Gomperts Philip Heilbron f. 1.000,-. Pieter van
de nu Vrije Annaatje kreeg ecn ledikant met
toebehoren. tafellakens en linnen. Uit de boedel
mochten vier tot vijf slaven niet verkocht worden; lij moeten voor de Vrije Annaatje zorgen.
De hoofdmoot van de erfenis gaat in dit testament naar de Vrije Annaatje, haar ZOO I1 Pieter en
vier met name genoemde dochters. Er is geen
sprake meer van Ari aantjc. Jeannette of haar
kinderen!
Elf jaar later. op 5 april 1828"'. werd een
derde testament opgemaakt. Zuster Sara kreeg
nu nog maar f. 300.-. De zoon Rudolf va n zijn
ncefJuda Eliazer Lijon f. 100,-. De zoon Pieter
Hendrik kreeg nu het gouden horloge. alle kIeren, twee jachtgeweren en een gouden snuif-

doos. Hij zou ook twee negerslaafJes erven: de
negerjongens Ilendrik en Frans. Zijn dan levende vijf doehters bij Ar1l1aatje krijgen allen
een of twee negerinnen, soms een negerin met
kinderen. Weer geen verwijzingen naar de familie van Jeannette. Wel is er nu een nieuwe mulattin: de Vrije Marie vall U.M. Arons, met haar
twee kinderen Jan en Marius: alle drie krijgen
f. 1.300,-, zo ook kinderen die nog geboren
zullen worden. De Vrije Marie krijgt ook het
meisje Philida. De rest gaat naar zijn 'aangenomen kinderen', tc weten de kinderen van
Annaatje. Zij zijn de universele erfgenamen. De
kinderen van de Vrije Marie hebben het zover
kennelijk nog niet gebracht. X7 Weer dus geen
legaten voo r Jeannette en haar kinderen.
De Vrije Almaatje was al op 18 juli 1824
overleden (38 jaar oud). de Vrije Marie (vij tiien

AJhedding 4:
Ge::ichr op de plantage Johm/lw Char10fla
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jaarjonger) heeli kennelijk nadien haar rol OVl,.':rg~l1oll1ell. J\nnaatje is begraven op de begraafplaats 'Oranjetuill'. ~~ U.M. Arons liet een klein
jaar later (7 1l1ci 1825) IH\ar gra f bCl1lctselcn cn
van ~el1 Lerk V()O'7iCI1. ~<J Zij moet \wl heel
belaJ1grijk voor h~J1l geweest LijJ1. clat hij zoveel
aandacht aan haarurarhecfl !2.e!2.c\cn. Mnarhoe
navrant dat ;(ij nict bij clkaa~ b~gra\'l,.'11 konden
\Von.kn.
Op 25 november 182X stiernUrie Meijer
Arons, 46 jaar oud. Pic!cr Hendrik Arons (zoon
van d~ Vrij c Anlwatje) was sarnt;n 111et Oavid
M07cs Sanches executeur testamentair: cle inven taris'!11 werd ingebracht door de dochter
Christina .Johanna (een van cic dochters van d~
Vrije Annaatje) ell Samuel Fcrdinanu FIl!. De
bocdel werd ver/egeld.'" Naar bekend bestond
de erfenis, behalve het bezit in de Keizerstraal.
uit een halve plalltage aan onroercnd goed. liet
aantal slavcn was 53, inclusief de bastiaan
l'Argelll. l~i.i de \erLcgeling werden \crschillende ruimten afgesloten. zoals het kantoortje
en de berging voor J~ drankell. Het Illeubi lair
(veel mahonie) in de niet-verzegelde ruimten
werd beschreven, waarbij (ons) negen stuks diverse schilderijen op de 70lder opvallen
(Samuel is dan overigens pas zL'sticn). Oe boedel moet t wee jaar onverdeeld bi ij ven,
Na de dood \ •.\11 U.M. Arnns bleerde plantage
gee n eigendom van Lijn nakomelingen. De volgende almanak ga ral a Is eigenarcn voor d~ hel Ct
.1..1. en ( '.A. de Mcsqllita, en voor de andere helft
de weduwe F. Heilbron. Daarna wisselde de
plantage (soms katoen. soms kollïe, /oals in
1834, wanlleer M. Ll ve l directeur is en er zevelltien slaven Lijn), enkele keren van eigenaren. (n
1860 was de plantag.e eigendom van S.Soesman
.Ir, maar cr woonde en werkte nicmand meer
(kweek).
Nn~ cven een enkel dctai I over de Loon van de
Vrije AllIlaatje, de vrijgekochte mesties !'ieter
llendrik . Pieter IIcndrik Arons, die te
Paramaribo op S oktober 1866 zou sterve n op de
leeftijd van ó I jaar en drie maanden. woonde bij
zijn ove rlijdcn in dc Gravenstraat 27. Hij was

hek ('II(/e SII rilUl(I J/Ise sclJild('I"
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~etroLlwd 111et Elisabeth .InhannH Fr~lI1ckc, L'en
Ilerrnhutter uit eL'tl SmÎna;l111se olficil'rsfan'lilic, geboren circa I XOÓ. In 1827 kwam
Piet er llendril-. voor op de lijst \ ',111 -gcpatenteerden' als \\ inkelier. Dircct na het overlijden
van Lijn vader wcrd hij g.c~H.\miltl'l:rdl' pOlitcn\'ocrLlcr: in hel/elfde inar \\erd hij lid \',111 de
Maatschappij tot Nut van 't Alg~'llleell. Een
stal us, die zijn vader niet bereikt had . Piekr
Hcndrik be7at in 1832 saillen met U.C. Volkerts
de kostgrond 'Klein Espcrallc~' aan de Parakreek. [n I SJ3 was Pil..:ter I kndrik tweede [uitenant. Deze Arons belllo~ide /ich ook Illet /.ieken fondsen. Ecrst was hij voorJ"iner van de
Maatsl..:happij tot Onderling Nut (opgcricht
1857) en daarna voorzitter van het Surinaamsch
Ziekcnfonds (opgericht I R6ll). 'J~ 111 1X57 administreerdc hij de plantage 'Domburg'. DCl'e
Arons kwam ook als schrijver re!!elmati~ \ '001'
in dl' Surinaall1s~ archievc;,.
~
...
Het echtpaar A rons-Franckc woonde I H33
IJlct hun Loon.kan François en Arons" l\l~lers ill
wijk C. Gnwcnstraat 26. Ilull /0011 Jean
François Arons, trouwde met Johanll<l (ierhardina Schouten en ook is cr tenminste ilO!.! c('n

ander kind uit het huwelijk Arons-Franke:\Vil-

hC[lllini.l Frallci\\<1 Arons gehetcn: /ij trouwde
met Francis Danicl Day (gl.;~tor\'en Paramaribo
23 februari 1878), Verder \varcn cr twee jong
gestorvcn .r.oons van Piet er Ilendrik'J1 en Lijn
eerder genoemde vijr?lIsters."~ dochtcrs van de
Vrije AnnaJtjc .
Urie Meijel' Arons maakte in hCI laatste jaar
\'an zijn Ic\cn mct twee \'<ln deze, door hem
aangenomcn, dochters een IllL'rkwaardiue zaak
me;. In maart [828.')' voerde het 11 orval~ Politi~
eell proces tegen Hendrik Abs. vall der Zee, .r.ich
ook noemende Il endrik Castilho. Doc hadt
?ieh bij afwe?igheid van Arons Ilaar diells woning begevcll en de aangenomen dochters M.E.
en E.G. !\rons op 'eenc \"I.~rgaalldc \V ijLe door
schelden en dreigen beledigd". Zulks waarsch ij nl ij k ui t 'gram storighcid' omdat slaven vall
Van der Zee ten gevolge van gepleegde brutalitcit een correct ie V<ln E.G. Aron~ hadden onder-

210

Heill Ehr/wnll

gaa n. Het Hofveroordeelde Van der Zee tot drie
dagen op water en brood in het fort Zeelandia.
Bovendien moest hij de kosten van de reclllSzaak betalell.
Het is relevant aandacht te geven aan de
testamenten van Meijel' Levy Arons en
Marianne Gomperts op 8 januari 180rll en 8
maart 1813 .'17 Een testament vall het echtpaa r
van 15 februari 1792 kan buiten beschouwing
blijven omdat, behalve twee kerkelijke donaties,
alleen de partner en de ongenoemde kinderen
werden bedacht. Het testament van 1807 is
eveneens vrij eenvoud ig. Tien gu ld en voor de
Armenkas va ll de Geref. gemeen te en een zei fde
bedrag voor Hoogduits-Israëlitische gemee nte.
Er worden geen verdere familieleden genoemd,
de erv en zijn hun dan levende drie kinderen
(Levy, Uric en Sara) en bij vooroverlijden de
wett ige (!) kinderen daarvan. De rechten van de
langstlevende worden nauwkeurig omschreven:
die mag blijven \vonen in hun !wis aan de
Keizerstaat (tussen de huizen van de heren G.D.
Knoop en A.B. de Mesquita) en zo de overleve nde dal niet wil en e lders gaa t wonen za l de
huuropbrengst van het huis in de Keizerstraat
aan hem/haar worden uitgekeerd. Op de portie
van Sara wordt f. 6.000,- ingchouden, wegens
de bruidsschat, die zij bij haar huwelijk met
Gompert Philip I-Icilbron heeft gekregen (huwelijkse voorwaarden 22.5.1805).'IR Verdere famili eleden worden niet genoemd; slave n mogen
nietlrouwcll.
Het tweede testament. 1813. is wat gecompliceerder; de welvaart is kennelijk toegenomen.
Twee Joodse genootsc happen krijgen ieder
f. 150,-. Kleinzonen Feyscy, en Maijer, zOO ns
va n dochter Sara, en Sil11l1lie, zoo ntje van de
heer Juda Lijon , krijgen ieder f. 500,- maar zijn
door testateur tot besnijdenis gc houde n. Z ijn
Amerikaanse broeder Eliazer Lijons in
Philade lphia krijgt f. 150,- en a ll e zich in Europa
or elders bevindende broers en zusters f. 500.-.
Ook bel zoontje Henrij van Juda Lijon worden
bedacht: f. 500.-. weer mits hij besneden wordt.
Bedragen zijn cr voorts voor de weduwe P.

Heilbron, Sara Mozes Elialer Salomun, weduwe Marcus Jacobs en Sceft~?) Israël
Gomperts. Docbtcr Sara krijgt f. 2.000.< en
f. 10.000, aan haar gezamenlijke kinderen. met
inbegrip van die na het overlijden nog zullen
komen. Testateur woont nu in een van de twee
huizen in de Keizerstr""t (wijk C 74/75''' ) tussen de loge van de Standvastigheid en de boedel
van de erven Schelling. In hel andere woont
zoon Urie. De langstlevende mag weer blijven
wonen.
Dan is er tenslotte de legitieme portie voor de
drie kinderen: Urie, Levi en Sara. Op de legitieme portie van Sara wordt weer de f. 6.000.gekort wegens het bedrag dal zij in 1805 gekregen heeft bij haar huwelijk. Nieuw is dat in de
boedel wordt ingebracht geb ra cht de zeer verminderde SOlllma van f. 6.000,- die testateur
ste lt wegens de plezierreis van zoon Levi naar de
Nederlanden, en diens verblijfaldaar?" "' De reis
naar Nederland is op zichzelfal iets merkwaardigs. Rechtstreekse verbindingen tussen Suriname en althans Amsterdam z ijn er dan niet, l Ol
blij kens de monsterrollen van de uit Amsterdam
vertrokken schepen in de Franse tijd. Vermoedelijk is hij via de Verenigde Staten aangekomen,
want SOI11S koml er een Amerikaans schip in
Amsterdam. En wat bezielde hem om juist in
deze toch gevaarlijke tijd een dergelijke expeditie te ondernemen? Van bastaarden of vrij te
koren slavinnen is in dit te stament geen sprake.
Uit de papieren komt een degelijk HoogduitsJoods huishouden naar vo ren, vergelijk~r met
dat van de SoeSl11anncll. Bij de oudste Arons is
er een ve rwij zing naar familieleden in Europa.
Wat zeggen de legaten van Urie Meijer Arons
nu over de relatie met de kindere"n van
Jeannette? De eerste gedachte die opkomt is
Urie Meijel" Arons de vader zo u kunnen zijn van
tenminste de twee oudste kinderen van
Jeannette, en wellicht ook van enkele vo lge nde.
Maar waarom bedenkt hij ze dan niet bij de
volgende testamenten? Hij maakt de indrUK
trouw te zijn ten orziehtc van zijn buiten~
kinderen. Een andere mogelijkheid is dal de

0" ;o('k //lUI,. d(' jáJlli/it! \'011 eelJ ol/hekel/de Surinaalllse schilder
kinderen nii:1 van Uric maar van Jacob of' Lc vy
z()ud<.:n l ijn . Aa rdi g /ijn vOOr de bastaa rden van
zijn jongere broc.:r .Ial.:ob. Het klinkt logisch.
Maar Jacob is bij dc geboorte v<ln het eerste kind
nog geen zeven tien . Een rl:latic van een zestienjarige jongen l11el een 7even jaar oudere
vrije, I1lcslil!zl.:C1 \TOUW lijkt ook bij de 501115 wat
gccompli cl:crdc verhoudingen in het Suriname
vall de vorige t.:cuw uitgesloten. Ex il Jacob. Dan
is cr tensloth: dL' rei ziger Levi. die qua leeftijd
wel in nallJllcrk illl!. kOlll t. Lev; maakt nicl indruk
welvarend Ic 7ij~. Er is gl!CIl testament. zij n
boedel is niet aangegeven. vo lgens de reg isters
v(l n hoofd ge lden heeft hij geen slave n. Waar hij
gewoond h ~~n. is niet nn tc gaan. want als de
wijk rcg Î s l ~rs begin nen. is hij al overleden. Toch
Illoel hij na hel ove rl ijden van Lijn ouders redeijk
welvare nd 7ijn gewecst. De drie kinderen worden ge lijk bdwndcld: bij de boedelverdeling
gaat wc liswaar het onroerend goed naar Uri e en
Sara. Illaar aan waarde is cr ann Levi eell gel ijkt!
portie uitgekeerd. Manr nergens blijkt iets van
een welvarende. 7elf:... tHlldig wonende Levi. Bij
zijn broer Urie blijven wOllen? En waarom dan
geen tesla ment, wat is cr mei zijn crlöeel gebeurd? Il een Urie als een soo rt spi l in de familit:
gefunctioneerd en heen hij in 1805 iets voor de
ua:..taardl:n van L.ij n broer Levi willen doen en is
dat in 1817 1l,l{Ia, Le vi het erfdeel van zijn
ouders heeft ge kregen. nict meer ~HlIl de orde?
Kleeft cr iels vall cClll11islukking aan Levi?
Hel laat st!! kind va n Jcannclte is Johan
C/J ar!e:;:. ook Johan Charles Levi (!) genoe md
geboren 1822. Jeannelle is dan nct vierenvee rtig: dal cr ve rder geen kinderen meer gekomen l ijn bchoeli du s niet te wijzen op een einde
va n een eventuele relatie rnct een vader. Levi
start in I H27. In dr.: hele kwestie van de Korte
Elleboogstraat sp~e lt dc rami Iie A rans 11 ietlllcc.
Wie 70tl trou wcns dat ecrste wi nk el tj e belaald
hcbben? Pas in I HOS noemt Je<1llllett e een kind
bij de ge bOOrlL' ,11 Aro ns en zij blijli dat doen bij
alk vo lgl..:lllle kindcr!!ll. Dit laatste i'OlJ erop
kunnell wijzen dat ereen bctrekkelijk blijve nd e
band met de familie Arons is. Almet al: Levi'!
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De kindt:r\~Jl van Jea nnellc de 8ije Zijll. voor
/ovcr hekend :
I. Mariana Frederica Anm."'. als cast Îes meisje
geboren 21 januari I ~02.1I!2 gedoop t 2 mei
1802 (I ! ~rvorllld). doopgetuige E. Patcr. lll \
gestorven 9 juli 18-+5. 1114 begraven voor rekening vall ././J.L. /\rons. S.F.c. J\rons. F.B.
Wilkcnson en /\.E . J\rons. Zuster Anlla
Eli sabeth . bij wie wijlen M.F. Arons heen
ingewoond. heen de nalatenschap aangewezen. I lel lijk is door de familie genade rd ell
\\ordt begraven op hel Nieuwe Kakhof'1U'i :
dochter: Jane Catharin:l (Arons). begfa\~n
28 ap ri l 1838. oud vie r maandelL op hel
Nieuwe Kerkhof Ic Paramaribo;IC N' Frans
Wilkensoll doel ~l(Ingitk.
2. ChristÎna I knri ette Arons geboren 15 Illaart
1 ~O.i. gedoopt II juli I ~().i (Lllther~). Peter is
Samuel Ferdinand Flu. "17 Gestorven 27 deccmber I H1J. lIJS de zl..: lfdt: dag begraven op
het Nieuwc Kerkhor.II~1
3. Allna 1::: li snbelh i\rom:. gebore n 20 Illllart
I ~06. gt:doopt 13 augustus 1806 (LuIher. . ). 1hl getuige N.M. Pardo van dc Gcrel(..1rmeerde Gemecn te. gcs /orTen Paramaribo 12
januari I SS3. 1 \ I WOIll:1H.Ic Sa ramaccastraat
E.65. oud 77 jaar. Emanud El ias, 45 jaar.
koopman. CI..:I1 bckende gee n aan. Zij kocht
du s in IR32 dc panden 578 en 579 aan de
Saral1l:lcca- straa l (E.65). In 1839 woonl /ij
alleen met het hierna tc noeJ11~n kind
Ma rga r\! lha Jea nllettc SIrij k (Strike) in hel
huis ~"ln de Saram<1ceastraat. In 1840 voegt
haar Luster Mariana FrelieriGI Lich weer bij
hel ge/c1schap. "·' In IX.i3 en 1845 woont
Anna
Elisab~lh
alleen
111
de
Sarramaccastraal. I-laar zusters lijn overleden. haar broers zijn hel hui s uit en van hCI
mei sje Strijk ol1tbn::ekt verder ieder spoor.
Anlla Eli sabet h hanch.::lt in slaven: ee n wisselende bezcll ing. liet wijkregiste r va n 1837
nocml

ccn jonge neger e n el.:n jonge

kleurling. li et slavcnrcgistcr va naf! X3H ' I.\
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noemt Sindor, A nto inetta. Joseph, de Ruiter
en Pame la . Pamel" overl ijdt op 19 juli 1839,
Antoinett a krijgt op 9 maart 1840 ee n doc ht er
(tvI ... ). Sindor overlijdt 29 januari 1842. De
Ruiter krijgt lepra en wordt op II augustus
1844 naar de Surinaamse leprako lon ie
Batavia ges tuurd . In \ 845 z ijn dan nog over
Arnoinetta, Joseph en het kind M ..

familiebetrekkingen van de Aronsen met deze
slaven. eve nmin is cr iets bekend ove r dc redenen van de ve rsc hill e nd e transacties en nog
minder wat er van Martha. A nna en Carel is
geworden. Bij het overlijden van haar broer
Samuel F.e. in 1865 woont Ann a Eli sabeth nog
steed s in de Saramaccastraat, zo ook bij haar
overlijden in 1877.

Op een executie koopt Anna Elisabeth op 26 juni
1846 twee slavinnen: Zimie re en Libe lIe. die zij
zes weken late r( 6 augustus 1846) wee r verkoo pt
en wel aan lR .Robles. Ee n week latcr verkoo pt
zij ook de andcre drie, d ie zij minstens acht jaar
in eigendom heeft gehad. Antoinetta en haar
dochter M.(waarschijnlijk ook Pame la genoemd) en Joseph worden op 12 aug ustu s 1846
aa n de IT'lindcrjarige .LW. Elli s verkoc ht. Maar
dat is niet het einde va n het verhaa l. Op 22
oktober 1846 koopt zij van B.Cohcn ee n Eva,
die zij al op 2 december 1846 aan S.B. de Vries
ve rkoopt. Dan is Anna Elisabeth even zo nder
slave n, maar op 30 december 1846 koopt zij ee n
nieuwe ploeg. Mi etje (gebore n 1809, dochter
van Klarijntje) , haardochter Rosamuncla (geboren 1835) en Benjamin van E.J.S.Stuger. Benjamin sterft op 9 oktober 1847. Mietje en
Rosa1l1unde worden op 10 mei 1848 of 1 84911~
aan F.N.Kruse ve rkocht. Bij een executi eve verkOOpll ~ worden op 25 mei 1849 va n M.N.
MonsantoAnna (gebore n 1812) en haa r dochter
Manha (gebore n 1833) gekoc ht. Martha bre ngt
op 15 jan uari 186 1 ee n zoo n Care l tcr wereld.
Bij het einde va n de slave rnij ( 1863) wordt
aan Anna Elisabetlt r. 900,- uitbetaald (6 juli
1863) a ls ve rgoedin g voo r de dri e s laven di e z ij
dan nog bezit en die dan dus de vrijh e id krijgen.
A nn a, de wastTlcid, (godsdienst Moravisch),
Martha, de huismeid (idem) en het Rooms Katholiek gedoopte jongetje Ca re l. ll (> Geen va n
drieën heeft of is 's uspect verklaa rd voor'
Melaatschheid or Elephanti asis, a ldus het forJllulier dat Anna Elisabeth Arons teken t. Groot1l1000.'lkrAnna.ll1ocdcr Martha en Care l gaan dan
de vrijheid in. Er zijn geen aanwjizingen over

4. Johannes Bernhardus Lambertus Arons. 117
geboren 27 juni 1808, gedoopt (Luthcr~) 3
a ugust us HW8.1 1~ Willemina Pater al s getuige. Ges tor ve n 22 september 1860,1 1'1
S.FC. Arons, sc hrijver, geen aan. Getuige,n
zij n Bcrnhardus Johan Greeve, ambtenaar, en
Ges inus Andries Kreps, sc hrij ver. Laatste
ad res: Zwartehovenst raat LE 223. Zijn boedel is desolaat.
5. Maria Magdalena Arons, geboren 4 Illei
18 1 I , IlO gestorven 2 1 september 1837. 121 Zij
liet bij haar ove rlijden ee n zoo n na , Rudolf,
waarvan de vade r Jac qu es Louis Gu iche rit l2l
was. G ui che rit was administrateur en directeur va n de plantage Zoelen. Bij haar overl ijden woonde Maria Magdalena op die plantage. 123 Bij de opname va n haar nalatenschap
in het hui s aan de Saralll aecastraat bi ijken de
goedere n, voorzover aa nwezig in Paramaribo, te bestaan uit een pagaaJl ~4 waarin zeve n japonnen , twee jasjes, vier paar kousen,
een zwart e kanten doek. m Haar desolate
boedel wordt met een aantal andere boedels
op 26 oktobe r 1837 publi ek verkocht. Bij de
weeskamer wordt na haa r overlijde n een
aparte, Let:r minuti euze boek houding bij gehoud en voor haar zoo n Rudolf. 12i' Er is een
bedrag van f. 1.000,-, dat bij zij n meerdcrjari ghe id tot f. 3.787,82 uitgegroeid is. Dit bedrag wordt ach tereenvo lge ns belegd in verse hill endc hypotheken. De erfenis is dus niet
aangesproken voor het onderhoud van dc
zoo n. 127
6. Samuel Fcrdinand Cornclis Arnns, schilder.
geboren 15 oktober I X12.I ~x ges torven 2 januari 1865, 11') J.C. J\rons doet aangifte. De
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/ijn ge tu igen,
7. Cath ar ina Wilhelm in<J I\ro ns. geborcn 10
me i I X14. 1111 gestorve n 13 september
1837,1 11 gehu wd met Christoffel va n Thol.
I k ere nstnwt A ~~. directeur van de plantage
Sardam aan di.: ri vii.: r Bnvc n-Cottica gestorve n 4 apr il 1858 op de planta ge Sardam . Op
\'er/oi.:k va n C. v:l n Tha i wo rdt bij de
Got/\'i.:rni.: ll h~ nI Srcso luti e van 13 mei 1854
mant/ missie.! vc rl ee nd aa n de hui sbedi ende
Annette. niclI\\e naam Ann ett e van I lol! . gi.:bo ren 1812. dochter \ <I n Beatricc. en aan haar
doc hte r Chri stin:! Ma ri a Camelia va n Ilo lt
(sl;.I\ellnaam Maria) geboren 18-1. 5 (1-IO\e &
Draglelhtei n. Iiel Liet er dus Ilaar uit dat
/O\\d GUÎl.: heri l als Va n Thol na het overlij den \'an hun (an nstaa llde ) ec ht genote
Aro ns I roost hebben geLoc ht en gevonden bij
eell hll isbedic lldc .I\~
R. Ma ri a TOllcheni.:tt e Aron s. 111 geboren 22 fe bruar i IR19. gestorve n 30 se ptember
l X-I.l . l \4 J.13.L. I\ro ns doet ;mn gifte. S.F C
Aro ns is ee n va n dc twee ge tui ge n.!.>"
9. Johan Charks (Lcvy)A rons. geboren 5 okt ober I X22. 111o ge~ t orve n 20 okt ober 1877 11 ' in
het hu is aa n dc Domincstraa t C 62. p~ ongehu wd. dan winkdier. Marti nus Johan va n
Trigl. bekende va n de overl edene. sc hrijver
aan de Il oogeslraal. ouo orieë nzcvcJ1Ii g jaa r.
doct aa ngilic. Geluigen zij n Si mson Lobato
tvk sq uila en Frcderi k Care l IlcrlTléll1 Kuster.
In 1857 is hCI beroe p van .I.C. L. Aro ns timmerma n. IN Ilij woo nt ond er meer in de
Z\\an chm I.! l1brugst raa t ( 1860 ) en de
Saramaccastraat (1865. ook dan ti mmerIllan). een hem toe behorend slave nkind
(Lodewijk. gebore n 1849. zoo n va n Mari e)
wordt op l) lk ccmbcr 185 1 lllanul1li ssie ve rlee nd . De ni euwe naam wordt Lodcwijk
Frederik Arns (A !'Ons zo nder 0 ) .1411 J.C. koopt
op 2 1 nove mbe r 1853 van W.L.G . Machielsc l41 Maria (geboren 1824. dochter van
Tru itje) en haar kindere n Sophi a (ge boren
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18-1. 5). Marin (ge boren 18-1. 7). Petro nclla (geboren 185 1) Cil Wilhelll1 ina (ge boren 1853).
Bi nn en cen maand wo rdt dit hele geze lschap
gc manLlt11illee rd. waarbij dl' namcn worden
Vlaria Arns. Sophia Gcenruida Ams. Mmi a
Eli sabeth Ams. Petron clla Ii elena Arn s. Wilhe lmina Frederika Arn s. Kopen voor de vrijkoop of toc h een f~lInili e rc lali e'? l iet {'e il dat
het gl!7 in van Mac hi clsc is ge kocht. maakt dil
laa tste nie t waarsc hijnlijk .
Voo rt s wordt op 20 januari 18 1-1. het dochtertje
Fann y Maria Gee rtruyda va n .I l.:anllctt e de Bije
op 't Nieuwe Kerkhof begraven. Tot het gc/.in
behoorde ook: Frank l3anvillc Wil ke nso n. i.!c borcn IC Nickcric op 17 december 18 1-1. . 1-'= lI ij
woo nd e op de pla nl nge Nurse rij en we rd va n
da:lI' Lick naar hel hu is va n I\ nna Elisa bcth
Arons in de Sarulll nccaslraa t ge brac ht. waa r hij
op 28 scptcmber 1860 over1ced. 14 \ Johan
C h a rl c~ Aroll s. winkelier nHn de Zwa rt ehove l1brugs traat. /escndcrti g jaar ollcl doel aan gifte.
Getui ge n zij n de schrijnwerk er .l ac ob Bast CIl dc
schoenmaker Pi elTc Volken SatTin . Wilkensoll
is plant er. onge hu wd Cll zcve llellVeerti g jaar
oud . Anna Elisa bcth besc hrijft de boedel als
vo lgt: 'ee n ko l1è r daa rin Iwee witte broekel1. een
dit o jas. een stofTe n vcs t. twee paar sokk en. een
strohoed. eell paar lanrze n en ee n ledcn::n
scheCrlasch waa rt n I.:e n sc hee rm es. twee
laal7en trekk ers. ee ne haart ang en twee bcnen
ko kers. een defecl sc hrij fki stj e daarin : et: nÎge
betaa lde kw itant ie n en andere papieren \ an
gec ne bij /ondere waarde'. Bij de o\'erlijdcnsaang ifte noemt Johan Charles hem / ijn nee r en
kind va n onbekende ouders.
Di t isechter nog ni et alles over Frank Banvi lle
Wil ke nsoJ1. In de ac tic va n Ari aantje Soesman
Sr bij de \'oogdijslelling ove r de nage laten kinderen v<-I n haardochter Maria Eli sa bcth Se 1i a~ in
1X15 hebben wc geL.ien dat zij hiervoor ecn
Willi HI11 Wilkcil son voorstelt en da t het jongste
kind in augustu s 1~ 15 nege n maanden oud is.
Di t komt overee n met de leeftijd van Frank .
Frank WOOI1l in hui s bij de nllllili e. Johan
Charles noemt hem Zijll llce f en als Frank ster-
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veilde is wordt hij naar het huis in de Saramaccastraat gebracht. AI met al een onweerlegbaar bewijs van de ste lling dat Frank Banville
Wilkcllson het jongste kind is van de in 18 15
gestorven dochter Maria van Ariaantjc Sr. Hij is
dus, nel als Johan Charles en Samuel Fcrdinand
Cornclis en een aantal anderen, ee n kleinzoon
van Ariaantjc Sr geweest. William Wilkenson de
vader.

NA13ESCHOUWING
Het blijkt dat de schi lder Samuel Ferdinand
Cornelis ArollS op J 5 oktober 18 12 in
Paramaribo werd geboren en aldaar overleed op
2januari 1865, dat hij ongeh uwd is gebleven en
kleurling (casties) van gerefo rm eerde religie
was. Levi Meijer Arons is vermoedelijk zijn
vader. Zijn moeder en grootmoeder zij n de vrij gemaakte vro uwen Jeannelle de Bijc en
Ariaantje va n SoesmaIl. Arons had een aantal
broers en zusters, die in dit artikel zijn gevolgd.
Gedurende vijf jaar (1835-1840) heeft hij ee n
schildersopleiding in Nederland gevo lgd. Hij
heelt vanaf 1840 als kun~tschilder in Paramaribo gewe rkt. Drie litho's van hem zij n in de

Surinaamse Almanakken gepubliceerd. Interessant is dal dc beschrijving van de boedel 22
schi lderijen vermeldt. Behalve cic drie litho's is
geen werk van hem dat hij in Suriname heelt
gemaakt, teruggevonden. evellmin als foto'5 gemaakt met het dagucrre toestel dat in de beschrijving van zijn boedel wordt genoemd. Over
de familie van moederskant van Arons is vrij
vee l gevonden.
Er blijven enkele kardinale vraagpunten over.
(a) Waar zijn die 22 schilderij en uit de boedcl
gebleve n? Waar is zijn overige \verk? Wat heeft
hij gemaakt behalve het portret, het still even, de
kluizenaar en dc drie Surinaamse landschappen? (b) Waarom heeft geell enkele kunsthistoricus of Suriname-kellner ooit van hem gehoord? (c) Is Levy Meijer Arons inderdaad de
vader? En (d) Wie zijn de beide andere blanke
vade rs? Bij de relevante instanties en geïnteresseerde particulieren in Surina me en in Nederland is, ondanks veel medewerking, op deze
vrage n gee n antwoord gevond en. Wel wordt
meer en meer duidelijk dat Sam uel F.e. Aro ns
de enige autochtone Surinaamse sch ilder l11 et
een Nederlandse ople iding uit het begin van de
negentiende eeuw is geweest. 1.\ '; ZOllneklaar is
dat hij vergeten was.
I.).)
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IÎ10llla~ Latlg~ Iln\! op 10 tk'Cl'mher 1796 geborcil uil hCI l)l.!ell~ - N(ltlr~L' reg('nt~llge~l:!çhl LII\~": ah. !Olm l'i!1l Jllhal1 Jorgl'll
I :mgc, cell ~lr~àpredil..al1t uil Jl'\ naker (NOor\l'~gCIl)":11 I)of!lthea I kllenl' L:l.fSl'll, Ilij Inltlllde op 20 jllill 1:-:27 111 AII1~lerdalll
I1W\ tk NClkrialld,,-1 )UIt ~e ( 'alhal'll1:1 e:lr~I('lb, d\lt:hlef I an de p:IUHlI~lllee slcr Juhall11 Ilil'drich CarstclIs ell I al1 /\ 1111:1 I kn(..e ,.'\ I.~
Illalroo~ Illaal..le hij ('pd\.' 'Slrl'\'d in I ~21-1 H22 1\\ IX' r('ILell naar Surinaml'. !\Is kap1!ein (lP dl' 'Vrou\\ ( 'alharin<l 'I.. \\al11 hlJIll de
1:II'l'1I I H:l-! 1111 l'l1 111":\ IHJX dril' h:.:r in I'aralll:lribll..:n l''':l1l11:lalln NI~'k.:ric, Op dl' lerllgrl'i~ 111 dl' l'Cr~ll' maandl'1l \:In 1:-:3:-: Uil
1':lr:lln:lriho ll'l'Ongdu(..ll' Ik 'Vrou\1 L':nharina '. Ik Lk'nJ:lnning \Icrd gl'rcIL Thnl1la~ Lang.: II'crd daarna (..apitcl\\ \I)) tk '~l:u.t
Llllllk', Ila:lfllll'{k hij l\I'l'C rl'iLellll:l:lr l'ar:llllaribu maakk'. Ilij Icnlnlll(.. np I ~ l'cbrllari IK~\ bij tki\/{ll'l'II,lcrug(..nlllclhk l'al1
dl' lll~l,tk r.:is lIil Surin:lllle TIlct (k 'Sl:\d ZII'1111.:' lic Illor mccr inrornlall~ Il\ l'r I hOIlI:I' L:IIlI!":: I', hrh:lrdl 19<)6l'll 11>9 7. 111 dCh'
la:ll~t..: jlllhli..:alic h..:b i(" nll(.. aand:ldu g.q~Iè\l'n aall dc SUrinaall1~e reiL':l1 lall nl<.1I1l:l~ Lange <.:n-\;1Il Lijn/pon Joh,lII Jmg..:n I :lIlgl',
Kllninklij(....: BibliolllCl'(.. ':111 alld~ardlil'lllil'I1S1 (LAD\.
t\rllib had /il.'h (..clIrig \ ,111 ':":11 P:lsllLlürt \(lorzi~ll, A Igel1ll'cll Rijban:hil'l' (ARA), ardliet' J\!inisteri..: 1:111 IVl:lril1c l'l1 Kolpllii:11
I ~ 1-1 - 1:-: 19, il1\ , I :l~5, \ ... rha:d 1J_l)_ l!.'-!U 111' 1("
Ik ~I..:tlil 1:1Il11l~lrnll\1 Carla 13:1(..(..~r op hel !\lg~lll..:cn Rijban:hiefin lkn Ila',lg i~ \:1Il grtnc h~'Il'(..cl1i~ g~\\'e..:'l. IJl' dal1lc~
IJr":l'haarl-tk ,\ I in' mb, \Innsallln en V;1Il St..:elllkr":II-RII"llI'iJI.. l'1l dl' h~rcl1 JJ. Vrij, ir 11. I',hrl'nhurg, drs, J.lt dc !lq..: l'llnl'l:rdr~ ,
Jan J. Lhrhardl diCI1l'tl (1(11.. mei nh'l1ll'1ij("heid l!('IlUl'll1lJ Il' worden , (jl'llll'lllO!'L'l'rd Illoel wordell de ICl'r l!:l'\\:\:lrdcl'rdl'
lI\~',k\Il'r\-.i lig cn hij~l,lIlll \:tll ir. VI :11'1.:..:1 A. ,\,i~y~'r I a~1 hl'\ Ingl.'n i':lIr~hllre:IU SlIlll'elllll ijdclis tie 11Ild..:r Lt'c("i Ilg..:n \ ;II~ Jan I,' hrhardl
":Jl d~' ~allll'nsll'licr lan dil :Irti(..~' l ln I'aralll:lribp il1 Il(..ln[,..:r 19t}(1
CClllra:tI Ilure:lu IJllI'gl'l'7a(..en (CBB) 1..: Paramaribo, Il\lrg..:rrl'gi~lcr IsJ1, folio 2(13, llI' I t):?,-I, \T\l:l1dclijh' lI1l'tkdl'llJlg Ir 11.
J hrL'nhlln.!.
Brin ~'11 \~In I rijd()111 H:rkend,
r-\'llilat : I 2 hlanl..: mcs\il'~ : :l -! hl:\Il(..,l':t~IJl'~ : 7S bl:JlI(..,
enl3, R~'l!i~ler 1:111 Cl\crlijdl'I1, [(llin ~-11 .
ARA, :I;t:hid GOllIl'n;l'ur-(il'lleraal tkr 'kderlamk \\'..:~l-llldisl'hc Builllllg..:n IH2R- I('(-l5 ((;(iN\\'\\3\. IIIJl..rq!ISIl'r
1':lr:lI11:lrihn 1:-:32, il1l, 1155 ,
(i":ll1l'enll'arl'h i~rA 1l1~Il'rd:111l ( i i\ A), an:11 il'l' Klmi 11(.. lij!....: i\\-.adcml": I :ln 13,'cld':lHk KUllsll'n, pilrt ,ar.:I1 , 6," I ,
(; /\A, C:1I :1Iogi .-\llbh~rd:1111~':: T'::lI\l)l)lbklling~1l
\ 'ricmkIiJ\..': m..:d..:dding \~JJllm'\ 1'01111 (j, 1,111 S1.:l"nd..:ren-Ru .. t\\ iJ(.. , SlI~~1I111a ..dal \\a~ l'l'n ~ulk..:rplalll<lg~ m~\ 1:l-1 .. l:!1 l'~1":11 50S
n)ll~l',,~ii:n , I)l' l'Jgl.'narl'n \\~lrl'1l Th . Kl'cll ell J. CIll.'Ill'rill: dc dircrll'lIr.l. Kel'lll'JI tIL- admilli"lral':lIr~]) rh, Kl'cn cn \V,C , KCIIl\\êdy,
I'rll!:dr Ir CL. il'1ll1ll1l1l.'(.. (iroll, Ik urc!iil{'c!1/1/f I'!III SI/rinlll/It' /(;6 :'-jfJ3/1 gl'di hicnwl'r het \l,lgt::ndc : '1'lIlatl:ljlpil"IJ..I'Cl.'(..
Lin(..l'nll'l l'r, I lil.T:Jan n,l11 , d~ planwgc Jllhanlla ( 'harllllla, 13ron : SIl'I'IlJruf.. Dl'~g.ll~rrOt~& ( '0, n:l<Ir S,LC. Anll1~, Cl I 1'I:'i(), Ilil'rllp
l'cn I\oning 1:1112 1~lgen, (, Ir:l\l'L'i:n, \\:wn:111 d..: lI\ilkkhl": ~ naar' Illr.:n/ijll gcholilld l.'n lip dc hcg:lI11' gl'tll1d !ijn \ Ill,r/i~11 I an Cl'n
1I11\~'IH.tlg..: gakri,i \,l\] _'l. hng":ll, Links Cl'll hlli~ \aIl21,lgclI, londr":l'hl op h<'ljlli~1 gcnocmd..:, en rlThl~l''':ll hlli~ lall I 1:\:lg 1lI~ll'CIl
illlll'lltligc g:dcrij 1:111 tJ bogcn. In d.: as op hcl \o\l1'pk ln..:cn (..ull~lm:ltigc hClIl'l'lll11'l da,lrop ":l'lI achtho~("ig lhcl'hlli~ ' 1)11 I..
dllJd~11.I(.. ..:ell he~l'hri.il iu g \:l1l d..: ~1l'clldl1lk uil d..:AI Jllall:l(.. ':lil l~-!()
I)l' bcmidtldlilg l:lJl Ik i\lg~ml'ell \ 'o lmaglig(k 1:1Il1ll.'1 rkpal'lclllcnl l':u':lI11:lJ'ib" \:111 ti..: Maal~rh:lppij lOl r"\ul \:1n het i\lgl.'Il11''':1I
duidt lip ~l'n nllll:lI::t \:111 Anlll~ nWl het Nul. I Jiel'\w.:r is I .:rd.:1' \\\":b ll'ruggL'\ omkn, Lk rd..:\ anll' an:hi..:\ L'1l \:1Il dit I kp:lIkmCIl1
hlaar n:uJ\'l'li,lb id~ 1 all UIl.']" is) l'l\ de :lrc1l1e\..:n lall h..:t Lallddijk NlIlell 1<111 hCI DL'jlarll'm":1l1 Arn .. lcnl:lIll gl'll.'n gCl'lIl'nkdt:
:1:1I1111\/lI\g,
AIL\, <lrehief(jGN\\ 113,j11lJJ'll:w l \:111 d~ gOlJ\erlll'lIr I,"~(), illl, --lJ, tld, 25,11,1 S--lO
ARA. arrhief(jliNWIB, II ij(..rl'gi~l~r l'ar:II1l:lribu 1:-:-15, 1111. nr ,690,
,\ It\, SlIrin:lllll' n:1 1:-:1K :lrl'hicflkp:lrll'Illl'1lI d..:rOllbdll'~rde BI,,~(IL-Is l'n \\''':7~'l\ \ )-\:;(,-1 N71';' (OU), im, HU~ , LIil hel r..:gl~l~r I:IIl
hel Hure:lu \3urg~17a(..cn hlijkt d:ll .I.: :I:mgiftc 1:1Jl 11":1 0\ l'rliJtkn \:111 S , F,C /\I'<lIl", oud 11\l"ci!llIijfllgp:11'. lllon 1':In .Ie:II\Jll.'!tl.' dl'
Bil':, IIp ma:ll\li:Jg 1,1 , 1865 lk~ Jllidd:lg~ ollllwa:llfuur, gel\ölllld hcbb<.:ndc :wn 1.1..: S:lraJ1l:ll.Ta~traall:, 65 \ tlord..: l\J1)h\ella~lr IUII
de Hurgerli,l(..l" Stalld der Kolonie Slirillall1C i~ geschied dOllr .I{)hnrlllc~ ('harles Aroll~, mall\\l''': l'n leertig JI>l1'. 1:111 hL'I'O":P
lillllll..:nllan, brocdl'r I'ilil de 0\ l'rkdcn..:, \'..:rll1dd lIunlt dat S.F.< ', Al'On~ IJl de kolonie Surill:lIn~' h":l'ft gnl'tlolld en I~ g.-:horen
C:l... llluri'ldl\anhcll'rha:lr,
( ' H H, \\ ij (..rcgi~ll'r I ,"-Hl, D~' ramil ie \\'l'rgl'~ \I(lOIl1 dan a lup dl' Sar:\\l\,l(('astra:!\ J I : C. L.A , \Vergl'~ I~ 1t'1 1'Il,FWr oud ,
I\ la(..a is dl' lllcnlll:lligl' Sllrin:laJ1l,~": naan\ \ll\}f O~nabrug~ lil1llcn: l'..:n ruwe linn":lI"üorl
\·I'I,r 1\ 1 :111..:~ lic Grnl'Jll'll'ld (1990), I'1I1;l111'~ \\':b een l:ln dl' cer~lc in Surillaille geboreil tÛlografl'n , ! lij II:I~ a":licfl'P mecr.!crc
ll'rrl'llll'lI, In I ~5-1 m:\:I\-.I~ hij hck..:nd dat hij Ibgllcrrclypc portl'l'lIcll \ L'naaJ'digdl',
A RA, Sllrinall1~ 11;\ 11\21'1, :trl'llil'!' on, IÜ'gi~ll.'r lan :1I11ll11:lIi':n, boc(.. I cr!..odl1e ro..:rendl' gned..:rcn \:111 d':~~lb\~ hoedels "l'lkn
1~57,11l\ , 516 ,

12 , ( ' Bil, rl'gi~lcr 1:1Il Ol eriijdl'Il, 11\40, IH 241 ,
23 , Ik gl'gl'll'n~ /ijll :dhOI1lSllguil Chri~li~l:lIl~ 11977), 1: li:uCJ' Sn,,:slll:1Il Ilcnl gl'l)ll[l.'nl.: I'aramaribo in 1760 cn ~Iicrl ~dd:wr'lp 15
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Hein Ehrhardt

auguslllS 1794. I lij trouwde in Parnm.1ribo op 6 maart 1778 mei S<lra de Vries. die in Paramaribo gdJO(cJ) was in 1764 en aldaar
overleed op 27 juni 1796: Sara was een dochter v1In Abraham Jacob de Vries en Judith EliC7cr.
AR t\. Suriname vour 1828, archief 1I0f van Politie en Criminele Just itie 1684-1 S 16 (lh Pl. Vricmklijkc l1l\!dcdl'ling kan
Jacques Vrij.
ARA. Suriname voor I :;;28, Oud-Notarieel ArchicfSurinamc J 699-1828 (ONAS). inv. 100. folio 17. De vrije Mariann:l \ an de
Hijc stierf op 17 j.munri IR 15. Zij had op 2januari 1812 een testament gemaakt. wa,lril17ij begunstigde haar kkinmol1<; Johannö
I\rnoldus de Bijc en Johannes Andreas de l:3ijc - de nagelaten kindcn:n van haar Z(lO!l Johannc~ de Bij..: -. Iwar kll'lIldochtcr
Wilhclmina ('harlolIe Esser. getrouwd met Hendrik Evcrhard Focke (de enige nog in kven Lijnde dlwhter \'an hilar Jnthler Elsjc
Robert) en de ad1!erk)einkilll.kren Focke. [) ... v<Jder Van ,l<.' kinderen van de 111ulallin Mariana was de blanke Pieter Ikndrik dc
l3ije. A){A: microfilms VolkstellIng in Surin;JJlll: (VTS) 1811 (originelen in Public Record Ollïo.::e in I.omkn) : de klein70(Jn~
war..:n ..;chrijver. Hun mm',kr was Maria I knriel1a van Ikij~l, geil. de 13ij c. Johannes /\rnoldll<; werd or 27 deCl'lllhcr 17\)4
hcrHlrlmJ gedoopt.
('LW, ManumissilTcgisler nf24 d..:d -1 pag. 47 word! voor Ariaantjc Snesman door Isaay Socsman ab c.\el"Utellrl..:~lanlcnrilir \;In
Sar" Abralmm ,k Vries. rnanlll11i~ sie aangevraagd en verkregen.
ARA. Suriname voor' R2R, afl:hid· ONAS. inv. 73. folio 107.
ARA, Suriname voor I R2S, archiefS ... erelarie. ilw. 19.
I' r is nog een andere I\nlje, die al s vrije mulattin van de wed. van Zadok Soesmw lIlssen 1790Cll 171)9 \ier kindercn kreeg. Zadok
was cen oom van Elia7er Socsman. Dit zijn Je kinder ... n: ( I ) Jan Roblin, geb.22.12.1790, g..:d, (Gerd:) 20.' 0.1796. doopgetuige
Gijsbcrlus van der We~t; (2) Maria Helena Sdia. geb. 12.11.1792 en samen mei Jan Rooblin gedoopt. Meter: Maria ~Iagda!ena
van ){enswrjk; (3) Jacobus Marius van der West, geb. 9.11.1796 en ook 7ij deldfde dag gedllOpl en Maria van Rens\\ ijk weer
111eter, cn (4) Ilenriette rnmcina Sa/Tin, geb. 18.1.1799. ged. 31.1.1799. ten doop gehoud..:n door de \ rij ... Mulattin ('hrislina van
I'aram,tribo. e eerste drie worden als mestie~ beschreven, kinderetJ Vil)) de vrije llluiatlin Anljc \;tn de Wed.Soesrnan. Vrienddijke
mededeling drs. J.R. de Bye in Paramaribo. aangevuld met gegevens uit het doopboek van de Ilcrvorlllde gemeellle Paramariho:
ARA, Suriname na 1828, arehiefOud- Bllrgeriijke Stand Suriname 1662-1 R2S (OBS). il1\. nrs 10 en 11 .
/\RA. Suriname voor 1828. archicfRaden van Politie (Rv P). in\'. 468, folio 6.
ARA. Suriname na I R2R ,lrchiefOBS, inv. 38. folio Iu8.
ARA. Suriname na 1828. archicfOBS. irl\'. 22.
C\3\3. regis:er \:ln overlijden IRJ9. folio 125. Johanncs I3crnard (L.)Aron.s doet aatlgifie. Getuigen Jan Snijdl·rs cn .lan,b \all
\Vcsenhagen . Zij staat daar aangegeven als dodller vanAriaantj ... van Soesman ARA: archierSuriname ,Ja J H28. arehierOB. 113:
Janl3crnh . "mns geeft kellni~ \an hCI overlijden op dic dag. Begra\cl1 op \Villcm hL'ob Rll\l VOllr rekening nm dc l'PI;C\ lT.
A f<:A . Suriname na I :<'2X, arehiefG",lllecntebestllur van Suriname 1:<'28-1832 (GH). im . 110 (11-64 Saratj.: \'al1 Sllcsm;Ul (~.t jaan
WO(lllt i11 133llira\cslraat H rnl."t de hlank ... Nl'dl'rland~c ambtenaar lkndrik lkrckse (39 jan r) l'n CC11 loon (ie\,rgc llcnry
Soe~mal1 van eCllpar
ARA. arehicl"VTS .
IJvd i~ het ûlllgekeenk van Le\ ij .
AR.'\. Suriname na 1:<':::8. aro.::hiefOB. no 2\)X6: Marcus Pieter Al\drie~ laat een bedrag \~lll 1'. I :::.297 .-11a. \\aanan acht kinder ... n
Kuhn icder r 1.000,- .krijgen, lijn hui ten k ind ... rcn. Volgens dc Surinaamschl! Almanak \<lI\ I 8:'i(, 1s hi.1 up 20 maart I :-;5.1 gC11'Oll\\ d
lllet Henrie:\.: Margarelha ){()siltlla Lcnaar.
ARA, Suriname na 1828. arehicfOH. no 29))5: Fre,icrik \Vilhdl1t lJn:,l. geslOf\ en 1) maart I X6N. woncnd up de Slcenba\..kcrsgracht. rVlejutrrouw Saartje Soesman (zijn tanle), die bij hem woonde. geeft kennis.
ARA, Suriname na 1828. archief 08. inv. 112.
ARA. Surinamc voor 1828, arehicf RvP, inv. 462, vriendelijke mededeling lTlCvroU\\ J.G. l3reehaart-de Mir(llldil.
ARA. SurinalTle voor J 828. RvP inv. 534, 1'0 18 ( 1815), vriendelijke mededeling J.J . Vrij .
A RA. Suriname na 1:<'28, archiefONAS. inv. 288. folio 2. dd. 5/6.7.179fi.
AR,\. Suriname na 1828. arehil!fONAS, inv. 275. folio 15. l3ij testa mcl1I ( 1790, archjl'fONAS, inv. 6.t, folio J 11 ). bepaalt hij nilk
ccnjaarlijk~e toelage voor zijn danllog in leven zijnde vader Eliazer in Amsterdam.
ARA, Suriname na 1:<'28, archiefONAS, illV. 28J. foli020, dd 1/15.9.1794.
De gegevens uit de Surinaamsche Couranten zijn welwillend terbe ~c hikking gesteld door drs. J.R . de l3ye Ie Paramaribo.
Waaronder ook alk huizen in de Kromme EJJeboogstraal.
LAO, Surina:Jmsehe Coural1l21 juli 1823.
ARA, arehicfVTS; ARA, Suriname na 1828. archief Particuliere West indi sc he Bank' 828-187')' C. Vornekal (bakker) en J.J.(i.
(Johann Juslus Gottlicb, g ... b. ca 1780. geh. A.J.I I.F. Jiekel des \3orgnesl Spilker \\llilell met ..:nk ... le anderen in ltL"t/.eJ]lc hlli~ in
Paramaribo. Vornekal valt in de categorie· blank' en Spilker in ·kleurlingen·. C. Vornekal \\ordl op 10 februari 1823 bcgr<I\'en.
SpilkerneeJllI bij Je U1l1Jk or 31 12.1830 eell hypothe ... k \all r. 50 OÜO,- op d ... plantage ·llildesheim·. die lak'r\\llrdt ()\crgebr:leht
naar de plartagc . Eendr:lCht·. Einde hyrotheek JO ...J. 1!-IJ9. De plantag... I r ildeshci III heeli hij . Surinaa\11~l"h..: ( '()ur:lnt 29 mei 1!-IJ4.
LOJlder sl:tv..:n verkocht aan Jacoba Wilhelmina de Bije .
,\RA. Suriname voor IXlX. arehicfHof van Ci\ iek Ju"ti1i ... I fi89-1 X28. irw. 1077. lûli() .tOO. dd, 9.12, Jl-Q.t .

0" :oeJ.. lI(1a,. dC! jil111iliC!

"(lJ1

('(:'11 ol1/wkel/de S"I'il1(1alll.\(' schilder

217

\R \. Surlll.11I1~ Il.I IX1!':. ar~hldOr..t\S. ill\. ~75. fóh,) 1:'- I"d\u!o~l'n i" tbn hl.'l·hl.'r~It!r IlJlIWI lûrt l\i~11\1 Anhll'rd,ull In tk
.... l1rin,I.11lhl.'h..: allll,ul.ll.. 1<111 IS .... I\tlnl! hij oo~ .Ib dllrur,gljn ,g~nol"l1ld ()nl.. l..a"~I~rl"n l..al..l1I":I.',ll·r \,111 ik lu!lll'r-...: (i l.'ml·~nll.'
~ I .\1{ \, Sllnnanu: 1\,1 I S2S. archld O'JAS. ill\ 175, foliO 15 In gl.'1l11.'1.'lhl.'h.lp 1.111 gOl'<krl.'ll g":lrouII llmcl kl,I~' rra~ I :IIJ": IL
52 11 \ {"kml'n
5:- \R \. SlirlU.lllll' n;1 IS1i\, <lrdw:f()!\AS. ill\ n~. folio 15 .
5"+ \ 'l'rl1l,h::ddlll.. ~":ll Ird,hontl: 1\'11T hel h:rllgbrl.'ngl.'ll lan 111·gg..:loJll'll ~Im l'n IlImil al, r..:g..:1 nol.. r. 50.- bl.'lllllll\g tlIlgdotlfd ,
55. C,\Il.S11rin:l;lI11sl·l"ollt"ant.2IjlJIIIS2J
5(, 1\1(1\. SlIl"Illanll' Itlt\!" I ~ I N. RI I' 111\. 5J"+, fo I t' (I SISl.
57. 1\ R.o\. Slinname Illor I X2S. an: hi":Î AI". \111 . nr J 17. fnlio nr I%J. 11\1 . .120. 321 ~I\ J2..+.
5K 1\ R,\ . .l1"..:hll.'f(i(jl\, \\' 11 1. 1I lI/..rq':I"ll.'r I'aramaribll I XJ:!. illl. 655 .
59. i\R ,\. SUl'inalll1.' 11,1 I X2X. ardlll'I"(iB. il1\. 36
M). ()o/.. Bnl11l1lgs R;I,ld iUlkl1ll\'11.' 1:111 (11 h.'k jU~lliil.'.
(, I ARA. SlIrllUIll~ 11,1 I S2X. ;trdll..:f(i[). 1Il1. 37, foli<' 39
(':: Ii1 1Xq I' lh:: \\l'tllIl\l' f\ llt·h ... 1Ah::x Salo!1l'lIl" çil.!l.'llarö~l.'.
h 'I. J. tllll'lk 'Pl.'l'Ill·L·11 rtll illl'l'n a!KII·I·l' I..II..:<.,III.'_ 1l~~mdlJk de IOlgnalkn I ;111Ik 1\ll"Il.a'lIh":: Jlnl1'l." Al"("\l"o. lil SUrlllaHll'lk nq!l'TlI1
( ·llra. ('llr" hl.'lgl'lIt1tlll\g.l'\\~c,I(III' knllO\l'& DraJ!ll.'lhll'lli 19l)71111j lt'\I h'larmhlul1,kkn; l<lll'r I' lIJ l'lgl'ndnlll \;111 (;" ••.'d..::\
"d"l"l1/t',lIl J,lt'oh j{'·' hk . I';ls In ISS I I\"nlt 7iJ ,gl.'rlI"IlUlllllll.'enl.
(,..+ \ Ihlll'll<..'l ~r Iilal~ hll'1"I (ltlr a,lI1g~gl.'\ en II l'I ~Iul..l.cn 0\ I.'rdl' Jadmg lijn l l'rugg~1 11lllkl111l h":l A RA, I ' het I.'lg~llhJ L.1.' .. lul.. I ~rt1\\ ....\ .
65 jl.'''IUll'lt~ l'n h:I'I1· gl'/1I1 \1 ,Irl'n ,1\ l'(l\~gl'lId I kn nrHlJ
(>(1 . (1111. Ih'gl"ll'f lan \lll'rl lllkn, I ~"+O. fn1io':!..+ I: ARA. Surmallll' lIa I S2S, .lfl.'hlcl"OB, 111\ SOX
67. 111 het Iltllllknl .... lt.'L. 'la;ll IOJaarm,laf tHoet I XliJn!
6:\ .. \1{ \ , ,Ir..:hld( i(i\l\\ III.Jtlurn'lal gO\I\l'ml.'Llr. ill\. -1-1. loho ;27, fl'..aIUI", ,lIl 11) tH,IMI I S-II
(,9. \1{\.ardud(,(i'\\IB.1tl1 .:!5-1.hljlagI.'6~"+.
7\1. I \D. "dl":"'lhrl.'gl~la" \,111 ;lang~ L.ûm l'n en \l.'rlrnL./.,en pa~ ..'lgl":r..... \ Ttl.'lIdl.'1llL.I' !1ll.'dl'ddlllg dr~ J.R de B~~ .
7 1 1 r I" ' .... I/.. l·l.'n /t\(111 \llrahatH LII ' 1l Awns. cetr. Atllt.!al.'1 /0, I:Idlld~l'n
72 AR \. Sunuanll' lIa I S2X. ,lrl'hl..:f(;Jj Inl . (.5.
~
73 \ ·Tll,llIklllL. ... 111l'<kddl11g Ir. 1I 1an.:1.'1 i\. f\kIJ~r.
7..+ I\RA. Sllnn:1I111.' lW I :-I1x. ONAS. i11\. 125. folio \ N
75. S;tI0Il11111 (;01l1jlL'rh, IIl'duI\\l;I"". l'n Rl.'b..:c.:a Gnth.:halk Ahraltam,. hUII .IIlI1Tllaankn I (, i1ugu~llI" 1771.
7(, ARA. SUTln,Ulll' na IX2S. ONi\S. inl. 125. lohll 113.
n. Slirina:1IlhdlL'i\lmanak lXIX, IX2X.
7X. AR \ . 'Irdl ldll1inl ~tI.'Ti..: lall Koloniën. il1\. 3591).
79. D~ Sllnna,lIn~l' h..: alll1ana~ van I x~6 Icrllll'kh L,G. I kllhron al~ apolhl'/..l'r.
SO. t\Ri\. SlIrin,lI11l' l!;t I X.:!X. ar.:hi..:fGI3. i!1l. ilO (,3
SI .. \IV\. ;trl'1l1d\' IS
1-:2. AR .\. SlIrlllalJll' 1\:1 IX2S. ardlid'ONAS. i11\. N7.Ii.llio X1 . Ikl;tngfllL.l' IOIl,bl lan JJ \ 'ri,!.
X., . '\R \. ,m:hll.'fIl11111'll'ril' lan K('lnniën. no -'bOl. liJ,1 \an gl'~ltlf\ 1.'11 !ll'rMlll":lI 111 Surinamc
X..+ \IC\ . ~lInll;lIlll.' I \lor II\:!X. ardul'fR\ P. il1\ . :"J .~
~.;; \R \. Surlll'l1lll" Ila IS1~ .. lrl·hld"()rv\S.IIl\ S05. foliO Jll.
X6 \1{ \ . SUTIIUl11l' Il.I I S:!X, ,lrl.'hldOJ\...-\S. 111\. 813. folio..+:-;
S7. \R \. Sunnam..: 11.1 1~2X. an.:lm'fGH. 1111 . Cl:!: In IR3! \\<>ont dl' \'flJI.' \1aria 1.11\ Ur) \kIJ ~r Arolb (JOP,Ir. 11IIhl'r~llm'l ha:tr
I..lmkrl'l1 Jannll.' l'l1 Jl'IJl'1I1arm '-,lIll ' r~ \klJl.'r Aron,(5 ja<lrl'll J P;lrI, Optil' \;tlr..:..:]) i"llI" nng klJI.' gdlorl'n 1.'11 /o,larlU"" l"f nll.'l
nll'l"f I kt ~ulr~" I~ dan Kt.'i/l'f'oIraal ..+0 A
XX. \ nl·lllklljl..l.' ml.'(klkllug Ir 11. I hr.'nllurg (graf 110 121
:\9 AR \. ~uril1,I111~ na 11\2S. ,1J'l'lIld( >IlS. 111\ . .IJ. ti.llio 288.
90 \1{ \. Surin.II11": ria I S:!!( arl'lm·rOI\,.\ S. 1111 . S42. iU 2. 1X2X.
1)1 ARA. Surinaml.' 11,1 1S2X. ;lr.:hll'fOt\AS. 111\. X61 .
t):! . Sunnaam"çhl.' alrJ1atlaL.~l.'tl I l'<60 cn 186 1.
'l.I. A RA, Surll1alllL' na ! ~2~. archicf(i B. 1111 . 60-64: Th~ordoru~ Jacllb 1\ r\lIl~. g..:borl'n lïrca ISJ I . Uria11l Maurill \\1111'111. gdll1TC11
I ion I XJ I.Dol' klnd..:rl'l1 k{lIlH:n Icrdcr ni":l in Ik ~tuUl.'n I.'nlg, mdatlijjong gt.'~ lllf\l'n 11101.'11'n lijn.
9-'. I. Chnstilla Johanll:l Amn". gc~\()n..:tl P:lfilmaribu 8 juni I N66. \II.lIlcndc in dl' ( iral I.'IlSlr,WI Jl). llUl! 59 jaar.
2 1I lal'la I· h~abt.'11i Arolls, ongclwwd gl'~toncn I'ar:tmariho 11 sepll.'ll1lwr I XX7, (jrall'l1~ l raal \ ~.Ilt1Ü 7'R jaar ~n71'11.'11I1'cI..~l1 .
J. 1.'1111'1' Ci.:rhardi n:1 Al'ol1", gl'hor~n circa 1S02, gestonen Pa ramaribl1 !~ a]1ril I X"+9 trtltll\ (huw. loorwa:lrlkll 15.-+. 1S-II )
JU~~jlh 111111. kt)('pll1;1l1 aan dl' WalertijJc .
..+ . Calharina I knri~lll' Aron<;. ~c:<.lonell r ;tr;ullariho 2H JI'l:1'11lhl'r Isn. Ir. (huI\ . loorw,lardl'll I J.4.1 X"+ I) Petl'r I kl1dnk~
I I)(k\\ il~ K~n~ll ' il. I11l'C~ll.'r tHelscl:t:tr. wonende in {h~ Kor!e Lll dmng,,!r~lal . ~,' .. !Cln\!n 27 j:lrlll:l ri I RJ7, nud 29 jaar
Anna Mar!:!Ml'tlw Aron,. gl.'ston ell rar:unanbo I augustus llNS. Grall'lNraal 15, (lud 77 j:t,lr Ir. l'aul Chark~ Verl'u1.
:'-11
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ARA SUl i 1I<l1llC voor 11)28. an..:liicfRvP. ill\'. 780, r. 159. lid 25 HI<I<1I ( 182R.
96. ARA. Suriname !la 1828. ONAS, inv. 9U. folio J.
<17. AHA. Suriname na 182R, ONAS, in\'. 97. folio 10.
(1). ARA, Suriname na I S2R. ON/\S. inv. 150 Ihuid brengt in. mede l1illllCllS de o\ldcr~. Je sbvinncn Carolijntjc en Louis., (samen r
1.500,-). bruidskkdcn::n . .lijden. linnen cn wollen sloffen, kleinoden. juwelen (samen f. \ ,000.-) en conwnt r. ).5UO.99. ARA. Suriname na 1828. J.1"chicf(jO, kollier van gctuxl:crdc huurwaarden. inv. n037 .
10U. W<lllllOclcn til.: reis en het vcrhlijfvan S.F.C. dan wc1niet gcko~t hrhbcn!
I () I. (jAA. Ardlil::f\Va1<.!rscholll. JTlonsterrollen
102. CBI( Bllrt:"L'm.:~istcr 1832. folio 1288.
10.1. ARA. Sllrrna1l1~ na I R2S. archicfOIIS. illV. 12.
IO-t ARA. Suriname na 11'0\28. archicfOU. inv. 296cn CB ll Register \';m overlijden nl" 202 . dan al~da1um IOjuli 1845 .
105 . AR,A.. Suriname na 1828. archief OB. inv. 118.
IOfl. ARA. Suriname na IR2S,archicfOB. inv. 113 .
107. ARA. Surinallle na 1828. an.:hid"013S. inv. 14. Samuel FerdinanJ ril! wordt op -I- juli 17\)1) als hejaard persoon Ikrv.ged ..
\'eIllJu111ees1er.owd. IJ HUglütus 1841 .
108. LAD. Surinaamsche Couranl 1824.8.
109. ARA. Suriname na 182R. archiefOHS. inv. 32.
IlO AKA. Suriname na 182R, archiefOBS. inv. 14.
II I. C138. RegiSTer van ovtrlijdcn 1883, no 42.
112. A RA. un:hicfGGNW I B. inv. 668 .
113. CI3I3. Shl\'enregistcr I !US. folio 66.
114. CI3I3. S1a\'enregisler 184H. foli045.
115. C1313, Plantage-eigenan::n. folio 35 .
116. ARA, Surinamc na 1828, archief Algemene Rekenkamer. Comptabele Beheer, inv. 229, lijsl 2S .
J J 7. Ilij is het eerste kind vanleannette de 13ije dat in de doopregisters met de familienaam Arons wordl ingeschreven .
11 R. t\ RA. Suriname lln 1828. archiefOBS, inv. nr 14. Volgens Burgcrn:gis1er (eIlB) 27.7.181 O.
119. CHB. Rcgislo.:r van overlijden dd 24.IJ. r 860.
12ll. CBB. HurJem::gi~1er 1845. 192-1-.
121. ARA. Surinaille na lf<2f<,arehiefOB.inv. 112
122. Jaeque~ Louis (iuieherit vroeg in 1~19 in Boskoop een paspoort voor Suriname aall. Ten tijde \all zijn relatie mer Maria
Ma~dnJena Aron $ was hij administrateur en diro.:cteur van Je plantnge Zoelo.:ni Beneden-Coillmewijne. uit welke functie hij in
I R42 werd oll1slagen. Dit was or ,111derc plantages ook al gebeurd en w!.'l wegens conflicten meI de SlaVell11l:lchtel1. O\lk ill 1l-l54
\\ecr als diro.:clcur van Ijl' Nil'uwe Grond. In 1856 word1 hij genoemd als di:rken \al1 de 11cT\oll1de (jo.:mcente in Beneden Commewljne (Surinaam~ehc Almanak I X56). Stipriaan (1993 : 393-395) geeft eC/l uitvoerige besehrij\ ing van het op1reden van
.I.L . Guieherit als plantage-direcleur.
123. Guicheril nam op zich de goedercn op de p13ntage 70 spoedig Illog!.'lijk naar de stad tc bren ge rl. l1ctlijk wordt genaderd doordc
heer.1.L. GuiclJerit en op het Nieuwe Kerkhofbegr:lvcn.
124. Een pagaai is (nog slcc(ls) een kot1crvortnige mand. dus met dekstcl. gevlochten van de gedroogde bladeren \'an de plant
·warimbo·. Vriendelijke mededeling van dr J. van Donsclaar in Hilversum.
125. A RA. Suriname na 1828. dagelijkse verrichtingen, in\' 40. 1'"0Iiol72. 21.9.1837.
126. ARA. Suriname na 1828. arehiefOI3, in\'. 1445.
J 27. Bij de afwikkeling van de erfenis van Jacques Louis trcedt de heer Clemens op als curator voorde mcerderjarige. afwclige zoon
Rudolf Guicherit. Vader Jacques Louis Guicherit stierf in Paramaribo op 14 juli I X61. \lij is dan gehuwd met Ma~daleentjl'
Ciuieheril. waarschijnlijk identiek aan Madalijnljc. hIlisbediende. geboren IS20 alsdochtervan Wilhelmina en op 27 ,;cptember
1850 op verzoek van de elgcnaar J.L. vUlchent. voor de wIJdom. gemmlllmineerd, samen met de kinderen Adolphinil
(geb.1840). Jaequelina (geb.l 844). Louis (geb. I 846). Emma (geb.1848). Allen krijgen de aehterllaam Guicheril'l. Bij de
manumissie vindt gecn wijziging van de voornnmen plaats (Teil I-love & Dragtenstein 1991). Rudu l rArons (geb. 5 maart r 837.
gestorvellAmslcrd;un 7 augustus 1897 droeg laterde naam Guicheri1 en werd als kind door familieleden in Nederland verzorgd
(ARA. Suriname na 1828. 3rehiefOB. inv. 681 en 682 cn CBB, regi~ter van overlijden 1837. folio 199). Hij werd gewettigd bij
Koninklijk 13esluit van 20 juni 1840 (ARA. archief Ministerie van Justitie 1813-1 X76. inv. 4757: archiefStaatsecretarie 18131840. inv. 4603.1 Zijn vader droeg alsargument voorde aanvrage voorwl'ttiging aan Jal de vroege 1.:'11 plotseling\.' Joodvan Maria
Magdalena ArOlls de voltrekking van een voorgenomen huwelijk had verhinderd. Hiervoor toonden de autoritei len begrip.
Jcanetle de nijl', wonende aan de Joodenbrecstraat, gaflOcslcmming aan J.L. Guicherit om Rudolph als zijn wettig kind aan te
l1('men en met dezelfde rcchten alsofhel wettig geboren was (ARA. Surinatlll:: na 1828, :JrchicfOll i11\. 113). Rudolf;rouwdê Ie
Ams1l'rdalll op 14 maart I !l.67 mcl Annil MagdaJcna Sophie Loges (geboren to.: Amsterdam ~ juli 11'1-1-6, dochter van llermann
Ilcinneh Loges cnAnna Magdakna Kruiu). In I :\65 had Rudol"cerr l<l1osJudio aan do.: Krollll11e Waal. N 27 te Ams1erd:ml . Op-lfi:bru:rri I S6:\ keerde hij terug in Paramaribo. \~aar hij een studio op lil' hoek \';1n de ))Olllll1e~rr,wt Cl] Je Jodenhrecstr:tal11pend<.'.
95.

o/J :oek naar deJálllilie

I"lm

een ol/heÁl'lIdl' Surinaalllse schilder

2 19

1 l'll ,a,11 I.UCI \ClhUI'lk hiJ Il.Iarlk hoef.. \ ;Indc I lccrcll,.raal en hCI Kcrl- p!clll t( )m!cn ()r,IIIJelllin! l\ :!7:! . ln 1X7:! h'l'rlk ll1j n.I;lr
\I!hh:fllallllcfllg l{ultniph (iLllch .... n l licl 111 i\m:.lcrJam \ ICf lOtIn , l'l! \ Ij l unc hll'r, IIhdmJ\\.'n,(ii\i\. BC\IlIl.ing'fl'gNl'f' l'n
fq:hll'fs B lI rgcl'llJ~l' SI;lI1d · na I ~~C gcen n:gl:.trallö m ........ r 111 (iA/\): t I ) 1knm'lIl' Chnsllllc Anna I\ lagdakna (iuidl . . nl. gd-.
~.5 . [X67 : (2) Al lI1a I\lagdakna (;uichml. gcb. I S5, 1X72. gl"t . 1n.2 . 1X7 ,1; IJ) J;l . . <IIICS 1,0\11" ( tu idll'nt. gd). nWI I X7.1 , (4)
kanlle (iu ilklll lnc (Îllichenl. geh. 1'1.7.1 S75: (5 I Johannes (illldK'nt, geb. 27 ,5. 1X77 : (6) A nn a 1\1agd:\lena Sllrhl :t (iull·henl.
gch. -k 11 IX 7.'-:. gl':.1 10 ,10 IX79; (7) Anlla Magdakn:l Sopl1l:t <"iwdlel'll. gch. 24 , 11 . 1S79; (X) 1\llIl /\d ll1r h Glllehert1. geh
\ .2.1 SX I: (9) Rlal'llpl! rh el,d"'lf (iuidll'rit. geb. ju li 18t\2. Ik \enkre k\ ... n,II'llr \ an dell' I.inll ... r"'l1l' nll't g "'\j llg.l . i\drl" l'L'I'sl
111 de I k ... rl'l1slr:I:I1, lal ... r i'\'larl'i,L!de X. Ikrncp ,om, 7onder, '0111' fOlllgr:laf(/ll' 0,,1. ('f\lClle\ eld 1')')0).
12K (llll. l lllrgl'rrl'g l~lel' IXJ2,1')14

121) ("[lil , I kgl~ll'l" \al\ O\'eriijdell , I ~H,5 J.
I JO. (" IlH , l !lll'gerrl'gl~ler, 111\ . nr I!):!,", I:n40l)().
\.11. ARA. SlIriu;lIlh: ua 1t'\ 21", :lrl'11icf 013. im. 112, fillio 112: zij \\ordl d a:u' aa ngl'ge\e l1 al, 2 .1 jaa!' 1Ilid l' U (,l3l1, Reg"'I':I' \;111
'11 ... r IUdeI11KH, !,l li n jl)2 ,
132. Kmd ... ren : \\'tlhdmin:1 hl'lleri b \an Thol. g.:boreu 25 u()\.:l11h . . r I~ ,U. ge,lorh'u 1 1 110\emher IX~~ ( "lm, Rq:l,lcr lan
0\ er liJlkn 1X~ O . lilll\' ~29 : S.EC. Arons gellligel . {lnden\ ij/cr ... ~ ongclul\\ d kan Clll"n ... ille Ko,ll'fm;ln geeli aj.. ucd' Ik'l
'1\ erlij<len a;I\I, l1ll'd e tl' UI)\l'f<;t:tan \<ln S. F.l". t\mu~. ~c h ildcr aan d ... NoorciL'rl.l'r!..stra:t1.
Janlh radll1;tlld 1,111 I htll, \\ "-.;: h , gch. 11'tJ6. ccnjaaroud hij lwl \11 cri iJdcn lall / 1.1" nl\l.... dcr. \I\c r lcdcn \001' 2') maart IX4'
(,\ RA, SUTln:lln ... IM I X2X,1\n t;lrii..'d ArdllefSuriname I X2X- 11<45,111\ 6 ~,li)li \1 1Xl .dll 2<Jl11aanl X4 3 tcslamelll lall l hri'ltlth .. 1
1,111 I hol \\'jl hdl1lllla Frellen!.a la n Thol i, dan J e l' ni gc l'rfgen;laml
I' l (,HB. Burgl'rrl,!!-.,Ier 111\. 192,", l'n4090.
1.14 ( 'BB, Rl'gl'Icr \;tl1 \l\l'r llJlkn, I S411 ill\ . 26().
I '" Nal:tlend~'l\lel' I\ltllll}l"(A R ·\ . SUrinall1l' na lS2R, .lrchld'( UI. 1f11 115): 1 '1Ik\ll}!. 1rl·u cril. Ar,llhIA I{ '\, Surillam.... Il;l IK~)(
archlcfOB. 1111. lIX I). ge,!. 11 ".:ptember I X4~ , oud t\\l'C J<lfl'Il, h .... no n 11l1: h lu:m.l \ 1;1rtlh ,\r,llh, 'luIll'l'nj<l.I r gl'~ 1<IT\l' n It)
fchrU;LTl I X42 . In Ocl\k' ge\all:n \\onlt het ltJ!.je genadt'ru dum S.H Ar. lth
136. ( 'BB. Burgcfl\'gl'ler, ru im 263. 1924 .
lJ7 . ( Bit Rq!ISll'r\:t1l O\erllJuell I '{I.77. foltu X41.
1 .1~. I AD, \\IJlr... gl1'll'r I ~ ,",(J n()g\lllh~\\(\nnd
I 'I) <.. Ilil ' Rl'gl , l c r~ \ an gl'h\l\lrll' 11'57, I: 12.1 .
140 . ARA, ardncft-. l l11i'll'!'Ic \an Kol o l1i ën I ~5() - 1 'JOO. I!l\ . MW4 Jllllrnaal );\lll\l'TIl ellr, dd .9 . 12 . 1.'-: 5 1
141 . \h'd. L.(I . Madll cl,.... gd,. I lcl.llllan ~ dk ~all1en mct M .A. de Vfil',al~l'lgenarl'~"l'dic 111at1I1I11I~)\ICa;lll\ r:lagl \llor~I;lafRlId\llph.
\ erleend ol1lkr de na a m Sein cd el1 d il'll~ I. tl1'lcr JII~cph l lla ( ' h a rilltle ) SL'I'\ cid , W. J .( i . l;tn \llll. ~taal1 \ oM \\'l'lhl\\: 1.. <i. 111 I :-159
\\Md, cr uil lk boedel \all d~ lI'edu\\l' dllOf r . dc Vries geb. M'1{·hiebe 1l1:1l1llln l ~'ll' \crl.r~'ge l1 \ (I'lr Juli :t (Cortlelia I Sen l'id, (Teil
1I00 e 8.: I) ragt~l1,tc itl 11)'17l.
142 . CB Il : Bllrgcrregl~ l l'r 1'0110 2(,3, IIr 2929 ,
14.1. ARA, Surmame l1 :t 1X2X. arch lcf O lJ, 111\. 292<,1.
1,",4 , Zi ... (\tIl. I n de 'We,I' \:111 15 . 1U.1996 'Z"e\..lot:hlllaarllnhel.ende Sllfill;l:lll1'l' ,..:hlkkr' .... 111 hrhardt Jan l'n l lL'lll : 'I ' cn '1'k.'lIrtl'chl
naar l'en Surll1a a l11 ~l' ,dulder". in ,,.iT,I,;'I', .ll'j<larg<lllg 11ll2,Jllili 1<)'J7, /1;Ig Xcnt)
14 :' . Üo~ 1ll'l/ecr rl·e ...... lc (Il'cr gc,kt:lilkcrd ... ) \1 er\.. lan Kolfin, J. lmer 1<111 ti" ,lm·,'I/=II"'·II ,'/I cI,'IIIIC", K I n \' l lilgC \l' I"IJ I "'1,k'1l
1"'17 (C lnbbcan 'ene' 17. K'lIllllkliJk Ins ti tuu t \00r1:1:1[- LaIlJ - l'n \ '\lI~l'nl.u1Uk) IIncml {\ n'lh 11 1~'1
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De Saramakaanse vrede in het Sranantongo

D

aI

in / 762 \Tt'de ges/o/en werd IJler de

SlI/"{IlI/ok{/(fIlSe Marrons is a/geil/een hekend. /1/ (CjN3 \'t'r... cheell in de serie 'Bronllen
FVO/" de Sflldie "Uil Bosneger sCllJlel/le l 'ingell 'a Ij'

ded 8: De Saran1akaansc vrede va n 1762: geselec teerde documeJlten l'1II1 de hantl \'(/n Riclwrd
Price el/ Chri.\' de Beet,' Hel::e(jde werk I'er·
scheel! hl dal jaar ook in hef EI/gd!!" onder de
lilel To Slay Ihe II ydm. DUlch Colonial
Pcrspccl ivcs on Ihe Saramaka \\'ars. dir keer mef
al/cen Ridwrd Price als auteur op I1el omslag
HN lI'erk WlIS indertijd. ::oals de Nel/er/alldse
lilel ook eer/Uk \\'1'11Ie/dde. een cu-productie \'{III
heide 1IIllroPO/OgCII, Chris de Beet (J'(l/Iscriheerde dl! opgenolllen archil:lieksren Pil WI"raaide de door Ric!wrd Priee geschreven inleiding, T/lssen de tlt'{w(f"geselecreerde docllmenteil hel'indt ::ich ook de Neder/wu/se leksl 1'(1/1
hel op 19 septemher 1762 lIIel de Bosnegers I'an
!JOl 'cu Saramucca Cl/ SlIriIlCl/}/e' gesloten I'rede,\','erdrag, dm /lil I'U/iiell arlike/en bt','NOlld
(De /3,,", & Pricc /983: / 43-/48). Onbekend
aall De Beet en Price, ell/lOugslll'aarschUn/ijk
aan iederet'll. Ix dar :ich in het A/gemeen RUksarchie/'te ,\'-Gral '('lIhat:e ook eell il/ hel SranalltOl1go'gcschrew/I "asje WIJl de::e leksl bel';'ulr.
Hel i,\' de leksl die de Nederlllndse delegatie.
OIulel' leidillg \'(/1} LVllis Nep\'eu . .! Dörig ell
Johan I'{III Rillen,';, aalJ de Saramaka heep
I'uorgele:e/l.
"bOl" dil artiÁeI hehhen lI'ij de=e Sranamongo
ge lm/lscriheerd en er =ou'e/ de Nederlandse
leks, lIit 1762 (/lil De Beef ('n Price) en een eigen
,'e'l"la lillg }}(IO ,\" ge:er. /Vij hebhen hier Ie maken
me' een 1'(11/ de oudsle 'eksfen I'(ln hel
Srw/amongo, Ibor :;over OIIS hekelld - en lI'ij
haserclI VIIS hierhU op A rèllds & Per! (/995) gaal hel hier 011/ de oudsfe overheidsteks f in hef
Sranan/ol/go. Daan '()or =Un sleclllsfragmeJlrell
(:i lll/ ell) ill hel archief ge l'ol/dell. plus de
schaarse Sranan-dialogen in Her/eill (/718).

OORSPRONG VAN DE SA RAMAKA

GOuvl.!rI1cur I-I ei llsius sc halie in 16 79 het aa ntal
wcgge lopen slaven op 700 ~I 800 (Bu vc 1966:
24). Toe n I h::insiLis dit sc hreef. moest hij he t
hoofd bieden aan eell grote Indianenopsl<.lnd. De
Europese kolonisten waren teruggedreve n tol in
fon Zedandi a, de eni ge vcrste rkt e plaats in de
kolonic. Tot hun ge lu k staa kt en dc Indianen de
strijd met dc overwi nnin g vrijwe l in zich t. It oewcl door dc Indiancllooriogcll vee l s laven \"O\lden OIl1snappen. is hel onduidelijk in hoeverre
deze Marrons ta l de vooro udas behoren van
wat wij nu de Saralllaka noe men, Veel va ll de
opslandigc shlvc n uit deze tijd vo nde n namelijk
asiel bij dc Indianen. \-J ocwe l bij de vrede dal de
overhcid in 1686 met de Indianen sloot. we rd
afgesprokcn dat dl' Ind iancn behulpzaam zouden zijn bij he t opva nge n van gev lucht e slave n,
deden zij dat hecl vaa k ni e t. Ecn omvangrijk
aantal von d asiel bij de Coppenaam se Caraïbcn ,
Onda nks aanhoudende druk van go uve rn curs ell
het Hof va n Politie bleven in Coppcname cn
Saramacea versc heide nc Caraïbi sche kapiteins
halss tarri g weigere n gevluchte nege rslaven uit
te leveren. Zij werden binnen de Ind iaanse gcmeenschap opgcnon1en CIl huwden hun dochters (Draglellslci11 1992: 191), De uil he t samengaan van Indianen en Marrons voo rtgeko mc n
bevolkingsgrocp wordt in de bronnen meestal
aa ngeduid met de namc n 'kaboegers of l11ul alten va n de Coppc namc.'
In 1690 brak een ops ta nd uit op een planta gc
va n Immanuel Maehado gelege n aan de
Casscwi niea. De plan ter zo u zijn slave n 111 ishandeld hebben Cll cr ze lfs enigen ve rmoord , Dc
anderen slave n namen wraak, ve rmoordden op
hun beurt Machado en v luchtten mct heel wat
goederen hel bos in (Nassy 179 I: 99). Hel waren
onder ande re deze vluc ht elingen di c rncdc de
basis hebben ge lcgd voo r dc Sa ramaka, Vol ge ns
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Pricc (1983: 47, 52, 54) was Maehado niel
alleen eigenaa r van de plantage aan de
Casewinica maar tevens van plantage Waterland
aan de SurÎname. f loewcl een bospall'Ouille een
aantal vluchtelingen wist te achterhalen. slaagden de meeste slaven van Machado crin blijvend
aan hun achtervolgers te ontkomen. Zij vluchtten naar het zuidwesten en vonden asie l bij
eerdere weglope rs van hun voormalige meester
Machado, die een klein dorpje hadden aan de
Matjaukreek, een zijrivier van de Boven-Suriname. Later gingen zij wOllen aan een zijrivier
van de Saramacca. de Ponamakreek (thans
Kleine Saramacca genaamd).
Richard Price laat in zijn boek ove r de vroegste geschiedenis van de Saramaka (Firsf Time:
Tilt' Hi,':ilorical Vision q/, (11/ Ajin-Americ(ln
Peo,,/e ( 19 83) de geschiedenis van de Saramaka
beginnen bij de slaven van deze Machado, de
voorouders van de huidige matjau-clan.-' In
Firsf TilJle schelst Price de Saral11akaanse
geschieden is van ci rca 1690 (de tijd va n de
eerste weglopers.josi!en) tot aan de vrede die
deze Marrons met de Nederlanders sloten in
1762, waarbij zij a ls vrije negers werde n erkend.
Bij het samenstellen ervan maakte Price geb ruik
van orale tradilies die hij bij de Saramaka verza·
melde en van archiefgegevens die hij opdook uil
de Nederlandse archieven. Firs! Time is ee n
spranke lende collage verhalen geworden ove r
de strijd van de Saramaka tegen de Surinaamse
planters en hun huurlingen legertjes.
Een aantal jaren later kregen de Saramaka
uitbreiding. In 1693 vluchtten achttien slave n
van plantage La Providenee. Deze plantage was
een vesti ging van de godsd iensti ge sekte der
Labadi sten en behoorde tot 17 18 toe aan Lucia
vall SOl11melsdijck. de zuster van de in 1688
vermoorde go uv erneur Van Aersscn van
SOl11mclsdijck. De Labadisten hadden vanaf
hun vestiging op deze afgelegen plantage in
16R4 veel te leiden van aanvallen van Indianen
en Marrons.
De geschiedschrijver Hartsinck die in 1770
een klassiek boek over de Nederlandse bezittin-

gen in Guyana schreet~ schatte het aantal weglopers in 1702 op vijf à zesduize nd (Hartsinck
1770: 757). Deze scha lling lijkl ech ler meer een
indicatie voor de angst die voor dc Marrons
bestond, dan een reëel cijfer. Een aantal van
1000 à 1500 lijkt aannemelijker. De hoeveel heid
Marrons Ilam in de achtt iende eeuw ec hlcr snel
toe. In 17 12 vielen de Fransen onder admiraal
Cassard de kolonie binnen. Zij wi lden pas weer
vertrekken als de planters een schatting (anlankelijk van het aanta l slave n dat zij hadden)
zouden betalen. Veel eigenaars ' verborgen' toen
slaven in het bos om minder te hoeven betalen.
Toen de Fransen weer weggingen, keerden er
ongeveer 700 niet uit die bossen naar de plantages terug.
Ondanks periodieke bospatrouilles ontstonden al snel nederzettingen van Marrons in het
Surinaamse oerwoud. Een aantal van die dorpen
was aan de planIers bekend. hetgeen blijkt uit het
plakkaat van 20 februari 1717, waarin gesproken wordt van 'eJtJes en Pedro'-dorpen 'in
de rivieren van Surinaemen', di e van de "neeger
Will' in COI11f11ewijne en van dorpen in het
Marowijnegebied (Sc hiltkamp en De Sm id!
1973: 3 12).
Rond 1730 begonnen zich op zeker vier plaatse n in Suriname uil de groepen weglopers stammen te on twikkelen. In het gebied ten zuidwesten van de plantages, aan de zijrivieren van de
Saramacca, formeerde zic h de stam der Saramaka. Hier lage n de reeds in 171 7 gemelde Claesen Pedrodorpcn. Ten zuidoosten van de Commewijne woonden groepe n Marrons die te beschouwen zij n al~ de <w nzclten van de stam der
Aukaners (Ndyuka). In het moerasgebied ten
oosten va n de Cotlica lag het dorpje va n AsikanSilvester, het eerste opperhoofd van wat laterde
Boni 'sgenoemd zou worden. En tenslotte woonden er in deze periode Marrons in het Ollive lsbroekzwamp, hel ITlOerasgebied tussen de
Saramacca en de Atlantisehe Oceaan. Heil kunnen we beschouwen als de ee rstc Kwi nt i.
Tijdens het bestuur van gouverneur De
Cheusses (J 728-1734) begonnen de Saramaka
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Illc(:r sysh,'lll:Jti sc h dan daanoor mct raids op
p\antag~ s, Op 28 juni 1730 men iclen lij
B~rg~l1daal. ~en plantage aan dc Bovcn·Suriname, die het l!igendol11 was V'lIl De Ch~usscs. ~
De getergde gouverneur besloot daarop, aangespoord door lijnmcLkrl!g<.'crdcrs in het Ilorvan
Politic tot c(:n gcn;\Lkloze <lchtervo lging van de
Marrons, Tussen 23 j uI i I 730 en november I 731
werden zl!velll!Xlx:ditics h.:gcn dc Marrons uitgerust, les naar het 7uidwcstell . naar het
woongebil!d \ an dl' Saralllak<l. en één naar het
Cotticagebicd. waar dc (proto-) Aukaners ell
Boni's woonden, DC/c patrouilles marcheerden
meesl door aan Lk kolonistc n onbekend gebied.
E~n gC\ nx sd~ groep Marrons blcek te \\onen
aan de Ponamakreek . Op een kaart van de
landmeter De La\ au;.,. die kOr! na deze expedities werd \en'aardigd lijn drie conglomeraties
\'an dorpen aan dele kreek getekend: de . Dor·
pen \ an Claes' . het' Papa-Dorp' en het 'Crcoole
Dorp van Rebelk ,Iaaven' (De Groot 1982: 27:
Priee 19X3: XX). De C1acs-dorp~n werden in
I 730 door c~n patroui Ilc onder Icidi ng van vaandrig Swal!cnberg ing~IlOl1len, liet groots te dorp
bestond uit ong~vecr 300. een tweede uit circa
100 cn ccn derde uit zo'n 40 huizen, Deze
Cla~sdorpen waren g~noc1l1d naar hun hoofdman C lnes, in (h! orale t!'nditie bij de Saramaka
bekend als Kaasipumbu (De Beet & Price 1982:
3), In h~tzclfde jaar werd het evenecns al uil
171 7 bekende <.h)rp van 'PeJro' ontdekt. In dit
dorp werden Icstiell Marrons gedood cn vicr
mannen. t\\aalf H()UW~n en vier kinderen gevang~1l genomcn.
Elfvan de/c gC\~lIlgencn werden in Pan.lma·
ribo t~r dood gc.!bracht. Ter arschrikking \'an dc
slm en wcrd bij een van de ter dood veroordeeldc
een vleeshaak door dc ribben geslagen. waarna
de ongelukkige, Joosje genaamd, aan de galg
werd gehangen. Deze marteldood. die niet uniek
in Suriname was, want ook in 1750 werden drie
rebellerende slaven aan een vleeshaak opgehan·
gen. heen een grote indruk gemaakt. De geschiedschrijver Il artsinck (1770: 764-765) vermeldt haar en de Schotse militair John Gabriel
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Sledman. die in 1796 een beroemd bo~k 0\ cr
Suriname en de strijd tegen dc Marrons publi·
cee rde. lorgde voor een wereld\\ ijde b~kend
heid v:ln de!.t..: \'orm vanjuslilÎl.: door het voorval
a Is plaat door Wi II iam Blake tc laten etsen t..:11 als
illustratie in lijn bock t~ laten opnemcn (/ic
afbeelding I). Stedman tekende in zijn bock
daarbij aall dat hij in 1773 ccn man gesprnk~n
had. dil! niet l:l11g tl.:Vorell lo'n straf had zicn
vo!trl!kkt..:I1,
Nieu\\'e expeditics in 173 1 ontdt..:kten aan dc
Ponal11akret..:k dl' Pa/}(u/orp!'/1 en het ("r('ol"
/)OIJ'. dat uit 120 huilell bcstond. Een poging
\an De Chellsscs in 173 1 0111 aan dc Marrons in
hct Sarallli.lt.:eagebit..:d een gen~raa I pa rdon aan IC
bieden. mi slukte, De gOll\ernellr had I\\~e
ge\'angcncn door een niell\\'~ bospalrouille IC·
rug latcn brenge n naar de dorren aan dc POlla·
makreek, waar lij \ rijgclaten werden. Zij kr~·
g~n dc opdracht contaCI met cic Marrons op te
n,,:mcn (. . n hen mee te Jden dat alk yllichtelin·
gen amnestie loudell krijgen. indien lij Lich
binnen de \ iel' maanden louden melden, Van d~
twee 'bemiddl!1aars' kt..:crde cr één n~l enige
dagen vruchteloos terug. De andt..:r verkoos de
\ rijht..:id. h~tgel!n ook gold \ oor dt..: Marrons van
wie niemand van de amnestic gebruik maakte
(DcCiroot 19~2 : 35),
Over de strijd tegen de Saramaka in d~ periode I 731-1749 is (llog)J wcinig bck~1l(1. Dat 7ij
echter oll\crmindcrd \oortging. kan onder <Indere opgemaakl worden uit dc vermelding in
Nassy (1791: 1-111 cv) dal ene David C. Na"y
in de7e periode ll1~er dan 30 kleine ~n grote
expedilies tegen de Marrons op 7ijn naam
schreef. Na ~cn ovel"\al op de plantagc \'an ene
MaillIel Pt..:reyra in 1738 organi~eerdc de .loodst..:
di visie een krijgstocht naar Marrondorpen.
w"arbij Pcroyra het leven liet (Nassy 1791: 99),
Doordat steeds kleinc grocpjes vlut:htcnde slaven Lich bij de Marrons aansloten. was hun
aantal rond 1749 tot zo'n 4,000 aangegroeid:
1500 in het gebied tussen dc Suriname en dt..:
Sara1l1:lcca (dc prolo-Saramaka). I 500 len 7t1 id·
oosten van dt..: Tt..:lllpati en aan de lijrivieren V:In
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de Marowijne (de proto-Aukaners), c n ve rder
kleinere groepjcs tcn \Vesten van d e Parakree k,
aan de Beneden-Saramaeca. in de moerassen
tu ssen de Surin ame en de COlTImew ijn e in het
Patam<lccagebied. cn in de moerasgebieden tusse n de Co tti ca en cic kust.

Saramaka bevonden zic h in deze periode nog in
een formatieproces. maar dit was toch a l zover
uit gekrista lli see rd dat een aantal groepe n ene
Dabi als hun g root-o pperhoord erkend e. De
politieke o rganisati e van de Sa ramak a was ongeveer a ls vo lgt. Aan dc basis ston den l11atrisegme nt en, hee genaam d, groe pen di e van de-

zelfde moeder afstamden. Een aantal va n die
DE MISLUKTE VREDE VAN 1749
Hoewe l het a lt ijd mogelijk zo u blijven de Marrons hel leven zuu r te makcn door hun dorpen
plat tc brande n, hun kostgronden te verniel en en
ee n paar gevangene n te maken. was het allang
duidelijk dat van uitroe iing va n deze mensen
bes li st gee n sprake meer kon z ijn . In de woorden
va n gouverneur Mauricius: ' Die togten sedert
ee ni ge tij d we in ig effec t doen, cn wan neer z ij
gee n eOcct doen. moet men zeggen, dat z ij meer
kwaad dan goed uitwerken, en nergens loestrek ken dan om de trotsheid en eouragie der
Wegloopers meer tc animeeren . (Rece ui I 1752:
IV, 87). In 1749 vroeg dc go uvelll c ur in cen brief
aan de Diree teuren der Sociëtei t va n Suriname
toes temmin g vredcsbes prek inge n met de Marrons te beginnen. Ilij kreeg die toestemming,
maar de loka le plantoeratie was in meerderheid
fel tegen. Tegcnover hen verdedi gde Mauri ci us
zieh door te wijzen naar zij n ve rre voorga nge r
Van SOl11 me lsdijck. die in 1686 in ee n kriti eke
periode vrede s lOOll11et de opstandi ge Indian en
e n weg lope rs, en naar de Enge lsen die in 1739
op Jamai ca vred e met de Marrons ges loten hadde n. Maurieius besloot een grote expediti c naa r
het gebied va n de C laes- e n Pedrodorpen te
sturen om ' mct den Degen in de vuist' de Marrons na een militaire ncde rlaag een vrede aan te
bieden (I-Iarts inek 1770: 767-768) .
Ondanks felle tege nstand van de planters in
het Hof va n Po liti e ze tt e Mauricius z ijn zi n door.
Hij stuurde 100 milit airen, vergeze ld van de
nodi ge lastdra ge rs, onder le iding van kapiteinluit enan t Crc ut z in ok tobc r 1749 naar de
Saramacca ri v icr. Cre ut z ontdek te nege n dorpe l1
en vernietigde daar ongevee r 415 hui zen. De

matri-scgmcnten di e z ich om de een of andere
reden aan e lkaar ve rwa nt voelden, bijvoorbeeld
omdat zij van dezelfde plantage afkom sti g waren, of cenzel fäe etni sche achtergrond hadden,
or in de beginperiode in het bos bij e lk aar
gewoond hadd en. vormde tc za men een mat riclan, /0 ge naa md . Aan het hoo fd va n e lke cla n
stond een cJanhoofd. De Saramaka bestonden in
deze periode uil o ngeveer ti en clans. Een grootopperhoofd. de gaaI/mali ge naamd, fungeerde
a ls sta mh oord.
Crcutz s laagde eri n met kapitein Adu, die zei
te spreken namens de oude gaanlllan DabP! in
con tac t tc komcn. De o nderhandel ingen ver li epen voo rspoedig en de voo rwaarden va n het
Jamai caanse vrcdesverdrag van 1739 werden
als basis voo r ce n vrede aanvaard.(' Toen C reut z
na ee n ve rblijf van acht weken weer vertrok.
beloofde hij dat in septembe r 1750ee n delegat ie
met gesc henk en naar de Ponamakreek zo u
teru gkere n 0111 de vrede met de nodi ge luister te
slui tcn. De planters va n het Hof van Politie di e
tegcn het s luiten van ee n vrede bleven, ve rzettcn
zich tegen het voo rn emen va n Mauricius een
grote delegatie naar de Ponamakreek te ze nd en.
Z ij \V i Iden s lech ts ge lde n te r beschikking ste ll en
voo r een reis v:1 n een rmtr hlanke n met 20
lastdragers. In plaats van de afgesproken tijd
(sept ember) ar te wachten. ve rtrok dit kl e in e
geze lsc hap onde r le idin g van Pi co lct reeds v ijf
maanden eerde r en onaangekondigd naar de
Sara maka. De groe p kwam nooit meer terug .
Wat er zich in het binnenland precies hee n
argespeeld, is onduidelijk. Er bestaan allerlei
vers ies ovc r het gcbe urde. Bij de vrede van 1762
ve rkla arde n dc Sara maka dat Pi eo let was vermoo rd door de slaven die hem vergeze ld en ge-
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durende z ijn tocht naar dc Saralllaka. De
geïnteresseerde lezer wordt verwezen naar De
Beel & Price 1982 en Priee 1983". Een vrede
werd in icdcr geval niet ge~ l oten.
Müller heeil voor de periode 1750- 1759 hel
slavenve rzet in Su rinamc gcana lysecrd. 11 ij stelt
dat er in deze jaren v ijft ien opstanden hebben
plaatsgevonden, de aanval len van Marrons op
plantages niet meegerekend. In totaal waren
zo'n 900 tot 1000 s laven bij die opsta nden
betrokken, afkomstig van 2 1 verschi ll ende
plantages. Opvallencl en dat geldt voor de gehele slavern ijperiode, is dat een opsta nd vrijwel
altijd tot één plantage beperk t bleef (Miiller
1973: 30)
Vaak waren de opstanden het gevolg van
col labora ti e tussen reeds eerder wl,,;ggelopen
s la ven en de achterblijvers op dezelfäe plantage.
Zo bleek na de opstand in 1758 op Palllleneribo
aan de S urin amerivier. dat de slaven almeer dan
zeve n maanden contactcn met Marrons die in
kleine groepjes ac h Ier de plantage ve rbleven,
zo nd er dat de blanken was opgevallen. Na elke
ops ta rul wcn.lcn bospatrouilles ac hlel' de v lu chtend e s laven gezonden. In dc geva llen dat ee n
o pstand het gevolg was van actieve bemoeienis
van de Marrons, bleek dat meestal tevergeefs.
De v lu cht elin gen waren niet te ach terh alen en
de patrouilles hadd e n slec ht s ce n averechts resultaat. De ingehuurde slaven lee rd en de weg
naa r dc Marrondorpen kennen en maakten daarvan later in ruime mate gebruik. Van de bijna
300 slaven van de expeditie onder Hentschel in
het najaar van 1755 li epe n er ongeveer 30 met
geweer en bepakking weg. T ijde ns de tocht naar
de Sara mak a onde r Ko nin g h in hct daarop vo lgende voorjaar deserteerde n va n de 345 slaven
in tij d van anderhalve maand maar li efst 200
s laven. Contact met de Marrons had de patro uill e ni et gellélci. Zelfs geen ver lat en dorpen
waren o ntd ekt (Mli ll er 1973: 31 en 43).
Hansinek (1770: 757-767) vermeldl lussen
1730 en 1749 meer dan 20 grole en kleine
bospatrouilles. Hij ste lt eve nwe l vas t dat het
resultaal daarvan negatief was. Mliller (1973:
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42) voeg t daaraan toe dat van de 2X exped ities in
de jaren 50 er slechts twee ges laagd ware n. De
noodzaak 0111 op de een ofanclere ma ni er met de
Marrons tot een overeenko mst te komen. werd
steeds nijpe nder.
DE VREDE VAN 1762
Suriname was ni et uniek in het s luiten van een
overee nk omst mct gevl uchte slaveIl. Spanjaardell. Portugezen en Engelsen ware n in deze de
Ncderlanck rs a l vooraf gegaan (z ie I-Ioogbergen
19n). In okIober 1760 slolen de pianIers vrede
met de Ndyuka Marrons ( Hoogbe rgen 1992:
Se ho hens 1994). Bij de Ndyuka woonde op dal
moment al een hele tijd een Saru lll aka, Willy of
Wii ge naamd. Wii was de leider van de Languclan en was de Sararnaka on tvlucht na ee n besch uldi ging van hekserij (De Reel ell Pri ce
19X2: 27). II ij ve n e lde legen de blanken die op
vredes mi ss Îe bij de Ncl yuka waren dal de
SaramOlka graag vrede w Îlden. Ilij vl,,;r!c ld e ook
dat Pieolel cn dc andere blanken die in 1750 de
vredes tocht naar dc Saramaka hadden ondernomen, door de "ncgersc hLitt ers' ell lastdragers van
het cOlll mando wa ren vermoord ell dat deze
s laven zich daarna bij cle Sara maka hadden
aangesloten. De lei der van de moordpartij was
op zijn beurt door de Saramaka gedood. Het had in de lij n der ve rwac htin ge n ge legen
Wii naar de Saramaka te sturen, maar het Hof
van Politie koos de Ndyuka kapitcin KW,lkae
va n Sara de la Parra,l' uit voor eC Il oriëntcringstocht. In Para maribo be loofde Kwakoe, na
ontvangst neming van de prcmie en na een
stev ige handdruk , naar de Saramaka te gaan,
maar dal deed hij vl,,;rvolgens niet. Hij reisde
terug naar 'Agter Auka' e n deelde zijn mcdeMarrons mede dat hij in ieder gev<11 deze tocht
niet zou o nd ern cmen. Na ci nd e loze d iscussies
was hij nu wcl of niet ee n heks - bes lo ten de
Ndyuka dat Wii maar naar de Sara maka moest
om aa n z ijn stamgenotcn te vragen or ook zij
vre de w ilden s luit en (De Beet & Pri ce 1982:
30).
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Wij verliet het woongebied van de Ndy uk a
eind 1761 en keerde in februari 1762 terug met
cen delegatie van ongeveer40 Saramaka, ge leid
door Abini (de plaatvervanger voor gaal/Illan
Darie). verge7e ld van vijf ande re kapitcins. Zij
verkl aarden bereid te zijn (ook) een vrede mct
de Nederlande rs te sluiten. Na bekendwording
van dit bcricht stuurde het Hofvan Po liti e Louis
Nepveu naar de Ndyuka om met de Saral11aka te
onderhandelen. Deze Louis Ncpvell was in 1749
Creutz' woordvoerder geweest bij dc succcsvo ll e onderhande lingen met kapitein Adu. Document 10 (uit De Beet & Price 1982: 115-142)
is hel verslag vrln Loui s Nepvcu van de succesvo lle onderhandelin gen die hij va n 4 maart tot
13 ap ril 1762 met Abi ni voerde in het
Ndyukadorp Bongodoti.
Eind april \varen de Saramaka terug in hun
woongebied en Louis Nepveu in Paramaribo.
Een brief ging naar Nederland om de enorme
hoeveelheid goede ren te bestellen di e als geschenk aan de Saramaka zouden worden uitgckeerd. In septembcr 1762 installeerde Nepveu
zich (zonder de geschenken die nog nict waren
aa ngeko mcn) op een afgesproken plaats tegenover dc monding van de Sarakreek. In de loop
van enkele dagen arriveerden grote aantallen
Saramaka, waaro nder \Vii en Abi ni . Na moeizame onderhande linge n \verd dc overeenkomst
tenslotte op 19 september 1762 bezegeld (De
Beet & Pri ee 1982: 3 1).

DE TEKST VAN HET VREDESTRACTAAT

In De Beet en Pri ce (1982: 143-148) is de tekst
van de Saramakaa nse vrede te vinden. In de
archieven bevinden zich ee n aantal vers ies van
het verdrag. Het vo lledi gc verdrag werd voor het
eerst aan het I-Iofvan Politic voorgelegd op 13
mei 1762. dus na de terugkeer va ll Louis Ncpveu
van zijn succesvo ll e missie. I-Iet is tc vindcn in
het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravcnh age in
het A rchiefl'llll de Socië/eill'(fII Suriname ((code
1.05.(3) inventarisllullllllcr 154. de notulen van

het Hofvan Politie van 13 mei 1762. Het archief
va n dc Sociëteit van Suriname is cen in Nederland gcvo rmd archief. De directie van dc Sociëteit zat in Amsterdam en in dit archief zijn alle
st ukk en opgenomen die van uit Suriname-(maar
ook vanuit Nederland) aan de Sociëteit werden
toegestuurd. Het is in zijn algemeenheid een
goed geconserveerd archief. liet zal duidelijk
zijn dat ook in Surinamc een archief gevor md
we rd . Van elke brief die naar Nede rl and naar de
Sociëleit ging, werd in Suriname een kopie
opgebo rgen in het gouvernclTl entsarc hief. In
1916 zijn de oude Surinaamse arc hieven naar
Nederland getransporteerd, aangezien zij in Suriname opgevreten wcrden door ongedierte en
aangetast door rotting. Zij zijn gedeponeerd in
het A Igemccn Rij ksarchief onder de naam OlldArchief Surii/llme (code /05./Dj, dezelfde
archiefbewanrplaats waar zich ook het Archief
FaJl de Sociëfcif )'{I// Suriname bevindt. Dat is
dus gema kkelijk voor de onderzoeker. Voor ee n
gedeel te overlappcn deze twee archieven elkaar,
immers icts wat nis een uitgaande bricf aan de
Sociëteit te vinde n is in het Olld-Archie/Slfri!/amc bevindt zich als inkomende brief in het
Archiefvall de Sociëteit val/ Suriname. Doordat
beide areh ieve n min ofmeer sc haduwarchieve n
zijn, bestaat er ecn tendens bij onderzoekers
voo rnam elijk tc werken in het beter geco nserveerde Archie(l'aJ! de Sociëteit vall Suriname.
Dat is soms ,i,is leidend, want het Oild-ArchieF
Suriname is omvangrijker. Lang nict alles werd
naa r Ncderland gest uurd .
Ook in ons geval geldt dat 'onbclangrijke'
stu kk en niet naar Ncderland werden gestuurd en
de Srananton go versie van de Saralllukaanse
vrede werd blijkbaar als zo'n onbelangrijk st uk
beschouwd. Deze tekst bevindt zich in het OlldArchi~lSI/,.inalllc / Ho/van Politie ell Criminele
Justitie (code: JJJ5.IO.02), inventarisnummer
66, bijlage bij dc notul en va n hel I lof van Po litie
van 27 december 1762. De Nederlandse versi e
is verder te vinden in hetzelfde archief als bijlage van dc notulen vall het Il ofvan Politie vàn
19 scptcmber 1762. Dit is de tekst nadat de vrede

De SlIrmulIkamlsc lTCdc ill !tel SmlllllllOl/go
W, IS ges 101en. Bij alle anikelcn staat dan \Vat de
Saramaka hebben geantwoord. Deze tekst is
intll~sen twct: kct:r gepublicccnl allert:crst in
Schiltbmp & De Smidl ( 1973: 757-7(2) en
\enolgens nIs document II in De Beet & Pri ce
( 19X2: 143-14X).
Alk !.!Oedc din!.!!';ll !.!.lan in dri eë n cn daarOIn
bij lil' Srn nalllOllgo vers ie opni euw de Nederlandse teks t va n het vredestractaat. En 7clfs
t\\ce kl.:'l.:'r. allereerst dc archieltekst zoa ls gepubliceerd in De Beet & Pricc en daarna OIlL.e
vertaling. Op elk vrl.:'dcsartikel volg t het COI11l11t:n\:Jar van dt:: Saramaka. Natuurlijk was dat
COJllJllt::ntaar ecn bevestiging dat zij het met dat
artikel ecns warcn. illlll1t::rs de ontlcrhand elin-
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gen "aren al eerder gc\()erd. Dele cornll1cn taren 7ijn cu rsk:r gedrukt. 01)\ a\lend 15 dat dele
sll.:'ch ts uiterst ~lIl1ll11icr \enaald 7ijn. Bij som111 ige al iIlea's ontbreekt in hl.:'t geheel een Nederlands equi\ alen!. II I.:'t meest upvallende is nis we
dc norspronkt.:lijkt.: Nedt::rlnmlsc tekst \crgl.:' lijkt:n met li k· in hl..:t Snlllantoll!,!ü. dat dan de
co nstatering 11101.:'\ /ijll dat het I.:' ige nlijk 111l1t\VCC
vc rsch i Ilcnde teksten gaat die we l ove r hetze! fllc
onder\Verp handelen. maar die lekcr niet Ictterlijk ovcreen komen. Lel er ook op dat ;;ich onder
de hoolèh!1l die hl.:'t \ redestrac taa\ tckenden.
t\\ee Indiaanse hoofdmanllen bc"ondt:n (\an de
Tu\ inga en \ an de Akurio).

Ot' artikt'lell van dt· S~lnllmlka a nsc " rede. In dl' linkerkolulli de Sranan tek st uit lwt ardlit'f.
inde middelste de Nederlandse tekst uit het archief en i n de rechtn onze "ertaling.
Fassir lou I1Irkirr fl'ic n'lngl:l
botJsie nengn' fou 0IJPO
Seramt'ca nanga Sa l'<ln<llll
ri ha

Articulell 'el' ondt'rhandrling nu" dr bosnt.'egers van
800ven Sal'allleCl:l en Suri nal1lr

Gra nman nlln ga cOl.:'rtnc SCIldil' Illasara Louis NepvclI rou
rn eki da fri a pOli alle disse
santi dc ja na gi dCI11 ha kisi
dCIll ellï dem wall di holli dati
alle dim pcki.
I.
A Iln delll bOllsie nengre loe

Oppo Saramcca na nga Oppo
Saranarn. sa habie ti'ic nall1!.a
alla baeara rot:: Sa ra na~l1
('andre. en bacnra sa rriguitt ic
a lla ogril.:' dicsic (km bc n doe.
Illan! Ilcmbre dctll mocssoc
doe ngrie mom na bacaras
Ilwl1gcssie Jou. en n:l1lga fric
Ingi(:n. drie na dem plantasic
n:lnga goedoe.

De manier om \Tede tr sluiten met dt, Bosnegers \' ~In dt·
S~lnll11'lcc:'1 t'l1 de Boven SurÎnëHllt'

Dego ll verneuren he t Il or(van
Poli ti e) Lende n meesterl ~
Louis Nepvcll uit 0111 vrede te
sluiten. II ij legt hUil al dC/e
dingen \ oor en \ raag! hun or
lij dit willcn aannemcn.
I.
De \ oorsLcgde boslleegers \all
Boven Saramcca en Surinam e
sull en met \crgilTcnis v<ln al
het gepasscerde erk ent wor(1(:11
voor vrije lieden. mits sij nimmer ofT ooy \ IllCl.:'r cClli gc
vijandclijk heede n pleegen tecgen dc blanke . hetsij (;hristcncn 011' joden. gel ijk ook dc
vrije
indianen
I1k' r
in
begreepen sijn.

I.
1\ Ilc Bosne1!.ers van de 130\ en

Sa ramal.:ca'" en BO\ en Suriname Lu llcn vrt::de hl.:'bbe n mcl
alle blanken \'an Suriname. De
blanken zullen al hct kwaad
dat lij gedaan hebbcn. ve rg\:1l:1l.l1laar nooit (zulle n) Lij opnieuw kwaad l1lo!,!en doen tcgen blanken. Il o~h tcgcn de
joden en vrij e In dianen or op
dc rijkdolllmen op de plantages.

Okke fen Hove en Thomas Po/imé
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DissiJN gral/boell , nelllhre ilO
/1/al/ ogrie sa cic: mom/ne dem
nflnga haem. 1I1onke.rieJude
/lal/ga

vly

IlIgien.

SUn te tweede en be/oove na te
komen stiptelUk.

De:e vrede is ('en goede :aak:
nimmer :;/Illeflnog vijandelijkheden tIlssen hen en de h!{I11ken. de
Joden en de vrije Indianen
plaatsvinden.

2.
Alle haare dorpen sullen s îj
moeten aanwijsen en soo er
dorpen, '. s ij van neegers ofl'
indianen , die met hun in
vri e nd schap leeven off corres-

2.
Zij zullen de blanken al hun

Diesi

ueboel/ 1/allga haem.

2.
Dcm sa l11oesoe serie alla dCI11
co ndre na ba ca ra , en alla dem
condre fOll In g icn offoe
Nengre diessic co npé !langa
dCIl1, eITie innie wan diesie
dcm sab ic, d CI11 sa moessoe

sorie dcm toe, en dC111 sa
llloesoe mek ie bakara fric
nanga dCIll, e n offoc dcm na
wandie mekic da frie nanga
bakara. dem sa l1loessoe hc !pic
bakara fo e goo fcttie nanga

pondentie hebben, sullen sij
di e aanwijsen en tot de vreede
overhaa ien off deze lve helpen
distrueercn.

dorpen moeten aanwijzen e n
alle dorpen van Indian en of
Nege rs die met hen een

vriendschapsband hebben of
die zij kennen. Zij zu ll en ervoo r moeten zorgen dat de
blanken vrede met hen s luiten
en als z ij geen vrede willen
s lu iten met de blanken, zu ll en
zij de blanken moeten he lpen
in de strijd tegen hen.

demo
Da reili. so dem sa doc, 110 wan
habiJóu taf/lIG boea

SUn te vreede en necme sulx
oen na te kooIlIe.

ZU gaall hiermee akkoord. Zij
zullen de blanken geell h'l\'aad
meer berokkenen.

3.
Dcm sa moesoc tan libi c de na
da pi essic dcm habi e dem
co ndrc di ssie tcm, ma datcm
dem wandie gOD li cb ic na wan
tara ples ie dcm sa Jlloessoc
sClldie taki e na g ranman en
de m sa Illoesoe tan tee dCIll
ki ess ic mofTo baca of dcm sa
ca ll mcqul condre na tara
piessie.

3.
Sij su ll e n blij ven woonen daar
sij nu s ijn en soo s ij so udcil
willen van woonplaats veranderen, s ull en sij daarvan
alvoorens kennisse moeten
geeve n en daa rop eerst de
approbatie van de regering
deezer lande afwagtcn.

3
Zij moeten blijven wokn op
de plaats waar zij nu hun dorpen hebbe n. maar op het mome nt dat zij op een ander dorp
willen gaa n wonen, moeten z ij
de gouverneur daarvan op de
hoogte brengen en zull en moeten wachten tol dat zij toeste mming krij ge n om e ld ers dorpen
te mogen st ichte n.

Delll sa doe dati.

Sijn te vreede en neeme su/x
aen na re koome.

Dat zl/llen =U doen.

4.

4.
Sij sullen opgeeven wie haar
opperhoofden sijn en bij afsterve n off veran deren ee rst

4.
Zij zu ll cn de namen va n alle
hoofden va n de dorpen noemen en als een hoofd komt te

Dcm sa moessoe ca llie neem
foe alla den hede man foe dem
condre en dal em wan com foe

De Sal"{/l1wkoallse IIrede ill hel Srallllf/lolIgo

'A negro lUllig alil'e hy Ilie Ribs 10 a Gal/ows' (Uif Siedlllull /796)
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dedc effie roe COTl111loto ; dcm
sa moessoc send ic taki e na
gra nm an foe
à ca n sabie o lToe à boem.

kennisse moeten ge even wie in
de plaat s komt , om van de rege ring geap probeert en erkent
te wordcn.

ste rven of vertrekt, zullen zij
dat aa n de go uverneur doorgeve n zodat hij kan laten weten
dat het goed is.

Dissi (ue

Be/oove SI/Ix na re kool1lell.

Dil nok.

5.
Dcm sa llloessoc g ie bakka,
alla ncngrc diesic ben kOllloto
of ro llnèwe na bacara, sensic
dcm nengrc foe ouwka ben
com lUl dCI11 nanga vVilli e. na
wan fassie dC111 sa kan tee kie
loe hollie wa n ne ngrc roe
bakara diessic dem sa kissic
eITie diesie sa ronnO\vè com na
dem se ns ie da tcm en so té
dorroté gOD nembre \vantcm
dem sa ha l ie wan; fi sca l\a sa

5.
Sij s ull en alle slaaven di e
zeederl de onde rhandeling van
vreede door de bese ndin g va n
di e ag ler ALl ea bij haar begonnen
overleeveren,
so nder
celllge agtcrhoud in ge, en
voorts in ' t ve rvo lg all e slaaven
die bij haar koomen ofT die sij
koomen te vangen, hetgeen sij
so nder ee ni g ondersoek off
conni ven ti e sull en doen, ten
eersten we l bewaard afsenden
bij den heer Gouverneur en
waarvoor aan haar sa l werden
betaald van f40 tot f50 na mate
de r ve rr off nab ij he it de r
plaatse daar sij die s ull en va ngen. En sull en di e wcrom gebragten sla aven nac welgevalIcn der blanken met de dood
off anders na ex igen ti e gestra ft
werden. Dat ten dien ei nde 11 iet
sa l moogen voo rgewent worden dal de slaa\'en die bij hUil
koomen het hebben gedaan uyt
hoofd e van mi shandelin ge n
va n hun meeste re n off and eren, de wijl de regee ringe n hier
all ee n toekomt daarover kenni s te neme n en de quaade
meesters te straffen.

5.
Zij zull en alle negers di e sinds
de vre de met de negers va n
Auka llaar he n zijn gev luc ht
met Willi c teruggeve n o ruitlcvere n aa n de blanken . Op gee n
enk ele wijze moge n zij een neger va n de blanken die z jj gevangen zull en nemen, of di e
naar hen gev lucht is, be ho uden. De fiscaal za l hen daarvoo r f 50.00 Surinaams ge ld
betalen, maar a ls z ij hen dichtbij geva ngen beb ben, z ullen ze
f 42,00 ont va ngen; het is afhank e lijk van waar ze geva ngen ge nom en z ijn. va n ve raf of
di chtbij de stad. En va n a ll e
nege rs di e zij lerugbrengen zal
de go uve rne ur ofhet hofbepa!en wa l zij met hen gaat doen.
Dat moet du s altijd oo k al zegge n on ze negers dat ze weggelopen zijn omdat hUil mee sters
of blanken hen kwaad hebbe n
gedaa n; de Bosnegers va n
SaramHeca zu ll en hen moeten
teruggeve n als 7ij in hun han den vallen, omdat a ll een de
go uvern eur en het hof hun
zaak kunn en beoordelen.

paij dem r 50,== SUL mon; da r
42. pess ic wisc rem, ma effic
dem kis; dcm na kas; bay, na
wa n mandasier, de11l sa kesic
ti en peesie fa er f 42: na fasie
dCI1l sa ben ki sic de lll farrawcy,
of na korosic bay foe fatto. En
alla dem ron nawee neng rc
eli sie
dem
tjar;
backa
garan man dTie cou roetc sa
ea n doe innie sa ndie dcm wandie nanga dein, en foe sa hedd e
a l wassie delll nengre foe wie
sa wa ndie Coe tak ie datie dem
ron nowee bikasie dcm masara
offoe baca ra doe dem og rie;
dem boesie Sa rami:1ca sa
moesoe g ie dem bakka da te m
dem co m na dem han, bicassie
gra nman nanga couretoe no
mo 11l0ess ie loekoe na datie.

Zij verklaren plechtig dat geell
!JOl/ sl1'erie ilO )\wlllf!l/grejul/
ha cm kali/ilo delll sCl/sie. Hlilli

kom w/';i/óu dissiji·ie. e.IJI 111111

/l egers V({I/ Maf/keil hU /reil =UII
geko l// en. \'lIfl{{/ hel 1II0llle/lt
dat Willi e de \'rede met heil

De SU/"{/II/oka(lnse \'rede il/ !te!
/lengre kom IHI delll, dell/

hesprokl'Il In'eli. /Vill/II/el" ::{fl-

sa !Jolli 1/0 IIwll/imh!"(', delll

lell ::U /lC'gers · die hU heli heschel"/lIillg ::o('ke/l, OfJ l '(lIlgell ,
LU ::II//(:'/l hel/ l1Iele('1/ aU Ii de
gOIl I'C!ï /('1I1" {fitlel'('rell, Zoo Is
df' h!allkell dl/I 1'(lOI"gelegd
!tchbe/l, ZU guml dllll/'ll/ce akkoord ell ::e ::II//e/l ::ich dua/,(f(/I/ !tuIlden,

\1'(/11

IlO
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,)' /,(/lICII!TO/lgo

liari delll lIa gl"allllWII, .'10
oh'ki hakm pOfi do smlli
gidelll. a/JOcl! na dCII/ de/ll S(/
SII

hoU reili.

6.

6.

6

I[ oc ra dcm sa wandi e t'oe tak ie
c lTic ro~ Dcsi. de m na sa
mocsoe hollic nowan baeara
11cngre alwasie g randiL: of
pikicll nH dCIll Il1cndrie en
datem wan lal' uelll sa wandie
dat ie cITie wa n sa sandi c di csie
fa de \oe baraka di sie frie dem
alla dem taa na ( .... ) sa Illoesoc
gil: hem na bakara ho\V 1:\
bakara kondrc nanga hem so
allegic d CIll sa rn ernbre ,'I sa
boen c n en'oc \Van hedclcman
da oClloe l1l illdric dissic \Van so
se ndi c disie den fradie roe
krossic hem. bicasic ahabic
bigie tc ijlc ij . dem sa 1ll0CSSOC
scndic sa ki c na ga granman.
fou ~l kan sendie wan c.:olllando
nan ga soldalie fo e goo feltic
foe kiesic hcm. cn clan diesie
tan holli e nan!..!;3 bakara sa
moesoc hclpic
kicsie dcm
ogrie wan foe bacara sa kan
dcwc ngic dem foe \<\11 bocn
nanga bakara CIl foullOli diesie
frie boen bocn.

Sij sull en on der gcen pretex t
hoc gc naumt cc ni ge slmlVen bij
haar llloogcn houden. Illet aannce m i ng om a Ile en een yndcr
onder heil groot oiT kleyn die
sul x sou derven ondcrnccmcn
DIT deese vreede in ee ni gc manier tc con tra ve ni cc ren tcn cerstcn lOt dc uytgaave tc dwin gc n cn behoorlijk te strafTen.
Ook desnoods toestaan in
gcva ll c sul x door een ig
oppcrhooft mog! gedaan wordcn en dat sij die niet ten cc rst
een wcl uyterlijk binnen cen
maand konden dwingen, dat cic
blanke bij hun kom en mct een
co mmando 0111 de sodani ge
daart oc te nomlsaken en te
straffc n. alzoo desu lke dic
ce ni ge slaavc n vcrbcrgen suI len gc houden worden als
breekcrs va il dc vreedc en va n
haar vrijheit verva llen. in welken gevallcn sij sig met de
blankcn sullen mo ctcn voege n
en
dcsclvc
trou\Velijk
adistcercn in alles.

\Va\ zij ook naar von:1l brengen. zij moge n gCl: 1l enk ele Ilege r vall de blankcn bij zich
houden, oll!..!;cachl of het 0111
ouderen
kl ci ne kinderen
gaat. A Is cr ondcr heil personen zUn di c c\at niet willcn cn

roe

Du /,(' ife. Sf) (/('11/ sa doe.
l/elllhl"l:' 11'(/1/ sa Ill/hhi IUlII/
kil)!"i 11'(/11 1/(,lIgl"e./óe hakm,

of

daaJ'doordc vredl: mct dc blanken in gevaar breng,l:11 IllO~
tCIl zij di c dwin gen dat \Vcl te
doen en hen behoorlijk straffeil. Zij moetcn de w~g lopc rs
aan cle blankell gl;ve n ioa ls afgespro ken, !-I et za l ook gocd
zijn als een hoofdman uit hUil
middl:n de weggl:lopell slaaf
met dikkc tou\Vcn geva nge n
ze t en dc zaak overclr;J;J!!t ,lal1
dc gouverneur. dic da~ ee n
cO lllmando kan sturcn met so ldatcn 0111 dezc mcc tc llem~1l
cn zij zullen ck blankcn hl:lpctl
orn hem !!evaneCIl Ie nemcll cn
heil die ~ij andTg zijn dwin gc n
om de vn:de IllL'1 dL' blankL'll
go cd Ic lx·wa ren.

Akkoord. do! :://I/(:'II::U doell

=u

C'IJ

lIill/me/" ::ll!lCIJ
('('11 lIege/"
\ '(l1J de h!al/kell heschermillg (~r
eell sdlllilplu{/IS MedelI,
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7.
Effie granman of koeroetoe
sc ndi e m olTo gi na dcm, taki e
nin g re ronwey e rfie mcki e
lrobbic na plandasie en kali e

dcm l'oe kom helpic fou ki si
dem o noe sa l11oesoe gOD foe
kicsie dem. en ti arri e dem kom
na fotto dan dem sa ki ssic dem
paijman

Okke teil Have en Thomas PolilJJé
7.
Soodrae sij van de heer Gouve rne ur off regeerin ge alhier
kennisse krij gen van eeni ge
deserti e va n slaven, s ull en sij
ten eers ten daarop uytgaan 0 111
di e te va nge n en lecgen de prevoo rsz,
111
voege
mi e
uyt leevc ren.

Akkoord: zU :::ullen komen :::0dra =U een bericht van de gouverne/lr ofl/vangen.

Da boen, dem sa kom ;l1l1i tem
ejfi dem kis; jOl Ifl SOIl Jou
granman.

8.
Effie fClli e kom na condre foe
darra co ndre , bacara e ffoe
tarra boesie nengre inni c wan
effi e innic pIess ic dem sa dé,
dan Dnnoe Sa ramaca vri c man
sa moesoe kom foe he lpic
bacara, loc Sa ranam Co ndre,
en dCI11 11 0 sa moesoc mankiri c
roe scnelie so Illcnni mail nanga
gOIl alla kie granctiman nanga
co uroetoe sa haksie toe gOD na
da plcssie. G ranman sa takie of
se n; fakie na dem en foe harkie
na
di ssie
S3 ma.
Di ssie
granman sa pottie foe linni e
dem , foe helpi e bacara fassic
demo Sa kan doe selfie effoe
dem boss ic neng re na baka
DlIwka of na Mapalla nen g re
di sie frie
nan ga baca ra sa
wandie foe mekie trobie oftoe
doe baca ra og ri e dan dcm sa
11loessoe he lpi c baca ra foe goo
fe itj e nanga . . . foe kissie dem ,
cffoe foe mekie dCI11 ea n boe n

7.
Indien de go uvern eur of het
ho f het bericht aan hen toezendt dat nege rs gev lu cht zjjn
of in oproer zijn op de plantages en z ij worde n opgeroepen
om te kom en he lpen 0111 deze
gevange n te nemen, dan z ull en
zij hen moete n gaa n oppakken
en naar de stad brengen. dan
zu ll en zij hun betaling ontva ngen.

8.
Sij sull en ook in cas van
1l1uyte rij va n slave n off van
buyten landsehe vijandt ren
ee rste daarvan
verw itti gt
sijndc alle assistentie te doen.
Su ff ende hun opperh oofd
so rge dat in s ulken geva ll c de
gevraagde
manschappen
ge leeverd worden tcr plaatse
en o nder de ordres van
diegeene die door den heer
Go uve rn e ur ofT Go uvern eur
en Raaden sull e n aangeweesen
worden en in a ll e voorvalle nde
occasien de blanke te ass isteren en ten meeste nutte te sijn;
oo k in geva ff e de bosneegers
van agter Auka off bij haar
soga naalllde Mapa na neegers
onse slaaven mogten ophoude n offanders de vreede mog te
bree ke e nde blanken overlast
doen, sull en sij de blanke assisteren 0 111 dezelve daartoe IC
dwin ge n.

8.
In dien gevechten uitbreken in
het land, of va n buitenlandse
invasie van blanken of door
and ere Bosnegers groepe rin gen, zull en z ij , de vrije
Saramaka. waar zij z ich ook
bevinden, moeten kome n om
de blanken van Suriname te
helpen. Zij zull en niel verzuimen met minder gewapende
mann en te komen dan waarom
de gouve rn e ur e n het hof gevraagd hebbe n. De go uverne ur
zal hun zegge n wat te doen en
zij moete n daarbij luistere n
naar de mense n di e de go uve rneur over hen aanstelt. In alle
geva ll en moeten zij
de blanken ondersteunen.
Moc ht het gebeuren dat de
Bosnegers va n ac ht er Auka of
door de Mapana slaven verborgen ho uden, of tegen de blanken in opstand komen of hen
kwaad doen. dan zu ll en z ij de
blanken moeten helpen om te-

Oe S(lrc/mako(ll/se I'rede ill I/el Sraflal/lOflgo

nanga bnkara e n holi tla fric
rcijlic nomo .
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gen hen te vechten e n hen geva ngen te nemen of e rvoor ZOl"~en dat z ij de goed e ve rstandhouding met dc blanken e n de
vrede bewaren.

D;ssi We a/JO en de/l/ S(I doe.

Mede (/(fllgellooJl/el/ ell SUil Ie
Iweede sigh Ie ,·erl'oegde el/de
order \'Cf/! sUn ExcelleJ/l;e en
dell HOUl 'e lell aI/eli IUde hehbell de Eere.

Zij gaa n ermee akkoord dil {Jok
fe doel/.

9.

9.

9.

Datelll wan sanclie sa fàdoJll na

In kas van noodsaakclijkhcid
su ll en zij 5 ofTses va n de haa re

clem lnindrie datie del11 sa
mocsoe se ndic foe gra nman
sab ie dan dem sa kan sendie
vijffic of sieks ic voe dem en
dalcm dcm com na 1'0110 dCIll
sa 1l10essoe go rcttie na
g ran man e n dcm no sa kan goo
wan plessie efToe g ranm a n sa
mocssoe sabic
en darem sa mu foe o nnoe sa
tÎarric ron ncwe ne ngrcofsan ie
di ss ic dcm sa kÎ ss ie kom na
fotto dan dt:m sa k issie dCIl1
monie josIlo. en dem sa
l11oessoc loekoe dem jamjam
se refie sondro bacara sa

lockoe foe gic demo

moogen herwaards se nd en.
waa rt oe haar een tceken 0111 te
kunnen
passee ren
sa l
gegeeven worden, welk sij ten
eerstc n e n direct b ij den Hee r
Gouverneur su ll e n addressecrcn, sonder sig ergens
buyte pe rmi sse te mogc n ophoude n, sond er da t er meerder
te gelijk sull en mogen komen,
ten waare het noodig mogt sijn
tol cscortceringe van weggeloopene s laaven, in welken
geva lI e aan haa r de pren1ic
prompt sa l wo rden bctaald.
son de r dat men ge houden sa l
sijn hun kost oIT onde rh ou d tc
geven.

A Is cr i 11 hUil i1l iddcn iCl s plaats
vind t waarva n de gouverneur
op de hoogle moel zij n, dan
zu ll e n z ij vijf of zes pcrson e n
sturen en op het momen t dat zij
in de stad aan kome n. moeten
z ij recht streek s naar de gouverne ur gaan e n zij z ullen Iler~
gc ns anders heengaan zo nder
dat de go uverne ur da t weet. En
als zij gev lu chte s la ve n naar de
stad brengen dan z ullen z ij hUil
ge ld meteen ontvangen en z ij
z ull e n zelfvoora l hun (ollder~
houd) e ten zo rgen zo nder dat
de blankcn daarvoor moeten
zorgcn.

nisie Wc.

SUil hicrllleede Ie I'reede.

Di! ook.

10.
Dem sa ka n kOITl a\\ajarrie 50
toe o rllloe na Samma rÎba, thee
na Wanneca c riqui , cffie na
Arwa ti cabo, elTie na Saranal11
Riba, thee na Vic toria. foe
tiuITi e al la sandie di ss ic dem sa
habie foe se nnÎe . a ll ek ie.
hamaka.
katoen.
hoedoe,

10.
Sij su llen a tl e jaaren tot 50 in
geta l moogen afkoomen aa n de
kant van Sarameca tot aan de
c reecq A rwatticabo ofWan Îca
o lT aan de kant van S Llrin arnc
tol aa n Victorie, meI alle soorten va n vec. hout. co urjaa lcn.
cat oen off a nd ere goedere n 0 111

10.
Zij mogen c lk jaar met in z ijn
totaliteit 50 personen dc
Sara macca afzakken tot aan dc
Wanicakreek
(ook
wel
A rwa ti cabo genoemd), of de
S urin ame tot aan Post Victoria.
0111 a lles wat zij hebbe n aldaa r
Ie verkope n zoa ls: hangm<.lt-
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fouwloc. coe riara::L e ftoe innie
sandie marra dloe delll sa
wandie liarrie delll sandie goo
na folio foe scnnie. dan dCl11llo
sa kan st:ndic moro na ti en
sama. en soo allekie dem sa
kom. na fotto nanga del11
sa nnie dissic dem sa wandie
sen ie dan dCI11 sa Illoessoe
IllckÎe !..!.raJllllan sabie bicossie.
en dat ~11l Jem sa dé na fotto
dan deJll na sa Illocssoe wakka
na sabatem passa aijtic jOllrrnc
na passi<.: roe SOllltCIll del1l 110
sa kissie twbie nanga bacara
dissic sa mell1hre c1elll na slaaf
dem 110 sa waka Ila passie
nanga gon. hOlJ\vroe ofroe
mlllga nelTie.
Alwen toe.

/1I((lH.

dCJII

110

sa

Il'({ka lol' lIIoes",1 lIa Sarwl/oka
sei, delll Iw klsi/áu ))'{/kka Ila
so!Jalelll.
GI"l/1I1J101/
1/({lIga
COIfI'lO(' plesl/óIf gl rlell/ )1'(111
lIIarkijáll weri.

11 .
Dem sa Illoessoe lockoe boen

tkm

110

oloc wan

uil' astr"lIltie motTo

~!..!.ric na bacara, dClll

sa nwcssoe hollie dc m serefle
allckie dCIll friclllan die sic wie
ma kia na wie micndric. SOI11tem enoe den) kom foe kissie
kWatTie nam.!,a wan bacara.
erfor.: baeara kom loc doe dCIll
û::!-ric dr.:m sa mocssoc goo
takie gie granman en datem
aSS<l scndie d<ltie dissie sama
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aldaar Ic ncgoliecrcl1. Doeh
soo sij eenige goedc ren aan
Paramaribo olf e ldcrs su ll cn
willcn scndcn su llen sij niet
sterker dan R oir 10 tcm,ns
11l00gen arKootllen e n daarvan
als J11eedc van haar ncgotic ofT
goederen ten cersten bij haar
aankom st kClll1issc gccve n aan
den Il eer Gouverneur. doch
sullen des avonds na agt lILlre
niet mogen op straal slj n om
ni et voor slaven aangesien cn

ten, katoen. hout, vogels or
kot:ialen. Als Lij dilt willcnlllOgen zij die goede rcn ook \\[Iar
Paramaribo brengen. maar met
niet mecrdnn tie~ persocn. Op
het moment dal Lij in de swd
aankomen. moeten zij d~ gouverneur daar van op dl' hoogte
br<:ngen. Als zij in de swd zijn.
mogen Lij rie h 's avonds ni eln:J
achten op straat begeven om tc
voorkomen dat rij nuie krijgen met blankel1 die zu llcn

moeyelijkheit te ontmoeten.

denken dat lij ,laven zijn. Zij

gelijk sij ook al hi er met gcen
messen ofTgcwccr hmgs straat
sullen mogen gaan.

mogen niet meI gc\\'ercn.
messen d~ st raat
houwers

Sijll hielïllecde \"(.!Igelloeg(d),
IJ/oer seggell sii de rie\'ier I'all
Serm}/eca ",dde hel'{/are s/fllel/. WeegelI.\" lIa X 1I/11'CII Ol 'er
slraalle gaall I'/'(Ioge dali SI/Ix
IJtlll sOH'ell as aall de JOl/koelie
lIIag gepelïllifleerdclI"erde ell
I'/'{Iage uil/IJle een fl!ekel/dl 1'(111
" lal/d Ie lIIooge I!ehhe 011/
gedestlllgeerrl te H'erde IWJ de
am/lire rrUe s/(/\'(' ,

11.
Sij sullen gehouden wcescn de
blanken alle respect
Ie
bewij sen, eve nal s andre vrij
gemaakte alhier. en in gcvallc
van differe nte meI cenige blanken offdat hun cenig qtmad olT
molest word aangedaan sullcn
sij gehouden wecsen hunne
klagtcn te brengen bij den
Heer Gouvcrneur, dic na
cxigcntie v[ln saake n hetsel vc:
s[lllaatcn ondcrsoeken e n regt

or

up.

H;e/"II/ee gWIII =U (Jo/.: akkoord,
1I/{/(/r=U geh{"//ikt'fI de rollfe \'ill
de Sammacca /lal/we/liks. I..ii
:111/('1/ :ich "Iel ilO ({Cilfell oiJ
sf/'wll hegel'ell II/oar I'er:o('keil de gO/l\'UfJellr ell hef I-Ir!l'
1'(11/

Politie heli

{'(,I/

IIIl' l'k(ekt'1I

Ie gcn'lI dat:U kif/lil en d/'{/:;'('I/.

11 .
Zij mogen de blanken ni cl uitscheIden. behxligcn or k\vaad
doen. Zij 111oetCI1 zich gedrageil als dc vrij~ mensen (negers) die În hUil midden opgevoed worden. Als ru / ic met
blanken zou ontstaan. or blanken hUil kwaad willen doen.
moeten zij dat aan de gouverneur bekend mak en die La l onderzocken wic gelijk hee n Als
cr onder hen icmand is die

Okke feil Hove en Tholllas Po/illlé
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sa habia rettic assa mekic assa
kies ie hem rettie en Olllloe sa
l11oessoe doe 50 srefTie na
onnocondro, dissie sa kom foe
doe ogrie onlloe sa mocssoc
fom kcm , en se rrelïc killic

hem efToe da ogrie bigie, effoe
gic hcm abra na baca ra, moro
hessa erfoe wan roe dein doe
or wandi doe wan s,mdie fou
broko di ssie frie eITie wan foe
dcm doe ogrie na bacara.

Bakara sa kan ki ssie dem en
strafTe dcm 50 allekie dem doe
tarra friman.

wcedervaeren; gelijk sij ook
gehouden su\1en sijn te st raffen alle de sooda ni ge onder
hun di e ee ni g quaad off mollest koomen te pleege n, selfs
tot doodstraffen toe, en
dezelve de snood s aan de blanken overleeveren. vooral die
iets kooll1cn te doen tecgen

deese
accoord
off tot
verbreeking der vreede, gelijk
de blanke ook bevoegt zijn
ommc a11c die van hen bij de

Sijn gewillig naa fe koof1len.

12.
Ncmbrc dem sa moes soe
mikie \van comré nanga

12.
Sij sullen nooit met die van
agler Auca ee n particuliere
vreede buytcn kennis va n de
blanke maken, nog deze lve in
ecnig geval, hoe ook mogte
sij n, teegens de blanke assistenti e Ie geven.

S3ml11a,

na

nanga

Map.ma of Ouwea fricman
toc, roe doe innie bacara ogrie

effoe toe helpic dem na innie
wan fasie, roe mekkie wan
ogrie na bacara.

Ncmbre dcm su doe so sUl/di.

Be/oove sulx Ie slllle doen.

\3.
Foe I11ckie dissic fric nan ga

13.
Tot bevestigin g van deese
vreedc word haar toegestaan
hetgeen sij gevraagt hebbe n en
hun geaccordeert is van gereedschappen efc. volgens de
lij st hi erbij gevoegt, waarteegen sij van hunne sijde lot
meerdere verseekering sull en
overleeveren vier gijzelaars,
alle eige kinderen va n opperhoofde n, gelijk sij ook deese
vreede op de solemneel ste

onnoc sa kissic dein sandie
di ssic pottic na briffie di sie mi
habie hija namie manna na
onna sey onnoe sa mocssoc gie
foe bueara sa kan bliebic Ollnoe
toe; fo pikien foe onnoe, en
dem sa pi kien sa moessoe dc
pi kien foe dem heddcmun, en
dalem onl1oe. de loe takie
swcerie. ollnoe sa Oloessoc
swerric foe takie deOl pi kien

toetakel en, eve nlueel doden
a!s he t kWJnd groot is. of hem
uitl evere n aan de blanken. Dit
ge ldt vooral personen die de
vrede willen verbreken ot' de

blanken kwaad willen doen.
De blanken Lullen hen mogen
op pakk en en straffen zoa ls zij
andere vrije mensen straffen.

blanke pexceren te vangen en
te straffen .

Diss; boen dem sa do e dali toe.

nowan

kwaad doet of geweld pleegt,
moeten z ij di e persoo n zelf

Dil is goed,ook dat ::.ul!ell ::.(1
doen.

12.
Nimmer zul len zij een bondgenoot schap aangaan, met niemand ook niet met de vrij e
negers va n Mapana of Auka
om blanken kwaad tc docn.
Ook zu ll en zij hen op gee n
enke le wijze he lpen om blanken kwaad te doen.
Nvoit :u/Jen :ij : //Ike dingen
doen.

13.
Om de ze vrede die mct u geslolen is, vast te leggen. heb ik
de zaken bij me waarom u gevraagd hebt en die zijn opgenom cn in een brief di e ik bij
mij hcb. Van uw kan! moel u,
opdat de blanken erop kunnen
vertroU\.vcn dat 11 uw beloftes
nakomt vier kindere n aan ons
meegeven en deze kinderen
moeten kinderen zijn van de
opperhoofden. Als u gaat zwe

De Saro ll wkaullse I'rede il/ hel Sf"{/l/(lI/tulIgo

diss ic Ollile pottie na wie han
dCl1l n<l cijtic pi kien toe hedde
man , 500 a\lc ki e sc nsc. sa g ie
dCIll
ncm dissie wie sa
l1loessoc sab ic. so foe tata
nallga mama; en alla hcddc
ITmn dissic na sa bCIl kan ko m
loc swe ri c dis ie fri e. Illoesoc
sl..!lldi e saml11a foe dcm, dCJl1
pOlli e da swc rrie na ucm han
roed ~ m sa ma di ss ic d CIl1 se ndi e sa mocssoc swe rri e da rri c
foe dem. onnoe sa Illoessoe
swc rne toc dalli e onn oc
habbic nowan co nclre m OlTO
alleki e di sie ol1noe kalI ie ncm
foe dem mrecle gie na wie
bacara. CIl al1a dcm di sic 11 0
wa ndi e foe mcki c rri c n<lnga
baca ra Ol1 noe 11 0 sa kibirie
dem, olllloe sa rn ocsoc fel ti e
foc meki c del11 fri e ell elToc
olliloe kissie dem na feui e,
ollnoe sa kan se nie de1l1 na
baca ra.

Dem gi 4 SflllU/ jót' dem
so)ul/ga t/t'1II het/ill/all pikill /IV
kOIl/ 1I f11lga delll." dm el1l delll
kUIII
leki
dem
/ara
preselll igof!dut'. dell/ sa gie
pikien j(Je hl'ddel/lan, jiJf! leki
dl'/1/ 4 diesi dem gi ho/.al.
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wij se sull en moelen besweeren. in welken ccd oo k sa l
beg ree pctl worden dat de ove r
tc lecvc ren g ijze laa rs weese nt lijk eige kind eren van opperhoo fd en
sijn .
meI
de
bena amin g derselve alsmeede
bij we lke vro uw di e ge tee lt
SlJn .
Sull ende all e dc opperh oo fd en
di e ni et kUllll en kOO lllCIl , de
andere di e koomen moelen
mag\i ge n 0 111 de vreede te
slu yten en te beecdi ge n, die
ge houd en sull en sijn alle de
Ilatlm e clcr dorpen en opperhoofden op IC geeve n en oo k te
swceren dat cr gee n mec r o lT
ande re sij n. o lT wc l op te geeve
welke niet meede in de vreede
treede, di e sij sul le n moe ten
dw inge n
a lT
daa rt oe
uylroeyen. Sul1 el1 de geva ngene di e sij krij ge n (b uyten
oll se wegge loopene slaavc n)
aan on s mooge n ve rkoa pcll .

ren. moe t II bezwe ren dat dc
kinderen die 11 hebt ove rgedrage n, eigen kind cre n zijn va n de
opperh oofd en. Zo ouk moel u
de namen opgevc n va n dc vader en dc moeder: ell alle opperh oo fd cn di e niet kunn en
komen Ol)""l voo rd eze vrede ce n
eed af te legge n moe ten a fvaardi ginge n ze nd en zodat
deze menSell di e gestuurd zijn
de eed kunn en a fl egge n voo r
deze vrede en u moel de ccd
afl cgge n dal II gce n and ere
dorp en hee ft dan di e waar va n
de namen aan dc bl ank en genoemd zijn, en zij di e gee n
vrede sluiten met d ~ blanke n
rna g I I niet schuil houd en. U
moe t ervoo r vec hten dat zij
vredc sluiten en als u hen gevan ge n neemt tijden-.; een gevec ht. kunt II hCIl aan de blanken zc nd en.

Belllw he/:\'(II de gel"l'(wgde

ZU ::/fllen "ier II/Oisen \'alJllell
get'ell {OIda! tie I'ier kil/(If!/'en
\'(1}1 dc h()(ddlllal/ llen hU hen
::!ÏI/ .Zij ::/llIell terllgkol/l ell 0/11
de alldere goedl!rell Ie kome n
op//(dell, dali :II{{('I) :ij de \'ier

gUse/aers ft' geel'e en alles /I a
/(1 kooIlI e ell fe doeII . Verklaa/"c

en

he\'eslige

/II el

hunlle

gem)olllle/Uk eed geen meerderde dO/pe ell ofJperlw(dde Ie
heh!Jen uls sU reeds !lebhe gegel'en

killderell HI li dl' I/()(~/dlllal/liel/
ge l'ell ell dCl! \'ier gat/IJ d(/II
I/Iel heli taug.

14.

14.

14.

Dem prese nti e disie sa libie
toe g ie onll oe jett e: onn oe sa
111oessoc kom foe tee ki e dCIll
na Fi ctoria . dis ic oe n kali e
Monima.

Sullen sij ge ho uden weesen de
goedcren di e hun tot prese nt
sull en gegeevc n worden va n
Victoria le haa len.

Voo r de goederen di e zij nog
zull cn krijgen. moeten zij zelf
afreize n 11 Cl Cl I' Pos t Victori a. Zij
moetcn ze van di c pos t, di c bij
hen Monima heet. mee ncmen .

D elll sa kOJ/lleki. dem Sflllle 1/ (1

Zij ::ullel/ de goederen opha lell

Okke teil Have en Thomas Polim é

238
MOl/ima.

n!{/F(J

op posl Victoria, //Iaa )" als de
Go//vemel/r ell het H(~rerJloo r
=ouden lVillen :orgClI dat die
nog een s fllk rivier opwaarts
be:orgd wordel/, dan ZO II dif
een goede zaak ZUil. ./

eJfi Granmal/

nal/ga eoer/o e plessifou 1I1 ekki

ago pikien moro na oppo ria
gmll hoen.

15.

15.

15.

Dcm ne ngrc di ss i ben hclpie

De vij f afT ses neege rs di e nog
onder hun zijn en Picol ct en
andere hebben helpen te vermoorden oIT in '1 complot zijn
ge treed en, aan ons ter di sc reti e
over te leeve rcll teegen de ordina ire pracmie; doc h soo sulx
niet zo u reu sseere n, dan vast te
ste ll e n dat die neege rs bij hun
als slaaven sullen moeten gehouden worden so nde r hier te
kool11cll.

De negers die geholpen hadden 0111 de blanken te dod en di e
kwamen 0111 de eerstc vrede te
sluiten, Pi colct en de twee anderen. zullen aan de gouverneur en het hof overgedragen
moe te n worden en indien ti dat
niet kan doen , houd he n als
slaaf in slavernij bij u, maar
laat hen nimm er naar een plantage of nanr Par(lmaribo rei-

Be/oove gemelde slaa ve nooyt
({eli "fort ofonder het oog vall
een blanke te laete koome en
on der hUI/n e als slaa vc Ie
houwdell

Kruit is goed voo!" hen, uII/da f
er lIog plaatsen (dorpen) achter hill/liggel/, die =e /liet kl/I/nen confmlerell. Nief UIII
kwaad te doen maar 0111 d e
vrede Ie bewaren.

foe killie dcm bacara di sic ben
com foe mek ie da foss ie Fri e,
Pico let
nanga
dcm
toe

tarawan, dcm sa moessoe gic
dcm na graman nanga
co uroutoe abara e n effoe
onnoc na kan doe datt ie dan
Olllloe sa moesoe hollie dem
al1ckie katibo na on noc. mindrie en dcm no sa 1l1oesoe kom
ncmbre na wall plandassic

ze n.

ofToe na folto.
Po/u/me of kruili. betere .lVII
dcm bikassÎ kOlldre de /w del1l
hakka fe lti, disi del1/ ilO sah i
riem lI'({!/(li ./ou kOI/{Ii. nallga
./bu jOlilO /I g i dedi sall/a fOIl
del/I. 1/0 fou doe
wan og;';, lila .lou ho/i disi .[i"i
qllelli.

Zo hebben de Saramaka de
vrede gesloten met de afgezan-

Daso dem Saramaka ncngrc

teki da fri , na fesi rou masara
Louis Ilanga sergant Ritter.

ten , de heren Loui s en sergea nt
Ritt er. D e hee r Nepveu leest

Masara Ncpveu les i gi dcm;
alle taki, da rciri so dem wan
swe ri da fri.

hen voor; zij allen zeggen
waarachtig dat z ij de vrede zo

willen (sluiten).
De opperhoofden ze lf, als de
namen van men se n di e nam ens
hen gezonden zijn.

Dem Hedeman sc l fi effi di
f\(Imma dcm send e nem roe

demo
Dari e hedcman voc alla,
Abini , waca na hc m baca,

Dari e, de opperhoofd va n a ll e,
Abini
SIJI1
opvolge r en

\Jari e.

granman

Saramaka.

va n

de

!Je Sarall/o/.:(f{{lIse \'I'ede i ll her Sra l/Ollfol/go

Co lTij: Tan ic, COI1'! na hcm
plcsi.
La l11 o ll e : Jcbooij: CO tl1Il<l hcm
pIesie,
Aloctoe:
Abram : Quamin<l , na hcm
plcsit:.

a rgcsant c,
Co fTy sy n a rgesnat c Taam,
Lamo ttc sijn afgcs:l11t c .Ic booy.
A loeloc prese nt,
Abraham sijn afgcs:l nt c Qua111111:.1.

Ettia: Kwakoc:
Prima: Aca po na hem pIes ie.

Eij a o fTQuakoe prese nt.
Pri!ll::l sijn afgesantce Aeapo.

Maco nd c t'oe toc fin ga.
Agasanti . Mafocngoe na hcm
pl css ie
Ca briati c. Attama sc lfi,
.Iankc Acocri c
Monirna : Pianga na hem
p!cssic
Mocsinga, Jantie. na hem
piessic

Maco nd c go uve rnante van de
Tau Vin gas hae r argesant c.
mccde ee n To u Vinga hi et
/\ foc ngoe
Cabriarie en Atama prese nt ,
Jantj c i\cocric t\Vee afgesant c
Monima en Pianga.

Delll alla sweri gado !lan ga
gron na dCIll reit i fass ic taki
daso dCIll sa ho li da !i'i_cn dClll
sa nt.::kk i ibri\van holi so alleki
wi ben poti , dcde na libi ,

Mocs ienga e n argcsa nt c Jan-

23l)

Abini . zIJn op vo lge r ell a fgezant Ko t, vC r\ ~ge n \Voo rdi g d
door Taam
Lam o tt c
vc rt cgc tl\voordi g,d
door .Icbooy
Alutu . aanwcz ig
Abram
ve rt cgc nwoo rdi gd
doo r K\vamina
Etya (Kwa koc ). aa nwezig
Prima ve rtege nwoordigd doo r
Akapo
MakOll(1c va n de Tu vinga
Agasa nti

ve rt egc nwoordigd

doOI' Mafung u,
Kabriati cn AtarnJ, zel f
Jank e Akuri , Ycrtegc \1\voo rdi gd door Monill1a en Pianga
Musinga.
vc rt cmvoordi gd
door Jant ie.

tj e.
Zij a ll e n zwe rcn w<l maehti g op
god cn de aardc dal zij zich aan
de vrede zull cn houd en e n ervoo r zo rge n dat iedcree n zich
d a~ raan tot zijn dood zal houden.
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'alllk faeullL'il1l' slaal!. Oe SI//"{/lIIa!..",,!!\';" \'rede i~ dus \\"el.'r lijdelijk 11.' \..Ollp (Ioor ~Ic..: h b f I U, - inclll~id\"I.'CI,·ndk,lstl.'lll. Zi..::
1001' de 1\ ijle I an b~'\ldlcn dl.' luns lag van deLe Oso. Kijk I.'vcnlll,'d llok op: WIl \\.IS:'..llll.111\ea\ibs.hllll
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Thomas Polimé

Reproductieve rituelen van de Ndyuka

D

e Bosllegers hescl/lIl/H'ell /1C:'llel'ell als (!t'11
eel/ lrig heS/(f(1I1 ('1/ mel/ kali ::ich hel'i llden
illeell ::icllfh{/I't' 1:'11 eell oll::ic//lhare lI'ereld. 11/ dt'

ulI=ich,hare wereld. Wal//' de godelI Ol df' gees'el/ lel ·(!I1. hel 'ioeltllwlI iel! I'(wr dat IlIelll/aa r d e
:ichthal'c lI'ere/tI kO/llI. /11 dil (fr/ike/worden de
helollgrUksfe kellllle/'kell l 'OIl de :icl1'/)are el1
uJI:idll!Ju/'L' 11'('/'eld ~es('h('lsl ' .

=

li et bdangrijkst.: kenmerk van hct mense lijke
leven in €.Ic Lichtbare wereld is zoa ls de naam al
aangeeft - dat het leven en de leve nscyclu s
zichtbaar zijn. We Lien en horen een kind geboren worden cn wC zien het opgroeicn naar volwassenheid. Daarna kUllncn wc bcspcmcn clal
de mense n LÏl:: h reproduceren: cr worden n iellwe
wezens geboren. Intussen wordt de persoon dic
zit:h reproduceert oucler 0 111 uiteindelijk te sterven. Een paar Illaunckn na dc t:ollccpt ic begint
de zichtbare wereld . Bij de begrarenis van het
lichaam cindigt de ze. Een mcns leert daarna
door in dc otl7iehtbarc wereld waar bij een geest
(jookCl :!oudIl) wordt te midd cn va n andere geesten en goden. De 7icl van dic jooka gadu
n:ïncmllcerl na verloop \<111 tijd in een nieuwe
mcns, waarna d\! levcnscyclus is terllggcke~rd
in de zic htbare wl..'rcld.
De Ndyuka geloven &11 de oll7ic htbare wcrelel vk:r pantheons kent. \\'aarbinncn zij de
godcn L'1l gl..'('$tl..'l1 classi fïcen.:n. li et zijn het
pantheon VHn de n::pticlgecslcll. (papa gadlf.
lI'otao lI'ellll (~r \,(U/II). dilt van de geesten van
roofdicren en aasvogels (kul//oI/II), dat van de
vooroudcrgcesten (jooka godII) en tenslotte het
pantheon van de bosgcestcn (alllpl/kll). Bosgeesten kunnen onder andere de vruch tbaarheid
bevordcl'I.:ll . Z ij kUllllcn vcrlierd wordcn op iemand die in hUil omgeving komt cn zij kUllncn

1'001' SlIl'ill(l(lIl1:}C

reil die gehandicapt geboren worden besc houwt
men al s afkomstig van de II'(lfOll-II'(:'1I1f geesten.
De be naming van vcnaan dclijk gehandica pt en

is /Olle bij dc Ndyuka. dc Paramaka cn dc Aluku .

V IER PANT Il EONS

Oso T{jdsclw(/i

vrouwen vruchtbaar maken. De (J/II/mkll is dc
god/gees t die kindcn.::n gc~n. met atldcr~ woordcn e rvoor zorg t dat een vrouw zwa nger word\.
Ook dc \1'(I{(/{/-II 'ell/f (reptielengeest) bevordert
de vruchtbaarhe id : levens bepaalt hij orcen kiml
gezond of gehandicapt geboren word t. K indc-

BESCIIERMGEESTE N

Elke individuele

1llt:Il S

wordt in zijn levens-

cyclus begeleid (beschermd) door drie gl.:cstell.

De eerstt..! belangrijk!..' geest, is de geest V~1I1 lil..'
plek wa;1r ie mand geboren werd. Elk mens is
afkomst ig van een bq)aaldc plaats aan een rivier
or in hel bos. Op deze plaats worden alfers
gebracht :wn de godcn die daarvandaan al'koJll stig Lijn . De plaat s W:Hl!' iemand vandaan komt,
kan achte rhaald worden dooreen orakel te raadplegen . Dil gebeurt voo]'Jl<llllelijk În gL'vallell dal
iemand vaak lick is. l-i!.::1 cOll.slIlt kan uil wijzen
W,lar dC/e persoon vandaan komt en dat de
oorzaak vande Liektc li g t in hel reil dat nog geen
otTers gebracht /ijn aan de goden van de plaats
waar hij vandaan kOIllt. Dezc plaats wordt een
vaste plaa1$, waar cic persoon op belangrijke
momenten oll~rs brengt. Een meisje dal voor
het el..'rst gemeensc hap heen gcll<lcl moet ook
offers brengen aan dc (il)den van dt,; plaats waar
zij vandaan komt. De minnaar is de belangrijkste persoon hierbij die voor de bcnodigdhedcn
moet Lorgcil.
I-Iij gee n onder ander.: su iker. een porselci nCll
kOlllmetje. siroop vall suikerri!.::1 el1 een lap wille
SIal' van ongev!.::er twce meier. Men spreekt dan
van \\'o.\'1 hl/n geuit I .

Tatllkullde. Lellerkfflllll..'.

CU/lil/ir (' /I G{',\'Chiedelll~\'

19(l): l41-l59
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Thoma s Polimé
De derde belan g rijkst e geest die bij de men s
hoort is de akaa. Deze geest wordt in hel ku stgeb ied akw genoemd, vaak ve rt aald door 'zie l' ,
Het Ndyuka concept van akaa wijkt op belang-

LJe twe ede belangrijke geest is de Ilenseki.
Binnen de wereld van de vooroudergeesten kan
iemand reïn carneren. Dit is de nel/seki, de geest
van een ove rledene die terugkeert bij een familielid. Iedereen hee ft een of mee rdere lIel/sekt'.
Als een pasgeboren kind ziek wordt. raadpl eegt
men ee n orakel. Di, kan uitwij ze n dat een bekend familielid wedergeboren is. Op deze manier maakt hij /zij zijrtlhaar wederkom st bekend.
Er worden dan offers gebracht aan de geest van
de overleden voorouder, om aan te geven dat hij /
zij welkom is.
In de tradition e le woongebieden van de
Bosnegers komt dit /log vee l voor, maar in de
stedelijke geb ieden worden andere rege ls toegepast. De nel/seki komt voorname i ijk te rug na het
vergaan van het lichaam van de gestorvene,
maar het kan ook zo zijn dat de nCllseki bezit kan
nemen van een ander lichaam a ls de persoo n nog
leen. Het komt bij ouderen voor. dat de I/ t nseki
al bij leven over gaal naar een ander persoon, een
kind. Dit gebeurt vooral bij demente ouderen. en
bij ouderen di e een voorname rol al s religieuze
specialisl ofgcnezer hadden.

rijke punten echter af van dat van hel ku stgeb ied. De akaa gaat ove ral mei hel li chaam
mee. Hij komt samen met de jonggeboren e uil
de onzichtbare we reld en gaa t mee terug als
iemand sterft. Soms wacht de aka(l niet op

iemands overlijden en vert rekt al vast. Dat is
vaak het geval als iemand lan gdurig z iek is en er
geen kan s is op herstel. Door het vertrek van de
akaa wordt het aan de omgeving duidelijk dat
iemand stervende is. Symptomatisch voor de
afwezigheid van de ak(J(/ is dat dc zieke haast
niet Illeer s laapt. Specia li sten z ullen nog proberen de akaa terug te brengen naar het li chaam
door middel van gebeden en andere ritu e len,
hoewel zij weten dat hUil werk teve rgeefs za l
zijn. Er wordt in hel algemeen een onderscheid
gemaakt tu sse n de fakl/I/ nkua, de s lechte akaa
en dc bun akaa , de goede. De Ndyuka beschouwen de schaduw al s een begeesfigd deel dat het
sto ffelijke lichaam altijd ve rgezeld. Takuu akaa

De zichtbare wereld

worden

Terug naar de I _-=~~_L_--+_~>.L;~~_ _L _ _ _ I
V<lorouders
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Geboren
worden

~

Voorouders

Goden en geesten
Th . Polime, mei'97
De onzichtbare

~r.ld

A/beelding I .' Leve1/s(~vcllls in de visie

WIII

de N(~vllka

RCjJmdIlCfic I'f! rilll e/ell 1'(111

brengt J e mens zijn dromen al s hij slaapt. Soms
verl<1 <1 t deze gecst het li chaam tijden s de slnap ,
De persoon krij gt dan ee n na chtmerri e. Takllll
alwo hee n oo k goede kanten.l-lij bi ed t namelij k
weerstand aa n slecht e gees ten di e ge hui svest
willen worden in het lichaam waa r hij ze lf
ge hui svest is. In deze gcv<1ll en werkt hij sam en
mei de hllll akaa en vormen zij tijdelijk ee n
ee nheid. De hllll akoa is de persoo n altijd trom\'.
Ook in zij n slaa p za l hij bij hem blijven. Hij
houdt va n sc hoo nh eid en helderh eid. Op het
moment dal er iets Illi sgaat 111Ct de persoo n
waar va n hij eh: gees t is, trekt hij z ic h teru g. Hij
gaa t ni et in de ve rdedi g ing. Als ee n eve nwicht
tusse n dc beide a/a/(f~' ontbree kt. is de kan s
gro ot dat de persoo n ziek wordt.

KE UZE VAN PA RTN ER EN I-I UW ELIJK SVORM EN

De traditi one le hu we lijksvDrm bij dc Bosnege rs
is het polygy ne hu we lijk : dit is de hu we lijk svorm wJa rbij ee n man tege lijkertijd mee r ec htge notes kan hebben. E~ n lllanl1lag mee r dan ee n
vro uw hu we n buiten de famili e van zijn eige n
l1latri -lineage. De matri-lineage is een ve rwa ntengroep waarbij de vro uwelijke lijn gevolgd
wordt. De leden van dc bedoelde groe p kUlll1 cn
exact aan geve n wi e tot hun m<1tri-lineagc behoort.
De Illan ma g naas t zij n \!c ht genote(s ) ook met
andere (onge trouwde ) vro uwc n lie fd es relati es
aangaan. Hij gaa t dan op zoek naar eell ongehu wde vrou w, wa t kan leiden tot ee n vaste
relati e en ve rvo lge ns knil men hu wc n vo lge ns
traditi onele regels.
Er zijn ee n aa nt al relatievo rm en bij de
Ndyuk a di e moe ten leidcn tot ec n hu we lijksslu itin g. Dit wil ni et zegge n dat zo' n rel ati e
altijd leidt tot ee n succesvol gesloten hu wc lij k.
Ook voor cle Ndyuk a ge ldt dat relati es vaa k op
ee n teleurstell ing uitdraa ien. zowel voor mannen als voo I' vrou we n. Een hee l traditi onele
relati e is de zoge naamd e naki hee- relatie. Als

de

N(~I 'lIk(f

243

ee n vrou w zwan ge r IS. vrage n malers aan de
va der o f moeder o f ee n famili elid V<Ill het zwange re meisje o f - als de baby ee n mci sj e is - zij
laterde vrouw mag wo rden va n hun zoo n. A Is de
moeder daarin toestem!, dan krij gt zij ee n g~
sc henk voor het toe komsti ge kind . Dit betekent
dat voor het meisj e al vastli gt wi e later haar man
zal wordcn. Als dc baby ee n j onge n blijkt te zij n
in plaats va n ee n meisj e. dan za l form eel vri endsc hap ges loten wo rd en tusse n dc twee jonge ns.
Dezc vorrn van pre- huwelijkssluiting blijkt in de
pra ktijk ni et altijd ee n succes te zijn .
Ee n and e re vo rm van pre- huwe lijk ss luitin g is
de zogenaamd e pOl i II /{di l 1111/ (111. De 1~'lYli Iie van
de jongen , bijvoorbeeld de va derof llloeder zien
ee n meisj e waarvan zij denk en dat Lij een gesc hikte vrou w voor hun zoon zo u kUlln en zij n in
de toekoll1 st. Dil ve rt ell en zij aan hLin zoon en
indi en hij toestemt dan gaa n de ouders naar de
oud ers van hel meisje 0 111 ee n o ffi ciee l aan zoc k
te doe n. De oud ers va n het meisje geve n ove r het
alge mee n hun goedkeur ing. Va naf dat moment
geve n de ouders van de jo nge n rege lmati g gesc henke n aan het meisj e. l3ij feesten geve n dc
ouders vall dc jonge n gesc henk en aan het
meisje : voora l kl edin g en sieraden. De jo nge n
be hoort zijn lOekomslige sc hoonoude rs tc hdpen door bijvoorbee ld arbeid voor hen te ve rri cht en. Het meisj e op haar beurt gaal oo k naar
de toe komsti ge sc hoonouders toe 0111 heil te
helpen tijd ens bijvoorbeeld de oogstperi ode. De
toekomsti ge man en vrou w g roeien met elk,wr
op, l11aar zij moge n nog ni et allee n bij e lkaar
slape n. Ook moge n zij niet sam en allee n op stap
gaan zo nd er toestemmin g v<ln de oud ers. Het
meisje ma g incident ee l koken voorde jonge n. o f
a Is de j onge n haar in het dorp bezoe kt, dan mag
ze hem eten brenge il.
De jonge n slaa pt in ee n ant!cr hui s en mag /li et
mei het meisj e in hetze lfde hui s slap(: Jl.
De reden voor deze se ksuele terughoudendheid is dat er nog gee n ofTi ciële huwelijkss lui tin g plaatsgevond en heeft en dat het meisj e nog
niet geïnitiee rd is tot vo lwasse ne. Zij is kll'ei
IImall. Dit kan gezien worden als ee n voo r-
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initiat ie. Het meisje wordt ve rpl icht 0111 kll'ei te
dra ge n. Dit is eell doekj e dat het geslachtsdeel
va n het llleisje bede kt. Opgemerkt moet wordeJl
dat deze vo rm van initiatie bijna niet mecr voorkomt. De mees te meisjes dragen nu een jurk of
ccn pmU·f. Deze vorm va n huwelijkssluiting is
ni ct altijd ee n succes omdat de jongen of het
mcisje op Imere lee ftijd niet mcer met elkaar
willen trouwen.
De derde relatievorm noemen de Ndyuka:
begi IIIIWIl. Ili erbij gaa t het 0111 een ongehuwde
vo lwassen vrouw. or kl1'ef lil/Wil jonge vro uw.
De man gaal op eigen initiatief de vrouw een
aanzoek doen. Als dc vrouw hiermee akkoord
gaa t. dan moet de man de famil ie va n de vro uw
op de hoogte stellen va n het voorge nomen huwelijk. Men spreekt in lo' n geva l va n u'osi koi
IIIII{/li. Hel is aan de familie van de vrou w 0111
hun goedkeu ring of afkeuring lIit Ic spreken. In
het algemeen vi ndt cr goedkeuri ng plaats, Maar
het kan ook voorkomen dat een va n beide families hel voorge nomen huwelijk afw ijzen.
Tijdens mijn onderzoek in 1988 , in het
vluchtelinge nk an1p l'Acqarouany in Frans Guya na , ~ werd een hu we lijkskandidaat afgeweze n
door de fa m iIie van het mei sje. De belangrij kste
reden was dat dc kandid,Ja t ge hand icapt was.
Ee n aan tal maanden daarna werd ec njongen uit
de famili e van het me isje verliefd op een mei sje
uit de familie va n de gehandica pte jongen. De
jongen hee ft een aanzoek gedaan bij de familie
va n het meisje, maar hij we rd afgewezen. va nwege de eerdere we ige rin g.
Een besl uit tot een hu welijk dat goedgekeurd
wordt tussen twee volwassenen. vind t als vo lgt
plaat s. Na de beri cht geving va n dejongen aan de
fami lie va n het meisje, worden familieleden met
gesc henken en dra nk (meestal rum) naar het
dorp va n het meisje gestuurd. ofnaar de familie .
Met de meege brachte de rum wordt ee n
plengoffer gebrac ht bij het altaar va n de voorouders. Daarna wordt ged ronken. De man geeft
dan de vrouw gcsc henken bestaande uit onder
andere kledingstukk en en huisraad. Buiten dc
stamgebieden, bijvoorbeeld in het ku stgeb ied

wordt de huwelijkssl uiting op el ke willekeurige
plaats vo ltrokken. Op voo rwaarde dat de wede rzijdse ouders akkoord gaan met het hu we lijk cn
dat een familielid vaJl de ouders bij het hu welijk
aanwezig is. Meesta l worelt ee n plcngoffer gebrac ht.
IN IT I AT IE VAN KIND NAA R VOLWASSENE 8 1.1 M EISJES

De initiatie va n kind naar vo lwassene vi ndt bij
meisjes in I wce fases plaats. Bijjongens vi ndt de
initiatie trad itioneel maar éé n keer plaats, maar
bij de oostelij ke Morrons ( dyuko. Aluku en
Paralllaka) kom t de init iatie va n jongens bij na
niet meer voor. Bij de Saramaka en Matawa i
komt de initiat ie van j ongens nog alt ijd voor. De
ee rste init iatie vond in alge meen rond het
twaa lfdejaar plaa ts waa rbij biologische rijphcid
een belangrijke rol spee lde. Op het moment dot
de geslach tsdelen va n zowe ljongensals meisjes
zich gi nge n ontwikkelen. gi ngen de m<;Î sjes
ongeacht leeft ijd hun initiatie in. Bij de Ndyuka
werd de kwei aangeboden. Hierbij vonden gee n
ritu elen plaats. Jonge ns kregen ee n kamisa aange reikt.
De tweed e initiatie vo nd plaats rond het zeslicndejaar van het meisje. Hi crbij speeldc leeftijd ecn be langrijke ro l. vooral bij meisjcs. Een
groep mei sj es va n ongeveer dezelfde leeft ijd
we rden op dezel fde dag geïnitiee rd. Tegenwoordigkom t initiatiezelden voor in groe psve rband. In het algemeen - en dat was vroege r ook
al zo - vi nden dc jonge vrouwen het verve lend
geïnitieerd te wo rden. Dat komt met name 0111dat zij na de init iati e een groo t aantal voorrechten k~vijt zijn . Ze mogen bijvoorbeeld tijdens de
menstru ati e niet koken voo r hUil ouders ofvoor
jonge man nen, ze mogen ni et overal in het dorp
kom cn en ze moeten zich op een spec iale plek
wasse n.
A Is ee n mei sje weet dat ze geïnitieerd gaat
worden, za l ze zich sc huil gaan houden bijvoorbeeld bij haar Oma. Vaak vi ndt de initiatie plaat s
in het dorp V'1Il de vadc r en door een familie lid
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van de va der. Met een s rrlOl'S word en de me isj es
ergens naar toe g el o kt , dan g rijpt men ze vast en
bindt ze ee n /ulllgi om. De me isj es blij ve n de
he le d<l g g ill e n e n huilen. Vroege r werd cr
da arna ge feest: cr we rd gekoo kt en de f~1 111 i Iie lc(kil van zowe l vaders als moede rs ka nt ded e n
mee. Bij de initiati e krij gt het m e isj e gesc he nken Loa ls hui sl'::t ad, bord en e n pann en. kl edin g.
handdoe ken. Va naf dat mo ment is het me isj e
vo l\vasse n gc\vo rd cil en is ze verp} icht ee ll/Jol lg;
te drage il. I-Iet me isj e kan nu apart gaan wonen.
ze is ze lfs t<lndi g geword en. Ze moet ee n e ige ll
kostg rondj e krij ge n en ee n eigen korj aal. Al s het
rn e isjeee n voo r- huwe lijk hee ft ge had, dan ko mt
c r ee n o ffi c ië le huwe lij kss luitin g. Daa rna ma g
z ij in hel do rp va n de man gaan wonen. Vanardit
IYlOlll enlm oe t het meisje zich a fzond eren en a ls
ze menstru ee rt . ma g zij ni et kok en.
Vanaf he t mo ment dat ee n !'nc isje 'INlJlgi
krij gt'. Ill oe t zij elke oc ht end haar ges lac htsdee l
wasse n met warm e krui de n zoal s de and ere
vrou we n het doe n. I-Iet wasse n doet ze twee lll aal
r el' d ag. \ mo rge ns e n 's avo nd s voordat ze gaat
s lapen. 's Morge ns moe l ze z ich in de rege l ee rst
gewasse n hebben voo r z ij aan va ng maakt haar
dalbc tijksc bez ighede n. zoals de be re idin g van
voedse l.
Ee n traditi o nee l gesc henk bij d e initiatie is
ee n fluitketel ('\luit ' j . Het is de bedoe lin g dat de
vo lwasse n vrou w de kruiden waarm ee zij zich
wast in deze 'flu it' koo kt. De kete l wordt al s
sy mboo l gezien van de vol wasse n vrou w. Op het
mo ment dat ee n vrou w ecn flui tkete l ge bruikt,
word t z ij aangezie n voor een vol wassene. Men
spree kt dan van dell gi en hokko kelee. Naast de
fluitk ete l krij g t de geïnit iee rd e ee n po (pot)
waarin wa rm kruid ell wa te r gesc ho nk en wo rdl .
De geïniti ee rde vrOu w wordt nu in all e opz ichten al s vo lwasse nen besc houwd. Bij ritue len .
bij voo rbee ld di e bij hel ove rlijd en. tree dt z ij in
het ve rvo lg a ls ze tfs tandi ge vro uw op. Dit ho udt
in dat zij eve n al s a ll e andere vro uwe n be haa r! te
koke n voo r gas ten d ie bijstand ve rl enen bij de
rouwoph e ffin g. Het betekent ze lfstandi g he id.
mede leve n belui ge n aan de na bes taand en. maar
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oo k ee n da ad ste ll en voo r de ove rl edenc.
Na de initiati e krij g t de jonge vrou w onde rric ht va n haa r o ma . Ik zal in het ko rt aa ngeve n.
we lk e leve ns lesse n oma gee rt . Al s j o nge vrou w
mag j e bepaa lde kru iden ni et geb ruiken bij he t
wasse n van het geslac ht sdee l. Zo wie zo ve rt c l ~
len de o ma's vee l over kruid en e n de we rk ing
ervan . Oma maa kt ook du ide lij k dat een vroHW
ni e t a l te vee l geb ruik moe t maken van ad v ieze n
va n 1'I';(!lIden bij het geb rui ke n va n kruid en e n
ove r de o mga ng met ha ar ec ht ge nool. I-Iet is
ra adzaam de g eb ruik en binne n dc fa mili e te
vo lge n. Indi en ee n vrou w toc h adv ieze n krij gt
waa rva n z ij ve ronde rste lt dat di e goe d zij n. moet
z ij ee rst ovc rl eg,gcn met ee n famili e lid voordal
zij di e gaa t ge bruiken.
Het wasse n van het ges lac ht sdee l 1110et gebeuren 111et de lin kerhand . Het voedse l be re id e n
moe l gesc hi eden met dc rec ht erhand. Op deze
mani er wo rdt de kans o p bes mett ing va n het
voed se l doo r lic hmrn:.lijk vuil be perkt. Uit
hyg iëni sc h oogpunt is het s lec ht voe dse l aa n te
raken me t de link e rh a nd .

M ENSTR UAT IE
In het a lge mee n beg int de eerste menstruati e a ls
ee n meisj e twaa lf j aar is. So ms ka n het voo rkome n dat ee n me isj e i n de lee ftijd va nn cge n j aar al
menstruee rt. Z ij ve rte lt (lil dan aan haar moede r
di e ad vies gee ft wat ze moe t doen. Ze moe t ee n
stukj e stof ge bruiken a ls maand ve rband . Van
s to r wo rdt ee n bo lletje ge m aa kt cl at in we ndi g al s
ee n tampo n gedragen wordt. De moeder ve rt e lt
haar doc ht er dat ze van a f nu voo rzic hti g moe t
z ijn m et jonge ns. omdat Ze nu al rijp ge noeg is
om zwan ge r te wo rd en. Tege n woo rd ig ge bruike n vrou we n gee n kll'l!i mee l', o md at de meeste
me isj es ee ll ond erbroe k drage n . .Io nge meisjes
mogc n ook tijdcns hun menstruati e ko ken. zij
s lape n thui s en hun wo rdt ni ets ve rboden.
Al s me n weel dat ee n me isje voor het ee rst
on1 gan g m et ee n jonge n hee n ge had. dan 1110e l
z ij o fTers brenge n aan de goden va n de pl aat s
wa ar z ij vandaan kOlllt. de zoge naa mde hl/1/
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godll oflOl1e. Dejongen moet voorde benodigd-

heden zorge n voorde offers. Het mei sje wordt in
de rivier gewasse n en wit gemaakt met klei
(kaoline), Deze rituel en zijn aan het verdwijnen.
Hel wassen van een blln komt nog vakcrvoor. De
vo lwassen vrouw slaapt tijdens de menstruatie
niet bij de man. Zij zo ndert zich afen gaat \vonen
in een speciale hut voor vrouwen di e is opgezet
voorde maand-cy clus. De hut wordt meestal aan
de rand vall het bos in het dorp gebouwd. Het
hui s (de hut) is alleen voor vro uwen die
men st rucren toegankelijk. Kinderen mogen bij
hun moeder overnachtcn als e r ruimt e voor is.
Tijdens de men struati e periode mag de vo lwassen vrouw nict koken voor een volwaf.;sen
man of oudere vrouwen. Zij mag ook niet uit
de ze lfde pan eten, ofwater uil dezelfde kruik of

emmer drinken. Kinderen mogen we l uit haar
pot te eten hebben . Ook voor vrouwen die in dc
maandelijkse cyclus zitten, mag de men struerende vrouw koken. Als de men struatie stopt ,
gaat de vro uw zich wassen in de rivier, ook wast
zij haar kleren en de hangmat waarin ze slaapt.
Daarna voegt zij z ic h weer bij haar man en
kinderen. Als ze z ich gewassen heeft. mengt ze
kruiden en witte kle i (kaoline), waarmee ze
z ichze lf besprenkelt op dc borst en de rug.
Daarmee maakt zij zichze lfwit. Dit is een teken
van sc hoon zij n, niet meeronrein zijn.
Behalve tijdens de men struali epe riode van tk
vrouw, z ijn er ook andere momenten in het leven
va n de Bosnegers waarin zij z ich als man en
vrouw onthouden van ~eks uelc of lichamelijke
contact en: in de periode rond de bevalling, tij-

Voor IIweder en kind lI'ord, een pIel/goffer gebracht aall IIweder aarde.
de vuurouders en al/dere goden.
(Foto Thomas Polilllé. / 998)
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dens de lactatieperiode e n gedurend e de ro uwperiode. In de stede lijke gebieden waar de
vro uw zich niet kan afsc heide n van haa r ec ht genoot door in ee n aparte hut te gaan s lapen, s laapt
ze apart in een ande re kam e r.

Aa n dc hand va n een voorbeeld wil ik dit i llll ~
treren.
Een meisje in Asisi (een Aluku-dorp) dal
zwa nge r werd in 1990. gaf aan dat zij in verwacllting was va n een A luku uit Papaichiton . In

het roddelcircuit werd echter verteld dat zij
ZWANGERSC II AP
Na de initiatie va n kind /laar volwassene is het
mc isje vrij 0111 zwa nge r te worden. Wordt ze
zwa nger dan ve rt e lt ze dit aan haar moeder of
een tantc . Z ij ve rt e ll en dit weer door aan bijvoorbee ld dc vader va n hctl1lei sje. M en wacht af
als c r geen compli ca ti es zijn , hoe de zwa nge rsc hap ve rder za l ve rl o pe n. Tijde ns de zwangcrsc hapspe ri ode dient de vro uw z ich aan bepaalde
gebruiken en gewoo nl en Ic conformeren.
Wat voedse l bctreft. geeft de vrou w geeft
meest,1I 3;)n \V.a t 7C w il e ten. Vaak wordt kao line
gegeten. Dit is eigen lijk ve rbode n omdat het
s lecht is voor het kind. Koud water is ook vaak
ve rboden o mdat het co mpli ca ties kan geven bij
de beva llin g. Voedsel dat aangeraden wordt 0111
te eten is, ok!.!r, dit zo u de bevalling makkelijke r
laten ve rlopen. Zeker in de eers te zes maanden
va n de zwa nge rsc hap is se ksuee l verkeer ttlSSen
de zwangere vro uwe n haar man toege staan. Dat
za l waarschijn lijk ook wcl vee l ge beuren. want
het is de gewoo nt e bij de Ndy uka dat de aans{ttande v~ld cr in de ee rste zes maanden va n de
zwa ngersc hap bij de vrouw woont. Men gaat c r
va nuit dat rege lm at ig seksuee l contact tussen
Ina11 en vrouw erg be "-mg rijk is in deze periode.
Ook na de bevruchtin g is het spe rma nodi g voo r
de ve rdere on twikke ling va n het kind .
Een Vrou w di e nog niet ge huwd is, /TIaar met
mee r da n éé n ma n se ks ue le contacten heeft
gehad en van een va n hen zwa nge r is geworden,
hoo rt de man aan te wijzen va n w ie zij denkt
zwanger te zijn geworden. De man hoort zich
daarbij nee r IC leggen. Meestal heeft de vrouw
vooraf al in het ge heim overleg gepleegd met de
111<1n di e I.ij als vade r aanwijst. De kans is grool
dal de mail al akkoo rd is geg<'la n meI de vrouw,
voordat z ij dit besluit in het o penbaar brengt.

wisselende seks uel e co ntacten had, waaronder
mCI een blanke gendarme. Aangezien zij dc

naam van dc Aluku-jongen noemde als vader
va n hel ongeboren kind. was dejongen verpli cht
voor haar tc gail T) zorge n. Z ij werd va nuil
Cayenne teruggebrac ht naar haar geboortedorp.
De jongen kwa m naar haar dorp toe en blcc fbij
haar tot dc geboorte va n het kind . Toen bleek dat
hel kind va n ec n blélnke vader zou moeten z ijn .
Met grote sc hand e en te le urs te lling verli et de
jongen het meisje.
Tijdens de zwa ngersc hap is overspel va n de
vrouw taboe. Volgens de Ndyuka ontstaan compli cati es bij de bevalling als de vrou w tijde ns de
zwa ngersc hap met eell andere Illan seks uele
omgang hee n . De kans is daardoor ge rin g dat
een vrouw tijde ns de zwan ge rsc hap met mee r
dan een man naar bed gaat. Onthouding va n
seks ue le con tacten tijden s de zwangerschap bestaa t alleen ;/1 de laa tste drie weken van de
zwa nge rsc hap . Men ge loo ft namelijk dat co mplicaties tijdens dc bevalling kunnen ontstaan.
of dat het kind m ei aangeboren afwijkingen op
aarde komt , als de moeder veel seks uele contacten heeft tijdens de laatste we ke n va n haarzwangersc hap. Het hebben va n veel moedervlekken
bij voorbee ld. wordt vaa k verklaard als gevo lg
Vdl1 tevee l seks uel e co ntacten aan het eind va n
de zwangerschap.

ONGEÏN ITI EE RD Z WA NGE R
Een andere vo rm va n initiatie vindt plaats als
een me isje zwan ger is voordat z ij officieel
geïnitieerd is. I-Iet gaat dan om ongewenste
zwa ngersc happen buiten een huwelijk 0111. Dit
ritueel vindt plaats rond de derde maand. Deze
initiatie vindt ni et plaats met vee l pl ec hti g heden; het geb~urt eigen lijk in sti lt e. Het meisje
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krijgt ~Cll doek Olll , ecn pall!!,i dic niet gezoomd
is. Meestal doet ècn vro uwe lij k nllll ilielid van
de va der dil, 111aar ook dc moeder kan het ritueel
uitvoeren. Dit ritueel is een manie r voor de
familie om nog eens duidelijk te laten weten dat
men het mct de zwa ngerschap nict ee ns is. li et
voordeel van dit ritut.::el is. dat daarna in principe
alles uitgesprokcn is en cr ni et langer moeilijk
gedaan wordt over cl.:n ongewenstc zwa ngerschap. li et nu volgende voorbeeld heb ik opgetekend in een Nclyukadorp aan de Tap,mahoni in
1988.
De jonge. ac htti clljaar oud e vrouw was enige
maa nden zwanger zonder dat zij geïn iti eerd ~n
gètrouwd was. Zij woond e allecn in haar huisje.
Op een morgen haalde haar moeder haar van
hui s op. Haar tantes vall moederszijde zaten in
haar moeders huis op haar te wachten. De moeder zei: 'Kom wi ego g i yu pangi. bika yu be
wani pangi.' ( . Kom wij gaan je ccnl){lIIgi geve n,
wa nt jt.: wilde Cl:Il/}(fllgi'. met andere woorden:
je moest zo nodig zwa nger worden, \vclnu hier
krijg je va ll ons het ritueel dat erbij hoort). Dc
jonge vrouw liep achter haar moeder aan Ilaar
het hlli s van haar moeder. Daarbinncn zaten de
zuste rs van haar moeder op haar te wac hten die
haar zeiden (vert aald): ' Je wi lde pallgi krijgen
en daarom zijn wij uitgenodigd 0111 jou deze
pallgi op dezc manier te geven. Het is ni et met
plezier maarje \Vi Ide het ze ir: 'N iet met plezier'
duidt op dt.: zwangerscha p bllilen het huwelijk
om; dat de betrokkene zwanger is geworde n. is
een scha nd e is voor de familie. Er hape rd e
blijkbaar iets aan de opvoeding. Ilad je cen
goede opvoed ing gehad. dan \vas deze vorm van
initiatie niet nodig geweest.
Eell van de tantes wikkclde haar de pallgi 0111
en zei: 'Yu na pangi tJl11<lnnow·. (' Je bent va naf
nu vo lwassen geworden.' De kleren die de vro uw
droeg. moesten allt.::l11aal uitgetrokken worden.
Ook ondergoed moest uitgedaan worden. Deze
kleren mag ze nooit meer dragen. Een jonger
familielid dit.: nog niet geïnitieerd is. mag deze
overnemen. Iniriaric bij zwangerschap bij de
Ndyuk a betekent dat je geen cadea us meer krijgt
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va n de familie. Dcze vindt binnens hui s plaats in
alle stilte. Dit gcbcurde ook bij de initiatie van
de zwange re vrouw in Kannel. De tailles vertelden haar dar zij het jammer vonden dat zij haar
geen geschenken mochten geve n. maar het wus
haar keuze va n de manier waarop zij geïnitÏl:crd
wi Ide worden. C ll daar konden Lij Il iets aan doen.
Zij we nsten haar vee l geluk in haar leven en dat
al les goed zou mogen ve rl open van cic zwangerscha p. Het eni ge gesc henk da t zij van haa r
moeder kreeg, was een b~lnkjc.
De vrouw huilde vee l tijdens en na de in itiatie. Zij wiIde geï niticerd worden omdat zij nu. na
de initiarie. zelf mag beslissellmet wie zij wil
huwen. Ook mag zij nu bij ee n man blijven
zo nd er tocstelllming van haar ouders. Zij had
haar zwangersc hap gewil d en had expres gee n
an ti conce ptie middelen geb ruikt. Zij is daardoor sneller zelfstand ig geworden. Initiat ie bij
zwa ngerschap is tnch een soort ope nbare st raf
en heeft als consequ entie dat mcn geell geschc nken van de ram iIie krijgt. Daar was 7ij verd ri et ig
0111. liet Lelfstandig worden, het zo rgen voor
jezelf zoal s dat haar op die dag voorgehouden
w~rd. vond ze heel moeilijk 0111 te verwerke n.
DE BEVAL LI NG
Als de vrouw moet bevallen. wordt zij afgescheiden va n de man. Zij word t in een aparte hut.
lIIek e ()SIf (de kril<lmhut) ondcrgebrac.:ht. waa r de
beval Iing plaatsvi ndl. Het is gebr ui kei ij k dat de
vrouw voor de bevalling kruidenbadel1 krijgt
om de bevalling goed te laten ver lopen. TijtIens
dc bcv<.llling is cell vroedvrouw, tic zogc nnarmk
lII('k~ mOI/, aanwezig. Zij heen de leidi ng, al
ITmgen cr ook ram iIielcden aallwcLig zijn. A Is cr
complicaties ontstaan. word t ook dc man erbij
geroepen 0111 de vro uw te ondersteunen.
De vroedvrouw kan aan het aa ntal knikkeIl in
dc navelstreng zien. hoeveel kinderen dt.:: vrouw
nog kan baren. De plae~nta wordt bcgr'1\'ell op
een speciale riek in het dorp. De vroedvrouw is
daarbij aanwezig; zij ma g het ec ht er niet allee n
doen, omdat mel1 bang is dat /ij t.:r dan kwaad
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mee kan doen. Moeder en kind blijven drie
maanden in de geboortehut. Daarna verhuizen
ze weer naar hun huis.
De ee rste zeven tot acht dagen na de geboorte
wordt het kind binnen gehouden. Op de zevende
of achtste dag wordt het kind naar buiten gebracht (pUil pikin a doo). Is de babyeenjongen,
dan wordt hij op de acht ste dag na de geboorte
naar buiten gebracht. A Is dc baby een mei sje is
dan wordt ze op zeve nde dag naar buiten gebracht. Een verklaring voor dit verschil is mij
niet bekend. Het kind komt dan in contact met
het licht en de zo n. Bij de Ndyuka krijgt de
moeder geschenken van de vader. Hij krijgt op
zij n beurt een geschenk van de moeder van zijn
kind. Een van de afbeeldingen bij dit artikel
werd in 1998 in Moi Taki genomen. We kunnen
daarop goed zien hoe de moeder wordt bedekt

met kledingstukken die zij heeft gekregen van
haar echtgenoot. De geboortehut is verboden
terrein voor mannen . Zolang de vrouw daar
woont, hee ft z ij in de regel geen seksueel contact
met haar man . Men probeert de eerste drie
maanden na een geboorte se ks uele contacten te
voorkomen omdat de mening heerst dat zoiets in
deze periode slecht voor de gezondheid van de
vrouw IS.

NA DE BEVALLING
De mogelijkh e id bestaat dat na zes weken een
ritueel plaatsv indt waarbij het kraamhuis een
speciale wassing ondergaat. De vrouwen het
kind zijn daarbij ook betrokken. Men spreekt
van den 'wasi en (ze is gewassen). De vrouw mag
hel hui s van haar man betreden, maar Illag daar

Gebed I'oor J//oeder en kil/d duor middel vaN een plef/gojJel:
(Folo Thomas POlilllé, 1998)

25 1

tiel kil/d wurdl ge::egel/d door kaolien (wi"i! aarde) op hel I'oorhuqfd ell de
(rato Thomas Pv/illlé. 1998)
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nog niet overnachten. Ook de man mag het hui s
betrede n van dc vrouw na dc zes weken als ereen
wassing plaatsge vo nd en heeft. De mallll1ag niet
in het kraamhuis overnachten.
In de drie maanden dat de vrouw apart verblijft in een hut , moet zij z ich met hete kruiden
wassen. Bij het eerste kind is hel gebruikelijk
dat het drie en een halve maand kan duren. Twee
keer pcr dag \vast de vrouw zic h met hete kruiden . Een vrouw met ervaring uit de familie, ecn
tante. een zus begeleidt haar of gaal in de eerste
weken wassen. Zij giet het hete kruidenwater
over haar lichaam.
Behalve hete kruiden waannee de kraamvrouw zich wast, worden er speciale kruiden in
een ketel gekookt die vervolgens in een pot
overgegoten worden. De vrouw gaat dan op de
hete kruidendal11p zitten totdat het koud wordt
en dan worden cr opnieuw hete kruiden
opgegoten (sidol/ aicl ja Ivafaa). Zij wast haar
geslachtsdeel na de tweede keer op de hete
kruidendamp gezeten te hebben, ook met speciaal heel kruiden water. Zij past alle kruidenbehandelingen twee kee r per dag [oe . Dit 0111
z ich goed warm te houden. Deze behandeling
wordt toegepast als baannoederbehande ling.
Men gaat ervan uit dat bij deze behande ling de
baarmoeder van de vrouw beter sa mentrekt.
Zowel bij het eerste kind als bij het tweede
worden deze behandelingen toegepast. Bij het
tweede kind duurt de behandeling minstens ecn
week langer.
Een vrouw die pas bevallen is, draagt een
(weli/wei) kamisa zoals dat genoemd wordt. Het
is niet d e komjsa die de man draagt, ll1{1ar een
doek die vastgemaakt wordt aan een draadje van
katoen die zij vastbindt aan haar taille. De ze
doek draagt de vrouw drie tot vier maanden. Het
dragen van zo'n doek heeft in de eerste plaats in
de eerste weken de functie van een maandverband. Op d e tweede plaats draagt de vrouw deze
doek om geen kou te vatten de zoge naamde koa
kisi <:'11. Dc vrouw ga at e rvan uit dat de kraamvro uw erg vatbaar is voor de kou. De kou kan
door bijna alle de len v.an je Jichanl11 binncndrin-

gen. Een van de be langrijks te plekken van je
li chaam waar de kou kan binnendringen. is het
ges/achlsdecl. Het is daarom belangrijk 0111 dat
goed te beschermcn tegen de kou .
De verschillende hete kruidenbehandelingen
die men toegediend krijgt na de bevalling, zijn
ook bedoeld ter voorkoming van de kou vallen
(kisi koo). Men is uitermate zo rgvuldig l11et deze
behandeling omdat bij hel mi sgaan van de behandeling de vrouw ziek wordt. Het kouvatten
wordt gezien als z iek worden. Ik noem he!
letterlijk kou vatten omdat het zo genoemd
wordt bij de Bosnegers zei f. Volgens de specialisten op het gebied van lokale of traditionele
verloskunde. binnen dc Bosneger sa menleving
zijn de sy mptomen van het kouvatten op verschillende wijzen te herkennen: (a) Vermagering; een kraamvrouw die mager wordt zo nder
andere z iekteversc hijnselen te hebben. heeft
kou gevat (kou kisi CII). (b) Ze z iet cr blee k uit:
z iet de kraamvrouw bleek en wordt ze mager en
heet! z ij geen nadere ziektes opgelopen. dan is
er duidelijk sprake van kou vatten. (c) Maagklachten kunnen ook voorkomen; ee n kraamvrouw die lang op een boOI gezeten heeft met
haar voeten in het water of in de regen. kan
maagklachten hebben. Ook dan spreekt men van
koo kisi en. (d) Ook kan het voorkomen dat de
vrouw veel vocht vasthoudt. (e) Wat ook voor
kan komen, is dat bij seksuele kontaklen de
partner kan merken dat de vrouw kou gevat heeft
doordat er overvloedig vocht ui! de vrouw komt.
Vrouwen zijn uitermate bang hiervoor. Volgens
hen is hef verschijnsel iets dat een vrouw haar
leven lang kan overhouden. Dil betekent dat de
verzorging slecht is geweest. De vrouw heeft de
voorgeschreven behandeling slecht lOegepast.
Bij het koo kisi en zal men genoodzaakt z ijn 0111
speciale kruiden Ie gebruiken om dc ziekte te
genezen.
Een vall de laatste behandelingen die van
toepa ss ing zijn m et kruiden. is bet gebruiken
van hifa. De kraamvrouw gebruikt speciale
kruiden met een bittere smuak. De kruiden worden in water gekoo kt en gedronken. Dit is zowe l
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goed voor de baby als de rnoeder. I-Iet bcvordert
goede borstmclk.
Om ervoor te zOI"C!:en dat de VrollW weel" snel
haar oude postuur te~' ugkrijgt, doet men/ei hee.
Dt'=t' behandeling duurt gemidde ld twee maanden . Tei bet' bOlj(\\ in dat ee n specia lis t dc buik
van de kraamvrouw strak omwikkelt met een
katoenen lap van ongeveer vier meter lang. Als
deze behaJl(lc ling ni et toegcpast wo rdt_ dan is de
kan s groot dat de kraamvrouw een dikke buik
blijn houden. De soc iale omgeving concludeert
dan dat betrokkene de behandel ing niet Lurgv ul dig toegepast heen. lietgeen schande betekcnt
voo r dezc vrouwen cventuec l haar 1~II11ilic, de
clan. De omgevi ng laat dit niet Lomaar voorbij
gaan zonde r er opmerkingen over te maken. dat
dc vrouw s lecht verzorgd is tijdens de kraamperiode door haar naaste familieledell. De behandeling vindt na het wasse n plaats. Tijdens het
eten wo rdt de doek niet losgemaakt. als dc
vrouw gaat slapen dan wordt de doek we l
regelmatig losgcmaakt.

VE RZORG ING VAN HET KIND

Na de bevalling wordt het kind gewassen l11et
wc!rln kruidenwater. Daarna wordt het kind aan-

gek leed en bij dc moeder in bed gelegd. liet is
gebruikelijk dm een familielid in cle eerste weken bij de vrouw verb lijft om IC he lp\.!11 met dc
verzorgin~ van hel pasgeboren kind. Ii el kind
wordt een aantal keren pe r dag gewassen ll1et
wa rm water uil ee n grote ketel met speciale
kruidell . Het water wordt in ee n gro te schaa l
gedaan. De baby wordt eeillijd lang in het water
ge holIden. Men doet kruiden in het water die
bevorderlijk zijn voorcell gezo nde groei van het
kind. Illaar ook met een aa ngename ge ur.
De behandeling van de kUil/ha dat is dc navel.
vi nd! als volgt plaats: bij de geboorte wordt de
navelstreng afgebo nden en doorgesnedell met
ee n scheerm es. Voor een goede genezi ng van dc
wond wordt gebruik ge maak t van fijn ge maakt
houtskool en as van eell spec iale houtsoo rt. Dil
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wordt op dc wond aangebracht als het kind
gewassen is. Het duurt vijf lot LCVt!1l dagen
voordat de navelstreng afvalt.
li et kind kan uok kou vatten, cic :logcnuamdc
kno kis; el/. Dit kan via dc n<lvelstrellggd)eun.:n.
De navel wordt daarom warm geho ud cn en mei
wa rm kruiclellwatcr gewassen. Met een doekje
dal men opw;)rmt bovcn een vuurtje. krijgt het
kind een massage die dicnt om h~t ki nd warm Ic
hOlldcn. Nndat de navelstrcng aCgevalle ll i~.
houdt men de navcl nog bedekt met een n<lvcIbandj~. zodat het kind gee n " kou kan vatten".
Symptomen die wijzen op 'kou va tt en' v<l n het
kind zijn buikkrampcn die hel kind regelmatig
kan krijgen. Met een warm doekje word t daarom
massage toegepast op onder andere de voetjes
en de bu ik van het kind.
De lactatieperiodc die vroeger een tot 1wee
jaarduurde.loopl nu terug tot Les maallllcll. Vee l
vrouwen gaan na zcs maanden borstvoeding
Over op flesvoeding. Raakt de vrouw zwanger
tijdens dc lactatieperiode. dan moet zij olllllidddlijk stoppelllllet borstvoeding voor het kind.
Als een zwangere vro uw toch bo rstvoedin g
geen.. zeg t men dat hel kind Lick wordt. masi
pikiJ/ (zwak kind) of kH'ed({ji. Hct kind kan
diarree krijgen of huiduitslag: ook duurt het
langer voordat hel kind kan lopen. Oe hehandeling va n het kind bestaat ui t kruidenbaden en
even tu eel kruidcndrank om te drinkcll.
Op de eerste dag krijgt het kind borstvoeding.
Naas t de borstvoeding krijgt hCI kind na dri e
maand en pap. Vroc~cr werd deze pnp gc maakt
va n bana nen en maniokmeel. Groelle banaan
we rd in reepjes ges nedc n en iJl dc zo n gedroogd.
Daarna werd het fijngestampt en gezeefd. van
het mee l maaktc men dan pap. l3ij maniok
maakte men gebruik van het be7inksel va n het
uitgeperste g i ft ige sa p va n geraspte maniok. Hct
sa p werd weggegooid en in dc zon gedroogd.
Van dit meellllaakte men ook weer pap. Tegenwoordig geb ruikt men nesvoeding, naast dc
borstvoeding. Ook krijgt het kind kruidcnwater
te drinken.
Omdat de baby's de eerste maanden alleen
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borstvoeding kregen. was het erg moeilijk het
kind voldoende te voeden a ls er problemen
waren met de borstvoeding, bijvoorbeeld omdat
de moeder nict genoeg melk had, in ernstiger
gevallen als de moeder kort na de bevalling
stierf. Als oplossing daarvoor paste men de
zogenaamde kai bobi toe. Bij een naast familielid wordt de borstvoeding opgewekt door middel van een specia le kruidenbehandeling. Speciale kruiden wor.den fijn gekneed en het voc ht
ervan wordt op de borst gesmee rd en tevens past
men massage toc.
Men legt het kind regelmatig aan de borst aan

en in veel gevallen komt de borstvoeding dan
snel op gang. Indi en het kind bij I1et overlijd en
van dc mocder, door een pleegmoeder gevoed
wordt. brengt men ook speciale kruiden aan om
de geest van de overleden 1110ederop een afstand
Ie houden. Omdat zij evcnruecljaloers kan worden door het verlies van haar eigen kind. De
ges tor ven vrouw ziet het zo dat zij haar kind
moet afstaan aan een andere moeder.
Na gemiddeld drie maanden stopt de kraamvrouw met het wassen met heet kruiden water.
Zij gaat zich dan met koud waler wassell. De
eerste keer dat zij z ich met koud water gaat
wassen, wordl wasi koo wataa genoemd. Dit
giilat gepaard met ceremon ieën. De vrouw wast
zich in de rivier, doet de meestc kruiden waarmee zij zich waste weg, ze kleedt zichze lf en
haar kind mooi aan en gaa t met haar baby rond
door het dorp. In de drie maanden na dc bevalling mocht zij zich ni et overal in het dorp vertonen. Zij werd als onre in gezien en mocht nict
volled ig deelnemen aan het soc iale leveo. Nu
mag het weer. Dit betekclll dat zij uit het speciale
hutje mag komen dat voor haar gebouwd was en
ze mag weer naar haar eigen hut gaan.
Naast de lichamelijke ve rzorging en bescherming van het kind, lel men op de geestelijk
verzo rging en bescherming. Zo worden middelen gebruikt ter bescherming tegen kwade geesten. I3lauwse! wordt gebru ikt om hel voorhoofd
van het kind in te wrijven, ofop latere leeftijd, de
hals, pols of been amulet te dragen. Dit biedt

bescherming tegen kwade geesten die het kind
z iek kunnen maken. Niet alleen gcestenAfie in
het all edaagse leven rond gaan. kunnen de kinderen z iek maken, maar ook geesten van mensen die de familie vijandig gez ind zijn. kunnen
door middel van magische kennis het kind ziek

maken ofze lfs doden.
Een ander middel dat gebruikt wordt om
vija ndi ge geesten afte weren, is de didibii kaka
die in het haar op het voorhoofd gevlochten
wordt. Kwade geesten kunnen de geur van de
stofniet ve rdragen. A ls het kind ziek wordt, gaat
de familie via een orake l na wat de oorzaak is.
Vaak is dat de flen seki, van een familielid van de
moeder of vader die terug is gekomen. Door de
ziekte van het kind maakt die dan bekend dal hij
teruggekeerd is. Men brengt dan een plengofTer
aan hem om de goedkeuring aan te geven dat
zijn terugkee r geaccepteerd is. De familie is blij
met de terugkeer van de overledene.

NAAMGEV ING
Evenals in andere samenlevinge n krijgl een
kind bij de geboo rte één of meerdere namen. !n
de naamgeving z ijn de oude rs vrij. Tot de eerste
helft: van deze eeuw was het heel gebruike lijk
hel kind te vernoemen naar de dag waarop hij of
zij geboren we rd . Mensen die deze namen drage n zijn nu vaak boven de zest igjaar. Alsjonge
mensen nog ee n dagnaam krijgen, dan heeft het
tegenwoordig nog maar weinig met de dag van
geboorte te maken. Vaak zijn deze mensen dan
vernoemd naar een oudere oom of tante. Er
bestonden zowel voor het manneJijk- a ls vrouwe lijke ges lacht een naam van de dag. Hieronder volgen de namen.
De oorsprong van deze namen zijn terug te
voeren op de Afrikaanse oorsprong van de
Bosnegers. Een kind kan ook naar aanleiding
van een bijzondere gebeurtenis zijn naam krijgen. Een voorbeeld: op de dag waarop een kind
geboren is, komen vreemdelingen in hel dorp op
bezoek. De vreemdelingen zijn Amerikanen en
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Ndyuka

Manllt'lijk

\'nHm dij k

Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrij dag

Salaa
Sonde
Mon de
Tudcwooko
Diidcwooko
Fodcwooko
Feedn

Kwamina
Kwasi

Amba

Kodj o
A bella / K walll ina
Kwaku
.I aw

Kofi I Kun !ï

het i':'. lk CCI :-.te ki..:er dat Ame rikan en het dorp
bezoeken. l iet kind. wo rdt vernoe md lUlar de
Amerikanen: Allleekollkull. Tegenwoordig zijn
Enge lse namcil vr ij pop ulair cn volglll'lCn net
a ls in het \\es ten dc modc \,lIl de dag. Vaak
worde n kinderen vernoe md naar cen bemind
fami Iiel id of vrit'nd( in).
Dc voornaam die bij dl.' geboortc gegeve n
wordt . \ erdwijllt nog wel eens al~ bet kind ouder
wordt. De troetelnaalll (peel/clII) van het kind.
gegeven door dl! vader of moeder or ecn naastl!
ve rwa nl. oma o f opa. kOllll daarvoor dan in de
plaats. Et.!ll lrot.!t el. of de naam van een w iegeliedjc. kan de ec ht e roepnaam va ll het kind
worden voor altijd. Naamgeving met een
troete lnaam of naar aanl e iding va n bijzondere
gebe urt eni ssen kom! nog regelmatig voor.
Een tweeling. ell het eerste kind dat na hen
gt:boren wordt. kreeg. vroeger spec iale name n.
Was de tweeling een jongen c n ee ll mcisje dan
we rdt.! ll IC naa r de cc rste mensen in het schcp·
pin gs\e rhaal in de bijbel. Adam en Eva. geIloemd. Twcl.'ling/llsjcs kregen de namen S isi cn
Sill1ba. De c..;: rSlc gebore ll e hec tt e Sisi e n de
I\veedc S imbn. Tweel ingbroers kregen de namen
AgOSll en Adam. li et kind dal na een twec lin g
gcbort.!11 werd, krl.!cg vaak ook ecn spec iale
naam: cc n dochter werd Koba genoemd. een
zoo n Dosu. Ni:\<l l11 g~v in g op deze mani er ko mt
nog sporadi sc h voor. li et is n iet meer vanze lfsp reke nd dat he t kind de naam krij gt die een
tweelin g ofcerstgcborenc na een twee lin g zo uden 1l10ctt.!1l krijgen.
Wc hebben het lot nu loc over voornamen

Kwasib.t I Ak uslia
Akuba
Ahcni
Akua
Jaba I Ajaa
Ari

gehad. Beha lve dal iemand ee n naam had. zijn
voornaam, behoorde hij lij ook tot ccn bepaaldc
ll1atrilillcagc. Name n die bekend waren bij dl!
Bosnegers t.!n te vergel ij ke n lij n met t~lIl1il i c ll a1111.'n naa r wcs terse ll1aatsta\ en: 7ijn de C];:II1·
namen (c1<1I1
/0). De v..: rwijL in g naar de /0
waa rtoe i~llland behoord\:. werdell \,oornalllt.!lijk binnen de eigen sta mgt.!bie dell gebru ikt.
Kwam een lid van ~e n al1der~!u in een ande r
dorp aa n. waa r hij niet bekend was. dalllloemde
men de !o· rwal1l . bij voorbee ld M isidjan of Pinasi, a ls ernaar gcvraa~d werd. In oude. ko lonial e
gesc hri f'tell. I. ie n wc nog wel ce ns dat de ll iJam
van Lo' n matrilincage door dc oVl.'rhei d lOt een
soo rt acllh.::rnaarn wcrd o mgetoverd. We Ic zt.!11
dan ove r Beijrnall O lI erio (gO(fJl/l/w/ [lee lllall.
die behoorde lot de 010 !u). OfQUlIlIlinir Dikan
(kapitein Kwamina van de Dikan /0. Onder
invloed van het wes ten en het c hri slcndom bego n de laatste decenn ia naam sverande rin g op
ga ng tt.! komen. Dat we rd ste rker na de tre k naar
ht.!1 kustgebied vunaf de jaren LeS lig c n he t
plaatsen van bureaus \ nor burgerzaken in WOO I1 gcbiedcn va n Bosnege rs.
Veel J3osn~gers trokk en naar de kustgebieden
om !c we rken voor de overheid. bijvourbeeld de
GMD(Gl!ologisc he Mijnbouwkundige Dienst).
Als men daar in dienst Irad. wcrd c r naar cen
familienaam gt.!vraagd. Eni gszi ns vertrouwd
met dc vc rwantschapSSlruc tuur van de Bos nege rs. vroeg de pe rsoneels amb tenaar dan wal cic
/0 va n de we rknemer waS. Gaf j e dan als antwoord dal je een M isidjan was, dan werd dal
ingcschreven a Is cic nlm i Iienaa m. De Bosnegers
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noemden dat de pall/pi/a I/cm (de naam die op
papier staat). Men lUim ook vaak westerse roepnamen, hakaa-nel1l (naam van de blanke of
westerl i ngen). Een van de redenen waarom men
dit deed, was o mdat dit makkelijker klonk voor
de werkgevers in het kustgebied of voor de
creoolse ambtenaren.
Dic vondcn v<lak de oorspronkelijke namen van
dc Bosnegers moeilijk uit te spreken en ze werden daarom v,aak verbasterd.
Bij de komst van het christendom kregen
gekerstende groepen een fami li enaam. De naam
werd bedacht door een zende lin g en meestal
kreeg iedcreen die tot een bepaalde Illtltrilineage
(bee) behoorde dezelfde achternaam. Er is mo-

menteel een Ndyuka familie die Deel heet. De
groep omvat dat deel van een hee (matril ineage)
binnen de Dikan-lo dat voor het christendom
gekozen heeft. Deze zendeling gaf ook bijbelse
namen aan leerlingen die de zendingsscho len of
internaten bezochten. Hel merkwaardige fcno~
meen decd toen zijn intrede dat deze 'christe·
lijkc' familienamen patrilineair overerfd wer-

den. In dit systeem krijgen de kinderen dus de
familienaam van hun vader en niet langer -

zoals bij de Ndyuka eigenlijk gebruikelijk was de familienaam van hun moeder. Familienamen
lopen nu in het algemeen via de vaderlijke lijn,
voora l bij Bosnegers die in het kustgebied of in
Nederland gevestigd zijn. De moeder moet dan
wel getrouwd zijn ofde vader moet zijn kindcren (h)erkennen.

DE ROUWPERIODE

Bij overlijden van iemand in de Bosneger gemeenschappen, gaat een rouwperiode in voor
een bcpaalde tijd. Het kan langer dan een jaar
duren. In deze periode moet de \veduwc of
weduwnaar zich aan bepaalde regels houden.
Een van deze regels is dat de weduwe geen
seksuee! contact mag hebben met een man.
Bij jonge vrouwen duurt de rouwperiode bij
de Ndyuka maar drie maanden. Dejonge vrouw

die de initiatie van kind naar volwassene nog
nict ondergaan hceft, valt onder de regel van de
drie maanden rouwperiode. Na dic drie maanden vindt de rouwophclTing plaats. Zij wordt
dan tot volwassen vrouw geïnîtieerd en kan een
andere man huwen.
Indien dc weduwnaar meer dan een vrouw
had gehu\vd, dan mag hij na verloop van tijd
weer geslachtsgemeenschap hebben met zijn
andere vrouwen. Bij de Ndyuka mag de weduwnaar na drie maanden wcer seksueel contact
hebbcn meI zijn andere echtgenotes. Men gaat
ervan uit dat als hij (weduwnaar) binnen de
eerste drie maanden van de rouwperiode seksuele kontakten heeft, de geest van de gestorve ne
wraak op hem zal nemen. De ziekte die daarbij
overgedragen wordt aan elk,aar is de jonka
kandIl. Met een andere vro uw buiten zijn huwelijk mag tijdens de gehele rouwperiodc geen
vorm van li efdes rclatie aangeknoopt worden.
In het a lgemeen vindt er na het verstrijken van
drie maanden van de rouwperiode, een plengoffe r aan de overledene plaats. Ditwordt dii 1111111
wa/aa genoemd. De(seksuele) kontaktcn tussen
weduwnaar en overgebleven ec htgenote( s) verlopen als volgt. Man en vrouw wonen gescheiden van elkaar; de weduwnaar woont apart in
een ander huis. Indi en de man meer dan een
echtgenote heeft, wonen zij apart. De weduwnaar gaat heel laat op de avond naar de echtgenote toe. Eerst gaat hij zich wassen, daarna gaat
hij naar de vrouw. Hij moet ook weten dat de
kans om gezien te worden door andere mensen
gering is. De rcdenen hiervoor zijn mij nier
bekend. De man neemt z ijn hangma t mee en
brengt de nacht door bij zijn vrouw. Vroeg in de
ochtend ve rlaat hij het huis va n de vrouwen gaat
zich wassen, voordat hij z ijn eigen huis binnen
gaat. Hij tracht ook niet gez ien te worden voordat hij thuis komt.
Aangezien de Bosneger sa menleving a ll een
monogame en polygyne huwelijken kent, en het
dus niet voorkomt dat een vrouw met versc hil lende mannen Iegelijk getrouwd is, is het vanzelfsprekend dat de situatie van dc weduwe niet
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overeenkomt met die V:lI1 een wcduwnnar. De
weduwe mag pas na de romvophefTing weer
seks uele kOlllakten hebben met eell man. Bij de
Ndyuka bdlOrell de vrouwen de 1'r\an met \vie 7ij
de ee rste geslachtsgemeenschap heeft gehad na
de rouwopheffïng. voe d s~ l - en plcngoffers te
brenu,cn en andere rituelen uit te voeren om de
geesi van de overlcdcne gocd te Slemmcn. De
offers die ee n vrouw brengt aan haar overleden
echtgenoot en de rituelen die daarbij horen,
geldcn ook voor een man. [Jij de Ndyuka die
aan de Sarakreek woo nd en. kwam evenals bij de
Saramak a een vorm va n leviraat huwelijk voor.
Bij de Saramaka moet ecn broer van de O\'crleden man ~Is eerste seksueel contact hebbcJl met
de weduwe, voordat zij met een andere m<ln kan
trouwen. I !et gebeurt 'als vn lgt. De làmi!ic van
dc vrouw ontlèrhande lt met de familie van dc
overleden man om bijstand te verle nen aan dc
vrouw. 111 dit geva l gaa t het 0111 het eerste scksuclL contact met een brocrofcen ander familielid
van de gestorve n man. Dit is voor dl' weduwe
V<lll groo t belang in ycrb,:md lT\~t hertrouwen.
I3rol!rs ofa nd ere ra1l1ilil!ledcll van de overleden
Ill<lll behoren dit te 7iCll als een plicht orll de weg
voor hun ex-sc huonzus vrij te m<lken voor haar
verdere leven.
Als cic afsprakcn ge ma akt zijn. gaat de brocr
van de overleden man naar de ex-schoonzus
voo r dc eerste geslachtsgemccl1sdwp na dc
rouwophelTing. De vro uw duct haa r deur 's
nachts niet op slot. zodat de sc hoonbroer naar
binnen kan zonder te kloppen. Voordat hij de
nacht doorbrengt bij de vrouw van Zijll overleden broer. vi nd en er rituelcn plaats 0 111 hcm
bescherming te geven tegen de geest Uuoka) van
zijn ove rl ede n brocr. Als dit plaatsgevonden
heeft, is de weg vrij gemaakt voor de vrouw. Zij
mal.! cen ~l1dere man huwen zonder vrces vour
de geest van haar ovcrlcden cchtgenoot. Ook
zijn andere mannen niet meer bang om h<lar te
huwen.
In gcv<llkn dat de l~lInilic van de overledcn
man niet mec wil wcrkt:ll. bestaat dc kans dat
<\mkre rnalln~n haar niet willen huwen, omdat
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Lij bang zijn jooka k(lfrc!1I te krijgen. Indi en een
vro uw die nog jong is. komt te sterven zonder
een andere man te huwen op grond vall boven
beschreven bele1lllllcringen. dan kan dit onheil
als consequen ti e hebben voor de fan1ilic van dc
overleden man. Een ande re mogelijkheid is dal
de falllilie van de vrouw, religicuze spc\.:ialistcn
benadert 0111 de vrouw rit uelen te laten doen of
offers te brengen aan de overledenc zodat hij
geen \vraak ka llllell1cn op mannen die zij in haar
verdere Ievelltcgcnkol1ll.

LEV! RAi\TSI-!UWELI JK
Het kan voorkomen dat de \TOUW 7\Va nge r
wordt van Iwar eerste seksueel contact na dc
rouwophclTing. met dl' broer vtlnlwar overleden
mail. De man (broer) is dilll genoodzaakt zijn cxSchOOIl LUS te hu wen. Bestaat er geen broer dan is
cen neef een vall de dichtstbijzijnde familieledcn. Een verklaring voor d":7C huwelijksvorm
zou vermoedel ij k voo r ecnlkel gCl.ocht llloelcn
worden bij de Joden op dt; s l ~lVenp\a llta gcs.
Vermoedelijk zij n de Saramaka beïnvlocd geweest door cic Joodse planlagehouders. Een
twcede \erklaring van deze hu\velijksvorrn zou
gezoc ht kunn,.;n worden in de Afrikaanse afkoms\ van de Saram aka. li et lev iraat shuweli jk
komt voor in Afr ika bij de NULr in Sudan. on;et
aan de west kHst van A rri ka voorkom t \VH~ r Surinaamse shlve n vandaan komen. is mij niet bekend. Vermeldenswaardig is dat deze vorm vall
hu welijk ove ree nk omstc n v,.;rtoon t met de
'Ghost mnrriage' b ij de Nuer in Sudan. Een
belangrijk plint van verschi l is dat bij de
Saramaka en e~n (keI van dc Ndyuka 0111 een
ritueel seks ueel contact gaat dat kall leiden lol
ee n huwelijk. li et gaal orn ccn ritueel als de
vrouw van de overleden broe r ni,.;t zwanger
wo rdt van de seksue le gemeenschap mct haar
ex-schoonbroer.
Bij et,.'11 weduwnaar verloopt d~ rOtlwopheffing anders. 11 ij gaal naar de stad. \vaar hij
seksuee l gemeenschap kan hebben met een
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prostituee. Heeft dit contact eenmaal plaatsgevonden dan is voor hem de weg vrijgemaakt om
andere vrouwen te huwen zonder problemen.
Hij gaat cr vanuit dat de jooka kal/dil die een
toekomstige vrouw zou op lopen, overgedragen
heeft aan de prostituee. In geva ll en waarbij de
man bij zijn bezoek aan de stad geell seksueel
con tact heeft gehad met een prostituee, gant hij

naar specialisten voor advies en voert rituelen
uit om dc geest van z ij n overledell vrot/\.V goed te
stemmen of wcerstand te kunnen bieden bij
kontakten met eventuele geliefden. De kans
blijft groot dat hij geen andere vrouw kan huwen, omdat zij bang is dat dc geest van zijn
overleden vrouw wraak op haar zal nemen.

WOORDENLIJST
dii

drie, duur

didibii

de duivel

didibii kaka

ontlasting van de duivel. stof die gebruikt wordt om kinderen te
beschermcnlegen kwade geesten maar ook voor andere genezingsdoelen.
buik, t~1I11ilie van moederszijde
bidden. verzoeken
een vrouw om dc hand vragen.
bitter. speciale kruiden die door kraamvrouwen gebruikt worden
borst, de borst van een vrouw
goed
hij /hem zij /haar
vuur

bec
beg i
beg i uman
bita
bob i
bun
en

fay"
gadu
kctee
kaka
bka/Do
kai
bi bobi
koo
kon kisi è:n
kumba
masi
mekc
mcke osu
mofu
mun
nen seki
now
osu
si don
tonc

god
ketel
ontlasting
haan
oproepen, roepen, opwekken, vallen. neervallen
borstmelk opwekken door middel van ee n speciale kruidenbehandelÎl1g
kou<L seh i1dplld
hij /zij heeft kou geval, is ziek worden vanwege de slechte verzorging van
een kraamvrouw
navel
zwak, zwakke lin g, ondervoed kind,
maken, bevalling
hut waarin dc bevHlling plaats heeft gevonden, de kraamperiode
mond.
maand
wederkomst van ee n overleden ram i Iiel id (reïncarnat ie)
nu, momenteel, op dat moment
huis
zÎrren

verstallllelijkc gehandicapte
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sidon a raya \Valaa

zlttcn bove n \Varm/heel wa ter. Een kraam vrouw ge bruikt hete knlid cndamp om erop te zitten. Dit is 0 111 zich te ge nezc n omdallllcn erva n uil gaat
datje na dc bevallin g van binnen ziek bcn\.

liman

vrouw

wasI
wa taa

wassen
wa ter
je, j ij
gees t van ove rl edcne, voo roud ergees ten

yu
yooka
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J. van Donselaar

Gelebek en andere namen van vogels in het
Surinaams-Nederlands - hun oorsprong en
geschiedenis

V

ele sfedell en :::e(li' dorpelI in Nederland
hebben een 'l'ogelhul1rf '. :::0 ook lIIijll
\I'oul/plaats Bilt110l'en. Alle .'lIra/eli :::ijll er geI/ot'flld /laar eell ill Neder/and voorkomende
l'oge!SOOrl en dam'hU is gebruik gemaakt WIJl
algell/een hekende Nederlan dse standaardnamen. Ouk Paramaribu hee./i een Ilogelbuurt,
aan weerszijden van de Verlengde Prinsessestraal, maar de llomen daar IUken op hef eerste
ge:::icht een mengsel van Nederlands en SranalllOl/go. Op het eerste ge:::icht, Ivant hU nader
in:::iel/ hlUkt. dat die I'al/ de Sranan categorie il/
Suril/ame allemaal nok gebruikt Il'orden als
men er Nederlands spreekt. He! zijn dus tel'ens
leenwoorden die het SlIrinaams -Nederlands
(SN) lIit hef Sranan he{~/t overgenomen. Maar
gaat he/ eigenlijk wel sleeds 011/ hef Srallan '! Er
is een Maraistraat bij. Ma rai, de naam vall eef!
I'eel hejaagd boom/wen, is 11/1 inderdaad Sra/I{III, maar het lI'erd daarin indertijd opgenomen
ui! het Karihisch. W(' l'indellll1arai voor hel eersl
als SN woord in 1763 ill eel/ Nededallds boek
over Suril/ame. {/Idaar geschreven door een
Nederlands sprekende plante!; en hel is maGr de
vraag aan welke van de twee gel/oell/de talen
:::ijn Nederlands VOII (oen hel a/ on//eef/d had.

Aa n de hand van hel rij/j e voge lstraatn amen in
Para maribo kan ik nog meer taa lkundige vra gen
ste ll en en opmerkingen make n. In tegenste llin g
tot mami is wakago , ook een boom hoen en de
naa l1l geve r va n de Wakagost raat, ongctwijfeld
we l rechtstreeks afKomstig uit het Sra nan.
Dllikelaar is in Nederland een woord maar als
vogcl naam is hel uit het Standaard nede rl a nd s
ve rdwenen. Vroeger werd de naa m daar a lleen

gegeven aall andere soorten dan zekere
Surinaamse dl/ikelaar, die men in Nederland
een soort 'aalscho lver' zo u noem en.
Nel/grekopoe, ziedaar Je tcgenwoorrligc
Surinaamse naam yoor een soort ' houtooi evaar'
met een onbevcderdc, zwa rte kop. De Surinaamse gebroeders Pcnart!m crkcn in hl~oek
va n 1908 hie rover het volgende op:' Deze lelijke

koppen, die er uitzien als met schimmel begroeid, zijn denkelijk de reden waarom oude

plantagedirecte uren den naam Ningrekoppoc,
d.w.z. Nege rkop, voorden H.-O. [houtooievaa rl

uitvonden.' Volgens mij is de oudste naam eige nlijk de hi er gegeven ve rtaling (llegerkop
dus), onder mee r omdat mijn vroegste vondst.
1740 (ook wee r bij een plante r), zó luidt. We l

doet zich hi er een vaker bij bepaa lde Surinaamse voge lnamcn opduikende vraag voo r,
na melijk : gaat het 0111 de ve rnede rl a nd sing
(eve ntueel leenvertalin g) va n ee n Sranan woord
of om de creoli scri ng va n eC IT Nede rland s
woord? Van belang is in dit ve rband, of 'o ude
plan tagedirecteure n' inderdaad (ook) Srallal1
gebruikt en, zoa ls de Penards hi erboven lijken te
sugge rere n. Ik kom daar nog op terug.
Er is dan we l een Kol ibriest raat in Paramaribo
en wellic ht werd de naam kolihrie lang ge lede n
daar ook we l ge bruikt, maar gewoner was toch
eerst ronker/je. daa rna /oJJker[je en nu hoor j e
toch voo ral kortie. Bij frate r Vo rm eul en ( 196 1)
staat dat ook al: ' Kortje s be horen tot onze all erkleinste en moois te voge ltjes.' Gl'ieaebÎe lijkt
een oef-Surinaamse vogelnaam, maar die blijkt
bij nader inzie n uit Brazil ië gekomen te zijn.
Tot zover deze voge lstraatnamc n a ls opstapje.
De nog niet genoemde komen verderop ter bc-
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Alleen. tcr voorkoming vall verder misverstand:

Er Lijn mensen in raramaribo die d~llken. dat
ook 0,.101/ de llaam is van een (hun niet bekende)
vogeL maar dal is nicijuisi. De Orionstraat in de
vogelbuUI't is overgesprongen uit cic aangrcnzc mk buurt mei straatnamen ontleend aan de
kbssicke oudheid.
Wat nu eerst volgt is een globale analyse van
het tO\<'I\c bCSl<llld aan vogclnamcJl in hel SN V(lll
1667 tot heden. altlHllls voor zover ik die hcb
kunnen achterhalen. Daarbij Lijn buiten be~
sc houwing gelaten de namen die zowe l in Suriname als in N~dcrlancl gebruikt worden voor
dezel rele grote re grocpen, zoa ls 'eend' en 'duil".
Ook incidenteel woordgebruik doet niet mee als
dal van ~cn auteur komt die blijk geen slechts
oog te hebben gehad voor oppervlakkige gelijkenissen tussen Surinaamse en andere, hem van
c iders almin ormee r bekende vO'l!els, alsmede
evidelll ve rk eerde vertalingen, zo7ds 'mees' en
'kw ik staart' Aldus ingeperkt komt het hier vcrwerk te aantal namen op ongeveer 313.
Aan bod komen eell aantal gezichlspunten
waarvan de meeste inmiddels hiervoor al zijn
aangcstip I. Eer:..t worden de namen ingedeeld in
geografische en laaikundige elementen. /-Iet
gaat erom waar en/or hoc Cl!11 naam tot stand
gekomen is: Il1l'l!genomen uit Nederland of uit
een ander land of in Suriname zeil' gevormd;
bestaand NedcrlnnJs maar me t een andere betekenis or Nederlandse noviteit or overgcnomen
uit een andere SlIl'inaan'lse laal. Te rl oops wordt
hier IlU en dan een eigenschap van een voge lsoort gcnoemd als de naan1 daarnaar verwijst.
Daarna wordt aa nd acl'll besteed aan vcranckring
in tlè naalllgl!ving. Vervolgcns wordt nagegaan
hoc het namen bestand zic h ill samenhang meI
het soo rtcnbcstand in ue loop van de tijd ontwikkeld heeft. zo mogelijk in relatie tot raetoren die
daarop van invloed (kunnen) L. ijn gcwce~;\. Maar
nu eerst de bronllen.

Vier jaar lang (1958- 1959 en 1')63-1966) cn
Inter nog elrie lllaal enige maa nd en kon ik door
mijn oor te luisteren Ie leggen cn (lom rechtstreeks vragen tc stelh:n eh: Ilamcn van vogeb
ve rncmcn van nu eens zeer. dan weer meer
minck r ofhclemaal niet ter /ake kundigc verte·
gcnwourd igcrs van de Surinaamse volksmoml.
Verder is er dan de literatuur.
De oudste, niet door deskundigheid gesc hraagde. maar we l betrouwbare bron V;lll
en ige omvang is het manuscript van de al genoemde anonieme planter uit 1740 (Van
Donselaar 1(96). li et bevat een lijst l11et 39
grotendeels goed identificcerbare vogelrwlIlel1
en i:.. daarm ee dnn metèen de rijkste bron in deze
categorie. De tweede Îs het boek van dc l;.1I1dbou\-vkundige Tcel1str';J ( 1835) met 3 I naml!l1.
Derde in dcze rij is dc ongedateerde besc hrij ving van 27 voge lsoo rtellll1et hun namen in ecn
manuscript van til: jurist Lammens, door mij
hier spec ulat iel' gedateerd a Is VJn IS35. hl!t jaa r
waarin hij Surirwme ver li ct.
Andere oude gcsc hrin en uit of (mede) over
Surina me die het noemen waa rd L. iin V~\\lwe~e
het voorkomen va n vogclnJmen. L. ij;, die van de
planter/alllbtcll<w r Pi SlO rius (1763), de Franse
arts !'cfmin (1765, 1769, 1770), dc juri st
I-I artsi nck (1770). gouverneur Nepvcu (177 1),
de Schotse ofYicier Stedl11<-I1l (1790). de Duitse
militair/planter/onde rzoeker Kappier (1854.
1883) en de SllI'Înaamse jurist Focke (1855).
l-I erkin (1718) wendde voor. dal hij het alleen
over Surin:.unc had, ITlaar 7 ijn behi.u·lde ling van
maar liefst 39 vogelsoorten is. de namen inclui s.
vrijwel geheel ontleend JlIn ten dele vCT7wcgcn
bronnen ovcr Brazilië.
Bij dc boeken van dcskundigen horen ook
schoolboeken. Ik heb l'lt.:t dil!rkundeboek van
Vermculen ( 1961 ), met 79 SN vogelnamen. geheel verwerkt. Van veel meer waa rd e is uiteraard
het prac htige. indertijd wctenschappelijk g,ezaghebbende. twcedelige De I'oge!s )'(IJ/ Cit.rww ( 1908, 1910) van twee (va n de vier)

or
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Suri naarn sc gebroeders Penard . Met ' Gu ya na '
in de lilel wordt hel ge he le gro ndgebied bedoe ld
\a ll wat eertijds ve rdeeld was in BrÎts. Nederlands 1:11 Frans Guyana. De nad ruk li gt eve nwel
op Surinal11 û. Er slaan in dit boek, behalve
llircnwrd wetenschappelijke namen, ook vele

Surinaams-Nederlandse en andere volksnamen.
I lel tegenwoordige standaardwerk is de tweede
druk va n Birds (~rSUrill(fllle va n Ha verschmidt
& Mees (1994). meI bij ongeveer 150 soo rt en
een volk snaam . Eve neens va n veel waarde,
\<oora l mei hel oog op lalere ont wik kelin gen,
zijn twee stukken van de Suri naamse ove rh eid.
te weten over de jacht (Ontwerp ... 1978) en over
de export va n wilde dieren (Dienst LB B 199 1),
respectievelijk mei 69 en 76 voge lsoorten.
Tcnslol1c kunnen wa l Suriname betreft drie
nas lagwerken ge nocmd worden met vele
vogelnamen. die overigcns bijna alle uit hiervoor Hl genoemde publicaties ge haald zijn , namelijk de Ellc:rdopat'die WIJl Nederlal/dscll
Ifbl-II/dii' ( 19 14-1 9 17). de EI/cve/opedie val/
SI/ril/ame ( 1977) en mijn Woordenhoek vUl1l1ef
Suril/({(fIIl.r-NederllllJrls (1989). Bij dat laatste
moet \vel aangetekcnd worden, dat er, als gevolg
va n JI1i sintcrprct."Jlic va n gegeve ns bij Hartsinck
( 1770). en ige namcn in staan di e in Surinamc
nooil gebruik, .djn, te \veten: keskesi. krUl cl:
/Ilo/el/am ; praadje, mall/ol/ (onder anumoe),
d/{i\ 'el.~,\,(Jgel en kmhrvgel
Waar Hlel het oog op dc herkom st van ee n
naam vergelijking mei andere Nederlandse koloniën in Zuid-A meria Ilodi gof nuttig lijkt, zijn
hct mees t van belang Va n Berkel (1695) voo r
Bcrbiec. Van der Woude ( 1676) voor Wajapoe
(Î n het tegenwoordige Frans-Guyana), Marcgrave (1648) en Kcye (1659) voor Brazilië.
Ter wi!lc va n de leesbaarheid is in het nu
vo lge nde niet bij iedcr gegcve n de bron (auteur,
jaanal. bladzijde) aangehaald. maar zo nodi g
alleen hctjaartal. S0111 S is dat jaartal nict bij een
va n de bovengenoemde bronnen en dan ook nicl
in de litcralUurlijst terug tc vinden. De vele
bronncn V,Hl ondergeschikt belang. dat wil Legge il mei slechts ccn DI' cnkele vogclna men. blij-

ven namelijk onvermeld . Uite rste tcrugholl~
dcndhcid is betrachl bij het aanhalen van andere
bronnen dan dicoverdc vogelse n hun namen. Er

is va n uitgegaan dat de lezer vo ldoende bekend
is meI Suriname: de stad. het land sc hap, de
bevolking. dc gesc hiedeni s.
GEOG RAFI SC II E EN TAALKUNDIGE ELEM EN T EN

De eerste drie catcgorieën ('c lcmcnlen') die nu
vo lge n zijn geog rafi sch gedefini cerd. De
bcrrelTcnde woorden kwamen van elders: "Ergens' uit de Amcrikaanse tropen. o ruit de voormalige Nederl<lndse ko loniën ;n Brazil ië ( 16241654) en in delen van de GUy~lI1a's westel ijker
dan Suriname ( 1627- 1804 l.
a deze vo lge n de taalkuildigeclemcnten. Ze
danken hun bCSla<ln aa n ten eerste de lotgevallcn
van de oorspro nk clijk Europees Nederlandse
woo rdenschat in S urinamc en ten tweede aan de
overnam e aldaar va n woorden uit andere in
Surinam c (ook eertijds) gesproken talen . In dit
tweede geva l blijft dc aandacht in het algemeen
beperkl 101 rec htslreekse overname. De eerd ere
etymo logisc he ontwikkeling achter een bron woo rd wo rdt slechts a,1I1Qcrocrd waar dat ee n
ex tra bijdrage opleve r! aa71 de strekkin g va n dil
onder.lock.
Ongevee r driekwart va n alle SN namen kan
zonder veel Illoei le in eell van de als bove n
beschreven elementen (orcen overlap va n twee
vun deze) o ndergebracht worden. Bij de overi ge
gaa t het voo ral om ge mengde (hybride) samensleflin gen en gemengde vas te verbindinge n
(' uitdrukkin gen') en 0111 enige ni ct identifi ccerb<lrc ofandcrszins bijzondere gevallen. Ze worden aan het eind behandeld als een afzonderlijk
clement respectievelijk als een restgrocp.
Van al deze elementen worden eni ge sprekende voo rbeelden gegeven, voorzien van eni ge
bij zond erheden die so ms (ook) de later tc behandcfen l'actor tijd belrcn-è n. Dejaartall en komen uiteraard uit de Iitcratutlr en di enen daarom
hier al mei rese rve beschouwd te worden, ook

Ge/ehek
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wann~cr I.C genuemd worden in een zin die
kortheidshalve assertief gesteld is (" ... was van
17~O tot I X35 cic naam voor .. : e.d. I. Als bedoeld
wordt dat cennaiJm v<lnaf':.lI,.:kerjaartal tol heden
gebruikt wordt. staal achter dat jaarlal ecn
streepje (bijv. 1765-1.
Er is niet gestreefd IlJar eell eenduidige en
consequente spelling van de leenwoorden.
Soms is die ollvl:ram!crd. soms vernederlandst.
nu eens overgenomen van de <luteur(s). dan weer
dl: meest algemene. Het totaalbeeld drukt niL:t(cmin \ rij goed Uil, dal t'r uuk in de sc1l1·ijfwij/t:
vall de namen een ontwikkeling te bespcuren
valt.
De Algemeen of Europees Nederlandse naam
die aiJn een aantal SN nall1en is toegevoegd heen
geen <llll.kre bedoeling dan aan zoveel mogelijk
t11 inder ingewijde lezers een indruk tc geven van
het type vogel dal arm de orde is. Alleen daarop
is bij cic keus V~1I1 70'n naam ge!el. De in dit
verband onbruikbare ~landi.lardlijst van Nederhllldse vogelnamen van Roselaar is buiten beschouwing geblevell. Zie Van Donselaar (199c)).
El:ll andere consequentie va n genoemd streven
is, uat evellLO cic meer bekende SN namen,
doorgaans horend bij cic meer bekende vogels,
zo veel mogelijk en dus op allerlei plaatse n
telk('lls weer als voorbeeld worden gebruikt.
Het is ook goed hier al te bedenken dat bij eh;
volgl:llde beschrijving van de dcrnentcn buill!1l
beschouwing blijli wie de diverse woorden gebruiktell. Waren dat de blanke kolonisten l!n /of
vrije gemcngdblocdigen cn vrije voormalige
negerslaven en/ofcreolen cn/oflllCIlSetl van nog
andere bevolkingsgroepen'? Ik kom daar nog op
tcrug.

Net tropisch A lIIerikuul/se ('/eJ/lellt (tA m)
Typisch tropisch Amerikaanse zaken werden a\
heel vroeg in alle orde meeste talen van eerdere
dan Nederl<lndse kolonisten in Zuid-Amerika
en het Caribische gebied mct een zei fele woord
aangegevell. Voor Suriname en zei l's voor [3nlLilië is de vraag. niet rneer precies te bcantwoordl:n
hoc ze in het Neekrlands aldaar opgenomen

;1/
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raakteIl. Ze waren al gewoon 'ov(:ral' (Van
DOllsclaal" 1997:226).
Twee ill111 idde Is <11 weer u it Suri namc verdwenen vogeln<Jlllcn bcbon;n tnt dit 'tropisch
Amerikaanse clement'. Fais{/Ilf (Iat~r ji..'::allr)
was van 1669 lot 1855 de or een naam voor
boolllhoenders die wel enigszins op de Europees Nederlandse' fazant' lijken en in Suriname
nu worden ollderscheiden al s pOll'is;. lIIomi en
It·(lkugo. TmlllfJe/ler, ontleend aan het gel uid van
het dier, was vall \ 740 tot I R35 de naam voor \Vit!
nu eell kamikulII; wordt genoemd. 111 hC1
Standaardnederlands is de oorspronkelijke
naam bl.:waanl gebleven: "trompetvogel'.
/11.'1 /3ncili{{{/l/se e/ell/el/t (Br(c.)

Een van de meest gewone vogels van Suriname.
Lclfs te vinden en vooral te horen (~) in hl.:1 hartje
van Paramaribo. is de grie{jehie,
Sranan
gespeld, ·grikibï. Die naam is al !1l.:cl oud. We
vinden hem in dc vorm Grietjell-hu!"r voor hel
eerst bij Maregrave (164S), die V,Hl~1i1 Brazilië
sc hrij n. De Nederlandse namnge\ ers d,wr hoorden in de luide roep blijkbaar dç/'e ~aml.;nstd
!ing., tocn gebruikelijk als je je buurvrouw
Grietje wilde aanspreken. De oorspronkelijke
vor111 handhaafde zich in SurinilJlle tol 1855.
maar v::lnaf 1910 is het gril!(/ehie. Illl:t daartusse nin één vondst (\ 8(6) vall grietjeNer.
Ook lW!f"VOor 'ara'. toellnog in hel enkelvoud
ml'('fI (meervoud ral·efls). lijkt uit Brazilië 11.;
zijn gekomen (1659) en zich vandaar k hebben
verspreid naar andere Nederlandse kolonil.;s in
Zuid-Amerika: Wajapoc (1677). Suriname (m '·ell, 1693-1 770; ma!. 1769- I en Berbiec ( 1(95).
De enige ovcreenkonlst mei de 'raaf' in Nederland (een grote kraai-aehtige vogel) is de rauwe
krect.
MOlflOlls zijn vogels 'met een schild op 't
hoofd', schrij ti Jan Reeps (161)3), die de ",'am
zclf llit Brazilië meebracht. WI.; vinden de naam
ook bij Ilerlcin (171 X), maar diens gegevens
zijn til dit VCrba!ld, als al geLegd, Viln weinig
waarde. Ik heb geen aanwijzing, (bt iemand dc
naam ooit van Reepsovergenomen Loulh.:bben.

oe
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Het betreft de ' anioema', ee n grote, nu ze ld zame zwampvogel. voor we lke we later in Suriname de namen pel/llel'Ogel en wedervogel tegen ko mcn.
Hef (iu\YlIlcse clement (GIII)

De ess~ntie va n dit elem eilt zi t in twee z inn en
va n Albert Helman (1977): "Hun voorkeur [va n
zangvoge lli efh ebbers] gaat uit naar zaade te rs
zoa ls de rwatwa. pikolet en rofi. Inll1inder aanz ien als 'za ngers' staa n de ge le bek, moes/as
[mollstache], j ack en de gewo ne kanaries.' De
door mij gecurs iveerde namen van deze z Înge nde kooivogels ko men uil G uyana , het westelijke buurland van Suriname. Er is nog éé n
zui ver Guyanese naam meer: plail1l11o/lstache.
En dan zij n er gc meng de sa mcnstellin ge n di e
tonen hoe bruikbaar dit ele me nt was voo r de
ve rdere SN naamgev in g; ik noem er twee:
krooll/lIoIlst{/che en helxilwotwa.
Twee van de Pena rd s behandelden in 1926 de
toen a ls za nge rs gewaa rd eerde kooivogels en
daar was slechts éé n naam bij va n hi er genoemde , nam e lijk kanarie . De andere waren
kennelijk nog ni et in geb ruik .

!-Iet EII/vpees Neder/a lldse elemellt (EN)
Ik versta onder dit e lcment vogelnamen uit Nederland di e men in S urinam e overgeno men
hee ft om er andere vogelsoorten mee Ie benoemen.
De twee oudste staan in de Enge lse ve rtalin g
( 1669) va n Warre n (1667). Er is daar sprake va n
lIoningvogels voo r het Enge lse 'hummingbirds'; dal zoud en we nu vertaa ld hebben met
'kolibries'. De vertaler heeft du s gedacht d eze
vogeltjes te kunnen identifice ren met de evenee ns necta r zui ge nde ' honin gvoge ls', onder di e
naam al bekend van de Oude Wereld. De naam
heeft zich in Suriname de hele 18e ecuw gehandh aafd naa st het meer algemeen Nederland se 'ro nk ertj e '. EnIO! tHl toe gebruikt deze en
ge ne sc hrij ve r pOIl·{j.\· (b ij Warren's ve rtal er
1)(lr(~l's) voor enige soorten bodembewo nen de
hoenderachtigen, waaro nd er twee 'kwartels'.
Oud Îs ook kemplwoll lje (1718-), voor ee n

zwamp voge l die met z ijn hee l lan ge tenen over
de walerleliebladen loopt en inderdaad eve n
strijdlu sti g is als zij n na aln geve r in Nederla nd.
111 de inl eid ing bij dit artikel is a l sprake va n
verschill ende betekenissen va n duikelaar - a ls
voge lnaam inmidde ls in Nede rl an d ni et meer in
gebruik . Van Su rin a me wordt de l1aam voor het
eerst gemeld uit 1765 voor ee n soort' fuutkoet'
die al zwem11lend telkens duikt. en lat er (va naf
1908) ook voo r de al genoem de 'aalscho lve r'
a lsmede ecn ',langenhal svoge l' , di e beide bove ndi en rechtstreeks va nuit de lu cht naa r ee n vis
kunnen duiken.
Een prikkelend en ee rtijd s ze lfs omstreden
geva l is de.fTamil/go. Ik nee m zonder meer aan,
dat de Flalllingostraat genoe md is rwar de SN
I/amingo ( 1763-), cli e in Europees Nederlands
' nu 'rode ibis' hee l. In Nederhmd bedoelt men
met ' flamingo' (1646-) een ni et rode maar roze
zee r nauwe ve rwant \f,'111 de SN =eegans of
zeegansÎ. Men kent hem uit hel Middc ilandseZCl..:geb ied e /l uit dierentuinen. Zowe l Lamll1cns
als Teenstra legt in 1835 de vin ger op deze
verwisseling. Zij hebben het over de 'ware
fl amin go' en ste ll en daar de 'rode wulp' h,;genover, di e volgens hen ' Ie o nregt' in Suriname
' flamin go' ge noemd wordt. Dit ve rzet heeft niet
moge n baten, hoewe l tol hed en meni ge schrij ver
het verwarrende va n deze naamgeverij wel blijkt
te beseffe n. Toch blijf ook ik het merkwaa rdi g
vind en dat de kolonisten van weleer de naam
naar Suriname zo uden hebbe n meegebracht e n
hcm daar o p het verkeerde beest zoude n hebben
gepl akt. Er is eve nwe l een Franse parallel die
een dergelijke gang va n za ken aan neme lijk er
ma akt. De Roc hefort vernoemt louter o p grond
van de kleur in 1658 de 'rode lepe laar' (SN
lepe/hek) op dc Antill en naar de ' flam ingo' van
zijn vade rl and : 'flamant ' .
. AI sede rt 1662 kent men in Nederland de
naam ' kaketoe' voor grote papegaaiensoorten
met ee n rechtopstaande kllifen een korte sla art
o.m. uit Z.O.-Az ië. Stcdm all ( 1790) meldt als
eerste he t gebruik va n dezclfäe naam in Suriname voor de geheel verschi ll end e 'k raagpapa-

Gelehek el/ ({luIere l/(fIJI(;')/
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gaai', al doet hij dat in het Engels:' "bcautifull
parTots. callcd herc COl:utoos,'
Er zijn ook woorden in deze categorie die ik
lllaar één keer bell tegengekomen, H/li,mll/,\je
l1740) is de vroegst gevonden naam voor het
dierbare vogel tje dat in Suriname nu bekend is
als gad(d()wrt)e, en in 1835 duidt Teenstra een
soort 'schrecuwui I' aan als steel/uil. Dit elemen t
onwat achItien woorden. waarvan er heden nog
7even gebru ikt wordcn,
Nederlandse 11OI'ileiiell (NN)

Hel gaat hier on1 de !.!eheel ni euwe Nederlall(lse

1H11l1~n waarmee m'én in Suriname zclr ve le

vogelsoorten benoemd heeft. lk doe niet lllijn
best dc versl:hi llcnde mogelijkheden taalkundig
verantwoord naast elkaar tc zetten. maar haal
alleen enkele voorbeelden vast even kort naar
voren: BlaaslIlol/ is een pure nieuwvorming.
dikkop is een 'pars pro toto' (het hele dier heel
naar een deel ervan) cn elansl/leeslerUe is beeldspraak, Een groot aantal van deze namen spreekt
voo r zichzei f: het algemcne hlallwrje, de 'kooivogels' h!mfl!'das, geelr/os. gelebek en epallletI'illk (alle vier 1910-), mod.\'I/m,et (1991-) en
"r/lil/hl/ik ( 197X-); twee soorten dikkop ( 1908-,
'nadltrciger'). De al gcnoe md c pelllll.'l'ugei
(1763. 1770) donk! zijn noom oan de
spoorvormige uitsteeksels aall zijn vleugels.
Die ge{ehek haal ik nog even naar voren. 11 ij
fungeert namelijk ni et voor ni ets als blikvanger
in de titel van 'dit artikel. Vroeger was deze
zanger, hoewel geen groot artiest (zie het citaat
va n Helman onder bet Guy-clement). minstens
zo populair als de fI I'01 11 'a , voora l bij de minder
fanatieke liefll ebbersdieook niet geheel en al op
de za ngvoge lcontests gefixee rd waren, Vandaar
dat de tocnmalige margarinefabriek deze naam
voerde; GELEBEK. Dat Haverschmidt en de
Encyclopedie vall Surina mc cr 'geelbek' van
gemaakt hebbe n is taalkundige aanstellerij. Ik
vereer dit aardi!!e dier met ee n citaat L1it een
schoolboekje v;n Arll1 e de Vries uil 1957.
'Frank heeft twee vogeltjes. De één is ee n gelcbek, Die is licht bruin en zijn bek wordt al ee n
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beetje geel. 11 ij zingt al zo mooi!'
liet nu vrijwe l vergeten "smous' was certijds
in het NederlaJl(ls eell smalend woord voorjood,
Dal heen de rtndere kolonisten in Suriname cr
niet van weerhouden de twee Soorten 'ani',
zwarte vogels met een lange staart die nu in
Suriname als km\jóc!OehOÎ bekend staan, aanvankelijk ,,'II/(}II,\'e lIellS (1740) Ln vervolgens
SIIIUI/Sf! I'ogel of sl/IulIsl'ugel (I ~D5- 1 926) te
noemen. llull bovellsnavel hecn inderdaad de
vorm van een joodse neus.
Opmerkelijk is ook tUgelï'()ge l ( I 74()- ) voor
een soort 'roerdomp'. Ongeveer de eerste dric
jaar van zijn leven hl.:crt dezl.: typische
z\vampvogel een 7wart- lichtbru in ges treept verenkleed, daarna wordt hij meer egaal donkerbruin, Hij ontlecnt zijn naam dus aan zijnjcugdklec(L dat doet denken aan dc gest reepte vacht
van een." Az iati sche tijger! De dieren die IJlen
in Suriname I~h;el' noemt zijn immers gevlck t
(de jaguar) ofcffeJl (dc poema).
Ook de I/cgerkop (1740- \ 908. zie dc inleiding) is naar zijn uiterlijk genoemd, Dat ge ldt
ook, maar dan via verwijzing naar de kleding
van ee n persoon uit heden of verleden, voor
,\'Oellr (Z\van kleed, wi tt c kap). grel/adil!/' (blauw
uniform, oranje epaulclten) en kardiJ/aal (rode
toog). alledrie vana f [y 10, cn voor/iw/slI/od(/1/I
(190"t.;-), de nieuwe Ilaalll voor Lcn zeer bontc
papegaai die al kake:-lOf.! heelle (zie clelllent EN).
Namen die betrekking hebben op (I m!c re (veronderstelde) eige nschappen dan uiterlijke
kenmerken zijn c!w/smeesler(je (1910-. een oud
woord voor ' marionet'), hool/ljer/iel( 19/0-, eell
lijster dic geen boontjes eei). s/~~efJlI/(/I/l/e(Îe
(190S-. de ·sc haarbek'. ee n soort meeuw die
zijn ondersnavel door het water laat slepen),
slillkl'ogel (1740-. 'zwa rt e g ier") en h/aasl/(ulI
(1855-, een soort 'ooievaar' die blaast),
Tot de nieuwste nieuwvormi ngen horen enige
namen voo r k leincre vogels die wc voor hel eerst
aantreffen in 8irels ojSuril/wlle (1994), bijvoorbeeld kll{lje, ::II'{/r,/':ap en de lijstersoorteIl Wifkecl- en coc(/ohooll(jalie/, verwa nten van de
gewo ne hooll(jedie/
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Eenmalige vonds ten behorende lot dit c le ment van het SN zijn onder meer hllÎsvoge/tje
(177 1) als opvo lge r va n het hiervoor al genoemde hl/i.\'/I/II.~ie en griet-hak-knekell (1740)
voor de geelrughallabeki dic dil v,:wk lijkt te
roepen.
Wanneer wc bij deze 29 voorbeelden de namen die op het uiterlijk slaan ste ll e n tegenover
de 'andere' namen, dan is dc verhouding 20 :9.
Die verhouding is redelijk representatief voor
dit ge hele taa lkundi ge elemcnt.
Van de lota<ll 120 woorden van dil element
worden cr nog 8S gebru ikt.

I-Ie/Indiaanse elemellt (I)
li et li gt voor de hand Ie veronderstellen. dat in
hel Neder lands van Surin ame voge l namen uit de
daar gesproken indiaanse lal en z ullen zijn overgenome n. en ook dat het dan talen uil het noorden van het land betreft, dus Karibisch en
Arowaks. Het blijkt dan, dat de inv loed va n het
Karibisch van deLe twee verreweg hel groo tSI is
geweest. Dat geldt ook bij de namen van andere
dieren en ook van planten en 1110et toegeschreven worden aan de overheersende positie van de
Kariben tijd ens de eerste eeuw van de Nede rlanelse tijd (Va n Donselaar 1994).
Onomstreden rechtstreeks van Karîbische
herkomst en nict of nauwe lijk s wczenlijk va n
vorm ve rand erd z ijn de volgende vijf namen
waarvan alleen kaJfw/'Îer~ie (een ee ndensoort)
nog gebru ikt \vordt. Op namoe en sawa koe
(beide alleen aangetroffen bij de anonieme pl antcr van 1740) en Cram(H' kom ik bij ee n vo lge nd
e lement terug. De ooievaarssoort toejoejoe
( 1740. 1763) heet in het SN I1U blaaslIlall (zie
NN).
In dit verban d is er voorllJ s noggee nArowakse
in vloed te co nstate ren.
!-Iel Indiaans/Sranan elemen/ (/IS)

Er zijn ac ht Karibischc nam en die voor het
merendee l al vroeg onveranderd in hel S ra nan
zi,in opgenomcn. Gegeve ns o ntbreke n waaruit
zou kunnen blijken of ze a l daarvoor of pas
daarna tot het SN z ijn doorgedrongen. Met an-

dcre woorden, wc weten (nog) niet of het Nede rlands ze ontleend heeft. aan het Karibisch oraan
het Sranan. Er zit een eend bij, de skoertje,
verder de arapapa Cbootn<lvel'), de /.;orokol'O
(' groe ne ibis'), de bosvogels I//{/rai (al genoemd
in de inleiding), lOKrO (ee n 'kwartel'), de
koejakè (' toekan'). Deze zes namen zijn ook in
het SN nog steeds in gebruik. De /ic{)c() ('rode
flamingo' in de Nederlandse literatuur) heet nu
:::eegafls en de kC/l1Iuweri (een' reiger') heeft zij n
naam wel behouden, maar in ee n andere vorm
(zie I>S).
Twee namen blijven. volgens dC7clfde redenat ie als hi ervoor voor hel Karibiseh. hangen
tussen het Arowaks en het Sranan, namelijk
korikol'/' (de 'rode ibis') en koeleko('le (een
groene papegaai), welke laatste tc meer niet <Iéln
een van deze elemCllfClllocgewezcll k<lll worden
omdat hij ook nog Karibisch is.
!-Iel 'wlI/lndiaans nool' Smll({11 'e!emel1l (/ >S)

Eige nl ijk behoort het volgende groepje vall tien
namen tol het Sranan element dat hierna volg\.
Ik heb het daar echter uitge licht. omdat ik tie in
dit geval verborgen inv loed va n de indiaanse
ta len goed lot zijn recht wi ld e laten komcn.
Enige van de al behandelde Karibische namen die inmiddels uil hel SN verdwenen zijn.
werde n overgenomen door het Sranan en zo
Orniellw doorgegeven naar het SN: nomol! werd
anamoe (enige bodelllbewoncnde 'b~hoe n 
ders' en zwa mpbewo ll cnd c ' rall en'), smrakoe
we rd sabakoe (voor enige soorten 'reiger') deze twee dus m et s lec hts ee n kleine ve randering. en eraall\\' we rd krmrkrall' (de 'kraallral'),
een bruine, hoogpotige zwa lllp voge l di e 'zijn
naam roept'. Oorspronkelijk uit hef Karibisch
komen in het SN onveranderd v ia het Sra nan
kadoerie (een zwarte 'troepillal') en sterk vera nderd kamikulI1i (van 'aga111 i' de ' trompetvoge l').
oll'l'Ockoekoe (' ui I ') en g()lfi"i (de ' harpij' , ee n
soort 'arend'). Ik voeg hier, ni et ge hee l co rrec t
(zie het liS cleJ11l,; l1t). koem{l))'(Jri (van
kall7C1weri) aan toe, ook weer voor enige reigersoorten.

GeleheJ" ell illulere IWII/ell

I(fII

\{Jgels ;11 !tC! Sur;lIl/ulIIs-Nededw/(I.,

liet Arow;'ll..s is \Crlegcl1woordigd door ~ën
naam. '\ isisï {een soort eend}, die in GuyaniJ
wel zo gebruikt wordt, maar in hel Sramul verall(krdc in lI 'iSH'is;.
Al deze namcn 1101'1:11 lot de hcdendaagse SN
woordenschat.
Hel (ol'crige) Sranal/ ('Iell/('II! (S)

Ook bèl"()(lfd van hel I>S elemenl blijli hel S

clemen t omvangrijk: 55 namen. waarvan 52
heden in functie,
De achtergrond \ '(111 dc bronnamcn krijgt dan
wclniet vecl aandacht. loch zijn cr woorden die
juist \ anwegc die achtcrgrond voorbee lden 7ijn
waannee dc verschcidenheid binnen het S element goed gcïllwarecrd kan worden,
Een SN n:1i.I1ll voor de 'grote zilverreiger' i:'i
glilill ( 1908-). dal onv..::randerd komt uit hel S,
dat het op 7ijn beurt ontleende aan het Engelse
'gaulin',
Aka voor 'roofvogel', van Engels 'huwk',
mocl nct als galill al voor 1667 lot het Sranan
hebben gehoord. Pas in 1900 blijkt hel aan het
SN doorgegeven te zjjn. snel gevo lgd door een
aantal samcnstel lingc n. waarondcrjisi-. loiri-,
doUi-. ji'[,!IIoe,\'oe-, kralwe- en pakm-aka, de
namen van rovcr:-; die het vooral gemun t hebben
op resp~etievclijk vissen, luiaards. duiven.
vlecnllui7cJl, krabbcn cn slakken. De eerste is
de ook in Nederland voorkomende 'visarend' en
de twcede, ook een aremL stant in de boeken als
'harpij', Let wet. ch.! (S en SN) huho(!lIuka \tlngl
ni et haiweIlS ('bru lapc n') maar vooral \ issen,
Ilij huist in 7wampbosscn waar 'babocn' de
voornaamstc boomsoort is.
Nog iets Engels. Onder de langsnavelige
steltlopers van de z\Val1l~n en dc kust (SN
snippen) zijn cr twee. onderling nauw verW"IIlt.
die een indringer. eell jager met name, luid
roepend hinderlijk volge n. Hun S en SN naam is
Wrillltlll, verrader. van Engels 'story' (verhaal);
zij waarschuwen iml1lers de (Indere dieren,
Een Nederlandse achtergrond schemert door
bij onder meer de groene papegaaiensoort
I1/(IS0ll,
van 'amazone', ell uiteraard bij

2(>7

ercoli scringortcuerlijke \ertalillg vall \\oorden
die \aak ook in hun oorspronkelijh \onn al
dienst deden in het SN (7ie bij de elemcnlen EN
en NN) loals kel'(/Ilki van keillplw(fll(ic.
rigrU(JlI'Iï)(' van l{jgerl'Ogd en grangr(llulier van
grenadier. Een anderc creolisering betref'! de
bekende IJ()\\'isi, vall 'pauwics' (de 'gekuifde
hokko·). wiells kui rveertjes gebruikt wnrden
0111 cr de bekende: oorbellen van Ie maken,
Er is ~én straatllaalllvogel mer die nog genoemd moet worden ~Il wel hier. n:.lIl1elijk de
!.oprojiJI\ 'rot'. ecn langer uil Noord-Allleri~a
met een koperkleurig verenkkcd. Een interessan te naam is ook kal1:!iJ('/(Jc!JOi. die slI/olIsl'ogel
\ crdrongcn heeli . DC/e dicren lijn <'l l sjiJl'lOehoi
(huis- of I ij fknecht) de !.al\' (koeien) \ an dienst
door hun dc parnsicten \ all hUil huid te pikken .
Een \ an dc luidstc geluiden in het bos is de mep
vél n de hoesi"koll'{(w, dal i" . hos pol it ie'. diL' dOL~t
denken aal1 hct alarml1uitjc \:I1l een politieagent: !NlljJaipUo !. óók ~en naam van dCLe
vogcl.
Dat laatste brengt mij op het verschijnsel
"onomatopee', een woord als klanknabootsing,
111 alle: t,den komt dat, juist ook in de vngelIlflamgeving, vcel voor mei in Europa als bekendste voorbe\.!ld de 'koekoek', In l'cile hl.'hbcll
wc cr hier ook al een aantal gehad, omh.:r \erscheidene elementen: grh'Uehie. lll 'al1l'(/. grielhak-koe!.ell,

krmt'/,.TulI', korokoro.

/Okm.

koeja!.è. (JlI 'lw.:koe!.oe. Lctfs lI'islI ';SJ cn misschien nog \\el meer. Uil hel SN noem il.. cr nu

nog drie van Sranan hui 7c, De lI'(lka~(J is een
bOOlllbewoncnd boshoen dal de jager ducht en
hem dal tOl.'roepl. Die \crstaat het: Loop heen !
Een andere naam \oor dc kleine gat!(diJlI'/"()(' is
Ijoljo, en het springerige dO}1,\'IIIee,\'fel'(ie heet
ook welsrio,
Voor mij is (nog) verborgen gebleven hoc hel
Sranan aan de later dOOl'gegeven namen k(}((jo
('pelikaan'), ljolll;ol/ (een kleine 'reiger') en
hoctahoeta ('nachtLwaluw') geko men is.
Van de naar III ij 11 berekeni ng 55 namen vall dit
clement zijn cr slech ts dric inmiddels vc rl on'!l1
gegaan.
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Gemef/gde f/all/eil (GN)

Er zijn o ngeveer 75 sa menste llin ge n e n vaste
ve rbindingen di e, gezien vanuit he t gezichtspunt 'element' al s hiervoor, ge mengd (hete rogeen of hybride) genoemd moeten worden. Ze
hore n slechts voor één lid of dee l tot zo' n element. Er is ee n grote verscheidenheid in de
herkomst va n het ande re, hoewel Algemeen Nederland s (AN, du s ge nlCensc happelijk voor EN
e n SN) daarbij overheerst.
Bij de nu vo lgende voorbeelden z ijn de overige
afkortingen deze lfde als in het voo rgaa nde.
Krool1l11o//slCIche (J\N-Guy), al ve rm e ld bij
het Guyanese e lement: zo genoemd va nwcge
de kopte ken in g.
Papajabool/ljedie/IAN-NN), ee n vinkachti ge zan gvoge l die verondersteld wordt van
papaja 's re e ten. maa r z ich in werkelijkheid
houdt bij kleine vruchten als bessen.
Bosanall1oe (AN -S), ter onderscheiding van
andere anall10es waaronder die van de zwa mpen (de ' rallen ').
Wille en hlal/ll'e sabakoe (AN + S), twee
soorten 'reiger ' .
Gewone en :\\'arfe dllikelaar (AN + EN),
specificaties va n 'aalscholver' en 's langenhai svogel' .
Raa/parkiel (Braz.-AN), ee n soort papegaa i
die qua grootte en vorm het midden houdt
tu ssen
een ma/fara ') e n een parkiet.
Sm'alll/ egrie{jebie (IAm-Braz.), verwant van
de grie{jehie die dat niet roept en verblijft op
savannen. Zie voor het gebruik van 'tAm' hi er
de uitleg bij het betreffende clement.
Bij de vo lgende vier is het ee rste lid Sranan (Sr),
alleen in hel eerste geval teve ns SN. vandaar 'S
en SN'. Bij de andere drie wordt het eerste lid
a ll ee n in deze en nog enige andere samen stellingen in een SN woord geb ruikt.
Kankanlrie:::wa/IIIV (S en SN-AN), een zwa-

luw (eigenl ijk ee n ' gierzwa luw') die bij voorkeur ne ste lt op een tak van een 'kankantric'

(een soo rt boom).
BergilH'afwa (Sr-G uy), al genoe md bij het
Guyanese e lemen t: ee n bosvogel van hoge re
gro nden ("bergi ') dan de gewo ne fwatll'a.
Basra/álflsl1Iadom (Sr-NN). een soort papegaa i di e op delrall,\jflladalJl (' kraagpapegaa i ')
Iijkt ('bas ra ', d.i . bastaard).
Kron/oblaJ/ll'(je (Sr-NN ), ee n groe ni ge verwant van het b/allw(je e n even talrijk in de
toppen va n bomen, waaronder die va n
'kronto' (kokospal men).

Hel/de korfje ell de resl (R)
Er zijn in het Sra nan een aantal andere en ook
mee r spec ifie ke namen voor 'kolibrie' die ook
we! gebruikt worden als men SN spreekt. maa r
het Nederlands kI i nkende kor{je is toch de meest
a lge mene. Mijn eerste vondst in de literatuur is
van 1961 (Vermeulen), maar aangezien ik het in
J 958 iedereen hoorde zegge n moel het ouder
z ijn. Veel ouder? Bij de Penards (1910) geen
spoor. De Woordenlij st van 1961 gee ft voor hel
Sranan ' korki ' ,d ie van 1995 ' korke '. Let in dit
verband op het gebruik van zowel ' het ' als ' de'
als lidwoord . Hebbe n voornoemde woorden iets
te maken met het Engelse 'corky", dat O.m.
' ne rve us', 'levendig' e n ' dartel' betekent? I-I et
zU n e igensc happe n die je een korfje, zoa ls het
snel en met plotselinge \vendingen van bloem
tot bloem vli eg t, \vel zou kunnen toedi c hte n.
Dan hebben we Hartsinek (1770) die uit de
Guyana's een corkie{ie opvoert, maar daarm ee
de gadofowfVe bedoelt. dus ook een heel klein,
leve ndig voge ltje dat mensen niet sc huwt. Vo lge nde stap: In het Engel s va n Jamaica is 'godbird' de naam voor kortje (a ll e soorten). Ik
ve rstrek de gegevens, maar waag me niet aan
ee n interpretatie . Alleen nog dit: KOl'ljes heten
in het Portugees ·cuitelo'.
Afgezien van de zee r g rote betekeni s die het
Engel s via het Sranan voor het SN ge had hee ft ,
kunnen ee n paar directe bijdragen van die kant
ve rm e ld worden. Er is een soo rt ee nd die blue
u-ings ( 1968-) genoe md wordt. karoenvoge/{je
( 19/0-) is de lee nve rtaling van 'cotton-bird' en

Ge/ehe/;. en andere nalllen

nlll

269

I'ogels il/ hel Sl/rinaO/lIs-Nederla/1(ls

van 1771 tot 182 \ kunnen we kraan, van
'c ran c ' , aantrcllcn voordc hla(lsmall.
Ik noem nog één naam die ik hc lcll"laJI niet
thui s heb kunnen brenge n, namelijk het hiervoor terloop s al aangehaalde snip, nota bene at
te vinde n bij Warre n (1669). Het is in Suriname
de ve rza me lnaam voor alles , mit s gee n ' re ige r' ,
wat met ee n rec hte snJve l en op hoge pot e n of
pootjes door ondiep water stapt. Zo ruim wordt
Sranan ' snepi' ook gebruikt, maar het Europees
Nede rland se 'snip' en het Engelse -snipe ' hebben ee n vee l beperkt er betekeni s. Toch denk ik
dat het SN sII ip bij Warren ni et va n 'snepi ' kan
ko me n. Hoc z it dit ? De overige zeven identificeerbare namen van deze restgroep. alle bij zonde r of las ti g ofallebei, laat ik onbesproken.

Het is hier ec hter nog wel ck' plaats 0 111 Ic
wijzen op e ni ge namen van we lke ik ni~1 heb
kunnen vaststell en bij welke voge ls ze horen:
pepeljJofs, I/agl(:'gaal, 1I01lIlC(jes, sill'erslIlÎls.
co {(oo s en c1i ll/ (:'cne, alle afkomstig vall Anony-

mu s (1740). De laatste twee zij n duidelijk ni et
va n Nederlandse herkom st, Illaar van welke dan
v/el? Hoewel ik ni et bdwijfcl dat het ec ht e
naillen van echte voge ls zijn. he b ik ze, om
ve rwarrin g te voorkomen, in tabe l I ni e t lat e n
meete llen . Als er ee n lezer is die ee n tip hee n,
houd ik mij aanbevolen. Dat ge ldt ni et voo r het
graspUItje en dc klamcl/ van AnIon de Ko m
(1934) e n de lI(fchtkruai va ll Edgar Cairo
(1986). Die bestaan ni et.

Tahel I : I-Iel aanlalnmllcn per elemellf per fijdvak: helwtale aamall/O/I/en per elem enl: helloude
(/(lIIlalnalllCII per /ij(/I 'ak: het lolale aamalnam en : he/wtale aamal soorlen
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NIEUWE NAMEN EN ANDERE

WII1

DOl1se/allr

AMEN

Zoals in het voorgaande al blijkt, zijn e r in de
loop van de tijd vele namen door andere vervan-

ge n. Minder vaak komt naar

VO f e n ,

dat er zich

naas t een al bestaande naam nog een nieuwe

vestigde. Het algehele resultaat van deze processen is. dat cr veelmeer namen in omloop zijn
geweest en nog z ijn dan soorte n waarop ze
betrekking hebben. Om precies te z ijn, het totale
aantal namen is 313, hel tot~IJe aantal soorten
221. Véll1 deze 22\ zijn cr 167 met één naam, dc

andere 154 namen

VélllCI1

toc aan de overige 54

soorten. De kroon wordt gespannen door de
gadofhll'roe. die in het Europees ederla nds de

onde r meer Sl/Iol/sl'Ogel (1835-1910) door
ka I,.,/hetoehoi ( 1900-hcden) en mi sschien wordt
dit verschijnsel ook gerepresenteerd door
sp(Johogel (1902,1905) - spookjoll'l'Oe (1910)jOl'kafolVl'oelboctahoeta (19 1O-heden). A I met
a l, a ls we gaan reke nen blijkt dat bij 38 soorte n
van de 54 die een maal of' vaker van naam
vera nd erd zijn, het tege nwoordige eindresulla<.ct
berust op het Sranan, dat daarmee een onevenredig groot aandeel heen ge had in dit proces. Mei
nadruk zij hier geconstateerd dat de Surinaamse
overheid de werkelijke ontwikkeling niet uit de
weg gaat en z ich ook bedient van de SN vogelnam en die door hel vol k via hel Sra nan zijn
aa ngereik t (zie O nt werp ... Cll Dienst LBB).

belachelijke naam' huiswinterkoninkje . draagc,

Behalve dc ge noemde naam. door mij aange-

H ISTOR ISC II E ANALYSE

trollen sedert 1910. noteerde ik huisJllmje
(1740). huisl'(Jgeilje (177 1), liel'eheersl'ogeilje
(1771). Ijoljo (seeIer! J 786). Ijoljol'ogellje
(1822. 1835), gadol'ogellje ( 1835), godsI'oge/lje (1910- J 970) e ll gadoljo (sedert 19 86).
Sommige nam en lijken e lkaar echt op te volgen, zoa ls het rijtj e loejoejoe (1740, 1763) kmull ( I 771-182 I ) - blaas{//all (J 855-heden),
maar dit komt weinig voo r. Doorgaa ns is er een
overlap, bijvoorbeeld Imll/peller (1740-1835) kal1likallli ( 1790-hcden). Soms is er cen gat:
licoco (1763, J 770) -=eegal/s (1908-heden): het
is me nicl gelukt errlchter te komen hoe m en,
Nedèrlands spreke nd. deze vogel tu ssentijds genocmd heelt.
De e lkaar o pvo lge ndc en beconcmrercnde
nam en kunnen tot hetzelfde e leme nt behoren of.
zoa ls bij de voo rbeelden hiervoor, tot ve rschillende. Opvallend is hel naar verhoud ing grote
aa ntal waarbij het Sranan een ander woord verdringt door /let Ie ncoliseren ofte ve rtalen . Zie
alle woo rd en van het clement l'S. Andere voorbeelden zijn mafl'arkiel (1835-1977)
mjiwparkiki
(1968-hcden),
ballaueubek
(1835- 19 10) - bauabeki (1 899- heden) en bos1/1/11/1 (1883-1917) - hoesik,rka (190S-heden).
Van wegdrukken zonder meer lijkt. behalvc bij
het al genoemde /!'omp(!/Ier. sprake te zijn bij

Ik verond erste l dat de meeste vogel nam en in
Su rinamc eerde r i/1 gebruik raakt en dan mijn
eerste vi ndpl aats in de lite ratuur. Ze lijken in
hlln ongekunsteldheid rec htstreeks lIit de vo lksmond ge komen te zijn , ni et (eerst) uit een bock
en ook ni et geï ntrodu ceerd door een de skundi ge
of ee n gezaghebbe nde betweter vall buite n. Dat
ge ldt wellicht minder voor so mmi ge van de
allern icuwstc namen die wc aantreffen in de
tweede versie van Birds of Sl/ril1ame. Maar
worden de kleine vogels die daar v/all/kllif.
=U'arlkap en slager heten nu ook we rke lijk zo
genoem d door geboren S urinamers? Ze lfheb ik
kunne n constatere n, dat onder Surinaamse
voli èrebezi tt ers een kleine minderhei d aan namen in zwa ng is gekome n die gehaald zij n uit
ederland se lit era tuur. Niettemin denk ik, dal
va n de meeste jaar/allen van eerste v indplaatsen
minstens 20 jaar zou mogen worden afgetrokken, a l heb ik dat ze il" bij dit onderzoek ni ct
gedaan .
Het li gt voo r de hand bij een hi stori sc h enderzoe k binnen de total e in besc houwing genomen
periode eell aantal tijdvakken te onderscheidcll.
hetzij dcduCliefvi1n fevoren. hefzij indu cti el"a ls
resultaat. Er deden zieh hier eell aantal vragen

Verdeling inlijdl'akkeu

GdeheÁ Cl/ (fIu{('"c lil/men

\'(11/

l'ogd,' ;11 !I('I SlIr;1I01lIlls- .Vederlolll/S

cn kCLI/elllOgclijhhedcn \ oaL Ik heb onder mecr
0\ c lwogcn me I": lalcn leiden door historische
gdK'ul'tenisscn of door de verscbijningsj~rcll

van de belangrijke boeken. Dal LO U comp licaties hebbcn opgt.'k:vcrd, waaronder de noodzaak
vecl uil te l..:ggcll en het risico van cirke lredenaties. De IlU ~eko/cn indeling is eenvoudi g, in tijd vakken va ll 50 jaar. als tc zic n in de
kop van label I.
Een ~lI1dcre \ raag \\as hoe de ve rschillende
elclllellleil ov!.?r dc geilde periode en in de
onderscheiden tijch'akkcll getalsmatig zo LOllden kUllllen worden uitgedrukt en Jichtbaar ge1l1iwkt. dat hun gcwicht OI11lcri in g \ crge lijkbaar
LOl! /ijn . Dat had gekund door in de betretTende
\akjcs \:I1l tabel I het aantal soo rt en mei een
naam (ofmcerdan ~ën) tc noteren. Een andere
Illogdijkheid \\as in die \akjes hel aantal soortcn te vcrlll..: ldcn van welke in het bClretTcndt..'
tijdvak \ oor het cerst een naam werd aangetrofren, dus door benoeming: als ingang te kiezen. Ik
heb boven dc;:!.? mogelijkheden de voorkeur gcgeven aan het aantal n::\\11cn pcr clement per
tijdvak. Dil g lobale ollckr70ek g~at nu eellmaal
ovcr elemellt cJl. dus g.roepen van namen, en niet
over voge lsoortcn. Op deze manier komt het
duidelijkst hct aandcel van een geografisch or
taalkundig ek'lllent na<lr voren en de ontwikkeling daan an in de loop \,{'In de tijd. Ik heb
hct daarbij \erant\\oord geacht een naam ook
dan voor een (or meer dan eén) tijdvak aan Ie
kruisen al:-. dc/c damill niet ~w n gctronèn is"
maar wel i 11 tijdvakk..::n en oor en erna.
I-I et nl duidelijk /ijll" dal als gc\o lg \all de
bcschre\ en Il1clhodc in tabel I de getallen in
horin)lwlle richting l1ict opgcteld mogen worden. in \ertikale riclning wd. Vele namen 7ijn
imlllers in meer dan een vakje vertegenwoordi gd.
De OI/ll\ 'ikkdillfS

I let al gehde bl.!eld lOont in de ee rste plaat s dat
het aall",1 registreerbare voge lnameJl geleidelijk aan7Îcnlijk is tOt.'gellomc n. Dat moet toegesc hrevcn wo rden ,mI) (I\; steeds groter wordende

DI

kC/Uli:-; omtrcnl dl' Surinaamse vo!!dwc rcld cn
de derhalvc groci~ndC' bchocfte aal~ namen, \c rder aan het toenclllcnck aantal steeds uitvoeriger publicatics daarover. cn lenslotte mln tic
onbekol1lllll'rhl:id waanllCC men vogels met al
~el1 naam l:1' nog een tweede or Lelfs denk bij
uar. DHt laat ste is al beschrevcn onder 'Andere
~alllen .. .' e n blijkt ook Uil ccn vergelijkillg
tussen het verloop van de :w lltal!en soorten en

namcn in de ol1ck rste twce regels v~ n tabel I.
IJekijken we de elemcn tcn apart. dan /icll \\ 'C
dal de Nederlandse noviteiten (NN) in tijdvak-l
de 0\ crhand hijgen cn sedcrtdien behouden.
I-Iel Europec:, Nederlandse c1emcnt (EN) ,"nlgt
aanvanke lijh. maar wo rdll atL'1' gdlec l 0\'1:1'\ leugeld <11:-. gevo lg \an een scherpe s\ ijging door het
"tolalc Sranan" eicment (dat is J' S +S). Ikl
kh:inc lui\ cr India;.II1se ckmcnl ( I) "erliest snd
aan bctckclli~. dc tropisch Amcrikaanse en het
Bnviliaanse elementen lijn so-wie-so kwantitatier niet van bdang. I kl Guyanese cleJllent
laat ik nog t.'vcn rusten.
Opmerkelijk is dc plotselinge toename bij hl:t
dcmcnt van de gemengde namen ((iN). 1kt
bet ren hier in de meeste geva ll cn ccn nadnc
precisering. Namen als dllikt'lulII: {I1'(1fl1'(/ cn
sa!J(lÁoe schOlen tekort. dus cr kwam ondersch~id lUssen o1llkr andere ,t:CWOlle en ::',\'(/1'/('
dlli~e/llo/',
naast
IU'(/fu '(/
v(:rsdlCJl!.?1l
herg;lu '(ffH'lI cn sahalU//\\"CI/\l'U. na de wille en de
h/m/ll '(' ,'. :uhllkoe benocmde men l:en ::'11'(/1/11'slI!Jak()(' .

Die plotselinge toenamc decd / ich trou\\ens
\00 1' bij dc andere al genoemde l1ailm rijkc

ook

En IJU k01111 cr een aap uit de mou\\,
in lwee gedaanlcn. Ten ee rstc: die
toelW.l11e komt \ rij wel alleen \ oor reken ing \'all
het ecrstc geheel ~Ial\ vogels gewijde \VetellSChllppclijkc werk, te weten De mgd.\' l 'tIIl GII.\'al/(l (1908, 1910,. Ten twcede: hi er raaIt dc
gekozcn indeling iJl lijdv:lkkcll. Fr he~la:lt ee n
onuitgegevcn gcse hril\. waanlit blijkt wclkcillllbities de Pcnards al in 1900 koes tcrden (Van
Donsclaar 1990) cn hct is übcrllaupt ondenkbaar dat de gebroeders" die al in hun jeugd met
c!clllL'ntcn.

en nog

\\cI
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hun vader de Surinaamse wildernis in trokken ,
al die namen pas na ! 900 zouden hebben geleerd
en opgetekend . (Zie Doelwijt ( 1974:57) voo r
biografische gegevens over hel gezin Penard ).
De ovcrgro te meerderhei d van de namen moet
ouder zijn, met andere woorden tijdvak 5,
waarin toch a l nauwelijks re leva nt e publicaties
van enige o mvang verschene n, is eviden t ondc/'bedeeld.

Enige bU:olldere groept:1I
Te rwijl ik met dit onderzoek bezig was kwam er
in mijn hoofd een hypoth ese op die. mits juist
bevonde n, wat l1leerrcliëfzou kunnen geven aan
de uitkoms ten. Ik heb die hypothese getoetst,
eve l1 welmct een va n de voo r hel g lobale onde rzoek inmidde ls vcrworpen methoden, name lijk
met benoeming van soorte n als ingang.
De vraag was of cr wellicht een van het
globale bee ld arwijkend verband zou kunnen
zijn tusse n dc SN namen van de vogels die voor
de mens een meer dan ncutrale waarde hebben,
en hel Illomcnt WéWrop ze in de Surinaamse
gesch ieden is die naam (hun eni ge of eerste)
kregen. Ik richtte mijn ~lalldacht op de vo lgend e
groepen:
Zwamll\'ogcls, dat zij n bewone rs en ande rsz ins (op trek) geb rui ke rs van hel kustgebied
en dc la ge geb iede n langs de riv ieren en
beken. Daar lagen ook de eerste en meeste
plantages. Wie op een plantage woonde en
werkte had deze voge ls voortdurend en vaak
goed waarn eembaarolll z ich heen. Voorzover
niet ook jacht wi ld (z ie de volgende twee
groepen) z ijn het er 15. waaronder kemphaantje, negerkop, arapapa, tjontjoll en kar-

dinaal.
Jachlwild , Voo r zover ni et ook lwa mpvoge !
va ll cn hi eronde r 18 door mij verwerkte soorten. Voo rbee lden zijn wakago, marai,
fmmpe/ler (komikallli) en ve le ni et te k le in e
ofte mooie papcgaaicnsoorlen.
CombimH;e van de voorgaande twee g roepen, 14 soortcn , waaronder mangrodllU; al-

Icrl ci

snippen

cn

eenden

(skoertje.

call1l'riertje. hlue·\\'iJlgs) en de nestjongen
van dc ticoco (:eegans).

C ultuu rvolgers. Er zijn vogels voor wie
men se n met hun aCli vilcifen, ook stadse be-

bouwing, gunstige voorwaarden scheppen
te n aanzien va n voedse l, nes/gelegenheid, beschutting of beschermi ng. Ik noem va n de 11
soo rten het 'lI/i,\'III/1.~jel-\I()gelfje

(:sadojow-

roe). grieljebl/llr. sleel1dll~/Je. slink vogel,
roodburstje en Sf//Ollse Ileus (kawfoelOeboi).
Kooivogels el1 voli èrevoge ls zijn ni et scherp
te sc heiden . Hun aantal is ycrblulTend hoog:

bijna 60. Ee nzaa m in kooien zitten voora l
kleine za ngers en mooie papegaaien, zoa ls de
a lom bekende en a l meermalen genoemde
11I'atwa. pikolel en gelebek. de ji-ol1smadam
en a lledrie de grolcsoO rtcn ra(~r Er is hier wel
ee n kleine overlap met de voorgaande groepen . Denk aan de eert ijds opgegeten papegaaien en een rraaie zwa mpvogel alsde karc/inaaI. (11 volières worden voora l kleurige en
interessante voge ls gehouden met ten dele
n<lmCIl die a ll t!cl1 tol het vocabu larium va n
hun e igc naren e n ande re kenners behoren
(roodpooI , oftllljeku(t: grUskop. gom/kruin).
Dit subonderzoekje lail l voor de eerste vier
groepen verregaa nd overeenkomende uitkomsten z ien. Dat rechtvaardigt hun samenvoeging
in tabel 2A. De conc lusie kan duidelijk z ijn :
Deze betekeni svo ll e voge lsoo rten kregen voor
hel merendcel a l vroeg hun eerste SN naa n1. in
de tabel voor 1800 o f zelrs voor 1750. De
naamgevers bedienden z ich daarbij bijna uitslui tend van het Nederl ands (EN en NN) en een
indiaanse taal ( I). terwijl ook de we ini ge namen
van de tropi sc h Amerik aanse en Braziliaanse
elementen onmiddellijk in gebru ik raa kt en.
Echt er, het relatiefgro te aama l ? in het vakje 6GN behoert een verk laring. Het betrei))1ier in
zes geva ll en een eerste en meteen ook prec icse
naam va n ecn bejaagde vogelsoort,

Gelehek en al/dere
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Tahe! 2.- Hel 0011101 eersle henoemillgen pt!r 'U(h'ak pel' elc/1/CIif hij IlI'ee ('lIIegoriei;J/
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De kooi- en vo lièrc\'ogelsgcven in t;lbel2B een
amler beeld, Ze werden bijna alle laat bcnoemd,
en wel voornamelijk met Nc derl ands geïnspiree rde (NN) en gemengde namen (GN), Pas op
het allerlaatst duiken dc namen van het
Guyanese e lement op. Er mag cni ge twijfel zijn
or het bij f\WI/II 'lI en p ikolel inderdaad ee rste SN
namen betreft. De Penards( 1908:386. 388) noemen ze zonder schroom respectievelijk wiui('or bieg ie-ll/U.lh a/eisie-/oH'l'oe en reddie borslOe
Mokka aleisie:!o\l'roc. Illaar hel wil er bij mij
nict in dal iemand ook in hel SN zo'n mondvol
werkelijk zou hebben uitgesproken.

DE i NVLOED VAN MAATSCHAPPELIJK
ONTW i KKELINGEN OP liET NAMEN BESTAND
Ik wi l proberen de hicrvoor gepresenteerde uit-

i2

3

2

i2

5
i

i

3

3
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komsten vall dit onderzoek. alsmede het commentaar daa rop en hier en daar al een s uggestie.
te plaatscn tegen de achtergrond van maatschappelijke ontwikkelingen, Ik doc dit, hoewcl verantwoord el1 wat de grote lijnen betreft voora l
steune nd op Gincke ls (1979). qua s tijl cn igszins
il1l press ion isti sc h,
Dan sp rin gt mi.ins il1Licns als anes overheer·
send de emancipa ti e naar vOren. c~n proces dat
tot hiertoe builen beschouwing is gebleven.
Daaror11l1ocm ik hel nu eerst. Wel heb ik bij het
inleidende gedeelte onder 'Geografische ... e lementen' ge steld, dat men cr goed aan zou doen
z ich telkens arte vragen: Wic zijn hel die deze
vogclnamell hebben opgcspoord. beda(,;ht. doorgegeven. gelcer(L gebruikt?
Welnu, aanvankelijk waren hct de Nederlandse kolonisten die ee n bescheide n vorlll van
Surinaams-Ncderlands gcb rui kten, a ls eerste

2H
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laaI. Die taah "l riarH beslono toen nog niet uit
meer dan Eu ropees Nede rl ands, aangevuld mct
woorden voo r La ken die men in Suri name als
nicuw ervoer. Na een ovcrgangsperiode. eindige nd Ill~t de afsl:hatfing v~n de slavernij in 1863
cn vervolgens de opheffing van het staatstoezicht in 1873, kreeg dc Creoolse bevolkingsgroep zijn vo ll e omvang en werd het SN hun
tweede taal, naas! hel Sranan dat hun moedertaa l
was.
Nu ter ug naar het begin. De eerste Nederlan dse kolonisten bcgonnen 1l1ct de benoem ing
van de vogelsoo rten waa nnee ze het meest te
maken hadden. Ze dede n dat vooral met woorden uil hun eigen Nede rlands en eni ge indiaa nse
lee nwoo rden. Die laatste wa ren afkomsti g va n
indiaa nse. i.C. Karibischc krijgsgevangenen die
op de plalllages in slavernij als jagers en vissers
te werk waren gesteld. Toen cr na de vrede met
de eerder wcc rstrcvcnde- Kariben minder 'rode
slaven' te r beschikkinc kwamen, nam de invloed v<.ln hUil taal (I) ;rof liet zich nog al leen
via het Sranan gei dcn ( li S'?, I>S). Intussen hadden ook cic negerslaven. soms we llicht nog ecrde- r dan hun Ilh':CS!Crs. voge l namen va n deze
indi[lllcn overgenomen en al of niet gecreo lisecrd.
A I snel ontstond een kleine, maar allengs
groeiende groep van vrij ge boren ofverklaarde
gClllcngdblocdigcn en vrije ex-slaven, die op
den duu r de naa m 'C reolen' aannamen. Zij spraken vrij we l aJlen als moedertaal Sranan. maar
leerden ook SN. I-Iet lijkt mij dat het SN voo ral
onder deze twce ta li ge groep toen al een zekcre
ontwikkeling zal hebben doorgemaakt. daarin
beslaande dat het Nederla nds steeds meer invloed onderging van het dominerende Sranan
(I>S+S; + liS»). ook op het gebied va n de voge lnamen. Van belang was in dit verband ook, dat
Nede rlandse inwo ners van Suriname al doende
Sranan !eerden en dal gingen spreken tegen hun
sla ve n ot' ze lfs met elkaar. I-Iet lijkt mij ec hter
onwaa rs<.: hijnlijk dat zij vera nt woordelijk zouden kun nen zijn geweesi voor Sranan nieuwvormingen. even1ueel wel voor vertalingen.

Dus. waar het de voge lnamen bt:.treft: Jlegel'kop
was cr in het SN hoc dan ook cerder dan
Hf!Jlgrekopoe: en dergelijke.
Min of meer tegel ijk meI en ungetwij feld ook
dankzij het vrij wurden van de hele Surinaamse
bevolking. kon dc kennis van het eigen land, in
hel bijzonder het binnenland, snel toenemen en
daarmee ook van dc vogels. Tc denken va ll aal1
de intensivering van de bosexploitatie, onder
meer door de v,a der va n de Penards (!). van de
ba latawinning en van de goudwinn ing. waardoor steeds meer Creo len in ' hel bos' hun \\'crk
vonden. De beste zangvogel v,a ll het Surinaamse:
oerwoud, de baskopoe . is ze ifs genoemd naa r de
goud zoeker en virtuozc clarinetti sl Baas
Cao per, die. vo lgens de Penards in 1910. 'sedert
lang overleden' was. Verder g ingen ' papegaaie njHgcrs'. dal wa ren lieden di e jonge papegaaien uit de nesten haalden. ec hte jagers me(
geweren, 7angvoge l- en vlindervangers min of
meer beroepsharve dc wildernis in. Ook zull en
de eerste expedit ies van de jaren 1896-1900,
hoewel nog slec hts geric ht op geografisc he en
geo logisc he ex ploratie, toch ook bijgedragen
hebben aan een grotere ve rtrouwdh eid met de
leve nde nittuur. Deze periode, dus de laatste
decennia va n de 1ge ee uw. moeten en grote stap
voorwaarts heb ben laten zien aangaande de
volkse en wetensc happelijke kennis over vogels.
Een apart versc hijnse l is het houd en van kooivogels. In de werken va n Teensrra ( 1835). Lammens (18 16- 1846) en ook bij Focke (1855),
allen roch vol belangstelling voo r planten en
dieren. is hierover nog niets te vÎnden. Bij de
Pena rd s echter blijkt dit bedrijf in volle ga ng.
meI alle consequenties voor de ui tbreiding van
de naamgev ing. Zie label 28.
Kort om, de Pcnards beschikten voor hun
bock, hoewe l versc henen in 1908 en 1910. ook
al voor de eeuwwisseling niet alleen over de
vrU Clllell Vel 11 hun eige n ve ldervar ing. verza meldri ft en daarmee opgebo uwd e deskundigheid,
maar ook over belangrij ke in formatie uit alle rl ei
hoeken .

Celehek

ell

([Ju/en!

!WII/ell I'C/II

l'Ogels

liet clement Nederlandse noviteiten blijft onder de SN namen van voge ls nog steeds dc toon
aangeven. Ook de Creolen en dc andere autochtone Surinamers hebben dal geen halt willen of
kUllllen toeroepen. Het Sranan clement wint
echter ve ld en steeds meer geme ngde namen
komen in gebruik naarrnatc. ook bij de
Surinaa mse uverheid, de behoefte aan nadere
onderscheidingen groeit.
Er zij 11 eell aanta lllloge lijkc vragen bij dil onderzoek niet beantwoord of zelfs niet gestelli. Er
kan bijvoorbeeld verder over de c\ymologic van
dc namen gestudeerd worden. Wanneer en dankzij wic heeft het Guyanese clement zijn intree
gedaan? \Velkc rol spee lden en spelen de Boeroes. toch grote li efhebbers van alles wat l11et
voge ls te maken heeft'? En de ,1Ildcr~
bevolkingsgroepen'? Verder wcg: Hoc zou de
vergelijki ng uitvallen tussen de uitkomsten vaJl
dit ond erzoek en een soortge lijk aan een andere
Surinaamse diergroep. of aan de namen van de
vogch:.oorlcn va n een ander land? Soit.
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Het zal ook de meest volslagen leek op het
gebied van de vogelkunde die mogel ijk tOL'h 7ijn
oog overdit artikel heelt laten gaan. nic ton\gaan
zijn dat voor mij. hoewel nadrukkelijk sch rijve nd over de ontwikkeling van taClI - o.w doet
iJllmers aan taalkunde cn geschiedenis - eh! vogels Lelfecn even grote inspiratiebron zijn geweest als hun namen, Ik heb het geluk gehad
vele van ze te lerell kClll1en ~n denk dan ook met
weemoed terug aan de kret~n van de gr;cu"ehies
in de stad. de ji'('!Jlo(!s()('-akll die daar in de
sc heillering nchter de vleermui/en jaagde. de
volières van de heer Il arry Robert vo l wel lui dend gekwetter. de boom vol hangende nesten
van de hal/ohekies op Colakre~k, d~
koujhefOehois in de weilanden tussen de koeien.
het gekake l van de ho(!sikf/ka \, 's lllorgl'lls vl"nl'g
bown mijn bosk<llllpje. boven uc rivier de jlsiaku die ik herkende tlit Nede rl and, de wolken
V<ln .flulI/ingo :'i en lepe/hekkell in het Wiawiareservaat. dc haskupoe die ik tol op twee meter
naar me (oe kon lokk~n door hem tc imiteren. en
ze ifs dc Iwee sah(ll/(/-{fllol//oes die ik met é~n
sc hoi hagel (meer geluk dan wijshci d) buit
maakte loen wc bchoeClc hadden aan een 'switi
moto', En dan al die lijdzame La ngertjes in hun
kooitjes. '" die aardige ge!e!Jek !
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De opheffing van de slavernij in Suriname
Het archief van de Algemene Rekenkamer m
Nederland

E

én )'(Jll de hepalingen in de 'Wel up de
Oplie.ftlll de Slm'er/II/' d;e op 8 allgl/slus
1862 ill liet Swafshlad \'(11/ hel KOllillgl'Uk de/'
Neder/andell lI'erd ((fc~ek()lIdigd en in hef
Sl/rinaamse GOl/I'e f'llememshlad van 3 oktober
1862 (GB 1862, 1111, 6) \I'enl gepllbliceerd',
luidde dat elke slc/l"f:'ndgellat.l/' pel' slaaf eell
I'elxocdillg )!fm/300, - :ou ol1ll'allgen (de artikelen 2 en 8), Voor sla veil die recht op f1Wfllll"issie J
hadden, H'as de vergoeding ge:el opf60,- (al'likeI 8), terwijl ill artikel 9 werd opgesomd 1'001'
welke sla veil geell vergoi!(!;ng :011 worden gegel'en, Aange:ien de Nedf!/'lcllldse Stam de=,e vergoedingen aOI1 de eigena rell betaalde, is gedurende hel emoncipalieproces de toekenning val1
deze geIdelI gecolltroleerd doo/' de Algemene
Rekenkall/e/: Aal/ge:iel/ de qf'schqfJing I'atl de
slm'crnij gepaard ging meI een final1c iële (~f'
kool' van de eigenarelI, die/Ille alles lJauwgezel
gecol/troleerd Ie lI'urdell, De taak lIon de AlgelIIel/e Rekenkamer ill Nederland bestond lIil de
(,ol1l/'Ole alde wcrkll'U:e ell de toekenning val/
de tegell1oelkol1lillgsgeldel1 correct had plaatsgel'olldell, Daardoor is in dil archie/een schal
l'all gegevens feree/II geko/llell over de s!avel/populatie el1 de cigellaurs I'all de slm 'en in J862,
111 dil arfikel lI'ordl op de 1I'0arde l'al1 dil archief'IJ/ateriaal voor genealogisch en welel/schappelijk ollder:.oek ingegaml,

RECHT OP VERGOED ING
Nazaten van de slaven kunnen zic h cr nog vaak
hevig over opwinden, Bij de afschaffing van de
slavernij in de Nederlandse koloniën in I S63
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kregen nict zij [J als slac ht otfers van hel systeem
B maar hun eigemlfcn een fikse som als sc had evergoed ing vtm dc Nederlandse overheid:
f 300,· per vrijgemaakte slaaf. Om voor di e
vergoeding in aa nm erking Ie komen, dienden de
eigena ren van de s laven of hun gevolmachtigden binnen dertig dage n nà de afkondiging van
de wet in de kolonie Surina me, een 'borderel van
aangifte' in duplo b ij de gouvcrne1l1cnts-

sec retarie in Paramaribo in tc leveren. In artikel
5 van de 'ema ncipatiewet' stond omschreven
we lke gegevens de eigenaren in deze bordere l

moesten verschatTen. Ailcre erSl11l 0estcI1 zij de
na men van dc plantages waartoe de s laven be horen verme lden. Vervolgens dienden de name n
en de woonplaatsen van de eigenaren, of van hun
gevolmachtigden , te worden vermeld, Pcr pla ntage moesten z ij aangeven: de (pcrsoo ns) naam
va n de slaaP , zijn ges lacht, zijn ouderdom. het
bedrijfofberoep dat de s laaf uitoefe nde en zijn
godsdien st, Indi en er s lave n bij waren die recht
op Illanumi ss ie hadden, moe st men dal ook
verm elden, Hetze lfde gold voor slaven die:
' door dc bevoegde commissie gerangsch ikt z ij n
on der de suspcc ten van besmetting door de
ziekt en vall melaatsheid en elcphantiasis:
Op de gouvernementssecretarie vergeleken
de ambtenaren de aa ngi tie borderellen allcreers!
meI de aldaar gedeponeerde s lavenreg isters,
Vervo lgens gingen in maart 1863 verificatieco mmi ss ies langs de plantages om de borderel len te verge lijken met de aam. . ezigc slaven,
Slaven die in Paramaribo woonden. dienden
zic h op vaste plekken În de sta d te melden, Elke
veri ricatie-colllmissie bestond uit drie leden en
een toegevoegde arts, De arts had als taak tc

Taalk/lnde, Lellakll/u/e, CIIIIIIIII' en Geschiedellis 19(2): J 78-JX 7

De oplll.!//ing I'ml de slol'emU ill

bepalen orde slav(:\l kden aan elcphnntiasis or
lepra, ConswtccH!C hij een van deze gevreesde
ziektes. dan stuurde h ij de slaa f l1,lar ParaJl1~lribo
voor et.: 11 .\'('('O//(( opilliol/. De commissies maakten ecn pnK:es-verbaal op vall hUil vcri ficatie. In
de periode tussen het inleveren van het bordt.:rel
in september I X6? en de verificatie ter plekke
was soms al weer het eCIl en ander vcranderd.
Slavcn waren geborcn en overleden, sOlllmigen
blekt.:11 al\ve7ig omdat 7ij verhuurd waren el1
nllCkn.:n waren intll~scn wcggelopen. Door de
verilïcatielijstcn te vergelijken met dc borderdli.:n kan hel dcmugrallscI\ verloop ItIssen september 1862 en maart 1863 gereconstrueerd
worden. In het Archiefvan de Alge mene Rekellkamer ontbreken overigens dl' gegevens van dl'
Gom crnementss lavcn en van de slavcn op het
lcprozeninstitullt Batavia. Dat komt omdat de
koloniale overheid zichzei f geen tegemoetkoming toekende cn leprozen voor vergoeding
wC'rdcn u itgczollderd.
Een tweedc cOlllmissie was bclJSl mct de
controle van de eigendomsbewijzen en de vaststelling van de eigendomsrcchten en de toekenning van de tegcllloL'tkom ingsgelden. Eigenaren dienden namelijk bewijsslLlkken te overleggen d<tt de slmcn van hen waren. De niet in
Su rin amc wonende L'igena rcn stuurden onder
bt.:g,elciding van notariële <leIen bewijsstukken
naar Surilwllle en benocmden gemachtigden die
gerechtigd waren de in Suriname te uit te betalen
tegel1luctkorningsgelden te inncn. Het archief
vun de Algemene Rekenkamer bevat deze
nOlari~:rc aClCn. maar helaas niet de ingestuurde
bewijsstukkL'll. Het 1110el de moeite w'aard zijn
eens in de archievcll van die notarissen te kijken
of.t:ich daar nog slllkkcll ovcr Suriname be\'in·
den. Immers, vele fan1ilies werkten gcneratil's
lang l1lL't een bepaald notariskantoor. De in het
Archief van cIC' Algemene Rekenkamer voorkomCIHk notarissen kunnen natuurlijk 'gelegenheids' notarissen zijn geweesi zijn en dan 7al
diens arehiel'verderniet veel n~levaJlte gegevens
bC'vattl'n. maar is het l'en 'huis' -notaris dan isde
kans grool dat de eigendomsrechten, al dan ni('t
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met verwijzingen naaranderl' notarissen, \élnal'
1863 in detijd terug te volgen zijn met c\'cntucl'1
andere bescheidcn waarondcrsl(lvl'1l1 ijsten. El'1l
van cic auteurs van dit artikel. Ok kc ten 11 0"1.:. is
van plan in de loop van 2001 ('en notarisscnbodj . . lIi\ tI.: geven . \

W;\T VOOR (iEGEVENS

De aangi lieborclerellcn kUllllen als l'en Volblelling van de slavenbevolking van Suriname worden beschouwd. Met behulp vall de daarop vermeide gegevens. alsmede van de bijgevocgdc
documcnten in de dossiers kan heel wal bestudl'crd worden. Alkreerst is hl.:l mogelijk ecn
demografische kaart van de slavenpopulatie in
1862te gevcn. De lijsten vellllclclcn namelijk de
sek~e en dc kcft ijd van de slavcn. In sOlllmige
gevallen werden op de borderellen familierela1ies aangegeven. In de Emaneipatieregistcrs
werden de ramilierclaties mcestal wel vermeld,
SOI11S allecn door middel van een accolade LOIl der nadere precisering. Vaak leefden op de plantages nog drie generat ies; grootmoeders Illel
kinderen en de kleinkinderen (via hun dnch ters). Het is dus ook mogelijk het gClllidd~lde
(nog levende) kindertnl tc berekenl'1l wanneer
de <tClngifieborderellen cn de Em:tllcipatieregisters worden gecombineerd. Alk slaven komen crin verde r voor met ';én naam. Een Illlllilienaam hadden de slaven niet. ; Een analyse van
deze slavennamcn kan duidelijk maken welke
nallll:ll vee l geb ruikt werdell en meer inzicht
geven hoc die namen lot stand kwal11l'll. Zijn het
in 1863 nog namen die duidelijk door de planters gegevt.:n wa ren, of hadden ook de slaven
daarin al \Val te zeggen? Op dc lijsten wc rel nok
(\(Ingcgeven welke fUllcties. c.q. bcrot.:pcn de
slaven uitoefenden (vcldll1<:id, tilll!l1erneger.
basya. et cetera). lI et wordt dus mogelijk een ell
ander te zeggen over de sociale structUHr DP de
plantages. Daar ook aangegeven wordt wat voor
soort plantage (suiker, kolfic. cacao. hout), kan
het type plantage wc('r als variabele di\:ncn.
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(Denk aan uitsprak en als: op koffiep lant ages
was de ge m iddeld e leeftijd van de s lave n hoge r/
lager; werden gemiddeld meer/minderen kinde ren ge bore n. et cetera ). Er zijn nog een groot
aa ntal andere vari abe len wélafmee m et dit materiaal gestoeid kan worden het district, de juridische statu s van de slaven (plantage- en pri vé-

slaven). het type eigenaar (christen. jood. wit.
gek le urd, zwa rt, Surinaams en ni et-Surinaam s).
In het arc hi ef va n de Algemene Rekenkam er
duiden de termen privé- en plantagesJaLlf gee n
werk zaa mheden aan, maa r de juridi sche statu s
V[l ll de betreffende s laaf: ee n pri vé-slaafwas het
eigend o m van ee n particulie re eigenaar en ee n
plantageslaaf behoorde tot de boede l va n ee n
pl antage. Een plantageslaaf, in de definitie va n
de Algemene Rekenkam er, kon het werk van ee n
pri vé-s laa f ve rri c ht en en een pri vé-s laaf kon
plantage-a rbeid ve rri c hten. De meeste s laven in
Suriname waren gee n privé-s lave n, maar behoorde n bij het onroerend goed van een be-

paalde plantage. Dat klinkt erg onsympathiek.
maar het had voor een slaafwe l voordelen. Hel
was in S urinam e vrij moe ilijk slave n buiten hun
toeste mming om te ve rkop en van de ene naa r de
andere plantage. Natuurlijk vonden de pl anters
daar wel wat op: zij verhuurden de s laven aan
een andere plantage. Op de plantage waar zij
werkten, g in gen zij dan ook vaak wonen. De
A Ige mene Rekenkam er kl assee rde de s laven
onder de pl antages waartoe z ijjuridisc h be hoorden, maar het kon du s zijn, dat zo' n pl antage al
ve rlat en was. Een voo rbee ld . De planta ge Man
Bijou was in 1862 allang verlaten (z ie Oostindi e

1989) en de slaven werkten al heel lang op
Roozenburg (een plantage va n de ze lfd e eigenaren ). De s la ve n waren echter nooit verkocht,
zodat zij in de archi even vall de Algemene
Rekenkamer gerubri cee rd werden onder Ma n
Bijou. Het omgekeerde kvvam ook voor: plantages di e wel in bedrijf waren, maar geen eigen
s lave nmacht bezaten. Die plantages kom en dan
in de archi even va n de A lge mene Rekenk ame r
ni ct voo r.
Het aardige is nu dat in de Eman c ipati e-

reg isters (een tweede lij st va n de s lave n in 1863.
die zich in Suriname bevindt) men de s laven ni et
gerubriceerd heeft naar juridisch e igendo m,
maar naar de plek waa r z ij daadwerke lijk \\/0011den. Een verge lijking van de twee archieven
geen dan inzic ht in de mate waarin slaven ver-

huurd waren. Dan wordt ook duidelijk welke
plantages in 1863 ve rlaten waren. Pl antage
Peperpot komt bijvoorbeeld ni et voor als plantage in de Reke nkam er. terwij l deze we l voorkomt in de Eman c ipati eregisters. Juridisch had
de pl antage dllS geen slaven (Reke nkame r) ,
maar er werkten er wel de nodi ge (Emancipatie-

reg isters).
Behalve de s Javenpopul al ie kan ook de kla sse
va n e ige naren ond erzoc ht worden. Bij het popula ire beeld van de s lave rnij hore n zwa rt e slaven
en witte meesters. Dit is ec hte r ee n s ituatie di e
voo r Suriname in 1863 al ni et meer opging. Met
name met betrekking tot de eige naren in Surinam e kan gesteld worden dat zowe l blanken,
mulatten als zwarten slave n bezaten. Het is van
Suriname bekend dat de meeste slaveneige naren ni et in Suriname, maar in Nederland
woonden (het zogenaa md e absentisme der eigenaren). Deze mensen waren uiteraard vr ij we l

zo nder uitzondering blank. Uit de lijst blijkt ook
dat re latiefvee l Duitse rs s lave n ' beza ten '. Eigenaren woo nden ve rder in Oost-Europa, in de
Ve renigde Sta te n, in Groo f-Brittan ni ë en in
Frankrijk.
Ook over 'weggelopen ' s lave n is in de archieve n van de Algemene Reke nkamer natuurlijk
het ee n en ander tc vind en. De e igenaren waren
verplicht tot in lengte van dagen de wegge lope n
slaven bij de jaarlij kse opgaven' mee IC nem en'.
Deze verplichting ve rv iel wanneer de wegloper
terug keerd e of wanneer z ijn overlijden kon worden vastgeste ld. Op de aanginelijslen werden
dan ook weglopers genotee rd di e gezie n de
lee ftijds indi cali e reed s lan g overleden zo ud en
moeten zijn . Bij weglopers denke n wij meestal
aan de s laven die zic h aans loten bij de Marrons
in hel binnenland. maar cr waren ook weg lopers
die in Paramaribo onderdo ken en z ich min of
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dt' slm'('mij ill Surinallle

m ee r o nopge me rkt ycsti gd l.: l1 tu sse n dc vrij e

popul ati e. A Is zo ie mand dan ove rl eed. bl ee k hij!
zij ni et beke nd IC zij n in de burgerlijke stand,
terwijl oo k ni emand wist van we lke plantage dc
persoo n a [komst ig was. Voo r zove r deze mensen
op dc ve ri fica tie lijsten terec ht kwa men, krege n
zij het predikaat ' weg lope r',
De cma nc ipat icgc ld e n be te ke nd e n ink o me n.

IT\aar cr wa ren nogal wa t eige nare n met sc hul den. Schuldeisers kon den via ee n ge rec htelij ke
procedure in Para mari bo een claim legge n op de
tegc llloelk ollli ngsgc ld cn. Dat gebe urd e vee lvuld ig. een nade re a na lyse moe t du idelij k make n of di e sc hulde n he t gevo lg ware n van s lec ht
ll1 ana gemen t bij een dee l va n de eigenaren. o f

dat dc pl anl agelandboll w in dezc period e ni ct
bijzonder rendabel was.
In de afge lopen jaren hee n Okke tcn Hove de
gegeve ns uil deA lgcll1enc Rekenkal1ler di e mct
dc eman cipati e der slave n va n Surin ame Ie make il hebben in eell data -bestand ond erge brac ht.
Di t dee l va n hel archief va n de Al ge mcne Rekenkamcr is nu gedi g itali seerd en aa n de bewe rking wordith ans gewe rkt. Het is zijn bedoeling
de gegeve n':) vi<1 lmern ct besc hikbaa r te stcllen
in ee n samenwe rki ng meI het Algc mee n Rij ksarehicf te Den Haag. Dil archief is moment eel
dru k doend e allerlei databestand en op deze
wijze voor het publiek besc hikbaar te stellen. De
geïnt eresseerde leze r wo rdt ve rweze n naar de
URL www.arc hi cf nIlS ur iname/, waar zich de
hOlJlepage bevindt 'A rbe id op Co ntrac t' . Ac bter
deze hOl1lepage hee n het ' Proj ec t Hi stori sc he
Database Surin ame' de gegeve ns uit de Iml11i grati crcgisters voo r Hindostan en en Javan cn
bewerkt en zodoend e voo r gencal oge n en wetensc hap pers besc hik baar ges teld. Moment ee l
wo rdt ove rl egd in hoeverre de gegcvens uit dc
da w -has/! va n Okke ten Hovc hi erbinn en ee n
pl aats kunn en krijgen.1>

2R I

EEN BORD EREL
0 111 de lezer eell idee te geve n hoc zo ' n bonlerel
er uitziet, hebben wij ge kozen voo r di e v<l n
eigenaar Kcij ser waa rop dc s lave n voorkolllen
di e in I R63 de t~lIll ili e naam Scrk ei ont vin ge n.
Dat is ni et een willekeuri ge keuze geweest.
Okke tcn Have is getro uwd met ee n Serke i.
Onde rstaand e borderel is gee n bro nge tro uwe
wee rgave va n het origineel. Om ee n en and er
wal overzichtelijker te maken zij n wa t klein e
wij ziginge n aangebrac ht. In het orig inee l werd
het geslac ht in twec kol ommen aan gegeve n, met
stree pjes . Wij hebben ge kozen voor dcove rzichtelijker noterin g: m o f v. De borderel was ook
ni et sec uur in de noterin g van de lee liijd. SO m s in
ge boo rt ejaar. so ms in lee rtijd . Wij hebbe n
ove ral lee ftijden va n ge maakt. Verder waren er
nogal wat onduid elijke aanhalin ge n o f streepjes. die wij weggewe rkt hebben. Twee kolomme n d ie op andere bord erell en stond en hebbe n
wc ni et ove rge nomen. omdat de inVlIlIers voo r
de slave n va n Keijser hierin geell gegeve ns notee rden (de ko lommen waarin dege nen genotee rd dienden Ic worden di e rec ht hadde n op
manulllissie en/o fdi e ve rd ac ht werdcn te lijden
aan e lephantiasis o f lepra). Ond er het kopje
'Aanteekenin g' hebben wij bij deze bord erel de
l~l ll1il ie n aam ve rmc ld, di e de slave n ginge n voere n na de emanc ipati e. (De namen zijn afKomsti g uit het Emancipati eregister: zoa ls gezegd
staan in de archi eve n va n de Alge menc Rekenkam er gee n fa m iIienarnen). ') . .
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No. 427 (631) Wed M.A. Keijscr (Paramaribo); tegemoetkoming f 18.300,-; dd 27-10-1862
Codsdiensf

Aaflleekening

ponlencger

Mbr

pOlltcncgcr
pontencger
ponlene-ger
pontencger
pontcneger
pontcnegcr

geen

Gaauwz
Semil
Semil
Milling
Naldo

Naam

Ges/ac/I!

Ollderdom

FUI/efie

James
Macon
Maurits ol'Marius
Present
Adolt"

m
m

36
39
25
25
19
16

Julius

Mentor
Leentje
Albcrtina
Sabina
Meyntje
Margaretha
Sophie
Venus
Betsie
Trijnlje
Magdalcna

111

m
m
m
m
v
v
v
v

27

v
v

64

v

47
19
46
48
24
16
15
47

v
v

Doonje
Jaquelina

v

C lementina

v

Mathilda
Philipina

v

v

Josephinil
Anto inetta
Jansi

v
v
v
v
v
v

Wi IIcm

III

Roxanna
George
Meintje

III

Bébé

30
15
30
49
31
27

v
v

Hcnrictte

Truitje

64

v
v

Coba
Mietje

v

Hector
Heintje

In

Lodewijk

III

Thcodorus
Daniel
Adam
Alexander

III

v
m

In

m
m

18

18
23
oningevuld
oningevuld
oningevu ld
oningevuld
oninge'luld
oningevuld
on ingevuld
oningevuld

14
48
46
7
6
54
45

huisJ11cid
huismeid
huismcid
huis!l1cid
kokkin
huismcid
huismcid
huismeid
wasmcid
huisl11cid
huismcid
huismeid
huismcid
huismeid
huis111eid
huis111Cid
huis111Cid
hui smeid
huisllleid
huis111Cid
huismeid
pontcneger
huismeid
voctcboi
huislllcid
huismeid
huismeid
pOllteneger
ponteneger

pontellcger
pOlltcnegcr

Re

geen
geen
Luthers

MBr
Br

Jamin
Dola11

Gaauwz

geen
geen
geen

Casl11ier

MBr
MBr
geen

MiJling
Milling
Milling

MBr
geen

Negnod
Negno~

geen

Negno
Serkc;

Mbr

*'

Re

geen
geen

Re

gcen
Luthers
geen
geen

MBr
MBr
MBr
MBr
gecn
geen
geen

Re

geen
geen
geen
geen
geen
gecn
geen

Semil
Lande

Scrkei
Serkei
Serkei

Naldo
Jamin

Slei

**

Borgwit
Borgwit
Borgwit
Borgwit
Borgwit
Semil
Borgwit
Jamill

Naldo
Borg\vil

Slin
Scrkei
Scmil

Lap
Zoop

De opheffing \'{/II de slm 'Cri/U il/
Daniel
111
2S
Frcdrik
111
32
(,Icopal!"a
v
5
Christina
v
5
Madalijntjc
v
5
LOllisa
v
5
Cornelia
v
5
Adolfina
v
3
Willialll
111
32
Petrus
111
29
Johannes
111
I
Geluk
111
27
Marit
v
35
Ilcnry
111
10
Ilcrlllan
111
8
Petrus
111
5
I-Icnricttc
v
3
Johannes
rn
32
Christiaan
III
I
COl'l1elis
111
I
Alfred
111
I
Totaal: 62 slaven (29manncn ell33 vrouwen).

Re
MBr

*
**

.)'I/I'Îl/lIII/C

pontenegcr
pon Ic neger

Re
MBr
MBr

Re
geen

ponlcncger
pontencgcr

Re
RC
Re
Re
MBr
gecn

pontenegcr
huismcid

pontclleger

RC
Re

2X3
Eijckcnb()()1ll
Lak
Milling
Serkei
Milling
l30rgwit
Caslllicr
Sem iI
13 ij
Mat
Aardnool
Granvilk
Kwcekcling
Kweekcling
Kwcàcling
Kwcàeling
Kwel.:kl.:ling
Semil
Ncgnod
Kwcl.:kcling
Semil

Rooms Katholiek
Moravische Broedergemeen te (' Evangelische Broedergemeente (EBG))
Geen beroep in kolom 'fun ctic'
Geen re ligie in de kolom 'religie'; verwa rrend omdat ook dc term 'gecne' werd gl.:bruikt
AanQcvraal!.d voor mallllmissie
Gee~ na'IIl;: uit andere stukken bleek dat bij de notering van de !:11l1ilienalllen in de
Emancipati eregisters fouten zijn gemaakt: niet alle geëmancipeerdcll zijn daarin vermeld.
Het kan ook zijn dat zij tussen de ve rifi catiedatum (I april t S63) en de Emancipatie ( I juli
1863) is overleden ofdat zij zich alsnog heelt verwijderd ell daarom niet werd opgcnomcll.

De analyse van deze aangiftcbordercllcvert ons
de voIgenrIc gegevens op. De slaven stonden in
de slavenregisters tcn nallle van Mozes Abraham Keijscr. Op 27 oktober 1862, de dagtekening van de invulling va n de aangiftebordcreL
was Mozes Ab raham Kcijser recds overleden.
want zijn weduwe Sara Jacobs vulde de borderel
in en ondertekende dezc. Dc veri !'icatic-commissie, bestaande uit I-I. Schorrcnberg. Ie olTicicr van gezondheid. G. Duijckinck. A.D,
Charlouis en FP. Kamerling bekeek de slaven
van Keijser op I apri l 1863. I-Iet dossier van de

weduwe M.A.Keijser bevatte geen proces-verbaal; wel een mededeling, (van dc vcrilïcaticcommissic) op de borderel dat 'deze conform is
bevonden' met daarbij de mededcling dat vijf
slaven (medisch) warcn gevisiteerd ell gezond
bevonden (Maurits of Marius. Present. Jul ius,
Willem en Adam). De arts had dus deze vijf
slavcn ervan verdac ht te lijden aan de gevreesde
ziekten lepra of clephantiasis. Gelukkig voor
hen was de vrees van dc arts ongegrond. Lijdend
aan één van deze ziek tcn zou ge leid hebben tot
verbanning uit de samenleving en opname op
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het leprozen instituut Batavia. Ook de eige nares
mocht zich ge lukkig prijzen: verw ijdering uit de
samenl eving betekende ook gee n vergoedi ng.
Door een com mi ssie belast met de toekenning
van de e igendomsrechten, werd haar recht op 3
juli 1863 a ls erfgenaam va n Mozes Abraham
Ke ij ser en als e igenares erkend. Op 30 juli 1863
werd een bedrag van f 18.300,- betaalbaar gesteld maar pas op 15 april 1864 uitbetaald, De
fami lie Keijser woond e in Para maribo en haar
slaven waren aldus in principe stadss lave n.
Op de borderel komen 62 slave n voor: 29
mannen en 33 vrouwen. Opvallend is dat vee l
mannen we rk zaam waren a ls 'po nt enegers'
(62%) e n vee l vro uwen a ls ' hui smeid ' (73%).
Keijser had dus blijkbaar een transportbedrijf,
waa rbij z ijn slave n de vrac hten over de rivieren
ve rvoerde n. Gezie n het grote aantal hui sme ide n
is de conclusie gerechtvaardigd dat Keijser ook
een soo rt sc hoonmaakbedrijf had, Je kon bij
hem huishoud elijk personeel huren, De wasme id en de kokkin za l voorde familie Keijser en
de bij hen wonende slaven gewerkt heb ben. Een
and ere mogelijkheid is dat zij een boarding
hOI/se dreven, maar dan is een aantal van 24
hlli smeiden we l aan de hoge kant. Een combinati c is natuurlijk ook moge lijk . Misschien leverden de vrouwen ook we l andere diensten dan
huishoud elijke. De geijkte bronnen hi ervoor die
uitsluitsel zo uden kunnen geve n, zij n de wijk-,
de patent- en de slave nregisters die - indien
bewaard gebleven - zich in Paramaribo bevinden. De in 1828 ingevierde wijkregisters verme lden in Paramaribo per adres de vrije bewoners; tot 1845 bevinden zij zic h in het Algemeen
Rijksarchief te Den Haag. De pate ntregisters
geven een overzic ht van de verl eende patenten .
Een patent is ee n bewijs dat iemand bevoegd is
tot het uitoefe nen van handel, beroep, bedrijf of
handwerk alsmede het rec ht dat men voor een
patent moest betalen, In Nederla nd werd het
patent in 1893 afgesc haft. De slavenregisters
geven, naast de e igendo msrechten, aan welke
slaven verpand ofverh uurd zijn.
De slavcI1m3cht van Keijserwas religieus niet

homogeen; 41,9% was ni et gekerstend en van
12,9% werd geen religie opgegeven, Het belijden van ee n christelijkc reli gie was bij de Emancipatie - in tegenstelling tot bij manumissie geen voorwaa rde voor vrijdolll. Opvallend isdat
ze lfs binnen de families een deel kath oliek en
een deel Herrnhutter was. Van de zes personen
die de naam Serke i on tvi ngen, waren er twee
katholiek, terwijl de vie r anderen ongetwijfeld
hun uit Afrika sta mmende ge loof beleden. Van
de vier personen di e Negnod ginge n heten, waren er twee katholiek, één een aanhanger van de
EBG en één niet bij een christel ijke kerk aa ngesloten.
Kijke n we naar de leeftijd en, dan va lt op dat
de gemidd elde populatie jong was." Van de
mannen was 34,5%jongcr dan vijfrienja ar. De
leeftijdsgroep zesti en tot veertig omva tte 41,4%
van het totaa l, die va n veertig tot zesti g jaar
13,8%, terwijl slech ts één man ouder was dan
zestig, Gee n leeftijd werd vermeld bij twee
mannen. Van de vro uwen was 2 1,2%jonge r dan
vijftien jaar. De leeftij dsgroep zestien tot veerti g omvatte 42,4% van hel totaa l. De groep va n
veertig tot zestig omvatte 15,2%, terwijl ook bij
de vrouwen maar één persoon ouder was dan
zesti g. Niet aangegeven was de leeftijd bij
18,2% vrouwe n. Zowe l bij de mann en als de
vro uwen was de gem iddelde leeftijd 24 jaar en
ee n paar ma anden. De ges lachtsve rhoudin g is
87 mann en op 100 vrouwen.
Op deze borderel werden 62 slaven aangegeve n; één va n hen kreeg nog voo r I juli 1863 cle
vrijheid, nam elijk Doortje, Z ij werd op 24 december 1862 door weduwe Ke ij ser onder de
naam Adriana Doortje Keisser gemanumitt eerd.
Een tweede slav in uit de borderel kreeg gee n
fami lienaam. Vermoede lijk overleed zij tu ssen
het moment van verificati e en de Dag van de
Emancipatie, of heeft zij zich a lsnog, nadat de
verifi catie had plaatsgevonden, verw ijderd. Onder de zesti g personen di e wel een fami\\enaam
krege n, werden 22 namen verdee ld. De fam ilies
Borgwit en Semil bestonden uit acht personen,
de families Kweekeling. Milling en Serkei uit
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zes. Aangezien de nalTICn famil iegcwijs werden
toegekend (I-I elstone & Vernooij 2000: 40). kan
uil deze borderel geconcludeerd wordcn dat
derticn slaven van Kcijscr alleenstaand warcn.
Hierbij moet wel opgemerkt v/orden dat personen dic op een borderel als eenling een familienaam kregen toegekend. \'cnvantell kondell hcbben onder slaven toebehorend aan een anderc
meester, of onder de groep gemamJmittcerdcll
die een zelfde naam droegen. Geëmancipeerden
Illel een gelijke naam zijn altijd aan elkaar
venvant.
Dij het toekellnen vall t~lJ1,ilienmllen aan de
geëmancipcerdcn gebruikte men soms Ilamen
dic al aan gcmanul11 itteerden waren gegeven. De
in de borderel van Keijser voorkomcnde familienaam Aard noot was bijvoorbeeld op 19l11aarl
1860 ook verstrekt aan de gemanul1litteerde
s.lavin Manh,... Hoogstwaarschijnlijk is in deze
gevallen sprake van verwantschap. maar of dil
echt zo is, z,ll moetcn worden vastgesteld met
behulp van de Burgerlijke Stand in Suriname.
Ook de familienamen Lande, Semil CIl Stilt
bestonden al onder gelllanumillecrde SurinHmers. Bij dc familienaam Lande hoen cr geen
familierelatie te bcstaan omdat het betekent dat
(h: slaat' overheidsbezit was geweest. Bij de
naam Semil zien wc ecn mooi voorbeeld van
naamsverdraaiing. In 1851 malllJll1itteerde de
slavcneigcna,lr Limes een aantal personen die
daal'llaclc t~llllilicl1aall1 Semil kregen. Het was in
Surinarnc verboden dat voormalige slav~1l een
fami lienaam kregen die ook onder de EUfOpcan(:11 bestoneL Slei het geval dat de planter Limcs
e~1l kind had verwekt bij zijn slavin en hij
moeder en kind l11anullli tteerde. dan mocht zijn
eigen kind nooit de naam Limes dragen.
Hoogstwaarschijnlijk duidt een oIT\(lraaiing
naarSemil opdit soort relaties. Opvallend in het
slavenbestand van Keijser is dan dat sOlllmige
slaven de familienaam Serkei krijgen. In hoeverre en op welke manier de geëmancipeerde
slavcn van Kcijser dic de achternaam Sel11il
kregen, verwant waren met dc gemanumit~
teerden van Limes is moeilijk te achterha len.

2~5

Uit een vergelijking van de eJllalleipatielijsten en de aangiftehorderellen blijkt dilt de
fumi Iienaam Kweekel ing ook gegeven werd aan
een slavenfamilie (lP plantage Klcinhoop. De
familienaam Lak w.;rd verstrekt op plantage De
Guineesche Vriendschap en dc naa111 L,JIld(:
werd een familienaam V~1ll slaven op plantage
Gcyersvlijt en van slaven wonend op hd etablissement Batavia (1eprozcninst ituut). Op plantage
Zoelen kreeg een familie de naam Semil. Een
drietal slaven van Rachel M. Polak te Paramaribo ontvingen de namen William lak, Keetje
Lak en Pierre Lak. Een slavin van EstelIa
.Iacquclin<l Bosl11<1ns, eveneens uit Paramariho,
kreeg de mtal11 Fredcrika Stel. De 11111lilienameJl
lak en Stel zijn, met behulp van de eigenaargegevens, gemakkelijk verklaard: Lak als
afkapping van Polak en Stel als alkapping van
EstelIa. Zoals eerder geschreven, Jlloesten de
namen t~1ll1iliegewijs worden toegekend.lndÎ~n
dit correct is toegepast, dan bi ijken de shlven van
A.M. Keijser verwanten tc hebben in Paramaribo en op plantages. Er was blijkbaar een
druk 'verkeer' van slaven (verkoop, verhut\r,
verpanding en verbm1lling) tlJSS~1l de plantag~s
onder! ing en lussen ParaJTlaribn en dc plantages.
Dcze verwantschapsstructuren behelsden
a!le vcrwuntschapsrclatics bchillvc Je bam.! tus-

sen moeder ell kind(ercn), Zo konden broers en
zusters of een oma en haar k leink Îndcrcll, indien
dc dochter/moeder r~eds overleden or gcma·
nUl11ittecrd was, over verschillcnde pluntagcs
en/of stadseigenarcil verspreid zijn geraakt. D~
band tussell moeder en kind, ongeacht de leertijd
van het 'kind'. was onverbrekelijk Cil werd alleen als s\rafnuwtregel toegcpast. Soms gebeurde het ook dat een moeder ell CI,,'I1 kind niet
met elkaar overweg konden en dat op verzoek
vaJl een van beide partijen de band JOOl' verkoop
verbroken werd. Alleen bij verkoop 'voor den
vrij(lol1't' mocht een band lussen moeder en
kind(ercn) vcrbrokenlVordcn (Ten Hove 1996).

Over de slavenroepnalllcil valt met betrekking, tnt de boniere\ van M .A. Kcijscr niet veel te
zeggen. De meeste namell zijn, zoals \vij nu
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zouden zeggen. c hri stelijke voornamen. Allcen
de navolgende namen zijn als typische slave nnamen aan te merken: Present, Ve nus, Mentor,

I-lector, Gel uk en eleopat,.a. In de regel is het zo
dal de typische slavennal11ell mee stal voorkomcn onder de: oudere slaven.

TOT SLOT
Dcanalyse in de vorige paragraafis het resultaat
van sleeh ts éen aangiftebordere l. Voor genealogen zijn dit soort analyses nafuurlijk het meest

De auteurs hebben besloten pas tOt publicatie
van de gegeve ns uit de Algemene Rekenkamer
over te gaan, zodra de familienamen die te
vinde n zijn in de Emancipa ti ereg isters bij de
hie rboven beschreven data zijn gevoegd. Pas
dan ontstaat een ook voor genea logen belangrijke databank , waarin de afsttlmmelingen va n
deze slaven via hun achte rnam e n op zoek kunnen gaan naar hun Surinaamse mols. A ls dan in
de komende jaren ook de gegevens uit de
plantageregisters in de via hel internet beschikbaar geste ld e databank worden ingevoerd, kan
men vanuit elk e plek in de wereld met een

interessant. Eerder in dit artikel hebben wij een

internet aansluiting op zoek gaan naar de plan-

aantal variab elen genoemd die behulpzaam
kunnen zij n bij een meer wetensc happelijke
analyse. In de borderellen staan belangrijke gegeve ns van de slavcnpop ulati e in Suriname vlak
voor de Emancipalie. Hel gaat hier om een
opsolllmi ng van meer dan 36.000 slaven. Om te
illustrercn wat voor soort gegevens binnenkort
beschikbaar kOf11en. hebben wij voor dit artikel
een vrij eenvoudige bordcrel uitgekozen. De
behamieling va ll een borderel waarop atle varÎabeien geanal yseerd zOl/den kunnen worde n. zou
de leng te va n een artike l hebbe n overschreden.
De borderel van M .A. Keijser bevatte bijvoorbeeld geen gegevens uil de nOlari ëlc akten omdat het hi er 0111 slec ht s éé n eigenaa r gin g, die
bovendien in Suriname woonde. De familie had

tage waar de vooroude rs werkten en naar de
eigenaren voor wie zij we rkten. Op dat laatste zit
men misschien ni et zo te wac hten, maar voorbeelden als Umes en Semil en Keijser en Se rk ei
late n wel zien dal seksuel e relaties - en echt ni et
enke l ongewenste - de g re ns tlIssen vrijen en
onvrijen regelmatig overschrede n.
Wie niet zo lan g kan wachten, kan ze lf gaa n
spe uren in het Arc hi efva n de Rekenkamer, dat
z ic h bevindt in het Algemeen Rijk sa rchi cf te

Den Haag. De gegevens meI betrekk ing lOl de
Ema ncipatie zijn te vinde n in de 'Klapper op de
namen van plantages. plantage -eigenaren en
slave n- eige naren en stukken betreffende de verantwoording van de uitbetaling in verband met
de ophelTing va n de slave rnij in West-Indië,

ook geen schulden, zodal we in dit dossier geen

1863- 1862'. Dil archief bevat overigens ook de

stukke n tegenkomen van I11cnsen di e een ge-

gegevens met betrekk ing tol de slaven va n

deelte van de opbrengst claimden.

Aruba en de Nederlandse Antillen.

NOTEN
I. Bron: Gouvcrncmenls-bladcll WJ/l de kolonie Surin:l1l1c. 1856-1872. ROllcrdmn : 11 . Nijgh.
2. Onder m:lrnlmissie wordt verst:lan dat een sbaf(reeds in de periode van slavernij) een vrij per.~oon werd. Voor manumissie was
toestel1lmin~ van de overlH.:iJ rmdig. w;Jnrdoor cr een aantal maanden zal tussen de aanvraag voor manumissie en de
daadwerkelijke vrij wording. De eigenaren dienden aangifte te doen van elke s[~laf. ongeacht of voor deze nu wc! of geen
rnanurnissie was aangevraagd . Het redl! hebben op IllHlmrnissie ontsloeg de eigenaar niet van de verplichting de slaaf op de
borderel op te nemen omdat de persoon zolang hij/zij nog niet ofTicieel gernanurnittecrd W:l~. in juridische zin nog slCedsslaafwas.
:I. In de tek st is steeds sprake van· slaaf" en vml ·zijn'. Gelieve hiervQorle lezen' slaaf/slavin'. respectievelijk 'zijn/haar'.
4. De lilcl z:\\ vermoedelijk luiden: 'Surinaamse plantages ell het Nederlands notariaat: Algemene Rekenkamer 1863'.
S. De familienaam die de slaven bij de emancipatie kregen. is in het Arehicfvan de Rek:enbrner helaas niette vinden . De lijstcnillet
familienamen, de zogenaamde Emancipatieregisters. bevinden zieh in Suriname. Er is een samenwerkingsproject lUssen hel
LanclsarehicfSurinarne.lll::t Rijks:lrehicfVtreeht en het Insfi/lH!t voorCulturelcAntropologie van de Universiteit Utrecht. waarin

287

6.

7
N

9.

i~ arg<.:~pr{l"1'11 dCh' ilrdlil'\'l'lll .... \'crfi lml:n . I)oordl' \'C11i<.'kt .... l .... rhouding..::l1ll1SSl'll N..::d . . rhmlll'll Surinam . . bkcl.. c\'n cn ~lIldn in
dl.' a(gcltl!ll'11 jaren mncilijl.. rcali~Cl'rh<lar. N:I verfilming LOudl'll "OI,il:cl1 van dl.: .:m:lI1cip:llidijsl in Nl'(krlalld hC~L'hikha;lr
/"1)I1lCIl. 0pdal hO:I ook l'Oor Surinamers i11 r--,' clkrland \1111gclijk lOl! I\un.kn dele jijsll'n \'llor gcn..;al(lgi~ch 11Illkrfod.. IC raadplegen .
Ik duur Okk..: 1"::11 r lun: \ cl"7amddc manul11issiq;cgcn' lls dil' lcn:chl zij n gcl..nl11\!11 in Lh: publicati..: \/11/1111111" 1;(.1 il/ Sl/ril/(il//e,
183]- /8ó3 waarhij Frank DragtL'nstcilll ijn Illcdc\\crkillg \crlo.:C'ndc dll(lfCCIl (kd \:lll d..: lilc ratull rSl l1 dil' op l.io.:h Ic ncmen. lullen
binnenkort 001.. \ ia h":l 'I'rojc<.:\ Ilisl(lri sche Datahas..:: Suriname' I i<l mlCfI1ct ter bl'~dJik\..illg Ilmd":l1 gc~kld"
I\kt hetrekking lot de Sl:lll'll '" m d..: \\'eduI\lo MA. KeijslT maa\..l\: de I:rllanl'ipaliercgisl":r.~ gcell 1l1l"ld ing ,<lil ,Ic olltkrl in g..:
familierelaties , Wcl \\'o.'rd dllor middel van accI)lades <lallgq;":lcn dat d":l": :lill1\\\:l.ig \\'a\
Or de honkr..:! \..omen (,2 ~I a\ 'e n \'oor, maar DOOrlje hlllli niet v,lor \..:rg;oeding in aanmer\..ing \\..:gl'I\S l1Ii!lltjJl1 is~il' 11:1 inkn'ring
\an d..: burdcrl'l.
Wc mnClell bij dc intl'rpr":l:ltlc \:an,1c cijfers w..:!..:ell slagum de arll1 houden. OI1l\.t;lt 1<111 el'l1 rdnant aanta l sla\ l'n dl' kd'tijd nil'l
\\l'rd I l'rmdd,l l it KUnlJCll oudere slav..:n 7ijn dic gchorell \\..:rdl'n inel'n p..:r iode dat dl' slm cnr..:glstratic ( 1,-::21,) Illlg ni":l h..:shlild lIl'
nog ni et nlrrCl·t \\ erd IOl'gepas1.
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Verloren gegaan en vergeten?
Officiële koloniale statistiek: ervaringen met het
opstellen van historische statistieken voor Suriname!

D

oor de koloni(/Ie OIllOl''',e;,ell werd meI

enige I'egellllom eell stroom wlIIlovalllirariel'c iJJjó"'l/{lIie gegellereerd meI betrekking mI
de stalld WIJl :aken ;11 film koloniën. Zij haddell

de::e iI~/hlïl/a/ie nodig 0/1/ hll/1 he/cid e.lfoctie\'er
cn ejllciëlller /lil te \'ocren. De:::e geger ells :::ijll
door sflIfisriti ()\ 'er hel a/gemecu genegeerd met

als resullalll dal er slechts een klein aal/tal
hislOrische kolonia/I! Slalistiekell =ijll opgesteld
en gepublic(!(!rd. EI1 dallerll·ijl de I'ers/ogen die
door kolol/iale hesfurell :::ijll opgemaakt kwantitafjt!n! i'?/óJ'l/w(ie hevatlell

die gebruikt

:::011

traditie waar het gaa t om het opstellen en publiceren va n ofTic iële statist ieken, is men in
ontwikkelingsla nden vaak pas bij het begin va n
de ona fll ankc lij khcid cr in de tijd daarna begonnen m ei het vCïl.<lmc len vall gegevens voor en

het publice ren va n olTiciëlc stat ist ieken. Er is
daarbij bove ndien vaak sprake va n ve rsc hil/en
in dekki ngsgraad, kwa liteit en ac tua liteit Als
gevolg daarvan Lij n cr van dc meeste ontw ikkelings landen geen s tatisti eken beschikbaar me t

variabe len die van belang zo uden kunnen zijn
voor studenten die zic h bezighouden met

hel op:elfcn Fal/ statistie-

bevo lkingsonderzoek en duurzame on twikke-

ken m'er I'er.\'chillellde ullt/ent'erpe". 111 dit arti-

ling. Om echter de bevo lkingsontwikke ling op
de lange termijn te kunnen begrijpen en inzich t

kI/lillen lrortlen

I'()(),.

ke/ll'ordt ingegaan ol' de en'Cwingen die er :ijn
opgedaan /I/ilt het op::ettell Wil! historische statistieken 1'001' SI/I'/IIUII((,'. I/ierbij \Vorden de volgende /llll/tell hespl'Okel/: (a) De beschikbaarheid I'an eJ/ toegang 101 de gegevens; (b) De
oorsprong. de dekkillgsgraad, de compleetheid
el! de kwaliteitl'{'" de gegel'el/s: De conceptel1.
continuïteit en I'eral/lleringell (he \·etvor=aakt
l\'ordel/ door de veral/derende ol1lsltllldigheclell
ill !tel lalld; eu (d) /-Iel gehruik vau Îl1ferl/atÎo/lale sWJldllards ('11 dassUlcatÎes.
De reconstructie I'llll statistieken die betrekking hehben op i/~fi)rll1alie die tijdens hel koloniale lijdperk \'er:lIllleld is. is een dankbare
maar gecompliceerde opgm'e. Statistici dienen
::ich grondig Ie v(!nlilpen in de maatschappij en
haar politieke. hesltlIlrlUke, cuili/rele ell sociale
ach tclgrolldl!f/.

te krijgen in dc sa menhang tu ssen de bevolking
en eco no mi sc he, soc ia le , c ulturele en omgevingsfacto ren, zijn sta tistieken nod ig die ee n
lange periode bes laan.
Een aantal va n de bestaan de on twi kkelingslandcn is lange tijd door ko lon ia le mac ht en
gedomincerd geweest. De plaatse lijke representanten va n deze mogendh eden hebbe n met eni ge
regelmaat verslagen gemaa kt. waa rin ee~c hat
aan kwantitati eve informatie te vinden is met
betrekki ng tot ve rsc hill e nd e aspecten va n de
landen, dc inwo ners en de omgevi ngs facto re n.
In Latijns-A mcrika, Azië en Afrika besc hikt
slec ht s ee n klei n aantal landen over stati st isc he
info rm atie di e verder te ru ggaat dan 1950.
Over het a lgemeen zijn slec ht s wein ig hi storisc h statistici op de hoogte va n de stand van

zake n met betrekking tot de Nede rlandse ko loINL EIDING
In tegenste llin g tOl de o nt wikke lde lande n, die
ove r hel algemccn beschikken over een lan ge

ni ën. In de G rondwet va ll 1848 va n het Koninkrijk der Nederlanden was opgenomen dat de
Kroon ('de rege rin g') verp li cht was het parlement , de Staten-Generaa l. jaarlijks te in fo rme-
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ren O\lcr het bestuur van de koloniën, de sitllali~
ter plaatse en de heersende omstandigheden. In
1950 hield het Nederlandse koloniale rijk praktisch op te bestaan. Er moeten dLlS, theoretisch
gesprok~ n, Koloniale Vers lagen zijn over een
periode van ongeveer honderd jaar. I-Iet moct
daJJ'Om mogelijk zijn koloniale stati stieken op
te stellen voor cic vroegere Nederlandse grondgebieden Indonesië. Suriname en de Nederlandse Antillen. Over de koloniale tijd zijn echter noch door dc Nederla ndse autoriteiten noch
door de regeringen van de landen die nu onafhankelijk 7ijn s1atistiekcn gepubliceerd.
ALGEMENE KENMERKEN

In hct parlelllcntairejilar 185 1·1 852 wcrd klaarblijkelijk voor het eerst een Koloniaal Verslag
voorgelegd aan de Staten-Generaal. I-Iet verslag
bestond voornamelijk uit een beschrijvcnd gedeelte wflarin enige cijfermatige informatie opgenomen was. Daarnaast was een bijlage bijgevoegd. \vaarin in tabellen het budget va n de
kolonic werd weergegevcn. In de loop der tijd
werd de bijlage een . . ·falislische appendix bij het
vers lag. waarin een groo t aantal tabellen was
opgenomen meI informatie die van belang was
voor regering cn par\cnlcn\sleden.
Hoewel de s1 ru cluu r van het beschrijvende
gedec lte en de stati st ische bijlage van het verslag reeds in ee n zeer vroeg stadi um gestandaardiseerd wcrdell. verschilt de informatie die
in de tabellen wordt weergegeven aanzienlijk.
Di l gegeven kan worden verklaard dOOI-de redenen die cr voor het presenteren van de informati e waren. Vermoede lijk wordt cr informatie
gegeven over zaken die de regering aan het
parlement wilde voorleggen 0111 hel eigen beleid
goedgekeurd te krijgen, of informatie over ü )ken waar door het parlement on"\ was gevraagd.
De ve rslagen ve rschenen tussen 185 I en 1950
op geze tt e lijden, met uitzondering van de periodL' 1940-1 945. de jaren waarin de Nederlandse regering in Londen in ballingschap was.

2~9

Toen de oorlog voorbij was. werden de rappor·
ten over deze jaren a(·hl('/'{~(g('I)!,h/i(·(:'('!'{1. li et
gaat om vers lagen \'(111 de regering 1'001' het
parlement die voor zover bekend niet toegankelijk waren voor dc openbaarheid. G~durcllde dc
ncgenticnd~ eCLlw werd een deel van dc il1rornUlt ie niet opgenomen in de verslagen. maar kon
gedurende dc parlement szitting door leden V:lll
het parlement geraadpleegd \vorden op het sccretariaat. Deze informatie was cchter ook beschikbaar dooruat hij zow~1 in Suri name als in
Nederland werd gepubl iceerd in almanakken or
jaurhoekf'1I die met toestemming en soms ook
zonder toestemming van de Nederlandse rege·
ring werden uitgegeven.
Gedurende de honderd jaar is de titel V:1I1 de
vers lagen een aantal keren gcwij7igd. Tussen
1849 en 1923 werden ze . Koloniaal Verslag'
genoemd, tussen 1924 en 1930 heetten de Vè l'slagen' Verslag van bestuur en staat van Ncde rlandsch- Indië, Suriname en Curaçao van [jaar]'.
Tussen 1931 en 1950 had het vers lag de titel
'Surinaams(ch) Verslag'. Vanaf 1'-)]1 werd het
rappon uitgegevcn in twee delen: een tekstdeel
en een stati sti sche appendix. Vanaf dat .i'lar
worden de titels ell de belangrijkste categ.orie~n
van de tabellen in de statisti sche appendix zowe l
in het Nederlands als in het Engels opgèllolllen.
WAT VOOR INFORMATIE"

Historisch stnlistici die zich richten op de ontwikkelde landen hebben meestal niet alleen
toegang tot de stati stische geg.evens. maar hebben ook de beschikking over de ruwe gegeve ns
waarop de stati stieken zijn gebaseerd. Voor historisch stat isti ci die interesse hebben in ollt\\/ikkelings lanclell is de sit uatie echtcr compleet
anders. Er zijn geen statistieken beschikbaar en
de gegeve ns die geb ruikt kunnen worden 0111
statistieken op te ste llen zijn opgenomen in
officiële verslagen die verdeeld zijn over versch illende archieven. Suriname vorml hierop
geen uitzondering. Door dc aard van dc versla-
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gen, officiële verslagen van de regering die aan
het parlement geric ht zijn, werden ze s lechts in
zeer kleine oplagen gemaakt en gedistribueerd.
tn overeenstemming met het kolonîale beleid
waren de rapporte n in Suriname ni et besch ikbaar. Dit is nog steeds het geva l. Tot op hede n is
de aut eur er ni el een ges laa gd een vo ll edige serie
rapporten in één land. laat staall in één biblioth eek te vinden. Om een se ri e rapporten te
krijgen die de hond erd jaar volledig beslaan,
moelen bibliotheken in Nederland, Zw itse rl and
en de Verenigde Staten w'Orden geraadpleegd.
De bevolkingsgrootIe. bevolkingsS3menstellin g en bevolkingsgroei z ijn de belangrijkste en
meest basale onderwerpen en kwamen dan ook
in alle vers lagen voor. Gezien de lage bevolkingsdichtheid van Suriname e n de behoene aan
werkkrachten voor de plantages is dit nauwelijks ve rwonde rlijk . Bovendien waren bevolkingsgrootte en positieve bevolkingsgroei belangrijke gegevens gedurende (le tijd dat de
vers la gen versche nen. Aan het begin va n de
verslagen (1849) bestond de bevolking die onder koloniaal gezag sto nd voor het grootste deel
uil Afrikaanse s laven en hun nakomelingen, uit
een kleine groep Europeanen en het nageslacht
van combinat ies van d eze twee bevolkingsgroe.
pen. l3uiten het koloniaal gezag viel ee n kl e in ere
groep van afstammelingen van de MaiTons - van
oorsprong weggelopen s laven - die in ni euwe
stamve rband en lee täc ll . Daarnaast bestond cr
nog eell kleine bevolkingsgroep die de overblijfselen va n dcoorspronkelijke bewoners van Suriname omvatte. Deze Indianen behoorden tot de
taalgroepen Carib en Arawak.
Zoa ls al1e A merikaanse landen is Suriname
ee n land van mi g ra nten. ze i fs wanneer de onvrij·
willige migratie van Afri kaan se slaven buiten
beschouwing wordt gelaten. 111 afwachting va n
de afsehatfing van de slave rnij en nadat deze in
1863 was afgeschaft, werden versc hillende poginge n ondernomen de plaatselijke bevolking
aan te vullen. De koloniale autoriteiten stimuleerden een aantal migrantcnstrol11en. onder all·
dere vanuit Europa (Nederland, Duitsland, Por-

tugal- in het bijzonder Madeira -). Azië (China,
Brits- Indië, dat wil zeggen het subco ntin ent
India, en Indon esië) en het Ca raïbi sch gebied
(voorname lijk Barbados). In het rece nte verleden maakt e immigratie nog altijd ee n belangrijk
onderdeel uit van de bevolkingsgroei in Suriname. De st imul erin g va n immigratie door de
regering werd in 1949 stopgezet. Daarnaast is er
a ltijd sp rake geweest va n immigratie door individuen ofklcine groepen (Syriërs, Libanezen en
Vietnamezen), zonder dat hierbij sprake was
van het sti mul eren van mi grati e. Deze stromen
waren echter destijds en ook vandaag de dag
s lec ht s van ge rin ge omvang.
Volksgezondheid en gegevens over ziekte n
z ijn belangrijke factoren die van invloed zijn op
de ziekte- en ste rft epatronen. Doordat cr geen
vrijw illi ge geboortebeperking bestaat. zijn deze
cijfe rs, in combinatie met de migratieeijrers,
bepalend voor de snel heid van dc bevolkingsgroe i. Een aantal aandoeni ngen werd vanu it
Europa, A frika en Azië naar Suri nam e geïmporteerd, zovee l is bekend. Er bestaat ec hter nog
geen onderzoek naar de invloed va n immigratie
op het ziek teprofie l of de bevo lkingsgroei van
de S urin aamse bevolking.
Voor de gegevens over bevolking en migratie,
zoa ls die in de Koloniale Verslagen zij n opgenomen. kan worden nagegaan uit welke bron ze
komen , wat hun dekkingsgraad is, hoecomplce t
ze zijn en welke kwaliteit ze hebbe n. De bron
van de gegevens over gezondheid is slechts
gedeeltelijk bekend. maar er kall wel informatie
worden gegeve n over de dekkingsgraad, de
compl eetheid en de kwa liteit.
Om de situatie waari n de gegevens z ijn gegenereerd vo ll ed ig te kunnen begrijpen, is hef
noodzake lijk ondersc heid te mak en tussen dri e
perioden binnen de tijdsspanne dat de ve rslagen
verschenen:

/849-/863
De periode 1849- 1863 is de tijd vóór de afscharring van de slavernij. Het belangrijkste onderscheid dat er met betrekking lot de bevolking die

I ",./01'('1/ gegaan

onder koloniaal gelag stond gc maakt werd, was
orhct om vri.ic ot' nicl vrije mcnsen ging.
/8()3-/8 73
p~riod~ I R63- 1873 stonden dc slaven
supervis ie ViJ n d~ staat ('Staatstoezicht").
Hoewc l de sla ve rnij in 1863 was argcschafi,
werd de vrij heid van d~ sla ven beperkt dooreen
g root aantal rcgd s om de vrede en de orde op de
planlages Ic kunncn blijven handhaven en het
functioneren tc waarborgen. Het belangrijkste
ve rsc hil dat tu sse n bevolkingsgroepen ge maakt
we rd die ondcr kolon iaa I gezag stonden. was dat
lUsse n immigranten en niet -i mmigran ten. In de
rapporten ui t dC7C periode word t geen versc hil
~cl11aakt tusse n ve rsc hillende nationale o r clni ~c h c g roepe n va ll mi gra nt en. Het grootste dcc I
v(ln dc mig rant en wan: n Chineze n, daarnaast
ware n cr Portugese (Mad~irase), Brits- Indi sc he
ell West- Indische minderheden. Bij de ni et-immi g ranten wcrd ondersc heid gemaakt tussen
bevo lking di e ni et onder staat ss upcrvisic ~\OI1l\
en b~volking waa rbij dit wel het geva l was.

In de

ond~r

/8 73-/Y~Y

In de periode na 1873 kwamcn relatief grote
groepc n imll1i grant l.!l1 het land in va nuit India cn
Indonesië. Hoewe l de imm igranten die dee l uitmaakten va n de stimu leringsprogramma's van
dc rege rin g slec hts tijdelijk !laar Suriname k wa·
mcn . creëerden de ko lon iale autoriteiten ee n
aa nt al prikk els (land. een aantal voo rzienin ge n.
b"lsiseducrni c in de eige n taal - lot 1929 - en ee n
ve ree nvoudigde procedure voor het krijge n va n
Nede rlands staatsburgersc hap - vanaf 1927 .)
voor hen die zich in de kolonie wilden vestige n
en aflagen van het recht van terugkeer naar hun
land van hcrkmnst. Een groot dee l van de mi gran ten besloot dit aa nbod tc aanvaarden en
ves li gde zic h in Suriname.
Ged urend e dele periodc was het belangrijkste vt.! rsc hil dat er in dc vers lage n gcmaa kt werd
met betrekkin g tol dc bevolking ondcr koloniaal
gelag dat va n de nationaliteit . Later werd er ook
onderscheid g~ l11aakttu sse n verschillende etni-

CII 1'('/:-':'('(('I/ ?
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sc he g.r<.)\,: pcn en soms ook tusse n ve rschillende
nl'\se n.
De bron V'1Il dc bevolkingsgcgcvc.ns is a nl élll keIijk v<ln de peri odc di e onderzocht wordt en de
categorie waartoe dc bcvolkingsgrocp hoort.
Van dc v rij ~ bevolkingsgroep werd ee n aantal
registers bij ge houden door het koloniaal be·
stuur ell d~ kerk en. Kerken hie lden gcboorlc- en
o\·erlijd cnsregis tcrs bij . Vanaf 1826 werd cr
voor de vrijc bevolkingsgroep ee n bc volkillgs.
register bijgehouden. Alle geboo rt e- en ovcrlijdensn:gistcrs va n dc kerken werden O\crgcbracht naar de archieven van het bevolkingsrcgii>\cr. Daarnaast werd nau wkeurig bijgehouden
wie er ve rt rok cn : l ankwam in de kolonie. Sterke r nog. de belangrijkstc l1èlk rzclt ing. Pa ramaribo. we rd opgedeeld in stndsw ijkcn. De wijkhoo fden dienden ieder jaar ee n vo lkstcll ing l~
houden om de groo tt e va n de vrije bevo lk ingsgroe p ell de groe p slave n die onder hun ve ran twoo rd elijk he id vie l. vast te ste llen . Va naf I X55
werden dele tellinge n ec htcr ni et mee r elk j ~lar
ge houd en. maar s lec hts om de vijfjaar. In fonen
en voo rposte n we rd de registratie van bevo lkings info rrlléltie van cle (vrije) bevolking ove rgelaten aan dc 111 iIi tairc co mnu\ndanten. In a fgelege n di stri cten en ge bi edsde len werd dc reg istrati e uit gevoerd door distri ctsambtenaren of
di "tri ctshoofdcn.
De slaven. di e ju rid isch gezic n ni et tot de
perso nen gereke nd we rden. werden in het ~\ c l se l
Vjm bevolkingsregislratie ni ct mecgeIcId . De
eigcnaren diendcn .lc lf bij tc houd en hoevccl
sla ve n l ij bcza lcn ell we lke wijziginge n. zoa ls
geboo rt cn en sterfgcva llen. er in deze grocp
plaatsvomkn. De slave nreg isters we rden doOI'
ambte naren van hct bevo lkingsregistcr ~n al1dere koloniale arnbte narc n ge bruikt 0111 \'ast tc
stcllcn hoc groo t dc populatie slaven was.
Na de afsc hafl'ing va ll cle slavern ij moesten de
vrij ge maakte slaven ve rpl icht worden opgenomen in het ~\ ~Isel van bcvolkings reg istrati c.
Gedurend e de periode V~1Il staat stoezicht \NC r den ecllter evenee ns planta ge registers bijgehoudcn van de ex~slavcll cn mi grant en.

/
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Over het algemeen was de registratie va n

bevo lkingsbewegingen onder de immigranten
de vera nt woordelijk heid va n ecn ambtenaa r
voor immi grat ie en va ll he l plantagebestuur.
Wanneer immig rante n hadden vo ldaan aa n hun
wett elijke verplichtinge n en ervoor gekoze n
hadden in Sudn arnc Ie blijven, moesten zij zich
laten registreren en gc boo!"ten en sterfgevallen
melden bij het bevolkings register.
TOl 192 1 we rd en twce met hoden toege past
om jnarJij ksc bcvolkingscij fers te krij gen. Methode A was hel opte llen va n het aan ta l geboo rten en aa nk omsten bij en hel aftrekken van
sterfgeva l/en en hel aanla l ve rtrokken personen

va n hel bcvolkingscij fcr van het vori ge j aar.
Hierm ee k wam men uil op het nieuwe
bevolkingscij fe r voo r hel bctrcffende jaa r. Meth ode B bestond uit het resultaat van de tellingen
va n de wij kh oofden jJl Paramaribo en de registers vall de distric tsambtenaren voor de afge lege n ge bieden. De me th oden hadden uitkomsten
di e licht van elkaa r afwc ken. I-lct lijkt erop dat de
vo lkstellinge n va n de wijkhoofden in Paramaribo cn de doo r de distri cisalllbtenarcn geregiSII'ccrd e bevolking in 1849 voor beide procedures tot 192 ! de bas ispopulati e vormden.
De ve rschillen tusse n de twee meth oden namen in de loop der tijd toe. In 192 1 werd er een
Nederlandse ex perI op hel gebied va n
bevolkingsrcgistrat ie naar Suriname gestu urd
om een nieuw rcgislnHiesysleem op Ie zetten.
Als eerste stap op weg naa r het gebruik va n het
nieuwe systecm we rd ccn vo lkstelling gehouden. Op bas is va n de info rm at ie uit deze telling
wc rd een schatting ge n\aakt va n de j aarlij kse
bevolkingscij fers met bchulp va n methode A.
Gedurende de onderzochte peri ode bevatten de
cijfers va n het platt eland ook sc hau inge n van de
bevolkingsg roepcn d ie ni ct onder ko loniaal gezag slonden: de Indianen en de Marrons. Deze
schattingc n waren ni et ge baseerd op wetensc happelij ke procedures cn kunn en dan ook heel
subjectief worelen gc noemd, een omschrij ving
di e overigens nog steeds van toepass ing is.
I-I ocwel de bevo lki ngsregistratiep rocedures

zee r col1lplcx waren, is de dckkingsg raad vooral
voor dc periode waarove r hier gesproke n wordt,
vrij goed Ie noe men. Dit ge ld t overi ge ns alleen
voo r de bevo lk ing di e onder ko loniaal gezag
stolle!. Het koloniaal bestuur had twee goede
redenen om de j uiste bevolkingsgegeve ns van
de koloni e te hcbbcn: belastin ge n en ve iligheid .
Terwijl de regist rati e va n de bevolkingsg roep
va n dc slave n in het Surin ame va n vroege r tij den
misschi cn mi ndc r nauwkeuri g was, blijkt de
reg istrat ie va n dCLe bevolk ingsgroe p in de negent ie nde ecuw, vooral aa n het begin va n de
periode van vcn; lug Jegging, sierk Ie zijn ve rbetcrd. Naas t het verbod op het im port eren va n
nÎc u\ve sla ven was hier nog een andere reden
voor: de verwac ht ing dat de eigenaren in hel
gevfl l va n afsc halTing va n de slave rnij hiervoor
zouden wo rden geco mpe nseerd. De registralie
van immig ranten is cvencens vrij gocd. hoo fdzakelij k vanwege de fi mwciële implicati es van
hel immigra tie proces. Immig ranten hadden na
a noo p van hun wettelijke tijd va n di enst recht op
een gratis teru greis naa r hun land van herkomst
en plantage-c ige naren moesten bijdrage n aan de
kosten di e de immig ratie met zich meebracht en
de kostcn di e bij het tc we rk stell en vall
geïmmi greerde wcrkkra chten kwamen kijken.
In het laa tste gedcelte va n de hi er bes proken
peri ode. wa nneer immigra ti e minder be lang rijk
wordt. doet het ko loniaa l bestuur era lIes aa n om
ervoo r te zorge n dat de regels van hel stelsel va n
bevolkingrcgislratic in ac ht word en ge nomell .
Wie zich niel aa n de regels hield kon rekenen op
zware straffen en de po lit ieaanpak op dit gebied
was niet mis. Tot 1950 was het aanta l perso nen
dat onder kolon iaa l gezag stond vrij stabie l en
onbcweeglijk door het ont breken va n een goed
ont wikkeld wege nn et. Het netwerk va n politi eburea us ga f vo ldocndc dekkin g voorde controle
va n dc bewegingen van de bevolking.
In tegenstclling tot de procedures voo r de
registrati e va ll bevolkings- en mi gratiegegevc ns. d ie goed bekend 7ij n, is cr minder bekend
over de manier waa rop de gegevens over dc
gCLo ndheid we rdcn opgeteke nd cn verwerkt.

j;(' r/ore ll gegaan eJl I'ergere/l ?

Gcdu re nd e ee n aanz ienl ijk dee l va n dc pe riod e
in kwcs tie was een groot dee l van de bevo lk ing
ve rstoke n van J e voorde len van de o ffi c ië le
medi sc he di ensten, Gedurende de pe ri ode van
s lavc lllij werden de slave n be hande ld doo r hun
e ige n ' medische' perso nee l. Het ove rg rote dee l
va n deze pe rso ne n. zo ni et de he le g roep, had
hoege naamd gee n e rva rin g met mode rne geneeskunde, Ze lfs voo r de vrij e bevo lkin g WHS
het ni vea u van de ll1 edi sc he voo rz ieninge n ve rre
va n id eaa l. De rege rin g ste lde medi sc he onde rsteun ing in ee rste instanti e all ee n te r besc hikkin g aan het e ige n mili ta ire pe rso nee l e n dc
a mbt enaren. O p papi er was er sprak e van spec ia le rege lin ge n voor de immi g rant en. Z ij zo u(kil op de pl a nt agcs ge bruik kunn en ma ken va ll
passe nd e medi sc he voorz ieninge n, maar deze
voorzie nin gen ware n in vee l geva ll e n OIlVo ldoe nd e aanwczig o f o ntb ra ken ze lfs ge hee L
Ged urcnde hd b atstc deel van dc o nderzoc hte
pe riod e na de Ee rste \Ve rc ldoo rl og wordt de
besc hik baarhe id va n medi sc he voo rzie nin ge n
uitgeb re id naa r gro te de le n va n de arm ere groepe n binnen de bevo lking, Dit in het kader van dc
vo lksgezo ndh e id el1 het maa tsc happe lij k we l-

zijn.
De bevolkin g en gegeve ns d ie aa n bevolking
gc rc l<ll cc rd z ij n. z ijn va n l\a \llI'C d yna mi sc h.
Co nce pte n e n de finiti es zij n vaa k op dit ve ran de rlijk e ka mkt cr <lfgcstcmd . De Ko lo ni a le Ve rsla ge n. di e gee n wete nsc happe lijke opzet hebbe n, doe n gee n medede lin ge n ove r cl e toegepastc co nce ptc n, Voo ra l dc s ituati c rond de conce pte n met betre kkin g to t hel beg rip ' bevo lk ing'
Zijll interessa nt te noc me n. In sO lllmige tabe ll en
waa rin gezo ndh ei dsgegeve ns z ij n o pgc nornc n.
wordl gl!sproke n ove r 'dejáclo- bevo lkin g' terw ijl in a nd ere spra ke is va n 'dejurc- bevo lkin g.
I-I oe da n ook word t in het bevo lk ingsgedee lt e
van hel ve rslag e n in de stati sti sc he bijlage n
a ll ee n het o pge teld e e inckj aa rc ij fe r gegeve n, Er
wo rdt ni et aangegeve n hoe J e 'de jure-bevolkin g' of 'dejáclO-bcvo lk ing' uit het e indejaarc ij fe l' zo ud en kunn e n worden a fge le id.
Waa r het gaa t o m de bcvolki ngskc llllle rk en di e
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in de ve rs lage n en de stati sti sc he bij lage n genoemd wo rden, is voo ral in de tw intigs te eeuw
sprake van ee n opsplitsin g naar ' nati o na lite it ' or
' ras', Door de a !Ko mst van de i IllITli g ran\ cn was
' nati on<llit cit ' in ee rste in stanti e ee ll wee rgave
va n hun statu s van ·vree md elin g', Toe n de im mi g rant en ec ht er bes lo te n o m na a il oo p van hun
we tt elij ke di e nsttijd in S urin a me te blij ven,
we rd het cO ll ce pt "nati o na lite it ' de b e ll~ll1ill g
voo r ee n etni sc he g roep, of. zo ~ l s me n het aa n
het beg in van de twinti gs te ce uw noe ll1d e, ec n
ras.
In so mmi ge geva ll en, ze ke r bij de tabe llen
ove r gezo ndh e id, worden gegeve ns in cat egurieë n in gedee ld, wa ara an gee n duid el ijk gcdc\ï ni ee rde concepten teil g ro nd slag li gge n. li et
gaal va ak 0 111 ee n mi x van nati o na lite it. etn isc he
g roep en huid s kl e ur. Ee n aa nta l va n dcze cm e~
gorici: n gee ft gee n bee ld van de soc ia le stru ctuur en de co nve nti es in het land ze il: 111 aar zij n
va n buite na f geïmportee rd , In een Ill ull i-etn ische e n multin at io na le sa menl ev in g is de
c lassi fi ce rin g door midd e l va n nati o na litei \ o f
etnisL' he g roep vaak problcmati sch, aa ngez ie n
de we tt e lij ke definities ni et a lt ijd ove rcl: ll komen met de hee rse nd e soc ial e co nvc nti es. en
ge br uike n van het be trdTe nd e la nd .
Voo rd e pe ri ode 19 13 10 t e n me t 1949 z ij n all e
gegeve ns uit de ta bel len voo r bevolking. immigratie en gezo ndh eid gean a lyseerd . Voor de tabe ll en met info rm ati e ove r de bevo lkin g e n
mi g rati e is e r ee n du ide lij k verscbil z ichtbaar
Illssen de peri ode 19 13-1930 en 193 1-1949. Dil

ve rsc hi I kan in de labe ll cn voo r gezo ndh eid ni et
wo rd en ter uggevo nde n.
Voo r het o nd erwerp be l'ulkil/.!!, we rd en c r in de
ve rslage n tusse n 191 3 en 1949 lil to taa l 33
ve rsch iIle nd e labe ll en rnet gegeve ns ge prl:sc ntce rd, daar va n kwam en cr 29 voo r in de p e ['i od ~
191 3-1 930cl1 15 il1 dc peri odc 193 1-1 949 . Uit

de tabe llen kan wo rden a fge le id dat c r bij het
bestuur behoefte bestond aa n basa le info nn at ic
ove r J e bevo lkin g di e op ee n z inni ge rn anier
we rd ge present ee rd e n dat cr eve nee ns tege moe t
werd ge ko me n [J an ad hoc-we nse n, Van af 193 1
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werd een standaardset van 15 tabellen gepresenteerd die klaarblijkelijk volledig aan de wensen
van hef bestllllrtcgemoet kwamen. Vijf tabcllcn
lijken gedurende de hele periode van 1913 tot
1949 de basis te hebben gevormd:

1) Ontwikkeling van de bevolking gedurende
hctjaarY

2) Huwelijken , geordend naar dc nationaliteit
van de echtelieden en het aantal wettelijk
erkende kinderen, geordend naar WOOllplaats
J) Geboorten en doodgeborenen. geordend

naar sekse en wettelijke status
4) Geboorten en sterfgeva ll en gedurende de
voorafgaande lienjaar
5) Bevolking geordend volgens districten, sek-

sen en nationaliteiten
Twee van deze tabellen kunnen worden geb ruikt
om statistische informatie over de volledige
periode vall honderd jaar te verkr ij gen: de ontwikkel in g van de bevolking gedurende het
kalenderjaar en de populatie geordend naar district en sekse.
Voor het onderwerp immigratie werden in de
periode tussen 1913 en 1949 in totaal tien versc hillende soorten tabellen gepresenteerd in de
verslagen. Daarvan kwamen er tien voor in de
periode 1913-1930 en Iwee in de periode 19311949. Aangezien de georganiseerde immigratie
in Suriname slechts van tijdelijke aard WHS, is
het niet verwonder! ijk dat cr voor de periode van
1931-1949 slechts een klein aanlal tabellen nodig was. Ook hier kan vastgesteld worden dat de
tabellen uitdc verslagen een combinatiezijn van
tabellen di e nodig waren voor bestuurlijke doeleinden en van tabellen die tegemoet kwamen
aan incidentele behoeften. Er is slechts één tabel
die voor de hele periode van 1913 tot 1949 werd
toegepast: het aantal immigranten dat naar Suriname was gekomen vanaf 1853 tot en mct 31
de ce mber va n het jaar waarop de publicatie van
de gegevens betrekking had. Deze gegevens
waren geordend naar land van oorsprong en de

periode of het jaar van aankomst. Hoewel de
tabel met de aantallen migranten uit Brits-Indië
en Indonesië die tu sse n 187S en het onderzochte
jaar naar hun land van herkomst terugkeerden
niet voor de complete periode is bijgehouden, is
er sprake van voldoende jaren om een volledige
sta tistiek over de terugkerende migranten te
kunnen opstellen.
Voor het onderwerp ge=ondlteid is voor de
periode 1913-1949 sprake van in totaal 55
verschillende tabellen, daarvan komen cr 20
voor in de periode 1913-1930 en 39 in de periode 1931-1 ')49. Uit de tabellen kan geen zÎchtbaar patroon worden afgeleid dat zou kunnen
duiden op verslaglegging over de volksgezondheid of het voorkomen van ziekten. De onderwerpen val) de tabellen lijken (hoewel ze verschillend zijn opgezet) te zijn gemaakt vanuit
een langdurige zorg voor lepra en geestesziekte.
De informatie die gedu rende 37 jaar is gepresenteerd, kan worden gebruikt voor een statistiek waarin het vóórkomen van deze ziekten en
eventueel ook andere inrormalie zichtbaar
wordt. De gegevens zijn echter onvoldoende
voor de hele periode van honderd jaar.
De kwaliteit van de bevolkingsgegevens lijkt
goed te zijn, hoewel er enkele aanpassingen
nodig zijn om duidelijke drukfouten te corrigeren en OJll de eindejaarcijfers 0111 te zetten naar
middenjaarcijfers over de populatie. De versc hillende tabellen van de rapporten bieden gedetailleerde correcties en noten met toelichting,
waarmee de noodzakelijke aanpassingen kunnen wo rden gedaan.
De tabellen voor immigratie zijn van minder
goede kwaliteit dan die voor be\·olkillg. Er zijn
een aantal imperfecties die ertoe zouden kunnen
leiden dat een niets vermoedende en onervaren
analist verkeerde conclusies trekt over de aard
van de immigratie in Suriname. In de eerste
plaats zijn sommige tabellen incompleet, omdat
cr alleen over sommige van de georganiseerde
1l1Îgratiegoiven wordt bericht. Ten tweede is het
vertrekpunt van de i111111 igrantcn ve rmeld en niet
hun nationaliteit, hoewe l de tabe llen anders

/
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doen vermoeden. Ten derde zijn de gegevens
niet con~istenl. doordat niet duidelijk is ofwordt
gerapporteerd over het aa nt al migranten dat bij
de haven van vertrek is ge teld ofovcr het aantal
dat aangekomen is in Suriname. Deze Ollnauwkeurigheden kunnen worden verholpen. maar
daartoe dienen extra verwijLingen naar andere
gegevens te worden opgt.::noillen en moet
arc hi efonderzoek worde n gedaa n. Sommige informatie die nodig is voor het 111aken van correcties i~ mogel ijk niet meer aanwez ig.
Voor wat betre n de tabellen over ge . wndhcid
kan weinig inf'ormrltic wordcn gevo nd en die de
kwaliteit kan staven. Ili ervoor is extra onderzoe k noodzakelijk. Uit een ee rste ~lI1 alyse blijkt
dat er sprake is van een heel onregelmatige
kwaliteit bij de informatic ~ n de presentatie van
deze informatie voor de periode tusscn 1913 en
1949. Bovendicn kan niet worden vastgesteld
dat cr een duid elijke verbetering optreedt. Tus-

scn 1913 cn 1930 zijn de doodsoorzaken gesc heiden naar sekse weergegeven. terwijl dit
voor de recentere periode van 1931-1949 niet is
voortgezet.
Over het algemcen geven de stati stische ta ~
bellen geen duidelijke inliJrmatie waaruit zo u
kunnen worden afgeleid of cr internationale
sta nd aards en classilica ti cs geb ruikt zijn. De
eni ge uitzondering hi erop is de vermeldi ng die
sinds 11)32 voorkomt. \vaarin gemeld wordt dat
de doodsoorza ken gec[a~sificecrd zijn vo lgens
de 'internationale nomenclatuur'. Er wordt nit.::t
vcrdt.::r aan gerefereerd, maar men kan vermoeden dat het hierbij gaat om dc Internationale
Stat isti sc he Classificatie van Ziekten (versie
v<ln 1921)).

C'ONCLUSI ES

Uit de voorlopige antl lyse van dè gegevens voor
bevo lking. immigratie cn gezondheid. 70aJs die
gepresenteerd worden in de Kolonial e Verslagen voor Su rin ame voor de periode van I R4R tot
1949, blijkt dat het mogelijk is 0111 vrij betrouwbn re en zinnige statistieken op te stellen voor
een aantal vtlriabeicil die aan de bevolkingsgegeve ns gerelateerd zij n. Ter aanvulling op de
statisticken voor bevolkingsgrooIte, bcyolkingssal1lcllstelling cn migratil.:stromen is het
mogelijk 0111 st;1tistieken over huwelijken en
vruchtbaarheid op te ste llen . 1-1 ct is eveneens,
beperkt, mogelijk 0111 statistieken op te ~ t ellcn
van ziektecijfers, sterftecijfers en doodsoorza ken.
Om de statist ieken Ic kunn en opstdkn, is
ex tra onderzoek nodig 0111 de bestaande informatie te bevestigcn en voor het in vullcn van
oll tbrekc nd e gegeve ns. Hi crbij kan niet alleen
gezocht worde n naar statistische infoJ"1111\tie,
maar moeten eveneens de politieke, bcstl\ur~
lijke, cu lturele en soc ial e omstand igheden van
het land onderzocht worden om ec n juiste
inschatting te kunnen maken van de contex t die
nodig is om de stat istische informatie op dl'
juiste manier IC kunnen intcrpn:tcn:n. Uit de
ervari ngen die l ijn opgedaan bij het op~ t ellcll
van :-itatistiekcn op basis van dl' gegevens uit de
Kolonitlle Ve rslagcn voor een aanta l variabe len
van bevolkingsonderzoek. blijkt dat het een
dankbare en pos itieve taak is.

NOTEN
Dil arlihd \Il'rtl \!adcr gcpublic"::~'rd il1 11":1 1 ·. llg~·l s onder dl' Illd : Lo~l :lI1d Forgol1o.:rf! Onï..:ial ..::olol1Îal ~talJslil·S: c~p\!rÎL"J1n· in
..:on~tr\l..::tÎng hi~toncal st:rtr~ti..: liJf Suril1:rm. 111: SllJlillinl/ .Irl/l/"Jwl "Ilhl! ( 'IIII~'rI SlJlirJl/I /:."("(1//0/111, CO/lllllill"Io/l JOl" 1:."III"rI/'<'.
\oIUI1I\! l-t Numba I. 1997. pp 121-130. liet arlihcl is h:=rlaald door KOl'rlllra..:hl!s. Ik \lp\:lltillgl'l1 di..:
\Iorden gebra..:ht. /.ijnni..:t p..:r Jcfil1ltil' dil· \al1 dç Vl!rl!l1ig(k Natio.:s ofkrar \ ..::rQ:hi l l":l1do.: :lfo.ll!lingen.
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Ludo Jacobs

Armoede in Suriname en familienetwerken met
Nederland

H

(!(

lu.!/eid

1'011 upeelll'o/genr!e

SI/ri naams/!

te lijden gehad van de wereldwijde I.;conol1lÎ schl:
recessie . Op mac ro-econo mi sc he sc haal v indt

n )gl-'rillgell sedert 1980 hee./i er/oe bijgedragen dat Surinallle thaIIs gerekend kali \\'ordel/ lOt een lW/ de armste lal/dell 1'(11/ het West(-'lijk 1",lfiw/(1 (Eggerl996: 14. 6 7). "eel Surina/1/ers il1 Neder/and uIIderhouden el1 ondersteu11el/ de tlchtergehle,'enfillllilieleden in Suriname
/1/ et finu l1ciè'1I en goederen, Tegen de achtergrond "011 de::.e \'(:rsleclllerde sociaal-economische sitl/atie hespreek ik ill dil arlikel de relatie
tl/ssel/ anllo('de il1 Surinallle el/ de reacties \ '(1 11
Surilllllller,\' hierop door hel np::.ellen u/uithol/-

dit L.ijn neers lag in de jaarlijk se cc onomi sc ht:
g roei. uit gedrukt a ls een toename ora fnam e va n
hel Bru to Binnen lands Produc t (Gms ...
J)O!1l (!SfÎC Product: GD P). I.oals tc zien is in
tabel I . Ter vergelij king z ijn dc g roeicijfers van
d c Ca raïbi sc he subreg io ' toegevoegd.
Uit tabel I blijkt dat Surinaamse eco nomi e gedurende 1993 en 1994 ve rs lec hl erd is. Gt.::111idd e\(1 ove r de pe ri ode 1991 tot en me t 1996 is de
g roei oo k lager geweest dan he t ge midd e ld t.::
voor de Ca raïbi sc he sub regio. De g roei in de
jarcJllac hl ig was daarenlege n wtll hoger dan hel
Cnra"ibisc h ge middelde. Wordt de econo mi sc he
grot.::i in de jaren n ~ge l1li g ve rgeleken met alle
land en in Latijns Amerika Cil dc Caraïben , dan
blijkt Surinam e zeer s lec ht tc scoren: van dc 32
lande n be hoort Suriname sa me n meI Jamai ca.
A nli g ua anel Barbuda. Barbados. Ilaïli en Cuba
tol dc g roep met ee n ge middel de econom isc he
g roe i va n minder dan I(Yo: de andere landen
be horen lot de vier groe pe n meI eco nomi sc he

Irell \'(/11 sociale lI ell\'crkell lllel Surinamers, die
il/ Nederland l'erhlij n:I1, Met lIam(' ::.al ik hel
()l/(lersteul/c.'1I t?/,ollderl/Oudellmelj711a11CÎëll el/
goedereIl 1'(111 de /log il/ S/{ri/wlI/ e 1'f!I'h/ijl'elUle
fill//ilieledell doorSlirinuamse jálllilieledel/. die

'//{wr Neder/ul/d geëmigrel-'rd ~ ijll. he/ichlell,

ECONOMISC ll E
MOED E

DIME NS IE

VAN

AR-

Zoal s ve le lande n in de were ld heeft ook S uri name in dc jare n la c ht ig (en nege nli g) zee r slerk

Tahd I: .Juor/Ukse ecO/wlJlisc/u! gmeicUlers
Jaar

, '{l il

h(:'/ G I'OSS DOIIU!5;fic ProduC! il/ !lercelllaJjes

Suriname

Ca raïbische subregio

1991

3 .5

1.8

1992

4.0

0 .5

1993

-2.2

0.3

1994

-7.0

2.4

1995

5.0

1996

3.0

2.S
2.7

Gem idde ld e 198 1-1990

0,5

0,1

Gem idde lde 1991 - 1996

1,0

1,8

Bron: I:CLAC I99R: 331. tabe l I

0""0 T!.ïdscltriji \'oor Surinaamse Taalkl/Ilde. Letter/aI/uil'.

( 'UIlIlUI' ell

Geschiedellis I ~(2):

]l) 7-308

LlIdo Ja coh.~'
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Talud 2: Gegel'ens over G N P per il1ll'Ofier il1 Suriname over /990 fot en //let /995

Jaar

1990

1991

1992

1993

1994

1995

GNP pcr inwoner
(SUl"., I 980-p rij ze n)

3.258

3.276

3.179

2.638

2.744

2.575
./

Jaarlijk se ve randerin g GNP
per cap ita (%)

0,6

-3 ,0

- 17,0

4,0

-6,2

I3ron : ABS 1997: 26 e n eigen bewerki ng

groei va n respectievelijk 1%-3%, 3%-4(%, 4%5% en mee r dan 5% (ECLAC, 1997: 11-57).
De verandering va n het GDP per inwoner
over de periode 1980 tot 1996 is voo r Suriname
vergele ken met de andere landen in de
Ca raïbi sche subregio het groo tst in nega ti eve
zi n: de afname is 30%), terwijl de meeste landen
in dil gebied een (sterke) toenam e laten zien
(ibid: 11 -59). Het ABS (1997: 26) geeft voorde
jaren 1990 tot en met 1995 gegeve ns (zie tabel 2)
over het reëel Nationaal Inkome n per inwoner
(GN P, Gross Natio l/al ProdUCf, of BNP, per
ca pita). Over het totaal va n deze jaren is ee n
duidelijke afname te zie n.
Zoals ge noegzaam bekend is, zegt het G DP per
ill\voner ofGN P per inwoner niets over de verdeling va n het inkomen over de diverse lagen
va n de bevolking. Een maat voor de inkomensverde lin g is de Gini-coëfficiënt: bij een waarde
van nul is e r sprake va n perfecte ge lijkheid van
inkomen, bij een waarde va n éé n komt het inkomen terec ht bij één persoo n ofhuishouden. In de
praktijk betekent ee n Gini-coëfficiënt van 0,3
en klein er ee n lage inkome nso nge lijkhe id; een
waarde va n 0.5 e n hoge rduidt op grote ongelijkhei d ( Haggard 1990: 225). Zoals te zie n is in

tabel 3 is de ve rd elin g vanaf 1990 duid elijk
slec hte r gewo rd en ten nade le van de armste
bevolkingsgroepen (hogere coëffic iën ten).
Op mi cro-economi sc he sc haal is het efTect van
armoede duid elijk terug te vinden in het ve rloop
van de prij sinnatie en de daaruit berekend e
prijsindexcijfers voor de gez insco nsumpti e. In
tabel 4 z ijn deze gegeve ns same ngevat; ook de
indexcijfers voor loon en het reële inkomen zijn
hierin weergegeven. In deze tabel is de zeer
sterke toename tc zien in de prij si ndexcij fe rs als
gevo lg va n de hype rinflati e vanaf 1992- 1993:
ten opzichte va n 1980 zijn de prijzen voo r de
gezinsconsu mpti egoede re n in 1997 c irca 250
maal hoger geworden. Uit de tabel blijkt ook dat
het reële inkome n gedurend e de jaren 1985 tot
en met 1992 gestaag is afgenomen, met uitzo nderin g va n 1989. Onder de rege rin g Venetiaan
( 1991-1 996) ve rslec ht erde de eco nomi sche situatie voo r de S urinaamse burgers ec hte r dramatisch va nwege de hyperinflati e. Met het aantreden van de regerin g Wijden bosch (1996-augustu s 2000) leek het tij te keren , althans voor
wa t betreft de hype rinnatie . De regerin g
Wijdenbosch beëindigde in het najaar van 1996
het Structureel Aanpassings Programma (SA P),

Tabel 3: De inkomensl'erdeling (Gilli- coëfficiënt) in Suriname over /990 fof en met / 994

Jaar

1990

1991

1992

1993

1994

Gi ni -coë tf icië nl

0,42

0,49

0,55

0,55

0,54")

a) Owr de kwartalen éé n 101 en met dri e. Bron: Horowil7 & Weinhold 199R: 299, tabel I
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Jaar

Prijsintlatil'
(t~,)

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

I

9
7
4
4

11
19
53

7
I

22
26
44
144
369
236
-I

7

Prijsindexcijfer \'oor
gezinsconsumptie al

I ndexci.i fer
voor loon h)

Rei'eI
Inkomen ,.)

100
109
116
122
126
165
166
255
274
276

100
109
125
130
142
141
147
15 2
156
170
185

100
100
108
104
113
X6
88
60
57
62

213

50
42

336
423
607

256

55

1.481
6.946
23.339

23. 106
24.723

1 ) PriJ~indc'\eijfer Il'll op/lthll' \all 19~O ( 19S0 - 1001: hl 1Ildc.\ cijli.:r\ Ilor 10t'lI (1(1[.. len op/k hle \ all 19X(~ (19i'(O 1O(J): \1101'
dl' jan:n \allaf 199" heb ,[.. gcelll'lJlcrs kunnen \cr7a11lckn: c l Rci.;cl inkolllen als dl' \'l'rhoud ll1g \'an prijsilldcxeiJlCr
IOOlllntk'\t ijli.:r(\.IOOl. Hronnen: Voor gcge\ CI1S 19XU lol elll11el 1991: Voc[..;ng 1994: IJ. !'o1";!1 7: V{I\lr gCgC\Clb 199.1 Itll
('n I11t'l 1997: Hl AC 199~ : 336, whd2 (en e igcn be\\'erl..ing pn.l~indl'\CIJll'r ... ). J:ll' 0\1[.. ABS \an SUri nanll' 1997: .16.

dat overeen gekome n was met de Wereldbank,
met het argu ment dat het SA P tc veel armoede
veroorzaak te. Als gevo lg hiervan klapten de
belasting inkomsten van de regering in elkaar.
Ook de Nede rl andse on twikkelingsgelden werden eind 1997 bcvror~11 uit onvrede met het
Surinaamse beleid (internetbron: Faetbook,
Publicé.l ti ons, hhtp :lwww.odci.goc/). Of de
Surinaamse economi e op dc langere termijn
profijt za l hebben vall de beëindiging va n hel
SAP zal de toekomst moeten uitwijzen. Zoals in
de inleiding is aa ngegeve n. ve rslcchtcr! momenteel de economi sc he situatie weer drama-

tisch. Resumercnd blijkt dal dc cconomische
recessie vooral ged urend e de jaren 1993 tOl en
met 1995 de grootste klappen voor de Surinaam~e bevolking heeft gehad. Dit in tegenstelling tot andere Caraïbische en Latijns-Amerikaanse landen. die vooral gedurende dc jaren
tachtig extreme hyperinnat ie ondervonden, zoals Nicaragua, Argentinië, Brazilië (ook in de
jaren negentig). Bolivia, Peru en Mexico. De
klcillere landen ti it de Ca raïbi sc he subreg io hebben niet de ex trcme hyperintlatie zoa ls di c va n
Sllriname ervaren (ECLAC 1998: 336, 360.

365:ABS. 1997:38).
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Met betrekking tot de (Iormele) arbeid blijkt
dat. volge ns be rekenin gen van het Mini steri e
van Arbeid van Suriname. over de periode 19881993 hel aantal stedelijke werkzame vrouwen
(exclusief huisvrouwen en info rtll ee l werkende n) gestege n is l11 et 32%. Volgens S urinaam se

vrouwenorga ni sati es is dit percentage te laag.
Zij schatten dat a ll ee n al het aantal vro uwen , dat
info rm ee l we rkt. tl1 cll11 cc r dan 50% is gestegen
(Kromhout 1995: 68). Kromhout co ncludeert

dan ook dat cr zonder twijfel een verband bcsta<l t tussen dc economi sche cri sis en een toegenomen participatie va n vrou we n op de arbeidsmarkt. I-Iet ABS geeft aan dat het totaal aanlal
we rkn emers bij bedrij ven met ti en e n meer
we rkn emers duide lijk is afgenomen over de

jaren 1990 lot en met 1995. Dit wijst op een
g roter worde n va n de informele sector. Het
merendee l van bovenstaande werknemers, en
maa r lie fst 65%" is werkzaam bij de overheid.
Procentueel blij ft dit aandeel in de loo p derjaren
constant (ABS 1997: 41) .
Ten aanzien van at"moedel ijncn of armoedegrenze n zijn de bedra gcn relevant, die Sc halkwijk in zij n rapport over arm en (de zoge naamde
on- en minvermoge nden) in Paramaribo noemt.
Hel ABS van Suriname hee fl berekend dal de
armoedegrens in 1990 op Sf 1.600,- per maand
lag voo r een gezi n van twee volwassenen en drie
kinderen. In 1992 is de grens ve rhoogd tot Sf
1.890, in 1993 lot Sf3.048 en in 1994 tol (maar
liefSI) Sf 10. 19 1.
Over het aantal mensen dat onder deze
arm oedegrenzen leeft en over het verloop van
dit aantal over de jaren. me ldt Schalkwijk echter
niets. Wel geeft hij aan da t de on- en minve rm ogenden, di e hij defi nieert als personen
met ee n ink omell va n res pectieve lijk minder dan
Sf335 per maand en Sf500 per maand, in 1988
circa 22.000 is voor de regio Paramaribo en
Wanica en circa 33. 000 voor ge heel Suriname
(overeenkomend met circa 8% van de tota le
bevolk ing. in beide geva llen). Ook over het
ve rl oop va n deze aantaJ1en over de jaren vermeldl Schalkwijk niels (Scha lkwijk 1994: 8-9).

SOCIAL E DIME NS IE VAN ARMOEDE
O m de hoevee lheid gegeve ns te beperken zijn
slec hts lIit de UND P-rapporten /-/l/lIIal/ DeveIOfl/llelllliel'0/'Is 199 1, 1994 en 1998 data verzameld . Dit ge ldt voor diverse indicatoren waarmee mogelijk socia le aspec ten van armoede
aangegeven kunn en worden. Omdat ni et in alle
ge noemde rapporten ve rgc lijkbare cijfers aanwezig zijn of soms voor ee n bepaald aspect
totaal geen gegevens (meer) vermeld zijn . is
tabe l 5 slcchts indicatief. Va nwege de ve le ontbrekende gegeve ns kunn en uit deze tabe l geen
harde conclusies wo rden getrokk en omtrent een
eventuele toenemende ve rslechteri ng van dc
leefsituatie en omtrent een eventuele toenemende armoede als gevo lg va n de economische
recess ie en de uit voering va n het Structureel
Aan passingsprogramllla.
Met diverse gegeve ns uit het Statistisch Jaarboek 1996 van het ABS is een nade re analyse
uit gevoe rd . Op de eerste plaats blijkt dat het ruw
slerltee ijrer over de peri ode 1972-1995 Irendmati g icts afnecmt. Dit impliceert dat er door de
ve rslechten.lc (economi sc he) leefsituatie in de
jaren tachtig en nege ntig over all ni et meer
mcnsen gestorven zijn ; de sterfte onder bij voorbeeld de tien procent armsten van de Surinamers
zo u natuurlijk we l hoge r kunn en zijn (ABS
1997: 18). Voorts blijkt dat hel aantal kinderen,
voor wie de Surinaamse overheid kinderbijslag
hee n belaald in de peri ode 1987- 1995, sterk is
afgenomen met 26%. Het aanta l rechthebbe nden op geneesk undige voorzieninge n is ook
gedaald. met c irca 11 %. over de perÎode 19901995. De afname in het aantal personen, di e
financiële bijstand hebben ontvangen, is overde
periode 1990- 1995 ongeveer 19%. Hel aanlal
personen. dal in aa nmerking kwam voor een
ouderdomsvoorziening, is van 1990 tot 1995
daarentcgc n toege nomen met 14% (ibid : 4851 ).
In tabel 6 voo r di ve rse jaren het aandeel va n
de uit gave n va n di verse overheidsdepartementen ten opzichte van de totale uit gave n

ArllJ()(!dt! in Surimllllt! en .IámifiC'IIf! l\rerken meI Neder/and
w~~rgegevl!n (ibid : 54-55). Il ct blijkt dat de
rclalil!ve uilga\cn voor Onderwijs en Volksontwikkeling "::11 vOor Sociale Zaken en Volkshuisvesting duidelijk zij n afgenomen over de
periode 1987-1997. De uitgaven voo r Volksgezo ndh eid z ijn procentueel ongeveer constant
gebleven.

TC/hel 5: DiI'er.I'c geg{'\'('> /Is
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SOCIAAL-ECONOM ISC HE KLASSEN EN
FA YJILIEBETREKKINGEN MET NEDERLAND
Dl..' mate waarin S urinam ers bctn:kkingcn n1~\
familie in Nederland hebben. is aillankclijk V:lll
de sociaa l-econo mi sche klasse waarilll1lcn zic h

mogelijke sociale aSfJ('cteN \'(/11 (lrt//()ede ill Suril/ame

Prriod(':
Levensverwachting bij gcboo n c (jaren)
1,"aal Slerf'tecij fel' (aanta ll l .OOO)
Totaa I geboortecij fel' (aanlil 111 .000)
Al I'abclismc (° 0 van bevolking)
Genoten pril11air. secundai r c n Icrt iair
onderwijs (ot) van de bevolking)

19R5-1990

1991-1993

1994- 1996

69.5

69.9

70.9

5.9

6

-

26

92.7

95.6

5.6
23,6
93.0

69

-

71

Overheidsuitgaven aan onderw ij s
(% van totale overheidsuitgaven)

ng

8.3

-

Gl!bOortcllll1ct aanwezig medisch
personeel (!lIl)

80

I

<)1

l)

Laag gew icht gcborclll..!l1 (%)

12

12

13

Kinderstertic (pcr 100.000 levend geborenen)

32

26

25

Kindersterfte. < 5 jaar (per 100.000 levend
gcborcncn)

40

32

In cnting~n

73

77

31
78

89

120

-

1.260

2.500

Aantal malaria ge"a ll en
Toegang tot vei li g (drink)watcr (% van
bevolking)

-

Toegang tot sanitatie (% van bevolking)
Aantal radio', (pcr 1.000 inwoners)

kimlcren leeftijd 1 jmlr(% )

Moedcrslcrftc. bij z wangerschap e n
bCl'al1 ingen (per 100.000 levend geborenen)
Aantal inwoners per art s
A,lIl1al inwoners per verpleegster

Aantal telev is ies (per 1.000 inwoners)
Hu man Dcvclopmclltlndex (1-101)

270

441

480

I 11 5

68

89

49

52

-

649
129

640

679

130

195

0.792

0.677

0.796

Bron : UN DP I (j9 1. 1994 en I 99t-; : di\crse tabellen en cigl!n bewerkin g.

-
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rabel 6: Uitgaven
Departement:

19 87
1988
1989
1990
1991
1992
1993")
1994
1995")
1996")
1997")

Llldo Jacobs
I'{III

dil'erse departementen/.a. v. [oude lIilg{l\'e ll

Onderwij s en
Volksontwikkeling (%)

VU1/

de Sl/riuaamse overheid

Sociale Zaken en volks- Volksgezo ndh eid
hui sves ting (%)
(%)

2 1,8
22, 1
2 1,3
23,7
19,9
19,5
15,0
4,8

6,8
13,7
7,4
7,6
10,5
11 ,6
10,4
9,3
3, 1
5,2
5,9

9,3

-

3,8
3,9
3,3
3,8
2,6
2,9
4,0
4,1
2, 1
3,5
3.7

a) Voor de j:.rcn 1993. 1995. 1996cn 1997 betreffen de cijfers begrotingsbedragen: voor lfc Jndl're jilrcn dc vermoedelijke
uitgaven. (Bron: ABS 1997: 54-55 en eigcnOewerking).

Tabel 7: Surillaamse sociaal-economische kfassellllaal'jamilie in Nededol1d
Klassc *

Wclt'amilic in Nederland (%)

Geen fa milie in Nederland (%)

Middenklasse

89
85

Volksklasse

89

Onderkl,lsl'C

55

11
15
26
45

Elite

• De kla,>senindding i .~onllcclld a,lIl De Bru ine& Schalk wijk (1994: 234): De klassen 'lijn geconstrueerd metlx'hulp van dc
70gcnaamdc \\elstandsindcx. geb~tsee rd op het bezit van een aantal dllur/;unecollsum!JIll:gocdcreu. De elile is in hel beLi t
van een J..oeUd'if. \\f:bI\IOIChilU.'. (meuwe) auto en aircondi tioning: de onderklasse bezit praktisch geen van deze goederen.
Deze wc1stanJsinde-: geeft een beter inzicht dan gegevens over inkomens. die in de huiJige Surinaamse COnleXI slechts
ruwweg hruikba"r / .jn. (Bron: De Bruijnc & Schalkwijk 1994: 234: label la.)

bevindt: hoe armer men is, hoe minder fami lie
men heeft in den vreemde (zie tabe l 7).
Ui l hel eerder genoemde onderzoek van
Sc ha lkwijk ( 1994: 38) blijkt dat ruim 75% va n
Surinaamse O I1 ~ cll l11iflVenllogcnden (de armste
Surinamers) in Paramaribo en Wanica fami I ie in
het buite nl and [Nederland] heeft wonen. Dit
ge ldt ook voor de stedelijke bevolkin g als geheel. Creolen hebben meer familie in het buitcn-

land (90%) dan I-lindostancn (74%) of Javanen
(57%). Ook uit een onderzoek van het Instituut
voor Op leidi ng van Leraren in Paramaribo, uitgevoerd ;n ee n aanta l volk sbuurten in Parama-

ribo, blijkt dat 84% van de bewoners directe
fa mili e in het buiten land hee ft (De Bruine &
Schalkwijk 1994: 234-235).
De armste la gen va n de Surinaamse bevolking, maar ook de middenk lasse. ontplooien

Anl/()l'dc ill Suril/ome ell Iamilielletl ,'C'rkell met Neder/mul

allerl ci s lr a t ~gieë n om in de hu idi ge (ern st ige)
eco nomische crisis, ee n mi nimu l11 leve nsstandaa rd tc ond erho ud en. Gczame nlij kc inspannin ge n van rnmilienelwe rke n mct familie in het
bu itenl and vo rm en hierbij ec n belan grijke
ove rl ev ingsstrategie. De steun vanuit de ral11 i·
li enetwerke n nabij en ove rzee zijn te besc houwc n als ee n parti cul ier soc iaa l van gnet. Dc
t:1 miliehulp uit het buit cn land wordl belang rij ke r na arma te de koe rs van de Surina amse munt
slec hter wo rdt ten op/ichte va n de Nederlandse
g uld en (Sc ha lkw ij k 1994: 13-14 ).
Ook Kro mhout (1995: 8) gee rt in haar onder70ek nllar vrouwe n en crisis in Paramaribo aa n
dat dc eco nomi sc he cri sis gepaard gaal mei
aan houdend e retour7e nd ingcn va nu it Ncderland naa r Suriname in de vorm van goederen en
ge l(1. za ken die voo r ee n da lllal hui shoud ens in
hun ovcrkv ingssln.Hegie esse nti ce l geworde n
zIJn.
1'ah('/8: GcldOl'ermukil/gell

.Jaar

19X9

(:'1/

Gt.·ldovr rmakingcn
naar S urinam r :l)
(mil,ioen NI)
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De fam ilie hulp van Nederl andse Surinamcrs
aan de Illlll iI ic le(kn in Sur inall1 ~ kan van ll i t Iwee
perspccti evc n wo rd en bckcken: hCI pc rspcct ie f
va nui t Nederl ande n het pcrspeclic f va nllil Sur iname.

FA M ILI EI-I ULP VANU IT
LAN DS PERSPECT IEF

li ET

NE DER -

Lcga le gc ldovc l' ma kin ge n zijn si nds 1995 giga nt isch geslegen: olllcgenLeggclijk hee n de
gclijks /clli ng van dc o llïcië le wissel koe rs aan
de parallclkocrs in 1994 hicr invloed op ge had.
Dit impl icee rt dal vóó r 1995 dc (i llegale of
scmi-lcgaJc ) paral lel markt erg noreerd e. Tevc ns
lij kl dc s lec ht cre cconomische situat ic in Suriname in 1998. en daa rm ce de weer sterk toegeno mt.:n infl atie. wce rsp iegeld IC worden in cc n
a fname va l1 de o lllc iëlc gcJdovc rmak ingl:1l in

I'e/'sfll urde :::e(!\'l'{I cht-pakkelll'1/ dool' Jo", Steei/ w i/

Waard e pakkeIlen
.Jos Stcr man h)

Aantal
Pa kketten

\ Va a rd r pa kk('lt c n
(milj oe n NI)

IUI(II'

Surinomc

Tot a al b t.' dr a ~
gc ldov(' rmakill gr n e ll
pa kketten
(miljo en NI', afge rond )

.j,5

1990

7.9

83.300

3.3

)992

5,6

70.400
70 , 100

16.7
14 . 1

25

199 1

14 .0

20

1993
1994

5.2

60.400

12.1

17

3.0

40.500

8. 1

11

1995

16.5

4 1.400

X.3

25

1996

40.700

8. 1

35

1997

27.2
38 ,7

40.300

8. 1

47

1998

24, 7

43.200

8.6

33

17

I3ronncn: a) Gegevens \ an De Nt.:',krlandse lla nk (e-ma il d.d. 18-3- 11)l)9): ~a ld () \:111 'nn.'rgL'dragen inkol11L'n particlilier.. n'
en '~chL'n~ingL' n en inhncdcluitkl'ringcll' \an n!cl-banken \:111 Nederland naar SlIrin:lI111' + eigen bewerk ing: bI Te lefoni sc he opgave door de firma JOto Steel11an ( 17-3-191)9) + eigen bewerking .
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1998. Van Sehaa ijk (aangehaald in Bröer 1996:
36) geeft aan dat in 1991 ongeveer aa n Nf 50
miljoen aa n pakketten van Nederland naarS uriname is verstuurd. I3röer zei f komt , op basis van
cijfers va n de vervoerder Jos Steeman , uit op
88.000 pakketten die een waarde vertegenwoo rdigen van NI' 19 miljoen (ibid). Jos Steeman
(directeur va n het zeev racht-pakkette nbedrijf
Steeman in Alkmaar) geeft de vo lgende cijfers
over aanta ll en zeevracht-pakketten over de jaren 1990 tot en met 1998 ( zie tabel 8). Vo lgens
hem is de waa rde per pakket gemiddeld Nf200;
met dit gegeven zijn in de tabel ook de waarden
van de pakketten per jaar berekend. li et aa ntal
lucht vrachtpakketIen is over de genoe mde jaren
gem iddeld circa 300 per week Illet een waa rde
van ongeveer Nf 50.- per pakket. De jaarlijkse
waarde van de luchtvrachtpakketten wordt zodoende ci rca 0.8 mi ljoen Nf. Uit de ve rstrek te
gegevens biijkt dat er een duide lijke a fn ame is te
consta tere n in het aantal door Jos Steeman vc rzonden pakketten ten opzichte van het jaar
1990. De topjaren waren de jaren 1985- 1987
met aantallen pakketten van 120.000 per jaar
(mond elinge mededeling van Jos Stecman, d.d.
15-3- 1999).

Wordt de totale waarde va n geIdovermaki ngen en van pakketten, verstuurd door .los
Stec- man, bekeken (tabel 8), dan is duidelijk
een trendmatige toename Ie zicn over dc periode
1990 tot 1998 (me t uitzondering va n 1994). Er
lijkt ook ee n verba nd tc bestaan tussen geldovermakingen, het versturen van pakketten en
de wisse lkoers: hoe meer de Nederlandse gulden waa rd is ten opzichte va n de Surinaamse
gu lden, des te meer ge ld er wo rdt overgemaakt
en des te minder pakketten er worden ve rstuurd
(vooropges teld dat de of1ïeië le koers gelijk is
::Jan de parallel koers).
FAM ILI EHULP VANU IT HET SUR INAAMS
PERSPECTIEF

Vo lge ns De Bruijne en Schalkwijk ont vang t
grosso modo één op de drie huishoudens in
Para maribo in min of meerdere mate steun van
familie uit het bu iten land. voornamelijk Nyttc rland. Huishoudens die niets ontvangen, hebbe n
ofgccn fami li eoverzee(25%)ofhebben familie
die zelden ofnooit wat st uurt (40%).
Bez ien vanuit de diverse bevolkingsgroepc n
in Suriname geven De Bruijne en Sc halk wijk

Tabe/9: Olllvang,\'! \'{JII/amiliehulp in de vorl1/ van geschenkzendingelI per etnische groep

Bevolkingsgroep
Creolen
H indostanen

Java nen
Ch inezen

Bosnegers
Indianen

Europea nen
Gemengden
Overigen
Totaal

Vaak/soms
42

37
24
35
11
27
43
33
24
35

Zelden/ nooit
42
42

Geen familie
17
21

41
41
24
20
39
42

36
24
65
54
18
15

15

69

40

25

Bron : De: llru ijnc & S(.;halkwijk 1994: 237 . tabel Jb. afgeronde data.
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en jllllliliene/ll 'erkell lIIel Neder/ond

(199-l: 237. tabel 3b) de vo lgende cijfers on;r
f'amilichulp (/ic ",bel 9). Uit deze tabel blijkt da t
dc twc!.: grootste bcvolkingsgrocp~n Creolen en
Ilinuoslancn de meeste stcun in de vorrn van
gc'ScllenkLcll<.lingcn krijge n. Deze groepen hebben ook de mecstc fami lie in Nederl and. Javaanse gezinnen krijge n veel minde r vaak steull
da n (h! Cn;o lctl en Ilindosta ncn. Dc vit::rclc
grootst!.: bevo lk ingsgrocp, de Bosncgers, krijgt
maar 7ccr weinig steun \.111 fam il ie leden in het
buitenland: dCIL~ grocp heeft ook vcrlminele r in
het buitenland \crb lij vc ndc I"arn ilieleclcn.
De I3ruijnc en Sehalkwijk hebben de familiesteun ook nader uitgesplitst naar sociaal-economische k l 3~sc n in Surinamc (ibid: tabel Ja).
De/c uitsp litsi ng is in tabcli O \\'ccrgege\cll.
Hicrbij wordt onder f~ll11i l icS lcl.ln verslaan: geld.

Ic\ cnsmillllckn en kleding. Tabcl I () laai 7icn
dJt dl! middenklasse de mceste stcun krijgt ui t
hel bui tCl1land. 0l)\"al lend is dat jllist dc arrnl!n.~
grocpen. dic de steun het mcest nodig hebbcll.
het minst vaak iets opgestuurd krijge n. mcde
omdat lij minder f<. lll1iliekden in het buiten land
hcbben. die (h; ste un louden kUllllcn gl.:vcn.
" e laas geve n De Bru ijllc cn Sehalkwijk gecn
verloop \'an cle.!.!.! I:UllilidllJ\ p en van de aanwezighcid vnn f:lI11ili!.:leden in hct buiknJa nd over
verschillende jaren. Gegevens hierover 7ijn I.: rg
rek\<lIlI, juist om na Ie gaan or de Ilrl1ll.:re
bC\lllkingsgro!.:pcn cell b!.!\\'uslc strategÎe hebben voor hel op/cll en \all 1 ~II11iljcnc l \\'erkcn
ten!.!indl.: de tocncmende Ilflnocdc het hoord te
biedcn . De gcnocmde ontkr'lockers gevc n wc l
aa n dat a n llC huishouc.kns. die fami lie hebben in

Ta/Je'/ / (): FUIII iJ ;('''''''1/1/ 1Wl/lil !tet hl/; lenla lid 11lUII' SOdl/lll-(!{,o/lom is che klassen
Kla ss t,*ll)

Elite
Middcnklass!.:
VoJksk lnss!.:
Ondc rklasse
Tnt :Jal

Va;;lk./suIlIS

Zeld en/nooit

G een familie

42
46

46

13

34
19
35

~O

15

~O

26

37
411

44

25

Ta/wl //: !-Iel he:;1 nlll d/lllr:allle COI/Slllllp1iet!.(Jederel/llaar!tel ol o(l/iel /leh/J(!/I "(/!/flIJHilie ill
Neder/wui olUler lage illkolJlellsgroej1(!!/ (I)

'Vel famili e in het
buitcnland

C ecn familie in het

IJskas t
Wasmachinc

81

60

SI

29

TV

80

61

lè ld'oon
Aut o

35
20

IJ
7

C ons umpti ego('d

buitl' nblnd

a) Olllkr \:tg..: inKolll..:nsgrm:p":l1 \\()nl! \ er~laall: hoof(kn \:tll h\li~holld..:n~ dl": gcen inkp111c II h..:bben (lfnUlldl'r d;HI
Sf7~().- per IIw :md \I:rdll.:lI":lI (waar!'il.:hijnlijk prijspcil 1993, L.J.) ( I3nlll : Dc I~nlljnl.: & S..:hal\..\\ Ijk 1994: 23 7. labl.:l Ja
Iltal;1 afgerond I .J.]).
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Nede rl and, vake r bepaalde duurzame goede re n
bezi tte n dan arme huishoudens, di e gee n familie
ove rzee hebben, zoals tc z ie n is in tabe l 11 ( ibid :
238. tabel 4).
De BrLtijnc & Scha lk wijk (ibid) me lden dat
een onderzoek va n het Mini steri e va n Sociale
Zakc n va n Surin a me hUil bevinding bevestigt
dat arme hui sho udens relatiefweini g steun ontva ngen uil hel builcnland: Slec ht s ! op de 3
stc un gereehtigdcl1 kreeg af en toe wat opgestuurd uil het buitcnland. Van degenen di e cr
famili e hadd en zei 50% nooit iets te krijgen. Van
dege nen die we l familie in het buitcnland hadden, konden de Creolen vee l vaker op steun
rekenen (66%). dan de Hindostan en (49%) of de
Ja v'\I1cn (3 I %). Schalk wij k gee ft in zijn onderzoe k naar on- Cn min ve rmogend en in Paramaribo e n Waniea verder aan dat 60% va n de
onde rvraagde a rm en geen steun ont vangt va n
familie in het buitenland (Schalkwijk 1994: 38).
Uit ee n survey geho ude n in een aantal vo lksbuurten zegt 43% van de bewoners ste un te
onlvangen va n familie in het buite nland . Van
degene n di e steun krijgen zegt de helft dal zij di e
ste un hoog uit éê n maa l per jaar ontvangen. Een
kwart krijgt ee ns in het halfjmll" iets en een kwart
krijgt e lk e dri e maanden of vaker iets toegestuurd. Per Sélld o ontvangt slec ht s 10% va n de
hui shoude ns in vo lksb uurt en op regelmatige
basis ste un va n de familie in Nede rl and aldus
De Bruij ne cn Sc ha lk wij k ( De Brttijne/Schalk wijk 1994: 238).
Uit een recente r onderzoek va n Kromh out
( 1995: 49), dat is uit gevoerd in een niet zo zcer
arme en multi-etni sche woonwij k in Paramaribo. blijkt dat 30~) va n de ond ervraagde hui sho ude ns financiële steun ontvangt uit hel buite nland. met name uit Nederland, Gezien de
eerder ge noe mde percentages wijst dit mijns
in z iens inde rdaad o p een toenem end belang van
deze hulp. Kromh o ut me ldt verder dat ongevee r
40% va n de ond er vraagde n steull ontvangt van
hun kinderen in hel buit enland. ! {un ste l/n is
rege!l11atiger dan die van dc an dere gevers bestaa nd e uil broers. 7.usters. v"lder. moeder en/of

sc hoonnll1lilic. De steu n wordl voornamelijk
gegeven in de vorm va n goe de re n, zoa ls kl edi ng,
schoeisel en soms ee n ijskast, meubilair arcen
auto, en is vee lal incidenteel. Slechts enk el\. :
hui shoud ens worden regelmati g financieel gesteund; een e nke le keer zoveel dat he! eigen
inkomen daarb ij in het niet valt.
Ook uil dil onderzoek blijkt dal Creolen en
Hindostancn relaticfmccr ges teund worden dan
Java nen. Teve ns ontva ngen hui shoudens van
vrouwen zonde r eell mannelijkc partner in Suriname meer SIClll1 (46%) dan huishoudens met
een manne lijke parlner (34%) (ibid: 50). Dit
laatste duidt op ee n m inde r positieve ontwikkeling, di e Kromho ut aa ngee n naar aanleiding va n
de situati e va n ee n Surinaamse vro uw meI de
verant woording voor een hui shouden va n elf
mensen, die ve le ge ld- en goede renzendingcn
ontvangt va n het formele hoo fd en daarnaast va n
twee ·vriendjes·. die doorgaans ook in Nede rland ve rblij ven. Kromhout co nc ludee rt hi eruit :
"da t buite nland se financiële steun een andere o f
ni e uwe functie heen ge krege n: naast een tegemoetkomin g, ee n aanvulling op het hui shoudbudget wordt deze steun bij bepaalde groepen
al s verva ngi ng van inkomen gczien. Dit hee ft tot
gevo lg dat werke n dan niel altijd n1eer als mid del tot hel verwe rven va n een inkomen wordt
beschouwd. maar eerder a ls een hebi (=zwa re
last). Buitenlandse ste un ka n een uittreding uil
het arbe idsproces met z ic h meebrenge n of uit stel van intreding in het arbeidsproces: (ibid).
Als laatste bron bespreek ik rel eva nte gegevens ontleend aan he l onderzoek va n Bröe r
(1996: 36). Deze ste lt dat de jaarlijkse zendingen va n Nederland naa r Suriname een totaa lwaa rde va n Nf 800 tot 1.000 per hoofd van de
Surinaamse bevolking bedra ge n.2 Zijn bevinding dat de armoede in Suriname op aanzienlijke schaal wo rdt opgeva nge n door Nederlandse Surinamers lijkt mij daarom aannemelijk . Hij gee ft teve ns aan dat het gemakkelijk
voo rste lbaar is dat de laat ste jaren ee n nieuwe
onderkl asse is ont staan van n;cnsen die niCI of
we in ig va n de ovcf maki ngcn profitcren. Gezie n

Ar!l1()(>de ;1/ SlIr;I/(llIIe el/ jèunilie}1(!fll'erkcl/ II/f'f Neder/lIl/d

de ee rd erge noemde gegevens uver SUrilli_1I111..: r~
die gec n famili eleden in hct buitcnland (Nederl and) hebben, is het evident waaruit di e
onderklasse dan voornamelijk bestaat en sluit ik
me vo lled ig aan bij deze laatste opmerkin g.
CONCLUSIES
Op economi sc he ge bi ed is hct Suriname dc
laat ste ti en jaar slechter gegaan . getuige dc lage
economisc he groeicijfers. (k afname in hel
Bruto Nationaal Product per inwoner. de slec htere inkomensve rd eling, de zeer hoge buitcnlandse schuld. de hype rinflatie. de ingezakte
koopkracht van de burge rs en de afname in de
beroepsbcvol k ing in de formele sector. Voor wat
betreft de ve rstrekk ing van soc iale voorzieningen en diensten. zoa ls op het geb ied va n onderwijs. vo lksgezondheid en hui svesting. is cr dui delijk sprake van een teru gtredende Surinaarnse
overh eid.
Ee n kwan tifi cerin g va n de armoede is moei lijk te geven. daar mijns inziens (nog) geen
onderzoek is gedaan nanr het aantal mense n dat
zich ond er dc armoedegrenzc n bevindt en 0111dat de UN DP (UI/i/ed Naf ; OIlS DC\'elUplllf!1lI
Pmgmmmd nog geen gegeve ns over de Hl/mali
POI·f!rt.\·/lIdex publi ceert voo r Suriname. Wel is
onderzoe k ve rri cht naar de zogenaa mde on- en
minve rmogenden (de armen). die rond 1993
slechts ci rca W% van de totale bevo lking uitmake n (Se haikwijk 1994: 8-9 ). Een 10C- ofafname
in het aantal 0 11 - of Jl1 invc rlll ogenden ove r de lijd
hcb ik in de literaluur ni ct kunnen achterhalen.
Indien de famili ebetre kkin ge n va n de ve l'sc hi 1lende soci::\al -ecollon1i sche k lassen in Suriname wo rden bekeken, dan blijkt dat hoc armer
men is. hoc minder familie men hee ft in het
bui l e nland~ met name in Nederland: een kwart
tOl de helft va n dc laagste klasse n (volks- en
onderklasse) heeft geen familie in Nederland.
Vanuit het Nederlands pe rspecti ef blijkt dal
lega le ge ldovcl"lnakingen van Nederlandse
Surinamers naar Su rin ame sinds 1995 zee r sterk
toegenomen zijn . Ongeveer tegelijkertijd is er
een afname te constateren in het aantal pakket-
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teil. dalJos Steeman verst uurt naar Suriname.
Wordt de som va n ge ldove rmakin g..: n en waarden van pakketten. di e naar Surin ame worden
verst uurd, bekeken. dan is duid elijk ee n trcndmatige toename tc zicll over de periode 1990 tot
1998. Er lijkt ook een ve rba nd tc bestaan ttlssen
gel tl overmak inge n, het ve rsturen van pakketten
en dc wisselkoers: hoc meer de N~de rland se
gu lden waard is ten ojv:ichte va n de Surinaamse
gulden. dcs te meer ge ld cr wordt overge maakt
ell des te minder pakketten cr wo rden ve rstuurd
(vooropgesteld dat d~ oHïciëlc koers ge lijk is
aan de parallelkoers). Het lijkt er wel op dat de7e
pakkettcn de IJatstc jaren mcer prima ire levensbehoeften bevatten, hetgeen op ee n toc ncmend e
armoede wijst.
Vanuit Surin ame bez icn kan geco ncludeerd
worden dat grosso lIIudo één op de drie hui shoudens in Paramaribo in min of !11cèrdcre mate
ste un van 1~1 1l1ilic uit Nederland krijgt. Creo len
ontvangen relatief de tTlcc~te steun . gevolgd
doo r J e Hindostan cn. J av:l n ~ n en l3osncgc rs.
Wat betreft de arm ere bevolkingsgroepen sprekcn di ve rse onderzoekers elkaar eni gszins tegen. Zo hebben De Bruijne en Sc halkwijk geconstateerd dat j L1ist de armere groepl: n de mi nsIc steun krij gen ( 19% ). Schalkwij k gcen voo r
011- en minvermoge nd en in Paramaribo daarentegc n aan , dat 40% steun ontva ngt. Kromh out
spreek t over 30% in haar onderLoek naar vro u\ven en crisis in Pa ramaribo.
Duidelijk is wel dal de steun be langrijk. zo
niet essen ti eel. is voo r ar me huishoudens. De
conclllsie va n Bröer dat cr een zee r arllle onderklasse va n men sen kan ont staan. di e geen famili e in het bui lenland hee lt en daardoor !.!,ehc:c:1
ve rstoken blijft va n sh.: u11 , lijkt me d7tarom
gerec ht vaard igd. Ondersteunin g door middel
va n geldovermakingen en door het ve rze nden
van pakkett en cloor Nede rl an dse Surinamers
draagt in vr ij belangrijke mate bij tol arl1loedeverlichting va n de in Surinamc verb lij ve nde.:
familieleden. Deze familiehulp is cruciaal voor
de overlevi ng van gro te groe pen v<ln de SuriIlaalllse bevolking.
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NOTEN
!. Il icronder verstaal de ECLAC (Economie Commission for LatinArnerica and thc Caribbcan) naasl Surin<lmede \Oll!CJllk landen:
Anligua :mJ 13arbuda. Ibrhados. I3clizc. Dominica. Grenada. Guyana. Jamaica. Sainl Kitls :md Nevis, Saiu! Vi~;cclll and thc
Grcnadincs. Sainl Lucia en Trinidad ano Tubago.
2. Or een totale Surinaamse bevolking van circa -100.000 betekent een bedrag van Nf90f) r)l::r capita een totaalbedrag van Nf36U
mi ljoen. In het rappon van Hröcr ~taal up dCLdfde pagina. dal Van Schaaijk hCllotaal <Jein geldLcndillgen rang~ illcg:/k wC,I!cn op

Nf300 miljoen schat. Lodllcndc LOU de som van de illegale en legal e geldovermakingen en vall de gcldwaard<..: van de \ crsll1l1rdc
pakk":11cl1 inderdaad \\eJ t:en~ in J~ bwm van Nf3(lO miljol!l1 kunncn k01l11!n (Bröcr 1996: 36).
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Fred Verhees

Een speurtocht naar Rijts
Een fragmentarische reconstructie van een
religieuze beweging!

M Uil

(!f!/"sfe kellllismakillg 11/(:'1 de slmatfJl"ediker RI/doff" RUIS 1l '(fS door Icillg
I"(IJI Rucloff"ml/ Liers Samenleving in een grensgebied (/977). I{III Licr hescllo//lI'de de predikalies l'lII/NUIS als (I/u(en/eel I'UII eell ()pkomel/d
AFikaan.\" meiual h(!"II"/IS!=Un 11"(/(11"1 '011 de oorsprol/g ge::ocht lIIoes! )\"orden h//ilell Suril/ollle,
lI/e{IUlllle Ni het lI 'erk en de ideeën \ '01 / 800ker
W{{ShinglOlI el/ hU de AIl'jean Methodist
Epi scnp,,! Church, oorspronkelijk {!/IWI1ISfig lIit
de 1"5, moor me! ('eli (!/de/inl). il/ Suril/{{me.

spreken, die hij, mei een beroep op hun i\1'rik<lanse afkomst opwekte Ilaar A/i-ik" terug Ic
keren. Door velen onder zijn gehoor werd hij
niet au serieus genomen, miJar cr warell cr ook

bij \\Iie zijn woorden weerklank vonden voor
zove r zij hel A frikaansc karakter \'<-111 de bevolking op dc voorgrond stelden. Arm de activiteiten van Rijts kwam echter na enkele jaren cet ,
einde: Hij kwam wegens bedrog en andere misdrijven in dc gevange ni s terecht.'
Tijdens mijn vcrblij rin Suriname tussen 19X3
en 1986 pleegde ik e ni g oll(krzock over het op-

INLE IDING

Over cle straatprccl ikant Rudolf Rijt s sc hreef

Van Lier ( 1977: 2 I I ) he, vo lgende .. Een symptoom van dit ontwakend rasbcwustzijn was het
optreden van eell zekere Rijts tLissen 191 8 en
1927. In 191 8 gafdeze Rijts cell weekblad uit De
Nill/rodhel\'egillg. gewijd aan i'de geeste lijke en

stallelijke belangen der volbloed-negers in de
kolonie Suriname". A Ileen vo lbloed-negers
konden abonné worden. /-I et blad verscheen
slechts van I december 1918tot4oklober 1919.
In 1927 versc heen er een ande r bl<:ld onder de
red<:lctie vall RijIs. De Neger-Chrislellel/ u/het
I ïerdc KOllillkrijk 1'01/ hel Christelldo/ll, waarvan slechts éé~l nummer versc heen . Hierin
trachtte hij tc bewijzen. dat het negerras Gods
Rijk op aarde zo u brengen. nadat alle andere
rasse n hadden geraaid. /-Iel is waarschijlilijk
dezc7elfdeRijts,dieindejarenl924cn 1925in
Paramari bo a Is str:w tprediker opt rad . H ij placht
dan 's avo nds op dc hoeken der stralen me\ grote
llall1boLiwen voor een menigte toehoorders Ie

Oso

treden vaJl de straatprediker Rijts. Il ct archief
van dc Evangel ische Broedergemeente (E13G)
ill Suriname vormde een belangrijke inforlT\aticbron maar was destijds nog niet olltsloten of
toegankelijk. Hierdoo r heb ik de in het bov~n
verme lde citaat V<ln V<:ln Lier vcrll1c ld~ tijdschriften niet kunnen traceren. Na mijn Icrllgkeer in Nederland heb ik hel an.:hi cr v<ln de
Evangelische Broedergemeente, ondergebracht
in het rijksarchief te Utrecht, geraadpleegd. In
dit artikel bespreek ik hel gedachtegoed en de
m;tivi leiten V<l n de gebroeders Rijts. I-kt door
mij bestudeerde 111atcriaal vormt slec hts dc basis voor een fragmentarische reconstructie v<tn
eell op religie gebaseerde bewcging in Suriname.

RI.ITS: EEN RECONSTRUCTIE VAN II UN
LEVE NS

In eell aantal publicaties is sprake van één Rijts
of Reitz. De belangrijkste gegevens over Rijls
zijn opgetekend door J. R. E. Zuidveen in h~t
1

TUdsch,,(fi "oor SlIl'illoalll.\"e Tmrlkllm/f!. LetterkuIlde. Cllllllllr en CesclJied('lIis I (j(}): 3()(j-31 ()
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boek Eif(c!plwse en uitko/llst von her geopenhaarde ge/oor< 1974). Daarin wordt duidelijk
dat er sprake is van twee broers Rudol fen Johani
Johannes Jordaan Rijts. 2 Uil hel bock van Zuidveen wordt duidelijk dat we Rudol fmoelen zien
als de publieke figuur die als straatprediker
optrad. Die ideeën werden met name on twikkeld door zijn jongere broer .l ohannes. Op de
publicatie van Zuidveen kom ik nog terug.
Rudolf Rijts werd geboren op 17 februari
1880 en sti erf op 69-jarige leetiijd op 16 mei
1949. ' Rudolf was oorspronkelijk opgeleid tot
schoenmaker, maar was voorafgaande aa n zijn

straatpredikaties we rk zaam als politieagent Ie
klas. Hij was tot 192\ gestatio neerd in Groningen in het district Sa ram3 cca. I-lij nam ontslag
en nam zijn oude beroep \vecrop en is sc hijnbaar
toen al met straatpredikatics bcgonnen. Pas in
1924 sloegen die predikaties aan. Rudolf Rijts
hic:ld zijn toespraken onder andere op het
Sivaplein en begon op de maandag-, woensdagen vrijdagavonden stl:eds rond zeven uur. Hij
70ng een lied, sloeg de bijbel open, citeerde
enkele passages en verklaarde en interpreteerde
decitaten. Meestal gebruik te hij de Nederlandse

taal , bij de uitleg gebruikt e hij echter het
Sranantongo.
In de periode WlIl z ijn activiteiten als straatprediker in Para maribo in 1924 is Rl/dolf Rijts
minstcns twee kecr opgenomen geweest in
WolITenbuttcl , een psychiatrische inrichting.
Later in zijn leven, toen er een afstand ontstond

tussen hem en de EBG werd Rudolf Rijts herhaalde lijk gea rresteerd. Dit zou steeds op instiga ti e van de kerken en met name de EBG gebe urd zijn.

Johannes .lordaan Rijts (2-2-1883 - ei nd
maart 1933)4 is ook werk'zaam geweest al s politieagent (3e klas), maar ook hij was ten tijde van
de straatpredikaties werk zaam a ls schoen maker. Beide broers hadden ieder een eigen werkplaats. Vo lgens Zuidveen moet Johannes gezien
worden als de denker en Rudolfals de publieke
figuur. Preken werden voorbereid door Johannes, maar Rudolr sprak ze uit. In dil artikel

z ullen w ij ons concentreren op het gedachtegoed van beide broers, maar dal toch vooral
relateren aall het publieke optreden van Rudolf

Rijts.
In de bronnen, met uit zo ndering van de kran ten, wordt nauwelijks in gegaan op het feit dat de

geb roeders Rijts aan het hoofd stonden van de
Surinaamse afde lin g van de Universal Negro
lmprovel1lenr AssocÎatioll (UNIA).5 De UNIA
was opge ri cht door Marcus Mosiah Garvey op
Jamaica in 1914. De beweging was op dat e il and
niet succesvol. Succes kwam cr pas na Garveys
migratie in 191 6 naar Harlem, New Vork. Daar
groeide de UNIA in vrij korte tijd uit tot een van
de grootste organisatie van zwa rten. De beweging telde in 1923 maar li efst elf miljoen leden
met afdelingen in vee rti g landen.

RudolfRijts richtte na zijn ontslag van rechtsvervolging in 1924 de Surinaamse afdeling va n

de UN IA op. De zoon van RudolfRijts herinnert
zich in een interview nog enke le strofen uit
UNIA-liederen: '/ 'm going back fO A/dcci. l1Iy
spot (~flal1d en JIISl bec(lI/se / 'm b/ack, am / 1I0t a
//Ion?'. I-Iet succes van Rijt s al s straatpredikant
noodzaakte tot organisatie. De UNIA betrok een
pand aan de Saramaccastraat ; daar werden allerlei bijeenkomsten va n rel igie uze, socia le en

ed ucatieve aard geho uden onder de UNIA-vlag,
rood, zwa rt en groe n in horizontale balken. Met
het huren va n een pand ontstond ook de noodzaak financiële middelen Ie verwerven. De
UNIA deed dat door middel van het organi se ren
van feesten op de zaterdagavo nden. Deze feesten leidden lot grote overlast voor de omwonen ~
den: ' Vooral des zaterdags wanneer het kerklokaal werd omgetoverd in ee n danshall waartal
diep in de nacht werd gefuitä, was het voor de
bewoners nicl te doen.' (SI/riname , 4 november
1924). Klachten van omwonenden le~den uiteinde lijk tot een ingrijpen door de politie begin
november 1924. Vergezeld van cle procureurgeneraal en cle hoofdinspecteur viel de politie
het gebouw binnen. Er werden drie overtredingen geconstateerd: het houden van een publieke
danspartij zonde r vergunn ing, het zonder ver-
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!..(unnil1!.! verstrekken va n alcoholhoudende en

~id-alc~)ho\hoLlde llde dranken en het he ITen van

toegangsprij zc n 70nder de belastingen aan het
Gouvernement te voldoen. Men verbood Rijts
nog op straatte predikcn . De SlIril/amer van 20
november 1924 en De H'i:'sI van 21 no\'ember
1924 maken melding van veroordelingen va n
Rijts en As. respect ievel ij k voorzitter en secretaris van de UNI/\ veroordeeld tot een bocte van
Sf. 125,- ofvijfwekl!11 gevangcnis.
Na de periode van de straatpredikaties heb ik
weinig meer kunnen vinden die duiden op publieke acti viteiten va n de gebroeders Rijts. In
IlJ27 hebben zij, samcn met Ja co b R.E Zuidveen, een poging ondernomen een tijdschrilt
onder de titel: De Neger-ChrisI/!lIell ufh/!! Vi('rde A·o"inkrUk 1"Ul1 he/ ChrisTel/do/l/ op tc zeilen.
Ik heb dit tijdschril"t niet kunnen traceren.
In ecn persoonlijk brie fj e gedatcerd I maart
1929 sch rijft Johanncs Jordaan Rijts(': 'Mij n
gewetcn is mij tot getuige dal ik niellllet opzei
mij tot ee ne staal van diepe armoedigheid heb
gebracht ter ve rvulling va n de profetie welke op
mijn persoo nlijkheid ge ldt. Ook beroep ik mij
op Illcllschelijkc gelu ige n dat ik zee r heb geworsteld met den leve nstoestand ol11nie\ in armoedigheid Ie vervallen. De almachtige hand heeft
hel ze lf daartoe geleic.!. Toen echter de Geest
Gods mij alles heelt duidelijk gemaakt. bevond
ik mij reeds in diepen armoedigheid. En begrijpende dat het alzoo wczen 1110et tot den tijd die
(iod dit tot herstelling bepaald heeft, berustte ik
111 ij in deze omstandigheid met alle Iie fae jegens
God, in verootmoediging.'
JACOB RE ZUIDVEEN
Onder de titel Eil/dpl/Ose el/ Uilko/J/Sl l"{//I hel
geop(!l/hamde ge/oo("ve rschee n in 1974 een vrij
obscuur werk van Jacob R.E. Z uÎdveen .7 lI et
manuscript was al in 1967 vo ltooid. Het boek
hee ft cen sterk eso terisch karakt eren is voor mij
al s niet-ingewijde derhalve moeilijk te doorg ronden. In voor 111 ij schimll1 ige apocalypt ische
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teksten ve rt elt Zuid veen Lijn levcn, het ontstaan
en de ontwikkeling va n 7ijn gedachtegoed.
Daarin spelen de gt.:broeders Rijts en met name
Johannes Jordaan een belangrijke rol. In het
boek staan feiten ell worden iekeë n en opvauinge n van Zuiclveel1 el1 van de gebroede rs Rijl s
gesc hetst. In het tweede deel in het bock vertelt
Z uid vee ll Lijn levensverhaal. Ilij is ervan overtui gd dal hij geroepen is doo r God: I.ijn
publi caties geschieden 'in opdr:lCht van den
I-leer'. Ilij be7(Kht de zo ndagssc hool va n cic
Bapti sten gemee nte en volgde onderwijs :l<ln
'De Nicuwe Schoof' (lakr de Thell1ensc hool).
Deze school stond onder auspiciën ViJ n de
A.M.E.C'. (African Methodi st Episcopal
Church), een protestantse gemeente di e uitgin g
va n 7w3rtell als het uitverkoren volk. In 1920
legdeZ uidvecll bclijdcnisafbij dc Evange li sc he
Broedergemeente: later werd hij lid van eh: aall
de EBG geli ee rde Christelijke Jon ge linge n Vereniging. Hij trad in di enst van de firma Kersten
als motorist. Later gaf hij dat op cn g ing landbouw bedrijven op een verlaten stukjc grond bij
leiding lO eve n buiten Panll1l3ribo: 'Le/cr(es)!
hier op het terrein, _.. bC!2.int dan eh:: !2.cschiedeni s. om welke dil hoola; tllk wcrd \2.;schreven.
Op dit tcrrcin , heeft de God di e gaat over leven
en, door. Zich ge manifesteerd, en Zich bekend
gemaakt Jezus de Il eer te 7ijn' (Zuidvectl 1974:
267)

In een droom 0111 vi ng Zuidveen de boodschap
te gaan studeren. I/ij interpreteerdc dat als cell
opdracht 0111 het vak van onderwijzer te lerell .
Dal combineerde hij met het beroep van landbouwer. In die tijd hoorde hij een andere landbouwer ve rtellen over de zwarte mail i11 de slad,
di e steeds werd gea rresteerd vanwege zijn
predikaties op straat. maar die steeds opni euw
begon. Kort daarna \voonde Jacob Zuid vce n 7ijll
eerste predikatie van Rlldo lf Rijts bij en was
zee r cJ1IhOLlsiast en vo l van diens woordell. lil
die preek sprak Rlldolf Rijt s over dc slechte
in vloed va n de Tien Geboden walll1eerde/'c van
toepassing werden verklaard op christenen in
plaats v<ln op jodcn. I n de loop van enkele weken
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werd ZuÎ(h 'e cn een groot aan hanger van Rijt s,
A ls lidmaat va n de EBG wendde hij zich tot zijn
leraar Samuel Schmidl tc Saron,lI li et gesprek
kidde ertoe dat Z uid vcc n Lijn lidmaatsc hap skaart bij Sc hmid t inleve rdc . Na de eerste contacten mct Rijls herinte rpre teerde Zu id vee n z ijn
droom : hij hoc rgdc gee n onderwijzer te worden ,
maar moest kenni s opdoen ·om des I-Ieren boodsc hap aan de menshei d tc kunn en brengen'

(Zuid veen 1974: 295 ). I-Iij stopte met zijn studi e
voor o nd erwijzer. maar blee f wel zijn gro nd
bebouwen 0 111 in zijn leve nso nderhoud te voorzie n.
Mense n in z ijn o mgev in g begrc pen hem niet.
Hij woonde nu a ll e s traatpred ikaties bij. AI sne l
kwam Zu idvee n erachte r d.1t de prediker Rudo lf
Rijt s eell broe r had: Jo hann es Jordaa n Rijt s.
Ideo logisc h ko nden bc ide broers het uit stekend
met e lkaar vi nden. maar in het soc ia le leven niet :
7ij waren ' ni et bepaald goe d op e lk aar' (ibidem:
302). De ontmoetin g mei Johannes Jordaan
Rijt s is voo r Zuid vee n van groot belang gewees\. Ilij ond erwees hem' .. ,de vo rmen (zo II
wi lt : de we ll e n) van de veroot moedi g in g'.
Jo hann es Rijt s ve rt e lde Z uid veen over zijn co nta cte n met enge len e n de opdrac ht di e hij va n
hen had o nt va ngc n: hij moe st de ro l van Joz ua
uil Zac haria 3 verv lilI cJl .'l
In 1927 gaf Z uid vee n zijn bestaa n al s landbouwer op e n gi ng als s mid we rken in Moengo.
De contactc n met Johannes Rijt s waren sindsdi e n beperkt tot e nke le bezoeken tijdens de
enkele da ge n vaka nt ie die Z uid veen doo rbrac ht
in Paramaribo. ZlIid veen ga f finan c iële ondersteuni ng aan Jo hannes Rijts; hij verdiendc te
wein ig als sc hoenmake r en was vee l tijd kwijt
aan z ijn gees te lijk werk.Overde tijd in Moen go
sc hreefZ uid vee n: 'Dat hij we rd weggerukt naar
het paradijs e n onLegbare woo rd en ve rnam , die
gec llll1ens mag uit spreken ' .lo Z ijn godsdi enstij ver we rd ni et door iede ree n beg repen en werd
uit gelegd als ee ll waan, waarna Zuidveen werd
opgenol11el1 in de psychi atri sc he inrichting
Wo lfTenbuItel. Z ijn vro uw stortte als gevo lg
daar van in en kwam in dezelfde inrichting tc-

rec ht. Zu idvee n probeerde aan zijn 'beha nde laars' uit te leggen dat hem niets mank eerde,
maar dat men ni et in staa t was z ij n gedrag en
opvallin gen te duid en, omdat men verb lind was
door de ga ngbare godsdien stcn. In de inrichting
ve rt eld e Z uid vce n ove r zij n ontmoetingen met
enge len en ee n verhaal waa rin hij uitlegt
Sadrac h te z ijn .11
Blij kbaa r hee ft men in de psyc hi atri sc he inrichtin g sne l ingez ien, dat versch il in ge loofsovertui g in g gee n reden was om iemand vast Ic
ho ud en, waarna Zuid vee n naar Paramaribo teru g keerde, Ko rt n3 z ijn terugkee r (in deccm ber

1932) overleed Johannes Rijts (ei nd maart
1933). Z uidveen e rfd e va n hem een kist met
sc hri fte n waarin Rijt s zijn gedaehtc n had nee rge legd, Zuid vcc n ven::: fTendc de schulden va n
Rijt s en g in g aan de slag met de sc hri ften. Dele
vo rmde n voor hem ee n he langr ijke inspiratiebron. In 1934 bleek hij L.O verv uld van de geest
dat hem versjes we rde n 'doorgegeven. Hij notecrde ze en gaf ze uit in ee n broc hure Elle
Kers/verbeelding, dienende {l Is ill/rodllcfie \'(1//
'/-/c/ KoninkrUk Gods op Aarde '. In 1936 kreeg
hij ee n di ctaa t door "de n Gees t ve rstrekt in
boekvorm '. Het we rd hcm in deze openba ring
du ide lijk ge maakt dat hij gee n wij z igi nge n in de
te kst mocht aa nbrenge n,
Een pog in g de ope nbarin g gedrukt te krij ge n
mi slukte. De "Geest' had dan ook een manu sc ript met ee n omvang van 28 vo lgesc hreve n
sc hri fte n doorgegeven. In 1944 g in g Zuidvee n
dermate op in de Hee r dat hij c r va n ove rtu igd
raakte dat ni ets o f ni e mand hem kon de re n.
Lui sterend naar de I-lee r gebruikte hij gedu rende vijfure n zijn laskap niet. Zijn moeder en
vro uw wa re n zee r onge ru st om z ijn bloeddoorlopen oge n e n waarschuw den de medi sc he
di e nst. Na ee n ges prek mei de art s werd Zuidvee n e nk e le dage n later door ve rpl ege rs opgepakt e n wedero m naar WolfTenbuttcl ge bracht.

I-lij bl ee r daar opge nomen tot 1947. Wat hij
daarn a a ll emaal hee ft gedaan , is ni ct he lemaal

duidelijk . In 1983 ontdek te ik dat Zuidveen nog
in leven was en zoch t ik co ntact met L. ij n doc ht er.

Eell spelfr fOchl lloO/' RUI.\'

Di e ve rl e id e mij dal ha ar vader ve rmi st werd,
Enk e le dage n lat er we rd hij dood aan ge troffen,
In een apo lh eoti sc h s lol aan z ijn boek gee ft
Z uid veen aan dat de geest van Johan nes Rijl s
een ell deze lfde g ees t wa s (in reïn carnati e ) al s
Abel. (Rudol f Rîjt s was da armee Kaïn , hetgeen
de strijd o m de roe pin g en de s lec hte re lati e
tu sse n de broc rs ve rklaa rd e. aldu s Z uid vee n ),
Ve rd e r was het oo k nog deze lfd e gees t a ls va n
Noac h. al s Joz ua (d e op vol ge r van Moses). a ls
Da vid en als Jo hanll es (de sc hrij ve r va n de
Openba rin ge n ),

DE ( HA M IDEOLO GIE
De o p va ttin ge n va n d e ge broeders Rijt s 7ijn te
plaat se n in de c hri ste l ijk e ge loofsove rtui g in g in
he t al ge mee n en tege n de acht e rg rond va n de
Evan ge li sc he Broede rge mee nte in S urin ame in
hel bijzond er. De ge broeders Rij ts g in ge n uit
va n cic ged acht e dat de nege rs het doo r God
uit ve rkore n vo lk ware n. Hi e rin sc hu ilt ee n belang rijk ve rze t tege n d e Cham- ideo log ie. l :: Met
di e id eo log ie \vc rd eeu we nlan g cic huid s kl eur en
dc o nd erda ni ge/mindc rv./aardi ge pos iti e van dc
Lwa rt ell ve rk la a rd . He t o nl Slaan van de ve rschi 1lend e vo lk eren e n ra sse n op aard e is in de chr iste lij kc trad itie vaak ge basce rd o p hel ve rha a l
van de zo ne n ViJn Noa ch: SeJll . .I ate t e n C haJll .
Dc zwart e huiskl em we rd aan C ha m en z ijn
na ko me linge n als straf opge legd naar aa nl eidin g van ce n voo rval o p dc ark , Noa ch had al s
rege l geste ld dat dc aa nwez igc mann e n e n vrou wc n tijde ns de rc is ni et met e lkaar zo ud cn s lape n, C ham hi eld zich ni et aa n di e rcgc l en al s
straf moesten hij cn zijn nako me lin ge n ce n
zwart e huid skl eur dra ge n, De ond erdani ge en
mind erwaa rdige positi c van Cham en zijn nako mc lin gc n zo u verklaard wo rde n met ce n voor val

rond dc dronkenschap van Noac h. (ham zo u
zijn vad er. Noach. he bben uiige lac hen op hel
1110l11el11 dat deze dronk en en naakt wa s. Noach
zo u da arop C ham ve rv loe kt hebbe n: C ham zo u
zijn broers moeten di e nen. Deze twec voor val -
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lell gave n aanl e idin g to l de C ham - id eo log ie. De
ne!2:ers nu . zoud en a fs tamm en va n C ham , Dil
gegeven we rd door d e blanke ko lo nial en gebruikt 0111 de s la ve rn ij en de pos iti e van nege rs te
ve rk laren en te recht vaardi ge n.
Dit ve rh aa l. deze o pvattin g kan o p ve rsc hil lende mani e re n worde n ge re lati vee rd, Op de
ee rstc plaats is e rde tekst in he t Oude Tcs ta me nt ,
Genes is 9:25-27:

JI!J'\'loekl :U KaJ1mïll ,
de 11/111.\"(:' kl/echl 1'(/11 :UI/ h roers :01 hU
=ijll,
CII hU n 'I"I"olg de:
Ge:egel/d =U de Heer-. de God I '{/I J 5ell/.
Kal/a/in ;::01 ;::ljll (t;ells,kl/edl/ ;::ljll,
Mo~e God r l/imle gel 'e l/ (/(/ 1/ )(!!i:'"
hij /JIuge Hw /en i ll lelllell l'(/ II Sem
K anaän ;::01 ;::1Ï1I k ll echl ;::lÏn.

In de tekst va n het Oude Tes tame nt ge ldt de
vloe k Kana än. e n ni e t C halll, z ijn vad er. Op de
tweede plaats z ijn e r ve rsc hill end e moment en in
het Oude Tes tam e nt waarop blijkt dat d e nakome linge n va n Sem ee n zwa rt e hu id skl eur heb-

bcn. In het Il ooglied va n Salol11o, 1.5-6:
Zwart heli ik elJ h('wlllig,
doch,ers \ '{/ II Jencalelll ,
als de Iel/ lUI \'(11/ Kelim :
als de kledell l 'OI / Salo/J/ o,
Ziel/ jullie II/IÏ er /och lI iet,op {{ {{II,
dm ik ;::\\'angelinl heli,
omdal de ;::011 111 Uheep geh!okerd.
(vc rta lin g va n Mimi Dec kers- Dij s )
Ondanks deze opm e rk ingc n is de C ham-id eo log ie do minant gcwee st tijd ens de ee uwen van
s lavernij en hceft zij ook na de eman c ipatie ee n

rol gespecld bij dc beoordeling van de positie
van dc negers. zowel door bl ank en al s door
henzc lf.
Het is ni et ve rwond erlijk da t bij een opkomcnd ra c iaal (oo k sociaa l en na tio naal) bcw ust-
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zijn in de jaren twintig ge bruik gemaakt werd
vall de bijbelverhalen over Noach en zijn zonen,
maar nu met een ve randerde interpretatie.
Zwa rte leiders ve rkondi gden op diverse plaatse n en o p versc hill end e momenten dat de
C ha11li etc n (nege rs) uitsluitend zo hard gestraft

werden, omdat zij het uitverkoren volk vormden
waarover de Bijbel zo vaak spreek t. De negers
waren de ware Israë li eten. Binnen deze id eo logie we rd ook ve rkondi gd dat de verhal e n van de
exodu s e n onderdrukking veel beter pasten bij
de negers dan bij het j oodse vo lk. Dit ge dachtegoed was op het moment dal Rijts het omarmde,
ni et nieuw voor S urin ame. Rond de ee uwwi sselin g IlHd Care l Paulus Ricr (1863-1917) dit idee
in S urin ame geïntrodu ceerd. IJ Ri er leve rde een
belangrijke bijdra ge aan de bewustwording van
de zwarten in Suriname bijvoorbeeld door aandacht te besteden aan de herdenking va n keti
koli. de afsc haffin g van de s lavernij. Een and ere
verw ij zin g naar het uit verkoren zij n van het
ehamiti sehc ges la cht v inden we terug bij de
naam va n de beweging. De gebroeders Rijt s
gebruikten de naam 'de N imrodbeweg in g' .
Ni mrod een kleinzoon va n C ham , was vo lgens
Genesis 10:6 vvo de eerste machti ge heerse r en
koning op aarde.
Een dee l va n z ijn o pvattin ge n o ntl ee nde Rijts
aan de ee rde rge noe md e UN IA. Het belangrijkste uitga ngspu nt voor de UN IA was de
repatriati egedac hte. De negers waren uit s luitend tcr meerdere ee r en glorie van het b lanke
kolonialisme en ge ld zucht in ballingsc hap gebracht. De negers waren in exodu s én zouden
moete n terugke re ll naar hel llloedcrcontincnl.
Ee n profeti sc he uit spraak van Garvey bij z ijn
vertre k uit Jamaica vormde in het begin va n de
jaren de rti g aanleiding voo r het ontstaan va n de
Ra stafaribcweg in g . 14 De voor de beweg in g van
Rijt s be lan g rijkste periode, najaar 1924, vie l
sa men met een aantal , be lan g rijke ontwikkelingen voor de UN IA als ge hee l. Garvey had zoals
gezegd het voorne men de negers uit de ballin gsc hap te leiden naar Liberi a. 15 In De Surinamer
va n 11 septe mber 1924 le ze n we het vo lgende:

'De rcgeering van de republiek Liberia heeft
offic iec l medegedee ld aan de Ame rik,aanse
regecring, dat zij de Garveybeweeging á'fkeurt
zoo ook de voortgezette propaga nda van de
UN IA voo r een emigrat ie naar Liberia.'
De terugkeer naar Afrika was een va n de
thema's va n Rijts tijd ens zijn s traatpredikati es.
' Het bij zo ndere aa n zijn verkondiging was, dat
hij een beroep deed op de A frikaansche afkom st
van zij n hoorde rs, hun he imwee wakker ri ep en
hun harten verv ulde met de hoop , dat binnenkort booten hen naar A frika terug zo uden komen
halen.' (Steinberg 1933: 177- 178). In het jaarvers lag va n de Grote Stadskc rk ( 1925: 5) se hrij ti
H. Barth dat Rijts niet alleen de kom st van boten
voorspe lde, maar ook de komst va n ecn 'Kin g
Kotfi' onder w iens eiding de repatriatie zou
plaatsvinden. In he tze lfde jaarverslag wordt
duidelijk dat de aantrekk ingskrac ht en bekendhei d van Rijts ni et beperkt bleef tot de negers in
de stad . Barth had in dorpen tot aan de G ran Rio
ge hoord over Rijts. De inwon ers va n het chri stelijke Sa ramak adorp Gansee (in de jaren zes ti g
ve rdwene n in het stuw meer), nodi gden Rijts uit
om te komen preken. Door v roegtijdi g in grijpen
va n de EBG werd dit bezoe k voorkomen (Barth

1925: 5-6).
DE GELOOFSWETTEN
De ce ntral e opvatting van de gebroeders Rijt s
was het belang va n de wetten en rege ls voor een
goed ge loofs leven. De ge loofspraktijk in Surinam e kwam vo lge ns Rijts ni et overeen met de
Heili ge Schrift. Rijts was op bas is va n een aantal
fra g menten uit de Bijbe l 16 tot de con clu s ie gekomen dat de werkelijke verlossing vrijheid
betekende; ook vrijheid van wetten ell rege ls,
zoa ls de Tien Geboden. De doop , het avondmaa l, het kerkelijk huwelijk en de kerkbe la sting
waren slecht s ni euwe wetten, m et nam e verzonnen door de blanke machthebbers om de nege rs
te onderdrukken. Hij ve rweet de voorga ngers
van de kerken en met nam e va n de EBG dat di e

Eell speurtoch,
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zic h alken met ge ldzaken bezighielden en niet
met Gods woorcl.
Een belangrijke theologische kwestil.; komt
hier aan de oppervlakte, een di sc uss ie die haar
oorsprong heelt in het begin van de nege nti ende
ee uw op Duit se uni versiteitell, met namc in
Ttibingcn. De gebroede rs Rijts en hun aanhange rs optcren voor ee n zogenaamd paulinistisch
standpunt. Paulus wordt in deze visie gezicn als
de leider van de heidenchristenen; christenen

Zeist. Zijn bedoeling was dat de leiding in Zeist
onder eigen naam een arti kel zou publi ceren
zond er daarbij de Ilaam van Schlllid t te ve rm eIden. I1 ij omschrij ft de hoofdpersoon als eell
"Reformator' omdat die zie hzelfal s eell hervormer ziel. Sc hmidt doet in het artikel ve rsla!.!, v<In
een gesprek met een aanhanger van RijIS.I? De
gesprekspartner was bij Schlllidt gekomen 0111
zijn lidmaatschapskaart van de tBG in te Icvcrèn. Het gesprek sp it ste zich toe op de vraag naar

die vanuit het heidendom bekeerd lVerden. VOO!'

de plaat s en betekeni s van de Tien Geboden ell

hen zouden de joodse we tt en, zoa ls de Tien
Geboden. niet gelden, dat waren il11ll1ersjoodse
wetten Dit in tegens tel ling tot het petrini stisehe
stand punt . Hi er gaat hel om Petrus als leider van
de joodse chri stenen: chri ste nen bekeerd vanuit
hei joodse geloof. Voor Petrus behielden de
joodse we tten hun "Igemene ge ldi gheid. De
gezagsdragc rs vall de EBG hanteerden een
petrinistisch standpunt, wellen die voor alle
gc lovige ll gelden.

het feil da l van ge lovigen financi0k bijdragen
ve rlan gd we rden. Dit gesprek vormde voor
Sc l1midt aanleiding i neen briefa':lll RudolfRijts
0111 een persoonlijk onderhoud tc vragen. In ·de
bricfgal"hij aan Rijts van Lijn dwaalspoor afte
wi llen brengen. Ilij legde Rijts een aantal vrage n voor waa rin hij bevest ig ing vroeg van uitspraken en ideeën die aa n Rijts werden toegedicht.
Sc hl1li dt vermoedde een 'et hi opianist isc hc '
impuls uit de Vere ni gde Staten. Deze bewegi ng
zou volgens Sc hmidt in Surinam c niet aans laan
omdat vo lgens hem de po,sitie van de neger
nergens Ier were ld LO goed zo u zijn als iJl Suri name: "Afrika mil cingerecllllet. wo, der Neger,
ganz allgemein geno llll11en. sovic l Freiheiten
und Rechte geniesst als das LInter hollJlldischer
Regierung stehende Suriname' (Schmidt 1925:
2). li et 'zwart e gevaar'ac htte Sc hl11idt ook niet
groot omdat binllen afzienba re tijd: "D ie Negerrasse g Hin zend von der as iatÎ schen überflüge1t
werden wird' en daardoor geen grote invloed
meer zo u hebbe n.

RIJTS IN DE EBG

Rudolr Rijts lVas. evenal s zijn broer Johannes.
lid van de Evangelische Broedergemeente. Met
conflicten heelt hij de kerk verlaten. Die conflicten betroffen zoa ls hierboven ver meld de
bew linge n di e dc kerk ver l ~ngdc, de interpretati e va n dc geloofswetten en hun geldigheid en dc
dogma's van de kerk. Het optreden van de gebroeders Rijt s is door voorgangers uit de EBG
met interesse, maar ook met de nodi ge argwaan

gevolgd.
Samue l Sch midt, ze nd eling te Saron sc hreef
in 1925 ond er de tit el Eill '':Rejhrlllotor'' ee n
co ncepl artikel over het optrede n va n de straatprediker Rudolf HijIs. De auteur ach tt e echtcr
het door hem gesch reve n concept ni et gesc hikt
voor pub! icn ti c en was bevreesd dat Rijfs ermee
gesterkt zou kunnen \Vorden in zijn strijd tege n
de EBG. Uit de inleiding va lt af te lezen dat
Schll1idt het arti kel ve rvolgens heeft voo rge legd
aan de leiding va n het Zeistergenootsc hap in

R UTS EN DE RASSEN

Op basis van hun religieuze en raciale overtu igi nge n waren voorde gebroeders Rijts en ZuidM
vee n cle negers en niet dc joden het uitverkoren
vo lk . In Groningen ( in het district Sara1l1acca).
voora fgaande aan de periode va n predikaties
va n Rudolf in Paramaribo. LOU Johanlles Rijt s
zich beledigend hebbell uitgelaten overdejod·cn
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zijn gea rresteerd en eve na ls zijn broer Rudolf

de n harte n Kalll pf um s Dasei n ni cht rii hren.
Met be trekki ng tot het blank e ras kan wo rd en
vastgeste ld dat z ij vo lge ns Rijts z ic h de woo rde n
va n God hebbe n toegeëige nd o m zich daa rm ee
te ve rrijken te n koste van de negers. het uit ve r-

laler voor obse rvati e opgeno men z ijn geweest in

ko ren vo lk .

en hun ge loof in het a lge mee n en de j oodse

di stri ctscomm issa ri s in het bij zonder. Hij zou
ve rvo lge ns wege ns anti -se mitisme zijn aan ge kl aagd door Icde n van de j oodse ge meensc hap.

de psychiatri sche inrichting. Op voorspraak van
de praeses va n de E.B.G ., R. Voull airc, bij de
go uve rneur we rd Johannes Rijls ontslage n uit
de psych iatrische i nrichting en va n ve rd ere j urÎ dischc ve rvo lgin g,UI Hiern a werd hij populairder. Sc hmidt maa kt de ve rge lij kin g met Pa ulu s
di e oo k doo r de kerke n we rd aan ge kl aagd e n
daa rd oo r al s m arte laar mee r ge hoo r kreeg

(Schmidt 192 5: 4 : .I ones 198 1:74 )'
Rese rves te n o pzicht e van de jode n wa ren
ove ri ge ns ni et voo rbeho ud en aan de ge broede rs
Rijt s en hun aa nhan ge rs. In de destijd s voorname lij k doo r Dui tse rs ge le ide E. B.G. was er
sp rake va n ee n anti -se miti sc h klim aat. In een

bri ef vall 15 oktober 1924 aall H. G. Steinberg
sc hreef Missiollspraeses W. Bückhardt ove r z ijn
we ns mee r aand ac ht te gaan schenken aan de
mi ss ione rin g onder Java nen en Brits- Indi ë rs.
Een citaat ui t di e bri ef spreekt in dit opz icht
boe kd e len: ' Di e Not li egt nun in der
Dure hsetzun g de r Nege r m it ande rem Blut. leh
mu ss da a ls der ve rbre itcste Einslag das
Jüdi sc he Blut ne nnen. Ich bin kein verfressc ncr
Anti sc mit. Doch crsc he int es mir a ls
vorne hm ster Un glü ck, wa s mit un se rer
Bevö lke run g gcsc hehen ist dass c in völli g
dekadent en Judc npak sein Blut lll1d seine reinf ic he Unsittli chkeit der schwarze n Bevö lkerun g
ll1itgegebcn hat. Diese Sort Mcnschen w il l ni cht
körperli ch arbeiten. S ic, d.i. di e Nege r-Jude n
sind es vor all e l1l, di e einem a usgesproc henen
Inte ll ektu a li smu s huldi gen, sic drängc n in di e

entsprec hende Berufe als Lehrer lInd Beamte."
Bückhardt s opmerkin ge n bl even ni et beperkt
lOt de hi er gec itee rde g roep 'Neger-Joden. Eve n
later leze n we: ' WarulTI werden noch
fo rtwä hrend Java nen in s Land ge bracht wo di e
Creo len so vie l arbe itslos sind? Die Ant wor t is
imm er w ieder-. Die Creo len woll en und könn en

SLOTOPMERK INGEN
Op bas is van he t besc hi kbaa r staa nde mate ri aa l
is ee n aa nta l co nclus ies te tre kk en. In de ee rste
pl aa ts blijkt dat de rac ia le bew ustword ing, di e
uit ge bre id besc hreve n is voo r bij voorbee ld de
Vereni gde State n, een inte rnati onale aange lege nhe id waslIl e n da t Suriname ee n ac ti eve afdelin g beza t va n de UN IA-bewegin g. In Surin ame
zie n wc, ook ee rde r a l bij Care l Paulu s Ri er, een
duid elijk opko mend rac iaa l bewustz ijn bij de le n
va n de creoo lse vo lkskl asse. Dit be wu stzijn
uitte zich in ee rste insta nti e in ee n aa nta l religieus geïn spi reerde bewegin ge n. Het succes van

de UN IA in de VS wo rdt vaak ve rk laa rd door te
w ij ze n op de terug kee r van grote g roe pen
zwart e soldatc n uit de Ee rste Wereld oo rlog .
Deze soldaten werd en in Europa al s bev rijd ers
onthaa ld en o ntdekt en in Europa burge rlijke
vrijh ede n di e zij in e ige n land o ntbeerden. In een

dergelij k klim aa t ko n de UN IA van Marcus
Ga rvey ge dij en en uitgroe ien tot ee n massabeweg in g. Deze beweging sloeg ook aa n in
Surin ame, z ij hel slec ht s voor ee n ko rte peri ode.
Met de emancipati e in 1863 werd slechts de
fys ieke vorm van slave rnij afgesc ha ft . De geeste lijke bevrijdin g moes t nog wo rden bevoc hten.
Opvall end daa rbij is dat ve le aute urs (Van Li er.
De Ko m, Sc ho ltens, 1-1 ira ct ce te ra) relati e f we i-

ni g aand ac ht hebben besteed aa n het beschrij ven en ana lyse re n va n vormen van protest en
ve rzet in de re ligie. Verzet tege n de kolonial e
mac hthebbers en de kolonial e kulture le ove rheersin g we rd vee l uit voe ri ger besc hreven en
gea na lysee rd bij o ptredens va n bij voorbeeld
Doedel, de Ko m in de jaren derti g en Wi tgi Sani
in de j are n vij fti g en zes ti g. Die perso nen en
bewegin ge n we rd en gez ien a ls de start va ll het

E('11 -"/NI/r/och/I/({or RUl.\"

moderne VerLe t tegen de koloni ale mac hthebbe rs. In dc re lig ie vinden we jui st de ki cmen
voor raciale, re ligiellLc en sociale bew listwor·
din g, De ge rin ge aa nd ac ht voo r het emancipa\orisc he karakter va n ee n aa ntal re li gieuze
beweginge n kan we lli cht ve rkl aa rd worden uit
he\ fe it dat j ui st dc kerken een belang rijk e bij drage hebbcn ge leverd aan scholing en intellectu ele ontw ikkeling van vee l Surin amers, Kriti ek
op het r e prc5siev~ karakt er va n de officiële ke rk
In een aa nt al opzichten zal niet direkt voo r de
hand hebben ge lege n.
Opva llend zij n ve rder de parall ell en tussen de
bewegin g vun de gebroeders Rijts en de Rastabeweg ing. Inhoud elij k li gge n di e overee nk ol1l sten natuurl ijk voor cic hand; beide leund en
sterk op het gedac htegoed van Marcus Mos iah
Gar v~y. Bij bei de beweginge n lee n de pro fe ti e
va n ee n kon ing ui t den vree mde di e de zwarte
bevolking naa r Afri ka za l leiden, De parall ell en
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strekken zich ec htcr ook uit tot de reactie V:ln de
ko loniale rnachthebbcrs. Zowcl de ge broeders
Rijt s, Louis Doedel als de le iders va ll de Ras tabeweging werd en gedwo nge n opge nomcn in
psyc hia tri sc he inric htinge n, liet lijkt in het
Caraïbisch Gebied een patroo n te Lij n soc ial e en
relig ieuze beweginge n 111et dit instrument t ~
bestrij den.
Op bas is va n het mij ter besc hikkin g staande
materiaal is slec hts ee n gedce ltd ij ke analyse
moge lij k. Een na ntal aspecten ve rdient verdere
bestud erin g, Het is in ieder geva l zi nvo l het
archi ef va n de El3G (sedert eind jnren ta cht ig
goed toegank elij k voor onde rzoe k) in Suriname
tc raa dpl ege n met betrekki ng tot de beweging
van de gebroeders Rij ts, Well ic ht is het dan ook
mogelij k mccr zic h\ te kr'ljgen op deze beweging
en haa r betekenis voo r de geeste lij kc emancipatie van lte Creoolse vo lk sk lasse.

NOTEN
Illlk pcri(ld~' dal il.. in Surin:lIllc Icrbkefwas Uen SdlOltcn' eClI hui"'g.c\\ü\A [kn lIas or l1.: h'lOglC lan mijn beiangs ll'lIing \ OOf
ti..: g,cbm..:,kr" Riji:' en LIl' Raslabewcging in Janwil11. Op n:rsdlilkndc monll'nlen hcdi hij mij, als ni . . l-hi~torH:l1~. gcadvi"ccrd
bijlourh . . l'id ol'er {Je methud . . van arehiefondcrzo...-k, In onze seh~tarsl' otllmoelinl;!-l'll na I q8(1 infnrmcl'rde Ikn "Ie . . ,b na:lr ,k
sl:l nd v:ln laken bij Illijn '(l\\(krzO\!k', Bij die gc\cgl'nllede11 heb ik slc . . d" l'l'n anikcllocgelcgd. Ml'l ,til arlih'l II il ih Inijll hclolk
:tll<llog nakolllen, Di t me t dc hoop dal anderen de 7ocl..l0ehl kltlltlCll VOOrt/ellell,
2, Sdllt1idt 1925 : 1:I:Irlh 11>25; Sehmeideçke 1925 ; S\cillhcrg \933; Van Li..:r 1949. In dele brolln . . n il< ni . . 1duidelijl.. Ilfh..:t c . . n ofl\lcc
broers belreft,
J In alldere bronllen dan Zuid\..:cn is hè! niel a lt ijd duilklijk om 1\l'll..e \:.lll do,; lwec bnKTs R'Ü 1s h . . l gaal, 1)l)(ll"de 111l'1<1:IIHliglwden.
heiden gewet.en !)Qlilie<l)!.l-nlC11. b{'i(kn schoenmaker l11el een eigen \\erl..plaats, hcid.:nllpgl·noll1 . . n g\.'\I.:e~t in Wnlll>:nlllllll'l
\1'I)rdl een en :llider SOI11~ erg lawarn::nd, Wij gaan erV:ln uit dat cr in andere bronneJl dan Zuid\cen \'(\ur~J\ görTl)~ell 1\'lmllt!1 cr
RlIdoJf l~ ijt.... ,11.' broer die publiekurtrad. Z\lidwCll geeft steeds a:ln 1\ ie van de bro . . rs hij bedoeld,
4, l nfOflllati . . a lkol1lslig van l11evr, BlIri.:son- Rijts. een dochlervan RIldolf IlIi(h een ~1c11 dat RlItI\llfdrie j aar JW /i.in tll'oerlwerk(:\1.
dat70ll dan lijn gcwccst (Zuidveel1 1974:.l J I),
5, \ ': ngel~\l \l,llMcn Johannes RiJts 1<1 1(:11 wClen dal hij l1i.:l ouder 701l worden dan 5(1, maar dal hij IlOl.. nid loor lijn \ ijnig~ll'
\'erjaa rd:lg lOt! mcriij dcn, Rij lS verteldc d it al aan het eind van de jarelllwltttig , Zo'n ,mderhahc maand n;l/ijn :"Ih: \'o.:rplanl:tg
ovcrked Johal1lH::s Rijts \Ia een a;mval van filalia scroti, Johalll1o.:s had toen gel'n COIHaet 111eer 111.:1 "ijn hrocr Rutlnlf (Lui,hee11
I tJ74: 3U7-30~) ,
(" I)it I (lor mij nieuwe kil we rd omhuld door Max RijlS,l.J)Ol1 van RudolfRijts tijdl:ns eell intcrvJl'w,
7, Ik Irofdil brielje ;lau i11ce11 scbriti dal ik Ier inzage had gekrcgen van dl: seho{llldocincr van .I.R.E , Luidlco.:l1 .I:H:ob ZUid\..:e\\ lrnf
hCI brid]e aan hij dl' rapcr:lss:n die hij. na dl.' dood van J1. Rijts in \ 933 in handen kreeg, I kt hricJje werd 'l'rgë7l'ld dOOf el'n
persollnlij\.. SChTij\'C1l van Zuidveel1 waarin deze bij de l'oorg:lIlgers van de EB(j pleit voor Johannes .I orda:1Il R ijts,
~ , Illijl..':l1s dil ho..::1.. h . . d1 Zuidwen m..::er boeken op zijn naam staan, Een brochure ui t \93..1,: /':"/) I\cl'I/ J,,'rlwddil/g, diel/el/rI" 11"
illlrrllf/l(ïie 1'011 '/lef t.:ouillkl'ijk. Gods op Aan/t>', E..::n hock me! als tilcl : .Je;us C!irisnls, dl' ui/sluilelld .. jl i/U/'h<'id (iod, wcrd
uilgl:ge\'el1 i11 11)65, Naar a:lI1kiding van .:cn recensie I:ln dil bock sehr.:ef Zuid\een in 1966 dc hrochure li'nl'('\'j' l' l) JiJcJkhr",~ .
'J. I kl ligt 1'0111'(1<; hand t,,; I.:rond..::rstcllen dal dil ook h\::\ gcsrrck is. wailraan Sdllnidt rdál'en in 7ijn !lrtiJ..cI {in /("!U/'llW/UI :
\0 Z~ll'hari<l 3: I li.:rin wordt in een profdi..:: de hogepries ter JOLIJa de bestuurlijke macltl beloofd als hij de Ilegell \';tll God lulgl
V.:rder wordt in dil hO ll l(L~tuk Jo.:: komsl 1'<111 de Mö~ia.s en dl: Dag I'an hd Laat"le Ümt.leel a,lIlgeknndJgd,
I.
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J J. Overeenkomstig de tweede brief van Paulus aan de christenen van Korinle, hoofdstuk 12.
12. Sadrach (Siadrak) isccil van de vriemkn v.m Daniël. S:Jdradl weigerde bevelen Vllll Nabukodonosoruit te voeren en een vreemde
god Ic eren. Samen mei twee anderen werd hij in het vuur geworpen, maar hel vuur deerde hen niel: 7e werden be,~dJCrllld dOOf
engelen. Als gevulg van dil wonder erkende Nabukodonosor de ware God en herstelde hij Sadrach in zijn I"unctic als bestuurder

van 13abel.
r 3. Voürccil analyse en beoordeling V<lH de Clwm-ideologie verwijs ik. naar: Or. JM. van der Linde (1993). Van der Lilldcnloonl aan
d;l\dc vervloeking van Cham feitelijk onjuist iscn zeer onrechtvaardige gevolgen hceftgcha<l lOl in de huidige tijd . De misvatting
van de vervloeking van Cham is vaak aangewend a ls rechtvaardiging voordiscriminatie. De vervloeking van Charn is ontstaan en
misbruikt voor politieke en sociale doeleinden in her Oude Nabije Oosten , op verschillende momenten en door verschi llende
groepen. Later werd de ideologie overg(,'nomen door joden, kcrkvadçrs. moslims. middekc\Jwcrs, reformatoren, aanhangers van
de Verlichting en ook door betrokkenen hij missie, zending en kolonialisme . Ook lR.E . Zuidvçen komt tot vergelijkbare
opvattingen, 7ic pagina's 55-61.
14. Voor ten biografie van Ricr verwijs ik naar Ahbcnhui:-;, 1964.
IS. De uitspmakuit 1916luiddc: 'ook toAfrica forthecrowningofa black King. he sh,JJl be the Redecl11er' .Voorl1leerinformmieovcr
de Hastafari-beweging verwijs ik naar mijn artikel: 'Rasta, tussen esçapi~me en emancipatie', SWI-Forltll1 3 (I) : 48-71
\ 6. In \ 821 koehl een genootschap in Je USA een stuk Icmd in Wcst-Afrika. dat bedoeld was voor kolonisatie door vrijgelaten slaven.
Het gekolon iseerde gebied breidde 7ich in de loop der tijd stçrk uilen in 1847 wçrd de r..:publick Liberia ui!gl!roepell. Liberia is in
haar geschiedenis Sleed" sterk veroonden geweest aan de USA. De spanningen tussen de voormalige slaven en hun alstammelingl.,:n en de autochtone bevolking 7ijn steeds blijven bestaan. Het land wordt geleistçrd dooreen zeer bloedige burgeroorlog.
17. Rom. 10A; 'Wam Chri.~tllsl)('tl!kcnt hel einde van de wet en gerechtigheid voor ieder die gelool1.', Gal. 3, 10; 'Maarde mensen van
de wetswerken liggen {Inder een vlock.'. Gal. 5, 18; 'Maar als ge lJ door de Geest luat leid":JI, staat ge niet onder de wet,' I Kor.
I 5,56; 'D~' :lJlgcl van de dood is de ?Onde, en de kraçht van de 70ndc is de wet.'. 2 Kor. 3,17: 'Oe I leer nu is de Geest. en waar de
Geest de I-leren is, daar is de vrijheid:
18. WlIarsehijnlijk Jaçob Zuid veen. 7ie nOOI 9,
19 . Dil incident suggercat mIk een publiek op/reden vanJollannes Rijts.Andere indicaties voor publil:k optreden van Johannes Rijls
heb ik niet g('vonden.
20, RijksarchiefUtrechl. .1rchicfEHG Nr. 417, blalt 64. Later is cr ook sprake van contacten tu ssen het kader van de EnGS mei dc
NSDAP en d~ gemlZificcerde Dculcher J'i:'/'áll in Suril/{/II/I!. Zo spmk. H.G. Slein. DircClOrv!lJt het Zeister Zendingsgenootschap
in 1938 !er gelegenheid van d...: ' Held...:ngedcnkstunde' een bijeenkomst van de NSDAP en de f)ell/scher Jb'dl/ il/ Surif/ame toe
(Scholtens 1985 :70-71).
21. In een interview meldde de heer v<ln 01l1111eren dflt Surinall1er~ werkzaam waren en helangrijke funelies vervulden op hel
hoolökantoor van de LJNIA in f farrem, New York. Vall Ommeren. die in dejarcn twintig in de VS. verbleef. noemt de namen: 0110
Hui swoud
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Fred Vcrhees (1957) was in dc periode 1983 -1986 werkzaal11 als docent a<lrdrijkskutlck aan het Mr.
dr. J C. de Mirandalyceul11 te Paramaribo, Daarnaast was hij ac ti ef bctrokkcn bij de Stichting
Wctcllsch<lppclijkc Informatie. onder anderc als rcdactcur van SWI-Foru111, Momcnteel is hij
wcrk z<li.1m al s organis<ltic-adviscuJ'.
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Chinese plantage-arbeiders in de negentiende
eeuw

O

per de Chinese comracfarheiders in Suriname niel veel meer heke"d dan dal :iJ
1'001' hel grootste deel qjko!llslig 'waren uil
China. ECII kleiIIer deel vall heli was in hel
\'oolïl/O/ige Nederlal/d\'ch-II/dië !5c11'orvell.

In de geschiedeni s van deze contractarbeiders
hebben migranten uit het voonmlJig Ncderlandseh-Indiè een opmerke lijke rol gespeeld.
Zo vormden zij in 1853 de voorhoede met een
groep van achttien personen. Van hun prestaties
werd een verdere planmatige werving van Chinezen afllankelijk gesteld. In de jaren 1872 tot
en met I R74 vo lgde een lwecde conti ngent Chinezen uit Nederlandsch- Indië van lI S man.
Vrage n over de feitelijke herkomst van de migranten en waarom de Chinese contrac tanten
niet geschikt zouden zijn voor de landbouw in
Suriname. kunnen voor een deel aan de hand
van de gegevens van de laatste groep van 115
mannen beantwoord worden. Deze groep leent
zich voor een goede beoorde ling aangezien zij,
zo dient te worden aangenomen. door hun werkgever juist op geschiktheid voor hun werk waren geselecteerd voor de suikerplantage van de
Nederlandschc Handelmaatschappij. Bij de eerste groep va n 1853 en de groepen uit ChifW
( 1858-1869) heen selectie bij de we rving immers geen enkele rol gespee ld .
De vaststelling van de herkomst van de migranten met hun cu lturele achtergrond en taa lgroep zijn voorts van belang voor een profilering van de betrokkenen in het liclll van de
ontwikke lin g naar de latere opbouw van de
Chinese kolonie met een grote Hakka-dominantie bij de latere vrije migranten in de Iwintigste
eeuw. In het kort wordt hieronder een beschrijving gegeven van de contractanten van de Ne-

dcrlandsche Handelmaatschappij voorz ien van
enke le analytische kanttekeningen.
In 1853 werd een procfgenolllcll mei Chinese
arbeiders. Op verzoek van de koloniale administratie in Suriname werd in Nedcrlandsch- Indië
een groep van achttien mannen gerecruteerd IC
Batavia. Vier van hen overleerden de drie maanden durende reis - met hel transportschip Zr. Ms.
'Merwede' varend om Kaap de Goede Hoopniet. Voor de namen van de veertien migranten
die de reis \vcl overleefden, verwijs ik naar mijn
artikel in ! 982. 1 Oe inoruk is dat zij niet mei
open armen werde n ontvangen. GOllvemgvr JIl,J.G.O.S. von Schmidt auf Altenstadt ,<'fts van
oordeel dat de Chinezen na aankomst niet direct
geconfrontee rd mochten worden meI het publiek, zulks 'Te n einde de nieuwaangekomenen
niet aan de gcwone woeste, onbeschofte en
baldadige bejegeningen van het gemeen bloot te
ste ll en, waaronder nict ze lden ook de middenstand gerangschikt moet worden, had ik met den
Heer Humphreijs afgesproken, om de Chinezen
met een tenlboot van boord der Merwede, onmiddellijk naar Calharina Soph ia te doen ver,
voeren
Tussen 1858 en 1869 hebben nog negen ve rschepingen va n contractanten uit China plaatsgevonden. In hel kader van dit essay kan een
bespreking van deze migranten evenwel buiten
beschouwing blijven.

VERSCHEPINGEN
Door de Nede rland sche Hande l Maatschappij
n. v. zijn in de periode van 1872 tot en meI I X74
uil Nederlandsch-Indië 115 Chinese personen
ingevoerd voor werkzaamheden op haar suiker-
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plantage 'De Resolutie' in het district BencdenCattica. De reis van deze arbeiders vond plaats
in t\VC'e etappe~: het eers te deel ging per stoomschip van Bmavia mwr Nicliwedicp (= Den
He ld er) in Nederland en va n daaruit met een
ander schip naar hun uiteindelijke bestelllming.
De volgende verschepingen hebben plaats gcvondt.:n:
IR72
a. per:--- ! Krollllllcnic: code Kc:

aankomst: 23 september 1R72 = lOpers.
b. per: ='_s. Prins van Oranje! Wildeman:
code W:
aankomst: 03 november I R72 = II pers.

IS73
a. per: s.s. Conrad! Kosrnopolict: code Kt( I);

aankomst: 06 maart I S73 = 13 pers.
b. per: s.s. Prins Hendrik! Julius: code J;
aankomst: 2 1 !llci 1873 = 5 pers.
c. per: s.s. Koningin der Nederlanden! Adriana
.I ohol1l1a: code A.I( I ):

<Innkornst: 19 juni 1873 = 16 pers.
d. per: s.s. Conrad! \Villelll Jacobus: code \V.I:
aankomst: 27 augus tus 1873 = 7 pers.
e. per: s.s. Prins van Oranje! Kosmopoliet: code
Kt(2):
aankomst: 12 september 1873 = 17 pers.
f. per: s.s. Koningin der Nederlandenl Lida:
eoele L;
aankomst: 05 november 1873 = 18 pers.
g. per: s.s. Prins Il enclrikl Ad ri ana Johanna:

C{'/fll'

registers van de burgerlijke stam!. die in IX2H
waren ingcvocrd. Zij werden beschouwd als
·tijdclijk~ gasten' die slechts voor dc duur van
hun dienstverband lil hel land zouden
verblijven. Voor hen is een apart register in
oblong forl1lnat van het zogenaamde Model no.
7 ingcstdd waarin behalve dc naam ook <Illtkrc
belangrijke gegevens werden genoteerd. Zozljn
vooral vall de irnmigralllcll uit China zeer uitgl:breide gegevens genoteerd. I-kl gL'lwlltccrdc
modelboek kende over de volle breedte van
twee paginn's een ill(lcling in 15 kololll1l1en 111et
dc \lolg.cnde opschrilh,m:
I. Volgnommcr;
2. Nommcr vall Inschrijving in het Algemeen
Register van den Agent-Generaal (Contract
N011l1ller)
3. Namcn en Voornamen:
4. Gcslacht met eell onderverdeling in: Mannelijk en Vrouwelijk:

5. Ouderdom bij aankomst:
6. Beroep:

7. Godsdicnst:
S. Plaats CIl Dagtcckening van dc alj'cis:
9. Voor Wien, Wanllcer, en met wclk Sc hip

aangebragt:
10. Laatste woonplaats:
11. Vcrnnderingcn door Gcboone en Overlijden gedurende de reis:
12. Bij Wien en Waar in dienst getreden:
1J. Tijdstip waarop het Contract is ingegaan en

cincl:gt:

code A.I(2):

14. Voorwaardcn van hct Contract;

<lnnkornst: I g december 1873 = 5 pers.

15. Vcranderingen en Bewegin!;cn,

I R74:
a. per: s.s. COl1l'ad/ l-l cndrik DnJliël: code 110:
aankomst: 12 februari 1 874 ~ 13 pers.

REGISTRATIE CONTRACTARBEIDERS

De contractarbeiders waren aanvankelijk niet
in geschreven in het bevolkingsregister en de

32 1

In de rubriek 'Namen cn Voornamen' is nog een
signalement van dc betrokkene gegeven op vijf

punten: naam van den vader; geboorteplaats:
lengte: kleur cnll1crkbare teckenen.
Bij 'Veranderingen en I3cwegingen' vond
noterÎng plaats van datulll van overlijden, ontslag uit de dienst. uitbetaling van dl' premie,
(datum van) descrtÎl' cn stranol'llll.~tingen wegens gepleegde feiten.
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PRESTEREN
REGIM E

ONDER

EEN

SLAVEN-

Voordecersle groe p van achttien personen werd
het contract op 22 juni 1853 in Batavia
(Djakarta) getekend door de Res ident van
Batavia P. Van Rees en de Maj oor der Chinezen
Tan Engaan voor een periode vall dri e jaar.
Opvallend is dat de ve rgoeding va n de arbe iders
voor een groot dee l in natura plaatselijk werd
uil gekee rd aan de arbeiders. terwijl aa n de achtergebleven betrekkingen periodiek nog een
kl ein bedrag is uitbetaald. Na afloop van hun
driejarig co ntra ct z ijn acht van cl e e lrovergebleven arbeiders teruggekeerd naar het land van
herkom st, tcrwijl de overige dri e konden WOfden overgehaald om z ich blij ve nd in Suriname
te vesti ge n (Oudschans Dentz 1909) . De achterblij ve rs ko nd en worden in gezet 0111 de latere
groep en op te vangen en als tolk te fungeren.
De contracten van de arbeiders met de Nederland schc Hand elmaatschappij zijn voor vertrek
uit Batavia en na aankomst te Paramaribo individueel ges loten. Daarin was onder meer een
looptijd bepaald van vijf jaar die pas in gin g na
aankomst in Paramaribo. Dit heeft tot gevo lg
gehad dat voor het eerste contingen t va n 1872
het contract in I R77 atliep en voor de laatst
gea rriveerden van 1874 ni etcerd erd an in 1879.
Van de 11 5-man hadd en 48 perso nen (41 ,74%)
op regu li ere wijze het co ntrac t uit gedi end , met
inbegrip van ee n minde rhe idsgroep bestaande
uit 35 man (30, 43%) die daarna nog heeft
bijgetekend voor een ni euwe termijn . Van de
overigen gaven 23 contractanten (20%) cr de
voorkeur aan te dese rteren en waren 45 personen (39, 13%) voo rtijdig, dus nog tijdens dien stverband, overleden. Het is (nog) ni et geheel
duid elijk waarom zo' n opvallend perce ntage
va n de contractanten heeft gekozen hee ft voor
deserti e. Mogelijk was dat , maar dit is ee n
voo rlopige werkhypothese, in grote mat e te wijten aan het gevoerde tu chtreg ime. De plantagebeheerders hadden in de sla ve nlijd een g ro te
macht ovcr hun werkkrachten gekrege n, name-

lijk de huiseltjkejurisdictie en depuel/o/e sanctie. De hui selijke jurisdictie hield de wettelijke
bevoegdheid in om ze /fs/aven, en ken nelijk ook
vrije arbeiders, straf op te leggen voor allerlei
kleine ve rgrijpe n; de poena le sanctie gaf de
bevoegdheid tot eige nma chti ge strafopl egg ing
in geval van c ivielrecht e lijke con fli cten, bijvoorbee ld werkverzuim en andere vormcn van
contractbre uk . Voor de vrije Chinesc arbe iders
was dit ze ker gee n aanvaardbare vorm van
gezagsu itoefening door een werkgever. Aan
deze toesta nd is pas in 1873 definit ief een eind
gekom en toen deze vergaande bevoegdheden
van de plantagebe heerde rs bij uitsluiting werden toegekend aan de kantonrech ter (Wijn llO/t
1965: 39-40).
Overigens kan worden opgcmerkt dal de Chinese con tractanten va n meet af aan op onbehoorlijk e wijze z ijn bejegend. Hoogtepunt
vo rmde een incident in 1858 opde plantage Drie
Gebroeders. De arbeiders verzetten z ich te gen
eige nmachti ge wijzigingen van de. overigens
schrifte lijk overeengekomen, arbeidsvoorwaa rden door he t plaatselijk best uur. De protesterenden werden op onwettige wijze door de
politie met ri cls /agen .'lfgestrafl. De zaak kreeg
een politiek vervolg in patria, toen hi erover
vrage n werden ges teld aan de Minister van
Koloniën in de Tweede Kamerd er Statcn~Gene
raaI. Deze zaak is door Wo/bers zo hoog opge·
nomcn dat hij hi erove r vervolgens op 4 decem ber 1858 en op 18 januari ! 859 twee adressen
richtte aan de Tweede Kamer (Wolbers 186 1:
751-752).

VERGELIJK ING POPULATIES
De mi granten die uit Nederlandsch-indië en
China z ijn ingev oerd verschillen in ee n aantal
aspecten. Als groep besto nd en de contin ge nten
uit NederJandsc h· jndië uitsluitend uit manvolk
met een minimumlee ftijd van achttien jaar. De
arbeiders va n de laatste g roe p werden specifiek
geworven door de Nederlandsche Hande lm aatsc happij voor arbeid op haar plantage. Dat was

Chillese plamage-arheide:'rs il/ dl! lIl!gellfiellde eeu\('

niet zo bij dc contracta nten uil China mct wie
aantal vrouwen en ze lfs kinderen zijn meege reisd. Dit verschil is tc ve rkl aren uit de opzet
van de kolonia le overheid die erop gericht was
zoveet IT\ogelijk gemengde groepen aan tc
(doe n) trekken met het oog op de vorllling van
een permanente nederzetting van Chinezen in
Surinamc.
0111 blij vende vestiging te sti mul eren zijn van
overheidswege premies per hoofd uitgeloofd bij
dc invoer van mannen. vrouwen en kinderen.
Ook was als richtlijn gesteld dat hct aantal
vrouwen 20% diende te zijn ten opzichte van het
101aal (Kruijcr 1960: 61). Deze doelstelling is
l1i1)1n1cr gehaald hetgeen heeft bijgedragen tot
hct misluk ken van een effect ieve Ch incse imm igratie als bijdrage om tot een versnelde bevolkingsgroei te komen. Bij de werving in China
wèrd overigens in het geheel niet gesdectccrd
dan wel gecontroleerd waardoor ook persoonsve rwisselingen hebben plaatsgevonden.
De contractanten droegcn allen een Chinese
naam geromaniseerd vanuit ve rschillende dia!ccten. zoals het Hakka. Kantonccs en
Fockinees. Maar dic uit Nederlandsch- Indië
waren niet alleman I aldaar gebore n. zoals bl ij kt
uil het verdcrop \veer tc geven overzicht. Een
groot deel van hen was uit Chi na afkomstig: van
de I t 5 mannen die de Nederlandsche Handelmaatschappij aantrok bi ijken er 80 (70%) niet in
Nederlands-Indië gcboren te zijn. Het blijft een
hachelijke ondemcming om op grond van
slechts de 'laatste woonplaats' en dc 'naam' een
Il akka-hcrkomst vas t te ste ll en. Kenmerkcnd
voor de Hakkas, een vooml in Zuid-China IcvCll(k subgroep. is onder meer dat zij weinig
eigen woongebieden kenden en dat hun namen
niet altijd in dc Hakka-taal zijn gestcld. In de
uitvoerige lijst van Hashimoto (1978f worden
voorde provincie Kwangtung slechts 18 districten als' All- Il akka Districts' vermeld. terwijl de
andere districten en plaatsen als 'Partl y Hakka
Districts' gedeeld worden met andere groepen.
Bij dc opsol11mi ng vall Maciyer (1926) dam'clltegen wordt gesteld dat in de 45 genoemde
CCI)
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districten uitsluitend Conly') Il akka word t gesproken.
I-/akkas voeren verder vaak. althans buitcn
China. hUllllaam in een ander dialect. Dit komt
doordat veel migranten in vroeger tijden hUil
land hadden verlaten yoor de invocring van het
olTleiëlc Chinees met bijbehorendc spelling.
Eell duidelijk voorbeeld is de Il akka-grondkggel' vall het Tiger Ball11 concern. die bekcnd is
geworden onder de naalll: 'Aw Bool1 Haw', een
romanisatic vanuit het Foekinees. De geregistreerdc woonplaatscn als Kaen-ljuc (=
Jiayingzholl, het latcre Meixian), Koci-sin (=
Guishàn). Locngmoen (= Longlllèn), Sicnèn (=
Xinning). Sinon (== Xinnn) en Tongkorl[b (=
Dongguan) verwijzen alle naar Hakka-bastions.
Opeenvolgende bestuurlijke wijzigingen met
betrekking tot de ruimtelijke ordening in ZuidChina kunnen dc niels vermoedende be langstellenden veel problemen bezorgen. Zo is de
bestuurseenheid Dongguanshi ontstaan die het
vroegere Dongguanshi als Dongguanxian 0111val. Gebaseerd op de vermelde woonp laatsen
omvat het aantal I-I akkas in de groep ongeveer
achttien procent. In het ander gcva t zou een
afzonderlijke toetsing van de pcrsoonsnamcn
hCI percentage van de Hakkas eventueel laten
oplopen tot dertig procent. Met ch:ze uitkomst
kan worden aangenomen dat het aa nd eel van dc
Hakkas in deze groep in elk gev.-t1 relatiel'kleiner is dan bij de reclltstrecks vanuit China aangevoerde migranten in de periode I H58 tot en
meI 1869.

AFSLUITING
De immigratie van Chincse arbeiders heen niet
aan de geste lde vcrwachtingen voldaan. Deze
contractarbeiders hebben geen blijvende bij~
drage aan de Inndbollw van Suri name kunnen
leveren. Anders dan vaak word t gesteld w\\s dl.'
mislukki ng niet 7.0 zecr aan de personen zei I' toe
te schrijvcn. Zij kwamen als eerste onbekende
gastarbeiders in de kolonie aan in eell vOor hen
bepaald ongunstige periode: voor d~cl nog tij-
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dens de slavernij en voor een ander deel gedurende het Staatstoezicht (1863-1873). Als vrij e
personen waren zij geconfronteerd met autoritaire plantagebeheerders als werkgevers die bekleed waren met zeer gro te bevoegdheden op
het gebied van toezicht en tucht. Deze machtsinstrumenten waren hun ver leend om slaven
serviel en dociel te houden. Voorde 115 Chinese
contractarbciders zijn geen aanwijzingen gevonden dat zij ongeschikt \varen voor hun werkzaamheden. Aangetekend zijn wel het aantal
gevallen van werkverzuim en enkele strafbare
reiten. Het aandeel van de Hakkas in de groep
was niet dermate groo f dat daaruit een duidelij ke conclusie kan wordcn getrokk en die een
afdoende verklaring geeft voor het relatier grote
aantal Hakkas binnen de Chinese kolonie in
Suriname in de twintigste eeuw.
OVERZICHT DER NAMEN
In dit overzicht zijn behalve de naam s lechts de
gegevens uit vier van de rubrieken overgeno-

J.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
la.
IJ.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Gan- Kalll- Lim
Hi e-S icn-Fa
Hioe-Atak
Ho-Afb
Jap-A-Fat
Jap-Akocy
Jap-Aliok
Jap-Atiam
Jap-Atsjocng
Jauw-Nie-Kiauw
Jie-Anoei
Jic-Ien-Sie
Joe-A-Ham
Jong-A-Sam
Jong-A-Tsjon
Khollw-Riboet
Ko-Akiel

Ko-Eng-Hoa
Ko-lllg-Wa
Ko-Kie-Long
Koc-Eng- Tjall

8-76
8-32
A-19
A-2
8-26
8-65
8-60
8-37
B-67
8-29
A-5
8-30
B-25
8-10
8-11
B-54
8-66
8-53
B-41
8-74
8-39

rnen. De volled ige namen zijn alrabetisch
geJcxicologiseerd en opeenvolgend gcnulllmerd voor een goede overzichtelijkheid. Daarnaast worden telkens de volgende gegevens
venneld: registra li enummer, naam van het vaa rtuig waarmede de reis naar Suriname is gemaakt, de leeftijd bij aankoms t en de naam van
de laatste woonplaats. Dat het lezen van de
registers in sommige gevallen bepaald geen
sinecure is moge blijken uit hel volgende voorbeeld. De naam vermeld onder no. 10/ B-29 is
door de auteur gelezen als: 'Jauw Nie Kiauw'.
Mogelijk werd deze naam eerder ook gespeld
als: Touw Ngie Tjallw, zoals thans het geval Als
'Naam van den vade r ' staat overigens genoteerd: Thaü Sin Lé. Zo bezien kan de schrijrwijze' Touw' ook als een correcte weergave
worden beschouwd van de Xing (dat is de Chinese geslachtsnaam 'ThaLJ ' ). Van de overige
namen kan nog een klein aantal worden teruggevonden in de hedendaagse samenleving in Suriname.

L
AJ(I)
Kc
W
AJ(f)
L
L
WJ
L
AJ( I)
W
AJ(I)
AJ( I)
Kt(l)
Kt(l)
Kt(ll)
L

Kt(ll)
WJ

L
WJ

25
32
24

22
24
37
36
36
28
32
26
30
26
29
23
24
32
34
20
26
27

BaHlVia
Sinon
Chinu
China
Witjoe
Weitjoc
Canton
Canton
Weitjoe
Witjoe
China
Witjoe
Fa- Yun
Muntak
Maeau
Foe-King
Changhai
Foe-King
l3alavia
Batavia
Batavia
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J
'
- -).

KOll w-A- Wan
Kwcc-Gua t-Tck

24.

La i-A-S ioe

25.
2ó .

KI ( I)
KI ( II)
A.I( 11)
.I

28.
29.
30.
3 1.

Lai- Áman
Lai-Joc-F ic
La1l1 -Teng-Joe
Lam-Tjoc-San
Lau-Akall
Lauw- Kay
Lauw- Li ang- Hok

8-4
8-45
8-8 1
8 - 18
C- IO
C-13
C-2
A- 14
8 -55
8 -50

Kc
KI( II )
KI( II )

7'
_0

32.

Lcm-Eng-Gaan

C-~

HD

33.
34.
35.
36.
37.
3R.
39.

Lcon-Aka ll\v

A-6
A- 18
A-3
13-33
8 -36
13-34
8-68

40.

Lic- Kollg- Hoa
Lic-Kong-Tcng
Lic1l1-Tjocn-San
Li cuw-A-S icn

W
Kc
W
A.I ( I)
W.I
I\ l(l)
L
WJ
KI( II )
KI( II)
A.I ( I)
L
L
L
KI ( !!)
KI ( II)
Kc
J

23
26
29
25
24
30
26
27
31
31
:14
23
20
26
18

22.

n

41.
42 .
43.
44.
45.
46.
47 .

Li-Aka ll

Li-Asja m
Liall\\'-A nj ic
Liall w- Poetoc
Liall w-S ic-Fat
Lie- 8 oc- 1

Lil11 -A dji c

4X.

Lim -Bok tswan
Li1l1 -Eng-Sang
Lim-Eng-Sjocn
Lim-Tj ia ll1

49.

Liot-A foe k

50.

Li oc-A njic
Li oc-A liong
Liocw-Tsjon
Lion-A kocn
Liong-A pall w
Li ong- Ilo- Wai
Li ong- Yn ll -Tsjoc
Lo-A- Fong
Lo-A pin
Lo-Asioc
Mak-Atjong
Ng-A-Ngic
Ng-A-Tiall1
Njam-A-Tso i

5 1.
52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.
59.
60.
6 1.
62.
63.

65.

Njoe- I-Iol- Poo
Ocy-Asj ie

66.

Ong-Ascng

64.

8-35
8 -43
13-49
13-2 I
8 -70
8 -7 1
13-75
8 -57
13 -46
A-2 0
13- 14
C-6
8 -3
A-4
8 -59
8 -7
C-R
8 -27
8 -72
8-64
A-8
8 -7S
8 -2
13-5
C- I
8 -38
B-48

liD
HD
I-ID

HD
KI( !)
W
L
KI (!)

lID
I\ J( I)
L
L
W
A.I(II)
KI (!)
KI(!)

J-ID
WJ
KI ( 11 )

33
34
29
30
25
26
31
21

22

22
24
26

30
24
26
21
26
30
33

JH
18
24
21
30
23
31
18
25
28

Batav ia
Bat,w ia
We i-Tjoe

Hong Kong
Balav ia
Kaen-Tjoc
China
China
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Nalls SI/(/dingll', Gesd,iedell;!}' WIIl SuriJlame.
U/reel/{: Ui/gel'cri} hel 5jJeCf/ïIIJl.TlI'(:,Nle.

exac t tc Zijllll1Ct 64 pagina's. De eerste derti en

ge ring opzij gesc hove n door een militaire co up,
deze coa litie kwam in 1996 aan zijn ei nd e na een
democratische nederlaa g en (\·vaarscllijnlijk)
tlink wat smeergeld uit drugs- en corrupt iege Iden bij de ve rki ez ing va n eell nieuwe pres ident. De winst va n de NOP was in 1996 dermate
teleurstellend dal Boutersc zich op de ve rki ezingsavo nd niet li et zien, eni ge lijd later bleek de
VHP uit elkaar te va llen en met steun va n de
geldbuidel va n hindostaansc zak enli ede n kwamen Wijdcnbosc h en Boutersc alsnog aan de
macht . Kond igde eCIl en ander zich in dc period e

hoofdstukken. de periode tol 198 7. lijken onver-

1991-1996 al aan:

anderd . Hel laa tste dee l va n hel (oude) hoofdstuk 14 ove r de eco nomische ontwikkeling va n
19R7 tol 1994 kwa m tc ve rvall en en werd opgenomen in twee nieuwe hoofdstukken di e de
vee lzegge nd e tit els krege n 'Con touren va n in;orlllele macht en narcoc rati e ' en 'Surinaa mse
eco nomie op de dre mpel van de 2 \ ~ ee uw '. De
afgelopen vie r jaar zijn natuurlijk de jaren geweest van de in 1996 aan de macht ge komen
NPD-rcgerin g. Buddingh' heen daarom het

Hoewe l Budding h' in 1995 de toen mees t recent e ontwikkelingen nog mee nam (me t name
de stabili serin gspolitiek va n dc rcg...:ring Vcncti aa n). vinden we in de ee rste druk \vei ni g aan wijzingen dat dit scenari o voo r dc deur stond.
Het lee k goed te gaan met Suri name ollder de
Nieuw Front regerin g va n 1991 - 1996. Belangrijk in de ze period e \\las een herste lde relatie met
Nederland. De rege ring Vene tia an schrapte in de
gro ndwet oo k de passages waa rin aan het leger
ee n pol itieke rol was toe bedeeld. Ove rl eg tusse n
de Su rinaamse en Nederlandse rege ri ng ove r het
inkrimpen van het Surinaamse lege r leidde tot
ee n contli cl Jllet de lege rt op, waardoo r 'bevel"
Bo ut crse gedwon gen we rd zijn ont slag in te di enen. In de daarop vo lge nde maandcn ontstond
ee n conOi ct ovc r cl e opvolging va n BOlltersc,
cc n krachtmeting die mini ster Gildt s va n defe nsie uit eindelijk won.
Maar deze politi eke successen we rden Ove rschaduwd door ee n eco nomisch be leid waa rdoor l11et name de inwoners va n creool se vo lk swijken massaa l overliepen va n de NPS naar de
NPD. Ook in distri cten waar de Marro ns een
belangrijk aa ndee l in dc bevo lking hebbe n, deed

,'allleerde/ylf! druk /999. 488 p. ISBN Y() 274
676]5.

I-Iel is altijd aardig een ' tweede ve rm ee rd erd e'
druk nog eens naast ee n eerste tc leggen, vooral
als een eerste druk uit gebreid en ovc r het algc-

meen lovend werd besproken. De Iwee drukken
dus l11aar CVC Il naast e lkaar ge legd. De tweede is

inderdaad dikk er en duidelijk vermeerderd.

0111

idylli sc he plaalje uil BCllOil (1839) dal de 0 111slag va n de eerste druk sierde, vervan gen door
een foto va n Vince nt Mentze i waarop we Bosj e
ell Bout a (nog naast elkaar) met NDP-petten op
daadkra chti g en vol vertrouwen in de lOekolllsl
zien kijk en. Bosje met eell fraai T-shirt met de
teks t ·Leti a Faya' (mct opgloeiende gloeilamp)
en 130uta met een fraai NOP-shirt aan met
daarop de tekst 'N DP voor jong en oud'. Bouta
hee n in zijn rec hterhand ee n wille handdoek,
waarvan we niet weten ofhij deze in de ri ng gaat
goo ien.
De foto op de omslag illustreert de belangrijkste politieke verandering in Surin ame in de
laat ste jaren van de 20<'·ce uw : de nederlaa g va n
de aloude coa litie die zo lang de Suri naamse
politiek had gedomineerd (de sam enwerkin g
tussen de creoolse NPS en de hindostaan se
VI-! P) en de opkomst van wat Buddingh' noemt
de narcocratie. Werd in 1980 ee n NPS- VHP-re-

Oso TUdschr!l;

\,(JO/"

de NPD B dus ondanks BOLilerse's rol in de Binnenlandse Oorlog B het vrij goed. Het is niet zo
dat de Nieuw Front Regering ee n s lec ht economi sch beleid voe rde, al zal de vo ll edi g uit de
hand ge lopen deval uatie van de Su rin aamse guJ -

Surinaamse Taalkl/llde. Leflerkllllde, Cu/fUU" el! Gesc!t;edef/Îs 19(!) :3l9-350
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den in 1994 de regerin g erg vee l stemmen hebben gekost, maar erg tastbaar en zicht baar waren
de res ultaten va n de regering ni et. De creoolse
bevolking in de annere wijken zag zich zelf verarmen en zag hindostanen puissa nt rijk worden.
Natuurlijk was het maar een handjevol malafide
handelaren en koopli eden dat zo duidelijk zichzei f verrij kte, maa r in een samenleving waa r
men sc herp op etni citei t let, ve rd wijnt dan het
creoo lse vertrou we n in de traditionele coali tie
met hindostancn. Dat ee n nauwe samenwerking
tussen creo len en hindostan en - op parti culari stisc he bas is en ni et vo lge ns de oude poli tieke lij nen - cr onder Bout erse en Wijdenbosch
ook zo u komen, is icts waar men dan in de stemhokjes maa r niet aa n wil de nken.
Toen Buddingh' zij n boek naar de dru kker
bracht, was het voorj aar 2000. De uitslag va n
verki ezinge n va n mei j ongstl eden heeft de auteur niet mee r kunn en meenemen. Wij weten intussen dat deze ve rki ezing de ' Nieuw Front'
coa liti e wee r aa n de mac ht brac ht en Venetiaan
een tweede ambtstermijn als pres ident van de
Repu bliek Suriname is bego nnen. Voo r een analyse van di ens politiek moeten we op de vo lge nde dru k wac hten
Wim Hoogbergen
AllIleI de Noré. De Bruine Zeemeermin . Haar-

lem: 111 de Kllipscheel; ISBN 90-6265-480-0

'Er was eens ee n prinses. Ze was half vro uw en
ha lf vis en kon fantastisch zingen. Met haar stem
lokte ze haar geliefd e naar zich roe. Om bij hem
te kunn ell Lijn, om vo lledi g vrou w te zijn, vo lkomen vlees tc zij n, om hem genot te ve rsc haffen,
gaf ze het talent op, dat hem bekoord had. Ze
g ing aa n land, was vrouw, maar kon niet eens
praten, laat staan zinge n. En ze dreven uit elkaar.
Beiden wa ren verdri eti g want ze kon toch niet
helemaal bij hem zijn . Ze kon zichzelfni et zijn .
Datgene. wat hem had aa ngetro kke n in haar, had
ze ve rl oren. Dat wa t hij zo lien1ad, had ze juist
om hem te plezieren, opgegeven. Toen dook ze
de go lve n weer in. Ze we rd wcer half vis en half

vro uw. Nu mee r vis dan vro uw. En ze zingt op
still e nac hten een weemoedig lied. Zij was de
kleine zee meermin . A I had hij nu een ander, hij
gi ng op eenza me momenten naa r het strand 0 111
te lui steren naa r haar, want hij kon de betoverende kl ank va n haa r prac ht ige stem niet mi ssen.
De stem di e hem herinn erde aan het offer dat ze
tot twee maa l toe had ge bracht ui t lietäe. De
stem di e hem herinnerde aa n het ve rl eden dat ze
dee lden, al hadden ze een gesc heiden heden. De
stem die niet meer zong om te lokken, maar om
eenzaamheid en ve rli es te verwoorden. I-lij was
de zee mccrm an' (pg. 173).
Zil tend op de brug bij Lconsberg probee rt
Gé rard Ingrid op te beuren met het verhaal over
de zeemeermin . Ze hee n het moeilijk mei de
beslissinge n die ze moet, maa r ni et durft Ie nemen. Ze voe lt zich ve rsc heurd. Voor eve ntjes
beleeft ze daa r, onder de flu we li ge sterrenhemel, met een bri esje om de oren en een luisterende man bij zich, een mag isch moment va n
verbonde nheid e n va n fU St.
Waarom gaat Ingrid ni et weg bij Haro ld, de
dronkelap di e haa r man en de vader van haa r
kinderen is, die haar rege lmati g mishandelt,
waar ze gaa ndeweg gee n li efd e mcer voo r voe lt
en de lust voor seks ve rli est'? Waarom knoo pt ze
gee n (stiekeme) relati e aan met Gëra rd, we li swaa r getrouwd maar door wie ze zic h weerjon g
en mooi voe lt en waa rdoor ze hel gevoel krij gt
da l ze wee r lee ft? Haa r broer Roy, d ie haa r zo
vaa k heeft opgevange n na de zoveelste a franseling, wi l weten wannee r ze nu eindelijk destap
gaat nemen om zichze lfee n beter leve n te gun nen. Gaa nd eweg de leze res oo k, wa nt zovee l ellende kan een vrouw toch niet blij ve n nemen?
jng rids antwoord aa n haa r broer maakt duid elijk
hoe ze denkt over zichzelf, haar relati e. de
Surinaamse man en waarom ze in di e vicieuze
cirkel denkt te moeten blij ven: 'Al s jij na de
scheiding dat Surin aa ms wonder, di e one-in-amillion man vindt , di e niet zuipt, me niet afranselt, mijn kinde ren niet mishandelt of seksueel
misbruikt, niet onder elke rok kruip l, me ni et
ve rwijt voor iede re cent d ie ik afpin ge l. niet
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reeds een vas te relat ie heeft, ni et zeI f ee n s leep
kinderen heen en - hoe is dat mogelijk - ook nog
hij me past' (pg. 96).
He t verhaal van dc zec mee rmin is bedoeld a ls
metafoor vOOr de levens en de soms olllllogelijk
lijk ende keuzes va n de vrouwe n in dit bock. Ze
zij n a ll emaa I o p de eell of andere manier fam iI ie
van e lk aar en beïnvloeden e lkaars leve n, soms
onge merk t, soms bewust. Het ve rh aal begint bij
Peetjc, geboren in I R75 a ls Hort ense C Jclll cnti en Baas cn het oudste kind va n geëmanc ipecrde s laven. Zij is nooil getrouwd. Peetj e
zorgt vol li efdc voo r a ll e wettelijke en onwettelijk e kind ere n va n haar broers. Ze houdt van
vrouwe n. Ilaar /I(;,I/scki Hortense ook. Daarom
kiest deze voorccn leven in Nederland, tOIdat ze
op oudere leeftijd naa r Surinam e rem igree rt, als
dat deel uit haar leve n er ni et meer toc doel.
Hoofdpersoon In grid, z usje va n Hortense, is
niet dOIll. Ze weet dat ze, als zc bij Harold blijft,
lan!.!.zaa lll za l aftake len. Dat ve rt e lt ze aan
Gé~1rcL zi tt end aan de oeve r va n de rivier. . Elke
d~l1! voel ik mc mi nd cr vrouw, mi nder mens. Een
scl;i ldpad di e op ha ar rug ge legd is. Ik trek me
maar in 111 'n huis lerug. En c lke dag word ik
kleiner. Ik ve rsc hrompc l. Tot ik niet meer za l
bestaan. Niks meer za l z ijn ' (pg. 171). En toch
gaal ze niel weg. In grids docht er Mtlljory krijgt
IJter problemcn mct haar relaties. Ze s luit zich
als gevo lg va n de e ll end e di e zc tussen haar
vad~ r cn moeder heen gezien. Zij staat a ls jonge
brui ne zeemecrm in voo r de taak haar eigc n melodi e Ie ontdekkcn.
In het begin ishet evc n wennen aa n a lle persona ges. Maar zo gauw je dat door heb t, gaa t hCI
boek steeds meer boeien. Terwijl ik la s ovcr a l
die bruine zecmee rminn e n, bescfte ik dal ik ook
zo'n zee mcermin bcn, net als alle andere vro uwen. Hoe geëmanc ip ee rd vro uwen ook zijn, als
het om relaties gaa l. maken zij toc h keuzes die
ni ct strok en met hUil gcëman c ipeerd zijn. Dat
besefte ik steeds meer, naarmate ik ve rder las. A I
lezende ga je .iezeI f stceds meer ve rgc l ij ken met
de pcrsonages ell hun moticven voor de dingcn
die ze doen ofna ialcil. Want ze zo ud cnj e eigc ll

ar.
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zuster. buurvrouw. moeder of jczel f kunnc n
z ijn, zo trelfend Lijn hun levens beschreven.
Voor vcel Su ri naamse vro uwen za l het bock dan
ook herke llnin g opleven:n , Ill ede door het gebnlik van specifi ek Surinaa m se humor, het
Srananlongo cn de bekende si tuali es uil Ollze
jcugcl. De kindercn spe len e ll e en dyOlllpoflltli
mcl elkaar, praten zoa ls wij ooit spraken toen
wij klein warcn. De Bruine Zecmeermi n levert
op heel veel gebieden plezicrigc herkenning op,
naast de moei lijke werkelijkheid va n de levcns
van de pe rsonagcs.
De sch rijfste r. Annel dc Noré, vertelt in ee n
interview (volgens de achterflap) dal z ij dc keuzes vall de vrouwe n ni et heeft willelluitlcggcn,
maar wel wi l lat en zie n dat we ni ct alles kUllllen
begrijpen. 'So ms beg rij p je op ee n bcpaa ld momcnt in je levcn opeens wal de ander dC:jtijds
hee ft bcwogcn en soms za l je het nooit begrijpen.' Ze zegt ook zonder vooroorde len te hebben
w ill en ve rt ellc n. Daar is ze dan ook in ges laa gd.
Via haar si mpele, Ill aar prettige vc rt elt rant leef
je mec met dc vrouwcn, sch iet cr af en toe eell
brok inje keel e n kOlllje lot de conc lu sie B a ls je
eerlijk bent B datje eige n leve n ni et zoveel verschi lt van het leven van deze vro uwen, a ls het
gaa t 0111 hCI maken va n moei lijke keuzes. Wie
zijn w ij om overcen é.lndcrte oordelen? Onwil lekcurig denk je terug aa n al die anck rc Surinaamse vro uwen waarmee je bent o pgl'groeid.
Hoe LOl! het nu met ze gaan"! En denk je vol
medcdogen aan ze. Want je wcet, jij bent ee ll
vrollWen zij z ijn dal ook. En daarom allcmaal op
z'n lijd zecmecrllli 11 nCIl , hoe anders iedcrs leven
er van buiten ook uit z iet.
Usha Marhé
William L. MallA /-lil/g. Jeugdigen ellll()()t1.\·frt~l
ill Suriflame. Twee mTt!.,·fell WIJl hef Gerecht." .
hofiu Su,.illame llil! i" 1864 ell 1875 tellllit"ocr
Zijll gelegd. AIIJSIe!v(;'C!/I /<J9<): OrclIid Pres.\". 43

pp. ISBN· YO-70838-04-4.
Met deze uit gave compl emc nt eert de j lIri st Man
A I-lingzijn v ie rluik over de doodstrafin Surina-
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me. In de periode van 1880 lol en mei 1930 zijn
er in totaal achtendertig doodvonnissen in Suriname geve ld waarvan er zeven ten uitvoer zijn
gelegd: Scmirc in 1837. Herts in 1864, Lijkwan
in 1872, Nelson in 1875, Coulaneeau in 1922,
Rohan in 1923 en Apaloe in 1927. Aan de overige eenendertig ter dood veroordeelden werd
gratie verleend.
In Jel/gdigen en doodsIrq!" in Suriname besc hrij nde auteur de geëxecuteerde doodstra fTen
vall Nelson in 1875 en Herts in 1864. In het eerste deel van zijn brochure geeft Man A Hing een
(summier) overz icht van het strafrecht in Suri-

name lussen 1667 en 1975

111et

daarin bijzon-

dere aanclachl voo r de doodstraf.
In de periode 1667 lol 1869 kenme rki e hel
strafrecht in de kolonie zich door een onge lijke
behandeling vall slaven en vrijen (blanken),
door wreedheid, door een grote vrijheid van de
rechler en door rechtsonzekerheid. In 18691rad
een nieuw Wethoek \1(/11 Slrqfregt voor de kolollie
Suril1ame in werki ng. De doodstraf bleef gehandhaafd en wel door n'liddcl van op hanging.
Bij KB van \ 4 oktober 19\ 0 werd een ni e uw
wetboek ingevoerd onder de naam Surinaams
Wefho ek van Srraji·echl. Ook in dit wetboek we rden dc doodstraf en de wijze van uitvoering ongewijzigd gelaten. De laatste geëxecuteerde
dood slraf vond plaats in 1927. In Nederland
werd de dood stra f illlegenstell ing lot in de koloniën sedert 1861 ni el meer uilgevoerd en in 1870
bij \vet afgesc haft.
In het Iweede deel bespreekl Man A Hin g de
twee uitspraken van het Hofvan Ju st iti e met betrekking lol Herls en Nelson die uileindelijk
leidden tot executie vall de doodstraf.
De aehtlienjarige ve ld arbeider Makly Herls
werd wegens roof en moord op de broodverkoopster Geertruda Lijsje van Ams tcr dood
veroordeeld. Het gratieverzoek van Nelson
we rd door de gouverneur afgewezen. Het
tweede arrest betrof de dertigjarige uit Berbice
afKomslige .Ioseph Nelson die bij de Poe lepantjebr ug in Paramaribo tijd ens een roofoverval He intje Els ernstig verwondde met een stok

en een kapmes tengevolge waarvan het s lachtoffer overleed. In dit arrest trad een minderjarige
op als de be langrijkste getuigeà charge. Evenals
Herts had Nelson ook geen s ucces met zijn
gratieverzoek. De auteur heeH van beide za ken
de te laste legging en de uitspraak van het gerechtshof integraal opgenomen. Vervolgens besp reekt hij de wijze van procederen en het toegepaste strafrecht in beide zaken.
Het meeste interessante deel in deze brochure
betreft het ve rs lag van de bespreking van het
gratieverzoek van Nelson door de Raad val/ Bestuur, het adviescollege van dc gouverneur
waarin de be langrijkste bestuursambtenaren
zitting hadden. Deze bespreking wee rspiegelt
een van de functies van het strafrecht in de relatie s tussen ko lonialen en geko lon iseerden. In
meerde rheid wezen dc leden van de Raad van
Bestuur het gratieverzoek af. Voorstanders van
de executie vonden dat de wet met 'gestrengheid
worde toegepast ' en dat de doodstraf tot een 'afsc hrikwekkend voorbee ld ' zou moeten stre kken. Ofzoals ee n van de leden van de Raad van
Bestuu r (Caleau van Ro seve i!) hel stelde: '\-Ioe
men over het vraagstuk der afschatTing van de
doodstraf in Europa moge denken , hier is die
straf door de wet voorgeschreven en hoogst
noodzakelijk.' Dil lid was ervan overtuigd dat de
tenuitvoerlegging van het vonnis indruk op de
bevolking zou maken, dit inclu sief de Chinese
en Hindostaanse contrac tarbeiders op de
plantages.
Tot s lot een kanttekening. Het is onduidelijk
voor wie deze brochure bedoeld is. Voor nietjuristen is de inhoud niet altijd evcI111lakkelijk te
co nsumeren. Zo dient de lezer enige juridische
kennis te hebben over de delen waarin de auteur
de wijze van procederen en het toegepaste strafreehl bespreekt. Ik houd hel erop dal Man A
Hing met zijn reeks ove r geëxecuteerde doodstraffen in Suriname dit aspect uit de geschiedenis van het Surinaamse strafrecht aan de vergetelheid heeft willen onttrekken.
Hans Ram soedh
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Illml1Sdlllppelijke aspeCfen vau de crimillalife;f ill

Suriname. Pamllloriho, =. /I., 1999. ISBN:

999 u- 9~3()-().

Proef.'·"""f;. 2/9 hI=.

Ik heb lang g~a:lrzeld voor ik besloot dit procfsch!"i n tc recenseren. De doorslag heeft gegeven
dat ik dc beoefening V<ln de we tcnsehap in Suriname serieus wilncmen en het uni ve rsitair onderzoek aldaar. Dan Illag kriti ek in het wete nschappelijk bedrijf niet ontb reke n. op straffe
va n het VL'rstarre n va n het wete nschappelijk discours en het dichtslibben va n de wetenschappelijke comlll uni catie.
Dit proer"ehri n \vil de relatie C' f( P,S) onderzoeken. d.w.z. de intenlCtic tussen criminali teit. pcr::.oon lijkheidskellmerke n en si tuat ionele
factoren. De sch rij ve r stelt : (p. 16): "a ls deze relati e blijkt. kan op' gro nd daarvan een preventief
en curatie r be leid worden gemaakt.' Het proefschrift bestaat uit 7even hoofästukken. Hoofdstu k 1 heen bctrekking op de ontwikkeling van
de criminaliteit in Suriname. De auteu r beschrij n de ontwikkeling van hd wetenschappelijk criminol ogisch onderzoek in Suriname en
dc institutionele aspecten ter bestrijding van de
crim in alit eit. Hoofdstuk 2 is het theoretisch kader van het proefschrift en dit hoofdstuk vor mt
dus de basis voor het verdere vertoog. De ond cr70eker fOrtllUleert als algeme ne probleemstelling: 'Welke signiri cante verschill en bestaan er
lussen delinquenten en niet-delinquenten en
wc\\\e oorzaken va n criminaliteit op soc iaa l-.
Illaatschappe I ijke en psychologisch ge bied kunnen daaruit worden afge leid .' De onderzoeker
hanteert bij de verk laring va n criminee l ged rag
de vo lgende fUllctie: C' I"(p. S). waarmee wordt
aangegeven dat criminalit eit het resultaa\ Îs van
de wisse lwe rkin g tussen persoon lijke ei gellsc lwppen cn persoonlijk heid enerzijds en omgeving anderzijds (p. 45). Cri minaliteit wordt onderscheiden naar de volgende categorieën: di efstal (ve rm ogensdelict), gewe lddel ict. seksueel
delict. overtreding opiulllwel. cri minaliteit alge J11 e~ n (a lle cri minelen bij elkaar). De per-
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soonl ijkhci dskcnmerkell hebben ollder Jlll:l'r
betrekki ng op biogral"ische en psychologische
gegevens. De psycho logische gegevens hebben
betrekking op pen.:eptLle le vaardigheden. projectieve technieken, ongestruc tureerde stimul i.
intelligentie. organiciteit en persoonlijk heidstrekken. De situati egegevcns betreffen de
omgevi ngs, C.q. de omstandigheden waari n dl:
pe rsoon verkeert or heen verkeerd op micro-.
111eso - elllllaeronlVei.1U.
Hoofdstuk J beschrijft de operationaliserin gen van de in het tllcoretisch hoofdstuk
ges peci lïceerdc variabe len, bijvoorbl.:e ld : de
perceptie wordt gemeten met de Ra\"(!H Progres siel'e Matriccs en de I/ooper J'iSI/{/1 (),g{/ Hi=atiol/ Test. Ook wordt gebruik gemaakt va n
de Rorscllllch tl/kh/ot Test. de Dm\!'-{f- Tree Tes!
en de Drml"-a-Per'''''ol/ Tcs!. In hoolèl:.tuk 4 worden de si tu ationcle ofsociaa lmaatschappelijke
aspec tcn behandeld zoals: beroep ouders.
geLinsgroolle. vee l vrienden thuis. ct cetera. In
de hoofdstukken 5. 6 ell 7 worden dc resultaten
va n het statistisch onderzoek ge presenteerd . In
hoofdstuk 7 worden de spcl:i ficke hypothesen
getoetst.
Mijn inleidende zi n doet het al vermoede1\.
Mijn oordeel over dit proefschrift is dat IK,t 70we l voor wat betren de theoricvorming als voor
het empirisch onu crzoek benedcn de maat is. \Ve
kunnen natuu rlijk twisten over de critcria die
zijn aa nge legd en orwe dc meetlat niet te hoog
hebbcn gelegd door Europese (lees: Nederland~c) normen te hanteren. We 7ijn inderdaad
uitgegaan van wat in Nederland als een aanv,wrrlbaar proefschrift zou worden ;l:ll1gc lllerkt.
We we ten ook wc l dat erop all erlei buitenlandse
universiteiten, bij voorbeeld in de Verenigde
Staten va n Amerika proefschriliell kunnen verschijnen die naar Nederla ndse maatstaven het
niveau van een doctoraal scripti e niet overstij gen. Voor mijn oordee l over dit proefsc hri ft ben
ik echter tevens uitgegaan va n wa t er tOl nog toe
aan kwaliteit aan de Surinaamse universiteit is
verschenen en ook van hetgeen in Nede rland
gangbaar is.
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Het th eo retisch kad er va n het proefsc hrift
gee ft geen blij k va n kenni s va n de moderne
th eori eën op hel ge bied Vll n de crimin ologie. In
iets mee r da n tw il1li g bladz ij de n wo rden s lec hts
enke le alge mene ui ts pra ken gedaa n ovc r
crimin o lo!!isc hc th eo ri eën. De o nderzoe ker
geeft ee rst aa n dal hij in terac ti e-effec ten wil o nderzoe ken lusse n persoonlij khe idske nm erke n
en si tuati o ne le va ria belen e n de oorzake lijke
ve rba nden hi e rtu sse n, om ve rvol ge ns ovcr tc
gaa n to l het toetse ll vall ve rschill en lu ssen delinquenten en niet-de liq ucnten op een g rool aantal

va ri abelen.
Met het ge hantee rd toetsingsdesign staa t bij
voorbaat vast dat d e onderzoeker ni et in staat zal
zij n 0 111 z ijn hy pot heti sc h mod el te toetse ll . Dat
blijkt uit de daaro p vo lgend e hoofdstukk en
waarin de onde rzoe ker met ee n was lijs t van
vaa k tri vial e uitsprakcn komt ovc r versc hill en
tu sse n de linquen ten e n ni et-deliquentcn en
sOO rl cn del inqu cnte n o nderl in g.
Ik gee f hi crva n maa r enke le voo rbeeld en:
de gewe ldsplege rs sc hrikk en het meest va n de
e motio ncle/gevoe lsma tige be nadering (bl z.

149),
de seksuele de li ctsplegers hebben problemen

sc hak elin g va n de rge lijke bewe rin ge n, di e vo lge n uil de statisti sc he toe tsi nge n di e de ond erzoe ker hee n- uitgevoe rd .
Het toe ts in gsd es ign van de o nderzoe ker is ui te rst ee nvo udi g, maa r in d it kad er mcth odolog isc h in adequ aa t. Twee grocpen, delinqu ent en
en ni et-de liqu cnt cn. worde n met e lkaar ve rge leke n o p een scala va n gegevens uit tests en and cre
data. De onderzoeke r han tee rt daa rbij de _X2 toe ts, ee n slati stl sc he toe ts o m ve rsc hill en tu ssen groepen o p nomi naa l ni vea u te toetse n o p
s ig nifi cant e ve rschillen, ct vo il à: er ro ll en versc hill ende significa nte ve rsc hill en uit de co m-

puter. De onderzoe ker blijft vaak in gebreke 0111
de j ui ste uitkom s te n van deze toetse n te prese ntere n. Vaa k wo rdt slec hts het signifi ca nti e ni ve au aa ngegeve n. In de meeste gevall en wordt
ni et aan gegeve n we lke toetse n er prec ies zij n

ge bruikt. Ik ve rm oed dat hij so ms de 5111dell l -1
l oels heeft ge bruikt o m versc hill en in bij voor-

bee ld reac ti etijden tc toetse n. Maar zcke r weten
doc ik het ni et. Elk e in fo rm ati e hi erove r o nt bree kt bij de ta bell en. Soms slaa n e r voor m ij
onbeg rijpe lijk e z innen in de tekst. Enke le voor-

bee lde n.

met hun ges lach te lijke id entit e it,
de plege rs va n di efstal ki eze n va ker de weg
va n de m inste wee rstand,
de dc linquente n z ijn in het a lge meen ge ne igd

• Het tekenen van blade ren. bloesems en/o f
vr uchte n hee ft voo r de groep pl ege rs va n
gewe ldsde li ctcn ec n signifi ca nt d isc riminati eve
waa rde. Voor a nd ere deli ctsg roepen li gt het
sig nifi ca nti eni ve au ni et ver van de als g rens ge-

zich te ve rzeilen tegen het gal1gbare of tegen

bruikte vrijheidsg raad van 0,05. Het tekenen

a utorit eit ,
de pl ege rs va n di efsta l en seksue le de li cte n
z ijn het vaakst o nvo lwasse n in d e persooJl-

va n meer bome n is ni et di sc riminati e f op signifi cant nivea u. Het eerst ge tekend e ges lacht di scriminee rt a ll ee n tu ssen de plege rs van di e fstal
en de control e g roep.'
Bij het gebruik van de proj ec ti eve tests is ni et
d uid elijk wa t de betrou wbaarh eid is van de ge gevens. Is er sprake van int ers ubj ec ti eve betrou wbaarhe id van dc gegeve ns, met and ere
woo rd en heeft d e sco rin g doo r mee r personen
plaat sgevo nde n? Kunnen de gegevens gecontamin ee rd z ijn, doo rdat de onderzoe ker voora f
w ist wie we l e n w ie ge en de linquent wa s?
Verde r kan oo k aa n de waard e en beteke ni s
va n de overige ge hant ee rde instru men ten ge-

Iijkheidsont wikke ling,
d elinquenten tekenen in testen eerder een
mens di e ges la cht sloos is, terw ijl ni etde liquent en ee rd er in ove ree ns temming met

hun eige n ges lac ht tekenen (p . 153),
di efstalplege rs z ijn vak er afgeleid en hebben
ge brek aan ze lfco ntrol e, en
de plege rs va n d rugsde li cten kunne n mind er
goed om ga an m et angst en ve rva ll e n ee rder in

onzekerh eid (p. 175).
De hoo fd stuk ke n 4 t/m 6 vorm en een aa nee n-
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twij reld worde n. Wat is de va lidit eit en betrouwbaarheid van deze psychologische iI1SlnllTI ~ n 
ten'! Hoc moeten de Uitkomsten van de projectieve tec hni eken geïnt erpreteerd worden'! Wat is
de zinvolheid ell betekenis va n de bewering (p.
[61 ): 'de gewe ldsde li ctsplcge rs teke nen va ker
ee n wirwarkrooll, mam ook vaker ee n rookpluim orde plegers van gewe ldd e li cten tekenen
va ker bladeren en blocscn1S,!'Wat isdc betrouwbaarheid en va lidit ei t va n de ge hanteerde intellige nti etes t?
Hoofd stuk 7 moet de apotheose vo rm en van
dit proefschrift. Ili erin worden de gegeve ns samengevat 0111 het model ('f( P, S) te toetSen. In
de paragrafen 7.2. 1 t/m 7.2 5 worden de g,egeyens van de versch ÎI\ende del ietsgroepen nog
eens sam engevat. Over het th eoretisch model
merkt de onderzoeke r in paragraaf 7.3 op (p.
196): ' I-Iel model C f(P,S) vindt een goede bevesti ging in dit o nderzoek. Het is gebleken dat
de ve rschi ll ende vorme n van cri m inal it eit een
bepaalde re latie hebben mei bepaalde aspecten
va n de persoon ( P) e n de s ituatie (S). Deze relati e is mecr (is ste rk er) voor crimin aliteit in het
alge meen en mind er voor spec ifieke vo rm en
va n cri 111 in nl it eit: diefstal. gewe Jdd e l icten. over·
tredingen opÎu nw,lct en seks ue le delicten: Het
sc hijnt dat de onde rzoekcr nicl goed in de ga ten
heeft dat er ee n fundamenteel ve rschi l bestaat
tussen relatie en int erac ti e. Int eractie wil zeggen
dat de ene variabele (predictor-variabelc) invloed heeft op de andere va ri abe le (cri teriu mvar iabele). Er moet dus sprake z ijn va n cova ri an ti e. Deze interactie-efTecten zijn Ie toetsen door o nd er meer geb ru lk te (nake n va n (n1111tipI e) variantie-ana lyse. Ee n re lati e wordt aa nge toon d door een s ignifica nt e corre lati e, maa r
d at zegt nog ni ets ove r de int eractie tu sse n die
variabe len en ook niets over ca usale verbande n.
De onderzoeker verli es t dat vo ll edig uil het oog
en gaat rustig door Ie spreke n ove r int eracties
tu sse n va riabe len .
De auteurgaat in paragraar7.4 in op de zogenaamde /Jell Clf"\,(~ theorie (van I-Ierrnstein en
Murray, 1994). Deze 'theorie ' legt ee n ve rband

tussen intelligentie en etni cite it. Ncg~rs Lauden
minder i ntellTgcnt zij n dan blan ken. DeLe' t heoric' heeft nogal wat stof doen opwaaien. De allteur beweert op p. 202: ' De beweringen
(e nk e lvoud'! M) van Murray en Hernsh.: in (hier
met één r gesc hreven). dal zwarten mind er intelligent zouden zijn dan blanken wordt reeds
daarom in ITlijn o nd erzoeksres ulta at wee rlegt
(moet zijn: weer legd. M)). nu hiermee ni et is
komen vast te staan dal het een speciaal ras is dat
is oververtegenwoord igd bij de lage inte lli gentie Y. li et is ni et gebleken dat bepaalde etni sc he
grocpen een lagere intelligentie hcbbe n. Hi~r
mee hebben de theorieën (Murrlly en
I-Icrrnstein) die de oorzaak van een hoger perce nt age criminal it eit onder immigranten (a llochtonen) en 'black's' pogen te leggen in racia Ie en ge netische ve rse lli lI e n. ee n tegenhanger
gevonden.' Hoc verho udt deze bewering zich tol
hetgeen op p. 14 staa t vermeld: 'Ondanks deLe
versc h i Ilende culturen in de Surina amse same n[ev in g heb ik toch gemeend mijn onderzoe k zo
te moelen inrichten. dat geen gebruik wordl gemaakt van ondersc heid naar ras of cultuur.' Ook
in het verder onde rzoek komen geen g~gevcn s
voor die iets zegge n ove r de re la tie tussen
etnici tei t en crimin a lit e it. De sc hrij verzel r gccft
daarvoor <lIs ve rklarin g (p. 15) 'Voorts heb ik
ook ee n ideo logisch bezwaar: etnisch spee i ri ckc
o nderzoeksresult aten kunnen even tueel worde n
misbruikt als midd el tot discriminatie in Surinam e ze lr ' Bovendicn hee rt de th eorie va n de
Bell Cu rve betrekking o p hel onde rsc heid tussen blanken en blaeks in de USA, hetgee n in dit
onderzoek in het gehee l niet aall deonlL' is. OVL: I'
de weerlegging van de Bell Curve lheorie trekt
de auteur een te gro te broek aan. Hij maakt o p
geen cnk ele wijzc waar wat hij bcweert. Hel
blijft: ecn raadsel waarom de sc hrij ver in deze
paragrmlf met de Be/I CIII'I'C th cOI' ie aan komt
zetten. Zij n eOI1c1usie dat hij in slaal is geb leken
om te bewijzen dat: C'f(GxO), dat er dus sprake
is va n interactic-effecten wordt dan ook op geen
enke le wijze deugdelijk onderbouwd.
Hel bock is s lec ht gestructureerd. De pro-
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blecmstclling vinden we niet -zoals het hoort- in
een af70nderlijke paragraaf van hef eerste
hoofdstuk, maar is bij na terloops ondergebracht
in hoofdstuk 2 dat de \\-eidsc titel 'Theoretische
Achtergrond' draagt. Het hoofdstuk bevat nauwelijks interessante theoretische inzichten.
Hootästuk I bevat een serie volstrekt irrelevante
mededelingen over de ontwikkeling van het wetenschappelijk onderzoek in Suriname.
De bibliografie in het proefschrift is een aanfluiting. Van sommige boeken olltbreken de uitgeve r enlof de plaats van uitgifte. Het is S0 111S

niet duidelijk waarom een bepaald boek in de
literatuurlijst staat. (bijvoorbeeld Carlo Hoop,
199 J): Verdronken Lal/d. Verdwenen Dorpen:
De lransmigralie van Saramaccuners in SuriJ958- J964. Alkmaar) of cr wordt verwezen naar auteurs die niet in de Jiterarullrlijsl Ie
vinden z ijn (bijvoorbeeld Roberts, 1957;
Lutchlllan, 1989, zie p. Ij). Er is geen sprake
van ecn uni formc notatie van de bibliografische
gegevens. In sommige gevallen tretTen we eerst
de uitgever aan en daarna de plaats vall uitgifte,
in andere gevallen wordt een andere volgorde
aangehouden. Het bock bevat geen nalllcn- en
zaken register. De lay-out van het boek is bedroevend. Nog een minor point. I-Iad de auteur
werkelijk geen creatiever omslag voor het
proefschrift kunnen bedenken, dan een groene
landkaart van Suriname met daarop in de volle
breedte een tralie-hekwerk met daarachter een
zwarte man die twee spijlen van het hekwerk
vasthoudt? Suriname is toch geen concentratiekamp?
Naar mijn mening was dit onderzoek nog niet
rijp voor presentatie als proefschrift, maar had
wel de potentie 0111 daar naar uit te groe ien. De
beide promotoren (de Belgische hoogleraar
Hedwig van Sloore en de Surinaamse buitengewoon hooglcraar Ludwig Waaldijk), hebben
naar mijn mcning niet goed opgelet en hebben
daardoor de faculteit der maatsc happijwetenschappen geen goede di enst be\vezcJl. Maar er is
meerdat mij zorgen baart. Is de kwalitcit van dil
proefsc hrift mi sschien een indicatie voor de
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kwaliteit van de Surinaamse universiteit. in casu
de faculteit der maatschappijwetensc happen ?
Uiteraard kan over de kwaliteil van een proefsch rifl verschillend worden gedacht en overal
komen wcl proefsc hriflen voor die sterk voor
ve rbetering vatbaar zijn.
De Universiteit van Suriname heeft een",oede
naam. De kwaliteit werd gegarandeerd door docenten met kwaliteiten en internationale allure
en er werdcn gocde contacten onderhouden met
de Nederlandse universiteiten, met name Amsterdam, die voorgastdoccllten zorgden en waar
de docenten ook trainingen volgden. Deze buitenlandse conlactcn zorgden ervoor dat de docenten zich konden spiege len aan kwaliteiten
e lders. Deze kwaliteiten hoeven overigens niet
per se in Nederland gezocht te worden, maar
kunnen ook bij de universiteiten in de regio gevo nden worden . Door cie economische malai se
is het veel moeilijker geworden 0111 deze buitenlandse contacten te onderhouden. Hierdoor
dreigt de Surinaamse universiteit aan kwaliteit
in te boetell. Docenten zijn ni et in staat kwalitatief goed werk te leveren, omdat ze ook op andere wijze moeten proberen het hoofd boven
water te houden. Ondanks deze moeilijke omstandigheden zien we toch dal individuele docenten met veel kUIl SI en vliegwerk en eigen initiatieven hun wetenschappelijk vakkennis op
peil weten te houdell. Maar het blijven inc identele gevallen. Eén kwal itat ief slecht proefschri ft
bewijst nog nict dat hel niet gocd gaat met de
kwaliteit van de Surinaamse universiteit, in het
bijzonder de faculteit der maatschappijwetenschappen. Maar mijn contacten met docenten
van de universiteit van Suriname doen vennoeden dat er van meer sprake is dan een incident.
Harde bewij ze n zijn cr voorlopig niet, omdat de
universiteit niet zo iets kent als visitatiecommissies. Wie zou trouwen s wie moeten
visiteren? Daarvoor is de Surinaamse samenleving te klcin sc hal ig. De onderwijssituatie in Suriname laat op alle fronten een neerwaartse spiraal z ien. De Surinaamse universiteit lijkt ook
hierin te worden mee gezogen. Het lijkt gewenst
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van v~rschillende Lijden, zoa ls lInivcrsileiteil in Nederland, wctellsl.:happers ct cetera onder::\tcuning te bieden 0111 dez!"! neerwaartse spiraal ~en halt toc te roepen.
OIT\
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Ik va! tna"rdirect mei de deur in huis. Dit proefschrift kan gekwalilïceerd worden als uitvoerig.
degelijk en goed gccloclirnellleerd. Na deze lovende woo1'Lkn neem ik de ruimte 0111 hel boek
op zijn inhoudelijke -interpretatieve aspecten tc
bespreken. lI et boek bestaat uil zes hoofdstukkCIl. Il00ftlstLik I betreft de periode vóór 1954.
{ielet op het onderwerp en de ondertitel van dit
proefschri ti is dit hoofdstuk /liet echt ter zake en
dus overbodig. De hoofdstukken 11. 11I en VL
vormen hct pièce de rcsistancc van hel proefschriti en gaan over de rondetafelconferenties
van vooral 1954 en 1961. De overige hoofdstukken gaan over \wce thcma 's: 1-1 et Surinaamse
nationalisme (hoojelstuk IV ) cn Economische
ontwikkelingen (hoofdstuk V).
De schrijver heeft twee ge nres in één boek
toegepast: een historisch-chronologische en een
thematische. Dit onderscheid heen hij niellonsequcllt kUIlJlen volhouden. Zo wordt een van de
hoogtepunten van het politiek nationalislT1C, de
opridlling va n de Partij van de Nationalistische
Republiek (PNR) niet in IlOofdstllk IV beschreven, maar kOllll pas ter sprake in hoofelstuk VI
(blz. 383), in het hoofdstllk over de rondetafelconferen ti e van 1961. Dc oprichting van dc PNR
heel'! veet te maken gehad mcl de mislukking
van deze RTC. De mislukking van deze conferentie was mede het startsein om deze politieke
partij op te richtcn. Van meer aspecten viJn het
Surinaams nationalismc, die in andere hoofdstukken aan dc orde worden gesteld, is niel duÎ-
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delijk waarom ze gecn plaats in hoofdslLlk IV
hebben gekregen. Ook wordt niet duidelijk
wa<ll'Om de autcur voor deze presentatie h!"!crt
gekozen en waarom ju ist deze twee thema's zij n
behandeld,
De auteur allalyse~rt cen periode (I 95.:J1(61) die uitermate bdangrijk was Vlm\' het ontwikkelen van het nationaal bewustzijn van de
Surinamers en voor de groei naar ck staatkundige onafllankclijkheid \an Suriname. Als uitgangspunl van deLe ret.:c:n~ie en tevens mijn visie op de geschiedenis van Suriname is. dat elk
volk recbt heen np vrijheid CIl Lellslandighcid
en hel recht heelt zclf Lijn eigen internc ell externe betrekkingen IC bepalen. Vanuit dit perspccticfzal dit proel~chrin dan ook worden beoordeelc\. Geschiedenis is immers geen objl.:clieve wetenschap or een aancensclu\keling van
reiten. maar geschiedschrijving gcdi juist
inkleuringaan feiten in heIlicht van CI.!I1 \Iisie op
het heden, verleden ell de toekomst. Zo kan de
schrijver constateren dat Pengel tijdens cll.: RTt'
ecn geweldige geldingsdrang teil toon sp rcidde.
Vanuit welk of wiens perspectief wordt hier gesproken van een geldingsdrang? I lel gedrag van
Pengel kan ook gckwalifil.:eerd worden als van
ecn be\Vogen ell eCIl vurig pleitbezorger voo r het
recht op zelfstandigheid en daarllll:C de Nederlandse druk trotserend. Door hel kwalificcren
van de feiten en gebeurtenisscn kan won.lcn afgeleid welke opvatt ingcll de schrijver heelt. 011gl::twijfeld heeft de auteur een bepaalde opvatting over geschiedschrijving.. Ilij wil/.o dicht
mogelijk bij de 'feilcn' blijven. uit archi!"!vell en
andere brollllcn. Aangezien geschiedschrijving
geen 'neutrale' aangelegenheid is, ontkomt hij
niet aan een inkleuring van hel nw\eriaal. Door
dit niet expliciet te doen vaart hij op het kompas
van de inkleuring. die is gegeven door de aard
van de sehri ticl ijkc bronnen .lel Cdie imlllers geschreven zijn door dc kolonialen. Hij laat zich
wcinig uit over zijn waardering van hctgccll hij
als historicus heeft waargenomen.
Pas in dc concl llsil.: komt de sch rij ver explicie\ met z ijn mening. Zo stelt hij: (p. 403) '/-Ict
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mOlicfvan eh! Nederlalldse n:gering o m zich teru ghoudend op IC stcJlclllcgcnover veranderinge n in hel Statuut kwam ten d ie pste voort uil de
overtui g ing dat Su ri name aan ee n g ro te mate
van zelfstandi g he id nog ni et toe was: Vanuit
mijn perspccli c fkan dit nict and ers worden beg repen dan dat dc Nederlandse rege ring vanuit
een kol oniall.! optiek wilde bepalen wanneer de
lijd rijp zo u zijn 0111 eell grotere ze lfstandi g he id

aa n Surin ame tc ve rl enen. Dege nen di e in dit
proces va n autonomie en o na filankelijkh eid het
Nederlands standpunt ve rd edigden kregen complimenten en we rd en als intelligent en kundig
ge kwalificee rd . Dege nen die dat niet deden waren dom, barbaars. cI1101i oncei. niet intelli gent,
hadden mindcrwaardigheidscOinplexen of leden aa n hoogmoedswaan zin Cl cetera . De Surinaamse argevaa rdi gde Ferrier werd ' ie mand
meI kenni s va n za ken genoemd die ten opzich te
van Nederland bij zo nd er vriende lijk was: omdat hij in de Verenigde Nat ies' Het Statuut' had
verded igd . Lac hmon en z ijn partijge note n krege n in 196 1 comp limen ten van Joseph Luns,
hetgee n hen goed dCl!d. Pengel en de z ijnen
daarent ege n werden meI nega ti eve kwalifi cati es overladen. I-Iet blij tt voo rzichti g heid ge blazen met archi erstukke n die door kolonialen z ijn
geschreve n, als het gam o m een studi e ove r de
relatie tussen ko lonialen en geko lo ni see rd en.
Zeker wa nneer het gaat 0111 kwalificaties va n
personen en gebeurten issen is hel van belang
om goed in de gatcl1I e houde n van uit w iens perspec tief daar naa r gekeken wo rdt.
De Kadi besc huld igde de VN van seleelieve
bemoeizuc ht e n o nvo ldoende respect voor de
soevereÎni teit va ll bnden . Het stoorde hem dat
binnen de VN barbaren en halfbarbaren(sie) de
loo n aangaven (..... ] (p. 90). De sc hrij ve r co nstateert dat deze opvatt in g niet afwee k va n die van
ee n mee rd erheid va n de Nederland s vo lksvert egenwoordi g ing. Het is duid elijk : de hele wereld
z iel hel ve rk ee rd. alleen Nede rland hee ft hel
licht gez ien in ht,t dekolonisatieproces. We lk e
kenm e rk en had hel Nede rlandse kolonialisme
loeh, dat het zoveel ICvreden cn dankbare

geko loniseerden heeft voo n gebrac hl ? Geen
verzet tegen hel kolonialisme, 111,1ar tevredenhe id en dankbaarheid. Op een kleine groep "lastige' nati onali slen na. De legitieme wens van de
Surinaamse d c lc.~gatie 0111 mee r zelfstandigheid
in buitenlandse aange lege nh ede n werd effect ie f
door de NcdcrL:l11dsc regering gedwarsboo md,
door handi g geb ruik te maken van deze intern
verdee lde delegalie.
De opvatt in ge n va n Nederlandse gezagsdragers komen vee lvu ldi g aan de orde, mede uiteraard door de aanwez ighe id van arehi e fbro nnen. Zo kan de opmerking van go uvt:rm:ur
Va n Tilburg: "PengeJ moet nicl denke n dat er
investeerders z ij n die in ee n land dat door negers
ge regeerd wordt wi lle n in vesteren', naar mijn
mening ni ct zomaa r door de auteur worden gepasseerd. Hi e r klinkt het dédajn en o nverholen
racisme door dat vake r wordt aangetrofTen in
geschriften va n kolo nialen. Van Tilb urg sprak
va n het 'gelijkwaardigheidseomplex' va n de bepaalde Surin aa mse minister (b lz. 129) dat z ich
slec ht gedroeg met het kritisch advies va n de
go uvern eur. Ministers di e hun rechten en bevoegdh ede n wilden uitoefe nen hadde n volgens
de go uve rn eur een 'gelijkwaardi gheidsco mplex . gekregen o mdat ze ni et lan ger een onderdanige positie wilden innemen. De neerbui gen de toon waa rm ee over Surinaamse gezagsdragers we rd gesproken en de ze lfingenomenheid van de Nede rl and se gezagsdragers kan de
auteur toch nie t z ijn o nt gaan.
Hel streve n naar mee r ze lfstandi g heid in buite nl andse betrekkingen we rd door de Nederlande rs in verband gebrac ht met de vermeende behoefte bij Su rinaa mse politici om in het buitenland de bloe metjes buiten Ic zett en en te ge nieten va n de aan lo kkelijkhede n van de steden.
Waarom zo u d it ge lde n voor Surinaamse politici
en niet voo r de Nederlandse? En ze lfs als het
waa r zo u z ijn , is dat dan voldoende arg ument
o m Surinam e hel rec ht op het beharti ge n van
zij n e igen betrekkinge n Ic on tzegge n?
Het proefschrift keJll11erkt Lich ook door ee n
vee lheid aan detail informatie, waarvan niet
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gOl:d duidelijk is wat dc auteur daarmee beoogt
wat de Iczl:r daarmee aa n moet. Zo weet de auteur over gOLlVl:rtlCllr K laasesz tc vennelden (p.
125): 'Bij veel vrouwen in S urin ame had dc gouverneur de naam op recepties alleen 'ja' en 'nee'
te zeggen.' Ik heb niet dc indruk dat 'veel vrouwen in S urin ame' naar recepties van de gouverneur gingen. I k ben toch we l benieuwd op welke
vragen ofopmcrkingen 'van die veel vrouwcn in
Surilulme' de gouverneur a ll een 'ja' en nee' zei.
MisschiL.:'11 was Klaascsz loch minder gereserveerd dan de auteur doet voorkomen.

Tijdens de RTC van 1961, locn de Surinaamse delegatie pleitte voor ml.:cr ze lfstandigheid op buitenlands gebied pa reerde de Nederlandse delegatie deze wens. door een pseuJologische redenering aan te voeren. dat de wens
naar 0111 de bui ten la ndse betrekkingen ze i fstandig tc behartigen impliceerde dat Suriname ook
de defensieaangelegenheden zelC"talldig moest
be hartigen. Deze drogrede n werd aangevoerd
o md at men wist dat Suriname niet in staat was
om dc defensie-aangelegenheden zei fstandig te
behartigen. De Nederlandse delcgatie presenteerde de koppeling a ls dwingend noodzakelijk.
door internationale juridische conventies bepaalt!. waar niet aa n te torn en viel. Het werkelijke 1l1Oti ef was dat Nede rl and er niets voor
voe ld e om in tc gaan op de we nSc n van de
Surinaamse clelegat ie om Surina me grotere vrij heid in buitcnlandse aange legenheden loc te
staan.
Ironise h genoeg was het de Nede rl an dse regerin g, die tijdens de besprekingen over de onafhanke lijkh e id van S urinam e in 19 75 de mening
verkondigde dat ee ll ona nl ankel ijk e staa t niet
per sc een leger nodig had. Toe n was het de
Süri naamse regering die van oordee l was dat
een leger. in cas u defensie een nooclzakelijk attribuut was van eell ze lfsta ndi g land. Genoeg
flexibiliteit in de Nederlandse opvatt in gen dus.
Meel weet overtu igend te beargumenteren dat er
sprake is van ee n Suri naams nationalisme, dat
niet etni sch bepaald was. Wel heet hij vee l
moeite meI Je nationalistische ideologie zoals
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die door I3ruma in 'de opmars van het nationalisme' is verwoord.
Naast kritiek op de opbouw va n dit geschrift,
'de tekst is vcnJee ld in hoofdstukken waa rvan
dc hoofdstukken ta melijk wi ll ekeurig lijkt ' en
'cr is geen zorgv uld ig opgebouwd betoog. waarvan de nationalistische ideologie stapsgewijs en
vo lgens een duidelijk pa troon uiteen word t geze l' (p. 220), geert hij onde r meer dc vo lgende
inhoudelijke kritiek.
Bru llli.l slelde de Surinaamse oll twikkeling
voor als een bijna metafysisch proces waardoor hij hoopte de ove rwinning van het nati onalisme als o nver1l1ijddijk te kunnen prl:senteren,
Het berede ll eerde karakter clat hij het nat ionalisme wilde toedichten co ntrasteert ec ht er
nogal met de bezwerende frasen over de tHlvcrlllijdelijk heid van de geschiedenis.ell
Aan de nationa li stische leer zijn zekere irrationele, we lli ch t zelfs mythische te noemen
elemen ten te onde rscheide n.
Mee l verk laa rt de oncvel1w ichtig hedcn in de nati onalistisc he ideologie. deels L~t het onvermogen van I3rllma ee n sluite nde politieke lï losofie
te cons tru erell. deels uit de wat gelon.:ccnle poging de beweging a ls een ono ntk oombaar alternatief voor de geves ti gde politieke partijen tc
presenteren. Ui t de lit eratuur blijkt. dat nati o nalisme geen een dui dige ideologie heert en de
kleur aa nn eemt van de omgl.:ving waarin het
zic h bevind t. Nationalisme in de landen van de
Derde Wereld is een reactie geweest o p het ko lonialisme. Hct nationalisme werd gezien als een
noodzakelijke voo rwaarde 0111 zic h te u ntd oen
van cle koloniale overheersing om de e igen
w<larde n te o nt wikkele n. Dat 8ru1lla geen s lu itende politieke fi losofie heelt weten te constnteren is op zichzei feorrect. maar het was ook
niet zijn in tentie om een sluite nd e natio na li sti-

sche filosofie Ic olliwikke lell. Bovelldien blijkt
dat over het nationalisme a ls ideologie überha upt geen slu itende filosofie bestaat en naar
mijn meni ng ook niet te const ru eren valt. gelet
op het veelvormig karakter van dit historisch en
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po liti ek fen o meen . Meel onderbouwt nict

waarom er sprake zou zijn van: 'een geforceerde
pogi ng' en 'we lke de irrationele elementen in de
nationalistische leer waren,"
De schrijver heen geen gelukkige hand gehad
meI de foto 's. Zo blijken de folo 's van .I. Pengel
en S.O. Emanuels tc zijn ve rwisseld. Dit is ove-

rigens gecorrigeerd in een erratum. Op de foto
op p. 50 wordt a ls laatste persoo n genoemd 1-1.
Sariminta, ee n mij onbekende naam , maar het
moel zij n: H. Shrimisicr. Minister van JlIstitie en
Politie en later van Volksgezondhe id in de periode 1958-1967.
Zoals in de openingszin reeds is gezegd is dit

een degelijk proefschrift. dat de Nederlandse
geschieden is in hel kader van het dekolonisatiepro ces weergeeft in relatie tot Suriname. De opvattingen en denkbeel de n van de Surinaamse
spe lers in dit proces komen in het proefschrift
nauwelijk s aan bod. Wat de Surinaamse spelers
ze lf dachten over dit proces en wat hun meningen waren over de gebcurtenissen komt in dit
boek niet goed naar vorcn.
Hoe goed gedocumenteerd dit proefsc hrift
ook is, het bewij st naar mijn mening temeer dat
de S urinaamse gesc hi edenis primair door Surinamers zei f geschreven zal moeten worden vanuit het Surinaams perspectief. De Surinaamse
gesc hi edenis behoort - zoals elke geschiedenisdatgen e te zijn waa rm ee een volk in casu het
Surinaamse volk zich rekenschap geeti van haar
eigen verleden.
Edwin Marshall

Pc. Eli/mei: De Nededllluise .". llIvelllullulel,
1500-/850. Ui/geve/'U De Arheider:,pers. Amsierdalll. 2IJIJIJ. 259 blz. ISBN 90 295 15090/
NUGIMI Prij'. f 45.-.
Het boek van EmJ1le r verscheen op een goed
getim ed moment en was ook omgeven door een
flit se nde publiciteitsca mpagn e. Thans wordt in
Nederland de discussie gevoerd over een mOIlLIment tcr nagedachteni s van de s lachtoffers van

de s lavernij. I Emmerwil dat zijn boek 'als tijdelijk monument dien st doet om de publieke opini e in Nederland over het 'zwarte' verleden van
ons land te informeren'. li et boek vraagt aandacht voor een groot hi storisch onrecht (p. 13).
Terecht merkt hij op dat deze historie van de
slavernij en de slavenhandel aan de vergetelheid
moet worden onttrokken, immers s la vern ij en
slavenhandel horen bij de Nederland se Gouden
eeuw als Piet Heyn. Michi el de Ruyt e ren andere
Nederlandse helden (p. 19).
De slijl van het bock is vlot. duidelijk bedoeld
voor een breed publiek . Het boek bestaat uit acht
delen, die elk een bepaald thema als onderwerp
hebben. Deel I handelt over het begin van de
Nederlandse bemoeienis 111et de slavenhandel.
In de volgende delen komen re spectievelijk aan
de orde: het plantagewezen in de Nieuwe \Vere ld, de slavcnrei s, de vraag naa r slaven voor dc
West-Indische plantages, dc opbrengst van de
Neder landse s lavenhandel en de afschaffing
van de slavenhandel. In het laatste deel behandelt Emmer de vraag naar de ereschu ld van Nede rland in deze kwestie.
De business s lavenhandel is door Nederlanders begonnen -zoals elke business- in de verwachting dat er sprake zou z ijn van economische revenuen . Het bez it van de kolonie Brazilië
bracht Nederland ertoe rond 1635 te beginnen
lllet een geregelde slaven handel , omdat de kolonie de s laven nodig had voor de sui kerplantage s.
Nede rl and was toen met zowat elk land in Europa in oorlog. Slaven kopen van de Portu gezen,
Spanjaarden of Fransen was cr niet bij, want te
ri s icovol. Om de geregelde (l;lIlVOer te ver7ekeren werden twee steu npunt en in Afrika verove rd: het fort Sào lorge da Mina (Elmina) op de
Goudkust en Luanda in Angola.
Volgens Emmer moet de s lavernij minder
wreed zijn geweest dan vee lal wordt gedacht.
Al s argument voert hij aan het economisch motiefvan de planters. Ze zouden om economische
reden en we l oppassen om hun 'waar' node loo s
ongeschikt te make n voo r hel werk . Dit argument gaat ervan uit dat dit handelen van de rlan -
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ters \ooral werd ingegeven door een rationeel
economisch mot ier. Zware strafTen zouden leiden tot arbeidsongeschiktheid en daardoor tol
rcndcll1~lltsverlies. Welk weldenkend mens
snijdt zich in zijn eigen (economisch) vkcs? En
toch ... het is niet waarschijnlijk dat de planters
bij het toedienen van straffcn 7ich in eerste aanleg lieten leiden door het economisch motief.
Kastijden en stralTen hadden dan tot doel de
slaven macht te disciplineren, onder de duim te
houden ellmogelijk verzet te breken. Door middel van de stralTen werd de Illacht van de planters over de slaven bevestigd. De slaveIl moesten
na de strafde meester dan ook bedanken. Dat dl'
meester (planter) natuurlijk niet de hele dag alleen slaag kon uitdelen, dat cr ook gewerkt
moest worden en dal de planter ook gebonden
WilS aan bepaalde regels is duidelijk. Onrechtva<lrdigc cn willekeurige straffen konden immers leiden tot averechtsccffccten, zoals verzct.
onwillig gedrag, sabotage en marronage. Dat er
wel degelijk sprake was van veelvuldig liclwmelijk gl'wcld bewijLen de vcle plakkaten van het
gouvernement over het toedienen van lijfstraffen in de kolonie Suriname.
Het systeem van slavernij was voor de planters in de L'erste plaats cClllllanier van produceren. Vrije arbeiders waren niet te krijgcn 0111 het
7ware werk op dc plantages tc verrichten. Voor
de tot slaafgemaakte A rrikanen was de slavernij
veel meer dan alleen een Inanier van producereil. Ze waren beland in een 'total institution',
waarin ze mocsten overIeveIl. Overleven door
aanpassen aan hel systeelll kwam-zoals altijd in
dit soort geval len- het meesl voor. Maar ook verzet, marronage, zelfmoord en psychopathologisch gedrag warcn antwoorden op d it ollmenselijk systeem.
Emlller heelt een karaktcristieke betoogtrant.
Oe beweringen van de opponenten worden overdreven. waardoor de weerlegging uiterst eenvoudig wordt en Emlllcr voor open doel kan
schieten en scoren. 'Iedere slaar zou een verzctsstrijder L.ijn·. Nee, betoogt Emlllcr(terechl),
de meeste slaven p:lsten zieh aan de slaven-
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maatschappij aan. Skchts een beperkt deel
vltlchtte de bossen in en pleegdc verzetsdadell.
Alle planters zouden sadisten zijn. Klopt nicl,
betoogt Emiller. De l1leest planters waren geen
sadisten en zouden hun 'menselijke waar' 0\1
grond van economische - en (lus \Vel begrepen
eigen belang - juist goed behandelell. 'Vrouwl'n
aan boord van slavenschepen zouden voortdurcmt aan sebuelc avances van de bellliJllnin!..!,
blootstaan'. Klopt niel, betoogt Em1ller cn
weerkgt de 'verkrachtingsthesc' (p. 9t) met
drie argumenten: In dc eerste plaats L.OU ~cn
!link deel van de bemanningsleden tijdens het
verbl ij f aan de A I"ri kaansc kust zij n overleden or
zick 7ijn geworden en de rest moest vaak in vcrzwakte toestand het werk op cic schl!pell doen.
Ergo: schepelingcn waren te Lwak en hadden
geen tijd V(lor dC7C uitspattingen. In dc tweede
plaats was men zich bewust dat er opstanden als
gevolg van de seksueh.: avances konden uitlm;keil. Emmcr weet heel goed dat manllCIl en vrou\Vcn gescheiden opgesloten werden en dat opst<lnden op de schep~n bijna onmogelijk waren.
Als klap op vuurpijl kom I het derdc, volgens
Emmer hel beste bewijs: cr zij n geen meld ingen
te vinden van Illulattcnkinderen van deLe vel"krachte vrouwen. Emmer maakt hit:r een klassieke dcnkroui. De af\vezigheid van rneldingell
van 111l11attcnkindcren - waar zou dal overigens
gemeld moeten worden - bewijst niet dat cr geen
verkrachtingen waren. Maar zegt Emlller: "Natuurlijk is het (d.i. seksuele avallCl:S ix. aanrandingen en verkrachtingen, E.M) wel voorgekomen, maar de frequentie kan nooit groot geweest z.ijn: Gelei op de kennis die wc nu hebben
van het voorkomen van allerlei scksueel misbruikjegens vrouwen is deze reden~ring ell bewijsvoering nict alleen naïef. maar ook schokkend. Wc weten nu dat het voorkomen van seksucel geweldjegcl1s vl"OllwcnjLlist veel grott:r is
dan wc durCden vermoeden cn dat cr door vrouwen over wordt gezwegcn. dat er gcen aangi lil'
wordt gedOlOlll en dal vrouwèn jarenlang de7e
seksueel misbruik verbergen uil schaamte en
schuldgevoel.
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Als dat nu zo is in een geciviliseerde samenleving, hoc zal het dan geweest kunnen zijn in een
si tuati e van totale afllankelijkheid van de vrouwelijke slaven aan boord, met een bemanning
die gekenmerkt kan \.vorden door groOlcid en
een zede lijk laag peil en waar er geen enkele
instantie was 0111 je beklag te doen? Noch Emmer, noch ik zu llen ooit te weten komen hoe
frequent seksuee l misbruik op de schepen voorkwam. Maar te beweren dat de frequentie nooit
groot kon zijn op grond van deze argumenten is
naïcfcn grofe n gaat vo lledig voorbij aan wal op
grond van onze huidige kennis over met name

machts- c.q. seksuee l misbruik bekend is.
De expansie van het plantagesysteem ging
gepaard met een uitbreiding van de .slavenhandel. De Indiancn warc n in Amerika zowat uitgeroeid ofgedecimecrd door z iekten. Natuurlijke
aanwas was onvoldoende om de 'slavenmacht'
op peil re houden. De import van mannen en
vrouwen die tot slaaf waren gemaakt was
mees:tal in de verhouding 2: I. Slavenha ndel was
aan trekkelijk door de lage transportkosten en de
la ge aansc hafk osten. De schattingen van de aantallen getransporteerde A frikanen loopt bij de
versc hill ende wetenschappers uiteen. Lovejoy
(1983) geeft de volge nd e eij fers.
Periode

Omvang

Percentage

1450-1600
1601 -1700
1701 -1800
1801- 1900

367.00
1.868.000
6.133.000
3.330.000

3, I
16
52,4
28,5

Totaal

11.698.00

100

Bron: Pnul E. Lovejoy. Tran sformations in
slavery. (A History ofSlavery in Afriea.
Call1b ridge, 1983)
De Transatlantische slavenhande l was in vergel ijking tot de traditioncle sInvenhande l massaler en comme rciëler. In de historische debatten over dc invloed van de slaven handel op Eu-

ropa en op Afrika necmt Emmer duidelijke,
maar zeker geen a lgemeen aa nvaarde standpunten in.
' Hebben de slavenha nd el en de slavernij het
Westen en dus ook Nederland rijk gemaakt?'
Voor Nederland moet di e vraag mct een duidelijk 'nee' worden beantwoord. Ook in het geval
van Engeland, het grootste slavenhandelsland is
het antwoord 'nee' (p. 230). Dc vraag op deze
wijze formuleren leidt zonder veel moeite tot
het antwoord: nee. Wordt de vraag iets anders
geformuleerd: heeft de slavernij en de slavenhandel bijgedragen aan de economische groei
en welvaart van Nederland, dan behoeft het antwoord minstens enige nuancering en kan van
een volmondig nee geen sprake zijn. Slavenhandel \vas primair een particuliere onderneming
met deelname van overheden, waarbij beleggers
geld bijeenbrachten en reders en manschappen
hel werk konden doen. De winsten werden geïnvesteerd in de ze lfde or andere business en verdeeld onder de aandeelhouders. Het lijkt me
moeilijk denkbaar dar een business die niet rendabel was, of op zijn minst koslendekkel1(~ het
eeuwen lang kan volhouden. Er werd d~ver
diend aan de slavenhandel. Dan komt dc vraag
aan de orde wat er van deze revenuen in de Nederlandse schatkist vloeide. Dat is weer all13nkeI ijk van allerlei factoren: het belastingstelseL
de boekhoudkundige verwerking van de lasten
en baten, de inningsJ11ogelijkheden, el cete ra.
Het is zeer wel denkbaar dat deze business de
Nederlandse sc hatkist weinig opleverde en
(slechts) enke le particulieren rijk heeft gemaakt. De invloed van de slavenhandel en de
slavern ij op dc Nederlandse econom ie en op het
vermogen van degene die daaraan deelnamen
lijken me het bestuderen waard. 2
Als het al waar is dat Nede rland(ers) geen
cent heeft/hebben ve rdi e nd aan de slavernij en
de slaven hande l (qoud non). dan maakt dat overigens naar mijn mening de menselijke en morele tragedie van deze historische ge beurtenissen alleen maar groter en absurder. Ellende en
nogmaals ellende, waar kellnelijk niemand bc-
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h; r vu n is gcwordl.!n. li et blijft volgens mij raadse ladll ig dat Nl..:ckr liJlltk rs. die toch g raag de
ho mo econom ic us b ij ui tstek wi Ilen z ij 11, zo lan g
in de7e business hebbe n gcze tt:n als di e ve rli esgeve nd zo u lijn geweest. Als c r gee n cconomi se he mot ieve n waren voo rde7e bus iness. welke
anderen motieve n waren cr dan wel? lI et is zeer
we l denkbaar dat vee l ge ld uil dc slavenhandel
in wat wc nu het zwarte circ uit zoudenlloel1l en
terec ht kwam. li et LOU ve rge lijkbaar kunn e n
zijn me t de huid ige dru gsb usi ness, waa r c r voor
miljarden gu ld ens in omgaaJl. Toc h z ul1 en weiIligen beWCrl..:ll dat Nederland. dus dc schatk ist
hie rvan profiteert ore r rijk van word t. Toc h is dc
invloed va n deLe in for mele sector op de cconom ie niet te o lltkrsc hall cll .
De tweede \ ra ag di e Emme r ste lde was: '\Vat
was de inv loed van de s lavernij en slaven hand e l
op Afrika?' Vo lgens Emllle r vie len de naddi ge
gevolgen v<ln dit alles J\! lI ZC mee. Niema nd hee ft
oo it ontvolk te geb ie den in Afrika aa nge tro fTen.
De s lave nha nd e l la u geen o nt vo lkin g van dele n
va n Afrika hebbe n bewe rk ste lli gd. De s lave nhand el heeft vo lgc ns anderen de positie va n
Afrika in de wc re ld cco nomi e 7cer nadcli g beïnvloed. Wa lth cr Rodncy (1972)1 bearg um cnt ee rt
onder mee r dat de s lave nhand e l debet is aan de
on deron twi kk e lin g va n Afrika. Emm er negeert
dil deba t ill 7ij n bock. Emm er geeft de indruk dat
hel wel mcc vie l me i de nadeligc gevo lge n va n
de s l:wc nhand cl e n s lavernij voo r Afrika. Hij
voerl oogge tu ige n o p d ie gee n ve rlat en do rpen
hebbe n gezien. Over de gevo lgen va n de Transatlantische s inve nh ande l o p (so mmi ge) A fri kaa nse ge mee nsc happe n merkt va n Danzig. di e
ec n andere opv<Hting heeft.-I op:
'At any rale. th e ofte n mentioned nega ti ve
e llècts af tll e s lave traclc, slic h as dcpopulatiol1,
decayofagriculture and ge neral e ivi li za tion and
ge nera I insccurity mu st been feit ehi e ny in Ih ose
an:sa whieh werc rcg ularl y th e object of s lave
riod s. Th e s la ve tradc nOl only led to th e
depopulation o f cc rtain areas, it lcd al so to th e
co nl..:e ntrati on ol" pop ul ati o Jl in o th ers: thi s made
sa me o bscrvers mak e th e l11i skadin g statemen t
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Ihat the s la vc trade was ol1eJl carri cd 011 in
densely popu lated arcas, anel n1ay th en: !'o rt: have
had a paliative etTeet on over-populatioll:
Over de de rde v raag: ' Wat is de in vloed van
s lavenhande l s la ve rnij (geweest) op de mensen
die tot s la ven waren ge maakt ', blijft Ellll1ler opva ll en d 7wijgLaa lll. Dat kan he ll1ni et hele ma a l
kwalijk worden ge no men wordcn omdat hi e rove r de min ste gegeve ns besc hik baar l ijn . De
s la ve n ko nden en mochten imlllers ni et schrij ven. De Europeanl.! n ko nd en hi erdoor hun e igcn
v isie op dc ge:-:;chicden is schrijven. zon der la stige schrijvende pOll en kijkers. "' Maar todl. cr
Lijn \ oldlle nde st udi es o m een beeld te sche tsc n
vanu it de si tu atie va n de mensen d ie tot s laa f
waren ge maakt. Emme r blijrt hi e rin in gebreke.
Om de k/e r cc n e igent ijds beeld te geve n \'an
de ru imt e die de s la ve n tijJens de re is besc hik baa r hadden stelt Em mer: ' Per pe rsoo n was cr
ongeveer dCLClfdc ruimte (cr beschikking al s
voor een cco no my-c lass passagier i 11 ee ll l30ei ng
7~T (I'. 11 7). Deze ve rgelijki ng is op cen kwalijk e wijze sugges li efe n ge tui g t ni et vnll gevoe l
voo r ve rhoudin ge n ell inl ev ingsvermoge n. De
s lave n za ten al s harin ge n in ee n ton o pges lote n
cn vastge ketcnd in ee n bed o mpte ruimte. vaak
in hun uitwer pse len . Als Emlll er all ec n de hoevce lh eid ru imte die bcst:hikbaarwas voor d e s laveil w ild e toelichten ofi llustrcrc n had hij beter
kUllnen ve rw ij/.clll1aar de besc hikbare ruimt c in
cen vies en Slin ke nd 0 Jlc nbaar toilet. EmJllc r belaagt ve rde r dat c r SOI11S we l Ie wei ni g watc r e n
\oedsc l aan boord was voo rde sla ve n. de tem peratuur in dc ru imt en som s Ic hoog was. maar <11
met al we rd cr va n alles geda an om het de s lave n
zo comfortabel moge lijk te make n. Elke dode
slaaf leverde iml11ers c(.;ollomisc h verl ies op.
Ove r het hoge percentage ste rfgeva ll e n aan
boord va n het s..: hip is het laatste woord nog ni et
gCLegd, vo lge ns d e sc hrij ve r. Maar laat de
sc hrij ve r er be moe di ge nd op vo lgen, het moet
we l arm dc s la ve n ze ir hcbbe n ge lege n dat cr
zo' n grote ste rft e was. want cr werd van a ll es
gedaan 0 111 hen in leven tc houd ell , maar ze bl eve n ma a r dood gaan.
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Wat naar mijn mening nict vo ldoende tOl uiting komt in het bock van Emmer is dat de
Transatlantische slavernij een systeem was
waarbij cr sprake was van mensen die geroofd
werden uit Afrika en die werden ontmenselijkt,
tot object werden gered uceerd. Dat slaven ook

gevoe lens, emoties en vooral denkvermogen
heuld en, was alleen maar een so ms lastige bijkomstigheid. Sla vernij heeft alt ijd bestaan, ook
in Afrika. Maar men heeft daar !looit een theorie

ofvcrkla rin g aangetroffen 0111 die slaven tol een
ding of minder mens te reduceren. De blanken
hadden de bijbel 0111 hun de argumenten te verschallen om deze wandaden te kunnen plegen.
Negers waren imll1ers kinde ren van Cham en
moesten eeuw ig dienstbaar zijn aan de blanken,
de kinderen van Ja fel.
Is er sprake véln morele sc huld van Nede rlanders aan de slavernij cn slavenhandel? Mensen
zijn moreel schuldig wanneer ze in moreel opzic ht gefaald hebben. nalatig zijn geweest of tekort zij n gescholen. Vanuil welke normen moel
dil beoordeeld worden'? De normcn va n toen of
de normcn van nu '? Em mer betoogt omstandig
dat slavernij en slavenhandel toen de gewoonste
zaak Ier wereld waren in Afrika. Euro pa kende
(toen) geen slavernij (meer). De Gricken en Romeinen kenden in de oudheid slavernij, maar
ook in de Middeleeuwen was er sprake van slavernij. Deze slavernij. ecn vo rm van persoonlijke dienstbaarheid was echtcrqu3 aard en omva ng niet ve rgelijkbaar met de Transatlantische
slavernij. De Europeanen hebben volgens Emmer slechts aangesloten bij de bestaande Afrikaanse geb ruiken. Afrikanen zij n in j uridische
zin dus op zijn minst medeplichtig aan de slavenhande l en slavern ij. Injuridisch opzicht was
cr ze lfs sprake van sprake van medeplegen van
slavenhandel en van uitlokking van dit misdrijf.
Naar mijn mening kan het handelen va n de
Nederlanders toen, ni el anders worden beoordeeld dan in termen van hedendaagse normen
over humaniteit en menscnrechten. Vanuit deze
normcn is cr sprake van eell afschuwelijk misdrijf: wa<lrbij miljoenen slachtofTers zijn geva l-

len. Hierbij dient ook nog te worden aangetekend dat cr reeds in die tijd stemmen opgingen
die deze afsehll\velijkc zaken om morele redenen verwierpen. Eml11ereonstateert dat: 'steeds
mcer Nedcrlanders schaam te voclen over deze
zwa rte zijden van hun Gouden Eeuw (p. 240)'.
Waar komt die schaamtc vandaan en moeten
Nederlanders zic h schamen om de dadcn van
(solllmige van) hun voorouders? Er is in elk gcval spmke van plaatsvervangend schaamtc. De
Nederlanders van nu, schamen zich voor wat
anderen toen hebben gedaan.
Het afschafTen vall de slavernij in de Nederlandse koloniën heen zo lang geduurd, omdat
men in Nederland van mening was dat dc afschaffing hiervan de staat niets mocht kosten.
Door het batig sa ldo van de Indoncsische kolonisatie kwam cr geld beschikbaar om de plantage-eigenaren (niet de slaven dus. ste l je voor!)
schade loos te stellen.
Anno 2000. dlls bijna anderhalve eeuw na cle
afschafTing van de slavern ij in Suriname. wordt
er gediscussieerd over de ·Wiedergutmachung'.
En ook nu gaat de discussie overde financiën en
zijn cr mensen a ls Emmer die betogen: alles
goed en we l maar het mag geen cent kosten.
Emmer: ' Is er dan niets verzoenends te bedenken'? Ja, dat is mogelijk. zij het zo nder geld (p.
240)'. De huidige booming Nederlandse economie zal het tenslotte mogelijk maken dat er wel
ge ld beschikbaar wordt gesteld voor de Wiedergu tl11achung. L' histoirc ce repète.
Wal heeft het boek van Emmeral meI al opgeleverd? Voor we tenschappers. die bekend zijn
meI de geschiedenis van de slavernij: niets. Integendee l, wetensc happers zullen hel voorhoofd
menigmaal moeten fronsen over het gemak
waarmee Emmer zijn beweringen doet zonder
nadere deugdelijke onderbouwing en de wijze
waarop hij met tegengestelde meningen of bevind ingen omgaat.
Dit bock voegt niets toe aan hetgeen reeds
gedetailleerder. genuanceerder en onderbouwd
in andere boeken over deze materie staat. Maar
dit boek was niet geschreven voor wetenschap-
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pLrs, maar voor hel brede publiLk . Het brede
publiLk krijgt een vlol geschreven bock ove r een
complLx e n co ntrovers ieel onderwerp vOOJ'geScl1otcld. De opvallingcn van Emmer worden
breed uitgl".·ll1eten en nuanceringen en andere
opv~ltingel1 dan die va n de schrijver komen in
het bock nauwelijks op ecn evenwichtige Illa-
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nier aan bod . Een degelijk bnek om \11.::1 hredL
publiek te informeren over dc s lavcrnij en de
slavcnhandel is he t naar mijn mening dan ook
niet geworden. Op dit bock dat al s 'tijdelijk monument dienst moet doen' zuten wc niet te wachten.
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De cLlltureLI-antropologe Mies van Niekerk
promoveerde in juni 2000 aan dc Universiteit
van Amsterdam op een studie Over de sociale
mobiliteit va n Creolen cn Ilind ostanen in Nederland. U itgangspunt is de bestaande beeldvorming over de twee bevot kingsgroepen. waa rin
dc Creolen nis leve ns lustige luiaards figureren
en de I-l indostancn a ls hardwerkende opkliml1l e rs . De auteur ve rwij st naar deze stereotypie
in dL aardige tilel van baar bock, ontleend aan dc
fabels va n La Fontaine: cle krekel en de mier.
Niet de beeldvorming maar de f'citelijke
Illi.lat:;;chappclijke pos iti e van beide groepen is
het onderwcrp van deze studi e. De sc hrijfster
geeft een kort. doch gedegen overz icht van de
geschiedenis van H indoslane n en Creo len in
Suriname. H ier ligt immers de basis voor dCClll-

ture le factoren die een ver~chillende ontwikkeIing na de migrat ie naar Nederland althans deels
ve rk laren.
De ontwikkelill~ van beide bevolkin!2.sgroepen in Ncdcrla~d wordt uitvoerig be~ch7-L
ven. Mei name komen aan de orde: dc
arbcidsln arktparticipatie, dc pos iti e va n vrouwen ell mannen en in verband daarmee de
ge7Însstructuur. dc o ndclwijs1l1obil it cit C'n de
sociale netwerken . Uit de he handeling wordt
duidelijk. dat cr op deze gebieden zeke r vLrsc hillen in ontwikkeling tussen l-lindos t:IIlCIi e n
Creolen zijn te constatLrcn.ln het a lgemeen k:lIl
echter niet gesteld wDrckn, dat eers tgenoemden
een meer succesvolle stijging hebben kunnen
realiseren. Jui st de Hind ostanen hebbcn bijvoorbeeld, doordat hUil ach tergrond mcer het
Surinaamse platteland is. minder stedelijke ervarin g. wa t leidt tot eigen probklllen n~e( hct
ve rwerven van een betere pos itie in dc Nederlandse samcnleving.
Een in zichtelijk gemaakt verschil tu sse n
beide bevolkingsgroepen betreft de patronen in
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opwaartse mobilit e it. De (wl eur karakteri se ert

dit als clllllularÎc van bro nn en. Bij de
I-lindoslanen betreft het een accumulatie van
eco nomische bro nn en: men combineert ve rsc hill ende soo rt en wc rk , bij voo rbee ld een ei ge n
bedrijfj e naast ee n vaste baan . De C reol en zoe-

ti ek, maa r het geeft ook ee n dieper inz ic ht in
beweeg redenen en hanterin g van waa rde n en
norme n binne n deze etni sche g roepe n.
De ge ha nt ee rde o nde rzoe ks methode hee ft
ec ht er ook een nadee l. Het mate riaal is afkomsti g van ee n zee r be perkte onderzoekspopulatie.

ken het mee r in de stap eling van opleidingen:

I-I et betreft 102 inform anten uit slcchts 64 fami-

111en tracht door studies en cursussen telkens de
e igen carri èremoge lijkh ede n tc verbeteren.

li e-ee nh eden, di e dan ook nog via de zogenaamd e snee uwba lmethode verzameld z ijn . In
hoeve rre deze o nd erzoekspo pulatie represe nt ati e f is voo r de gehele S urinaam se bevo lkin g in
Nede rl and blijft natuurlijk zee r de vraag.
Daa rom is grote voorzic hti g he id gebod en. waar
het gaat o m het trek ken van al ge mene conclusies. Deze voorz ichti g heid had soms iets beter
ge hanteerd kunne n worden. Almet al heeft Mi es
va n Nie kerk ec hte r een g oede bijdrage ge leve rd
aan het be lang rij keonde ïLoek !laar de integ ratie
van Surinaa mse bevo lkingsgroepe n in de Nede rl andsc sam e nl ev ing.

In dc studi e word en niet allee n verschill en
tu ssen l-lindos tancll en C reo len beschreven,
maar oo k ve rsc hill en binnen be ide bevolkingsg roepen. M et na me de gc nd crversc hill en spe len
een be langrijke rol. Op het terre in van de
arbe idsmarkqnlfljci patie is dit op vall end . C reoolse vro u weil hebben aan zien! ijk va ker een betaald e baan dan Hindostaan se vrou we n. Zoals te
verwacht e n was , zijn dan ook bij de gereg istreerde werkl oos he id s ig ni fi cante verschill en
waarnee mbaar. Terwij l in vergelijking met
Hindostan e n de wc rkloo shc id onder Creoolse

mannen bepaald hoog is (hier ligt duidelijk een
va n de brollllcn va n de bee ldvorming ), wordt het
gemidde lde in deze bevolkingsg roep gecompensee rd door ee n ve el lage re we rkloo she id onder vrouwen . Over dc achte rg ronden van deze
versc hill en wo rd en waardevo ll e gegeve ns aa nged ragen.
Mi es va n Nicke rk basee rt zich bij haar be·
sc hrij vin g o p twee le i SOorl Ilwt eriaal . Kwantitati eve gegevens z ijn me i nam e ontleend aan de
survey oC Îal e Pos itie c n Voorz icnin gengebruik
AlIoc hIOne n 1994 e n aan enkel e oudere onderzoeken . Voora l maakt zij echte r gebruik van eigen onderzoeks resultate n, voortkomend uil gesprekken met cen aantal informanten uit de twee
bevo lkingsg roepe n, di e allen voo rtkomen uil de
lagere strata va n dc maat schappij. Deze kwalitatieve onde rzoekso pzet levert veel verhelderend
marcriaal. Talloze mal en wordt een aspect van
soc iale mobilit e it in ee n de r beide bevolkingsgroepe n geïllustree rd met ecn interessante korte
casusbesc hrij vin g. Dm gee ft aan hct boek van
Van Nicke rk ecn spec iale charm e. Het verl eve ndi g t ni et all ee n de be hand elin g van de problema-

Dr JP. Schouten

MlIlllfi Srllllflll. 200 jllfl,. SlIrinflam."ie l'er/uw/kUllst. Sall/engesteld. ingeleid en va ll aanteke-

ningen voorziell duor Michiel l'a n Kempen. Amsterdam/An/werpel/ : Ui/gel'erij Contact. 1999.
696p. J 89. 90
Dit is cen prac htig boe k. In geklemd in een ste vige band e n gedrukt o p hoog waa rdig papier
biedt het een royal e keuze uit twee eeuwen
S urinaa mse vc rhaalkunsl, e en verzame ling di e
sa menste ller Mi chie l va n Ke mpen te rec ht laat
beg inn en met een serie monde lin g overge leverd e ve rte llin ge n en laat e indi gen l11et voo rtbrengse le n uit de Surinaam se mi g rante nlite ra tuur va n de afge lo pen vijfe ntwintig jaar. De
tu sse nli ggende blad z ijden herbergen uitee nlopend c voorbee lde n van 18c. 19 e n 20t -eeuw se
verhaalkllllsl: bekende tek ~t e n van grote nam en,
maar oo k o nbekend proza van pe rsone n van wi e
SO I11 S ni et meer dan ee n pse ud o ni em bewaard is
ge bl even.
C

Recel/sies
liet is niet de eerste keer dat Van Kempen een
blocmkzing met Surinaamse verhalen samenstelde. Eerder ve rsc henen van z ijn hand Niet/lI'e
Sl/rillaalllse I'er!w!ell (1986). /i'rh{den 1'(/1/
Silrinaamse schrijl'ers (1989), Hoor die tori.'
St/rinaamse l'eru!lli I/gel/ ( 1990) en Sh'ito: jO
Suril/aamse vertellingen (1993). Enkele verhalen uit de ze bundels duiken ook op in Mama
Sranall. maar in tegenstelling tot deze vroegere
werken, waarin Van Kempen veel plaats inruimde voor nog ni e t c~ rd e r gepubl icecrde teksteil. ve rschijnen de verhalen in A1amo Sranan
overwegend in herdruk. In z ijn laatste bock is
het Van Kempen cr minder om te doen te verzamelen en te conserve ren. maar heen hij z ich ten
doel gesteld het karvan het koren te sc heiden en
lOt een represe ntatieve selectie te komen.
Z ijn de tek sten di e in Mama S/'{/JlOII bijeen
zijn gebracht representatief voor de prozaproductie va n Surinaamse auteurs in de afge lopen tweehonderd j ,!;]r? A ls hiermee wordt bedoeld ofde auteu rs d ie men redel ij kelwijs ineen
dergelijke bloemlezing zo u mogen verwachten
ook met werk in het boek vertegcll\voordigd
zijn. dan luidt het antwoord bevest igend. Wil
Illen uitsluitsel over de vraag ofalle opge nom en
auteurs in de erediv isie van de Surinaam se lettercn fi gurere n en of Cr een direct verband bestaat
tu sse n hun lit e raire gewic ht e ll de omva ng van
hun bijdragen in de bloemlezing. dan liggen de
zaken mi nder eenvoudig.
Dit hee ft vooral te maken met Van Kempen s
definiti e van het begrip 'Su rinaa mse verhaalkun st' . Volgen s de sam ensteller betre ft dit proza
'van diegenen die hun lot definitief met Suriname ve rb onden' (p. 13). Die verbonden he id is
vooral ge nealogi sc h en geografisch bcpaald.
Schrijvers die in Surina me z ijn geboren of cr
lange tijd hebbcn gewoond horen erbij: sc hrijvers die Suriname alleen als passant aandeden
en naderhand hun ervarin gen optekenden. vallen buiten de se lec ti e. Los van de vraag of ee n
dergelijk criterium consequent kan worden toegepast, heen Van Kempen erdus niet voor gekozen een specifiek kwaliteitscriterium Ie hante-
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ren . In iede r geval zw ij g t hij hierove r in zijn in leiding .
Dat Van Kempen het begrip verhaaikullst
ruim interpreteert en niet beperkt tot bellettrie
blijkt uit de opname van auteurs die st renge
bloeJlllcze rs tot d e categorie journalistiek. lectuurof co luJllllisll1c zo uden hebben gerekend ~ Il
0111 die reden buiten de bundel zo uden hebben
gelaten. Toegegeven. als dit zo u zijn gebeurd.
dan zo u de verscheidenheid en veelvormigheid
van de Surinaamse verhaalkunst die Van Kempen \vil laten z ien mind er in het oog z ijn
gesprongen. Literair gezien zo u de bloemlezing
echter een meer samenhangend en kwalitatief
consistente r geheel hebben gevormd.
Ook in het laatste geval zo u hel echt~r moe ilijk zijn gebleven versc hil in waardering voorde
geselectee rde auteurs tOl uitdrukkin g te brengen. Dit kan Van Kempen niet worden aangerekend. In poëz ieanthologieë n heen de sa men stel ler de mogelijkheid te variëren in het aantal opgenomen verzen per dicht e r. In Spiegel 1'(111 de
Surinaalllse poë=;e hanteerde Van Ke mpe n een
sc haal die liep van eén tot veert ien ged ichten: dc
dichte rs van wie veertie n ve rze n waren opgenomcn. behoordcn vo lgens dit principe lot de top
van de Surinaamse poëz ie. In prozabloem lez ingen is het nagenoeg o nm ogelijk dit beginsel toe te passen vanwege de le ngte van de tekste n. Elke (Juteuris i n Ma/1/o Sral/an dan ook meI
één tek st. éé n tek st fragment or ee n kleine se ri e
tekstfragmenten vertegenwoordigd. De varia ti e
in aantal bladz ijden (het langste verhaal. mi ssc hien niet helemaal \oevallig va n de hand van
Alben Hellllan . telt 22 bladz ijden. het kortste
verhaal - hiervan zijn cr ve rsc hillende - twee
bladzijden) lijkt in hooläzaak tc z ijn ingegeven
door overwegingen van redactionele aard.
Va n Kempen hee nhet z ich ze i f n iet gemak kelijk gemaakt. Natuurlijk. over smaak valt altijd
te twisten, maar het s iert Van Kempen dat hij
veilige keuzes en de grootste gemene deler zovee l mogelijk uit de weg is gegaan. Om een
voorbeeld tc noemen: het zal niet meegevallen
z ijn uil het oeuvre van de productiefsten en
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vcclzijdigstcil onder de opgenomen auteurs een

verantwoorde keuze tc maken. In het geval van
Helman heeft Van Kempen gekozen voor ee n
bekende tekst (MUil aap schrei!), maar bij veel
andere schrijvers is de selectie minder voor de
hand liggend. Zo z ijn van Cairo, Dochvijt en

Marlee fragmenten opgenomen uit niet eerder
gepubliceerd werk. waarmee het keuzepro-

bleem in zekere zin werd omzeild. Vooral in het
geval van Cairo heeft dit goed uitgepakt, want
hel desbetreffende fragment vorm t niet alleen
een prachtig stuk proza, maar draagt ook helemaal het patina van de grote schrijver. Uit het
werk van Fcrrier, Vianen en Roem er zij n frag-

menten gese lecteerd uit respect ieve lijk A/mali,
Alle drie sc hrijvers
hebben korte verhalen gesc hreven die ook heel
goed in deze bloemlezing zouden hebben gepast, maar wie nauwkeuri g leest za l moete n erkennen dat de door Van Kempen gekoze n teksten mogelijk nog treffender de thematiek en
stijl van deze auteurs weerspiegelen en directer
raken aan hun obsessies en idea len.
Over Mallla Sranall zou veelmeer te zeggen
zij n dan binnen hel bestek van een recensie moge lijk is. I loofdzaak is dal we Van Kempen kunnen bijvallen in zij n enthousiasme over de rijkdom van de Surinaamse verhaa lkunst. Er va lt
veel tegenieten in dit boek. maar ook veel om bij
stil te staan en over na te denken. Mallw Sranan
is een bundel waaruit je één of twee ve rhalen tot
je neem t en die je ve rvolgens weer even terzijde
legt. In zijn meervoudi ge com mentaar op de
lotsverbondenheid van mensen met Suriname
kan de bloemlezing met recht een alternatieve
cultuurgesc hiedeni s van Suriname \vorden genoemd.
Sfl'(~/lfOk ell Was getekend.

Peter Meel
Michaël SIOIy. In de !.;fraten en in tie blutleren.
GedichtelI. Purall/ari!Jo: =./{ .. 2000. 47p. Sf
IO.UOO.-. Niet verkrijghaar ill de boekhandel.

De 65'10 vC ljaardag van Michaël Slory werd afge lopen 4 augustu s in Paramaribo gevierd met

de aa nbi eding van zijn nieuwste bundel gedichten door vrienden en bewonderaars. Michiel van
Kempen komt de eer toe hi ervoor het initiatief te
hebben genomen. Hij ste lde de bundel samen,
begeleidde de productie en organiseerde de
overhandiging van hel werk aan Slory. De vrienden en bewonderaars in Nederland maakten de
financiering van het cadeau mogelijk door bij
voorin tekening het werk te bestellen. Het resultaat van deze uni eke joint ve nture mag er zijn. In
de straten en ill de bladeren is een superbe verzameling gedich ten, waarin Slory andermaal bewijst met zijn poëzie op eenzame hoogte te
staan. Daarnaast is deze uitgave wat betreft redactie, typografie. bindwerk en papier de best
verzorgde bundel die tot op heden van de dichter
is verschenen.
Evenals in zijn eerde re \verk di cht Slory in
zij n laatste bundel over hel verlangen naar
liefde. de respectvolle en intieme omgang met
de natuur en zijn gevoe lens va n verbonde nh eid
met de gewone man en vrouw. Zijn verzen zijn
va n een we ldadige, SOI11S bedrieglijke eenvoud.
Slory zal de dingen niet mooier of ingewikkelder maken dan ze zijn, wat niet \vil zeggen dat
zijn ged ichten zich altijd gemakkelijk lalen lezen. Klank en ritme kiest hij met zorg, want
Slory is ee n zanger die de we reld intrekt en zij n
luisteraars deelgenoot wil maken va n datgene
wat hem omringt en bezighoudt. Het is zijn diepste verlangen zijn medemens te bereiken en met
hem te cOlllmun iceren.
Meer dan in vorige bundels zingt Slory melancholiek over de tijd die voorbijgaat en uit hij
7ijn onbehagen over het ge mak waarmee tijd
wordt verkwist en gebruikt voor daden die niet
zelden zin loos en vaak tcn diepste mensonwaardig zijn. Zijn onbeha gen en teleurstelling betrekt Slo ry soms op het tijdsgewricht, soms op
zijn land, SOI11S op ee n onthutsend dir~e en
nictsontziende wijze op zichze lf: ' In werkelijkheid/was er een \veg/die niet goed was.lDie weg
was ik .' (p. 33). En eve n verderop, in eell voor
hem typerend idioom: '\Vat heb ik mezelf toch
vers meten!' ( p. 34).
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Slory\ ontgoocheling OVl:r de ontwikkelinge n in Suril1ulTlc na 1975 ve rrast niL! voor wie
zijn werk kent. ll ad Slory in "Revolut ic'cn 'Aan
8 december' (opgenomen in zijn vorige bundel
fll IIIf I'oorgot'd \'fwr I'rielllischap) al niet de
balans opgemaakt va n verloren idea len ell kapot
gesc hoten dromen ? Toch blijrt de dichter. tegen

de verdrukking in, ongebroken in zijn zoektocht
naar zui verhe id. Fundamenteel voor hem is dat
hij zijn roeping nict hcelt ve rzaa kt. Il lj hee n
inten s geobserveerd. scherp gcrq~istrccrd en
onverm oeibaar gezocht naar formuleringen om
zijn waarnemingen, gevoelens en gedachten
adequaat onder woorden te brengen. Hij heeft.
70als hij zelfzegt. de taal niet verraden, want de
taal i:-i als zijn adem. di e hem vergezelt in de
stralen en in de bladeren (p. 5).

Als weinig andere dichters stelt Slory zieh
open voor zijn omgeving. /-lij neemt dingen
\vaar die ook andercn waarnemen. maar vaak
va nuit een ander gezichtspunt. met de focu s op
eell sehijnbanr verborgen detail. toegevend aan
associat ies ti ie ruimte laten voor 11 ieuwe in zichteiL ontvankelijk voor gedachten di e SO I1l S vcr
voorbij de alledaagse werkelijkheid liggen . De
ee nvoudigste observatie kan bij Slory het uitga ngspunt zijn voor de mcesl diep zinnige ove rpeinzingen en veronderstellingen. 'Een kunsl l:Ilaar kij kt met andere ogen'. laat h ij zich 0111 va 1lell in één van de vicr verzeil bij sc hilderijen van
Rinaldo Klas. Een diehterkijkt.luisterl en denkt
mcl andere ogen, oren en verstand, zo is men
geneigd te co ncluderen bij lezing van de ze verze n.
Het openings- en slotgedicht in de bundel
grijpen naadloos in elkaar en geven het gLhee l
de noodzakel ijke samenhang el\ orn lij st iI\g.Taal
i'S voor Slory adem. laaI is leven. maar dit laat
onverlet dat bij hem tegelijk het besef heerst dat
zijn verzen niet het eeuwige leven hebben, dat
ook zij eens z ullen zijn vergeten en verdwenen.
De afdelinge n 'land;en 'dic hter' legge n de nadruk op respectieve lijk aardse ervaringen en
persoonlijke bespiegelingen. /-I oewe l deze ordening ove r het algemee n onderscheidend gc-

noeg is. zijn cr enkele gedi chtcn di e wclbese houwd in beide categorieën passelI . Het vierluik dat verwijst Ilaar schi lderijen va n Rinaldo
Klas staat door hel gebruik van beeldende kunst
als directe inspiratiebron enigs7Îns apart va n dc
andere gedichten. Met reuen vormt hel eve neens
een afzonderlijke afdeling.
In zijn knappe nawoord bij Eli 1/11 \'()()I J!ol...'d
\"()()r rril'l/dsclwp merkte Micl1iel va ll K~mpc\l
op clat elk gedicht in de ze blllldel zic h kenmerkt
door 'de spanning tussen het vellli~uwellde l:1l
het klassieke. dcjeugdigl: fris lli:id die alle kanten op wil springen. en de harmonie van el:n
ge rijpte vnr m die zoe kt llaar dl' eni g juiste balans: (p. 52). Deze karakteristiek geld t ook voor
deze ged ichten. Wal echter vooral opvalt. is de
opgaande lijn in Slory's laatste bundels. Eell al/de/'e \I'eg (1991). Eli 11/1 \'oo/'goed l'Our l'r;('lIdschap (1995) en de voo rligge nd e uit gave. Vormtechnisch hebbell dl: gedichten ee n nog hoge re
graad van perfectie bereikt. inhoudelijk is nog
nadrukkl:lijker geabstrah~crd va n het lokak en
aangehaakt bij universele thema's als liefde en
vrie ndsc hap. dood en ve rga nkelijkheid. 7ui ve rhe id en authenticiteit. Slory's vCljaardagscadea u is het beste geschcnk dat Suriname zich
bij 25jaaronal11ankclijkheid kan wensen.
Peter Meel
S{l//(/n\"

Hiro. Terug uaar Uf/ar Prade.\1t. Dell

IIlIlIg: , /mri,]O()(). 118 p..r 15. -. ISBN Y() N8Y 73ó-3.

Dit nieuwe büek van Sandew 1-1 ira is heel waardevoL met narnc voor alle Hindostanen die van
plan zijn om in de toekomst een reis naar India tc
maken en daarop zoe k Ic gaan naar hun f~J11ilie .
Het is vlot gesc hreven en geeft eerst in het kort
een schets van het onlstaan van de contraetarbeid in Suriname en in andere delen van de
wereld. De Indiase conlractarbeiders kwamen
iml11~rs niet alken naar De West. Zij g ingen ook
na ar Mauritius. naar verschillende landen in
Azië en Afrika elll1aar de Fiji-eilanden. In totaal
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hebben zo' n 30 miljoen Indiërs tussen 1837 en
1937 India vc riaLCIl in de hoop cIders een beter
beslaan tc kunnen opbouwen. Sommigen hadden echter ook anc!i::fC motieven.

Na de ze sc het s ve rtelt Ilira over de database

die hij sa men l11et historicus Maurit s
Hassnnkhan heeft opgezet waari n de voornaamste

gegevens

z ij n

opge nomen

over

dc

Hindostancn die tussen /873 en 1917 in Suriname arriveerden. Deze database is intussen gevoegd door een databa se over de Javanen die
naar Suriname migreerden . Hira verhaalt ook

over zij n contacten met mensen op de Fij i-ei landen die een dcrgelijke database willen opzetten
ovc rde Indicrs die naar dal eil and gekomen z ijn.
Zo za l de databa se op hel internet beschikbare
tientallen I-l indostancn di c hter bij hun voorouders brengcn. BOl'cndien leidt de database tot

ve le ve rra ~scn dc ontmoetingen. De reis ' terug
naar Ulter Pnldesh' werd ondernomen meI de
heer Ramsahai, die in J 914 op zesjarige leeftijd
meI zijn ouders uil het dorp Vaina vertrokken
was om naar Suriname te reizen. Ramsahai en
Hira rei sden terug naar het geboortedorp van
Ramsahai met als doel een boek te schrijvcn van
deze reis en cen TV reportage te maken.
Hira geeft dc ve rhalen over het depot en de
subdepol s. waar de mensen die waren aangeworven verzml1cld werden en moesten wachten
op hel moment dat het schip dat hen naar De
West zou brengen vertrekken zo u. Hij beschrijf!
ve rvolge ns wat hij zag toen hij in 1999 de gebouwen in Calcutta bezocht. De reis gaat ve rder
terug en uiteindelijk komt het re isgezelschap
aan in het dorp waal' de heer Ramsahai vandaan
kwam . De impressies worden aangevuld met de
verhalen van andere J-l indostanen die op zoek
gingen naar hun worte ls en een bezoek brachten
aan het dorp waar hun familie vandaan kwam.
Daar, in hct dorp wordt opeens weer duidelijk
dat de kastc waartoe de Hindostaanse voorouders behoorden ooit belangrijk was. Bovendien
blijkt in het dorp dat de komsl van de familie uit
Surinamc of Nede rl and niet altijd tot een blij
weerzien leidt. De dorpsbewoners zijn achter-

dochl ig en de familie is nogal eens bang dat men
recht wil laten gelden op de grond die de familie
bezit.
Tens!olle staat Samlcw !-lira stil bij hoc men
na het bezoek aan het dorp en eventueel de !lIJn ilie vc rder zo u kWlIlen gaan. Moet men bijvoorbee ld hulp geven ormoct dat juist niet?
Wat het bock zo leesbaar maakt, is dal !lira
zijn beloog kl curt met de ve rhal en van hem zelf
en de f<l1l1i!ie Ramsahai . en van andere
Hindosta nen die zelfook dc reis naar de woonplaats van hun 1~1 l11ilie hebben gemaakt. De erva rin gen zijn heel versc hillend geweest. Bovendien hadden ook de Hindostanen die deze reizen
maakten een nogal verschillende verwachting
over wal ze zo uden tege nkomen .
I-lira is heel eerlijk in zijn beschrijving vall
India. De mensen in de dorpen va n Ultar
Pmdcsh en Bihar. de deelstaten waar vrijwel alle
Hindo s taan ~(: eontractarbeîders die naar Suriname gingen. vandaan kwamen. zijn beduidend
armer dan de Surinaamse of Nederlandse
Hindostancn die op bezoek komen. Däar moet
de bezoeker rekening mee houden. Daarnaast
geeft \-lira de bezoe kers nog een aantal andere
tips 0111 bij een bezoek rekening mee IC houden .
Vandaar dat dit bock een goede gids is vooral1ell
die deze rcis willen maken.
Ik heb eigenlijk maar eén punt van kritiek.
Dat betreft Hira 'sopmerkingdat er in Nederland
150.000 Hindostanen wonen. Dat lijkt mij rijkelijk veel. Waar \-lira dit cijfer vandaan haalt.
wordt niet aangegeve n. Het CBS sprak in 1992
ovcr 70.000 hindoes. Als ik daar volgens Hira 's
eigen regel (p, 100 noot 49) 20% bij moet tellen
voor de 1110slim I-l indostanen. dan kom ik nog
niet eens op I00.000 in 1992. Het aantal zal nu
iets groter zijn. vandaa r mijn schatting van rond
de I00.000. Verder is het jammer dat er van
Maurits I-Iassankhan 11i et een betere foto in het
boek is opgenomen. Maar deze kritiek betreft
slechts detailpunten . J-Ict is hoe dan ook een
waardevo l en leuk boek.
Freek L. Bakker

Irene Rolfes
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Berichten
Database Javaanse immigratie
Via de wc·bsite van de Rijksarchiefdienst zij n in
het afgelopen jaar twee databases ter beschikking gekomen met persoons- ell gezinsgegevens
van de I-lindostaansc en de Javaanse Îmmigranten die vanaf 1873, respectievelijk 1890 als
contractarbeider naar Suriname zijn gegaan.
Deze databases zijn samengesteld door het
IMWO
in
samenwerking
met
Amrit
Consultancy in Den Haag op basis van dc
Surinaamse irrm'ligratieregisters. Hct initiatief
voor de internetversie. onde r de titel Arbeid op
Contract, is genomen door het Algemeen Rijksarehief(ARA).
In een vorige Oso werd aandacht besteed aan
de database Hind ostaanse immigratie. Inmiddels is een tweede databasc gereedgekomen en
wel die voorde Javaanse contracta rbeiders. Tussen 1890 en 1939 zijn in totaal circa 33.000
Javaanse co ntractarbciders naar Suriname geëmigreerd. In augustus 2000 vond in Suriname de
herdenking van IlO jaar immigratie van
Javanen plaats. Bij die ge legenheid vond de
officiële presentatie plaats van het Javaanse
personen namenboek (vij f delen, circa 5.000 pagina's) cn de database. Op 2 september 2000
werd deze presentatie in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag ge ho uden, waarbij tevens dc
internetversie we rd gepresenteerd.
In de Javaanse database zijn de gegevens van
ruim 30.000 personen bijeengebracht. Een bijzonder kenmerk van deze database zijn de pasfoto 's vall ongeveer 18.000 Javaanse contractarbeiders. De vo lge nd e gegevens zijn onder
meer in deze database tc raadplegen: familierelaties. de plaats en het dorp van herkomst,
namen van schepen waarmee zij naar Suriname
kwamen, de plantages waar zij gewerkt hebben.
gegevens van llakol11el i ngen et cetera. In december 2000 za l de database voor de Chinese
contractarbeiders worden gep resenteerd. In
2001 ligt de digitalisering van de Emancipatieregisters in de planning.

Ook elders in het Caraïbisch gebied bestaat
grote belangstelling voor het SurÎnaamse database-project. Contacten met onder meer vertegenwoordigers van de University of 1he West
Indi es hebben inmiddels geresu lt eerd in een
werkgroep die zich gaat betighoudcn met de
opzet van soortgelijke databases rond slavernij
en contraclarbcid. Behalve genealogische
waarde hebben de Hindoslaansc en Javaanse. en
de overige nog uit te brengen, databases ook
wetenschappelijke betekenis. Een explorat ie
van de gegevens in de database zou licht kUllllen
werpen op vele nog onbeantwoorde vragen.
Ook uit. het oogpunt van conservering va n
archiefgegevens in Surinam e , dit ge let op de
deplorabele staat van het archiefwezen, is het
historisch database-project ten zeerste toe te
juichen. De Hindostaanse en Ja vaanse database
zijn op het vo lgende adres te raadplegen:
H'w\V.archiefnl/surif/ll/}/e/ Voo r nadere informatie over het historisch database-project:
Maurits Hassankhan: imwo(il)l:q-link.sr en
Sandew Hira: arnrit@bart.nl

Historische Database Suriname
Het is het streven van het ARA 0111 onder de
noemer Historiscbe Database Suriname in samenwerking met onde rzoekers een gehee l van
databases op de website tc plaatsen dat uiteindelijk a ll e Su rin aamse bevolkingsgroepen zal 0111vatten. In dat kader za l het webplatform Arbeid
op Contrac t ve rder worden uitgebouwd, in eerste instantie met de gegevens in zake de Chinese
contractarbeiders. Voorts zu ll en onder de vla g
van Hi storische Database Suriname naast Arbeid op Contract twee nieuwe webplatforms
worden opgezet, de een met betrekking lot de
s lavenbevolking, de ander met betrekking tot de
diverse groepen kolonisten.
Als eerste onderdeel van het webp latform
over de slavcnbcvolking word l een internetversie gerea li seerd van de database die drs. O.

Oso Tijdscltr{ji \'oo}, Surinaall/se TaaIkuIlde. Lellerkllllde. CU/WIII' e ll Geschiedf!/lis '9(]) : 35h-36.J
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ten Ilov~ h e~ n samengesteld uit archiefmateriaal in het A RA over de Illanumissics in
SlihnaJ1l~ I R32-186J, De desbetrencnde gcgev~ns zijn in 1997 reeds verschenen in de gelijkn~lmige publicatie van Okke ten Have en Frank
Dragtcnstcin (I3ronnen voor de Studie vall Suriname 19), Uitcréli1 rd mag in vervo lg op dc
J1lallul1lis~ics een wchprcscnta tie met de registratie van de sla venbevolking ten tijde va ll de
~lllam:ipLltic niet ontbreken, Die database moet
cchtcr nog. worden salll\.:ngesfcld,
Een eerste intcrnctprodllet over de kolonisten
in Suriname /.;11 bClr~kking hebben op genealogische informatie over de in 1845 uit NedL'rland
g~ël1lig reerde boeren (Boeroes), Ook hiervoor
heen het A RA samengewerkt met Ten I-love,
Met de lli storisc hc Database Suriname wi l
her A IV\ handil.:aps wegneme n die (genealogische en historische) onderzoekers in het geval
van Suriname parten spe len, Met betrckking tot
lil
Nedcrland geboren personcn kunnen
gc nealogen en sociaa l-ili storici moeiteloos hun
basisgcgcv~ns vinden in goed bcwaard~ en eenvoud ig te hanteren an.:hielbesl<indc n. zoa ls Burgerlijke Stand, tienj aa rlijk se vo lk stcll ingsr~gisters. ct cctcra, WiL~ (gedeeltel ijk) zijn worte ls heen in Suriname or zich als hi storicus op
(delen \all) de Surinaamse bevolking richt. is
b~duidend minder guns lig af Veel archiefmateriaal bevindt 7ich uitsluitend 'overzee':
deze bc!"chcidcn :tijn vauk rudimentair toeganke lijk en ve rkeren bovendien voor een grool
ded in slechte co nd itie, I-I ct we l in Nederla nd
aanwezige matcriaal is weliswaar makkelijker
tc benaderen Illam is \aak verstopt in of \crs[1f'cid O\ 'CI' uiteenlopende en relatiefonbekende
bestanden waarin alleen cic wa re archiettijger
met een ruime hocveclh~id tijd 7ij n afhaar weg
weet te vinden, Dl)Or bestanden uit Suri naamse
0n Nederlandse archieven te digitaliseren en op
hel internet te pn:sent eren. hoo pt het ARA d~
scheve verhoudin g tussen de oesl;h ikbHnrl1cid
van basalû historisch~ info rmati e over Surinamers cncr/ijds CI1 Ned~~r l<lnd ers anderzijds zov~clmogelijk recht Ic trekken,

Reelilïcalil'

In het vnrigc nummer b~sprak Frcck Bakker dc
bijdrage v,an Mollan K, Galltam'~ 'Th~ Constrllcti on or thc Indian Image in Surirwm:
Deconstructing Colonjal DerogalOry NotiClllS
and Rcconstrw..:ti tl g Indian Idcnt ity' in cic bundd S(~j(J/Il'1/el's n,p Se"!er,\' uit gcg~vcn doOI'
Mahin Gosinc en Dhanpaul Narinc, Ik Illcldd~
tocn dat G,lUtam tl:n onrl:ehtc schreef dat .1.;\,
Pengel di~ v'..:le jaren ll1illist~r-presidel1l \ ',111
Surit1a1ll~ is geweest eûn PNP-politictls was,
Pengel hoord~ bij de NPS, De auteur h~cht eraan
in de Oso \cr1ll~ld te L.ien dat hij ~~n lijst met
co rrecties op 'l ijn bijdrage n:wr de' eilldr~dacleurc n van de bundel heeft gestuurd, maar
dat di~ hdaas niL'l/ijn ge honoreerd,

Serie Bronnen voo r dl' Studie

\ ':111

Surin anu'

De fa..:ultcit Sociale \Vctense hapPcll hecttjarcn
<!nntal dozen van de Serie Bmllllell
1'001' de Sfudie \'(/1/ S/lril/o/JIe in cen kast opgeborgen en daaraan nicllIlccr gedac ht. Daardoor
hebben weja renlan g ont crcl;ht gemeend dat ~cn
aan!:!! nummers uit deze seric was uitverko<.:hl.
Die 7ijll nu wee r bovcn water gekoJllen, ZL'
word~n verkocht voor de lage prijzen uit d~
vorige eeuwen ook nog eellS gra tis lOeg~/on
den, Ilaastli. /..oudcn wc wi llen L.eggen, voorda t
7e ()p ni ~uw ergens onvindbaar word~ n opgeborge n, De volge nde de len va n de serie L.ijn nu
(weer) v~rk rij gbéla r :
gckd~n e~n

3, Zendingsarheid

ill

SlIl'lIlIIako Boslle{!ers

.4 /I/'Om
\'(/11

om/er

de

/89/ fof /8V()

door I. Albitro ll w~
l3~w~rkt en ingeleid door Miriam Sterman,
B513 3: 1979 (176 pag., prijs n. ~.-).

5, De Tap(UwJuJ/l; Djl/ka mllcl de l.'l.'If\\'\I'isseIing: hef da~h()('k \'UII SpaflJ/f/X /8CJfj-1 W)(),

Inge leid door I I,U.E, Thodcn van VeI/,ell ~ n
Chris de Boct. 13513 5: 19 79 (137 pag .. prijs
11.9.-).
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De SamfJlakaaflSe vrede \'(11/ /762. Geselecteerde documenten. Chris de Beet en
Richard Pricc.

BSB 8: 1983 (220 pag., prijs n. 9,-).
12 . Opswlld iu Tempa/i. J 75 7- 1760. Harry van
den Bouwhuijscll, Ron de Bruin CIl Gcorg
Horcweg.
BSA 12: 1988(127pag.,prijs n.9. -).
13. I 'tuchtelingen. opstof/delingen en andere
Bo.\'!/{!gers 1'1II1 Oost-SurÎna/JIe. /986-/988.
T.S. Polim é en II .UE. Thodcn van Velzen.
BSA 13: 1988 (127 pag .. prijs n. 9,-).
/6. 'Om werk vall j//llie te hehhell.· PlaNtagesIm'e" i" S"ri""lIIe. 1130-1 75IJ. Ruml
Beeldsnijder.
BSA 16: 1994 (352 pag .. geïll., prijs
n.35,-).
17 . Skrekihoekoe - Boek der Verschrikkingen:
Visioenen en historische overleveringen
vaN Johallnes Kil/g. Chris de Beet (red.).
BSA 17: 1995 (336pag., gcï11 .. prijs n. 35,-)
18. Op hoop I'all vrijheid: llcll/ slaven.\'{/lJIelllcI il/g noor Creoolse gemeel1schap
ill Surinllmc, 1830-1880. Ellen Klinkers.
BSJ\ 18: 19n (232 pag .. geïll. , prij s n. 29.1

)

19. Malll/missies

ill Surillame, /832-18n3.
Okke ten Hove & Frank Dragtenstein. BSS
19: 1997 (441 l>ag .. prij s n. 49,-).
20. Op ::oek naar Surillaalllse Ilormen: Nage/arel/ gescllr(fien vaN Jall vfJorhoel'e (1950/96/).
Geselecteerd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Peter Meel. BSS 20:
1997
(625 pag .. geïll., prijs n. 75,-).
21. HeIA[akasclIf'U; VO/1 de Tapallahoni il/ SuriIlame. CN. Dubelaar & André R.M.
Pakosie.
BSS 21: 1998 (183 pag., geïll., prijs
11. 37.50).
Verder is via ISS nog ve rkrij gbaa r:
Adm.\·ilAj.' cheid, J\lbert Helma]l. 1994 (dichtbu;,del. prijs n. 25.- J.
U kunt deze uitgaven bestellen door over-

making van hel be\rcffende bedrag naar postgirorekening 4204401 van Stichting IBS,
Koperslagers hoek 13. 3981 SB Bunnik, onder
duidelijke vermelding van de gewenste lIilgave(n). U kunt de uitgave(n) ook te le foni sc h
bestellen bij: Culturele Antropologie. He idelberglaan2 , 3584 CS Utrecht, tel.: 030-253.2111
(dagelijks van 9.00-1 7.00) ofvia 030-253.1894
(dinsdag en woensdag van 8.30-16.00) of via
email: j.wifhagenCa)fss.uLI.nl. l3ij telefonische
of email bestelling zal ter betaling een
acceptgiro wordcn toegezonden.

Toekomstige IBS-colloquiums

./

Het IBS-colloquium van 2001 zal in het tek e n
staan van de godsdiensten van de Aziatische
eontractarbeiders die in de periode 1873-1940
in Suriname zijn gaan werken, met namc het
hindoeïsme en de islam. Voor 2002 is ee n
colloquium over lepra gepland. Perso nen die
voor deze colloquiums ee n bijdrage willen leveren (en / of voor het daarop volgende th cmanummer) wordt verzocht daarovcr tijdig contact
op te nemen met Hans Ram socdh (e mail:
han s. ram soedh (i[)pa. han.nl of telefoni sc h 026323.6028) of Wim Hoogbcrgell (email:
w.hoogbcrgen@)fss.lIu.nl of telefonisch 030~
253.1415).

Recenseren voor Oso
Voor de rubriek recensies zoe kt het tijdschrift
nog naar uitbreiding van de groep recen se nten.
Wie een boek voor Oso wi I recenseren. wordt
verzocht contact op tc nemcn via email met Wim
Hoogbergcn (w.hoogbergen({l)fss.uLl.nl).
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Een ki,ik op Sul"În:tme: tekeningen en kijkkaslen "an GelTil SChollle" (1779-18.19)

1{ct Tcy /!: r:-; Musl.' uJ11 te I-Iaa dem orga niseert in
met het Sur inaams rVl USC U111 te
Paramaribo ~~ n t ~ nt oo ll s t ~ llin g over de
Surin aa mse kLllI s f e cw ~l r Gc rrit Schout en (1 779! S39 ), !Iij is in Nederl and voo ral bckend gcworlkll als ma k~ r va n di orama's di e het Surin ame
va n i' ij n lijd la t~ Jl l icl1 . Een groot aantal van 7ijn
'kijkkasten' , met voors tellinge n va n Indianenkampen. slave ndansen, stads- ell plantagege7ich ten, is d e7\.~ winter in Tey /er Ic bewondere n. Daa rna asl / ij n cr prach tige kleurrij ke botanische e n 7oölogisc he tekenÎn gen va n Schoutens hand. a Ikolllst ig uit Paramaribo, ICllloongcsIeIe!. Deze tekenin gen word en llli voo r hel eerst
111
eder/and l.!cfoond. Tc za mcn met het werk
van and ere 1 9d~-ce l1 wse Su rinaamse kunstenaa rs brengt (k te nt oo nstelling nie t slec hts asp ec t ~ 1l van d ~ natu w' eCl cult uur van Suriname in
bee ld. maar gee rt i'C tcvC ns inzicht in de
Surinaamse ko loniale samenl ev ing.
Ge rrit Sc hout en we ru geboren in 1779 en
h ~e rt zijn hele kvcn in Paramaribo gewoond ,
Hij W;15 eell zoo n van de Nederlander Hendrik
Schout en en de vrije kl eurlin ge S UZilIlJlH
Il ansse n. Zijn vader. afkomsti g uit Amsterdam,
had ~e n j ll :-; tjt i~ 1c f1.lIH.:t ie maar werd vooral bekend al s dic hter. uit geve r en acteur. In de racia le
samenlev ing ondervo nd dc jonge Schout en vee l
wec rsland, Zijn v;lkmansc hap bewees echter dat
Ce n kle urling we l degelijk taJc lHcn ko n hebben.
tegen alle gan gbare vooroordelen in . Sc hout en
was dan ook de cerstccrcoolse bee ldend kunstenaar die erkellning krecg in het 19lk -eeuwse
s a11l ~ n we rkin g

S uri n al1l ~.

Schouten we rkt e, net .: ds Maria Sybil la
Meri an ruim een ~e u \\' vOor he111 , voor wcten:<ichnppers en ond er7oekcrs va n zijn tijd, Het
rcs u\taat Lijn pracht igc botal1 isc he studies di e de
plant in ont wikkeling va n bloemknop tot vru cht
laten zien en i'ec r natuurgetrouwc di ersludi es,
Zijn dri edim cnsional e kijkk asten, de l oge n O~ I1l(l e di oram a's. we rden tij dens Schoutens

1c\e n al hogel ij k g~waan.lce rd . In 1828 ont ving
Sc hout en van kon ing \Vi llem I cell gouden mcda ille voo r l ij n gellcle artistieke O L' lJv r~.
De l:'xpositie loopt Va ll 16 d ~'l: Jl1 bcr 2000 tot
en Illl' t 18 Illaart 200 I. li et Tey lers M USC U11l is
geo pend va ll dinsdag tot CIlI11CI za terdag van 1017 uur en op 7011 - & feestd age n van 12.00 tnt
! 7,00 uur, I h.~ l Jl1U SC UIll is op cc r s t ~ Kerstd ag ~ n
de N i ~ u w.iiJ a rsd ag gesloten. Toegang: f 10.-;
CJ P J 5.-: 5- 1g j r J 2.50: groe pen f 7.50. MJ KI
lIaarl em Pa:-; g r~ lli s, Ikt adres is: Spaarn e 16,
Il aa rl el11 . Id. 023-53 1 90 10
023-5342004.

"IX

SUI·inaams·Ncdcrlandse \\oorden op Guadl'·
loupe

Door Jan va n Donsclnar
L~d
l a l1d s~

niet \[Iak voorkomen, dat ineen Nede r"erta ling va n ee n Franse ro man l.'l~11
woo rd staat dat du idelij k niet behoort tot het
Stand.: wrdncderlands maar tot het Surin aal11sNederl ands, Welnu, ik las onlangs zo' n Vl! r! alillg. en telde daarin het ve rra ss~ lldc aantal van
84 Surinaams-Nederlandse woo rd en en uit druk kinge n. Ze wa ren "crt ege nwoordi gd o p
meer dan I 00 va n de 373 blad 7 ijd ~ Il, Dat was
uit cnlard ni et toeva llig.
Ii el gaa t om Les /IIigmliol1 des ('(Jc//rs \a ll
Nlilryse Conde ui t 1995, ve naaid onder d ~ titel
BOI'elll\'jllt!s(' //oogren doo r E\'Cline va n J lemcn
en ve rsc henen in 1998 bij uit ge\c rij ' In de
Knipsrhcer' (Ilaarlc m). Het \ erh aa l spee lt l i, h
eind negent ie nde- begin twi ntigsIc ~("l f\\ ' <Ir in
hel Caribi sch ge bied. voo rn amelij k op Guadelo upe. 11<':-1geboorte-eila mi van de sehrij Is ter. De
perso nen lij n typisc h Cari bisc he mense n. \ . 111
ZW[l rt tot w it. met ingewikkelde [ 1I11 ili e- ~ Il
andere v~ rlt o lCd i/lgc n en gedreven door intense
hartstoc hten, Ik wil over de inhoud ni et meer
zcggc n - dil is immers ni ct eell recensie ll1 ~wr cc n
beri cht - dan dal hd bock mij hce n geboeid en
minimaal onthut s\.
Ook dc beoo rdeling va n de ve rt aling laaI ik
ove r aan rt lldcrefl . a l was hef maar omdat mijn
Ilcl
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belangstelling nict zo vcr is gegaan dat ik de
Nederlandse naast de oorspronkelijke Franse
tek st he b gelegd. Dat geldt ze lfs voor de vele
Sminaamse·Nederlandse woorden: Ik weet nÎ et
wat e r op de plaats van deze in het Frans heeft
gestaan. Vermelding verdient wel dat Evelinc
van HCll1crt voor deze vertaling een werk beurs
ontvi ng van het ' Fonds voo r de Letteren ' en dat
de uitgave geste und is door de' Europese CO Illmi ss ie'. Wel kan ik iets zeggen ovcrde bedoe linge n die de vertaalster gehad heen met haar
ongebruikelijke aanpak. Wij hebben namelijk ,
nog voordat ik hel boek gelezen had, met e lkaar
gesproken en gec orrespondeerd over de haken
en ogen die vastzitten aan het vertalen vall
literair y·.rcrk, vooral als dat geschreven is in een
taa Ivariant di e rij k is aan n iet-standaard elementen , zoals het Frans van Guad eloupe.
Fen nrgumcntom ee n Surinaams-Nederlands
woord te gebruiken kan zijn, dat er voor hel
woord in de Franse (of "F ran se') tek st geen
ee nduidi g ofliterair aanvaardbaar equivalent in
hel Standaardnederlands bestaat. Een andere
reden kan z ijn dat, een Surinaams-Nederlandse
vertaling, in tege nstelling tot ee n Standaardnederlandse. ee n bijdrage leve rt aan het oproepen van de 'coulcm locale', te meer als men met
enig reeht vindt dat de 'couleur' van
Guadeloupe en die van Suriname genoeg overeenkomst vertonen. Ook kan bijvoorbeeld een
ogenschijn lijk 111111 of meer willekeurige
plantennaam gekozen zijn omdat die een bepaalde gewenste suggestie oproept. Ik ontleen
deze gezichtspunten aan een brief van de
vertaalster. In het boek ze lf wordt de herkomst
van de hier bedoelde woord en niet aangeroerd,
hoewel die vreemd z ijn voor ee n niet met het
Surinaams-Nederlands
vertrouwde
lezer.
Vertaa lster doet hi er een beroep op eenzelfde
inlevingsve rm ogen bij de Nederlandstal ige lezers als Condé dat in het origineel ook deed met
betrek king tot de Franse.
Van I-Iemert heeft voor vele va n haar Suri·
naams·Nederlandse woorden gepLlt uit het

Woordellhock

\'((1/

hel Slirinaams-Neder/mu/s

(2ecditie, Van Donse laar, 1999). Ik geef hi er ee n
royaal aantal voorbeelden, zo gerangschikt dat
blijkt hoezeer vertaalster het Surinaams-Nederlands e lement geschikt gevonden heeft om een
zo jui st moge lijke ve rtalin g alsmcde de gewenste effec ten te verkrijgen:
Basfiaan. hosflegel: bui/ellw·ollll'. cOl1cllhaall.
zwierbol.
Krenten/ww: krenten hoofd
Gelllakhlli.\ je. piflllhlft. verdiepingshllis, nel/I.
schoolerr
Hohhel!.,:!oe/ hO/lwel: koa/pUI. k(Jfjaal, pagaaI.
Fm IIgipalle, jo::eJl elie.

Bitter/ioulsbool1l. druiveJlbool1l. kanton/ri.
lokl/s.
BOl/langel: knippa. markoesa. okef: pompoen.
pOfl/fllerak. lajCf: ::oele pa/al.
Bos/hee, gevlochten hrood. ha(f'((chtste. sopi.
suikergoed. ::uU/watef: ::o/llevis.
Bospalrijs. kahrie/. snapper/mpoen.

Frollig. kl'aperen, lIIorserU, 1Il0lllSeflserij. uitloperij. wreeddadigheid.
Maar wat te zeggc n van pinaric eten (armoe
lijde n), mellgb/oed-creaol e n mengl\lau:rHindoes/aan.')
Tenslotte een geva l dat als detailkwesti e besc houwd mag worden, muar toch laat zien welke
onduidelijkhedcn en vergissingen kunnen binnen sluipen. Op de 'Placc de la Vi ctorie ' in
Pointe-à-Pitre en elders staan twee soorten
schaduwbomen. Het zou beter geweest z ijn de
verouderde naam zandkoker te vermijden ~ die
zegt een niet ingew ijde niet s - maar die te vervangen door dc nu in Suriname algemene naam
koffiemama. Dan was nog e nigszin s het beeld
opgeroepen van een schaduwboom voor koffi estruiken én mensen. De andere schaduwboom is
ni et wat in Suriname bosamal/del heet. want dat
is daar een wilde boorn in het bos. Het gaat om
een overal in de tropen aangeplante boom die in
de Franstalige Cariben (lil/aI/die/' wordt genoemd en in Suri narn e wnafldel(bo()/II).
AI leze nd kwam steeds dringender de vraag
bij mij op, hoe bij lezers die met het Surinaaills-

Beridlfl'1I
N~dL'rlalld.s bl'kl~nd Lij n deLe export van woorden naar een anderstalige gebied over zou komen. ook al gebeurt dat dan nog alleen maar op
papier. Inmidd els weet ik dat van een van heil.
De Nl:deriandsc neerlandica Els Moor die al
enige tientallen jaren in Suriname woonl en les
geeft nocmt in Iwar Leer lovende bespreking
van het bock dc vertaling uitstekend. juist ook
waa r Surinaams-Nl:derlandsc woorden Frans
Caribische \'(..'rvél11gcn ('De V/arc Tijd', 12 december 1998). Maar hoc reageren degenen die
dC7C woordeJl hekmaalniet kennen en wellicht
niet eens weten dat cr een Surinaams-Nederlands bestaat'!

Oe namen \'an JoodSt' slan'lI
DoorColin Nassy
In 1997 begon ik aan het opzetten \an eell
genealogie \ ',111 dL' families Cohcn Nassy en
Nassy in Suriname. Tijdens het onderzoek
kwam ik erachter dnt een groo t aantal archiefstuk ken met voorde genea loog unieke gegevens
in een desolate staa t verkeert, Om tc voorko mcn
dat ecn groot aantal gegevens vc rl on.: n zouden
!.!,aan. ben ik be).!,01l1lCn met het invcntarise ren en
~1(.lcxeren van i~lVcntari snllmlllers.
In augu stus 1999 ben ik begonnen met de
in\'l.:ntaris Oud NOl<lriecl Archief Suriname.
Mijn Op7et was om alle notari ële aktes en
eodici!!cll betrekking hebbend op de Jood se
Nalil' in Surinamc 11.: se lecteren. in uittreksel\ ·om1 Ie nol eren en dc nalllen voorkomend in de
st ukken eruit te lichten en die te indexeren. te
Lamen met dc akten. Over dc periode 1719 tot
1828 heb ik intusse n 6000 Joodse namen
geïndexeerd en ongeveer 1000 slaven met alleen
voornamen.
Bij cle start van (11: inventarisatie heb ik het
besluit ge nome n ook dc slaven van de Joden
mce te nemen. Dit vanwege het feit dat ik tijd ens
mijn onderzoe k n<lélr de genea logie van de fam ilic Nassy een groot nantal gek leurde familieleden tcgen ben gekomen en het mij bekend was
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dat het in die tijd hcel nonnaai \\as dat een
Europeaan hijvrouwen erop nahield. De bijvro uwen waren dan ook vaak slavinncn. Uit de
~lkten is heel moeilijk tc zien orde perso ncn die
in de ak tcn voorkomen gekleurd of blank zijn.
Als het niet meer va lt op IC makcn uit de nHamsconstru cti e /'oa ls bij dc gehele naalllsovcrdn.ll·ht. is het mogelijk na 1790 te kijken naar
welke joodse gemeente l ij ljd waren.Darhe
Je si.l rim is ccn joodse gemeente speciaal opgcricht door ell \'001' gek leurde joodse kerkelingcn .
Te\'en." ben ik begonncn mei de wijkregisters
van Par:ll1laribo tc imenlariscrcn met betrekkin!.! tnt dc Joodse iJlI!.CLctcncn . Ook daanlit is af
e n IOC te herleiden ~Iat sO lllmige personen die
een serfardi sc he Jood se naam hebben gekleurd
kunnen 7ijn, De s laven haddell in eerste inSIaIltie alleen voo rnamen. Gij het vrijmaken van CCII
slaa f moest cr bdwlve een voornaam ook ecn
achternaam komen . Dit gebeurde du s tijden s het
malltlllliteren van dl' s laven. Ik ben tijdens mijn
onderzoek een aantal variaties in naal11scOnstruel ie tegengekomen, die ik hieronder vermeid,
J) de 'van' constructie,
2) vo ll edige naamsoverdracht.
3) de omgedraaide achternaam cons tru ct ie.
4) identiteit van de plantagL: or eigenaar overnemend. en
5) ondcrschcidingsnaill11.
Ik I.a l cnil.!.c voorbeelden l.!.eVen. A ll ereerst
van de 7og('/~<wmde 'van' eO~ls trll ctie. Op 2-1
augus tus 1768 maakte 'SuslIJma lïIIl Josias
Pordo' een testament Op. 1 Dele w ijLe van naamgev ing wordt niet allc~n in de kop gebruiktlllaar
ook in de rest van het testament. In het testament
wordt haar dochter aangehaald als universeel
erfgenaam en die wordt dan 'de vrije .I ohanna
PetronelIa genoemd. Ook kW<!rn ik voorbeelden
tegen waarin 'de vrijc' niet werd ge noem d. dan
wordt het woord 'va n ' gebruik t. Or 5 novcmber
I 780 maakt' de vrije meid Gmcia I 'lIJ I Bellie 1'01/
p(Jrdo' l een tes tarllent op. Gracin is de dochter
vall een reed s vrijgemaakte slavin. Op 19 augus-
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lus 1779 maakt de 'vnjeAbigael A hellocCII , , 2
een testament op. Haar moeder is de 'vrije Rihca
de Para', Het woord ' de' is in het Spaans/
Portugees eveneens 'van', Mij is duidelijk geworden dat zodra iemand vrij gemaakt is in de
notariële aktes naast zijn orhaar naam 'de vrije'

wordt genoemd. Ahigail Abenacar is een gekleur'de Joodse vrouw een nakomeling van een
vrijgemaakt slavin. Aan haar naam is niet meer
te z ien dat zij gek leurd isAhigael krijgt kinderen die de Ilaalll Gabay F(HTO voeren. Ook zij
zijn gekleurd met een sefardische naam.
In de sit uatie: '2) volledige naamsoverctrachr"
mogen kinderen van s laven di e verwekt worden
door de eigenaar de achternaam van die e igenaar overnemen , waarmee de eigenaar aangeeft
het kind te erkennen. Vaak gebeurde dil doordat
de verwekker van het kind gcen andere kinderen
naliet en daarmede zjjn nage s la cht garandeert.
Een paar voorbeelden: op IS november 1813
maakte '.Jacab de Para J een testament op. Hij
legateerde aan de kinderen van zijn zuster
Gracia de Para, met name: Chris/laan Joachim
Esse,:.J.P. Resse & Cmharilla Adricma Resse het
ee n en ander. Op 3 I oktober 1809 maa kIe
• Wil/OH Hendrik Esser'4 zijn testament cp,
waanJÎt blijkt dat hij kinderen heeft bij Gracia
de Para. Een van de kinderen wordt dan ook
genoemd: CJ. Esser.Dit is het enige kind dat
zijn naam mag dragen. De rest van de kinderen
wordt kennetijk niet erkend en krijgen de naam
Resse, het omgekeerde van Esse,.. Op 7 november 1780 maakte dc 'vrije l1"1l1latln DÎl1a Musaphia'5 een testament op. Men vermeldde dus
ook soms de kleur van de gC\',lezcn s lavin. Op 22
november 1805 maakte "de vrije negerin Maria
Conlelia van Na/wr'b een testament op. Zij
praat over haar overleden zoo n Doris Jacobus
Nahar en universee l erfgenaam zijn Theodorlls
Jacoblls Na/uw & Doro/hea .Jaco!Ja Na/nu'. De
kinderen verliezen het voorvoegsel 'van'.
Ecn paar voorbeelden van '3) de omgedraaide achternaam constructie'. Op 25 februari
I 790 maakte de . vrije mulat joseph Nas.,y" een
testament op. Hierin \vorden als 'universeel &

enig erfgenaam' ge noemd: de minderjarige kinderen van de vrije l11ulatin POli/ba van Davila,.,
met name: Dal'id Joseplt flaim Nas,~y & Aww
jacoha JJssan. Hi er worden weer zowe l de gehele naam sove rdracht al s de omgedraaide
naan'lsconstructie geb ruikt. In de vorige alinea
werd ook al een voorbeeld van omgedraaide
achternaan1. constructie aangehaald (Esser werd
Resse). In 1836 woonde een Geerfr/lUda
Elisabeth IJssaf1 ~ op de Groole Rijweg links 4 B
met als beroep vettewarij en met het Lutherse
geloof.
A Is achternaam werd soms ook (4) de ' identiteit van dc plantage of eigenaar' overgenomen.
Weer enige voorbeelden. Op 10 juni 1789
maakte de 'vrijeJupiler van Pallllel'ibo' oJ sa men
met de 'vrije BeafrÎce van Rosa Jlldea' een
testament op. De gewezen slaaf Jupi/er neemt
de naam van de plantage' Palmeriho' over in de
vorm van z ijn achternaam.
Tot s lot familienamen van het type (5), de
onderscheidingsnaam. Bij het onderscheiden
van slaven met dezelfde roepnaam werd door de
bevolking onderscheid gemaakt door de eigenaar aan de roepnaam toe tc voegen. Dit gebeurde hoofdzakelijk in de 'van' constructie. En
wanneer zo 'n persoo n vrij werd verklaard tot
1832, kon zo'n persoon bekend staan l11et de
toevoeging 'de vrije'. In de wijkregister van
1836 kwam ik tegen dat in de SOl11llleldijkstraat
119 [l regts woonde: Johan Fredrik Heilbron en
bij hem woonde in JO"(lI11/(/ \'an J.P Pare/o, oud
27 jaar zonder godsdienst. l IJ In de Watermolenstraat 8 van de Waterkant links woonde de weduwe van Samuel Israe l en Sanlje van de weduwe Ismel, oud 27 jaar, hervormd. 11 In de
Heercnstraat 67 links woonde de familie Liol1
Arons. Bij die familie woonde in SinG van Lioll
AroJlS.

12

H uwelij ken tussen serfardischc, Joodse mannen en zwarte ofmulatten vrouwen zijn moeilijk
te vinden vanwege het feit dal zo iets officieel
verboden was. Vanaf 1686 en het verbod werd
regelmati g herhaald. Pas in 1817 werd het ve rbod opgeheven. In 1779 werd de broederschap

8Cl'ic/if(,1I
(sil'u) Darh e J csari ll1 opgericht voor gekleu rde

.l oden. Deze groep had haar eige n synagoge. In

3ó]

Oq~~lnisat ie

\'001- bl'ol'fl'naa rs \'an Su rina,l 111sc Gcncalugie in oprichting

1700 Sl ier!' Joscph de David Cohcn Nassy. 11 ij
was a rm . Jood en zwart. A ls Jood verdi e nde hij
ee n Joodse begrafenis op eell joodse begraaf:pl Ha ls. maar toell dc doodgravers kwa men op de
pla a ts waa r hij begraven diende te worde n, zage n ;tij dat voor de ove rl eden e een g ra f was
gemaa kt in een m oeras e n s lec ht s één meter
di e p. Toen zij protesteerden, werd hun gC7cgd
dat z ij niet degenen waren die de opd rachte n
gaven ell dat Lij verder hun mond dicht moesten
ho ud e n. Later pror es/eerde n z ij olTicieel, maar
dat werd o ngegron d verk laard door de
Mahamad (het kerkbestuur). Vanaf dit incident
heert Oarhe Jcsarim (De weg va n het rec ht ) mcer
gestalte gekregen ell werden na genoeg aUc gekleurde Joden die daarvoor co ngregant (gek/eurd lid) lid ware n va n de gemeente l3craha Vc
Sa lo1l1 1id va n Darl1e Jessa rim.
Uit het onderzoek is geb leke n dat c r kleurlinge n e n zwa rten met Joodse ach te rn amen z ijn
zo nd e r eb t zij het joodse ge loof a.anhnngen en
dat cr gekle urde en Lwa rte joden zij n .
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OlHl Nmariccl Archie f Surinalllc. Toegangsnunll1le1'
I.U:; . I I . 1-1 . invc1l!ari sllllll1IU11cr J 7, hlL J :-:<).
Oud t\'ol:lric..:1 ArchiefSlirinalllc, Toegangsnullllll..:r
1.():;. ll . I-I. IIl\·Cl1lar i.~IllIllH1nh.:r-l-l . hlz ::! J5 .
Oud Nlllaricl'\ A rehil' r Suriname. Tueg:H\g ~ 11l1Illnll'r
I.OS . II . I·L Il1\Cnl:lri~nllrrlrlmcr.j.2. hll 30 7.
OUtl N\ll:\ricl'l ArchicI'SlIril1<ll1le. Tncgar1g ~ nU\l1111 e r
1.0:; . 11 . 1-1, 111\ <.;1H:tri~nll1lln!11l'r 9~, bi l -1-1 .
Oud l\otanccl An:hid'SurinaTllc, rlll'gangsllllll1l1lcr
1.():; . ll . l-l. II1\'cl\larisnWIllJIll<.:r 93, bi L .l::! .
Oud Notaril'cl i\rchiL, r Surin:l111e. TOl'g:\l1gsnlll11\l1l'r
I .05. I 1. 1-1. 111\ cllIaris nlll11!1ll1er -1-1, bil 2J 7.
Oud NCltariccl /\ro.:hil'f Surin;\llle. Tocgal1g~r1l1l1lJ11l'r
1.05 .1 I. I-I. Im'crJ/:lri."JJ11Illnl11er ~6. hl/ 2(1 .
Oud Not arieel Ardlil'l·Suriname. TOl'g:lI1g~1\U1111l1l'r
1.(15. 11 . 1-1. In\ entari ~ 11U111IHnl'r 6.1 , hl l 9X .
Wij kregisll'r 1:-:.16, Toegangsnullllller I ,05 .0X.O I,
In\'l'l11ari sfHllllmerfl-l3 , WÜk A.
Oud Notariel'I An:hicf'Surin<llllc. TOl'g ;\ng~ llulllfnt'(
1.0:;. 11 ,1-1. II\\l'nlari~11\11ll111cr 61 , bil J I:; .
Wijkregi~tcr I XJ6,lClcgangsnulllll1l'r I.O:; .OR.OI.
In\ l'1!(:lr;Sll/Jl)m]('l" 6-1J. Wijk A.
Wijkrcgi~h:r I ~36. TocgangslllUlll11l'r I.O:;,OS ./JI.
IIl\CnlarÎ sllllllllllcr 6-1.1, WijJ.. A.
Wij J..rcgislcr 1:-:36. Tueg:lll!!,sllllllll11cr 1 . ()5 . ()~.O I,
1fl\ '('m:lri~Jlllmlm'ró43, Wijk A

Bchoetie onder SU rill"lllerS en Nederlander,
van S urina amse origine om meer IC weten te
komen over de (e ige n) voorouders - wie 7ij
ware n cn hoe z ij lee!'den - treedt de laatste jaren
steeds duidcfijkc r aan hel /ich!. Daarbij is hel
voor mensen die Lich e ni ge lijd met Suri naams
familie onderzor.:k hebben be7ig gehouden een
(!n·(Jrillg~/C!il. d.ill onderlinge contacten doorgaans erg stimul e rend en kelln isverru imcnd
zijn. Va nuit deze gedachte we rd op Lalerdag 7
oktober 2000 in het A lgemee n Rijksarchief in
Den Haag een bijeenkomst va n beodènnars v:!n
S urina amse ge nealog ie gehouden. De op/.e t ervan was 0111 ee n impul s te geven aan her ell der
bestaande plannen 0111 ee n georganiseerd verband va n in Surinaamse HlIllilicgcschicdcnis
geïnteresseerde n in hel leven te roepen.
Deze ee rste stap mag succesvo l genoemd
worden. De oc ht e nd trok een zes ti gtal ll1ensen
die merendeels al enige e rvari ng met Suri na ams
genealog isc h o nd erzoek hadden opgedaa n . In
een gea nimeerde s!'eer werd va n gedac ht en gewisseld. Di verse voorste ll en, Ill et betrekking tot
zowel ck vorm van de organisatie als te ontwikkelen activiteite n. werde n naar vo ren gebracht.
In sta nt ies <lIs hel/\ Igemeen Rij ksarch ie r en hel
Centraal Bureau voor Ge nealogie waren ook
vertegel1\voordigd, too nden bij monde Va n hun
represe nt an ten hun interesse Cil zegde n medewerki ng toe.
Om !lel vervo lg o ptimaal vorm te g~ven 7ijn
twee werkgroepen ingesteld. Een zal /. ie h gaa n
beraden over de meest \venselijke .organisatievorm (een s licllling, ee n ve re ni g in g of is het
wellichl beter 0111 aanslu itin g tc zoeke n bij cel!
reeds bestaande o rgan isatie'!) De tweede we rk groep za l Lich buigen over de ve rsc hillend e tc
on tplooi en act iv iteit en. Voor wa l dil la ats te betreft kwament ijd ells dé bijeenkomst onde r meer
Icr sprak e: hel publiceren va n ee n tijd sc hrift
(met daarin on der andere een vmgcn/'ubri ek),
hulp ve rl ening aa n beginnende ge nea loge n door
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mee r e rva ren mense n, terw ijl men oo k a lgemee n doo rd ro nge n is van de noodzaa k va n georga ni seerd e sa menwerking met in stant ies e n
part icu liere n in Surin ame.
I-Iet li gt in de bedoe lin g dat de werk groepe n
zo spoedig mogelijk, tijd ens ee n vo lge nde a lgemene bijeenkomst. va n hun bevindinge n rap-

port uitbrengen. Bij die ge legenheid zou hel
beoogd georganiseerd ve rband voor Surinaa mse ge neal og ie dan uiteinde lijk o pge ri c ht
kunn en word en. Voo r mee r informati e: P.J.
Kroesen, pkroesenCwgaaweb.nl ; tel: 020669 142 1 (' s avo nds lusse n 18.00 en 22. 00 uur)
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Riidt,lgen l,l,U' (),,, "UnlKI1 ck"ln'llhch ((~ge·
~llIlIn.l IIUl"lkl1 ;tb aua c'hed fik in \Y,m[ ol" \\01".1·
pC I" (~CI a: m hCI ,'I11: n l: ldr,' ~ \;111 ,k ,';n<ll"<::d:l,'\C1lr'
\' lI o<lgh,;["\!cll 'll (, ~ UU.11 1. Ikl i, Ilillu llr lli" (\0 "
1ll0gC llj" dC/l' I,'bl op Iradili('lk'k \lij/C \uc Il'
~lurCIl n:I:lr h..'1 :I drc' ~ \:111 d~ cilldrcd:lc\Cur:
\\. Ilu\Jgbcrgl.:ll, ( ulturclc .<\ nlrnpnloglL'. 11.::111..:1·
hcrgl;t,1II 2. 35S..\ CS Ltr~'ehL D~' ""pij llil.:llIll:tn in
ic<kr g~'\;11 ,lok dlgna:11 op diskclIl' II(lnkn :t:ln·
!,!ck1crd.
1\1.:11 Ilordl hTW,:hl in Jc aangd"'h'rd ... l... bl
gcc'n alhr... "mgcl1 c'l1 g~'c'l1 ~Iijknl~' gcbruiJ..cl1 c'n 10
\,,:in;g ntogdiiJ.. codö me t hC'lrd,"i ng Inl de op·
111:1:1" op Ic IWl11en: al1<: c'l1 Je al inc.\·markCl"in)! cn
dc illdd ing in pa r:l gr;J !è'n l11et bc'lllI lp \':In ( l h~'::II '
kl)P.i ~'~ lI\ockll \1{'rt!Cll ililllgcgC\\:n, I' cn l\nll: I1\:;
lanniCII1l~'er d;J 1l lijtiien bladLijdcll Icr.!icIl! dc
I\l\'rk ..'ur. Ik la:ll lal) publie:l1w i~ h..'1 Neckrl:lncl~.
Bijdragen mogen lIid rccd~ cldcr-. IIJIl gl'pnhli·
c..·~·rd. (Ir :I:Il1gdx)(lcn.
Ingdomcll oljdö.lgen 11(}l"{kn door de rCdal'!le
bcool"llceld. '\a a.:.:cplalic IlorJI (>I ~'r kkilie \I IJ/iglllg~'11 111 <Ic regel gccll olcrkg gc\OC'rJ 111":1 ,Ic;tm~'ur, ! IHII":II tic rcd:lctic mgnJpc'nde \\ 1J7lglllgeli
\ lJüJ'~ t"It. 1\ (Jrdl d: l<ll<)1 l'r cOll la.:[ o)1gel1('III":II .
\ '(10r Iil,'r;\1lI lIl"\ crI' IJl ITl g,'Tl g..:bnlike IllCIl go','!!
up/cu : d":/c IlHlck' ll in de /i' h l "orden l'pg,'I1"I1"-'11
, ' TI 11..:1 ;11, lolgl: ,1.,0 .!,'ht..:rnaalll Idll d~' <! (!I cul'l_),
gC\ (llgd d,lt'r l\l~"cn h:l:t"Jc~ hel par I ,!1l publ iC:!!I,'
':11 Je p,lgin;l, \\<tarnaar ICf\\i.'7CII \\(\fdll \ ':111 I l~'r
11)"\1): ..\61. lk gd)]'ui"lc lih:raluur dkn! a:1II h~'t
cind \ .111 hCI <lnlkcl allabcli~ch geö.lng,dllJ..1 opg~"
110In~'n te \\ 11rJ..:n. opdc 11 ij/c loal ... in tlillijd~chrt n

gebruikclijk. L),' 1101":11 :Huutla"cll abcmdnol.:n. Zii
\lorden dvur lk r\.'daClle lU,~ell dc I~'''~I en d.:
litcraluur gepl,(al~l. Ilcl \\{Ir.!! hijl(,ndcr op prij'
g.,.,t" Id ab ,k ,llIICITl' bij li.i 1\ hil <lr' ill·t i\....:1 c~ n !lrt\\ o.:~'
Illlhlr:illlè' 1°'1::1 (lf~l\ggc~tie, mer mug.,. llj].;.: ilf·
b.:d din gen docl. Indicn cc n illll,'ur d:11 op priJ ~ _ld l.
\\ur(kn 11;1 ti.,. bi.idr,tg~' ..:nh'\c biogrillï~..: h.: g.:g..:.
I..:n ~ (lil'!" oL>m haar Icrllleld_ Dç/c tliclwn tl;1II
tcgdijk 111..:1 dl' kopij I..: \\onkn (lpg~'~t!T!TnL
11/1I'lInl'{'( '''r''lI

.-\lIlcllr,rcdllcn IIJI1 lo,'rhdlO[Tdcn _ , 'oor het
OlcnK'I11~'n lan arti"d..:n i~ ,.:hri/kl!j"l' tuc~tCIll'
1111ng 1,111 {k rl'II;I('II": \ cn::i~l . ! lel copYright la!] de
uilgal en \ Uil (hu ho.:ru,[ h i.i do.: Sti chting IIIS
I dl'('I'I('1I riem ri/'I'ell
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