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In Oso \vorden Nederlandstali ge bijdrage n opgenol11en over Suriname die vo lge ns de redactie
vo ldoen aan de a lgemeen geldende normen voor wetenschappe lijke artik ele n . Uit eraard geeft de
redactie van Oso ook ruimte aan bijdragen waarin ideeën naar vo ren komen e n men ingen worden
geuit, waarmee z ij het nÎet eens is.

Afbeeldingen omslag
De foto op de voo rz ijde van de omslag is gemaakt door Vin cent Mentzei, tijdens een pe rsconfere nti e
in Paramaribo in 1975. We zien van links naar rechts: Arron, Den Uyl , De Gaaij Fortman en Pronk.
De afbeelding op de achterzijde is een ma/uana. Dit is een ronde houten sc hijfvan bijna ee n meter
middellijn , die door de Waya na-Indi anen wordt gebruikt om in ronde hui zen de nok van binnen af
te sluiten . Op deze ma/ua na , waarvan het origineelln het Academiegebouw te Le iden te zien is, z ijn
aan wee rszijden va n hel midd e lpunt fi guren afgebee ld di e een zoge naamd e kufuwayak voorste ll en,
een dier (geest) met twee koppen en kuifve ren.

Hans Ramsoedh & Wim Hoogbergen

Suriname, 25 jaar Hier en Daar

O

oit I/oelllde de Neder/andse prelIlier Joop
Den Uy l de ol1q/hall kelUkheid van Surinallle het groot.He H'apef!/ei f l'al1 =ijn regeerperiode. H et \·oOl·beeld van Suril1l1l11 e illll.''J'lreerf
echtel" hoe pUf/lijk dekolonisatie kan =iJn. Wa!
een mode/dekolonisatie had moeIelI worden
eindigde ;11 een desillIlsie.

Rond hel zil ve ren jubileulll is veel gedelibereerd ovcr de vrage n of Surinam e ni et te vroeg
ona flmnk e lijk we rd, ofdal het la nd ni et te kl ein
is om vo ll edi g onatlmnk clijk te z ijn . De afge lopen 25 jaar was voor het land dan oo k geen
successtory. A ll eree rst ve rl amde de politieke
tege nste llin g tu ssen coa litie en o ppositie het
politieke klim aa t. De Nederlandse onl -

wikkelingslllil p zorgde voor slechls een korte
eco no mi sc he im pul s en het ge ld vc rd ween voo r
een dee l in projecten di e later ni et zo uden wo rden doo rgezet, zoa ls de ont w ikke ling va n de
ba uxiet ind ustri e in West-S ur iname. De milita ire staa tsg reep in 1980 was het begin va n de
weg be rga fwaa rts. Sc hend ing va n de me nse nrec ht en we rd sc her in g en inslag, sociaa l- econo-

misch enlllo ree l ve rl oederde heiland, opnieuw
startte ee n exod us naa r Ne de rl and e n de besluursvo rm tendee rd e van tij d lot tij d in de ri chting va n ee n na rcocrati e.
S urin ame behoo rt th ans tot de Caraïbisc he
land en met de mees te a rmoede . Vo lgens rece nte
ond erzoeken (o nder and ere doo r het A/gem een
Bllreall voor de Statistiek in S urina me) lee ft
mee r dan de he l ft va n de Surinaamse bevo lkin g
onder de arm oedeg rens. Kort om srejidensi (de
o na fllan ke lijkhe id ) brac ht mee r zorg dan hoop.
mee r ac ht eruitga ng dan vooru itgan g en mee r
va ll en dan o pslaa n. Ofzoa ls ee n van de sprekers

op hel afge lopen IBS-colloquium, refere rend

aa n 25 j aar onafll ankelijkhcid, het treflè nd zei:
'u lOri pari' (het is ee n puinh oop geworden).
Vo lgens anderen zo u Surin ame kenmerk en va n

een broko parnasi ve rtonen (v rij naar de titel van
John Jansen va n Ga lcns, Kapalle p/all fage,
A m sterd am : Balans.). In een enquête onder 409

Surin aa mse Nederl and ers door het in Nederl and
ve rschij nende Histo risch Nieuwsblad (n ove mber 2000 ) werd hun gev raagd 25 jaar onatlulI1kelijkheid in een rapport cijfer (va n I tot 10) sa men
te vatten: het ge middelde was ee n vier. Naar all e
waa rsc hijnlijkheid zo u dit rapportcijfer ook in
Surin ame ni et hoge r zijn uit gevall en.
Werd Surinam e te vroeg ona fhank e lijk? Op
deze vra ag is gee n simpe l antwoo rd moge lijk . Er
z ijn gee n c rit eria o m vast te stell e n o f ee n land

wel of ni el rij p is voor onafllankelijkheid. Onafhank elij kh eid is in de gesc hiedenis va n dc dekolo ni sati e a ltijd een zaak geweest va n ee n poli-

ti eke voo rh oede. In één opzicht vo rmt Suriname
ec hter ee n uitzond ering. De omlillankelijkheid
va n Suriname werd in Paramari bo in het geheim
en in Den Haag aa n de ond erhandelingstafel
voorbereid zo nd er inspraa k van de bevolking.
De onalhank clijkheidsparaaf vormde in hel
verk iez in gsprog ramma van de toe nmali ge
N PK-coalitie di e de o naillan ke lijkhe id reali -

seerd e. de kl eine letters. Ook Nederlandse poli ti c i dragen ve rant woo rde lijkhe id voor dc wij ze
wa arop de o na tlmnk c lij khe idskwesti c we rd af-

ge handeld. De onafllankelij khe id werd Suri name opgedrongen door Den Uy l en Pronk
waarmee zij hun wroeg ing ove r het koloniale
verl eden a fk oc hten met een bruidssc hat va n 3,5

miljard .
Maarde g root ste verantwoo rd elijkheid voor
de mi sère waarin Surin ame z ic h than s bev indt
li gt bij S urin aam se politic i. In de ergste traditi e
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va n derd ewere ldlanden zouden zij Surinam e a ls
hun parti c uli e re win gewest gebruiken. Deze
po liti c i kunn en wo rd en ve rge le ken met de directeuren va n de S urinaam se pl ant ages in de zeve nti ende en achtti ende ec uw ten tijde va n het
absenteïs me voo r w ie s lec hts éé n din g telde: de
eige n za k vull en en zo sne l rnoge lijk ve rtre kken.

Een bekend fenomcen in de Surin aa msc politi ek
is dat ee n besc huldi g ing mees ta l onbesproken
blij ft. De besc hu ldigde hoeft cr s lec ht s o p te
wijzen da t de kwaadspreker ze lf oo k bo tc r o p
het hoo fd heeft, waa rn a het deba t e indi g t e n er
n ic ts hoe ft Ie \vorden ui tgezoc ht. De mal a ise d ie
het land th ans keilt. kan ec ht ni et aan één regerin g worden toegeschreve n. Er is mee r dan éé n
rege ring sc huldi g. met al s gevo lg dat na 25 jaar
onafhanke lijkh e id de economi e ge ruïnee rd is,

de sc hatkist leeg, het goud van de Centrale Bank
verdwene n. de S urinaam se g ulde n een vodje
papier e n de ac htergebleven bevolking
verpaupe rd.
Het g rootste probleem va n Suriname is z ijn
in compete nte en co rrupte politie ke kla sse. hetgee n sam enha ngt met de politie ke stru ctuur en
cultuur. Er zijn gee n prog rammati sche ver-

sc hillen tussen de ve rschillend e polilieke partij e n. Z ij z ijn ni et ge basee rd op inh o ude lijke uitgan gspunten met betre kkin g tot werk , o nderwij s. zo rg, lastenve rd e lin gen, a rm oede bestrijdin g et cetera . Po liti c i neme n geen verantwoo rd e lijkh e id voor hun hand e len o f voor
hun gebrek daa raan e n ontberen geloo fwaardi g he id, betrouwbaarheid en integ rite it. Al s we
de partijprog ramma 's van de ve rsc hi !lend e pol iti eke partij en met e lkaar ve rgelijken dan is de
ve rl e idin g g root om deze a fte doe n als een bunde ltj e zonda gse mijm eringe n aan de wat erkant.
Natuurlijk is ied er we ldenke nd persoon voo rstander van bijvoorbee ld armoedebestrijding ,
econ o mi sc he we l vaart e n bestrijdin g v all dru gsc rirninalite it, zoals in de meeste partijprog ramm a 's is opgeno men. Een con crete uit werking va ll deze punten en ee n fin ancië le on-

derbouwin g blij ve n ec hter achterwege. Hierdoor voe len deze politic i z ic h oo k ni et geroepen
0111 achte raf verantw oording a f Ie legge n ove r
gedane be lo ft es . We kunn en het oo k ande rs ste llen: niet de ona fllan ke lijkh c id moet word en besc houwd a ls de oorzaak voo r de voo rth o ll ende

achteruitgan g in Surin ame sedert 1975, maa r
ee rder het handelen va n ee n geco rrumpeerde
politie ke e lite. Voo r deze ste llin g vo rl11l we lli cht

de situati e (ann o 200 I )op de NcderlandscA lltil lell ee n goede illustra tie. Ondanks de ko nin krijk sstatus en de ho nderd e n m ilj oenen Nederlandse rijk ssubs idi e z ijn hi er economi sc he en

bestuurlijke chaos troef. Tie ndui ze nden Antilli anen (ook het midd en- en hoge r kader) zoc ht e n
de afge lopell j are n hun he il in Nederl and.

Na 25 jaar wordt het tij d vooruit te kijk en.
Suriname hee ft een eige n plaats in de rij der nati es verworven en Illet de vi ering van een kwart
eeuw srefidellsi hoort de di scuss ie over de sta atkundi ge onatll31lkelijkheid in zij n huidige vorm
(wel o fni ette vroeg o nafhankelijk) a fges loten te
z ijn . Vee l be lan g rijker is th ans de vraag hoc

politici in Suriname vorm w illen en gaan geve n
aa n de toekomst. Met het aantreden van de
Nieuw-Front-rege rin g in septem ber 2000 lijkt
hel tij ten goede te kerell . a l is eni ge voorzic hti ghe id o p zijn pl aa ts, ze ker voo r wal betre ft de
S urin aam se po liti ek.
Voor het ee rst na lan ge t ijd hee rste er in S urin ame in nove mber 2000 eni g optimism e bij de
vierin g van de o na tll anke lijkh e id ingegeve n
door het aantrede n van de rege rin g- Venetiaan .
Het g etui gt van m oed dat pres ide nt Venetiaan e n
mini ster Gilds (Justiti e en Politie) van pl an z ijn
het mo re le aan z ien van de rege rin g te herstell en
doo r het trauma van de de cembe r-m oord en te
onderzoeke n en daarmee de rechtsstaat te herste llen en een beg in te makc Jlll1 el de bestrijding
van corrupti e.
Werke lijk perspec ti c fh ee tt Suriname al s het
bereid is z ic hze lf aan de e igen haren o mh oog te
trekk en en te leren op ei ge n benen te staan. Vee l
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lerin g kan hc.: t daarbij trekken van de ervaringen
in het buurland Guyana dat zit:h sedert het begin
van dc jaren ncgentig op eigcn kracht uit hct
moeras heen gcwerkt. Dit buurland werd recentelijk nog door het Internationaal Monetair
Fonds (IMF) gecompli mcnteerd vanwege zijn
monetair programma en het beleid op het gebied
van privatisering etl sc hulclc1l1l1anagc1l1ent. Nedalandse Iwlp bij het eco nomi sc he herstel van
Suriname 7al vooralsnog onontbeerlijk zijn,
Illaar ingebed dicl1cnte 7ijn in ee n relatie waarbij Nede rland op afstand blijft en Suriname het
idee van goml }!.O\ 'erlloll('e in praktijk brengt.
Een domper op de festiviteiten rond 25 jaar
sn:/idellsi vormde het overlijden van een \ iertal
prom inen te Surinamers: de po litici Eddy
Bruma (6 november) en Ilcnek Arro n (4 december) en de sc hrij ve rs II lIgo Pos ( II november) en
Edgar Cairo (16novcmber). Aan de laatste twee
is in de7e Oso een 111 Memoriam gewijd. maar
wij wilkn ook in de/.c inleiding even stil staan
bij de ze vier markante personen. Ilugo Pos was
in dejnreJl vijftig voorzitter van het toncelgczc lsdwp Thali a in Suriname, Na een carrière als
rechter in Japan. Suriname en Nederland
debu teerde hij pas op zijn 72,10;: als sc hrijver. De
prikkcJcllllc \ crhalcnbundcl lIel duusje 1'1111
Toefie kreeg in de Iiterai re krit iekcn de lofdie hij
verdi ende. In 1995 publiceerde Pos de autobiografie IJl Triplo. waarvoor hij de E.-d u-Perron prijs ontvi ng. Ilij schree f daarna nog nieuwe
ve rhalcnbundels en ve rraste met tonee lstukken
en ontelbare kwntrijncn die in diverse bundels
verschenen. li et ovcrlijdensbericht plaatste toepasselijk dc kwatrijn: 'BeIOf?(lIIe, kind. als ik
l'{lll

hier 1'('/'(III'Ulllreur lIier ollllllij. srraks h!oeir

lreel' deja,"'/IIUII

=011 her

1I'<,=el/

ell geurt de kaIl/IJe/joe/ie. Erger
:U It' rdll'ellell warell,- ik er

als

lIog :0/1 :1)11,

Edga r Cairo. ook wel ce.: ns de ':lI'a/'le VOlldel'
genoemd. hee n ecn omvHngrijke oeuvre op zijn
naam staan. Ilij sf.: hreef" zo·n veertig dichtbundel s. rom<lns. novellen cn toneelstukken. maar
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kreeg ni et de erkennin g waar hij Ilaar verlangde.
Zijn oeu\ re.: draaide voor ecn belangrijk deel om
de verhoudin g tussen (koloniaal) blank en
/.wart. Zijn laatste publicatie verscheen in 1988
en was een ni euwe bewerking van zijn Tellll!koe/
Kop:org.
Eddy I3rllm<l was de gees telijke vader ViJn
het clilturt:el en politiek nationalisme in Suriname en mct zijn Partij Nationalistische Republiek een belangrijke stuwendc kracht achter
de Surinaamse onaOlélnkelijkheid. Bruma's belangrij kstt: roll11oet vooral worden gezocht i n de
stimulering en verste rking vall het zei 1'bewlIslLijn \ an creolen en de opwaardering van
het SralliJlltongo.
Ilcnck Arron geldt als de architect of de vader van de Suri naamse onanlallkelijkheid. Hij
was in ede rland toen hij sl ierfop 4 december.
de dag na een boeiend debat overdie belangrijke
gebeurtenis in het Tropcnthealer in Amsterdam.
De weck ervoor was hij nog gehuldigd met de
hoogste onderscheiding van Surinamc. de Gele
Sier. Op de avond van 25 novcmber 1975 belee fdeA rron zij njillesl hUlI/': "Geefmij een vis
en ik La l u dankbaar Lijn , Maar geef mij de visnetten en ik La l /elfstélndig zij n'. riep hij die
a\'ond, Tijdens het debat in het TropcllIllcalcr
verte lde hij LelrvcrLckerd. humoristisch en vol
charisma over dc realisatie van de onaOlankelijkheid. Arro n memoreerde met smaak het gesp rek met premier Den Uy l over de hoogte van
dc ont wikkelingshu lp, Op het openingsbod (één
miljard gu lden) van Den Uyl repliceerde Arron:
·Collega. ik ben hier niet om gra ppen te maken.
Ik ben hierom zaken te doen'. Ui teindelijk wist
Arron na een knap onderhandelingsproces 3.5
miljard aan ontwikkelingshulp uit de wacht te
slepen. een bedrag dat een unicum genoemd
mag worden in de geschiedenis va n de dekolonisatie
Het thema van hCI I BS-co lloquiul11 in oktober 2000 was gewijd aan 25 jaar Onafhankelijkheid van Suriname. Hel kreeg als 1110tto
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Hans Ramsoedh & Wim Hoogbergen

mee: Suriname, 25 jaar Hier en Daar. Zoals de
titel suggereert stonden niet alleen de ontwikkelingen in Suriname van de afgelopen 25
jaar centraal, maar werd ook aandacht besteed
aan de positie van Surinamers in Nederland. In
dit themanummer is een aantal van de op I1ct
colloquium gehouden inleidingen opgenomen.
Daarnaast hebben wij een aantal auteurs gevraagd aan dit themanummer een bijdrage te
leveren: Gcrt Oostindie, John Jansen van Galen,
Chan Choenn ie, Wim Hoogbergen, Dirk Kruijt,
Thomas Polimé en Hans Ramsoedh,
Gert Oostindie doet de aftrap. In zijn bijdrage kijkt hij terug op 1975 , gaat in op de stemming in 2000 en ei ndigt mct voorspellingen over
de nabije en verderweg liggende toekomst. Jol1l1
Schuster belicht daarna één van de belangrijkste
oorzaken van de Surinaamse onafhankelijkheid: het feit dat Neder land van de kolonie
afwilde. De toename van het aantal immigratie
uit Surinamccl1 de negatieve beeldvorming over
deze mensen in de Nederlandse pers, maakte het
voor de Nederlandse politieke partijen aantrekke lijk om voor de onafllankelijkheid van Suriname te zijn. Nederland wou van de kolonie af
en toen deze dat ze lfook wilde, was de zaak snel
geregeld. Daardoor hoefden er ook geen maatregelen genomen te worden om de Surinaamse
immigrati e te reguleren.
- Binnen de Nederlandse politiek was vooral
de Partij van de Arbeid een groot voorstander
van de Surinaamse onafllankelijkheid, waarbij
natuurlijk de namen Joop den Uyl en Jan Pronk
genoemd worden. De betrokkenheid van de
PvdA bij de ontwikkelingen in Suriname is het
thema van de bijdrage van John Jansen van
Galen.ln het daarop volgende artikel gaanAd de
Bruyne, Astrid Runs en Hebe Verrest in op de
sinds de onafhankelijkheid steeds belangrijker
geworden Transatlantische contacten tussen
Suriname en Nederland met daarbij specifieke
aandacht voor de rol van de NGO's in deze contacten ,

Mies van Nickerk bespreekt de maatschappelijke positie van creoolse en hindostaanse
immigranten en hUil nakomelingen in Nederland. Zij stelt dat het beeld over Surinamers in
Nederland lange tijd niet onverdeeld positie f
was, zeker niet in de periode van de maSS3migratie. Voor Nederlanders waren 'Surinamers' toen nog overwegend creolen, die geassocieerd werden mei problemen rond drugs en
criminaliteit. Geleidelijk aan drong het tot een

breder publiek door dat er · ook zo iets als
hindostaanse Surinamers bestonden. Daarover
bleek de beeldvorming veel positiever, zij zouden het voorbeeld zijn van een geslaagde minderheid. In haar bijdrage gaat van Niekerk in op
de vraag in hoeverre dit contrast in de beeldvorming over Surinamers terecht is. Het artikel van

Roy Khemradj vormt een mooie aanvulling op
dat van Van Niekerk, omdat deze auteur met
name analyseert hoe de berichtgeving over Suriname tot stand komt, waarbij hij zijn voorbeelden kan illustreren aan de hand van het radioprogramma Zorg en Hoop, waaraan hij al lange
tijd een essentiële bijdrage levert. Sociale cohesie in de plurale Surinaamse samenl~ng is
het thema van Ruben Gowricharn. Hij draagt
verklaringen aan voor de stabiliteit van de Surinaamse samenleving en tracht tevens de vraag
te beantwoorden in hoeverre de Surinaamse ervaring te generaliseren is naar andere plurale, of
multi-etnische samenlevingen.
Woonden er in 1975 circa 150.000 Surinamers in Nederland, per I januari 2000 is hun
aantal verdubbeld naar ruim 300.000 personen .
Chan Choenni bewerkte voor dit themanummer
de 'Surinaamse' cijfers van het CBS. De
verdubbeling in 25 jaar blijkt zowe l het gevolg
van de natuurlijke groei door geboorten, als van
de voortdurende migratie uit Suriname. Glenn
Willemsen sluit hierbij 11100i aan met zijn artikel, waarin hij hetnationali sl11e van de in Nederland wonende Surinamers bespreekt. Als er
sprake is van enige vorm van nationalisme, hoe

SI/riname. 25jaar I-lier en Daal'
z iel dil diaspora nationalisme er dan conc reet
uit ? Wat betekent nati o na lisme voor S urinam ers
die in Nede rland wonen. Beschouwen z ij dit
land al s hun nieuwe thui s. hun nieuwe natie? Of
is hun verbondenheid of loya liteit grote r met
Suriname?
Een van de belangrijkste, maar nog nauwe lijks gedoc um ent eerde o ntw ikke lin g in eerste 25-jaar van het bestaan va n de Republiek
S uri name Iij kt de komst van gro te aa nt a ll en Braz ili anen. Op dit mo ment zij n zo'n 30.000 Braz i1ianen naar Surina me gem igreercL waar z ij voornamelijk we rk zaam zij n in de go udindu strie.
Hoogbergen, Kruijt en Poli mé, die in deze Oso
ove r 'Brazilianen en goud' sc hrij ven, verwachten dat de immigratie va n Brazilianen voo ral snog we l za l doo rgaan. Men komt het land gemakkelijk binnen, de overhe id is cou lant en het
land is vrij van g ro te etni sc he spa nnin gen.
Hans Ramsoedh sluit het themanulllm er af
mei een overzic ht van de Surinami sti ek tussen
1975 el1 2000. Omdat het onmogelijk is in te
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gaa n op de enor me productie a<ln 1it e rat uur ove r
S urinam e die in de afgelopen 25 jaar is versc henen, heeft hij ziehzelfeen groot aantal beperki ngen moete n o pl eggen. De Surinam istiek beslaa t
de studi e va n de Surinaamse samenl evi ng in al
haar (h istorisc he. soc iale, econom ische. cultu rele en geografisc he) facette n. Tot de cu lturele
facetten kunnen onder meer worden ge rekend
de religie. kunsten, laal- en letterkunde. In z ijn
bijdrage moest hij de taal- en letterk unde buiten
beschouwing late n, en verder was cr ook geen
ruimte om in te gaan op de veelvoud van artikelen die versche nen z ijn . Hij beperkt zich
daarom tot mo nografieë n. Voor ee n uitgebreid
overzicht van art ike len op het terrein van de
S urin amisti ek ve rw ij st h ij naar de relevante bibli ografieë n e n catalog i.
Tot slot : Edv.' in Marshall en Lucia Nankoc
hebben meegewerkt aa n de organ isatie va n het

co lloqui um in Ilet afgelopen najaar. IB S is hun
hiervoor e rk ente lijk .

Gert Oostindie

Suriname en Nederland, 1975,2000, 2050
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2000, eell kwart eeuw nadat SI/riname
ol1qfhankelUk werd, is \I'eer veel, =eer lIeel
ge,\prokell en geschrevell OI'er de toedracht vall
hel sraalkulldige (~/.~cheid, dat in de praktijk
alleshelwlve eell scheiding bleek te ::(jll. Over
de w(j::e waarop de s·oevcreiniteitsoverdracht
::(jl/ beslag kreeg, ol'er de hooJdrulspeiers. of
=u h~l \·erdienclI (~l dal hUil juisl blaam IreJi.
over de gevolgen Foor Suriname ell voor de
Slirillaams · Neder/a1ldse hetrekkingelI, en over
de I'raag hoe I1U verder tussen de::e twee
schUl/baar voor eeuwig tot elkaar \'eroOf·deelde lalldell. Inmiddels is de hausse van
herdenkingen en mediabelangsfelling - die nog
eel/s werd aangewakkerd door het lragische
over/Uden van olld-premier Henck Al'rDn, in
NederlOfIlI, op 4 december - achter de rllg. Tijd
voor eell terugblik up /975 en up de stemmillg
in 2000, en voor een vooruitblik op de nahUe
en verdere toekomst. De leer =ij gewaarSc/IIIII 'rI. Met alle respect kali ik toch een paar
harde woorden lI;e/ vemlljden. 1
11

'MODEL DEKOLONISATIE'

Een 'model deko loni satie' wilde het kabinelDen Uyl van de Surinaamse onafllankelijkheid
maken, na het traumati sc h ve rlope n afscheid
va n Indonesië. In ze kere z in lukt e dat. Er werd
geen bloed ve rgoten, de soevereiniteitsoverdrac ht werd keurig aan de o nderhandelin gsta-

fel ge rege ld. De vruchten bleken echter bitter.
Een kwart ee uw later is de Rep ubli ek ge tekend
door ee n langgerekte economische cri sis en de
exodus naar Neder land ; democratie en rechtsstaat li epe n zware klappen op. Voor hulp in
deze bange dagen kan Suri name zich nog a ltijd
slechts op één buitenland ri chte n, het VOortna-

ligc moederland. De 'modeldekolonisatie . ver·
keerde in haar tegendeel.

Achteraf verwondert deze uitkomst niet.
Zoa ls zove le Caraïbische landen is Suriname

klein, well icht te klein 0111 levensvatbaar te zijn
als onafllankelijkc staal. Sinds de jaren zest ig

we rden ook vrijwel alle Enge lstalige landen in
de Ca raïben onaflulIlke lij k. Het heeft ze even-

min als Suriname veel voordeel gebracht in
ve rge lijking tot de voormalige koloniën die
hun banden met het moederland behielden.
Ideologisch en cultureel mi ssc hi en, maar verder? De Frans-Caraïbische pro vincies. de Ne-

derlandse Antillen en Aruba zijn dankzij hun
postkoloniale reddingslijnen veel rijker dan de
rest. De bescherming van democratie en
rechtsstaat is er beter gewaarborgd; een evenknie va n BOLitersc zou zich op Curaçao of
Martinique nog geen dag handha ven.
He laas voor Suriname is het in zicht dat micro-state n een hoge prijs betalen voor hun 011-

aftlankelijkheid pas later gerijpt. li et is achte raf onth utsend hoe weinig rond 1975 werd
gesproken ove r de levensvatbaarheid van het
land - al than s door de voorstanders. De
Su rin aamse oppos itie hamerde op de zwakke
econom ie, de etnische ve rdee ldh e id va n het
land die het politieke bedrijf overwoekerde en
de geopol itieke kwetsbaarheid. Haar bedenkinge n werden echter vrijwel genegeerd. In de
retoriek van de Su rinaam se nati o nali sten was
voor zulk e tegenwcrpingen gee n plaats. De lijd
was gekomen 0111 a fstand te nemen van de
overheerser van we leer, en wel nl!.
Nederland sp rak het niet tegen. Rond 1970
had de Ha agse politiek zich vrijwe l kamc rbreed bckeerd tot hl:t standpunt dat Suri na me en de Ant illen onaillankelijk moesten

o.'iD, Tijdschr{/i roor Sl/rilul(IJIIse Toolkl/nde, Letrerkullde, Culrl/ur ell Geschiedel/is 20( I)." /0-22

Suril/u/JIe e/l Neder/mul. /975. lO()O. J050

worden. De bclo:lngrijkstc overweging daarbij
was een ideologische. In het buitenland kondcn
de Koninkrijksbanden worden versleten voor
koloniaal. cen schrikbeeld voor een "gidsland'
in spe. Ook riep het vrij hoge niveau van de
ontwikkelingshulp steeds mcer bedenkingen
op. En ten slotte begon men zich zorgen te
maken over de toenemende Sllrinaamsc migratie naar Nederland. Tastbarc belangen da<lrentegen waren er nauwelijks. Dit leverde de
conclusie op dat Nederland niets meer te zoekeil had in de CaraïbL'll.
Op I-laags aandringen. vooral van de linkse
oppositie, was in 1970 een Koninkrijkscommissic opgericht om voorstellen voor
nieuwe verhoudingen te ontwikkelen. Het
werk vlotte niet. Een soevereiniteitsoverdracht
bleek voor de Surin<lamsc en Antilliaanse delegaties niet aantrekkelijk. Zij bewezen cr wel
lippendienst aall, om de Hollanders niet tegen
de haren te su·ijken. maar altijd met de toevoeging dat een lange 'overgangsperiode' onontbeerlijk was. Dc centrum-rechtsc kabinetten onder De Jong cn Bieshcuvel haddcn weinig moeite mct dezc opstelling. De Caraïbische
rijksdelen waren misschien wcl zorgenkindjes,
maar die zorgen wogen nict erg zwaar.
MeI het aantreden van het kabinct-Den Uyl
werd Den I-laag plotseling ongeduldig. Voor
links gold het manifest KeerpuIlt /972 als uitgangspunt. Hierin was zonder omhaal gesteld:
'Suriname en dc Ncderlandse Antillen worden
voor eind 1976 onaHJal1kcJijk'. Met het aantre ~
den van het kabinet -Den Uyl lag de weg open
om dil doel te verwezcnlijken. Tot hun frustratie merkten ook Den Uyl en zijn jonge minister
voor Ontwikkelingssamenwerking Pronk echt~r dat het animo overzee gering was. Het
kabinet had een doel. maar geen breekijzers.
Dit veranderde met het aantreden van het
kabinet-Arrol1. dat in zijn regeringsverklaring
van 15 februari 1974 stelde dat Suriname vóór
1976 onaf113nkelijk zou worden. Daarmec was
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een uniek(' roliticke conjuilctuur gecreëerd.
wanrvan beide regeringen gebruik H-'cnslen te
maken. In nauwe samenwerking toog men aan
het werk. Allengs bleek - een teken aan de
wand dal angstvallig met de mantel der liefde
werd bedekt - dat vrijwel alle wClgevende en
bestuurlijke maatregelen in Den Haag 1ll0C"lcn
worden uitgewerkt. Ook werd steeds duiddij ker dat de wcns tot on~dhankclijkheid voornamelijk leefde in hct door creoolse partijen gedomincerde kabinet-Arroll.
Nederland etfende hel pad Illet steeds ruimere toezeggingen. Had het kabinet-Den Uyl
aanvankelijk cen bedrag van I miljard aan ontwikkelingshulp in gcdachtcn, de uiteindelijke
'bruidsschat' bedroeg ruim 3,5 miljard. zo'n
10.000 gulden pcr Surinamer. Den llaag aanvaardde bovendicn een blijvende verantwoordelijkheid voor dc ontwikkeling van Suriname.
Ook werd overecngekomen dat iedere Surinamcr lOt 1980 voor het Nedcrlandcrschap kon
kiezen, al \Vas aanvankelijk gedacht aan een
scheiding van de nationaliteiten pcr J 975 or
zelfs eerder. Noch Den I-laag, noch Paramaribo
durfde het zich aftekenendc drama van de exodu~ legen tc gaan; en dus wns de Republiek al
bij de start zwaar gehandicapl door hel vertn.:: k
van zo velen. de lokale elites voorop.
De Hindoestaanse oppositie was en b1cd'
fel tegenstander van dc onanlankel ijkhcid, dat
"creoolse ding'. Een retl:rcndulll werd niet gehouden. Bijna een derde van dc bevolking
stemde meI de voclcn door de wijk te nemen
naar het moederland. Lang ontbrak zei fs de
verciste parlementaire meerderheid. Uiteindl:lijk werd een mecrderheid van zegge en
schrijve één stem gcvonden. Pas toen dit duidelijk was schikte dc oppositie zich in het on vermijdelijke. lOl opluchting van het kabinetArron en van Den Haag.
Het kabinet-Den Uyl. moel worden vastgestcl(1. grcep de kans 0111 zijn eigen program
te verwezenlijken en wuifdc bedenkingcn al te
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luchtig weg. Daarbij kwam het goed uit dat in
eigen land het beleid nallwelijks bezware n opriep, behalve waar het ging 0111 het netelige
migratievraagstuk, waar Dcn Uyl s laph eid
werd venvetcn omdat hij niets deed tegen de
uitstroom uit Suriname. Het telde echter niet
zwaar, ook niet bi nn en het kabinet. De toenmalige KVP-l11inistcrs Lubbers en Van der Stee
verklaarden achteraf dat Den Uyl en Pronk het
beleid uitzetten. Hun ·politieke geweld ' en
' heilige drang' zouden bepalend zijn geweest. 2
De rest geloofde het wel. Er waren wel belangrijker zaken aan de orde dan Suri name. Uiteraard klinkt in de opstellin g van be ide K VP-ers
ook we l een behoefte doo r de verantwoordelijkh e id af te sc hui ve n voor wat nu in Haagse
kringen vr ij algemeen a ls aanvechtbaar en
mislukt beleid wo rdt beschouwd. A ll es wijst er
echter op dal inderdaad s lec ht s een paar ministers - naast de gehaaste Den Uyl en Pronk ook
de bedae ht zamere De Gaay Fortman, die vee lal
werd gepassee rd door de twee PvdA-ers - het
beleid bepaalden.
De gang van zaken levert geen flatt ere nd
beeld op. Den Uyl en Pronk hadden beiden
daadkracht, een duidelijke beleidsvisie en
haast met het verwezen lijk en ervan, tegelijk
wcinig ervarin g in de intel11ationalc politiek of
de Koninkrijksvcrhoudingen en weinig geduld
met tegenwerpi ngen binnen het kabinet, de
Haagse wereld, of de overzijde van de oceaan.
De Gaay Fortl11an werkte loyaa l mee aan dit
beleid voo r Suriname (maar niet voor de Antillen). Binnen hel kabinet waren er s lech ts
we inigen die met zovee l woo rden een zeer
sne ll e soevere inite itsoverd racht aan Suriname
afke urd en. De KVP-er Westerterp was een
uitzondering. Z ijn stem had ech ter geen gewicht in een kab ine t waar vurige voorsta nd ers
het beleid hcpaalden en ge matigden en neutralen s lec ht s vo lgden: de beslissing die voor
Suriname cruciaal was, had in Den Haag weinig politiek gewicht.

Over het migratievraagstuk liepen de
scheidslijnen weer anders. H ier waren het de
K VP-er Van Ag! en D66-er Gruijters die een
harde opstelling bepleitten; buiten hel kabinet
deed Wiegels VVD niet anders. In 1970 woonden nog geen 30.000 Surinamers in Nederland,
in 1975 ruim 100.000. Deze op z ich toch zonder grote incidenten verlopen immigratie riep
in Nederland veel commoti e op. Den Uyl
vreesde weliswaar het voo l1bestaan van 'twee
communicerende vaten' , maar wenste niet in tc
grijpen. Het sluiten van de grenzen was mogelijk, maar tegelijk onbesp reekbaar. Hij vond
het onaanvaardbaar de S urin amers de vrije
toegang tot Nederland te ontnemen , zo lang hun
land niet soeverein was. Bovendien zou ZO' I1
maatregel kunnen worden opgevat als
xenofobie - een signaal dat in het ge heel nict
strookte met Den Uy ls idea len, noch met het
ze lfbeeld dat de Neder landse e lites koesterden
van hun samen levi ng.
Deze afweging we rd gecomplicee rd doordat oo k de effecten voor Suriname in ogenschouw moesten worden genomen. De stroom
van emigranten was ee n fnuikende aderlating.
Dit argument, aanvankelijk wellicht nog een
gclegenhe idsargument om de Nederlandse samenleving te vrijwa ren va n een kennelijk ongewenste toestroom, won aan de voora vond
van de ona tllanke lijkheid aan kracht. De Nederlandse politiek stond hier voor de vrijwe l
ondoenlijke opgave de belangen va n het land
Suriname, dat spoed ig onatllankelijk zou zij n
en door de exodus werd gesc haad , te verzocnen
met die van individuele Surinamers, die van
hun rechten a ls burgers van het Koninkrijk gebruik maakten door hun geboorte land te ve rrui len voo r het we lvare nder en als vei li ger ervaren 'moederland'.
Het kabinct-Arron vond de exodus problematisch, maar kon 0111 binnenlands-politiekc
redenen Neder land niet verzoeken de uitstroom te beteugelen. noch ze lf daartoe het
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initiatief nem en. Er werd juist hard onderhan-

deld om de vrije toegang tot

ederland zo lang

mogelijk Opl!r1 IC houd en. Dit was mede noodza ke lijk om de oppositie tenminste in deze

kwestie voor zic h tc winnen. Voor Nederland
stond hel in harmonie bereiken van de
soeve reiniteit sove rdracht voorop: daa rmee zou
ook. was de hoopvol le gedachte, de Surinaamse exodus vanzelf tol een einde komen.
Uiteindelijk reageerde hel kabinet-Den Uyl
slechts reac tief. Een toelatings regeling werd
niet ingevoerd . Het beleid faalde volkomen

waal' het ging om het indammen va n de immigratie. Illaar was meer succesvol in de opvang
van de Surinamers. li et va ngnet dal werd gespannen 0111 hun integra tie tc bespoedigen zou
hel kabinet -A rron binnenskamers lOl de verzuchtin g brengen dat Nederland het zijn landgenote n wel erg aantrekkelijk maakte de enkele re is te o nd ern emen. Voor de individuele
Surinamer die dc overtocht naar Nederland
maakte was dit laatste. én de moge lijkheid om
in de Nederlandse sa menleving een nieuwe
starl te maken , een positieve uitkomst. De
grote ve rl iezer in deze geschieden is van halfs lac htige opstellingen was de jonge Republiek
Suriname. Niet zo nder grond verzuchtte het
linkse boegbeeld Pronk ooit dat een rechts kabinet de de koloni sa tie va n Suriname misschien
beier zo u hebben aangepakt

EEN KWART EEUW LATER
Op 25 november 1975 werd de Republiek Suriname geproclameerd. Een z ichtbaar geëmotioneerde Den Uyltrok het boetekleed aan over
eeuwen
koloniali s me
en
hedendaagse
welvaartsverschi ll en. Hij typeerde de korte
aanloop a ls "geen pijnlijk proces, maar een
scheppende be zigheid, o ndanks misverstanden
en so ms harde onderhandelingen'. De Surinaamse parlementsvoo rzitter W ij nl uin sprak de
achteraf wrange verwachting uit dat dc nieuwe
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grondwet 70U waarbo rgen 'da t nooit in dit door
God gezt::ge nd land de fundamentele menselijke rechten met de voeten getreden zullen
worden'. Arron gewaagde va n nationale saamhorigh eid, van het feit 'dat va naf dit moment
de Neder1.andse paraplu boven ons hoofd is
dichtgeklapt'. I-lij bes loot met een naar zo u
blijken vergeefse oproep aan dc ve rtrokken
Surinamers 0111 terug te kercn.
Hooggestcmde ve rwachtingen. bittere te leurstellingen. Wat ging er mis? Het allerbelangrij kste. lijkt mij, is dat aan beide zijden
vo lstrekt irreële verwachtingen leefden over de
positieve efTecten van de onafllankelijkheid.
De fundamentele zwak te va n een - naar
bevolkingsomvang
klein en etnisch ern st ig
ve rdeeld land werd willens en wctens naar de
marge van het debat verweze n. terwijl het
centraal had moeten staan . De Iragiek wilde dat
juist het vraags tuk van de ona flwnkelijkheid de
etnische en po litieke tegenstellingen aanwakkerde . Voor zover de beide regeringen hiervoor
al oog hadden lieten z ij het in ieder geval geen
belangrijke, laat staan cen doo rs laggevende rol
spelen in hun be leid.
Wanneer wij in aanmcrking ncmen dat in de
Koninkrijk srelaties belangrijke besluitvorming
gewoonlijk lang overleg pleegt te vergen. is de
termijn van zo' n twintig maanden waarin de
onafhankelijkheid werd verwezenlijkt builengewoon kort. De twee geestverwante kabinetlen waren z ieh al te goed bewust van de ve rgankelijkheid van de politieke conjunctuur, en
maakten daarom de grootste haast. Formeel
slaagden z ij . Maar had Dcn Uyl nu gelijk, toen
hij achteraf de soeve reiniteitsoverdracht tot de
hoogtepunten van zij n kabinet rekende? Het is
gemakkelijk 0111 deze vraag in het licht van wat
later gebeurde ontkennend te beantwoorden,
zoa ls de tocn opposi tione le VVD nu g raag
docl. (Bo lkestein introducccrclc hiervoor, conform Lac hmon , de s telling dat Nederland SurÎname heeft . geabandonneerd'.)
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Er zij n tegenargumenten. Welli cht het belangrijkste is de gedac htenoefe ning wat zou
zijn gebeurd als Den Haag zij n med ewerkin g
ni et had ve rl eend. Het lijdt gee n twijfe l dat het
kabinel-Arron dan militant zo u hebben ge reagee rd. zoa ls Den Uyl bij z ijn eerste bezoek al s
minister-president aa n Suriname, eind februari
1974, al te verstaan was gegeven. Arren waarsc hu wde toen Den Uyl voo r tege nwerking. Een
onnodige waarschuwing, maakte Den Uyl toen
direct duid elijk. Vanzelfsprekend zo u hij niet
tegenwe rken : 'In dat geva l zo u Nederland
onmiddellijk al s een koloni se rende mogendheid worden gedood ve rfd.' Maar waarem zo u
hij ook? Hij was 'persoonlijk blij ' mct de regeringsverklaring, di e hij als 'bevrijde nd en
verhelderend' had ervaren. Natuurlijk, ' de tijd
was wel erg krap bemeten ', maar het zo u wel
lukk en. En uiteraard kon Suriname ook na de
onafhankelijkheid rekenen op ee n 's pec ia le
hulpre lat ie', a l was dat gee n 'b lanco cheque'.
De godfa th er van de onafllankelijkileid, minister Bruma, waarschuwde toch nog even tegen trainering va n Nederlandse zijde. Den Uyl
kon hem geruststellen. De PvdA zo u 'reserve
op dit punt niet beg rijpen'
Maar tijd ens dat ze lfde bezoe k aan Paramaribo ilad Den Uyl ook de oppositie gesproken,
di e hem in niet mi s te verstane bewoordingen
duid e lijk maakte geen spoedige onafhankelijkheid te ambiëren. Lachmon , ook toen leider
van de VHP, sprak z ijn sterke zorg uit over de
toe komstige besc herming van democratie en
men senrec hten. Den Uyl zag het allemaal niet
zo so mber in, en zo u de volgende twintig maanden alles doen 0111 de oppositie over te hal en het
'onvermijdel ijke ' tc accepteren.
Zo kan de opstelling van het kabinet-Den
Uy l worden ge karakteri see rd als een loyale,
maar ook we l gretige med ewerking aan de
plannen va n het kabinet-Arren. Het succes van
hel Nederlandse beleid lag vooral in het feit dat
het he le preces vrij harmoni e us verliep. Geen

bloed verg ieten, een genereuze Haagse opstelling, een oppositie di e uiteinde lijk , hoezeer
ook met tege nz in . het feest meevierde. In die
zin lee k Den Uy l hel Indon esische trauma af
te sc hudd en.
Achteraf heb ben de drie belang rijk ste spelers aan Nederlandse zijde. Den Uyl , Pro nk en
De Gaay Fortman, sterk de nadruk ge legd op
het 'o nvc rlnijdelijk c' van de toc h door Suriname ze lf gezoc hte onafhank e lijkhei d, op de
ondank s alle hecti ek en spannin ge n toch harmonieuze wijze waarop de soeve rei nitei tsove rdracht in zijn werk was gegaa n, cn op de
weliswaar hoger dan verwachte, maar loch
aa nvaardbare 'prij s' van de onderhandelingen.
Als belangrijk ste sc haduwz ijden wezen z ij op
de exodus en het lege r. dal vijf jaar na zijn
ins te lling de ma cht zo u g rijpen. Tevredenheid
overh ee rste ec hter, althans bij de PvdA -ers. 111
Den Uyls woorden: ' H et is dc eerste keer in de
geschi ede ni s dal ee n voormalig koloni sercnd
land ee n cx-kolonie op die manier op de been
helpt. Zo hoort het, maar het is uni ek.' Pronk
redeneert ook nu nog zo. De Gaay Fortman
ging met allengs ge mengd er gevoe lens terugkijken op de 'de onafllankc lijkheid di e ik niet
heb begeerd' , en die zou z ijn stukgelopen door
Surinaamse ' karakterfouten: egoïsme en lui he id ' (sic).
Helaas kan het succes van de onafhankelijkheid niet alleen worden afgemeten aan de
vraag of en hoe het pad erhecn werd geë ffend .
Uiteindelijk gaa t het om de zo rgvuldigheid van
de afwegingen, dc vraag of we rke lijk se ri e us
is nagedacht over de leve nsvatbaarhe id van de
Republiek. En dan moet toch worden vastgeste ld dat noch het kabinet -Arren, noc h het kabinet- Den Uyl Surinamc cen goede dienst heeft
bewezen. Nederland daarentegen is er ni et
slechter van geword en. De meeste Surinamers
in Nederland zijn vrij snel en goed ipte burgerd. De zo vaak gehekelde 'bruidsschat' aan
Surinam e is nog slec ht s voo r dc hel ft da adwer-
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kelijk uitbcfan ld,/)('(//I/I{S voor Nede rl and . Bovend ien, een cyn ische ove rwegi ng, was Suriname hilli/en het Koninkrijk geb leven, dan was
de hulp veel ruim er gewecs L Deze argumenlen
staan we l heel ver ar va n de 'model dekolonisat ie' van Den Uy 1.
Wat meer zelfKriti ek lijkt gepast. Allereers t
over de a l te grote gn.:: ti ghe id waa rm ee het kabinct- Den Uy l meewerkte meI het kabinetArron. De Oppos ili e werd onvoldoende se rieus
geno men. Ook Nederland was nict bereid lol
hel peilen van de bevolking. De besliss in g het
alle krap bemeten tijdschema tc vo lgen ge tuigt
van een terechte inschatting dat het momentum
van deze jaren niet terug zou komen. Elementaire vragen over de legi timit e it van deze regerin g en het gehe le proces werden ontweken.
Al s s meerolie in d it hele hectisc he proces
werkte de tegemoetkomende hOlldin g va n
Nederl and aa n de o nderhande lin gs tafel. Het
biza rre was dat de uitkomst ee n al bij voorbaa t
machteloze republiek was. Alles getuigde van
de Nede rl andse overtLli g ing dat een voo rt ze ttin g va n de nauwe betrekkingen onontbee rlijk
wa s. Maar waaro m dan die onaillankelijkheid?
Blijft het feit dat de dekolonisatie gewe ldl oos en ze lfs betrekkelijk harm oni eus ve rli ep. D<lt was een ge lukki ge uitkom st, a lth ans
gezien dc ges pan nen intern e etni sc he ve rh o udingen in Suriname - voor de natievorming in
het land zeil' zo u het wellicht vee l beter zijn
geweest a ls de o naill ankc lijkheid was bevochten , 111 plaats van door de voormalige
kol on isator zo gre ti g ve rlec: nd . Dat laatste kan
het kabinet-Den Uy l uit eraard niet worden
ve rwe ten. Maar de trot s va n Den Uyl op ' de
manier waarop het kabinet het o nafh an kelijk
worden va n S uriname heeft bege lei d'. door
hem zelfs beschreven als het 'grootste succes'
van z ijn regeerpe ri odc. is dub ic us.
Het Nederlandse bele id werd, moet achteraf wo rden vastgesteld, in de eerste plaats
ingegeven door e igenbe lang en de obsessie nu
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eens 'goed' te dekoloniseren. anders dan In
lndonesi0. Met de beste bedoelingen mi sschien . maar uit eindelijk toch 0 111 7clf een
probleem buiten de rijksgren zen tc brengen
had Nede rland z ieh van Suri nam e untda~lJ1.
Daarvoo r is de term 'Illodeldekolonisatic' eell
gotspe geble ken. Met de beste bedoel in gen
misschien. Met mooie woo rden ook, zoa ls dl..:
Curaçaose sc hrij ve r Boe li va n Leeuwen zich
herinnert: ' De tragiek van Surin ame is dat het
Nederla nd zo serie us nam. A ls Nede rland zei
voor o naillanke lijkheid vo ll edig begrip te hebben, dan zag S urin ame z ich gesterkt. In pklats
van dar Nederland ze i: "denk aan de gevaren!"
Nederland smee rd e die weg met bOll..:r in.' In
zijn ideologische blindheid onderkende ook
het kabinet-Den Uyl die gevaren niet goed. Dat
pleit het kabinet wel li cht vrij van cic beschuldiging va n e igenz uchti g op trede n, maar niet
va n haa st en onzorgv uldig he id .
En aan Surin aa mse kant? Het is tckenend
dat de Surinaamse sc heid slijnen van toc n in de
politiek ook vandaag recht overeind staan. Jage rn ath Lachmoll, nog altijd leider van de Hin doestaanse V HP, voe lt zic h 'door de Nederlandse politiek in de steek ge!ellen' . Partijgenoo t Jnan Adhin oordeelt strenger: 'Nede rlan d heeft zijn plichtcn ve rzaak t, hel heeft ons
de woestijn in gcstuurd .' NPS-politici als de
toen malige premier Hcnc k Arron cn Rona Id
Venetiaan - toe n mini s te r van Onde rwijs, Illi
voor de tweede maal pres iden t - too nden z ic h
aa n dc vooravo nd va n de vierin ge n in 2000
daarentegen nog altijd tevreden dal 'wc eindelijk de zaak in e igen hand en hebbe n ge no men'. Ook de laats te gouverneur, en aansluitend eerste pres ide nt van Surin ame, Johan
Ferri er. karakter isee rt de opstelling va n het
kabinet-Den Uy l a ls 'correct' en 'zorgv uldi g' .
Het was nu ee nmaal tijd geworde n, Suriname
moes t de volwassenheid aanvaarden: 'A ll es
wees erop dat het goed kon gaan.' De o pposit ie
haalt zijn ge lijk, de voorstand ers herhal en de
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argumenten van toen: in de standpunten zit al
even weinig beweging als in de generatiewisseling in de oude Surinaamse partijen. Met
dien verstande dat ook de oppositie zich s;nds
lang heeft geschikt in het onvennijde lijke en
daarom wa t voorzichtiger praat over wat (ook)

had kunnen zijn.
En de stemming eind 2000 onder Surinamers in Nederland? Rond de 25 c november
waren in de media allerlei meningen te horen
en te lezen, va riërend van trots via gelatenheid
tot cynisme. Ook hi er vee l van een herhaling
van zetten, waarbij echter de toonzetting niet
meer helemaa l deze lfde kan z ijn als een kwart
eeuw geleden. Het is onmogelijk de ogen te

sluiten voor het feit dat de onafhankelijkheid
weinig heeft gebracht van wat de voorstanders
beoogden, en vee l van het onheil waarvoor de
tegenstanders waarschuwden. Dat zo onomwonden uitspreken is hard, en wie hart heeft
voor Suriname aarze lt om zulke duidelijke taa l
te spreken. Het is dubbel hard zo hard te sp re-

ken vanuit Nederland, en zeker voor Surinaamse Nederlanders, die ze lf de ve ilige Europese kant van de oceaan hebben gekozen.

net-Afron daarentegen kwamen nauwelijks aan

de orde. Waar het ging orn de exodus, werd

uitvoerig gesproken over het feit dat in Den
Haag is overwogen deze eell halt loe te roepen ,
terwijl het wellicht opmerkel ijker is dat dit
nooit se ri eus is nagestreefd. En voora l: terwijl

het crucia le gegeven juist is dat het onafhankelijkheidsstreven de beslissende impuls
gaf aan de exodus, terwijl die uittocht vervo lgens de republiek decennia achteruit plaatste.

Niemand van de Surinaamse Nederlanders zou
zich daarover schuld ig moeten voelen; dat is
het punt ook niet. Het punt is dat ana lyses die
deze fei ten niet onder ogen z ien lijden aan
bizarre vertekening.

Uitzonderlijk triest, in ve le opzichten, was
het plotselinge overlijden van Arron. Hij was

een man met een missie, en wie hem heeft
gekend weet dat z ijn idea lisme oprec ht was. Te

tragischer dat hij juist in deze dagen, uitgerekend in Nederland. en juist na debatten waarin
hij steeds weer sceptici moest zien te overtu igen van zijn gelijk van 1975, zo onverwacht de
geest gaf. De reacties op zij n dood getuigden

van onthutsing, mededogen, respect, zoa ls

In de praktijk is er daarom in de laatste
maanden van 2000 veel om de hete brei heen
gedraaid. Daaruit spreekt een begrijpelijk en

ring: hoe kunnen wij, zoals zovelen publiekelijk deden, Arron eren als de vader van de

invoelbaar mededogen met de Surinamers
dáár, maar overigens bij sommigen ook een
onwil om een realiteit onder ogen te zien, een

republiek , zonder toch ook vast te stell en dat
de onafhankelijkheid, op zij n best, een vely
mixed blessing was? Opnieuw: het was wat mij

geb rek wellicht ook aan ze lfkritiek. In ze kere
zin werd dat ook pijnlijk duidelijk op het IBSco lloquium va n 28 oktobe r 2000, gewijd aan
de thematiek van de onafhankelijkheid en de
ontwikke ling van de republiek en de Suri-

betreft een oorverdovend stil zw ijgen dat de
publieke herinnering aan Arron kenmerkte ,

naams-Nederlandse betrekkingen sindsdien. J
Opnieuw - wa nt dit is bepaald niet het eerste
colloqu ium of congres in deze sfeer - ging de
meeste aandacht uit naar wat Nederland niet

gepast. En tocll, mei alle eerb ied en waarde-

niet de open afweging di e een belangrijk poli-

ticus verdient.
BETREKKlNGEN 197 5-2000

Met de soevereiniteitsove rdracht gaf Nederland fonneel zijn zeggenschap over Suriname

goed had gedaan. V ragen omtre nt de reali-

op. De praktijk was anders. Bij gebrek aan

teitszin van het onafllankelijkheidsstreven en
de legitimiteit van het optreden van het kabi-

alternatieven bleef Suriname zich voornamelijk op Nede rland oriënteren; Den Haag liet dat
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gebe uren en voedd e het doo r z ijn opstell ing
ze lfs, Na uwe be trokk enh eid du s, maa r s lec hts
éé nm aal was de Nederl and se overh e id net zo
doo rt as tend a ls in de jaren 1974 - 1975; dat was
na de deee mb ennoord en, in ! 982, toe n de
ont w ikk e lin gs hulp werd sto pgezet.
De moe ilijk e gesc hi edeni s van de republi ek
Surin ame is bekend , Het fa len va n de cersfC
democra ti sc he kab in ett en - het moct gezegd ,
ond er premi er A rron, De milita ire co up , de
b urgeroorlog, het moe iza me herste l va n de democrati e wa arbij Den I-laag o nmi sbaar bleek,
De voortd urende exodu s, De corrumperi ng en
uitho llin g van het staa tsgezag, di e oo k in de
mcer democ rat isc he bestuurs peri odes slec ht s
beperkt kon wo rden aa nge pak t. De vrijv,/e l ono nd erbro ken va l va n de economi e,
In deze he le geschi edeni s was Den Haag na
Para maribo de belangrij kste spe ler. nu eens
doo l' ac tieve be trokk enhe id. dan wee r door demon strati eve afz ijdi gheid. Bij de soeve re init eitsove rdracht va n 1975 had Nederland ee n
blijven d e verant woo rd elijkh eid voor de o nt wikk e lin g va n S uriname aa nvaard ; nadat d e
ove ree nge komen 'vcrdra gsmidde len . wa ren
uit gegeve n ko n de republiek dus in princ ipe op
een ni euwe hulpovc ree nk o mst rekenen. In
1975 was gedacht da t de 3,5 milj ard in ti en to t
vij fti en jaa r zo ude n zij n lIitgegeven. N iets
bl ee k minder waa r. Tusse n 1982 (de d eeem berl11 oorde n) en 1987 (het herstel van de democrati e) werd vrij we l geen hul p verleend,
tu sse n 1997 en 2000 (kabin et-Wijdenbosc h)
lag het hll!pni vca u zeer laag. In de tu ssenli gge nde peri oden was de bere idh eid 0 111 de vc /"drag midd elen daadwe rk elijk beschikbaa r te
stel1 en er we l, mu ar lagen de gerea liseerde
uit gavenni vea us ze ld en zo hoog al s was gepland: de be lan grijk ste reden was, zek er in
Haagse optiek. het gebrek aa n 'a bsorpli cvermogen ' van de S urinaam se eco nomi e, Ee nvo udi ge r gezegd: te we ini g goede pl annen. ee n
te zwa kk e best uurlijk e infrastru ctuur.
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De b it tere iron ie w il da t nog steeds ee n
groot dee l va ll de verdrags midd elen ni et zijn
bes teed (en door de int1a tie inmi dde ls vee l
m inder waa rd z ijn geworde n). De toc h a l rijkere Ant ill en en Aruba. di e zich me t s ucces
he fti g hadden verzet tegen ee n opge legde o nafh ank e lijkhe id, zo ude n in het laat ste kwart
va n de tw inti gste ec uw tweemaa l zovee l ont w ik ke lin gs hulp ontva ngen a ls Su rinnme. pe r
hoo lä va n de bevo lkin g ze lfs ruim d ri emaa l
zuvee l. Die iron ie is temee r bitter a ls w ij ons
bedenken dat j ui st de hoogte va n de bruidsschat als instrum ent \vas in geze t 0 111 de tege nstand ers van de o naJll ank elijkhcid ove r de
stree p te trekk en. C r iti ci in Nederl a nd vo nde n
het bedrag vee l te hoog, Ee n cy ni c us kan nu
vas tstell en dat Den Uy J me t dc soevereini te itsoverd rac ht in ieder geval de Nederl andse
be las tin g betaler ee n goede di enst hee ft hewezen.
Het gaa t in de hede ndaagse postk o lo ni ale
bet rek kin ge n lIi /era,ard ni et a ll ee n o m ge ld kwes ti es. en tro uwe ns oo k ni et a lleen o m de
int ergo uvernem ent e le band en. Esse nti ec l zij n
de banden tu sse n de Surin aa mse gem ee nschap
in Neder land en S/"Ollall. S in ds S urin ame in
J 975 o nafllank c lij k werd , z ijn de twee landen
geen mo ment uil elk aa rs blik ve ld verdwe ncn,
Dat is geen wo nder. Gez ien de geogra fi sc he
li ggin g en he t o nt w ikk elings ni ve au van Suri nalll c is Nederl and ni et het meest voo r de hand
ligge nde re ferenti ekad er, maar intusse n bl ee f
bakrukondre voor S urina mers loc h de maat
va n ve le zak en. Vandaar ook de uittoc ht naa r
Nederl and. di e vcrvo lge ns de o ri ënt ati e o p het
voorma li ge moederland s lec ht s verslcrkte.
S urina mers aan beide kant en va n de oceaa n
maken hel vrijwe l o nm oge lijk dat Nederland
het voo rm ali ge rijk sdee l ook maa r ee n dag
vergee t.
Nederl and hee n ook ze lf we ini g nage lat en
o m bij S urin ame betrokk en te blij ven. In het
verdrag va n 1975 we rd ee n geza menlijk e ve r-
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antwoordc lijkhcid vastgelegd voor de ontwikkeling van Suriname, met als meer hoopvolle
dan realistische doelstelling de vermindering
va n het welvaartsverschit tussen beide landen.
De befaamde gouden handdruk getuigde echter
mede van het Haagse gevoelen dat Suriname
nog ee n zee r lange weg te gaan had voor het
z ijn eigen zaken goed kon regelen. Dit le idde
niet tot pogingen de onanlankelijkheid naar
een laler stadium tc verda gen, maar tot een
vormgevi ng va n de ontwikkelingsrelatie in
zeer nauwe bilaterale banden, die op gespannen voet stonden mei de staatkundi ge 0[1an,ankelijkheid. In feite had Nede rland zich
verplicht tol nauwe samenwerki ng in een sfeer
van conse nsus ter bereiking van een onhaalbare doelstelling. Onvermijdelijk zou dit aanleiding geven tot voortd urende frictie.
In de volgende decennia bleef Nederland
inderdaad zee r uitdrukkelijk betrokken bij Surinam e. Het Nederlandse belcid lijkt daarbij
voora l reacti ef te zijn geweest. Afhankelijk van
de politieke omstandigheden in het land werden zowe l de ene extreme optie van een herdefiniëring en versterking van de bilaterale banden als het andere uiterste, opschoning van de
ontwikkelingsrelatie. beproefd. Door ervaring
wijzer gewo rden heeft Nederland daarbij in de
jaren negenti g in die zin ee n vrij conseq uent
terughoudend beleid gevoerd, dat duidelijke financië le en bestuurlijke voorwaarden werden
ges teld inza ke het daadwerke lijk verlenen va n
de in 1975 toegezegde hulp. Tegelijk waren cr,
voo ral in de laatste jaren, politieke spa nninge n,
die de beleidsbepa ling aanmerkelijk compl iceerden. Veelal werd getrac ht al naar gelang de
steeds wisselende omstandi gheden een tussenweg te vinden, die wel is getypeerd als een
beleid van 'pappen en nath ouden'. Per saldo
bleken de bilaterale relaties in 2000 nauwelijks
minder intensief en gevoelig dan in 1975.

HOE VERDER" HET GEZICHTSPUNT VAN

2000
Hoe verder? Ik heb in dit verband e~er gesproken onder het 1110lto 'Tegen Nederlandse
verveling en Surlnaa\l\Se illusies '.~ ln die geest
schrij fïk ook het onde rstaande. Tegen een toenemende verve ling en wrevel in Haagse kringen, samenhangend met een generatiewisseling in de politiek. De eige n belangen zijn
gering, het 'Surinamedossier' lastig, en de verantwoorde lijkheid voor' 1975' wordt dOOl'jon gere politici minder gevoeld ; een recepr voor
het met sti ll e trom 'abandonneren' van Suriname. Tegen de Surinaamse illusie ook, dal
uiteindelijk Don Haag loch altijd wel een specia le liefde voor Paramaribo za l blijven koesteren, wat cr ook gebeurt. Een gevaarlijke illusie, althans voor wie hoopt dal Nederland
voo rl opig bij deze les zal blijven.
Vanuit Haags perspectief is Suriname onder
meer een last ig 'dossier', omdat de eigen belangen gerin g zijn en de gevoeligheid van de
betrekkingen juist groot. Daarom wordt wel
eens een still e a nocht van Nederlrll1d uil Suriname bepleit. Zo'n we nding is wenselijk noch
- althans op korte en middellange termijn moge lijk . Tenzij Paramaribo werkelijk afscheid zo u willen nemen va n Den Haag - dan
verandert alles; maar dat is de afgelopen kwart
eeuw nooit serieus aan de orde geweest - kan
en mag Nederland Suri name ni et als 'een buitenland als alle andere' behandelen. De gedeelde geschiedenis, de cultuur- en voora l taal verwantsc hap, en de grote Surinaarnse gemeenschap in Nederland zijn even zovele redenen waarom Den I-laag Suriname niet als
'een buitenland als alle anderc' kan beschouwen. Dit geldt temeer omdat Suriname juist
mede door de overhaast bewerkstelligde onafhankelijkheid in zo'n di epe crisis is kornen Ic
verkeren. Een Nederlands beleid ged icteerd
door overwegingcn va n eng e igcnbela ng - dat
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in dit gcv <ll van o nde rgesc hikte betckeni s is
sc hi e t da arom teko rt. Een zekere pos itieve
Nederl and se betrokk enh eid bij de o nt w ikkelin g va n S Urill<1l11 C moet voorlopi g voor z ich
spreken. Maar deze betrokkenhe id kan hee l
goed sam engaan met het onderh oud en va n een
zak e lijker en wa ar nodi g kriti sc her o nl wikkelin gs re lati e tot de republi ek.
Nederlnnd is ni et dc sc huld va n all es wa t in
S urin ame fo ut gaat. ve rre van dat; intege nd ee l
ze lfs. Gez ien hel gedee lde verleden li gt er ec hIer we l dege lijk ee n gedee ld e ve rant woordelij kh eid voor tenminste de onmidde llijke
lOe ko mst. Daa rom moel Den Haag oo k in de
komend e tijd ruimharti g o nt w ikke lin gs hulp
blij ven ve rl enen aan Surin ame. Di e bere idhe id
bestaat inm idde ls oo k wee r. nu Ve netia an
Wijd enbosc h hee ft afge lost. Het kader ka n
ec hte r anders: za ke lijker en minder eng-bilateraa l dan to t voor kort het geva l was Int er-nati onali se rin g li gt voor de hand. En voora l het
toe tse n va n het Surin aam se beleid aan internati ona a l ga ngbare crit eria van deugde lijkhe id
van bes tuur.
Bij zak elijkheid hoort een nucht ere vraag
naar de e ffecti viteit van de tOt nog toe door
beide landen ond erh oud en o ntwikk e lin gs rela ti e. Deze is he laas besc he iden ge wees t. Daa rbij
zijn tenminste dri e bottl enecks aanwij sbaar.
Gez ien de o nvermijd elijk asy mm etri sc he verho udin g is de opstellin g van Nederland crucianl. Het Nederlandse beleid is sterk rea cti e f
en daarbij bo vendi en ni et a ltijd co nsistent
geweesl. Nederland moe t in de loekomst een
duidelijk e agenda voo r zijn Surinamebe leid
formul eren, daarover openh eid betra chten, en
da<lrnaar oo k daa d\.vcrk elijk hand elen . Zo' n
age nda moet ni et ee n perio de van ee n paar j aa r
o mvall en, maar van vee l lan ge re ad em zijn . In
di e z in heeft mini ster HerfK ens op passe nd e
wij ze ge broken met de erfeni s va n haar 'eeuwi ge ' voo rga nger Pronk .
De sterk e intensite it en ook emotion a liteit
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va n de bi late ra le ba nden heb ben lan ge j aren dc
uitvoering van ee n za kelij ke ont w ik keli ngsre lati e be lemme rd. !-Iel li gl voo r de h<lnd
daaro m de o nt wikke lin gs re lati e te inter1/a/ iumt!Îserell door insc hakc lin g van internati o na le
organi sa ti es al s de We re ldbank en he t IM F.
All een zo ka n dc vrij we l o nvermijd e lijk belade n re latie tusse n de twee betrokk en rege rin gen alth ans eni gsz ins naar dc ac ht erg rond
v,/O rdt verweze n. Bove nd ien kan S urinam e zo
hel ve nster naar de we reld wat ve rder o penen.
Dc de ugde lij khe id va n het bestuur in de
republiek S uriname heeft lan g dusdanig te ko rt gesc hote n. da t direc te sa menwe rkin g met
de 5/1ril/a(lmse o\'(! /,heid slec ht s beperkt e perspecti eve n bood. Er lij kt nu een keer len goede
z ic ht baa r. Nederland kan goe de di ensten aan bieden te r ve rbeterin g va n de deugdelijkheid
va n het Surin <la msc bes1111IJ'. l1l(wr moet erg
uitkijk en zic h ni et binnen de kortste tijd wee r
met ' a ll es' te bemoe ien. Méé r Nederland , hoezeer eve ntueel o ok gev raagd doo r hoofdrol spelers in Paramaribo, roept na melij k o nve nnijdclijk va nzei f ook wee r nega ti eve reac ti es o p, van
passivit ei t tot vij andi ghe id . Hoc dan oo k li gt
het voor de hand de ont w ikke lin gs re !alie min der dan in het verleden interstat elijk. en meer
via non -go uve rn e ment e le organi sa ti es te verl enen.
Bij dat all es blijft hel de vraag of Den I-laa g
übe rh aupt in de toeko mst geïnt eressee rd z<ll
blijven, met ande re woorden, o f het huidi ge
herste l va n de betrekkin ge n ditm aa l wé l een
duurzaam Nederlands engageme nt inluidt. I-let
zal duide lij k zij n dat ik dit niet vanzelfsprekend ac ht , gez ien dc ge rin ge be lan gen Ja n
Nederl and se zijde en de wreve l di e in het
Haagse steeds vak er naar boven ko mt borrel en
ove r ' het gcze lif ro nd dal kl e ine landje'. Laten
wc voorop stell en dat ik althans voo r de nabije
toekomst ee n Nederlandse betrokkenheid bepl e it. -~ Deze wcns wordt naar mijn gevoe l zeker
ge dee ld door de o mva ng rijke S urinaam se ge-
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ll1ecnschap in Nederland die, het kan niet vaak
genoeg \vorden benadrukt. geheel buiten de
intergouvernementele banden om a l decennia
een cruciale ondersteuning heeft geboden aan
de bevol king van Suriname.
Ik denk dat het antwoord kort kan zijn. De
Haagse 'verveling' vloeit in de eerste plaats
voort uit het feit dat Suriname economisch
noch geopol itiek van groot belang is. Gevoegd
bij het feit dat een kwart eeuw van intensieve
betrokkenheid magere resultaten heeft opgeleve rd ligt wrevel op de loer. wrevel die zich in
dit geva l weer vertaalt in des interesse. Hoe dit
te doorbreken? Voor alles: door ee n voortzetting van de Surinaamse lobby in Nederland. De
Haagse prioriteiten liggen in de eerste plaats in
Nederland. en dus eerder bij de Surina amse
Nederla nd ers dan bij de republiek. Dat biedt
laatstgenoemden een uitgangspositie. die de
afgelope n jaren al met succes is ben liL
Een waarschuwing - opnieuw 'tegen Surinaamse illusies ' - is echter op zijn plaats. Dat
de eerste generatie Surinamers zich sterk betrokken voe lt bij het geboorte land is duidelijk.
Voor volgende generaties is dat echter minder
vanze lfsprekend. De retourmigratie is van gering belang, de migratie is voornamelijk
éénrichtingsve rkeer gebleven. Het is vrijwe l
onvermijdelijk dat het betrekkelijke succes van
de integratie v;m de volgende generaties van
(deels) Surinaamse afkomst in de Nederlandse
samen leving een afnemende betrokkenheid bij
het land van de (voor)ouders impliceert. En
dan dus ook: minder motivatie om de Haagse
politiek bij de Surinaamse les te houden. Wie
anders wi l en hoopt. doet er goed aan zich dit
te bedenken en ernaar te handelen.

HET OOG OP 2050
De teleurstellingen van en over Suriname hadden hel in 1975 nog onverwachte gevolg, dat
de onallmnkclijkheid van de Antillen - en late r

ook het aparte land Aruba - van de po liti eke
agenda verdween. De ei land en waren zic h uil

welbegrepen eigenbelang hardnekkig en meI

succes blijven verzetten tegen het 'geschenk'
van de onatl1ankclijkheid. Cynisch gezegd
profiteerden zij van de kater van de
Surinaamse 'modeldeko lonisatie', Toen Den
Haag tien jaar geleden het lang nagestreefde

doel opgaf
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ook de eilanden naar de onaf-

hankelijkheid te leiden, vormde de jongste gesc hiedenis van Suriname daarbij een zwaarwegend argument.

Wal kunnen wij verwachten voor Suriname? Rond 1990 is eve n de optie van een
halfwccgse terugkeer in het Koninkrijk ove rwogen. Deze door tegen standers al gauw a ls
'rekolonisatie' aangeduide optie bleek onhaalbaar. en geldt sindsdien als een gepasseerd
station. Plannen in deze richting van de toenmalige minister-president Lubbers - onde r
meer ondersteund door Pronk - haalden het niet
in het derde kabinet-Lubbers. De tegenstanders
zagen nauwelijks Neder landse belangen bij
zo'n opmerkel ijk e stap. en grote politieke en
praktische bezwaren. Het plan-Lubbers was al
gesneuveld voor de S urinaamse politiek en bevolking zich erover konden uitspreken. In
politiek Paramaribo lag de optie overigens
s lecht.
Een tweede optie is die van een voortzetting van de huidige special re!alionship. waa rbij Nederland toch gaandeweg wat meer distantie za l trachten in te bouwen. Suriname zal
hierin. noodgedwongen dan wel ent housias t,
meegaan. Dit is wat ik voorz ie voor de oJlm iddel Iijke toekomst.
We moeten echter ook ve rd er durven kijken. Dan kom ik lot een wat scherpere stelling.
Ondanks zijn gro te opperv lak is Suriname de
facto een zeer klein en kwetsbaar land, dat
gedwongen is z ich aan te sluiten bij andere
landen c.q. blokken. Nederland bood de afgelopen kwart eeuw dat houvast en diende in

Surinallle el/ Nederland. /<)75. ]()()(). :!050
zekere zin al s Ilje lil/e . maar daarm ee we rd
tevens de iso bti e van Suriname in de o mli ggende wereld bevesti gd. Deze situati e is ec hter
ni et noodzak e lijk een perman ent e: integendee l.
De wereld ve randert, special relal iol/ships
veranderen, het belang va n nation a le ve rbanden en pos tkoloni a le verband en ve rmi ndert.
In dit li cht di enen be id e land en z ic h af te
vra ge n \vaa r zij ove r. zeg. vijfti g jaa r zo ud e n
\vill en slaan. Het is een illusie te denken dat
Nederland en Suriname dan nog eve n nau w
111et elkaar ve rbonden zullen z ijn (-lI s th ans het
geva l is. Nederland zal hi ertoe ni el berei d blij ven en de Surinaamse ge meensc happe n zu ll en
vrijwe l on ve rmijde lijk uit e lkaar groe ien.
Daarmee zal ook de Surinaa mse lob by in
Nederland verzwakk en. a lthan s waar het gaat
om het beïnvloed en va n het Haa gse S urinam ebekid . Surinmllc doel cr vers tandi g aan hi erop
anti ciperend consequ enties te tre kk en voor de
e ige n koers.
Suril/ame di ent z ich af te vrage n of hel hetz ij uit ee n verlan ge n daart oe, het z ij noodgedwonge n wérk c lijk in de Caraïbi sc he en La tijn s- Ame rikaan se regi o wil integreren, zoal s
het zo vaak heeft gezegd. Daarbij di ent het z ich
terdege te reali se ren dat deze vraag, zo S uri nam e lan g wac ht. op eni g mom ent we l ee ns in
Den Haa g, ni et in Parama ribo bea nt woo rd zo u
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kunn en wordcn. Indi en de vraa g beves ti ge nd
wordt beant woord. di e nt S urinam e daaruit nu
al de consequenti es Ie gaa n trekk en. Iiel gaat
daarbij 0111 ge vo lgtrekkin ge n o ve r de politi eke,
soc ial e en eco no mi sc he ori ëntati e. het opgeven
va n Nederland a ls re fe renti e kncl e r, de keuze
waarsc hij nlijk oo k voor ee ll and ere nati onal e
taa l. hel Enge ls oL we lli cht waarsc hijnlijk er.
hel Po rtugees,
Nederland. Ill et inbegrip van de Suri naalll se ge mee nsc hap in Nederland, di ent z ichze il' de vraag te ste ll en, e n hi ero ve r ook aan
S urin ame duid e lijkheid te ve rsc hafTe n, wat het
S ur iname in de kom cnd e dece nni a kol!l en
voo ra l \vil biede n, en onde r we lk e voorwaa rden. Ook al kan dat wc lli cht nlle en bestaan uit hct bi eden van ee n ru ggensteun voor
ee n peri ode waarin Suriname zich lan gzamerhand opge no men z iet in ee n gcograli sch meer
voor de hand li gge nd e habit at, waarin Braz ilië
o nvermijd e lij k de be langrijk ste spe ler is - een
spel er oo k, di e vee l mi nder dan Nederland berei d za l zijn rekenin g te ho ud en meI de gevoe li g heden di e inh erent zijn aan bilaterale
re lati es tu ssen twee land en van vo lstrekt onge lijk gew icht. Als a l. voeg ik hi er toc h maar
aa n toe. het ove r e CIl hal vc C~ LlW nog zin vol zal
z ijn te spreke n in term en va n twee soe ve re ine
staten.

NOTEN
I . Dil art ikd is voor Wilt b..::tr.:: ft dl' terugblik op de orwtlla nke lijkhcidswordi ng voorna me lij k gebasL' erd o p (i en Oostind iL'
& Inge Klinkers. ""I/el/el/di' Krmillf..rUkshalldell . 1Il'1 Neder/am/sc dekulullis(/Iieheleid ill de Ca/'(/ibell. /f.J.J(J- ]()(}()
(Amsterdam: A rm h.:rdam University Press, 2001, drie delen), in hel bijzonder dee l 11. 195-1- 1975 . en o ns hi eru il
gedesti lkerde artikel "I laasi met '"dat Creoo lse ding' " U-/RC l/(//rdcM)/(/d. 25 no\ ember 2000). Mijn ideL!ën lwer de
re latie N..::derland-Suri nam..:: a u e n in de toe komst \Oe tste ik in de afgelopen jaren mm de reac ties op ve rsc hill e nd\..'
lezingen en art ikele n. Ik noem de loingen ' Is er nog een frisse kijk mogelijk op do.: ro.:latiL' NL'lkria nd-Surinalllo.:'!'
(AIll:.lo.:rdam. De Ba lie, IJ dece mber 1999). 'Nederland -S uriname. vandaag en 0\ L'r \ ijnig j,ml" (Amsterdam, Nederla nds Gespreb CL'lm um/De Rode Hoed. 11 februari 2000). en '[l'n \:rabte J..ans \ oor Surina mL"." t RlIttL'l'(ja m,
Kmsbe lCordaid. 15 april 2000). Voorts {iL' artike len 'Naar een zakelij ker Neder l and~ Surinarnebekid' (/1I1<'I'IIUliO//(//('
SpecI(I/O/' 52 (19lJl)) : 502-50R; zie ook 5(5) en 'Wees \\<lt creatiever met hulp aan Suriname" (TruI/I\'. IJ februari
200ü). (ie/ielt de aard van dit artikel ha nteer ik \ erdcr s lech ts summiere allIlotering. In gl:lIoçmdç publicat içs waa rui t
ik vrije lijk citc'L'r zijn de ~ch t ('rgronden na IC k/L'n .
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2. Alle ci taten zijn afkoJllstig uil KI/cl/ellde KOllil1krijksbullden.
3. It3S-colloquiurn ' 25 jaar hier en danr', Amsterdam, KIT, 28 oktober 2000.
4. Toen ik deze ideeën ontvouwde op hel symposium 'De toekomstige relatie tussen Nederland en Suriname' (J I februari
2000) werd mij door sommigen voor de voeten geworpen dal ik met te weinig gevoel over de rcllltics sprak . Bij
dC7C gelegenheid. en ook bij een volgende lezing, op hel symposium 'Suriname. quo vadisT (15 april 2000) trachtte
ik de redenering 'gedistantieerde analyse = gebrek aan engagement' Ic weerleggen. D~t was nu precies waartegen
ik Surinamc(rs) probeerde te waarschuwen .. Er is steeds minder een vanzelfsprekend Haags engagement. koester daar
als iemand die Suriname een warm hart toedraagt vooral geen illusies over. En ja, probeer de nu eenmaal bestaande
gouvemcmentele Haagse verveling te doorbreken. Maar doc dat op basis van goede plannen, niet van verongelijkte
cmotie!i.' Ik koesIer niet de illusie hiermee een ieder te hebben overtuigd, evenmin al~ dil arlikel dal zal doen.
5. Hierboven schreef ik dat deze eigenlijk vooralsnog ook onvermijdelijk is. Een Haagse weigering dit te aanvaarden
zou echter heel gemakkelijk kunnen leiden lot een geforceerd afstand houden. Dat zou op termijn niet werken. maar
intussen, onnodig. allerlei extra problemen kunnen vcroorZ<lken.

Ge!"t Oostindie is hoogleraar Caraïbistick aan de Universiteit Utrecht en directeur van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde te Leiden.

John Schustcr

' De komst van nog meer rijksgenoten vervult mij
zorg'; De Nederlandse overheid en de naoorlogse
immigratie van Surinamers!
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kellll/erJ..lell de discussies :ich door een din>niaaJl opl'aflil/gel/ 01'(!1' de Surinaamse
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feil
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liet warcn hartelijke woorden die wijlen
Tweedc Kamer-\oorzi ttcr Vonde ling op 23 oktober 19 75. aan het eind van het mee rdaagse
debat over de onafhankelijkheid van Suri llllllle.
wijdde aan de gevoe lens van Nede rland tcn
op7ichte van Suriname, Vonde ling sprak va n
een sterke gcvocJsband als gevo lg van een
gC1I1censçhappclijk taal cn ove r een natie die
vele Nederlanders zouden licfllcbbel1, Wa t hij
in ,11k hoffelijkheid buiten beschouwing liet.
was dat dc relatie tussen de twee landen in d\.!
twintig jaar daarvoor danig op de proef \VHS
gesteld door onder andere de sterke toenam\.!
nlll het aantal Surinamers in Nederl and , En
\\el /od<lni g dat in die twintig jaar ve rschillende commissies 7ich hndden gebogen ove r
het probleem \<lfl de immigratie. en dat aan het
begin van de jaren Leve ntig verschillende ministers (LiJrdinois en Van Ag!) en politieke partijen (ARP. K VP. PvdA. D'66 en PPR) zic h
openlijk hadden uitgesprokcn voor de onnfhankelijkheid van Suri name. MaJr gel uk kig
had de nieuwc Surinaamse regering de eer aan
haar7el r gehouden en op 15 febmarj 1974, bij
monde van haar premier l lcnek Arron. aangc-
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kondigd dat Suriname op geen later tijdstip dan
uiterlijk 1975 onafhankelij k zou worden. Dat
heeft bij Nederlandse ambtenaren en politici
waarschijnlijk tol een diepe zucht van opluchting ge le id : de goede relaties tussen de be ide
landen waren gered) het wetsontwerp Toelating
Rijksgenot en ( 1973) kon (voorl opig) in de ij skast en Nederl and hoefde ni et te Vreze n VOO r
zijn internati onale reputatie van voorvechter
tegen rassendiscriminatie.
Nederland is voor Surinamers altijd hél
land geweest waar zij naar toe gingen voor het
vo lgen van onderwijs, het doorbrengen van
verl of, het ont vluchten van armoede, relatieproblemen en gcneratieconfli cten, een beter leven, verbreding van hun horizon et cetera . Met
hun gang naar Nederland maakten Surinamers
ge bruik van rechten di e verbonden waren aan
hun Nede rl and se nati onalite it: het recht op e en
onbelemmerde immi gratie en ves tigi ng in Nederl and. AnderS dan vree mde lingen hadden zij
geen toestemming van de overheid nodi g 0 111 er
te immigreren. Deze rechten waren waarschijnlijk nooit als problemati sch ervaren door
de Nederlandse overheid als de Surinamers in
hun geboorteland warcn ge bleven. Echter,
vanaf hct moment dat zij de geografi sche afstand tussen de twee landen in sleeds grote
aantallen overbrugden, werden de banden
daartussen door de Nederlandse overheid als
kn ellend ervaren. De po liti ek-jurid ische status
van rijk sgenoten en Nederl andse staatsburgers,
die de verbondenheid tussen moederl and en
ko lonie had moeten uitdrukken, werd als een
probleem ervaren.
CRIMINALIS ERING VAN DE
IMMIGRATL E

Vraag Surinamse mannen (of beter gezegd Surinaams-Creoo lse rrumnen) die vóór of kort na
de Tweede Wereldoorlog in Nederland z ijn
geïmmi greerd naar hun belevenissen en onver-

mijd elijk komt het ges prek o p de toleranti e va n
Nederlanders in die jaren. De meesten wisten
we liswaar we inig tot niets over Suriname, wa ren verbaasd dat Surinamers Nederlands sprake n, maar ze waren bovenal vriendelijk . Zo
he rinnert Frits Blijd, di e in 1928 a ls verstekeling naar Nederland kwam , zic h dat hij dri e
nac ht en in een Amsterdamse porti ek had ges lapen. Toen de bewoners van hel huis hem zagen
liggen moes t hij meteen boven komen. Hij

kreeg stamppot Ic eten en mocht er blij ven

slapen to tdat hij een kamer had gevonden. Hij
ontm oette ui ts luilend harte lijke mensen (NRC,
7/1/1989),
Ruud Lind eboom die in \9 66 immigree rd e,

weel nog goed dat Nederland ers er trots op
waren als ze een Surinamer tot hun vri enden-

kring mochten rekenen: ' De dames lagen aan
je voeten, De bakker en de me lkboer groette n
je op straal. De spreekwoordelijk e gas tvrDh e id
was toe n een realit eit ' (lntermedi aiI:(2 1/8/
1987).
Surinamers stonden tocn nog bekend als
hardwerkende mensen di e gocd werk aneverden. Voor de Amsterdam se Droogdok Maat sc happij (ADM) was dat de be langrij kste reden
om in september 1957 een advertentie in enke le Surinaamse kranten te plaatsen waarin
jongemannen werden gevraagd ter aan vulling
van de dokpl oegen en ploegen van handlangers. Het voo rbeeld va n deA DM we rd gevo lgd
door de scheepswerven van Vcrolme, door de
Ho llandse Meta llurg isc he lndustri e Billi ton en
door de mac hin efa bri ek NV Du Crao en
Brauns, die een parti culier arbeidsbureau in
Suriname insc hakeld e (z ie o .a. Bayer 1965 : 657 1) .
De werving maakte vee l los in Suriname.
Voor Surinaamse arbeiders moet het een signaal zijn geweest dat emigrati e naar Nederland
ni et langer alleen voor de middenklasse was
wegge legd. Er bleek werk genoeg in Nederland voor arbeiders en Nederlandse bedrij ven

'De komst van nog meer rijksgenoten l'en'lIl! m(/ :org'
leken bove ndi en bereid de ove rtocht en het
eerste ve rblij f voor hun reke nin g te nemen.
Enthou sias te verhal en over het leve n in Nederland deden de resl (zie Bayer 1965; Ooslindie
1986).
Uit een rapport va n het Kabin et van de
gevo lm ac hti gd minister va n Surin ame blijkt
dat sOJll mi ge n va n die immigranten geen idee
hadden va n wa l hun in Nederland te wachten
stond. Zo stonden in november 1963 twee
groepe n mannen (twintig respectievelijk tachtig) op het Amsterdamse Centraal Station te
waclllCJ1 op ecn ronselaar dil: h~lI niet was komen afllalcn. Ee n paar maanden daarvoor zo u
een vijftig tal Surinamers op dezclièle plek 'verloren (staan) wac ht en op hun ronsclaar·. ~
Hocvee l Surin amers in die periode naa r Nederland zijn geko men is ni et bekend. Volgens
een schatt in g van de gevo lmachtigd minister
va n Suriname woonden in 1958 ongeveer
5.000 lol 6.000 Surinam ers in Nederland, onder wie 2.000 tot 2.500 'oude Surinamers·. 3
Maar hoc klein deze toenamc ook was (in 1946
waren het cr ongeveer 3.000), ze was groot
genoeg om de aa nd acht van de Nede rl andse
overh eid en media op te wekke n.
Wanneer de omslag in de publieke beeldvorming is ge ko men is niet duidelijk. Volgens
Albert Helman vond eerst iedereen in Nederland e lk e neger machtig interessant en buitenissig. Een paar jaar late r hadden ze opeens de
repu tati e va n messentrekkers, so ut ene urs en
drugshandelaren (geciteerd in Kagie 1989: 2829). ~ Sommigc n w ijten de omslag aan de trek
van Surinaamse jongemannen uil dc lage re soc ia le kl asse naar Nede rland en de berichtgevi ng in de jaren zest ig in Nederlandse kranten
ove r de cri minaliteit waaraa n deze mannen
zic h schu ldi g zo uden maken. Als bewijs daarvoor voeren zij krant enko ppen aan als: "offic icr wi l Surinamer buiten ons land houden',
"declarerende Surinamer voor rechl er' en 'ac ht
maanden geëist voor vro uwenh andc l - Suri -
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namer 'ontfe rmde ' z ich ove r jonge Brabantsc'
(z ic Blom 1969).
Fe il is ec hter dat ambtenaren en ministers
zich va naf 1958 a l bezorgd toonde n over de
komst va n Surinamers naa r Nede rl and. Zo
we rd de personeelschef van de ADM in nove mber va n dat jaar uitgenodigd op het Directo raat-Ge neraal voor de A rbeidsvoorzieni ngen
(A RB VO) van het Ministerie van Sociale Zaken cn Vo lksgezo ndh eid 0111 ve rsla g Ie kom en
doen va n de wervingscampagne in Surin amc.
Hel ARBVO was hel op dal moment Ic doen
0111 herstel van z ijn gezag. De ADM had de
we rving zo nder z ijn toestemmin g o nd erno men
en dat z inde de dienst niet omdat deze vera nt woo rdelijk was vOO r het aanbod va n vreemde
arbeidskra cht en op de Nederlandse arbeidsmarkt. De ADM had ec hte r geen toestemming
nodig om in Suriname te werven. Het gi ng 0111
arbeiders met de Nede rl andse nation a litei t
voor wie een werk - noch vcrb lij fsvcrgunni ng
nodig was.
Het AR BVO is nadien nauwlettend blijven
toezien op de immigratie uit Surin ame. Zo
werd in 1958 op verzoek va n de staa tssecretaris van Sociale Zaken en Vo lksgezond heid onderzoek ven-ic ht naar de . even tuele problemen'
met in Amsterda m a ls Rotterdam wone nde
Surinamers. Uit de rapporten blijkt da l in Amsterdam 85 Surinam ers als we rkzoekc nden
stonden ingesc hreve n bij het Gewestelijk Arbe idsbureau (GAB). De ve rborgen werkl oosheid zou echte r groter zij n.5 Bij het Rotterdamse arbe idsb ureau sto nden 50 personen
a fkom st ig uit Suriname a ls werkl oos ge reg istreerd , van wie 35 bij de sc heepsli edcnbc urs. ~
Maar ondanks deze rapporten bleven de mannen o ngrij pbaa r. Men w ist bijvoorbeeld ni et
hoc zij hun vrij e tijd doorbrachten en hoc ze
aa n geld kwamen. En dus \Verden een paar
berichten over Surinaamse ma nnen die waren
veroordce ld voor hande l in marihuana aanwij zinge n vOOr de geestesgesteldhe id en de bezig-
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heden van alle werkloze Surinamers. Zo waren
volgens de directeur van het Amsterdarnse arbeidsbureau: ' Ingeval van tegenslagen velen
vrij spoedig geneigd zich in te laten met o.a.
het drijven van handel in narcotica (reeds Cllkele strafvervolgingen met veroordelingen
hebben plaatsgevonden), onoirbarc betrekkingen met vrouwen, terwijl ze zieh spoedig gaan
ophouden in bepaalde dansgelegenheden (waar
zij graag geziene gasten blijken te zijn) met alle
gevolgen van dien enz. enz. Hun labiele mentaliteit kan blijkbaar weinig weerstand bieden
aan het afglijden in deze ongewenste ric htingen. ' 7
Uit Rotte rdam kwam het berich t dat negentig procent van de 40 à 45 Surinamers d ie op
Katendrecht woonden, souteneur was of in
drugs hande ldc. Zij zouden zich schuldig maken aan vechtpartijen, messentrekkerij en diefstal bij klanten van de prostituecs. De politie
me ldde geen vat te hebben op rijkere Surinamers die vrij regelmatig met de auto naar
Frankrijk reden en z ieh misschien schuldig
maakten aan grootscha lige handel in drugs en
aan blanke slavinncnhandcP
De rapporten en nota 's waarin deze ken - nis
is nee rgelegd, waren alleen aan ambtenaren
bekend. In grotere kring werden Surinamers
bekend door de berichtgeving in dagbladen
over de werving en de problemen bij de opvang
en op het werk , over de discriminat ie die zij
ondervonden tijdens hel zoeken naar huisvesting (Kagie 1989: 64-68) en over hun criminaliteit. Ze werden gefotografeerd, openlijk kijkend naar en dansend met blanke vrouwen. <j
Uit de discussies in de ministerraad blijkt
hoezeer de rapporten en berichtgeving de visie
van s ommige ministers op de imm igratie uit
Suriname hebben bepaa ld. In maart 1958
dcelde Minister Klompé van Maatschappe lijk
Werk haar collega 's mee dat vo lgens berichten
uit Amsterdam behalve de door de ADM geworven arbeiders ook 'een niet gering aantal'

SurÎnamers op eigen gelegenheid naar Amster-

dam zou zijn gekomen. Onder heil zo uden zich
'sociaal zwakke elementen' bevinden die
vrouwen kinderen in Suriname hadden achtergelaten. Naar aanleiding l\iervan vroeg minis ter-presi dent Drccs zich af of Nederland

eenzijdig een regeling zo u kunnen treffen
wnarmcc de toelating van ingezeten en uil dc
overzeese rijksdelen kon worden beperkt Hij
verwees daarbij naar de lOclalingsrcgeling
voor 'Europese Nederlanders' van Suriname en

de Nederlandse Antillen. Vo lgens mini ster
Samkalden van Just itie was dal niet mogelijk.
De beperking kon alleen met een rijk swc t worden afgedwongen en daarvoor was medewer-

king van de rijksdelen nocl ig. JO
Hoewe l de ministerraad in dat jaar nog
twee keer hel probleem van de immigralie besprak, koos men niet voor het treffe n van een
eenzijdige toelatingsregeling. In plaats daarvan
wilde de raad via onderhandelingen bereiken
dat de Surinaamse overheid de afgifte van paspoorten zou beperken en vertrek uit Suriname
zou verhinderen als niet voldoende zeker was
dat de emigrant werk zou vinden in Nederland. l1 De regering koos bewust hiervoor omdat zij vreesde dat een rege ling die alleen op
Surinamers van toepass ing was, zo u leiden lot
verwijten van discriminatie en versled'l\cring
van de relaties. met Suriname. Daar komt bij
dat, om elke sc hijn van willekeur te vermijden,
een beperking van de immigratie ook voor Antill ianen zou moeten gelden. Dit ZOll echter ook
de relaties met de Anti ll iaanse regering nadelig
beïnvloeden, orndat niet haar onderdanen als
veroorzakers van problemen werden beschouwd.
Opmerkelijk is dat niemand over precieze
gegevens beschikte ove r de aard en omvang
van de criminaliteit. Het minst vaag was de
beschuldiging van handel in cocaïne en
(blanke) vrouwen, maar het ontbrak de ambtenaren aan ieder bewijs. Desondanks werd de
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criminalit e it al s be lan grijk ste reden aan ge·
merkt o m de immi g rati e te beperk en. terw ijl uit
ee n rappo rt van de Am sterd amse po litie duid elijk was ko men vas t te staan dat Surinamers
ni et criminel er wan; n dan andere bev olkingg roepenY Hi eruit blijkt het karakter va n de
criminali se rin g van de immig rati e: de beri cht·
gev in g ove r de crimin alite it van een o nbekend
aa ntal personen va n Surinaamse afkom st heeft
zowe l binnen d l.! ove rh e id a ls bij het pllbliek
het bee ld doen pos t vatten dat all e Surin amers
z ich ove rgaven aan crimine le acti vite iten. In
dat proces van criminali se rin g spelen de (sc k·
s ue le) re laties tU SSl.!1l S urinaamse (l ees Z\vart e)
mann en e n Nederl and se (l ees blanke) vrou wen
ee n be lan g rijke rol. Ni et alleen de pers maar
oo k am bte naren bes teedden daar noga l wat
aandacht aa n, waarbij o pvalt dat de kenni s
daa ro ve r a fk omsti g is uit hel westerse reperto in.: va n fanta sieë n ove r dc se ksuee l o nge·
remd e ko lo ni ale mann elijke ' Ander' . Zo was
vo lge ns dc ' kerk e lijke en amb te lijke autorit eiten ' di e de antro po loog Tho lenaar-Van Raalte
interviewd e voor haar ond erzoek onder Surinamers in Amslerd am, de Surinamer 'sterk
sex uee l.' De Surinaam se man zou minder ge·
remd zijn dan de Nederland se bij het benaderen van ' het obj ec t van z ij n sexue le inte resse'
( 1963: 53). Dat object was de blanke vrouw.
Want . zo wiste n ambt enaren van het Ro tt erdamse a rbe id ~ bu rea u , Surinam ers be-sc hou wden het al s ee n pres Iatie wann ee r z ij afgebee ld
werd en met ee n blanke vro uw. Het maakt e dat
zij . ze lfs wann ee r ze we rkloo s wn ren, ni et terugg in ge n. o mdat het in Surinam c ni et ge makke lijk was 0111 in co nt ac t te kom en met blank e
vrou we n. Hi er (in de buurt van de sc heepvaart beurs) ko nde n zij vee l ge makk e lijker contact
leggen meI meisj es van midd elbare sc ho len en
de sc hee pva ankanto ren. l '
Oo k in de jaren zesti g was de beri cht gev in g
over de criminalite it aa nl e idin g voo r sommige
mini s ters o m aan te drin ge n o p bepe rkin g van
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de immi g rati e. 7.0 sc hree f mini ster l3 ee rman
va n Ju s:titi e aan vice- premi er Ko rthal s:
reeds enk e le mal en heb ik in de mini sterraad de
aa nd ac ht erop gev estigd. dat de huidi ge situati e
in za ke de toelatin g van Surin amers le idt tot
onge wenste gevo lgen . Ee n g root aant a l deze r
Surinamers maakt zich sc huldi g aan crimin e lI.!
handelin ge n. ( .. . ) daar ern sti ge rekenin g moet
worden ge ho ud en met de o mstandi g heden, dat
- tenz ij cr ee n wij z ig in g ko mt - dc onb eperkt e
toe latin gs1110ge lijkheid het aant a l S urinamers
hj er te lande zal doen toenemen. vraa g ik mij
a f. ofhel ni et tijd wo rdt ee n ze kere l.:o nt ro lc op
de toe latin g in leve n te roepen, zo mogelijk in
overle g met de Surinaamse rege rin g. '14
Waar de mini ste r z ijn kellnis va ndaan had is
ni et duide lijk . De Nederl andse media ha dden
a l vak er bericht o vc r probi cmen met Surina mers. Zo kopt e D e Telegr aqj'va n 9 maa rt 1963
in kapital en, met de midd e lstc rege l vc t gedrukt: 'Tot sc had e va n de reputatie van het
ove rg rot e dee l va n de (z ich besc haa fd gedra gende ) Surinam ers in Nede rl and . Nederla nd i~
te voo rzichti g met S urinaamse lastpos ten.
Voorzitter Surinaa ms Ve rbond : 'Voor mijn part
zett en ze hen all emaal o p dc boot .
Enkele jaren lat er schree f dc rec hthank ver·
slaggeve r van dit dagblad dat zeve nti g procent
va n de in Am sterdam wo ne nd e S urinam ers
j aarlijk s in aanraking kW<lm1l1 et de stra frec ht er
(De Telegraaf: 15/2/1 966) . Ui t ee n onderzoe k
va n het C BS naar de crimin a lite it van vree mde linge n in Nederl and bl eek echt er dat va n a ll e
o nh erroe pe lijke veroorde lin ge n en se pots in
1965 vier proce nt respec ti eve lijk vij f procent
voor rekenin g kwam van buitenl ande rs, zowe l
builen a ls in Nede rland gebore n (ond er wie du s
oo k perso nen afkom sti g uit Ind o nes ië, Suri name e n de Ne derland se Antill en) (z iç Blo l11
1969 : 55·56; Van Amersfoo rt & Biervli c l
1975).
Zulke aandacht heeft sterk bijge dragen aan
de assoc iati e va n S urinam ers met 'ongeb rei-
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delde toestroom ', werkloosheid en criminaliteit. De Surinaamse immigratie in Nederland
werd daardoor als een juridisc h en sociaal problcem gedefinieerd, dat slechts kon worden opge lost door het treffcn van een toelatingsregeling. Let wel: ik beweer nict dat Surinaamse
immigranten zich niet sc huldig maakten aan
strafbare reiten, zoal s diefstal , handel in verdovende middelen of se ksuele mi sdrijven. Uit
een rapport uil 1959 van de Amsterdamse politie blijkt dat Surinamcrs wel degelijk dergelijke de licten pleegden. '; Ik wil evenwel stellen dat het uitvergroten van het gedrag van een
minderheid onder deze immigranten de
idcologische en politieke context creëerde
waarin beperking van de totale immigratie de
meest voor de hand liggende oplossing leek.
Dat blijkt bijvoorbeeld uit de hierboven geciteerde passage uil de brief van minister Beerman. Hel enige dat deze minister op dat moment kon bereiken, was dc instelling van een
werkgroep die moest nagaan in hoeverre een
toelatings regeling niet alsnog moge lijk was.
Ook deze werkgroep constateerde evenwel
in haar rapport dat een toelatingsregeling vrijwel onmogelijk was. l il Het was de vraag of
Nederland wel voldoende argumenten vóór een
regeling had kunnen aandragen. Het aantal
concrete gevallen van criminaliteit was, vergeleken met het totalc aantal Surinamers in Nederland, niet zo hoog. Gelet op de demografische structuur van de Surinaamse bevolkingsgroep (voornamelijk jonge mannen), hadden
Surinamers geen hoger criminaliteitscijfer dan
overige Nedcrlanders. Bovendien zou een Nederlandse toeJatingsregeling niet in overeenstemming zijn met het beginse l van non-discriminatic. Het ontwerp daartoe zou, ze lfs als de
koninkrijkspartners cr geen bezwaar tegen
hadden , op tege nstand stuiten van de StatenGeneraal. Begrippen als 'S urinamer', 'A ntilliaan' el1 'Surinaamse herkom st' waren te onbepaald om in een wettelijke regeling op Ie ne-

men en het gebruik van raciale kenmerken als
wettelijk criterium zou bezwaa rlijk z ijn ell geboorteplaats een te grof criterium. De enige
mogelijkheid was het weigeren of jmrekken
van een paspoort bij 'onverantwoorde' emigra-

tie (zonder werk, in geva l van misd rijven) naar
Nederland. Wie, zoa ls de werkgroep sc hreef,
prijs stelde op het behoud van de bestaa nde
banden met de West-Indi sc he rijk sdel en, moest
ook de consequenties daarvan aanvaarden: het

Nederlanderschap in al zijn tàcett en, I7 En dat
werd de basis voor het nict buitensluiten van

Surinamers, maar voor opvang en maatschappelijke begeleiding van diegenen die z ulks nodig zouden hebben. Daartoe werden twee welzijnsstichtingen opgericht: de Stichting Sociale
Belangen (Rotterdam 1965) en Wel zij n Surinamers en Antillianen (Amsterdam 1967).
De onbeperkte toelating werd nog aan de
orde gesteld tijden s de behandeling van de begroting in 1964 van het Kabinet voor Aangelegenheden betreffende Suriname en de Nederlandse Antillen (KABSNA). De kamerleden
verbaasden zic h er toen nog steeds over dat de
Ncderlandse Antillen en Suriname wel een tocgangsregeling voor Europese Nederlanders
kenden, terwijl dat omgekeerd niet het geval
was. 111 In de jaren daarna was de immigratie
gecn onderwcrp meer van discussie binnen de
overheid. Pas aan het einde van de jaren zestig
kwam dit onderwerp weer volop in de belangste lling te staan. Vooral het aantal immigranten
ging toen ee n belangrijke rol spelen in de
bee ldvorming daarover.
HET SPEL MET DE AANTALLEN
De aanduiding van ee n continue immigratie
met het begrip 'stroom' is van alle tijden . Maar
wie in 1970 (zeventien jaar na de watersnoodramp) de Surinaamse immigratie aanduidt als
een 'wassende stroom' gceft deze analogie ee n
nogal sinis ter effect mee : de immigratie krijgt
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name lijk (kzelfdc betekenis als een overweldige nde en allesvernieligcndc nalllUrramp. Hel
voo rtijd ig treflèn van maatregelen wordt dringend noodza ke lijk . Nederland mag z ich niet
nog ee ns laten verraSSe n. Er moeten dammen
worden gebouwd en dijken verstevigd, omda t
de gevo lge n va n dc immigratie anders eve n
desas treus zo uden zij n als die van het wasse nde water.
Het PvdA-Kamerl id Van Lier \vas zich hier
mi ssc hien ni et van bewust toen hij in een motie
aandrong op de instelling va n een commissie
va n A ntilliaanse. Nede rl andse en Surinaamse
d esk undi ge n die op zo kort moge lijke termijn
diende tc rapporte ren over dc aard en omvang
va n de problemen bij de Illi g rati e en over mogel ij ke maatrege le n o p di t geb ied . 1'l
Deze motie (o p 8 december 19 70 aangenomen door dc Tweede Kamer) vormt het beginpunt va n cc n versc hui ving in het denken over
de immi gratie. zowe l naar vorm als naar inhoud. In het vcrvo lg zouden Kam crIeden en
minist ers ni et lange r in bedekte termen de onbeperkte toegang va n Surinamers en ecn moge lijke toc Jatingsregc lin g aan de orde stellen.
Voortaan zouden ministers in het openbaar
stellen dat hct tijd werd voor ecn toelating sregeling. De toon daartoe werd in 1972 gezet met
de verk larin g van mini ster Engels van CR.M
dat de regerin g zic h beraadde over een visum plicht voor rijksgcnoten .~{' Ook hel moti ef voor
een we tt e lijke beperking van de immigratie
veran derde. In plaats van de crimina liteÎt va n
een kleÎn deel van de Surinamers werd het
aantal immigranten per jaar uit Surinamc de
be lan g rijk ste gro nd. zo ndcr dat werd aangegeve n 0111 hoeveel perso nen per jaar het precies
g1l1g.
Uit het rapport van de Adviescommissie
in zake mi gra ti e van S urinamers en Ant illianen
(de cOl11missie die a ls gevolg van de motie-Van

Li er was ingesteld) blijkt dat in 1964 5.690
Surinamers /laar Nederland migreerden. Tus-
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sen 1965 en 1968 gi ng hct om ruim 7.000 per

jaar. in 19690111 9.448. in 19700111 11.116 en in
197 1 om 12.8 13 pe rso nen . Vo lge ns een voorzic1l1 ige sc hattin g va n de co mmi ssie woonden
medio 1972 ruim 55.000 Surinamers in Ncderland .11
In d e bee ldvo rming werd door het gebruik
van bepaalde te rmen dit klein e aantal i111mi gra nt l!11 (op ce n Nederla ndse bevolking van
ruim c Jfmilj oc n personen) zo groot. dat mini ster va n Agt va ll Jus titie z ijn voorste l 0 111 de
Grondwet zo te wijzigen dat Surinamers het
Nederlande rschap zo uden verliezen, en daarmee d e vrij e toegang lol Nederland, daarmee
rec ht vaa rdi gde. Volgcns de mini ste r ko nd en dc
grote steden de ·toevlocd' van Surinamers niet
verwerk en. zo was h CI1l duidelijk gewo rdc n uit
dc ve l brieven waari n bij hem werd aangedronge n op ve rwijderin g van het 'bruine tlli g" ~~
De immigra tie le verde in d e praktijk ook
wel proble men op. De ni euwkomcrs trokken
voo ra! naar de randstad. waar z ij veelallerecht
kwamen in s lecht e woningen of overvolle pens ions. A ls gevo lg van de dalende conjunctuur.
di sc riminati e en hun la ge op leidin gsnivcau
kwam en zij minder snel aan we rk dan de mi gra nt en uit de jaren vijfti g en zestig. Ve rder
was de publieke weerstand tege n de immi gra ti e
toegenomen . Zo leidde ee n con flict tussen een
Turkse hui se ige naar en z ijn Nederlandse huurders in augustus J 972 tOl rellen in de Rotterdamse Afrikaanderwijk, waarbij Tu rkse wijkbewo ners wcrden gemo lesteerd . Naa r aanleidin g daarvan nam de Rotterdam se ge-mcenteri:13d ec n 1110lie aan waarin he t collegc van
Burge mees ter en Wethouders wcrd verzocht cr
bij dc rege ring op aa n te dringen de werving
va n arbeidsmigranten stop te zetten en de soc iaa l-economi sc he situatie in Suriname en de
An till en te verbeteren.
Hel 'klimaa t' aan het begin va n de jaren
zevenlig lee k rijp voor een toc lat ings rege lill g
in welke vo rm dan oo k. De immig rati e stond in
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de politieke belangstelling en binnen ve rschillende contexten werd uitvoerig van gedachten
gewisseld ove r het probleem van de toenemende immigratie en de mogelijke beperkin g
ervan. In deze periode versc henen brochures
van de politieke partijen waarin werd gesteld
dat Suriname ni et later dan 1975 onafhank elijk
moest wordell . In deze peri ode ook kwam de
discussie in de ministerraad over een voo rstel
om de zi n - 'Alle Nederlanders worden in Nederl and toegelaten; zij kunnen ni et worden uitgeze t' - in een wetsvoorstel tot wijziging van
de Grondwet op te nemen nadrukkelijk in het
teken van de (o n)behee rsbaa rh eid van de immigratie te staan . Wat in ee n andere sociale en
politieke context ee n formeel-juridische di scuss ie zou zijn geweest, spitste zich nu toe op
vragen ofsomrni ge ministers er al of niet op uit
waren om kleurlingen te weren, of Nederl and
we l het eige n land was voor Surinamers en
An tillianen en o f deze ni et allee n maar kwa men 0111 tc profiteren va n de betere socia le
voorz icningen. 2l
De pogingen van de overheid 0111 de immi gra ti e daadwerkelijk te beperken kregen een
vervo lg in de voorstellen van de Nederlandse
delega ti e tijdens vergadcringen van de
Koninkrijkseommissie in 1972 en 1973. Nederland stelde voor om het staatsverband tusse n de drie landen te handha vcn. Daarnaast
wilde zij een onderscheid invoeren tussen een
Nederlanderschap en ee n la/UJsburgerschap.
Het Nederl anderschap zo u voo r iedereen in de
landen gelden. Het landsburgerschap had als
uitgangsp unt dat iedere Nederlander ook
landsburger zo u zijn va n het land van ge boorte
(of van de ouders) en alleen toegang zou hebben tot het land waarvan hij of zij landsburger
was. In ec n uit zondcring sbepaling hierop werd
een opti erec ht op het landsb urgerschap toegekend aa n degenen die op I januari 1973 in een
and er land dan hun geboortelaJld (of het geboorteland van de va der of moeder) woonden.

Aanvaarding van dit voo rst el zou ertoe leiden
Surinamers en Antillianen het recht op vrije
toegang tot Nederland verloren.
Het is duidelijk dat dit ondersc heid tot doel
had de immigratie te beperken. In een toelichting schreef de auteur van het voorstel: ' Dit kan
een ze kere rem op de mig rati e l11et zich ll1ecbrengen.'14 Hij had daar nog aan kunnen
toevoegen dat het vo lgens de beden ker van het
construct landsburgerschap nooit de bedoeling
is geweest dat een Nederlander zic h zonde r
meer zou kunn en vestigen in een land waa rva n

hij het landsb urge rsc hap ni et had Y
De Surinaamse delegatie betitelde hel o nderscheid als ee n inbreuk op het Stat uut en op
de (Grondwet)regeling dat all e Nederlanders -

ook zij die niet in Nede rland zijn ge boren - in
Nederl and worden toegelaten en niet worden
uitgezet. Volgens de Surinaamse mini ster
Essed was dit voorste l ingegeven door racistische moti even.
Het is ni et ve rbazingwekkend dat Suriname
(e n de Nederlandse Antillen) de Nederlandse
nationaliteitsregeling afwezen en haar kwalificeerd en als ee n toelatingsregeling. Zij plaatsten het onderscheid naar twee nationaliteiten
tegen ee n achtergrond die Nederlandse kranten, Kamerl eden en ministers ze lf hadden gecreëerd door te schermen met aantallen immigra nten en aan te drin gen op beëindig ing va n
de onbeperkte toelating. Terwij l de besprekingen nog gaa nde waren, voo rspelde minister
Van Agt in een interview in Het Parool (20
december 1972) dat de onderhandelingen nog
lang zouden duren en ve rklaa rde hij .Jl!tt de
Surinaamse stroom moest worden ingedamd
door een wijziging van de Grondwet. Binnen
deze co ntex t werd ieder voo rstel voor een Nederlandse nationaliteit zo nder het recht op tocga ng tot Nede rl and, rnet wantrouwen bez ien en
afgewezen.
Niet lang na deze afwijzing kreeg een vo lgend e we rk groe p de opdracht 0111 een toe Ia-
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TOEL ATI NGS REGE LIN GEN EN
ONAF I-I ANKl' LlJ KII EID
De vraa g blijft wal cr i'O U zij n geworden van de
we rkstukken van de Int erdcpartem cntale
Werkgroep Toe latin gsrege lin g Rijk sge no ten
wan neer de S urin an msc regeri ng in 1974 ni et
had aangekondigd o nafllank c lijk hc id na te
stn;vcn . En 7dfs als deze aankon d iging, di e
een lod ar ingsrege ling voo r Surinamers ove rbod ig maakt e, er ni et was geweest, is he l nog
maa r de vmag o f haar voorstel het wel had
ge haald binn en de mini sterraad en in de S téltenGeneraal. GdlCCI ono mslreden W~lS d it we tso nt werp namelij k niet.
Hel bas ishegi nscl va n de voorgestelde toelalin gsr~gc ljn g was dat S urinamers en Ant illianen skc ht s onder bepaa ld e voorwaarden 101
Neder land zo uden worden toegelaten Y Voor
een kon ve rblijf van zes maanden zouden zij
gee n ma chti ging 10 1 ve rblijf nodig hebben, onder de voorwaarde dal z ij in hun levenso nd erho ud konden voo rz ien en ove r ge ld voor de
terugre is bl!schiklCn. Voor een lange r ve rblijf
of vesti g in g zo ud en z ij va n te voren (het lie fsi
nog voor hun veru'ek) ee n macht ig in g moeten
a<Hlvrngcn. Dc/.c kon worden gcwe ige rd al s de
aanvrage r onvo ldoe nde o f va lse gegevens had
\ crslrekt of a ls hij nie t 7elf in z ijn o nderho ud
zo u kunnen \ oo rl ie n. De machti g ing tot ve rblijf kon wu rckm inge trokken wa nn ee r de aa nvrager doo r de ree llI er was ve roordee ld tof een
o nvoo rwaarde lijke geva nge ni ss tra f va n ten
minsIc 7es maanden , Wie zonder machti g ing al
langer dan zes maanden in Nede rland ve rbl eef.
zou al s ill egaal wo rd en aangemerkt en teruggestuurd . li et was de bedoe lin g dat de wet op I
januari 1974 va n kra cht zou worden. De werk -
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groep had deze datum ge kozen o m tc voorkomen dat na de indiening van het wetsonlwerp
ee n 'run' van Sl/rina me rs en A ntillianen zo u
o ntSlaan .
In hoeverre de keuze voo r een toe la lin gsrege ling meI beperki nge n, in plaats van een a lgehele immigralicstop met uit zon derin gen, wc rd
bepaald door wat de werkgroep haalbaar
ac htte, is ni ct duide lijk , Het is zeer wel denk baar dat een a lge he le ill1J11i gra ti es to p op vee l
mee r juridische tege nstand en besc huldi gi nge n
va n di sc rimin atie en rac isme zo u z ijn gestuit.
Volgens de direc teu r van het KABSNA was
hi er zeker rekening mee gehoude n. ~~ Hoewe l
het wetsontwerp gee n enke le verwijzing naar
de huidk leur V<l n de immi g rant en bevatle, moe t
die lOch we l als een schaduw bo ven het werk
va n de werkgroep hebben gehangen. leiS daarva n blij kt uit dc besc hou w in g ovc r de dcfinitie
van 'SlIrinamer' en 'A ntilliaan', voora l waar
de werkgroe p mct nadruk stelde d.1I z ij ee n
aa nt al alternati eve n had ve rworpen, o nder an dere ' ... o mdat z ij in strijd zo uden kom en met
het uitgangspunt da t elke di scriminerende o r
raci sti sc he indruk moet worden ve rmede ll.' ~"
Binnen de overhe id is dit wet sontwerp
voora l bekriliseerd door amblenaren va n het
KABS NA en het Min isterie van C RM. Volgens
de direct eur va n het KABSNA ' zal a l gauw hel
verw ijt worden ge hoo rd dat deze regeling gehant eerd wordt o m kleurlingen te weren: ,n
Eell ambtenaa r va n CRM sprak van bezwa ren
van zowel hi stori sc he, morele al s van politieke
aa rd tegen de voorges te lde rege lin g. De historisc he, culturele en econom isc he ve rbondenheid met Suriname zo u voor Nederl and morel e
verplic ht inge n sc heppen. Ook toonde hij z ic h
bevreesd dat ee n iedcr die in het ope nbaa r
pl eitte voor beperkin g va n de toe lating van
rijk sge no te n het od iulll o p z ich zou laden di t te
doen va nwege hun huidk le ur,
De we rk groep vo lbracht haar taak În december 1973. De ingangsdatum waanmar ze
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hfld gestreefd (I januari 1974) was toen al niet
mee r haalbaar. Maar mi ssc hien had het wetsontwerp de di sc ussies in het kabin et-Den Uyl
ni et overleefd. Twee maanden late r, in februari
1974 bleek het wetsontwerp overbodig door de
aankondiging van Suriname 's streven naar onafhankelijkheid. De werkelijkheid van de Surinaamse politiek e verhoudingen had het wetsontwerp ingehaald.

HET AFSCHEID VAN DE RIJKSGENOTEN
In een land als Suriname, met een ee uwenlange
migratietraditie en economische en politieke
afl18nkelijkheid van Nederland vonndc de
aankondiging van het streven naar staatkundige onafhankelijkheid een nieuwe katalysator
voor vertrek (Bovenkerk 1983; Sehuster 1988).
Duizenden verlieten het land, opgejaagd door
de vrees voor een :"Jedcrlandse toelalingsregeling, het politieke getouwtrek in Suriname
over de onafllankelijkheid, vechtpartijen en
brandstichtingen en de angst voor creoolse
overheersing. Aan de vooravond van Suriname's onafhankelijkheid hadden reeds meer dan
65.000 perso nen met hun voeten te kennen gegeven hoe zij dachten over het streven naar
onafhankel ijkheid .
Over de toescheiding van de nationaliteiten
waren beide regeringen het van meet af aan
eens: Surinamers in Suriname verwierven op
het moment van de onafllankelijkheid de
Surinaamse nationaliteit en Surinamers in Nederland de Nederlandse (woon land-criterium).
Veel moeilijker lag het punt van de vestiging en
het verblijf van Surinamers na de onafhankelijkheid.
Het liefst had de Surinaamse delegatie gezicn dat het perso ncnverkeer tu sse n de beide
landen niet zou worden be lemmerd. Volgens
Den Uyl echter, zo u een vrije toegang tol Nederland de essentie van de Surinaamse

onafllankelijkheid aantasten. Suriname en Nederland zouden communicerende valen blijven, omdat elke Surinamer di e het niet naar de
zin had in Suriname naar Nederland zo u kunnen vertrekken. Het zou elk idealisme om het
land op te bouwen fru streren en een behoorlijke integratie van de verschillende Surinaamse bevolkingsgroepen afremmen. Maar,
gegeven de bijzondere band tu ssen de twee
landen, mochten Surinamers niet ge lijk worden
gesteld met willekeurige vreemdelingen.
Daarom was Nederland bereid voor éé n jaar af
te zien van een visumplicht. De vereiste van
cen machtiging tot voorlopig verblijf zou geIden bij een verblijf van langer dan dri e maanden in geval van arbeid in loondienst, weten schappelijke studie en gezins- en familieher-enigin g. Surinamers die in Nederland wilden werken, zouden een arbeidsvergunning
krijgen als zij vóór binnenkomst al over werk
en huisvesting beschikten. Na een jaar zo uden
zij een permanente verblijfsvergunning krijgen
(voor andere vreemdelingen gold een termijn
van vijf jaar). Wi e over huisvesting besc hikte,
mocht z ijn/ haar gezin onmiddellijk laten overkomen.
De Surinaamse delegatie heeft nog geprobeerd om het voorste l voor een onbelemmerd
personenverkeer er door heen te krijgen, J11aar
uiteindelijk stelde z ij om de periode va n een
jaar te vervangen door ee n periode van vij f
jaar. Eén jaar vond z ij veel te kort om de negatieve psychologische effecten van de onafl1ankelijkheid te verwerken. Ook wilde z ij voorkomen dat de Surinaamse bevolking in een
paniekreactie Nederland zou proberen binnen
te komen vóór de deur in het slot vieP!
Uiteindelijk is de Nederlandse delegatie
hiermee akkoord gegaan. Het is zeer waarschijnlijk dat z ij daannec de Surinaamse regering het gezichtsverlies van een beperkte
toelatingsregeling heeft willen besparen. Zo
had minister Pronk in de ministerraad betoogd
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dat de oppositie in Surinamc het de regering
hcel moe ilijk zo u mak en als cr geen soepe l
toe latingsbeleid kwam. 11
Op 25 november 1975 verwie rve n ongevee r 400.000 me nse n de Surinaamse nationaliteit. In dc ee rste jaren na de onaOlank e lijkheid
was h t.!1 aan tal immi grant en afKomstig uit Suriname vrij kl ein, 0 111 vervol ge ns in ! 979 en
19XO flink IOC Ie nCmcn . Tussen 1975 cn 1980
maakt en ruim 40.000 perso nen al snog gebruik
van de mogelijkheid rn dc vestigin gsove rcc nkomst om zich in Nederland te ves tigen (zie 1-larmscl1 ct al. 199 \; MonselsThompson 1981 J.
111 de tweede he lft va n 1980 ontstond druk
ove rl eg tusse n versc hill ende ministeries over
het beleid 11:1 alloop va n de vestigingsovereenkomst op 25 november 19RO. In september adviseerde een interdeparteme ntale
wcrkgroep tegen hel sluiten van een ni euwe
overeenkomst op del..e llc!e voo rwaarden. Na 25
no ve mber 1980 zo u oo k VOo r Surinaa mse onderd élllen de Vreemde lin genwe t van toepassing
moeten zijn . Ook ad viseerde z ij zo weinig moge lijk ruchtbaarheid te geve n aan het aflopen
van de overeenkomst uit vrees voor de overkom st van gro te aantallen Surinamers.
De migrati e va nuit Suriname is na 1980
duid e lijk afgenom en. Dat is ee rder te dank en
aan de strikte toepassing van de toelatingsregelin g dan aan het verdwijncn van het verlangen va n de Surinaamse bevolking naar cderland. De mili -taire staatsgreep va n 1980. de
moord in 1982 op vij fticll tegenstanders van
hel militaire regime e n de economisc he en politieke destab ilisa tie hebben ervoor gezorgd dat
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Suri namers Nederland meer dan ooit zijn gaan
besc houwe n a ls 'vluc htha ve n· .
Maar ook achtereenvolgende cdcrlilndse
regeringen hebbe n gec n afstand kunnen nemen
va n de vroegere koloni e. Enke le jaren geleden
lee k het a lsof de Ne(k rlandse regering wilde
aan koersen op de vorming van een gemenebest
met Suriname. De visu mpli c ht zou worden afgesc hat"t en Surinamers in Nederland zouden.
ter bevorderin g va n de rcmi gra tie, cen dubbele

nalio n"lileil krijgen (NRC Hallde/shlad. 12/21
1991: de Volkskra lli. 13/21 1991 J. Hel gc menebest plan stuitt e ec ht er op groot verzc l binnen
het kabinet en het parle ment waardoor het binne n een dag weer va n tafel was.
Ofook de visumplic ht was a Igeschrl ft wannee r het plan was doorgegaa n. va lt te betwijlclel1. Want. hoewel Nederlandse politici bij elke
suggestie in die richling steeds vc rolll\vaardigd
hebbe n gereageerd. waren zij in 1975 vl:e l te
blij dat Lij op termijn ve rl os t zo ud en zij n va n
dc Suri naamse immigratie . H Een SurinaamsNede rl andse nati onalit eit - inclusief het rl.;chl
op toe lating tot Nede rland - zou de immigratie
aneen Jl1Har wee r op ga ng brengen. En geen
Ned erland se politicus die dat tegenwoordig op
z ijn conto wi l hebben. nog afgezien van de
dcs,lstrc uze gevo lgen van zo' n dubbel e nationaliteit voo r Suriname. Bovendien. waarom
het recht op vrij e toelating teruggeven aan
mense n di e weliswaar staatsburgers waren,
maar di e, zoa ls de di scussies over de immigrati e latcn z ien, nooit a ls weze nlijk deel va n een
Nederlandsc Rijk sbevol kin g zijn besc houw(1,
ondanks de eeuwenoude banden tu ssen de
beide landen.
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De foto op de omslag van het fotoboek van Ed van der Elsken (1979) is daar een goed voorbeeld van.
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kabinet-De Quay belast met de coördinatie van Surinaamse en Antilliaanse Zaken.
ARA , inv.nr.2.10.41. 1013.
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Antillen (KABSNA) en van de ministeries van Justitie en van Buitenlandse Zaken.
Interim-rapport van de werkgroep toelating Surinamers en Antillianen. 7 maart 1963 , ARA. inv.nr. 2.10.41. 1012,

18. TK. 1963-1964. 1391-1398.
19. TK, 1970-1971. 1I 900, motie Van Lier.
20. Minister Engel s van CRM tijdens het mondelinge overleg met de Vaste Commissie voor CRM op 13 april 1972 (TK,

1971-1972, 11500).
21. Rapport van de Adviescommissie inzake migratie van Surinamers en Antillianen, oktober 1972 . Den Haag.
22. De minister deed zijn uitspraken in een interview in Hef Parool van 20 december 1972 onder de kop: ''''inister van Agl :
Surinaamse stroom moet worden ingedamd.'
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32. Notulcn van de MICOS-vergadering, 1 mei 1975. ARA , inv.nr. 2.10Al. 100.
33. Zie bijvoorbeeld de discussie lussen hel SurillJJmse StatenlidAdhin en deTweedc-Kamerlcden Van Zcil (K VP). Coppes
(PPR) en Van Mierlo (0'66) in TK. 22 oktobcr 1975, pp. 562-563.

'De kOll/st

\'(11/

nog //leer njksgel/oten I'en'ult IIl/j ::org'

35

LI TERATUUR
Am~r~loorc,

H. v,m. & W. Bi~rv\icl. 197-:'
'Criminaliteit \an l11inderhc(kn'. IlIIenJJedi"ir 11 (36): 1-7.
Baye!". A. E.. 1965
SlIril1a{//IISf! arhdder.1 i/1 ,Vedrr/c/lld. Assen: Van (lon:\lI11.
Blom, F., 1969
'Onb]Joring en reeiosalisatie van Antillianen l'n Surinamers in Nederland' , ,lf(lC//IC/h!ad I'oor BCIÜ'hlillg ('1/ RC( '!C/.I".I"erilly'-I~
(3),54-60.
IlovenkerJ.... F.. 1975
I:"lIIi<:/"{lIi(' uil Suril/allle. Amstenlal1l: Antropulogisch-Soeiologisch Centrum, Universih,:it van Amsterdam
EI~ken.~E., 1979
.-JmslC'ldC/III .' Olldl' lilll! \' !()-I7-/970. Bussum: Van Holkcma & Wan:ndorf.
Il ar111sen. C,ct al. 199/
' I n Nederland wOOJHlchtige p\::rsoncn van Surinaamse en Antillia,1I1Se origine, I januari 1990', Mllllllds/w;',·/iC'k I'flil de
!J(,l'Olkilly. -I : 17-211.
Kagi..:. R.. 19R9
{Je eerste lIegei: I {eril/I/('rillgell 111111 de komst 1"(11/ I:ell niel/l\"(' hel'o!kingsg,roefJ. Houten: liet Were\dvcnstcr.
Mllnscls-Thomrsoll. L. 19.'\ I
'Tlle Demographic Consequences uI' /ntcrn:llional Migration in Suriname' SO('io(l/-EcoIlO/l/isch TijdschrUi Sliril/ome J:
9-21.

Oo!>tindieo Cl .. 1986
°Kondrctnan in Bakrakondr(:. Surinamo,)rs in Nederland 1667-195-1'. In : G. Ooslindi~ & E. Maduro. 111 hel I(lnd mil de
O\oerl!ceI"!J'l'!:\' /I. Allfi//ii/l/('1/ ('/I SI/ril/amer.\' ill Neder/allel /634 / Mi7- /1)54. 3-13 I, Durdn::cht: Flori~ Publicatiuns.
Schu~ter,

J., 19S8

U/UIl" ik gelllkkiy' h(,l/. daal' lIif ik
Schustcr. J .. 1999

Iml/ell .

Amsterdam: \Vck'llschapswinkl.::l Universiteit van Amsterdam .

1'1I0/"/1\'(/('h,er.l" ol'el" III/migralltei/: hel dehm orer immigm/ie il/ he! II(/oorlogse Grool-BI"i/fllllllii' el/ Neder/mul,
Amstc!'darn: Het Spinhuis.
Tholcnaar~ Van R4Ialte, J .. 1Y63
Migmtie en integratie van Surinamers in Nederland. Amsterdam (ongepubliceerde docwraal·scriptie).

Or, J. Sc huster is antropo loog. In 1999 promoveerde hij o p het proefsc hri ft Poorl\\'(/chrers m'er
Imllligrante,,: hel dehar over immigratie ÎJl her naoorlogse Groo(-Brillmlllië el/ Nederland. Hij is
mo ment ee l als post-doe verb ondcn aan de Amsterda m Schoo l voo r Soc iaa l We tenschappe lij k
Onderzoe k (ASS R) va n de Uni vers ite it va n A msterdam. a lwaa r hij onde rzoc k doe t na ar po liti ekbestuurl ijke clitevo rmin g bij all oc ht o nen.

Ad de Bruijne & Astrid Runs & Hebe Verrest

De NGO-wereld als bron van nieuwe
Transatlantische contacten

S

uriname is Transatlamisch Olllslaan. Ook
vandaag de dag zijn Transatlantische
co/Jfaelen een essentieel kenmerk van de Surinaamse samenleving. In veel opzichten zijn
dee conlaelen ze~f5 veel concreter dan vóór de
onafhankelijkheid. Dan doe/en wij niet zozeer
op de politieke en macro-economische conlacfen, maar met name op sociale contacten {He
een same nleving mede vorlll geven: de contacten tussen huishoudens en organisaües aan
beide zijden van 'cle' oceaan. Dat betreft dan
allereerst de samenleving in Suriname, maar
evenzo zijn VOOf velen in de Surinaams-Nederlandse gemeenschap de Transatlantische
contaclen een deel van hun bestaan. Dal geldt
voor velen uit de eerste generatie en ook voor
sommigen Uil de rVl/eede. 111 dit artikel bespreken wij de rol van de NCO:~ (nie/-gouvernemel/(ele organisalie5) in de Transatlantische
contacten.

HUISHOUDENS HI ER EN DAAR
Con tacte n tu ssen huisho uden s daar en hui shoudens hier zijn du idelijk aanwez ig en belangrijk. Ze vormen voor velen in Suriname
een uitlaatklep naar de buitenwereld en voor
een forse mind erheid is ook het dagelijks beslaan mede op mate riële verzi lvering van contacten gebaseerd. Verschill ende onde rzoeken
bevestigen dit beeld (Cf De Bruijne &
Schalkwijk 1994, Helleman 1997, Oostindie
1997, Ger/ings 1998, Van Wegen 2000). Sinds
1982, toen S uriname onder meer als gevo lg
van de opschorting vall de Nederlandse ont-

wikkelingshulp in econo misch e opzicht in een
neerwaalise spiraa l terec htkwam, steunen veel
Surinamers in Nederland hun fami lie en vrien den in Suriname. I-Ioewelmen zo u kunnen aa nnem en dat in de laar der jaren deze ond ersteuning zou afnemen, laat recent vergelijkend onderzoek zien dal in de afge lopen jaren het aantal hui sho uden s dat steun ontvangt op z ich weinig is toegenomen, maar dal de omvang van de
steun waarschijnlijk is gestegen. Dat heeft ee n
tweezijdige ve rklaring die zowe l cynisch als
positief te duiden is. De sit uati e in Suriname is
na 1982 zoa ls eerde r geste ld slec hter geworden, maa r die in Nederland beter. Surinamers
hier (ook de la;1 g opgeleiden) zij n er gemiddeld
genomen nu duidelijk beter aan toe dan vijf
jaar geleden en, wat pos iliefis, verta len dat ook
in wat meer geld naar de familie daar (zie
Helleman 1995: Van Wengen 200). Deze ste un
heeft 'structureel ' nauwe lijks invloed gehad .
Ze heeft voor een aanta l armen een duidel ijke
' hulpfunctie' , maar tegelijkertijd wordt ook
gezegd dat ze de ze lfredzaamheid in de mid denklasse verzwakt. Er ontbreekt eve nwe l nog
steeds een alo mvattende studie waa ri n deze
materië le contacten worde n geschetst en geanalyseerd in hun prec ieze betekenis voor de
Surinaamse hui shoudens daar en de Surinaams-Nederlandse hui shoude ns hier.

NGO'S
Ee n andere belangrijke 'sociale ' vorm in het
gehee l va n de Suriname-Nederland contacten
is die tussen NGO's in Suriname en in Nc-
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dcrland. De bc( ~ k c /li s van de;.-e relaties is voor
een goed zicht op hel karakt er va n de Suriname-Nederland verhoudin ge n va n groot belang. juist omdat zij de a(gclopcn jaren nadrukkelijk zijn geïnt ensivee rd. Naar deze
NGO- relatii.!s is rece nt onderzoek gedaan vanuit het NIK OS. een Surinaamse NGO. en
AGIDS. een onderzoeks instituut va n de Uni ve rsiteit van Amsterdam (Runs & Vcrrcsf
2000) . Doel va n dil onderzoek was om een
realisli sehcrc bee ld vorming van een markant
fa cet va n de re latie tussen Nederland en Suriname IC vcrkrij ge n. Immers. NG O's zijn een
belangrijke actor in de ontwikkeling van de
eh'i! sociely en de sociaal-economi sc he situatie
van Suriname. De NGO's wordcn le vens een
steeds belangrijker kanaal waa rl angs interna(ionale ontwikkelingssamenwerking uitgevoe rd wordt. Wat van belang is, is te bcnadrukken dat de waarde en de kwaliteit van een
NGO-relati e zich niet laten bepalen door geld
en goede ren die van de ene kant naar de andere
kant gaan; en in hel geval van Su riname vaak
deze lfde kant uit. Jui st andere dan finan cië le
aspecten van di e relatie bepa len de kwaliteit en
waarde di e dc betrokkenen eraan hechten.
Om de waarde en de kwaliteit vall dc NGOrelaties te kunnen 1I,mgcvcn ki ezen wij voor
dri e inga ngen . In de eerste plaats zullen wij een
schels geve n va n het NGO-vcld in ederland
e ll Suriname . Vervolgens bespreken wij dc omvang. aard. inhoud ell met name kwaliteit va n
de relaties tusse n Nederlandse en Surinaamse
NGO·s. Ten slotte bespreken lV ij het belang
van di e rehllics voor hel wederzijds functioneren va n de organisaties.
Voor deze dri e ingangen hebben wij 7 1
NGO's in Nederland en Suriname geïnterviewd. Met 32 van hen (zes tien in Suriname en
zestien in Nederland) zijn diepte-interviews
gehouden. mei de anderen korte [ol/uw-up gesprekken . In Nederland werden onder andere
Corda id. hel Zeister Zendin gsgenootsc hap.
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Stichtin g Tamara en sti chtin g Suriname Jaarkafender geselecteerd. In Suriname behoorden
onder meer de Nat ionale Vro uwenbeweging
(NV B). SUCET, de Vereniging voor Particuli ere en Soc iale Instellingen (de VPS I) en
sti chting Ta mara tot de selectie.

HET NGO-VELD IN SUR INAME
Een goed NGO-veld in Suri name lijkt noodza kelijk voo r dc opbouw van de maatschappij.
Ze is na ast dc overheid en de private sector de
derde actor. casu quo groep va n acfOrcn in de
samenlev ing. Via NGO's zijn burgers in staat
hun stem te la(en horen en IC participeren in
democrati seringsprocessen en kunnen zij een
belangrijke rol spelen bij het versterke n van de
civi/ so(:iety. Wanneer de cidl society sterker
wordt, za l de in vloed van NGO's ook duidelijk
merkbaar zijn . NGO's kwtnen levens een belangrijke rol spelen bij het opvangen va n taken
die de overh eid niet of nauwe lijks uit kan or
wil uit voe ren zoals so mmige vormen van onderwij s en train ing. de opvang van kinderen in
tehuizen en medi sc he zorgvoorzieningen.
Suriname kent eell hoge organisati eg raad
va n NGO's. Er zijn cr naar sc hatting vierdui ze nd. De jaarlijkse groei in NGO's heeft de
laatste decennia een sterk stijgende lijn ve rtoond . Na 1987 zijn jaarfijkse groeicijfers van
honderdvijftig nieuwe GO ~s geme ten (zie
Schalkwijk. Mo/wn e/1 Pieper (1999) voor een
anal yse van de NGO-sector in Nickeri e). Redenen voo r deze sterke toename va n de groei
zijn wijzigingen in het ontwikkel ingsdenk cll
(meer NGO gericht en minder op de overheid)
en ook de hcrvHnÎng van de ontwikkelingsre lati e lusse n Suriname en Nederland sedert
1987. Uitvoe ring van het structuree l aa npassingsprogramma (SAP). de ve rslechtering va n
de soc iaal -economische situat ie en hel loene-
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mende onvermogen van de Surinaamse ove rheid om haar taken uit te voeren zijn concrete
oorzaken va n ontstaan en uitbreiding va n allerlei NGO's in Suriname. Tege lijkertijd kwam
in Suriname een bewustwordingproces op
ga ng met betrekking tot het be lang van orga ni sa ti evormin g en de struc lUre le aanpak van
probleme n. De VN-vrouwenconferentie in
Beijing (China) in 1995, waar ee n re latief omvangrijke de lega ti e uit Surinan1 c aanwezig
was, is hier onder andere een belangrijke kataly sa tor geweest.
Aan hel voorafgaande moet worden toegevoegd dal een dee l van de groe i in aantallen
sa menhangt met het feit dat veel NGO's slechts
een kort leven besc horen is. Een oorzaak hiervoo r is dat het opzetten en ontwikkelen van een
goed functionerende NOO moe ilijker is dan
veel men sen/besturen z ich bij oprichting v an
de organisatie reali se ren. Onervare nheid en gebrek aan kenni s en visie mak e n dat het enthousiasme waarmee men begonnen is, s nel afneemt en de organisatie vaak als ee n nachtkaarsje uitgaat. Maar er is ook een scala van
we l min of mcer goed lopende organisaties.
Daartoc behoren de organi saties di e voor het
onderzoe k waarop deze bijdrage rust, gese lecteerd werden .
Het NGO-veld ve rtoont in elk geval een
grote diversit e it. Er is qua doe l en ni veau een
driede ling te mak en. Allereerst z ijn er de
grassrools NGO's, de bas isorgani sa tie s. Vervolgens z ijn er de zogenaamde service providers (dienstverlenende organisaties) di e z ich
ter ondersteuning op ee n specifiek veld richten.
Al s derde groep functioneren de intermediaire
organisaties di e bas isorgani sa ties van di enste
willen zijn en willen versterken. ~en aantal
bas isorgani sati es is aangesloten bij een of
meerdere intermediaire o rgani sa ti es zoal s het
NGO-Forum ( 180 leden). de VPSI (92 lede n)
en de NVB ( 12) . Daarnaast z ijn ongeveer twin ti g organisaties lid va n meer dan een van deze

drie intermediaire NGO's. [n tegenstelling tot
de situatie onder de Nederlandse NGO 's zij n
de Surinaamse NGO's rede lijk op de hoogle
va n elkaars bestaan. Dat is echter gee n ga ranti e
voor samenwerkin g.
Themalisch houdende NGO'szich bezig
met ee n scala van onderwerpen, richten ze z ic h
op verschillende maatschappelijke groe pen en
spe len de act ivite iten zich op ve rsc hill en de
sc haalnivea us af. De mees te organisaties zijn
ontstaan uil de soc iaal-eco nomi sc he en politieke situatie waarin Suriname z ich na de onafhank e lijkhe id bevond en z ic h nu bevindt. Afhankelijk van de doelgroep en het thema ve ld
waarop men zich ri c ht , wordt ingespee ld op de
waargenomen behoeften .
FillClncieel gez ien is van bete keni s dat Surinaam se NGO's in zowe l Suriname a ls daarbuiten aanspraak weten te mak en op di ve rse
fond sen; daarnaast zijn cr so ms ook e igen inkomensgenerende activiteiten. Zowe l nationaal als inte rn at ionaal (specifiek Nederland en
de Europese Unie) kunnen fond sen en donoren
benaderd worden om projecten en andere acti v iteiten te spo nso ren. De professionelere organisaties en de service providers hebben een
gro tere afhankelijkheid van buitenlandse donoren dan de minder profess ion e lere. Dit heeft
te maken met het besc hikbare internationale
netwerk waarover de kleinere organisaties in
mindere mate beschikken. De focus bij d e international e netwerken is vooral gerieht op Nederland, in tweede instanti e op VN organisaties. De drie grote internationale fondsen
waaruit ge put kan worden z ijn het NGO Fonds
(gefinancierd uit de Verdragsmiddelen en admini stratief ondergebracht bij hct Forum
NGO), het Micro Projecte n Burea u (een EUfond s, dat enige tijd niet operationeel was maar
nu weer wordt opgestart) en het C DF- Fonds
va n de IDB .
Voor lan g ni et alle organisaties is geld dan
ook het. grootste probleem. Dienstverlen ende
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organisntics in Suriname of intermediaire

NGO's zoals de NVB kampen met gebrck aan
lIitvocringscap~u..'jll.!it door een tekort aan gekwalificel.!rd kader I.!n overbelasting van het
aanwezige kader. Voor dc basisorganisaties zoals bijvoorbcl.!ld Tamara of het Lotjeshuis is
struc(urch: finllncicring wel een probleem. De
diverse fondsen Cll donoren zjjn vaak onberl.!ikbaar omdat de organisatil.!s buiten de doelgroep van cl!.! fondsen vallen cn omdat ze niet
aan dc ranclvoorwaarden van project aanvragen
kunncn voldocn: ze hebben gebrek aan deskundigheid op hl.!t gebied van projectprocedures. Daaillaast kampen veel NGO's mCI een
geb rek aan uitvoeringscapaciteit. Er is zeer
goed g.ekwa litïccl.!rd kader aanwezig, maar het
is beperkt in omvang en mede daardoor 0\ abelast. Veel personeel (al dan niet als \Tijwilliger) heeft nauwelijks ervaring met en kennis
van projectmarwgemellt of organisatiekunde
en heen intensieve training en b~geleiding nodig op deze g~bi~dcn.
D~ onderlinge samcnwerking tussen de
Surinaalllse org'lJlisati~s is als redelijk goed te
besehouwell. li et gaDt bij de samenwerking
meestal 0111 inhoude lijke zaken: hel uitwisselen
van ervaringen en k~nnis of het gezamenlijk
organiseren \ an activiteiten. Financiën zijn
nauwelijks onderwerp van de onderlinge relatics. Uitzondering hicrop is het GO-fonds dat
lot stand is gekomcn door sal11cnwerking tussel1 dc Surinaamse en Nederlandse regering en
het NGO-Forum. De meeSle financiën komen
rcchtstrl.:cks uit het buÎlcnkmd of worden uit
inkomensgenercn:nde activiteiten betrokken.
De samenwerking met de overheid is als gebrekkig te kenmerken. Bij buitenlandse netwerken. zowe l financieel nIs mCCr inhoudelijk.
li gt de nadruk sterk op Nederla nd en Nederlandse organisaties. Enke le orga nisaties geven
we l aan meer conl;lclen te willen hebben in de
Caraïbisch~ regio. en dan met namc inhoudelijke contacten.
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ZWAKKE KANTEN

Het functioneren van de NGO's in Suriname
wordt bemoeilijkt door een aantal zwakke kanten in hel NGO-vt.:ld. Er is een gebrek aan
coördinati e tussen de versc hill ende donoren in
Suriname. Een duidelijke idcntificatie van elk
specifiek fonds ten (I,ll1zien van beleid. adminislnlli~ en uitvoering is noodzakelijk om
overlapping tc voorkomen en he! niveau van
projeeten te verhogen. Ten tweede is c(I/mei!.,·
huildillg van mct mlllle dc grassroot NGO's
nood7,akelijk: hun organisatiegraad. administrati~ve en rapportage c<lp[lcitcilen zijn laag.
Hierdoor verlopen projectaanvragen l11ociLaam ~n is de kans op slagen va n een project
kJein.
Tenslotte is het vrij\Vil1ig~rswe rk in Suriname slecht ontwikkt.:1d. In de Surinaamse cultuur is /clfrcdnlamheid nooit een hoge prioriteit gewees!. Steun wordt van de ove rheid
v~rwacht. I fet werven van vrijwi lligers verloopt moei7aam t.:11 cr is weinig kennis 0111 ze Ic
f~lcilitl.!rcn. Dl! laatste jaren neemt cl\! belangstelling vanuit de kant van th.: vrijwilligers
bovendien Hf omdat de economische situatie
Lwaarder is en dc tijd en middelen van mensen
sc haarser geworden zij n. De gemeenschapszin
daalt t.:n het sociaa l ged ra g van mensen ve ran der!. liet on twikkelen van een lokaal
vrijwilligersprogramma Zou hierin verbe tering
kunnen brengen (Scha lk wijk 1998). Tevens is
cr in Suriname gebrek aan informati e en kt.:nnis
\ .~1Il het intcrn~ltionêlle ontwikkelingsd\!bal.
Ilicrdoor zijn met name basisorganisaties n;t.:t
in staat hun problec.!ll1gebiecl te definiëren en cr
een adt.:qurtle lolluw-up aan te geven.

HET NGO-VELD IN NEDE RLAND

De NGO's in Nederland die zic h op mc.!er dan
Nederland a!!t.:cn richten, spt.:lcn een belang-
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rijke rol in de internalionalc ontwikkelingssamcnwerking. Ze functioncren als kanaal waarlangs gelijk waardiger verhoudingen tussen
landen en culturen en de 'zelfredzaamheid' van
armere gebieden en groepen in andere armere
landen, ondersteund kunn en worden. Dit gebeurt via programma's en projecten, min of
meer ona tl"\i.mkelijk van de overheid en gefinancierd met behulp van publieke en private
gelden. Zo kan een bijdrage geleverd worden
aan een betere opbouw va n de civU society in
andere landen.
Nederlandse initiatieven die zich op Suriname richten hebben een verschillende achtergrond. Zij variërcn van algemene ontw ik kelingsorganisaties d ic een van hun programma's in Suriname hebben, zoals bijvoorbeeld Cordaid; (dol1or)organ isaties die zich
niel specifiek op ont\vikkelingssamenwcrking
ri chten maar op een spec ifiek terrein en middels geld of meer inhoudelijk in Suriname actief zijn, zoals bijvoorbeeld Stichting Kinderpostzegel s, en organisaties die zic h hootä zakeI ijk op Suriname richten. zoa ls bijvoorbeeld
Stichting TamaréL Naast de achtergronden va n
de organisaties versc hillen de activiteiten die
ze uitvoercn , de hoeveelheid betaald en onbetaald personeel en de wijze waarop de organis~ ties hun financiën betrekken. Ook de doelstellingen die de organisaties hebben en het
th ema of de doelgroep waarop ze zich richten,
zijn divers. Zo kennen we bijvoorbeeld hel
Zeister Zend ings Genootschap, waarvan de
professionele staf op jaarbasis jaarlijks voor
ongeveer Nn 2,2 miljoen we lzijnsorganisati es
ondersteund. Aan de andere kant bevindt zich
de vrijwilligersorganisatie rVooka Makandie
die zich bezig houdt met voo rli chting en lobby
voor Marrons.
De orga ni sali es hebbe n duidelijk verschillende ontstaansgesc hi eden issen. Naast organisat ies of initiatieven die voortgekomen zijn uit
de Derde Wereldbeweging, kennen we initia-

tieven die ondergebracht z ijn bij (scmi-) overheidsinstellingen en bij maatschappelijke instellingen die door individuen opgericht zijn.
Onder deze laatste groep treffen wc veel organi saties aan die opgericht zijn door Surinaamse
Nederlanders.
Bijna all e Nederlandse organisati,.9 verrichten hun activiteiten met behulp van NGO's

of in ieder geva l contactpersonen in Suriname.
De NGO's die dal niet doen sluizen hun ge lden
door naar andere NGO's in Nederland die ve rvolgens weer door middel van hun contactpersonen in Suriname of de lokale NGO's werken.

Een aantal NGO's heeft zusterorganisaties in
Suriname. Deze NGO's hebben meesta l alleen
contacten met hun zusterorganisaties. Deze

contacten zijn structureel. Andere stru cturele
contacten bestaan tussen NGO's die regelmatig
met elkaar samenwerken en dan langduriger
programma's uitvoeren (bijvoorbeeld ICD I
met YPSI , orCordaid met de NYB). Ze kunnen
ook ontstaan wannee r na afronding va n een
project (ook al is dat kortlopend) de betrok.ken
orga nisati es elkaar op de hoogte blijven houden van hun activiteiten en ontwikkelingen .
Een goed voorbee ld hiervan is dc relatie di e
Maloekoe. cen sociale instelling voor verstandelijk gehandicapten in Suriname, heeft
met de Nederlandse Stichting Kinderpostzege ls. Sti chting Kinderpostzegels heef! een aantal projecten gefi nanc ierd voor Maloekoe. Dil
wa ren geen structurele projecten, maar er is
lOch een structureel contact uit voortgekomen
omdat Matockoe en Kinderpostzegels elkaar
ook buiten financicringsperioden op de hoogte
houden van elkaars act iviteiten en ontwikkelingen . Matoekoe besc houwt het contact met
Stichting Kinderpost zegels als zee r belangrijk.
Vee l contacten zijn ec hter incidenteel. Ze bestaan voor de duur va n een project en stoppen
daarna. Wanneer na enk ele jaren weer contacten gelegd worden moeten die van vooraf aan
opgebouwd worden.
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Er bestaa t gee n landelijk overleg orgaan
va n Nederlandse NGO's die acti ef z ijn in Suriname. Initiatieve n zij n cr volop geweest maar
uit ei ndelijk hebben ze ni ct ofnaLl\velijks res ul taat ge had. Het merendeel va n de NGO's fun ctioneer! ec ht er niet in ee n co mple et vacuüm
omdat ze vaak we l met een paar NGO's con tact
hebbe n of van hel bestaa n va n enk e le wete n.
Deze netwerken heb ben onderling echter nauwe lijk s co nt act met e lkaar. Samell\vcrking;
vindt we l ce ns plaats tu sse n NGO's di e op
andere (co mpl ement a ire) gebi eden actief zij n
(bij voo rbee ld NOV IB en Mama Cash in hel
zwa rte mi g rant en vluehtclingcn-vrouwenproj ec t (ZMV) dat gericht is op uitwi sse ling
va n kenni s e n ervaringen van vrouwelijke ondern emers in zowe l Suriname als de Z MVgemeensc hap in Nederland) maar nauwelijks
tu sse n ge lijksoo rti ge NGO's. Als reden werd
door ee n van de NGO's het vo lge nde aangevoerd : 'Voor vee l NGO's ge ldt dat het voort bestaa n van de eigen o rga ni sa tie s voor de uitvoe rin g va n de doe lste llin g gaat. Ze zien sam enwerking al s een gevaar omdat ze hun naam
niet altijd m eer lCrug kunn en vinden in ee n
sa menw erk i ngsye rband. '
Dit gcbrek aan overleg heeft twee belan grijk e implica ti es. NGO's met dezelfde doe lgroep en doe lste lling kunnen hun effectiviteit
waarschijnlijk ve rho gen als ze hun in ze t en
ervaringen zou den de len m et elkaar. Ten
tweede is c r nu voor NGO's in Nederland,
maar nog vee lmeer voor NGO's in Suriname,
geen overzicht va n NGO's in Nederland \vaarIOc ze zich kunnen richten .
Wat gaa t Cr financi ee l nu om? Geraamd Îs
wal de negentig opgespoorde organisaties di e
mom entee l in S urinam e actief z ijn daar nu bestede n. Volgens onze ramin g komt dat op jaarbasis uit op plus minu s Nfzcven miljoen. Dit is
alleen in de vorm va n ge ld: goederen, kad er c t
cetera zijn hi er buiten gelaten. Het is ni et goed
moge lijk de waarde van deze goederen, van de
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kenni soverdracht enzovoo rt te sc hatt en. Naar
onze sc hattin g li gt dal zeke r rond NI' 0,5 tot 1
milj oe n per jaar.
De MFO' s (mede financieringsorg,lIlisali es) zoa ls Cordaid. HI VOS. leco en NOV II3

ontvangen een belangrijk deel van hUil middelen va n de ove rheid in het raam werk van de
ontwikkelingssmllcllwerking. De andere organi ~atics z ijn voora l atllankelijk van dc 'rijke'
fondse n, inzamclingen o nder particu li eren, lid maat sc happe n en contributi es of uit ue o pbrengsten va n and ere act iv it e iten.
De MFO ·s hebben ee n jaarlijks budgel Ie
bestede n. Om hun budget te rea li sere n, hun
organisatie te kunnen lat en functioneren en resultat en te kunn en laten z ien is het va n belang
dat zij duurzam e projec ten kunnen uit voe ren in
het Z uiden met profess ion e le o rga ni sali cs. In
het geva l va n Suriname is het van belang op te
merken dal het aantal profess ionele orga ni sa tie s beperkt is. Afgebroken conta cten
zijn niet eenvoudig te ve rvan ge n, ze ker ni et
wa ar het int ermediaire NGO's betreft. Voor de
co ntact en met de basisorganisaties li g t dit iets
gen uan cee rd er. Hun aa nt al is grote r maar het is
ee n langd uri g proces voordat deze orga ni sa ti es
goed fun cti oneren en hun ca pac iteiten zo groo t
z ijn dat z ij in staa l z ijn goede projec ten uit te
voeren. S lecht s weinig Nederlandse donororganisaties en algemene ontwikkelingsorgani satie s zijn hi ertoe bereid. Z ij ki ezen óf
voor de intenllediaire organisaties of serv ice
pro viders die de po te ntic hebbe n, ófwerken op
incid entele bas is met bas isorgani sa tie s. Met
andere woorden de Nederlandse organisaties
zijn voor de uit voering va n hun doe lstellin ge n
at11ankelijk va n goed functionerende orga ni sati es in bet Zuiden. Meer en meer worden de
Nede rlandse NGO's 111 de hedendaa gse
'organis<ltiecultuur' gedwong en tot elliciënt~r
werken, het prese nte ren va n co nc rete resulta ten en he t transpa rant mak en van hun fin anciël e bestedin ge n. Concrete inhoude lijk e en fi -
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nanciël e ve rs laglegging maken over het a lgemeen de verantwoording uit. Hoc begrijpelijk
dat ook is, structureel inhoudelijke effecten
zijn vaak pas op iets langere termijn te zien en
dit maakt dat het niet makkelijk is om direct
aan te geven wa t met cen programma c. q. ee n
proj ec t uiteindelijk bereikt is ofzal worden.
RELATIES TUSSEN SURINAAMSE EN
NEDERLANDSE ORGANISATIES

De zesti e n Nederlandse en zestien Surillaamse
organisaties die voor dit onderzoek geselecteerd zijn, hebben sa men meer dan honderd
contacten met organisat ies in het andere land.
Deze contacten hebben een aantal kwantitatie ve en een aantal kwalitatieve kenmerken.
Wat betreft de kwantiteit is met name ge let op
de aard van de contacten, de mate waarin de
contacten structureel of incidenteel zijn en de
mate waarÎn de contacten geformaliseerd zijn
ofmeer op persoo nlijke betrekkingen berusten.
Als men over aard van relaties tussen
NGO's praat, denkt men vaak dat het primair
om financiële contacten gaat. Dit is ec n mi sverstand. Financiën maken vaak we l deel uit
van de relaties, maar z ijn niet a ltijd de belangrijkste en zeker niet de enige contacten die er
zijn. inhoudelijke con tacten waarbij advie s en
informatie worden overgedragen (twee kanten
uit') of overleg gep leegd wordt, maken deel uit
van nagenoeg iedere relatie en worden hooglijk
gewaardeerd. Naast de inhoude lijk e contacten
ell die van de gelden worden lYlet name op het
gebied van wel z ijn goederen gezonden en
vindt in beperkte mate kaderuitwisseling
plaats. Financiering richt zich op conc rete projecten di e een duurzaam karakter hebben en
gericht zijn op onder andere sociaa l-economische versterking van gcmarg inali seerde groepen of ve rsterking van het maat schappelijk
middenveld door midde l van de versterking
van intermediaire NGO·s.

Het idee dat relaties vaak gebaseerd zijn op
ge ld of dat geld het doel is, correspondeert met
de visie dat de Zuidel ij ke NGO's ee nzijdig afhankelijk zijn van de Noordelijk e NGO's. De
zoge naamde donor-ontvanger re latie wordt

dan van één kant uil bezien. Uil ons onderzoek
is echter naar vo ren gekomen dat de relaties
veel meer dan geld inhouden en de donor-ontvanger-relatie meerdere dimensies heeft. De
Nederlandse NGO's zijn vao r de uitvoering

va n hun doelstellinge n net zo ail1ankclijk van
de Surinaamse NGO's zijn als dc Surinaamse
NGO's van de Neder landse.
Wa nneer samenwerking wordt besc hreven,
komen de begrippen afhaJlkelijkheid en gelijlovaardigheid naar voren. Dat z ijn begrippen
die in de Surinaams-Nederlandse context essentieel genoemd mo eten worde n. Afhankelijkheid geeft all ereerst aan dat de verhoudingen niet evenwichtig z ijn, maar dat er een
ste rkere en een zwakkere partij is. Voor de
laatste betekent het wegvallen van een re latie
of van de ondersteuningsvormen di e daaruit
voort komen dal een instantie nict in staat is
haar werkzaamheden verder uit te voeren.
Daarmee is de ri skante pos itie van de afhankelijke aangegeven. Hij kan zich moe ilijk risico's veroorloven. Tegelijkertijd heeft juist
daardoor an,anke lijkheid ook een duidelijk sociaal~psychische dim ensie - ook in het verzet
tege n die afhankelijkheid.
Gelijkwaardigheid is de tegenhanger van
an,allkelijk.heid. Het is een moeilijk te defini ëren term omdat gelijkwaardigheid vaak impliceert dat de verge leke n entiteiten va n gelijke
aard en samenstelling zouden moeten zijn. in
het geval van de relaties tus se n l\'GO 's in het
Neder land en Suriname waarbij een dominante
stroom van financiën en kenni s van hi er naar
daar gaan, is hi e rvan i n de letter! ij ke z i n geen
sp rake. Toeh kan er ook tllsse n een 's terkere '
en een 'zwakkere' partij van ge lijkwaardi ghe id
sprake zijn. In O\1LI: detinitie van gc lijk-
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waardigheid moeten daartoe bepaalde elemcnten in de verhouding tussen de NGO's aanwezig zijn, tc weten: Re:,pec/: cr moet sprake
zijn van wederzijds respect tussen de respectievelijke orga ni saties; COllllllllllicatie: waarbij cr
discussie op gang kan komen ter verb reding
van elkaars visie en waardoor er waardering
kan onts taan voor ~-lkaars standpunt en; SalllellIl'erJ.:ing: dit is duidelijk meer dan a lleen het
geven va n financiën, de emoti onele binding is
vall belang: Inre/'esse: de donor toont belangstel lin g voor de ac ti viteiten van de ontvangende instantie zonder d<lt cr sprake is van
bevoogding of paternalisme: GeIUkll'(lardigheld: deze lijkt te beginnen bij het erkennen
van het wcdeïLijdse belang van hel werk dat
door beide NGO's ve rri cht wordt.
A tl,ankelijkheid zegt ni ets over gevoe lens
van (on)gclijkwaardigheid die de organisaties
hebben ten opzichte van hun COlillterparts. Gevoekns va n gelijkwaardigheid worden zic ht baar door het waarderen van elkaars werkzaamheden en het erkennen va n het belang
hiervan. Misschien meer dan wij gedacht had den bleken de relaties tussen de S urinaam se en
Nederlandse NGO's die in het onderzoek wederzijds naar voren kwamen, eell behoorlijke
dimensie van gelijkwaardigheid te hebben.
Binnen een samenwerkingsverband kunnen
echte r de preciezc betekenis van de onderliggende communicatie en een onvoldoende
kennis over elkaars functioneren ee n probleem
zijn - juist omdat hel hier gaat om 'interculturele com1l1unicatie'. De betrokkenen in de
organisa li es in Nederland en Suriname sp reken
en schr ij ven a11en Nederlands maar dal wi l fliel
zeggen dat je dezclfde betekenis aan woorden
en uitdrukkingen geeft: iets wat, zij het minder,
ook voo r de specifiek Surinaams-Nederlandse
organisaties geldt. Er worden andere hcgrirren
gebru ikt of dezelfde begrippen hebben een andere betekenis, en cr zijn toon zettin gen ell accenten die andere interpretaties met zich mee-
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brengen. Surinamers gebruiken vaak beleefdheidsformules ofambtelijke taal waardoor men
in Nederland de boodschap niet altijd begrijpt,
terwijl Nederlanders soms te kort door de
bocht gaan en hierdoor onbedoeld weersland
oproepen. Ook k<ln er aan Surinaamse kant
an tik o lonialc sentimcnt z ijn dat de intcrpn.:tatie
van correspo ndent ie uit Nederland kleur/. Aan
beide kanten is een beter begrip van de contl:x t
en (schrijf)-cu ltuur in het andere land nodig. In
Suriname telt bovendien het gesproken woord
veel zwaarder dan het geschrevcne (met
uitzondering van geldkwesties) terwijl in Nederland het geschrevene het belangrijkste is.
Dit blijkt voor de nodi ge irritaties aan weerszijden over af11andc!ing van fo rm ele procedures
tc zorgen. Belangrijk is dan dat met name in dl!
contacten di e st ru ctureel van aard zijn cr
ruimte is om kritiek en ideeën te geven. ook <:11
is de één financi eel aOlankelijk van de ander.
Essentieel hierin zijn de persoonlijke bezoeken
van vertege nwoordi gers van organ isaties aan
elkaar. Het ve rgroot het begrip en vormt de
juiste se ttin g waarbinnen open gl.!sprekken
plaats kunnen vinden .
Veel Nederlandse organisaties proberen rege lmatig naar Suriname te gaan. Van sOlllmige
Nederlandse organisaties g<lH t minimaal één
keer per jaar een <lfvaardiging naar Suriname
(met name als de organisa ti e de tickets betaalt!).
van andere organisalies één keer pcr twee of
drie jaar (met name wanneer de bctrokkene de
reis uit eigen zak betaalt). De Surin aamse organisaties hebben meesta l gccn ge ld voor bezoeken aan de counterpart in Nederland. Toch probeert men een persoonlijk bezoek aan de Nederlandse organisaties tc brengen wanneer een bestuurslid of directeur in Nederland is vanwcge
een congres. fflmiliebczoek of eell overl ijden.
De waarde van deze persoonlijke bezoeken
sc hatt en zowel de Nederlandse als de
Suri naam se organisaties hoog in. De Surinaamse organi satie s zien ze als noodzakelijk
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om de Nederlandse organisaties een goede indruk te geven van hun werkwijze en de situatie
waarin ze operercil. Voor de Nederlandse organisaties zijn ze noodzakelijk om een goed beeld
te krijgen van de situatie in Suriname en om de
ontwikkelingen van de projecten beter te kunnen beoordelen. Eventuele communicatiestoornissen kunnen tijdens zulke bezoeken opgelost worden en cr is ruimte voor toelichting
van beslissingen ofwcnsen, et cetera.
Over het algemeen zijn de Nederlandse organisaties positief over de kwa liteit van de
Surinaamse NGO's. Er i~ kader van kwaliteit
aanwezig en mede hierdoor is een aantal
NGO's zeer professioneel in haar werkwijze,
ook in internationaal perspectief. Dit ge ldt met
name voor intermediaire organisaties. De hoeveelheid kader is eehter beperkt en als gevolg
hiervan vaak overbe last, wat de kwaliteit van
het werk negatief beïnvloedt. Daarnaast draagt
veel kader een dubbele pet. Ze hebben meerdere belangen vanwcge hUil participatie in
mee rdere organisaties. In een kleine samenleving als de Surinaamse zijn zake lijke en
persoonlijke contacten vaak moei lijk los van
e lkaar te ziell. Tenslotte is de persone le bezetting van organisaties sterk aan veranderingen
onderhevig.
Veel Nederlandse organisaties hebben kritiek geuit op de na leving van de procedurele
aspecten van de samenwerking. Ideeën voor
projecten die in een persoonlijk onderhoud heel
enthousiast ontwikkeld waren, worden soms
nauwelijks uitgewerkt in een schriftelijk projectvoorstel. Verslagen en projectvoorstel len
komen laat en soms ook onvolledig binnen.
De Surinaamse organisaties hebben in het
algemeen moeite met de snel wijzigende voorwaarden waaraan projectvoorstellen of -verslagen moeten voldoen. Wanneer ze met meerdere
organisaties contact hebben, zijn ze veel tijd
kwijt aan rapporteren, ook al omdat iedere organisatie haar eigen eÎsen stclt aan voorstellen

en rapporten. Rapporteren ziel enen als bijzaak
van het werk van NOO's. De hoofdtaak is het

uitvoeren van projecten en inspelen op nieuwe
situaties.
De Nederlandse organisaties hebben randvoorwaarden ontwikkeld waaraan projectvoorstellen moeten voldoen. Deze staan vast

en dragen de visie van de organisatie vaak uit,
ofschoon men binnen de randvoorwaarden wel
enige mate van flexibiliteit hanteert. Randvoorwaarden hebben betrekking op hel soOrt
organisaties dat aanvragen in kan dienen, hel
thema of doelgroep waarop het project betrekking heeft orde doelstelling waaraan projecten
moeten voldoen, en beschrijven ook de procedures (wie moel een aanvraag indienen, hoe
vaak gerapporteerd moet worden). Wannee r
lussen organisaties ook persoonlijke contacten
beS laan en de contactell t:(':fl Slrul;tureel karakter hebben, is de invulling van het gebied binnen de randvoorwaarden vaak flexibel. Ook de
invulling vall projecten kan enigszins gewijzigd worden , aan rapportageverplichtingen kan
ges leuteld worden, et cetera. Dit laatste wordt
door de Surinaamse organisaties gewaardeerd.
Er ontstaat op deze manier een samenwerkingsvorm die afgestemd is op de mogelijkheden en eigenschappen van de organisatie.
Van de geselecteerde Nederlandse organisaties
werken vele op deze manier. Een kleinere
groep wijkt echter niet of nauwelijks van procedures af. Bij het resterende aantal zijn de
randvoorwaarden heel minimaal (alleen een
thema of een doelgroep bijvoorbeeld), is de
invulling van samenwerkingsverbanden divers
en wordt per contact een andere manier van
werken en een andere procedure afgesproken.
Er zijn bijvoorbee ld duidelijke verschillen
tussen de Nederlandse en Surinaarnse organisaties voor wat betreft het be lang dat ze hechten aan schriftelijke contacten. Een respondent
drukte dat als volgt uit: "Nederland is een
schrijfland en Suriname een praatland. In Ne-
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derl and is iNS pas waa r a ls he l gesc hreven slaal
en in Surina me is ie ts pas waa r al s j e het gezegd hebt". Me t di t gegeve n in he t ac ht erh oo fd
is het gocd tc begrijpen dat Surin aa mse NGO's
ni et a l te vee l be lang hec ht en aan het sc hrift elijk ve rslaa n va n za ken di e monde lin g besproken z ijn en tegelijke rtijd d<lt de Nederl and se
organi sati es ni ets kunn en doe n zond er dat all es
sc hrift e lijk vas tg(: lcgd is. In hel Nede rl and se
geva l li gt c r nog een andere reden aan ten
grond slag. De orga ni sati es zijn voo r hun tinanc iën at11ankc lijk va n derd ell . Deze parti culi eren, fond sell , dl: overh e id e n bedrij ve n en instellingen w illen in loene mend e mate zien wat
met hu n geld gedaa n is. Ta lloze e rvaringel1met
' mis lukte' projec ten en een groeie nd gevoe l bij
de ac ht erba n da t ont wikke lingssa menwerkin g
wei nig zi n Ileeft, le ide n en oe dat de uitvoerende orga ni sa ties in toe neme nde mate ve rant woordi ng af te legge n hebbe n aan hun ac hterban en steeds meer naa r buiten treden met co ncrete res ultat en. Uitge breide sc hrift elijke verslag leggin g va n de Z uide lijk e NGO 's waarmee
ze sam e nwe rk en z ijn hi ervoor een vere iste.
Bij de Surinaam se NGO's is dil niet ofnau-

welijks bekend. Aa n de andere kant zijn Nederlandse NGO's zich ni et a ltij d bewu st van de
hoeveelheid tijd di e het sc hrijven va n ee n ve rslag innee l11t en dat vee l NGO's meerdere verslagen per jaa r te sc hrij ven hebben. Slechts een
bepe rkt aant a l GO's in Suriname besc hikt
over vo ldoe nd e gekwa lilicec rd personeel. He l
schrij ve n van projectvoo rste llen en -ve rslage n
vere ist een ze ke re mate va n kenni s e n e rvaring .
waarover ni c t a ll e Surinaamse orga ni sati es besc hikk e n. Hel aanste ll en va n ecn cont ac tpe rsoo n of advise rend orgaa n in Surinam e door de
Nederland se orga ni sa tie kan hi erin positie f
werke n. Deze persoon kent de lokale context
en kan 'ad vies ' op maat ge ve n aan de instellin ge n te r plaat se. Daa rnaa st kan deze persoon
ook standpunt e n van de Nederland se organi sa tie s uitl eggen, ve rh e lderen en kenbaar mak en.
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De nad ruk va n de Nederl an dse organi saties
o p proc~dures en ri chtlij nen roept soms wee rstand op bij Surinaa mse organ isa ti es di e meer
uitgaan van indi vi du e le gevall en e n via pl..: rsoo nlijk e in vloed we rk en. Ri c htlijne n e n procedures zij n hi era an onde rgesc hikt. Aan de an dere kant geve n ze ook aa n dat di l.! vl.! rpli chtin ge n de organi sati es in Surinam e dwin ge n beter te fllll cti one ren e n zo bijdrage n aan
verbcte rin g vH n hun re putati e cn daarm ee de
toega ng 10 1 and ere fo nd se n.

TOT S LOT
Nederl and en Suriname zijn gene rati es lang
bekend met e lkaar. Di t wil ec hter ni et zeggen
dat me n el kaars maa tschappij en het func ti onere n van orga nisa ties daarbinnen kent. De
Surimwll1se we rk e lijkhe id is a nde rs dan de N~
derl and sc en van in Nederl and bedac ht e projec ten is dan oo k weinig resultaat te ve rwacht en. Zowe l de Nederland se al s de Suri n<l amse organi sati es geven dit aan . Een aantal
proj ec ten ell de uit voe ring daarvan passe n tege lijkertijd oo k ni et in de in Nederland ont wikkelde rand voo rwaard en. Het bedi sc uss iëren va n deze voo rwaarden e n de moge lijke
aanpass in g da arva n aan dc Su rin aam se contex t
z ijn noodza ke lijk . Persoonlijk e bezoe ken, een
contac tpersoon in Surinam e en eva lu ati e va n
proj ec ten z ijn hi e rvoor vjJn groot belang.
Het is z innig o m de co ntacte n tussen Nederl and en Surina me in mat eri ee l opz icht o p de
ee n of ande re mani er uit tc drukk en. Daarm ee
kun je iml11 ers voo r een deel het be lan g va n di e
re lati es voor de sociaal-economi sc he ont wikke lin g van Surinam e aan geve n, of alth ans aan stippen. Maar dit is ni et all es, c r is bij di e
onderlinge contacten meer <laB de hand is. Al s
de re lati es tu ssen Nederlandse en Surinaamse
indi vidue n en orga ni sati es ee nzijdi g materi eel
benad erd word en, dan han gt daar vaak het e\i -
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kei 'ongelijkwaardig' aan en een 'wij en zij'.
Dan is Nederland de donor en Suriname de
o nt vanger of je dat nu op het gebied van de
overheid, families of NCO's bekijkt. Hi erboven is ge bleke n dat di e benaderin g de aard en
inhoud va n de re laties ni et goed weergeeft.
Min stens zo be langrij k is het om de minde r
'grijpbare' aspecten van die relat ies te benadrukk en en Ic begrijpen. Jui st daar gaat het om
ee n ge lijkwaardighe id en om dynami sc he relati es. Daar waar informatie uit gew isse ld wordt,
kenni s en ideeën besp rok en worden is Suriname vaak net zo goed donor en Neder land net
zo goed ontvan ge r. Een Nederland se counterpart formuleerde het al s volgt 'De manier van
sa menwerk en is va n be lang; de communi ca tie
en de inhoudelijke relati e zijn belangrijk en
le iden tot res ultaten. Omdat wij over dc financiën beschikken hebben \vij niet meer te zeggen.
Zo lang op een of andere mani er Suriname
en Nederland in het blik ve ld van de inwoners
li gt za l er duidelijk ruimte z ijn voor Transatlanti sche contacten via de NGO- lijnen, zeker
als de wederzijds infonnatie ovcr dc effecten
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van rl c NGO-Înzct in bei de landen meer en
beter gestalte krij gt. Mi ssc hi en moet wederzijds de vraag mee r worden gesteld wat al hel
NGO-werk wederzijds oplevert, wat z ijn de
concrete re sult aten van zowel progra mma 's tot
bew ustwo rding en empowermenl daar en hi er
als van de projecten ten gunste va ll de verbete-

ring van de gezo ndheid van kl eu ters in arme
gebieden daar? Die concre te effec trapporta ge

is van belang voor /let stru ctureel houden va n
de NGO relati es tussen daar en hier.
De moeilijkheid hierbij is ook nog dat dc
organisaties in zowe l Nederland en Surirwl11 c
bezig zijn met activiteiten die gericht zijn op
beleidsveranderingen en zaken als ellll)()H'ermen I. Zulke strategieë n of de res ultaten daarva n z ijn moe ilijker meetbaar en zeker niet in
heel concrete beelden en aantallen te ve rtal en.
Zowel de achterban a ls de (inter-) nationale
subsidiegever z iet graag concrete beelden.
'Reliefand welfare' en verge lijkbare korte termijn strategi eën lenen zic h daar betcr voo~ Die
vertaals lag
naar beleidsmaatrege len en
empowermenl is ni et of moeilijk Ie mak en.
Toch is dit noodzakelijk.
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Mies van Niekerk

Creoolse en hindoestaanse Surinamers in
Nederland; twee vormen van integratie

H

er beeld over Surinamers ;'1 Nederlalld
\1'050 lange lijd lIiel onverdeeld posilie.fi
Zeker ill de periode )'lII1 massamigratie werden
SlI rinamers geassocieerd mer problemen van
drugs en criminaliteit. Voor Nederlanders waren 'Surillamers 'Inel/nog overlt'egelld creolell .
llindoestallell eli andere Surinamers wenlen
Feel minder als ::odan ig herkend. 2 Maar geleidelijk {Jau drong de diversiteit die er beslaat
onder de Surinam ers door lol een breder publiek Hilldoestanen/nvamen echter veel millder
ill heeld als een 'probleemgroep' of eell groep
mei maalschappelijke achIerstand, maar veeleer als geslaagde minderheid. 111 hoeverre is dil
COlllrasi in de beeld)'orming over Surinamers
11/1 lefee/IJ ? In deze hijdrage ga ik na hoe de
maatschappelijke posilie vall creoolse en
hilldoestaan.\'e immigranten en hun nakomelingen il1 Nederland ::ich heef! ontwikkeld, ofer
iuderdaad verschillen =Un en :0 ja, hoe deze
verschillen kUllnell worden )'erklaard.

OND ERZOE K NAAR DIFFERENTIËLE
SOC IALE MOBILIT EIT
In de periode waarin vee l Surinamers naar Nederland kwame n, in de jaren zeventi g, beg in
tachti g, was het niet gebruik elijk om onderscheid te maken na ar etni sche herkomst. Dal
was alleszins begrijpelijk in het li cht van de pas
ve rworve n onafhank elijkhe id en het proces va n
natievorming dat gaande was in Suriname. Het
Surinaamse kaderdat zich inzel!e voorde be lange nbehartiging va n de ve le Surinamers di e toen
arrivee rden. zag de Surinamers in Nederl a nd in

Oso,
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eerste instantie al s eell onlosmakelijk deel van
het Surinaamse vo lk . Het idee dat Surinamers
op termijn weer zo uden teruggaan naar Suri-

name leefde Wen sterk. zowel bij de Nederlandse overhe id als bij Su rinamers zel f. Onde r
progressieve inte ll ectuelen cllllationalistcn vie l
ze lfs te beluisteren dat terugkeer een soort van

nationale pli cht was: Suri namers zouden moeten bijdragen aan de opbouw van het pas onafhankelijke Suriname. Inmiddels weten wc dat
ve ruit het grootste dee l van de Surinamers ni et
is terug gegaan e n ook ni et terug za l gaan. Het

accent kwam daarmee steeds meer te li gge n op
de belangenbehartiging in de Nederlandse samenleving - een belangenbe harti ging die ge leidel ijk aan ook meer etn isch-specifiek werd (vgl.
Van Niekcrk 2000b: 70-7 1).
Was het du s aanvankelijk f10t done 0 111 onderscheid te maken tu sscn de versc hill e nd e bevol kin gsgroepe n onde r de Surinamers, een derge lijk onderscheid we rd wel steeds meer zichtbaar. Uit onderzoek in de jaren tachti g blee k dat
er z ich wel degelijk ve rschillen voordeden tusse n creoolse en hind oestaa nse Surinamers, bijvoorbeeld in de sc hoolprestaties van Surinaamse kinderen op de basissc hool (Tjon-ATen 1987) en in het ze lfstandig ondernemerschap (Boissevai n e.a. 1984). Een goed beeld
van de maatsc happel ijke positie va n beide
Surinaamse groepen o ntbrak toen echt er nog.
Het vonl1de mede de aan le iding tot het ond erzoek dat ik heb verri cht o nder Surinaamse immi gra nten en hun kinderen in Nederland, en
meer in het bij zo nd er de Surinamers van creoolse e n hindoestaan se herkomst (Van Niekerk
2000a). MeI mijn onderzoek heh ik onoer meer
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w illen na gaa n hoc dc maatsc happelij ke positie
va n beide Su rinaamse groepe ringe n z ich in

Nederland heeft ontwik kel d.
Derge lijk on derzoek is wetenschappelijk en
maatsc happe lijk re levant. In ecn immigrat ieland bij uitstek als de Verenigde S taten is er
a ltijd vee l mee r ai.\ndacht geweest voor VCf schillen in soc ia le mobilit e it van illlmigrantcngroepen. 1 Opmerk e lijk is dat in het geval WI11
s uccesvoll e groe pen zoa ls de joden en versc hil lend eAziati sche groepe n (Chinezen, Korea ne n,
Japann ers) vaak verklarin gen worde n aangevoerd in termen van cu ltuur of etni sc he hul pbronnen. fenvij l in het geval va n groepen met
maatsc happelijke ac hterstand zoals de Afrikaans-Amerikanen en Mexicanen het accent
meestal li g t op de kanse nstruclllur va n de samenl eving ell processen va n achterstelling of
racisme.
Een
ve rge lij king
va n beide
S urinaamse groepen is in hel kflder van dit debat
relevant omdat het hi er gaa t om twee
imll1ig rant engroe pcn voo r wie - \val wel wordt
ge noemd - de ' kan se nst ru cl ulIr ' van de ontvangende sam enle vin g dczl.! lfèlc was. Men kwam in
ongeveer dezelfde tijdsperiode naar Neder land
en dat betekende dat de maa lsc happe lijke COIl l ex t ge lijk was in term en va Jl eco no mi sc he conjunctuur. arbeid smarkt situatie, opva ng, huisvesting. onderw ijs. overhei dsbele id. etc. Daarom kwa m in mij n onderzoek het acce nt te liggen
opaspcclcn di e te makcn hebben melde g roepen
zel f, hun gesc hi edeni s en cultuur. Hiermee Îs
nie t ge7cgd dat de 'kanscnstmetuur ' van de
o nt va nge nde smTle nl evi ng in het geva l va n Surinamers geen rol s pee ld e. illiege ndeel , we l dat
die niet vee l vasc hild c voor c reo len en hindoestanen.
Om de vraagste llin g van het o nderzoek te
beant woorde n heb ik drie wegen bewa nde ld .
Ten ee rste kreeg ik de beschikking ovcr s urveymat eriaal over dc llIaatsc h:lppelijke positie van
Surinamers. en mce r in het bijzonder creolen en
hindo es tane n. ~ In de tweede plaats bestudeerde
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ik de hi s to ri sc he achtergrondt:n van beide
Su rin aamse bc vo lkillgsyfOcpcn in Surinamc.
Tenslotte - en dit vormde het leeuwendeel va n
m ij n o nderzoek - vcrrichuc ik an tropo logisc h
ve ld werk in twee steden: Amsterdam ell Den
Ilaag. ~ Mijl1l11<lteriaal verzamelde ik door middel va n vra aggesprekke n ell participerende
parti ci patie. Gez ien de hi storisc he dirn cn:-o ic van
mijn onderzoek besteedde ik bij zo nd cre aandacht aa n familie- en indi vidue le gesc hi eden issen."

FA BELS EN FE IT EN
Wa t va lt er lUI te zeggen ovcr de maa tsc hap pelijke posilie \ ',111 creoolse e n hind oestaan se
Surinamers in Nederland? Staan hindoestanen
c r inderdaad beier voor. zoals de bee ldvorm in g
wil,
hebben wc hie r va n doen met een etni -

or

sche mythe (vgl. Steinbcrg 1989)"> Mijn bevindin ge n z ijn tweeërlei. Uit representatief c ijfermat eria a l ove r dc maatschappelijke posi ti e van
S urinam ers in Nederland valt op tc mak en dat
het ni et de creoo lse Surinamers zijn die in een
achterstandspositie ve rk eren. Enigszins tegen
de verwac htin g in blijken hel eerder de hindoestanen te zijn die op ee n aantal punt en ee n
maatschappelijke ac hterstan d hebben. Zo blijkt
dc arbcidsmarktpartieipatic van creolen hoge r
dan bij hind oes tanen. voora l bij de vrouwen.
Onder dc werke nde S uriname rs z ijn creolen o p
een hoge r fUllctieniveau werkzaa m en dat is nie t
verwo nderlijk. omdat zij ook een hoge r onderwijsniveau hebben. Kijk en wc naar de we rk loosheid dan doen zie h - ande rs dan vaak wordt
gedac ht - nau welijks ve rsc hill en voo r lussen
beide gruqJcn. Al mei al doen zich du s inderdaad versc hill en voo r in maatsc happelijk e pos itie , maar di e pakke n vooralsnog tcn g un ste van
creolen uit. Hoe va lt dit nu te ve rklaren?
De gcsc hi edeni s va n beide bevo lkingsg roe pen in S urinam e, vóó r mi grati e naar Ne-
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derland. leert dat ze uiteenlopende trajecten van
sociale rnobiliteit volgden. 7 Voor de creoolse
bevolking is het onderwijs altijd het belangrijkste stijgingskanaai geweest. De historisch gezien vroege deel name aan het onderwijs
van creolen en hun gerichtheid op de stad en
stedelijke beroepen, zijn typerend voor het traject van sociale mobiliteit dat zij volgden.
hindoestanen kW31l1en in een latere periode naar
Suriname en namen destijds een meer homogeen lage maatschappelijke positie in. De landbouwen later de handel en het transport waren
de sectoren bij uitstek waarin hindoestanen stegen op de maatschappelijke ladder. Pas in een
latere periode werd ook het onderwijs voor
hindoestanen een belangrijk middel tot maatschappelijke stijging. De participatie in het onderwijs en op de stedelijke arbeidsmarkt kwamen dus gemiddeld genomen voor de hindoestanen in ecn latere historische fasc. Vooral
de hindoes tanen in de districten ofdegenen die
nog slechts één generatie in de stad woonden
alvorens naar Nederland te vertrekken vertoonden een relatief grote achterstand.
Gezien deze geschiedenis vóór migratie is
het niet verwonderlijk dat de uitgangspositie bij
migratie naar Nederland verschillend was voor
creolen en hindoestanen. creolen waren gemiddeld genomen beter vertrouwd met de Nederlandse taal, hadden meer onderwijs genoten, en
hadden vaker beroepen die aansluitinggaven op
de Neder landse arbeidsmarkt. De arbeidscrvaring van hindoestanen in Suriname gaf hun
minder mogelijkheden op de Nederlandse
arbeidsmarkt - zeker wanneer zij niet beschikten over relevante diploma's. Hun geringere
kennis van de Nederlandse taal speelde hun
parten in het onderwijs. Dit verschil in uitgangspositie bij migratie werkt klaarblijkelijk nog
door in de huidige maatschappelijke positie:
vooralsnog nemen niet creolen maar hindoestanen een wat lagere maatschappelijke positie
111.

Betekent dit nu dat de beeldvorming over
beide Surinaamse groepen Ilaar hel rijk der
fabe len kan worden verwezen? Dat is niet zonder meer het geval en hiermee kom ik bij een
tweede bevinding van mijn onderzoek. De cijfers over de gemiddelde maatschappctijke po-

sitie van Surinaamse creolen en hindoestanen
bieden slechts een momentopname. Wanneer

wc kijken naar de ontwikkeling in maatschappelijke positie na de migratie, dan blijkt dat de
beeldvorming ook weer niet helcma(l] uil de
lucht komt vallen. Er zijn we l degelijk aanwijzingen dat de hindoestanen op een aantal
punten snel hun positie wetcn te verbeteren. Dil
geldt bijvoorbeeld voor de vrouwen. Terwijl de
arbeidsparticipatie van hindoestaanse vrouwen
laag is - zowel in vergelijking met creoolse als
Nederlandse vrouwen. bi ijkt hun part icipatie op
de arbeidsmarkt snel te groeien. Onder de hoger
opgeleide vrouwen doen zich nauwel ijks meer
verschillen voor. Bij de hindoestanen veranderen de genderverhoudingen dan ook vrij snel.
Bij creolen hadden vrouwen altijd al een vrij
zelfstandige positie (vg!. Van Niekerk 1999).
Een ander terrein waarop een vrij snelle
ontwikke ling plaats vindt, is in het onderwijs.
Terwijl er onder hindoestaanse ouderen zeer
veellaagopgeleiden zijn, neemt het aantal on- of
laaggeschoolden onderjongeren snel af. Verde r
blijken er vrij veel hoger opge leide hindoestaanse jongeren te zijn van wie de ouders
zeer laag geschoold zijn. Ook uit eerder onderzoek kwam al naar voren dat hindoestaanse
studenten die in dejaren zes tig aan Nederlandse
universiteiten studeerden vaker afkomstig waren uit de lagere sociale m ilieus dan creolen
(Sedoe-Dahlberg 197 1).' In de onderwijssociologie geldt het opleidingsniveau van de ouders
als een van de beste voorspellers van schooIsucces, maar d it lijkt vee l minder op te gaan voor
hindoestanen. Ook bij creolen is er sprake van
vooruitgang in het onderwijs, maar die vooruitgang is minder recht lijnig en soms is cr eerder
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s prake van een Leke re stagnat ie in di e z in dat
jongl.:ren ni et of nau we lijks vcrtkr komen dall
hUil ouders. Dit ge ldt voora l voor jongeren di e
uit gez innen komen met een kwets bare maatsc happe lijk e positie en bijvoorbeeld ook nog
eens wonen i n zogenoemde eo nc c ntratiewijkcn.
Hoewe l cic hind oes tane n dus nog ee n achterstand hebb en blijken z ij wel op weg die
achterstand in te hal en. Ze ker in int ergen erati onee l o pzic ht is cr sprake van een reJHlie f
sne ll e inhaa lmanucv re. Als gezegd be n ik o p
zoek gegaan naa r een verklarin g voor deze versc hillen in maatschappelij k stij g in g. Ik ric htt e
me da arbij op de creolen en hindoestanen di e op
het mOllll.:nt va n migratie tot de lage re klasse
kunn en worde n gerekc nd , als ook hun JlHkolllelingen.'l Dege nen di e al in S uriname tot de
middenklasse or elite be hoorden heb ik in dil
onderzoek buiten beschouwing gela ten . 1U In het
hi e rna volgende ga ik nader in op deze ve rklarin g voor ve rschill en in maatschappelijke st ijging van creolen CIl hindoeslallen. Ik va t deze
same n in een dri etal c luste rs va n factoren. De
eerste hee n be rrekkin g op de aspiraties en - wat
ik heb gc noe md - hel geloof in voo ruitgang.

AS PIRATI ES EN HET GELOOF IN VOORUITG ANG
De onderwijs mob ilitei t o nder Surinamers is nie t
gcmakke lijk tc herle iden lol het opleidingsniveau va n de o ud ers. voora l bij hindoestanen
niet. Ook laag o pge lei d e hindoestaanse ouders
hebben hoge ambities voor hun kinderen . en
projec reren viJa k hun niet vervulde asp iraties op
de vo lge nde ge nerati e. De onderwijsachterstand di e hindocsraa nse ouders hadden is dik wij ls direc t tc relateren aa n de onderwijskansen
in SlJriname. Schoo lg aan in Suriname be tekend e de stijd s niet al1een ko sten. maa r ook
gederfäe inkoms te n. Kinderen moesten vaak
meehelpen o m het gezi ns inkomcn te ve rgroten.
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Dit go ld zowe l voo r creolen a ls hindoes rane n
V,lIl de lage re klasse. maar voor hindoes tanen
waren c r ex tra obstakels. In dc di strich;n waren
cr niet alleen minder sc hokn, maar ook mind er
goede sc ho le n. Kinde ren m ues ten dagelijks
vaa k lange afstande n aneggen om naar sc hoo l te
gaa n, en voo r ve rvol go nderwij s moes t 111('11 in
vee l gev all ellllilar de stad . Dit betek ende dus dat
hinc\ ocs tane n dest ijds mincicr gemakkelijk toe gang hadde n tot het onderwijs. Ilun kind eren
hebben in Neck rland meer on derwij s kansen d.m
hun ouders oo it had den. en oud ers we ten hun
kinderen hi ervan vaak te doordrin gen en hen IC
motiveren voor sc hoo l en s tudi e. Deze sterke
moti va ti e va n hindoesta nen uil de lage re klasse
is dus dce ls te rug te voe ren op een gebrek aan
o nderw ijskanse n vroege r in S uriname.
Toch kan dit ve rsc hil in o nderwijska nse n
ni et het gehe le ve rsc hil meI creo len verkl aren.
hindoestanen woo nden weliswaar vaker in dc
di stri cten. en hun aandct.:! in de migralic groe ide
sterk rond de O natllankc lijkheid. maar in de
stad waren dc o nderwij skansen voor beide
bevo lkin gsgroe pe n ge lijk . Bovendien hechten
jui st creoolse o uders oo k grool beJnng aan onderwij s en hel behalen va n diplomél 's. A ls gezegd is het o nderwijs voor de creoolse Surinamers altijd hél stijgingskanaai bij uit stek ge wees t. Niett em in bes lOlld cr bij delen vun d e
c reoo lse vo lksklasse in Paramaribo ook een
ze kere a mbi va lcnric /en aall zien va n de waa rde
van dipl o ma 's, en dat werd in Nederland versterkt door discriminatie en hoge we rkloosheid
(vgl . Sa nsone 1992). Langd uri ge werklooshe id
en ervari ngen va n discrimimllie kunnen het geloof in gelijke kanse n onde nnij nen. Een ze kere
reserve of OPPOsiliollelc houding tegeno ver de
sc hool is hi erva n soms het gevolg.
Ee n d e rgc lijk c~lmbival e ntie te n aan zien van
hel o nderwij s of het idee dat discrim inati e in
Nedcrland len nade le werk t van maat sc happelijke stijging trof ik niet of nauwelijks
aan bij hindoes tanen . Nu is het ni ct zo dat
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hindoestanen geen we rkl oosheid of armoede
kenden, integendeel. maar het heeft bij hen
minder een ondermijnend effect gehad op hun

een lopende redenen lijkt dit een gunstig kader te
bieden voor de 5chool- en beroepsloopbanen
van cenjongere gene rat ie. Zo blijkt dat kinderen

geloof in de mogelijkheden 0111 hoge rop Ic ko-

uit respect voor hun ouders dikwijls ge neigd

men. Ik wijt dat aan twee omstandigheden. Ten
eerste heeft de creoo lse la gere kla sse historisch

z ijn om tegemoet te kom en aan de onderwijs-

gezien altijd sterk te lijden gehad van periodieke
werkloosheid en economische instabiliteit. Ten
tweede was er hier spra ke van annoede en
marginaliteit in een stede lijke context. Onderde
vo lkscreolen van Paramaribo ontwikkelden
zie h alternatieve overlevingsstrategieën, die na
111igratie naar Nederland niet verdwenen. De
hindoestanen bleven lange tijd overwegend een

aspiraties en verwachtingen van hun ouders. De
prestatiedruk komt nict alleen vanuit de ouders;
ook het wijdere familienetwerk oefent - zij het
vaak impliciet - druk uil op 5chool- en studieprestaties. Verwanten bekrachtigen niet alleen

de boodschappen die kinderen van huis uit meekrijgen, een goede opleiding wordt ook gez ien
als iets dat de status van de familie verhoo gt.
Een ander aspect betreli de cent ral e plaats

platlelandsbevolking. Als groep wisten zij zich

van het huwelijk bij hindoestanen. Het hu we lijk

ge leide lijk aan op te werken in de Surinaamse
samen leving. hoewe l ook zij allerlei obstakels
moesten overwinnen. Deze histori sche ervaring
van opwaartse mobiliteit ondanks ernstige
obstakels. heeft bij hindoestanen gele id tot een
sterk geloof in vooruitgang. Dit vooruit gangsoptimisme maakte deel uit van het culturele
repertoire dat hindoestanen meebrac hten naar

vindt vaak plaats op jonge leeftijd, al verschu ift
in Nederland de huwelijkslccftijd naar ce n later
tijdstip. Maar het is nog steeds ni et erg gebruikelijk dat jongeren, en vooral mc isjes. het
ouderlijk hui s ongehuwd verlaten. Er z ijn situa-

Nederland. Zoals de hindoeSlanen dit geloof in
vooruitgang meenamen, zo importeerde een
deel van de creoolse lagere klasse haar ambiva lentie en alternatieve overlevingsstrategieën.

GEZINSVERHOUDINGEN EN
FAMILIESTRUCTUUR

ties waarbij dit huwelijk op jonge leeftijd botst
met de school loopbaan of eell belemmering
vo nnt voor verdere studie. Maar aan de andere
kant blijkt de institutie van het huwelijk ook te
func tion eren a ls een sociaal mechanisme dat
jongeren die dreigen tc 'ont sporen' weer op hel
reguliere pad wcet te brengen. Jon gens die
marginaliseren of een zogenoemde 'deviante'
loopbaan volgen. worden als het ware wecr in de
familie getrokken v ia een huwe lijk - een
gebeurtenis waarbij zij de steun va n hun familie
niet kunnen ontberen. Jongemannen co nforme-

ren zich uiteindelijk dikwij Is aan de rol die zij in

Een tweede c luster van factoren tcr verk laring
van ve rschill en in maatschappelijke st ij g ing
van creolen en hindoestanen houdt verba nd met
de gezinsverhoudingen en de familiestructuur.
Het culturele ideaal van de familie als co llectief
is nog steeds zichtbaar bij hindoesta nen. Hoewel het in de praktijk aan slijtage onderhevig is,

hun milicu geacht worden aan te nemen: di e van
ec ht genoot en kostwinner.
Het familieleven neemt ook bij creolen een
belangrijke plaats in en laat talloze vormen van
onderling dienstbetoon zien, maar de creoolse
familiestructuur vertoont een meer gcïndividu -

zij n er nog allerlei sporen te vinden van het

aliseerd of'moderner' palroon. De huishoudens

hiërarchische gezinspatroon en neemt de familie in het bewust zijn van vee l hindoesta nen
voora lsnog een belangrijke plaats in. Om uit-

z ijn niet a ll een kleiner, maar verschi Il e nd e huishoudvormen komen meer overeen met die van
autochtone Nederlan ders. Eenpersoons-hui s-
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houdcns komen bijvoorbeeld evenveel voor als
bij Ncdcrhl/ldcrs (en va~c r dan bij hindoestanen). Ook het aandeel twcc-oudcrgczinnen is
gelijk aan dat bij Nederlanders (terwijl dat bij
hindoesta nen hoger ligt). Waar creolen en hindoestanen overeensteml11en is in het relatief
grote aandeel eenoudergezinnen. Anders dan
verwacht koml dil gczinslYrc ook bij hindoe stanen frequent voor. al zijn de achtergronden van hel onlslann ervan verschillend.
Waar bij hindoestanen eenoudergezinnen
vooral ontstaan door echtscheiding, is dat bij
creolen hoofä zah'l ijk vanwege he l ongehllwd
moederschap. EI.!I1ll1ccr geïndividualiseerd patroon is bij creolen ook terug te vinden in de
gL"zins\'crhoudingen. Doorgaans is er bij crcoolse gez innen meer individuele bewegingsvrijheid en hebben kinderen meer een eigen
verantwoordelijkheid. Dj( heeft twee kanten.
Enerzijds appelleert het bij jongeren aan een
houding die in het o nderwij s ook van hen wordt
verwacht: een houding van mondigheid en
zeI fstandigheid. liet resulteert ook in een mcer
intrinsieke onderwijSlllot ivatic. Dat wil zeggen:
tc rwij l bij hindoestanell rncercxlcrne druk is om
goed te preste ren op sc hool. is de onderwijsll10tivatic bij creolen eerder gelegen in dc
opleiding ze lf. de sc hool of de sc hoolsinwtie
(vgl. Gibson 2000). Jongeren die een externe
onderwijsmo ti vH lie missen gaan sneller van
sc hool bij conniclcn ofproblcmen. ofkiezen bij
tegens lag de gel11akkclijk$te route. Toch wordt
juist bij creolen een studi e vaak in een latere fa se
va n de loopbaan wet.::r opgevat en voo rtgezet. al
dan niet in combi natie mcteen baan. Het leidt tot
een patroon d31 ik heb 8nngeduid als het "stapelen van opleidingen': wie op jonge leeftijd niet
t.::en direc!t.:: weg volgde naar een hogere ople iding doet dat vaak nog op lalere leeftijd. Aan de
andere kant kan de g rotere individuele vrijhe id,
nlllanke lijk van de omstandig heden, voor creoolse jongeren ook te weinig houvast betekenen. Dit is vooral het gt.::val wannee r de ouders in
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een kwet sba re maal schappelijke pos itie verkereil. de moeder t.::r alleen voor staat, en jongeren
opgroeien in conccn traticw ijkcn waar de verl eidingen van 'dc s traat' en de 'dmgssccne' grout
zijn.

DE ETNlSC ll E GEMEENSC HAP
Een derde cluster van factoren, tenslotte, houdl
verband meI het karakte r van de etnische gemeensc hap. De hindoes taanse gemeenschap
ve rtoont een relati ef sterke soc iale cohesie,
maar ook een grotere ges lotenheid . De sociale
cohesie va n dc hindoes laanse gemeenschap
komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de sterke
onderl in ge s tatuscompetitie. 1I ierbij gaat het
om Inateriële status. maar ook om de statu s die
ve rbonden is met opleid in gen . diplo ma's en
rilCls. In die zi n bekrachtigen dc soe iale netwerken binnen de cigen gemeenschap het eerder
genoemde ge loof in vooruitgang en de daarmee
verbonden slijgingsaspira ti es.
De ges lotenheid v:m de hindoestaanse gemeenschap komt het meest duidelijk naar voren
in de partnerkeuze. Ouders geven verreweg de
voorkeur aan een hindoestaanse partner voor
hun kinderen (vgl. Mungra 1990). Als interetnische huwelijken kunnen worden gezien (zonis vaa k gebeurt in de sociaa l-we tenschappelijke literatuur terza ke) als ecn sterke indicator
van integratie van immigrantcn. d;m is er op dit
vlak ~p rake va n een betrekkelijk ge ringe intcgrmie. hindoes tanen hebben gemidde ld ook
minder soc iale eontacten builen de eigen etnische groep dan creolcn (vgl. Martens & Verweij

199 7: 60), Meer algemeen is er een ze kere
afscherming van hindoestaanse ouders van hun
kinderen tegenover wat zij z ien als dc negatieve
invloed!'! ll valltli l dc Nederlandse sa menl ev in g.
De creoo lse gemeenschap is losser gestructureerd en is minder gesloten. De gro tere
individuele bewegingsvrijheid die te zien is
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bin nen de gezinncJlll1anifesteert zÎch ook daarbulten. Socia le co ntrole en statusco rnpelitie zij n
in creoolse kring zeke r niet afwezig, maar de
normatie ve druk tot co nlonneren is minder
dwin ge nd. Me n is ook minder exclus ief op de
cigen groep ge ri cht, wat blijkt uit de freque nt er
voo rk omende interetni sc he relaties en partn erkeu ze. De tw eede ge nerat ie Surinamers heeft
voor ongevee r ee n derde éé n Surinaamse en één
ni et-S urina amse (mcestal Nederl andse) oude r.
Wat betreft deze Surinaamse partners gaat het
vake r 0111 creolen da n hindoesta ncn. Dit betekent bijvoorbeeld dat creoolse jongeren al leen
al binnen hun eigen familie meer in aan rakin g
komen met Nederla nders. De grotere mate va n
openheid bij creolen impliceert ook minder
afschermin g va n jongeren naar buiten toe.
Ook op orga nisatorisc h vlak en op het gebied VClIl dt: belangenbehartiging weerspiegelen
zich de zoj uist gesche tste patronen va n socia le
co hesie en geslotcl1- dan wcl open heid. Op het
terrein va n de belangenbehartiging maken de
hindoestan en geb ruik van de mogelijkheden die
de Nederlandse wetgeving bied t. Zo zijn er in de
gro te steden verschillend e hindoe- en 11l0slimsc ho len opge ri cht. Oo k hebbe n de hindoes bijvoorbeeld een eigen radio en tv-o mroep: de
Omroep hindoe Media (O HM). Deze vo rm en
van orga ni sati e en belangenbehartiging doen
denk en aan de Nederlandse verzuilingstraditie,
waa rbij ve rsterkin g van de eigcn gelederen en
bcnadrukkin g va n de eigen identiteit voo raf
gaa n aa n ema ncipat ie van de groep. In het algemecn hebben hindoestaanse organ isaties veel
meer cen etnisc h-cxelusieve grondslag dan di c
van creolen. De creolen hebben veel minder de
mogelijkheid of dc behoefte 0 111 zich apart te
organiseren binnen het omroepbestel of in het
ondcrwijs. De creol en behore n in meerderheid
tot de chri stelijke relig ies en al s zodanig hebben
zij du s vee l minder moge lijkheden tot het verkrij gen va n subsidie voo r voorz ieningen op etnisc h-religieuze basis.
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van populaireculwur zicll

wc eenzelfde patroon naar voren komen. Verschillende uitingen van lndiasc populaire cu/ tuur, zoa ls dc klassieke Indiase dans, Indi ase
films en lil 111 l11u zick , trekken voora l een
hindoestaans publiek. Dat geldt ook voor dc in
Nederland levende hindipop: deze is meer !laar
binnen ge ri cht ofwel is hoofdzakelijk ge richt op
een eigen, hindoestaans publiek. De creoo lse
cu ltuur daarentegen is per definitie een ge-

mengde cultuur l11 et zijn worte ls in zowel dc
westerse als dc A frikaanse cultuur. Zoals alle
creoolse cullUren is ook de Surinaamse variant
erva n een cul tuur die gemakkelij k beïnvloedt en
beïnvloed wordt (vgl. Mintz & Price 1992). Dit
blijkt bijvoorbeeld duidelijk bij de jongere generatie. creoolse jongeren geven in hel grootstedelijke vrijelijdsmi lieu van diseo en popmuziek vaak de (oon aa n. Ze laten zich beïnvloeden
en inspireren door de inlel'l1ationalc jcugct- en
IYlllZiekcultuur en participeren zei f act ief in hel
vo rm geve n ervan in de Nederlandse context,
zoals in de hiph opeultuur. Dat wil ni et zegge n
dat erbij creolen gee n sprake is van een etni sc h
bewustzijn of interesse in de eigen mols. intege ndee l. De lobby voor de oprichting va ll een
slave llmonument in Nederland , het gevoel vall
ve rbond enh eid met de zwa rt e diaspora en de
interesse in Gh.1Il3 - op toevallige wijze versterkt door de aanwez ighe id van een Ghanese
gemeensc hap in deAmslerdamse Bijlmermeer zijn daar a lle uitingen van . Maar În de prak tijk
van het dage lijks leven is cr bij creo len vee l
meer sprakc va n sociale en cultu re le meng ing
dan bij hindoestanen.
TOT S LOT
Anders dan de beeldvorming doet ve rmoede n
zij n het ni et de hind oestanen maar de creolen die
in een betere maatsc happelijke positi e ve rk eren.
Uit representati eve, kwantitatieve gegevens
over de groepen in hun ge heel komen hindoes-

('reoo/se ell hilU/O('sflIlIlIse Surillamers in

tanen ni et naar vOI'(' n als nwalschappelijk
succesvo ller dan creoleJl, De vraag is waar de
posi ti eve bcddvonning over hindoes tan en cn
de negat iev!.: bedd\'orm ing over creolen dan
va ndaan komt. Vc nn occklijk komt deze mede
voorl uit de gesc hiedenis va n relatief snelle
SOCi;llc stij gi ng v.lIl hindoestanen in de
Surinaamse samenlev ing, Ook speelt waarschijnlijk de 7ichtb<lnrhcid va n bepaalde subgroepcn binnen beide Suri naamse populaties
eell rol: de ondcrncmers bij dc hindOCSIaJlcn.
we rklo7e jongemannen bij creolen. Hoewel het
hier slec hts 0111 dekn \ all de groe p gaat. bepaalt
hun zicht baarhcid kel1ndijk in sierk e male hel
al ge menc publieke beeld van beide groe pen.
De cij ll: rs gc\en eclller slechts een momentopname. en wel \ oor de groepen in hun
geheel. Uit mijn kwalitatieve onderzoek onder
immig ra nt en a lkomstig L1it de lage re klasse in
Suriname bI ijkl dil l hinduestanen bezig zijn aa n
een relatief snelIc inluwlll1anoevre. Verschillen
in maatsc happelijke posi ti e en sociale mobili teil Vtm beide Surinaamse populaties in Nederland heb ik vcrklnard vanuit dc' pre ~ l1ljgmtic
geschiedenis en het geloorin vooruitgang dat zij
meebrachten bij mi gra ti e. als oo k va nuit socianl -cu lturck tbctor~ n op hel ni vea u vall de
familie en de etni sche gemee nsc hap. Daarbij
blijkt dat de hindoes tanen in ze kere zin in hel
voo rdee l l ij1l . De slcrke soc iale cohcsie en de
geslotcnh eid bij hindoes tanen lijken ee n positieve invloed te hebben op de school· en berocpsloopbaan va n dc hie r opgroe iende jeugd,
Daar waar het gaa t 0 111 gel innen in een kwetsbare maatsehappcl ijkc posil ie L.ijn hind oestanen
beier in staat om margin alisering of zogeIloemde deviantc carrièr!.!s van jongeren tc voorkOJ11!.!Il . 11 iermce is niet gezegd dat er niet ook
negatieve cft'!.!ctcn zijn va n di eze lfde cohesie en
ges lotenheid, maar in hel al ge meen lijkt er een
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gunsti ge werki ng vanu it tc gaa n op de
maatschappelijke loopbancn van jonge ren.
Dit is nie t in uveree nstelll ming met her klassieke assimilatil.!l11odel. waa rin wordt aa ngenomen dat ass imilatie o f culturele integrati e
noodzakclijkerwijs voo rafgaat [jan I1watschappe lijkc parti cipati e en pos itieverbeterin g
vnll immigranten. In termen van dit model L.OUdcn hindoestanen im111ers in he! nadeel zijn bij
het strevc n naar maatst:happclijke stij ging, en
creolen in hel voorckel. En dit is niet wa t mijn
ond er/ocksbevindingen s uggere ren . integendee l. lI el lijken eerder de hindoestanen te zijn
die in cic gu nst igs te positi e \ erk cren voor maat ·
schappdijkc stijgi ng.. althans op dc kOl1c termij n. Op de lange re termijn zou dit wcl eens
kunnen verkcre n. liet is ni ct uit ges loten dat de
lossere structuur en het opener karakter va n de
creoo lse gemcensc hap op den dUlII" jtlisi meer
voordelen lullen blijken Ic hebben.
li et slaat dus tc bezien of de ene of andcre
vo rm vun integratie up termijn de bestc moge lijkhede n bied t voo r maatschappelijke par~
ti ci pati c en sociale mobiliteit. In de Vereni gde
Staten is dit 1110lllcIlt cel onderwerp van hefti g
debat, en ck bevindingen wijzen ni et onomstotelij k in dC7elfdc richtin g (zie bv. Dewind &
Kasinir7 1997). Dat houdl ook ve rband met de
relati ef korte gesc hi edenis va n de naoorlogse
immigratie in de Ve reni gde Staten . Ook de l11ignllie van Surin amers naar Nederland is een nog
betrekkelijk recent ve rsc hij nsel. Integratie va n
immigranten is ecn lange-termijn proces. en in
dat licht beL.ien is vijrcntw intigjaar nog betrekkelijk kort. De rweede gene rat ie Surinamers
begint pas nu op eni ge schaa l vo lwasse n te
worden. Pas bij e(:11 derde ge nerati e - zo k ert dc
gcsc hkdcnis ciders - kan worden vas tges teld
welke wijle va n inco rporati e in de sa menll.!ving
het meest succesvo l is gewees t.
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NOTEN
I. Wanneer ik spreek over 'Surinamers' doel ik op etnisc he herkomst. niet op naliollfllitcit. Het zoujuis\er zijn te spreken
Vlm 'Nederlanders van Surinamnse herkomst', maar omwille van de leesbaarheid vt.:rkies ik de kortere benaming
'Surinamers', Ook meI de term 'hindoestanen' verwijs ik naar etnische herkolllst. Ik verSla onder hindoestanen de
nakomelingen vall de \roegerc Brits-Indische immigranten in Suriname. ongeacht hun religie (zie hierover ook: Van
Niekerk 2000a: 239).
2. Dil bleek bijvoorbeeld ook uil een bUlinstudie naar interetnische relaties (Van Niekcrk. Sunicr. Vcrmeulen 1989: 56).
J. Zie bijvoorbeeld: Perlmann 1988: Portes & RUll1baut 1996; Sleinberg 1989; zie ook: Vermeulcn & Pcrlrnann 2000.
4. Hel betrofhierdata van de survey Sociale Positie en VoorL.icningengcbruik Allo eh IOnen (SPVA) 1994, van het Instituut
voor Soeiologiseh-I~c onomisch Onderzoek vall de Ernsmus Universiteit Rotterdalll. Zie voor gepubliceerde gegevens
uit dil SPVA ook: Marten s & Verweij 1997.
5. Overigens richtte hel onderzol!k zieh in beide steden zowel op creolen al~ hindoestanen, allag hel accent in Den Haag
op hindoestanen en in Amsterdal11 op creolen.
6. Door (al dan niet herhaalde) vraaggesprekken met 102 familieleden, verza melde ik informatie over in totaal 288
rersonen behorende tol 64 t':Jmilies. Van deze families beschouw ik cr 25 als 'kern-cases', waarover ik meer en
diergaander materiaal wist IC verzamelen.
7. Zie voor een uitgebreider overzicht van deze pre-migratie gesc hiedenis ook: Van Niekerk 1995. 1996.
R. Zie ook Van Niekerk 2000a: 60.
9. Als criterium voor 'lagere klasse' nam ik hier een combinatie van het scholings- en beroepsniveau. Tot de lagere kla sse
rekende ik dan degenen die bij migratie uit Suriname hooguit een mulo- of mavo-opleiding hadden gevolgd en/ of
geschoolde arbeid dan wel lager kantoorwerk verrichtten.
10. Anders dan de bovenbedoelde survey-gegevens die betrekking hebben op de totale groepen, richtte mijn kwalitatieve
onderzoek zie h dus op een deel daarvan. Deze immigranten, afkomstig uil de lagere klasse in Suriname, vormen veruit
de meerderheid van de Surinamers in Nederland.
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Surinaamse Zorg en Hoop in Hilversum

I

J/dil arlikel hesprr:ek ik Iwee ::aken. Teil
eersIe, als hel gaal 011/ 'daar' [Suriname} de
,'raag qf'er 11/0lllellfell gell'eesl =UI1 Ivoorbij hel
l1iel/H'S over Suriname ill Nederland eel/ rol
Itee./i gespeeld ill puliliek Paramaribo. In de
Hl'eede plaals Sc/leiS ik meI bel rekking tol 'hier'
[Nederland} hel hedendaagse SlIrinaamse
radiolandschap en de fimctie die specifiek dir
medillm vervuIl in de berichtgeving over Suriname. BelallgrUk is te vermelden dar ik voor
de::e bijdrage he/mees! pur uil mijn eigen ervaringen bij het radioprogramma Zorgen Hoop en
bU de Caraihische ajdeling van Radio Nederland Werefdomroep waar ik fOt eind /986 werk::aam was. Ze!lkwam ik ill augustus 1980 naar
Nederland om te sruderen aan de School voor
de JOllrnalis!iek ill Utrecht. Tegelijkertijd begon
ik in Hilversum re ll'erken alsjree/allce redacfeur en verslaggevef:

WERELDOMROEP:
DESTABILISATOR VAN DE REVOLUTIE
Nietzo lan g geleden kreeg ik een telefoontje van
ee n bestuurslid van het Suriname Forum, een
organisatie in Nederland die streeft naar de
bevordering van goede betrekkingen tussen Suriname en Nederland. Hij had het niet zelf gehoord, maar iemand vertelde hem dat Bouterse
in het radioprogramma Zorg en Hoop iets zou
hebben gezegd over dit Suriname Forum: ' Is dit
zo?' klonk het aan de telefoon. 'Absoluut ni et,'
antwoordde ik: 'Er was een fragment uit een
toespraak vall Boulerse in hetllieuwsoverzicht,
waarin hij În drie talen zei dut niemand hem kon
weerhouden lid te worden va n het parlement.
H ij zei dat onder andere voor het Nederlands

forum in het Nederlands en voor het Surinaams
forum in het Sranan.' Het bestuurslid was ófblij
óf teleurgestel d dat zijn organisatie I~ door
Boutcrse was genoemd.

Dit voorval is heel illustratief yoor de betekenis die het nieuws uil Suriname nog steeds
heeft voor een groot deel van de Surinaarnse

gemeenschap in Nederland. Nieuws dat niet
alleen verspreid wordt via het landelijke en
wekelijkse radioprogramma Zorg e n Hoop,
maar inmiddels ook via een uitgebreid netwerk
aan Surinaamse lokale omroepen, voo ral in de

randstad, met bijna dagelijks berichten van thuis
in het Nederlands, Sralluntollgo en in het Hindi .
Vanaf de ee rste coup van Bouterse in fe-

bruari 1980 tot aan zij n tweede in de kerstnacht
van 1990 heeft de Wereldomroep in Suriname
een belangrijke rol gespeeld in de nieuwsvoorz iening. Binnen dit dece nnium is e r ook en
tweedeling aan te brengen met als sc heids lijn de
moorden van december 1982. Vóór dccember
1982 was de Surinaamsc pers onderworpen aan
cens uur afpaste zij , 0111 haar movere nde reden,
zelfcensuur toe. Daarna werd de persvrijheid
materieel cn Îmmaterieel aan banden ge legd.
In de dui stere en bangc dagen na de traumatische gebcurtenissen op 7 en 8 december

1982, kwam alle informatie - zelfs over wat er
in Paramaribo gebeurde - uit Hilversum. In dit
persloze klimaat sternde bijna iedereen '5 morgens vroeg de radio af op de ochtenduitzcnding
van de Caraïbische afdeling van de Wereldomroep die om zes uur bego n. De honge r naar
binnenlandse informatie en nieuws uil hel buitenland was zo groot dat er op gegeven 1110ment in heel Suriname nergens meer een radio
met kortegolfontvangst te koop was. ln die
ochtenduitzendingen was vooral het dagelijks
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persove rz icht wanrin de beri c ht en ove r Surinam e in de Nederland se ocJlI endkrant e n we rd
sa mengeva t. een be lan g rijke informati ebron
voor de in woners va n Suriname. Voo r de mili ta ire ma chthebbers ee n belang rijk e bron va n
e rge rnI s.
O m de pop ularit e it van de Were ldomroep in
Paramari bo een halt toe tc roe pen, sc hake ld e het
milit a ire reg ime o p wi sse lende tijd en stoorzende rs in om de be lui ster ing van de ' Nede rlandse destabili sat o r va n de revoluti e' - zo werd
dc We re ld o mroe p ge noemd - te ve rhinderen.
Hil versum maakte, na inform atie ont vangen te
hebben van verschill ende bronnen in Paramaribo over deze storin ge n, vervol gens een andere krac hti ge frequ enti e vrij voor de Caraïbisc he A fd elin g. Maar het lukte ni et altijd de
lui steraars in S uriname ee n goede o nt va ngs t aa n
te bieden. Wi e ni et naar de Wereldomroep kon
luisteren, wa s a lllank elijk va n de mo/iJ koralll i,
informatie di e van mond tot mo nd e n in di e lijd
op tlui stert oo n werd verspre id .
Verm e ldenswaard is ook dat de luiste raars in
Pa ramaribo de moei Ie namen 0 111 Hil vers um te
info rm eren ove r de o ntwikkelin ge n op het politi eke v l~k . Dit dcden ze uit s luit end door brieven m ee te geve n Hall re izige rs naar Nederland.
Zo belandd e in het vOOijaar vall 1983 een anoni eme bri ef op de redac ti e, waarin ee n cassetteb~ndj e za t. Hi erop was het mdiove rkeer opgeno me n ru.ssen de brandwee rcommandant in d e
kazern e en dc uit ge rukte branctweerwagens, op
de avond van de branden in Paramaribo op 7
decc rl'lbe r 1982 . Ma ar mee r nog blee k hij het
be luisteren van dcze opn ame dat de branden bij
het gebo uw va n Of! M oederbond en bij Radio
A BC in opdracht va n lege rbeve lhebber Boutc rse
nie l ge blust mochten word en. Het bew ind in
Paramarib o werd met de uit zending van deze
authenti e ke o pname in grote ve rl egenh eid ge brac ht. Ec n dag lat e r publicee rd e het da gblad
Trou w de int eg ral e tekst van het radi overs lag
ove r deze brand en. Het is ee n esse ntieel on-
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derd ee l va n de bew ij s last bij ee n eve ntu ee l 011de rzoe k naar de 11100 rden van 8 dece mbe r 1982.
De rcge rin g Alibu x di e na deze traum ati sc hc
ge beurt eni s aantrael kwa m meI het plan S uri name in ee ll andere tijd zo ne in tc de len. Zo werd
het tijd ve rsc hilm ct Nede rl and ni et dri e e n ee ll
halt: maar vi er uur. Velen bewee rd en toe n dat dit
gesc hi edde o m de Wereldomroep te d wa rsbome n, want o m ha lf zeve n naar het ni euw s uit
Hil ve rsum luiste re n in plaats va n o m zes uur was
e rg o ngemakkelijk . VcJ enmocsten teg~ n di e tijd
jui st het hui s uit om tege n zeve n uur eh: we rkda g
te kunn en beg inn en. Deze tijdaanpa ss in g had
vo lg ens mij ni ets met de Were ld o mroep te ma ken: indi en we l dan was de vreug de va n ko rt e
duur gewees t voor de militaire machthe bbers.
Het was immers een fluitj e va n ee n cent 0 111 het
ze nd sc hema zodani g te ve randeren dat men
wec r om zes uur 's morge ns naar de popul a ire
uit ze ndin g ko n lui ste ren. Dc tijdzo neaanpass in g in Suriname g in g in op I april 1983 met a ls
be lan g rijk ste arg ument dat het lan ge r li cht zo u
zijn waardoor men in de namiddag lan ge r kon
spo rt en. Ook zou e r mee r en erg ie bespaard kun nen worden . Verder trad er ee n standaardi sa ti e
met de oostku st van Amerika op, waard oor S uriname in deze lfde tijd zone v iel al s Frans Gu ya na e n Gu yana. Dus snijdt het a rglll11~ nt van dc
tijdaanpa ssing in relati e to t boyc ot van de
Werel domroepuit ze ndin ge n I.:i gcnlijk gee n
ho ut.

REDD ER VA N DE REVOL UTI E

De ironi e wil dal o nda nk s a ll e kriti ek va n het
milit a ire reg im e in Surinamc op de Were ldo mroep deze ' destabilisa lOr van de revo lutie'
jui st de redde r is ge weest va n de revolutie va n
Des; BOLit erse. Op I I maart 198 1 dee d S ur;lld cr
Ramboc lI s een mi slukt e couppog ing. Deze was
ha lve rwege de da g kenn e lijk zo ges laagd dat via
all e medi a in Paramaribo de bood sc hap werd

60

Roy Khemradj

uitgezonden dat Bouterse was uitgeschakeld.
Ook inl-lilversum was dit bericht doorgekomen.
Aan het eind van de dag op die elfde maart
bracht een medewerker van Boutersc helTl op het
geniale idee een telefoontje te plegen met de
CaraïbischeAfdeling van de Wereldomroep. De
dienstdoende redacteur die de avonduitzending
voor Suriname aan het voorbereiden was. viel
bijna van zijn stoel toen hij hoorde dal hij
Bouterse zelfaan de telefoon had. Om een lang
verhaal kort te maken; in die avonduitzending
was een interview met Bouterse te horen die. in
tegenstelling tot wat er op de Surinaamse radio
gezegd was, uiteenzette dat hij het land en het
leger nog vo ll edig onder contro le had. De redenatie bij de inwoners van Paramaribo was dat als
die zo degelijke en betrouwbare Radio Nederland Wereldomroep in Hil versulll Boulerse zelf
aan het woord had ge laten. er geen twijfel kon
zijn aan zijn woorden. Zie hier weer de rol van
de Surinaamse /1/0./0 koranri. Bij het i nvallen van
de avond drong het heel snel tot de manschappen
van Rambocus door dat Boulersc nog de macht
had over het land. Zo kwam een eind aan - wat
laler zou blijken - de poging van Surindcr
Ral11bocus om de democratie in Suriname te
herstellen. Daags later was er op de redactie een
pittige discussie ove r wat het effect zou z ijn
geweest als het interview met Bouterse niet was
uitgezonden. We concludeerden geen zekerhe id
te hebben dat de machtsovername door RambaClIS hierdoor zou z ijn geslaagd.

CENSUU R
Een ander belangrijk Illoment in de berichtgeving in Nederland op Suriname zelf was de
binnenlandse oorlog van Ronnie Brunswijk tegen het militaire hewind in <ie swd . Vanuit Nederland werd deze oorlog gesteund door het
Amsterdams Volks Verzet en de Raad voor de
Bevrijding van Suriname. Door dit' samenspan-

Ilcn van contra revolutionairen În Nederland
tegen Suriname' zouls de machthebber::; van
toen beweerden, durfden de media in
Paramaribo uil angst voor represailles het niet
aan Brunswijk op te sporen en hem voor dc
microfoon te halen. Belangrijke boodschappen
van Brunswijk en zijn Jungle Commando voor
het gezag in Paramaribo of de leiding van het
Nationaal Leger gingen rechtstreeks vanuit het
Surinaamse achterland of Frans Guyana eerst
naar Hilversum en via de Wereldomroep vervolgens naar Suriname.
Een van de eerste grote tegenslagen die
Bouterse langs deze weg te horen kreeg was het
nieuws dat sergeant-majoor Van Randwijk, die
met een peloton soldate n het bos in was gestuurd
0111 Brunswijk te vangen, zelf met zijn manschappen was overgelopen. Het was de journalist rrans van Klaveren die deze onthu llin g J~~d
in de zaterdaged itie van zijn krant. het NRC
Handelsblad. Maandag zou een groter verslag
komen, want hij was net lerug uit het
Surinaamse binnenland. Een interview in het
programma Zorg en I-loop op de tu ssen gelegen
zondag gooide echter roet in het eten. In het
radio- interview gaf Van Klaveren in wezen al
zij n troeven voor de krant weg en zo kon ik de
vo lgende ochtend een mooie montage maken
voor de Wereldomroep. nog vóór de NRC van
maandag uit was.
De reactie van het militaire bewind in Suriname tegen de uitzendingen van de Wereldomroep man i festeerde zich ook door medewerke rs van de Caraïb ische A fdeling de toegang
tot Suriname te ontzeggen. Pas na het aantreden
van de eerste democratisch gekozen regering
onder leiding van presidenl Shankar (19871990) kon ik - voor het eerst in zes jaar - i n mei
1988 onder de beschermende vleugels van een
Nederlandse ministeriële delegatie weer eens in
Paramaribo rondlopen. De pesterijen rond de
visa-verstrekking liepen door lot aan eind 1991
toen Sushiel Girjasing destijds minister van
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Ju stiti e en Politie (nu w ij len) op de lu chthave n
Za nderij lelf waa rn a111 dat ik mij bij de Militaire
Politie moest melden voor het ve rkrij ge n va n
ee n visum 0[11 het land in te kunnen.
In de zome r van 1987 kreeg de chc r va n de
Caraïbi sche Afde lin g, Victor Hafkamp, bij z ijn
eerste bezoek na ve le jaren aan Suriname het
stempel van ongcwe nst persoon in z ijn paspoort
toen hij Zanderij verliet. Het was Henk Herrenberg. ee n va n de ve le rechterhanden van
Bouterse, die persoonlijk hi ervoor had gezorgd.
Na het aa ntrede n va n de rege rin g Shanka r
maakte Hafka11lp cr hcel vee l werk va n het
stcmpe l van 'persona non grata' in zij n paspoort. ongeldi g tc krijgen. Tevergeefs. !-let
gr iefde hem zeer dat hij zo bejegend was door
de autoriteiten in Suriname. Hafk nmp ove rl eed
enk e le jaren geleden.

MOFO KORANTI
Eerder hcb ik naar aanleiding van de uit zendin gen va n de Wereldomroep de we rkin g beschreven va n het verspre iden va n het ni e uws via
dc Suri naamse fl/ojà korami. Deze 1//(40 korOllfi
is ook levend ig binnen de Surinaamse ge meensc hap in Nederl and . Vooral degenen di e zo hun
eigen lijnen hebben naar politieke toppers in
Paramaribo kunn en als het ware binnen een
frac ti e va n een seco nde ' Para maribo ' op de
hoogte brengen van wa t er hi er op radio of
te lev isie over Suriname wordt gezegd. Ik heb
mogen erva ren dat zo' n telefonisch vers lag uit

Nederland zelfs heel vervelend kan uitpakken
voor een jou rn ali st. In augus tu s 1992 li ep door
mijn toedoen ee n werkbezoek van een Nederlandse parlementaire delega ti e onder le iding
va n Harry Aarts. Suriname-woordvoerder va n
het C DA , grote .'lvcrij op. Wat was het geva l:
voor de VARA -radio deed ik ve rslag van ecn
o ntm oet in g va n de Nederland se parlementsleden met de politieke le iders va n het Nieuw Front
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voor Dcmocratie en Ontwikkeling. In het radioverslag zei ik: 'Wi ll y Soell1ita va n de KTPI had
in een paar seconden zijn zegje gedaan.
Lachmon van de VHP in ee n p<lar minuten.
Henck Arron van de NPS mi ssc hi en een klein
halfuur. maar de absolute lapper was toch wcl
Fred De rby vall de Surinaamse Partij va n de
Arbeid. dc SPA . die wel ee n uur nod ig had zij n
visie op de betrekkingen mei Nederlandse te
ontvouwe n.' Ik sc hreef dil zinnetj e per ongeluk
toe aa n de legatiele ide r Harry Aa rt s, terwij l ik
eigenlijk zij n naam niet had morgen noemen,
want de beschrijving va n de ontmoeting W"IS
informeel verkrege n. Ee n NPS of SPA- vertegenwoordiger in Nederland had het hier erg
moei lijk mee en belde metee n de pmtijleiding
in Paramaribo. Daa r werd ve rvo lgcns hal ve rwege de dag de Surinaam se pers o pgetromme ld
door de leiders van hef Nieuw Front voor Democrati e en Ontw ikkeling. Op een persconferentie
werd e rn stig beklag gedaa n over deze grove
belediging van de politieke leiders van Suri name door de leider van de Nederlandse parlementaire delega ti e. De show werd zo groots e n
ern stig opgevoerd dat menig lid va n de Nederlandse delegatie zoda ni g onder de indruk nlaktc
van het Surinaamse verba le gewe ld. dal men
weigerde mij ee n interview af te staa n in de

dagen daarna. Natuu rlijk bood ik J-Jar ry Aarts
mijn exc uses aan; als gezegd, ik had zijn naam
ni et moge n noe men. De del ega ti e leide r ve rt elde
mij op het terra s van hotel Torari ca, waar \ve met
een biertje de ge beurteni ssen va n de dag nog
eens rusti g doornamen, dat de si tu at ie kenncl ijk
zo ernsti g wns dat c r faxvcrkec r op ga ng was
ge komen tussen de Nederlandse Ambassade in
Para maribo en het Ministerie va n Buitenlandse

Zaken in Den Haag.
Ee n recenter voo rbeeld va n hoc de mqjiJ
koranlÎ vanu it Nederla nd Ilaar Surinamc uit-

pakt. bleek bij de ve rki ez in ge n va n mei 2000. De
lij sttrek ker in Par<lmaribo van Naya Kadalll.
Faried Pi erkhan. was door ecn filmp loeg va n de
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actual iteitenrubriek Netwerk uitgebreid gevolgd. Er moch t ze lfs in zijn riant opgezette
woonhuis gefilmd \vorden voor ee n portret van
een geslaagde zak enman in de politiek. Het
verslag werd helaas geen porlrct, maar een reportage over het contrast tussen arm en rijk in
Suriname. Bij enkele Surinaamse televisiekijkers in Nederland was de verontwaardiging
over kenn elijk zoveel opgepoetste egotripperij
va n Faried Pierkhan zo groot dat al na enke le
minuten na de Netwerkuitzending hel in Paramaribo begon rond te zingen dat Pierkhan zich
schandelijk had laten vertonen op de Nederlandse televi sie. Ik was tijdens de verkiezingen
zelf in Paramaribo en stond die avond perplex
va n de snelheid waarmee het ni euws over
Pierkhan in de Netwerkreportage zich over de
stad had verspreid. Sterker nog, ik werd als
journalist uit Nederland door sommigen in
Suriname minzaa m aangekeken toen ik liet blijken (nog;) niets tc weten over de reportage in
Netwerk. Ik ben ervan overtuigd dat de mafo
koran/i over deze televisiereportage de Iijsttrekker van Naya Kadam in Paramaribo behoorlijk parten heeft gespeeld bij de verkiezingen.

ZORG EN HOOP-MICROFOON
Het herstel van de democratie na de militaire
dictatuur betekende ook een voorzichtig herstel
van de betrekkingen tussen de regeringen van
Suriname en Nede rland . In dit klimaat nam de
Wereldomroep ze lf het initiatief de nieuwste
uitzendtechnieken ook voo r Surinaamse media
beschikbaar te stellen. Zo k.regen RadioApinfie,
Radio Rapar en later ook Radio ABC de besch ikking over sate llietontvangst van de uitzendingen in Hil versum; een ontvangst op FM kwaliteit die de beluistering via de kortegolf
overbodig maakte. Hoewel er verschillende en
complete uitze ndingen worden aangeboden op
deze satelliet hebben de radiostations in

Paramaribo alleen belangste lling voor de
nieuwsbulletins en de actualiteitenrubrieken ook over Suriname of Suri namers in Nederland
- en uiteraard voor het weer in Nederland, Aangezien er gee n verplichting is om integraal uil
te zenden worden interessa nte onderwerpen uit
het aanbod gelicht en ingebed in de eigen
nicuwsuitzendi ngen.
Door deze nieuwe hoogwaardi ge ontvangststructuur werd het voor de redacti e van
het radioprogramma Zorg en Hoop va n de NOS,
dal ook gaat overSurin3m c en Surinamers, maar

dan alleen bcstcl1"\d voor Nederland, interessant
0111 de wekelijkse uitzending via de Wereldomroep aan radiostation s in Paramaribo aan te
bieden. Toen de Wereldomroep met de NOS een
overeenkomst sloot om enkele prog ramma 's van
de binnenlandse omroep via de satelliet uit te
zenden, in eerste instantie voor Nederlanders in
Europa, was het geen enkele moeite om ook
Zorg en Hoop mee te neme n in dit pakket zowel
voor Europa als voor doorgifte aan Suriname.
Vanaf 1992 is dit structureel het geval.
In Suriname wordt het programma Zorg en
Hoop opgenomen en later afgeluisterd op interessante onderwerpen die dan in de nieuwsuitzendingen later op de dag meegaan ; 14.00 uur
bij Rac/ioABC en omstreeks 14.30 uur bij Radio
Apin/ie. Soms gaat het om de heruitzending van
ee n reportage over een boekpresentatie, of een
theatervoorstel ling, verder het politieke nieuws
uit Den Haag inzake Surinam e (bijvoorbeeld de
Kamerdebatten) en interviews met politici of
andere bekenden uit Paramaribo die il1 Nederland op bezoek zijn. Hier is niets mi s mee enje
bewijst luisteraars in Suriname ee n grote di enst
ken ni s te kunnen nemen van zaken die zich hier
afspe len met betrekking tot Surinamers of hun
land.
Vreemd is echter de heruitzending van deze
interviews op de Surinaamse radio met personen uit Suriname ze lf. Bij Zorg en Hoop vinden
wij het dan de moeite waard om betrokkenen in
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Paramaribo aan dc telefoon te krijgen voor een
toclicll1ing op, of analyse van het nieuws.
\Vaaromjou rnali sten in Surinamc het nalaten in
sommige geva llen een cigen imcrview Ie maken
in hun nieuw suit l..e ncling, naar aanleiding van
wat voo rde Zorg en I loop-microfoon is gezegd,
is mij nog steeds een raad se l. De eerlijkheid
ge biedt mij in dit opzicht te melden dat in de
om.lcrvraging vOOr dc Nederlandse mmkt
geïnterviewden uit Paramaribo vaak de neiging
hebben vollediger Ic zijn in hun informatie dan
in e igen land . Dit kan liggen aan de vraagstelling, of dat het publiek in Nederland belangrijker wordt gevonde n, of dat er bewust een boodschap wordt afgcgc\l.!n bij\ oorbeeld aan de edcrlandsc politiek.
\Vat dit la.ltstc betreft. herinner ik mij dat
Sus iel Giljasing. minister va n J lIst itie en Politie,
voo r de Zorg en I loop-mi crofoon tol Iwee maal
toc 7ijn grote teleurstelling en ergernis uitsprak
over het uitblijven van CO lllacl met toenmalig
mi nisier va n Ju sti tie Winni,.:: Sorgdrager die haar
wittebroodsweken op hel departement al lange
lijd achter Lich had. Na e,.::n mooie vriendschap
met haar voorganger. Ernst Hirsch Sall in. wilde
dc Surinaamse bewindsman wcten waar hij met
Sorgdrager aan IOC was. De boodschap uit Suriname kW,lfll luid en duidelijk over aangezien
een ambtenaar op het mini sterie van Buitenlandse Za ken ke nnelijk de taak had het programma Zo rg e n I-loop te monifOren. In een
ander geval \\erd een meningsve rschil tussen
beide bewindslieden over de werking va n het
recht shulpve rc\rag tu ssen Suriname en Nederhmd vOOr het eerst via de Zorg-en-Hoop-microfoon wereldkundig gemaakt. Suriname slond
erop dat een belangrijk rechtshulpverzoek uit
Nederland per se door de minister ondertekend
moe st wo rden en niet door een ambtenaar alvorens hel in behandeling kon worden genomen.
Z ie hier een voorbeeld vall po!ilieke
communicatie tussen Paramaribo en Den Haag
via Hilversum.
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Ook politiek De n I-laag heen wel eens bege hruik gemaakt van de Zorg-en-I loopmicrofoon om eCIl boodschap aan Paramariboa/"
te geven. In de zome r vall 19941iep de di sc ussil.:
tussen dc Surin<lHfllSe regering en mini s ter
Pronk van Ontwikkelingssamenwerking over
her wel of nict inschakelen van het Internat ionale MOIwtaire Fonds (IMF) bij (/I: sanering van de economie zo hoog op dat de Nationale Assemblee [het Surinaams parlement]
dreigde een standpunt in te nemen dat Ncd,.::rland niel goed uitkwam. Pronk had cr om een
hem moverende reden kennelijk behoette Hall
het niet zo vc r te 131el1 komen. Toen aan het eind
va n de week bleek dat in Paramaribo een meerderheid va n hel parlemellt ben10eicnis van hel
IMF t:O ll a fwij zen, werd ik door de voo l'iiehler
van Pronk gebeld met de mededelin g dat dc
minister mij 7a terdagochtcnd vroeg. voor het
begin van een PvdA- co ngres in Arncrsfoorl, kon
ontvangen voor een interview. Hel ging natuurlijk om een ultieme poging van Pronk, het Surinaamse parlement duidelijk te maken wat het
belang zo u zijn van een IMF-con trole in Su~
rinal11c. wetende dal de boodschap via Zorg ell
I-loop nog dezelfde dag Suriname zou aankomen. I [ct mocht nicl balen. De Nntiona1c
Assemblee nam het besluit dat Surinnl11e met
een andere instantie (lVarll'ick Rescarch 111 sfÎflIfe) in zee zou ga;:m ell niet met het IMF zoa ls
door minister Pronk voorgestaan. Deze ervaring
rijker, probeerde ik een jaar laler ondanks eerst
eell "nee ' va n de woordvoerder va n Pronk gl.:kregen IC hebben. toch 0111 hCI11 op een za terdagochtend ergcns in Utrecht op te wachll.:r1
voor een reactie op een nieuwsbericht uit Suriname over dc sa nering van de Surinaamse
economie. Wat ik ook deed mijn verzoek 0111
een rea etie \vcrd door Pronk resoluu t van de
hand gewezen. I-Iel kan verkeren.
Overigens leidde de kwestie van welk instituut de sanering van de Surinaamse economie
zo u begeleiden ook tot een openlijke botsing
\\' l/SI
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tusse n de president en de voorz itte r van het
parlen1cnt (Lachmo n). Lachmoll - op bezoek in
Nederland - ve rkla arde voo r de Zorg-en- Hoopmicrofoon openlijk geen enkele moeit e te hebben met het IMF en dat hij niets lieve r wi lde dan
dat dit gezaghebbend instituut de Surinaamse
eco nomi e zo u mo nitoren. In de daarop volgende
uit ze ndin g was vervolge ns een woedende reactie va n de presidellt te hore n die Lachmon besc huldi gde van inmenging in regeringsaange legenheden. Deze affai re heeft nog lan g
nagesmcu ld binnen de coa litie.
Uitspraken in fun ctie gedaan voor de Zorgen-Hoop-micro foon pak ten ook lastig uit voor
Otmar Rodge rs, fractieleider van de NPS in het
Surinaamse parlement. Aa n dc vooravo nd va n
de ve rki ezin gen va n Ille i 2000 zei Rodgers in
Hil vers um dat hij geen moe ite had samen te
werken mct eC Il NDP onde r leiding va n preside nt Jules Wijdenbosc h. Het was geen NPSstandpunt ze i Rodgers hee l duide lijk , maar zijn
e ige n menin g. Dcsond:mks moest hij , teruggekeerd in Paramaribo, al op de luchthaven en later
op de radio teks t en uitleg geven over wat hij nou
wel ofn ic l gezegd had en in we lke context. Het
interview met Rodgers in Zorgen Hoop was live
en hij kon zic h dan ook niet beroepen op woorden die uit hun verband zo uden zijn gerukt.

GEVOLMAC HTI G D
Eerder besc hreef ik hel belang van de uitzendinge n van de Were ldomroep voor Suriname.
Zo rg en Hoo p heeft voor de Surinaamse gemee nschap in Nederland dezelfde functie gehad. Vooral na de staatsgree p van feb ruari 1980
was dit prog ramma een onmisba re bron va n
informatie over ontwikkelingen in het rcvo lutiona ire Suri name. Voor ik hier uit gebreider
op in ga, schets ik be knopt de gesc hi edeni s van
het radioprogra mma Zo rg en Hoop . Daarna besp reek ik - zoa ls in de inleiding aangekondigd

- de recente o nt wikkelin gen in het Surinaamse
radiol andsc hap in Nederland met a ls slot de
toekomst van het ni euw s uit Suriname voo r de
radiostati o ns di e o p de Surinaamse ge meensc hap in Nederland geri cht z ijn.
A I ruim voor de onatlwnkclijkhcid van Surinam e maakt e de NOS-Radio een programma

ge richt op Surinamers én An till ianen in Nederland. Na een middag bladeren in oude omroepgidsen CIl een dagj e speuren in de archieve n
va n het Cen traal Arch ie f van de NOS heb ik
kunnen achterhalen dat zo' n prog ramma voor
het ee rst op 16 me i 1970 de lu cht in gin g ond er
de lilel 'Gevolmachtigd, een Koninkrijk voor

uw verzoekplate n'. De regeringen va n de rijksdelen Anti ll en en Suriname hadden toen geen
diplomatieke vertege nwoordi ger in Den Haag,
maar een gevolmachtigd mini ster. Vandaar de
titel. 'Gevol mac hti gd' werd uitgezonden op de
za terdag op Hil ve rsu m 1II en wel tussen 12 .00
en l 3.00 uur. Een radioprogramma over Surinam e bij de publieke omroep beslaat du s al
langer dan dertig jaar. Aangezi en de invulling
verstrooiend (muziek) van aard was kan beter
gesproken worden over een amu seme ntprog ramma in plaats van een nieuws- of actu./
aliteitenmagazi ne.
Wat ook opviel bij het doorn emen van de
verschillende archiefstukken is dat de toenmali ge programmaraad een machtig o rgaan
was. Mijn indruk is dat de programmacommissari s Radio in het NOS-bestuu r zowat aan
handen en voeten gebonde n was aan de sectie
' radio ' van deze raad die ook nog eens verdeeld
was in ve rsc hillend e subsec ties zoals reg io's en
minderheden . Deze programmaraad oordeelde
dat cr op Hil versum 111 ·een uur lichte
Surinaamse en Antilliaanse muz iek gespeeld
mocht worden, de presentatie in het Nederlands
di ende te gesc hi eden en dat de gekozen mu z ie k
moest beantwoorden aan de smaak van een
algemeen Nederland s luisteraarpubliek .' Een
jaar na geboo rte ve rhui sde 'Gevolmac hti gd'
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naa r Hil versum 11 cn tot aan 1975 gi ng het
voorspoed ig met di t muz iekprogra mma dat per
seizoe n op wisse lende tijdcn in het weekend
werd uit gezond en. Zowe l op Hil versum 111 als
op Hil vers um Ill rok 'Gevolmac hli gd' wekel ijks
ruim ee n miljoen lui steraa rs. Dat wa ren nog
ee ns tijden!

'T ZWARTE SC HAA P
In de marge van de Sllrinaamse onafhankelijkheid op 25 november 1975 begonnen opva lle nd genoeg de A nt illianen en niet de Surina me rs luid te roepen dat ze hun eige n programm a wilden hebben. Nie t in het ederl ands,
maar in de eige n taa l het Papiamentu . Aanleidin g was verder ook dal de lilel 'Gevo lmachtigd' na het vertrek va n Suriname uit
het Koninkrijk ni c t meer ge handhaa fd kon worden voor Suri name rs én Antilli anen. De samenste llers van 'Gevolmacht igd' en het NOS-bestuur konde n het ni et ee ns wo rd en overeen vlag
di e de ni euwe hi stori sche ve rhoudingen moest
dekk en. Tot dal iema nd van de reda ctie op het
idee kwam 0 111 het program ma voortaan maar ' t
Zwa rt e Schaap ' te noe men. Het beest leefde ni et
la ng: om precies te zijn van 28 december 1975
lol I ~nuari 1976. Hel NOS-bestuur greep in
en sprak een verbod uit. Er mocht voorlopig
uitsluitend gesproken worden over ' het progra mm a voor Surinamers en Antillianen ' . 'Suggesties voor een andere ril el waren uiteraard van
hart e we lkom' sc hree f het plaatsvervangend
hoofd va n de rad iod ie nst, Cees Cabo ut , namens
het NOS-bestuur aa n de sa menste lle rs van het
program ma, de heren Bulh Kh argi (producer)
en Hans Zoet (present alor). In maart 1976 doen
deze here n ee n ni euwe voorstel: ' Kleur be kennen'!. Ca bOlll kl om on111 idrtellijk in de pen : ' n;:tt
lijkt me geen ge lukki ge greep. Als 't Zwarte
Schaap' moet worden afgesc haft va nwege associati e met gek leurde rassen , dan kan ' kl eur
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bekennen' niet diene n a ls vervanging: sc hreef
hij. Hij vervo lgde verder: ' Wanneer 1I ' I dan
bove ndien nog bes taat 0111 in de ondert itel ., "
Zwarte Schaap" te hand haven, dan denk ik dat
1I mij al lervrie nd e lijkst voor 't lapje houdt. Voorlopig houd ik 't op ' Prog ramma voor Surinamers e n Anti lliane n'.
Uitei nde lijk was het Hans Zoe t die in het
najaar va n 1977 - het nieuwe se izoe n was a ll ang
begonnen - de til el -Zorg en Hoop' bedacht. Het
NOS-bes tuur en Cabo ut konden hiermee instemmen. Op 4 december va n dat jaar kwa m ik
voor hel ee rst in de omroepgidsen Zo rg en Hoop
tegen met als onderti re l. 'voor Suriname rs ' .
Zo rg en Hoop is ee n woo nwijk aa n de ra nd va n
Paramaribo waa r ook het ge lij knamige vliegve ld voo r binne nl andse vluchte n ligt. In de kop
va n ee n va n dc a llereerste Zorg-en- Hoop-tun es
was dan ook de communicat ie te horen Wsscn
ve rkee rstoren en vlieg tui g. Ik nee m aa n dat bij
de start van Zorg en Hoop a ls programma a llee n
voor Surinamers, Antil lianen hun lang gekoesterde we ns voor een eige n prog ram ma in vervuI lin g konden lalen gaa n. Helaas ! De taalstrijd Nederlands of Papiamentu - woedde nog min sten s ee n halfjaar en pas op 28 me i 1978 krege n
de Antillianen rall/bu, dertig minuten in het
Papiamentu op de zondag middag op Hilve rsum 11 .
PRO EN CONTRA BOUT ERSE
Vóó r de staatsgreep va n februari 1980 was de
inhoud va n het programma voo ral gericht op het
wegwijs maken van de Surinamers in de Nederla ndse same nl evi ng met onde rwe rpen ovc r
hu isvest ing. sc holi ng, arbeid en di sc riminati e.
Verder was er veel aa ndachl voor de opkomende
drugsproblem(ltÎek en ze lfs het terug gaa n naar
Suriname was ee n vee l besproken onderwerp.
Ook de beleving van de e ige n identiteit via de
muz iek en andere cultuuruitin ge n was ee n belangrij k elemen l bij de invulling van hel pro-
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gral11ma Zorg cn Hoop Wie in het hogc noorden
of in het zuiden woonde kon elke weck een
uurtje genieten va n het Surinamer-zijn. Toen
rond 197 7 ee n nieuwe mi grati ego lf vanuit Suriname op gang kwan1, ging langzaa m maar
zeker ll'lCe r aa nd ac ht uit naar dc politiek in
Suriname. Niet door een \vekelijks ni euw soverzicht, maar door bezoekende Surinaamse
politici aan Nederland voor de microfoon te
halen. Pas later ontsto nd de behoefte een wekelijks ni euwsovc rzich \ uil Suri nam e als vast
onderdeel van het programma te lance ren. De
esca latie van het con fli ct tussen militairen en
rcgering over ve rm eende vakbo ndsrec ht en
vormde hi e rvoo r de aanlei din g. De staatsgreep
va n de muitende militairen onder leiding va n
Desi Bouterse op 25 februari 1980 brac ht ee n
kentering in de inhoud va n het programma. Het
accen t bval1l sterk te ligge n op het bijna va n dag
tot da g volgen van wa t de militaire ma chth ebbers in Suriname uitspookte n. Aan het eind van
de week was het haast ee n kunst om de veelheid
aan informatie op professionele wijze te bewerken voor het programma.
In het Ncderlandse media land sc hap waren
in diejaren weinig journali ste n goed ingevoerd
in de ingewikkelde politieke en persoonlijke
processcn in Paramaribo. Tegen deze ac ht erg rond ontwikkelde Zorg en Hoo p z ich tot cen
zee r informatieve en gezag hebbende informatierubri ek over Surin ame . Dil was in de eerste
plaats te dank en aan een goed netwerk van
informanten in Paramaribo ze Ir Daarnaast kon
de redactie gebruik make n van hel uitgeb reide
corre spondentennetwerk va n de NOS-Radio en
van de andere actualiteitenrubrieken. Het was
zelfs moge lijk een correspondent ergens naar
toe te sturen , waar ni euws over Suriname te
ha len was. De min of mee r regelmati ge co rrc sponrlenf cn voor hct progra mm a waren: Paul va n
Zumeren in Belg ië, Phillip Freriks in Parijs,
Willel11 OtTenberg lil Gcnéve, Be mard
Ha1lllllclburg in New Vork. Ruud de Wit in Zuid

Afrik a,A nlon Foek en .Jea n Menicil s in Brazilië
e n Luciën de Frcitas in Paramaribo ze lf
Ook binnen de Surinaam se gemeensc hap in
Nede rland lei dd e de ga ng va n zake n na 1980 in
Suriname tot felle stel lingname zowel pro als
con tra de revo lutie van Boutcrse. Er blee f nauwelijks tijd over voo r de ec ht e binn enlandse
onderwe rpen als arbeid, sc holing. discriminatie, et cetera .. Alles wa t de klok sloeg, was de
toestand in Suriname en lui steraars hadden heel
erg de behoe ft e daul"Over hun mening Ic uiten.

Dit kon ni et alleen bij het landelijke Zo rg en
Hoop. maar inmiddels ook bij het hoofdstedelijke DamksD So Mi Tc", van Radio Noord Hol-

land. De redactie va n Zorg en Hoop had als
uitgangspunt dat het programma Zorg en Hoo p
eell plat forl11l11oest zij n waa r elke orga ni sati e of

persoon zijn af ha ar menin g moest kunn en uite n
uiteraard binnen de journalistieke kaders voor
ee n fat soe nlijk programma. Vooral de proBouterse groe peringe n of andere revo luti egezinde personen hadden hi er moei te mee en
chanteerden va n tijd tot tijd de programmamakers, ec ht er zo nder succes. Vanuit de Suri naamse ambassade in Den Haag probeerde ook
de toe nmalige persattache. Marciano Jessc run,
de redac ti e va n Zorg cn 11001' wat meer rcvol uti cgezind tc krijgen. Ook zo nd er succes.
Ten ei nde raad en bij geb rck aan cOI11 J."w,mi catiekanalen 0111 de Surinaamse ge meensc hap in
Nederland te kunnen bereiken brach\ het rcgime
in Paramaribo een cigc n internation ale radiouitzending in de lucht. Radio Suriname Irlternationaal (RSI ) werd in Paramaribo gemaakt - ik
dacht twee keer in de week - en doorgespeeld
naar de internationale omroep van Brazil ië voor
uitzending richting Europa. Bij de start van RS I,
zei ik tegen Het Parool dat deze uitzendingen
va nuit Paramaribo slec hts in de Bijlmer te ontvangen zo uden zijn. Een uitspraak die mij door
Bouterse-medcsta nders niet in dank werd afgenomen. Radio Suriname Int ernationaal had overigens cen kort leven.

SlIrill{/{/II/S('

Zorg en

CONCURRENT IE
De unieke positie die Zorg en Hoop tussen 1980
en 1987 had. heeft het programma niet meer.
Een viertal ontwikkelingen ligt hieraan ten
gronchdag. Ten eerste i~ er vanaf 1986 in de
randstad en inmiddels ook daarbuiten een
enorm potentieel aan Surinaamse lokale zenders ontstaan die in tegenstelling tot Zorg en
Iloop niet een keer in dc weck. maar bijna elke
dag uitzenden. Met bijna elke dag nicu\vs uil
Suriname. Ten tweede verhu isde het programma

van Hilversum \1 l1allr het veel slechter beluisterde Radio 5 op de 1008 Kilohertz op de
middengolf. Aangezien deze etherfrequentie
door de kabel maatschappijen in bijna elke stad
op een andere FM-kanaal op de kabel wordt
aangeboden. is het onmogclijk dc vraag te beantwoorden van iemand over de uitzendplck op
de FM-band. Ten derde zijn er in1l1iddehi bij de
landclijke media, voldoende journalisten we rk -

zaam die de ontwikkclingen in Suriname met
veel kennis van zake n vo lgen en daarover
bcrichtcn.Tcll slotte is het nicllwsaanbod over
Suriname en Surinamcrs in Nederland in ruime
mate aanwezig op het internet.
Het is dan ook logisch dat als gevo lg van
deze ontwikke lingen de luisterdichthcid drastisch is argenomen. Onderzoek naar hel mediagcdrag van de doelgrocpen waarvoor de NPS
radioprogramma's maakt. bevestigt deze trend.
In het laatste onderzoek dat in 1998 is uitgevocrd. slaat dat ruim twintig procent van de
Surinaamse doelgroep op regelmatige basis
naar het programma luistert (Med iagebrui k etnische publieksgroepen 1998. Amsterdam
1999: 118). Uit hetzclt,1c onderzoek blijkt verder dat de lokale omroep bij Surinamers op de
absolute cerste pl<lats staat. gevolgd door Sky
Radio op de tweede, Radio 538 op de derde,
Veronica FM op de vie rde cn tenslotte Radio 5
op hoc kan het anders - dc vij rde plaats. Ook
bij dc overige doelgroepen waarvoor dc NPS-

Noop ill 1Ii1I'(TSI/II/
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Radio uitzendt (Turken. Marokkanen. Chinezen. Antillianen/Arubanen en Molukkers). is I.;r
sprake van een behoor! ij ke da Iing van de lu isterdichtheid.
Toch lukt het Zorg en I-loop om zowel in
rustige als in stormachtige tijden in Paramaribo
de krenten uit de pap te halen en zo toch nog een
andere positie in te ncmen teil opzich te va n de
landelijke media en de radio in het bijzonder. Dit
is mogelijk door een beroep te doen op een
uitgebreid netwerk van informanten en anoere
bekenden van het programma in Paramaribo:
mensen die vaak bij de algemene landelijke
mcdia in Nederland niet or nauwclijks bekend
zijn. maar wel binnen de Surinaamse gemeenschap hier. Een ander voorbeeld: waar het Radio
I-journa<ll slechts twee minuten aandacht kan
geven aan een verslag van de openi ng van de
brug over de Surinamerivier, krijgt dezelfde
corresponden t bij het programma Zorg cn Il oop
de ruimte om dit vers lag in maximaal acht
minuten neer te zetten. Verde r is het altijd een
'musl' het nieuwsoverzicht uil Suriname waar
mogelijk te voorzien van een stemfragment dat
een bepaald nieuwsfeit ondersteunI of kleurt.
Dit laatste vooral bij de heftige debatten, soms
ontaardend in scheldkanonnades. in het parlement.

TOEKOMST
Het is ecn pessimistisch scenario. maar het is
niet olllllogelijk dat tegen 2005 een radioprogramma als Zorg en Hoop niet meer zal beSlaan
ofniel meer nodig is. Als het zover komt zullen
de lictllebbers enige stampij maken, maar helpen za l het niet echt. De ontwikkelingell lhans
op het internet gaan zo snel datje in wezen Zorg
en I-Ioop niet nodig hebt 0111 te weten wat cr În
Suriname gebeurt. Dagel ijks lees ik op hel internel het ochtendblad De Ware TUd en je kunt zelfs
lezen wie er overleden zij n. Laat ;n de avond
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lui ster ik we l eens naar de nieuwsshow van
Radio ABC en om 23.00 uur kan ik live naar de
herhaling va n het nieuws van Radio Apintie
luisteren. De snelle ontwikkelingen op het interi, et hebben ook ge maakt dat Zorg en Hoop
inmiddels al vierjaar actief is op het internet met
complete tekstbestanden van het nieuwsoverzicht, een gastenboek, interessante links,
maar vooral metde faciliteitom de uitzendingen
in Rea! Audio te beluisteren. Dit hebben wij
gedaan vanwege het slechte uitzendtijdstip op
de zaterdagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur.
Bij de NPS-Radio valt het programma Zorg en
Hoop a ltijd binnen de vijf meest beluisterde
uitzendingen op internet.
Een andere reden waarom ik denk dat Zorg e n
Hoop overbodig zal worden is het groter Wo[dendeaantal Surinamers van de tweede en derde
generatie. In de zomer van 2000 schetste Glenn
Willemsen, werkzaam bij de bestuursdienst van
Amsterdam-Zuidoost, op een bijeenkomst van
het Surinaams welzijnsnetwerk dat de jongste
generatie Surinamers al hard op weg is de veertig procent te halen va n de totale Surinaamse
gemeenschap in Nederland. Deze g roep beleeft
de Surinaamse identiteit op een hee l andere
manier dan hun ouders en heeft voora l ook een
ander mediagedrag. Met andere woorde n Surinamer zijn is al lang niet meer het enige criterium omje te organiseren in wat voor een club
dan ook. Als ik in Nederland geboren
Surinaamse jongeren spreek en zeg dat ik van
het radioprogramma Zorg en Hoop ben, dan is
de reactie hee l vaak: 'Daar luisterden mijn
ouders naar en dan moesten wij in huis altijd
heel erg sti l zijn.' De verwachting zou kunnen

zij n dat de redactie van het programma Zorg en
Hoop een formule ontwikkelt die Surinaamse

jongeren aanspreekt. Maar dit heeft weinig zin,
want jongeren luisteren nu eenmaal niet naar
Radio 5.
En hoe zit het dan met de ouder wordende
Surinamers in Nederland en het nieuws uil Suriname? Ook zonder Zorg en Hoop ben ik hier
niet ongerust over. Erzijn voldoende uitdagende
initiatieven. In Amsterdam en oml iggende steden is er Radio Tamara met dagelijkse uitzendingen van het nieuws uit Suriname van Radio
Apil1/ie en Radio ABC. Radio Tamara heeft
aspiraties om landelijk via de kabel te gaan
uitzenden. Verder is in de hele randstad de
hindostaanse Radio Amor uit Rotterdam op de
kabel en via de ethe r (FM), te ontvangen. Een
andere hindostaans station is Haagsfad Radio in
Den Haag, die met een I kilowatt AM-zender,
overdag bij goed weer in bijna heel Nederland

is te ontvangen. Deze twee laatste zenders zijn
meer gericht op entertainment dan op informatie, maar wie weet wordt er În de toekomst een
goed en professioneel nieuwsaanbod ontwikkeld. Tenslotte is het zelfs voor lokale omroepen
mogelijk om de dagelijkse nieuwsuitzendingen
van Radio ABC in Suriname van het internet te
plukken en deze uit te zenden. A ls het a ll emaa l

zover komt zoa ls hierboven beschreven , dan
zitten we wellicht ook in een tijd dat er met
weemoed gesproken zal worden over het ambachtelijk gemaakte Surinaams programma Radio Zorg en Hoop, zoals we nu in de vo lksmond
heten. Zolang het ons gegund wordt een dergelijk programma te maken, zu ll en wij dat met alle

liefde, inzet en vakmanschap doen.
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Sociale cohesie in een plurale samenleving

H

et is allVeer enige tijd geleden dal de
Amerikaanse pl/hlieiste E.B. Thompsen
(/967) de Surinaamse samenleving omschreef
als eell Illultiracial paradise. Zij is lIiet de ellige
die =ich in dergelijke bewoordingen over Suriname heeft uiIgelaten. I Deze omschr{jving
gee.f; echie}' aanleiding rol een Hl'eetal opmerkingen . Teil eerste is inderdaad vast te stellen
dat Suriname, vergeleken met andere samenlevingen in hel CaraiÏJiscll gebied. een openlijke
en gelvelddadige hotsillg lussen de grole
cullurele groepen 2 bespaard is gebleven. I-Iel
buurland Guyana hee,/i begin jaren :::.eslig wel
een dergelijke sociale explosie gekend en ook
hel verder gelegen Trinidad is niet vrij geweest
van raciale botsingen. al waren die geringer in
omvang dali de Guyanese. Vergeleken l1Iel de:::.e
twee landen, die qua geschiedenis ell bevolkingssamenstellif/g helll/eest vergelijkhaar :::.ijn
II/et Surinall/e, is de voormalige Nederlandse
kolof/ie ill hel Caraïbisch gehied inderdaad een
r({ciaal paradijs.
INLEID ING

De kwal iticatie 'raciaal paradijs' wi l niet zegge n dat Suriname geen socia le contlicten heeft
gekend. De grote exp losies die het land vooral
na de Tweede Wereldoorlog regelmatig hebben
gekenmerk t, vo ltrokken zieh echter in de sfee r
van politieke en economische stakinge n, veehtl
met het oogmerk om de arbeidsvoorwaarden te
verbeteren ofom een regering te lat en aftreden.
Dergelijke co nfli ctcn van soc iaa l-econom isc he
en politieke aard bleven ook de militaire machthebbers dic in 1980 aan de macht kwamen,
teisteren. In die periode van militaire heerschappij (1980-1987) zijn de raciale verhoudingen niet noemenswaardig onder druk gezel,

ondanks de politieke onderdrukking en de
wurgende deviezenschaarste, en dc daaruit
voortvloeiende economische verslechtering en
de morele verloedering - ook van de politieke
cu ltuur. De grote nuctuatics in dc politieke en
economische conjunctuur ten spijt zijn de rassCllverhoudingen in Surinumcopvallend slab iel
gebleven.
De diverse waarnemers die Suriname een
raciaal paradijs vinden , baseren het paradijse-

lijke op de waarneming dat versch illende culturele groepen hier gewe ldloos samenleven, iets
wal het begripsvermogen van de vee lal Eu-

ropese en Amerikaanse onderzoekers te boven
gaat. Hun gevoe li gheid voor raciale vra ag-

stukken komt tot uitdrukking in zowel het gcdweep met paradijzen als in het hardnekkig

negeren ervan. Het is een allitudc die is terug Ie
voeren op de ervaring van de auteurs meI racia le kwesties in de Veren igde Staten van Amerika, in Engeland en Nederla nd. Kennissociologen als Berger en Lu ckmann (1971) zouden
deze gevoeligheid voor raciale vraagstukken in
het Caraïbisch gebied karakteriseren als bepaald door de eigen socia le ach tergrond, of
onaardiger gezegd, als een projectie van het
eigen onbehagen. Maar het gaat te vcr om te
stellen dal het Surinaamse paradijs louter een

projectie is, want de stabiliteit van de raciale
verhoudin gen blijft ondanks relativerende opmerkingen inderdaad een opvallend gegeven.
Dominant is de gedachte dal pluraJe sa mell levingen intrinsiek conflictueus zijn (Ocw
1990: 200). Het li gt voor de hand dit conflict te
situeren langs lijnen van raciaal-cultuoJe groepen, wat betekent dat dit type samen leving gekenmerkt wordl door een ·cohesietekort'. Sociale cohesie is cchte r niet alleen aan extreme
indicatoren als raciale botsingen af te meten,

O,W). Tijdschrift voor Surinaamse Taalkul/de, Lellerkunde, Cllltlfur ell Geschiedenis 20( I): 70-Xl

Sociale cohesie ill eeu pll/rale .\Ïllllenh'l·iug
Illaar ook aan minder spccwculaire \e rschijnsclen 70a ls de mindere bedding van een culturele groe p of aan het uitsluiten va n bepaalde
groepen \<ln het machtsccn trulll . Dergelijke
ontwikkelingen kunnen nog samengaan met
vreedza me coëx istl!Jltie. Omgekee rd sluiten
min of mee r stabie le soci<l le verhoudin gen het
bestaan van stcn:olypcll or ra cisl11c ni ct uit. Op
gro nd v<l n het voo rgaande laten 7ic h dri e vragen
ror111ukrcn:
I . Hoc is het 'co hcsiclcko n ' van de plurale
sall1l:nleving În (k \\ ctcllschap geproblcmatisel:rd?
2. Il oc kan dl' stabilitei t van de Surinaamse
samcnl c\ ing worden begrepen'!
3. Is de problc malise ring van de pluralc sa111cnkvi ng terec ht, en zo neen. is de Surina amse erva ring te ge nera lise ren naar andere plurak' samcnkvingcn?
Ik 7 ..11 probere n aa nn eme lij k I C maken dat de7e
theorieën en hel 'probkem' va n de plural c samenl ev ing allee n Lijn te beg rijpen als een projectie van een Europese wcnsdroom. En dat
stabiliteit V;1I1 de ra ci ale ve rhoudin ge n is toe tc
sc hrij ven Han tb,: mislukking vall die droom in
Suriname
DE PL URALE SAMENLEV ING

Het begrip socia le co hes ic 1 wordt afwisselend
gebruikt als soc iale samcnhang en als soc iale
eenheid en is daardoor voor meerdere uitleg
vatbaar. Ab eenheid sugge rec rt het begrip ee n
gcrnccllschappelijk hcid waaraa n burgers of
groepen moeten voldoen, en als samenhang
hoeft cr niet zo leer cen gCl11ee l1schappc lijkhcid
te bestaan als we l een bepaalde soc iale verhoudin g. Daarnaast ,ijn andere synon ieme n ga ngbaar 70al s 'b inding' en 'saamhori ghei d '. Het is
lan g ni e t altijd duidelijk in we lk e be teke ni s het
beg rip sociale cohesie word t gebru ikt. laai
staan dal di l helder 'ou zijn in de co nt ext van
plurale samenlev inge n. Vast staat dat de Euro-
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pese concepti e:::. waarbij de gemeius( h(~fi ove rgaat in een j)e.\ dlsdu!fi orde organi sc he solidariteit plaats maakt \ oor een mecha nische, een
intern hechte soc iale conste llatie vooron derste lt die door de moderniseri ng ontbonden raakt
or van karak ter verandert.
De plura1c samenleving staat voo r ee n andere opgave. I1 ier hchbcn we te maken Illl:t
versc hil 1l:nde hec ht geïnt egreerde cuhurelc
groepell . Niet hUil interne tr~lIl sfo rlllati c is aan
de orde, maar hun samenvoeging tol een soc ial e
eenheid. Dit streven wordt in veel ontwikkelingslanden aangetrollcn waarbij het probleem \'o lgens de tegens tande rs van dl' pluralc
s,lI11cnlc\ ing-thc:::.c is gedefin iee rd als tevce l
plllnllileil en te \\'einig samenleving (Lewis
1968: 37). Dus als een vraagstuk va n nationhuildin!!. waarin ce n hOl11ogl:nise rende nal ionalisme noodlake iijk is of wam anders de verschil lende cliltun~le groepen elkaar moeten dulden . Tegen dele achtergrond hebben zich een
drietal perspectieven op dc plurale samenl ev ing
ontwikkeld die expl iciet or impliciet de socia le
cohesie aan de orde stell en.
lS. Furnivall omschreef de plurale samenleving als ee n samen levi ng bestaande uit twee
of mcer sociale groepen die naast elkaar leve n
in een politit:ke eenheid. 'Each group holds by
its 0\\'11 religion. its own culture and language.
its own i<leas and ways. As individual s. they
meet. but only in lhc marke i pi acc. in buying
and st:llillg' (FlIrni \'al1 1948: 30. .0. Dit samen Ic\ ing:-.ll1odt:l is door V'1Il Lier ( 1949-1977) toegepast op Suri name en voor \Vest- lncIi0 ve rder
uitgc\\crk t door M.G. Smi th ( 1965). Het is niet
de bedoeling en dOl:nlijk om de uitgebreide
di sc ussie over de West- Indisc he maatschappij
hier samen te vatten. \Vel wil ik erop wijzen dat
Furniva l1 erv~\I1 uitging dat de westerse sam enleving h01110gccn was en so ms plu ra listi sc h!.!
trekken vertoon t, te rwijl de pluralc sa menleving \'oo ral een intrinsiek gesegmen tee rd e
sa menleving was.
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Gegeven de gepercipieerde sociale problematick rij st dan de vraag wat de pl ura le samen lev ing bij elkaar houdt. De antwoorden zij n
versc hillend, al is er sprake van en ige overl ap.
Furn iva llmcent dat er sprake is van een eco nomische inte rdepe ndcntie: de cultu rc le groepen
zijn in ve rschillende beroe pen ges peciali seerd
en de ind iv iduen ontmoeten elkaa r ' in th e market ploce. in buyi ng and se lling'. Smith ( 1965:
16) ha nteert een vergelijkbare opti ek doch is
explicieter: "Government and th e economie
system are the two princi pal sources of social
order in Ihe Cari bbeHn'. En ook hij verwijst naa r
de arbeidsverd eling in de nati onale economie
tussen de culturele groepen. Maa r hij noch
FlIrniva lllaa r zich duidelijk uit over de bete kenis va n de po litieke eenheid of va n de staat.
Deze antwoorden op de cohesievraag zij n in
gro te lij nen niet betwist, maar in een aa ntal
belangwekkende opzichten genuanceerd en
aa ngevul d. Voo r het onderhav ige betoog is het
va n belang dri e samenhange nde punten Ie noemen.
Het eerste punt betreft de th eo retische concepties waa ri n gee n melding wordt ge maa kt
van processen va n creo li sering. Lewis ( 1968:
39) wijst op dc mcnging in elitekri ngen C... 110thing COITuptS Cl/stom more tha n wealth and
_economie power'). terwijl Hoetink (1962: 182
e.v.) erop wijst dat de plu ra le maatsc happij z ich
onl wikkell en steeds homogener wordt. 4 Of de
culturele groepen in het Caraïbisch gebied nu in
een hiërarchisch verband of naast elkaa r leefden, co ntact was er van meet af aa n en daarmee
ook accLlltura ti e. De voors tell ing van intern
homogene en van elkaa r gesc heiden levende
groepe n is vo lge ns deze aute urs moeilij k te
handhave n.
Het tweede punt betreft de pillrai e somenl eving di e wo rdt voo rgesteld als ee n samenleving
di e bij elkaar wo rdt gehouden doo r economische noodzaak of doo r dwa ng. De gedac hte dat
cr iets overkoepe lend is ofdat er gedeelde waar-

den bestaa n die de versc hill ende cultu re le groe-

pen bij elkaar houden, is een dissonant in di t
de nke n. Brai th wa ite ( 1953: 46-63) noemt in di t
verband het fe il dal a ll e negers o p Trin idad de
superioriteit va n de blanken zo ud en accepteren,
en Ru bin ( 1960: 783) meent dat de ge ri chtheid
op achievemel/ I een dergelijke overk oepelende
of gedeelde waa rde zo u zijn .
Het laatste punt betreffe n cultuur en stru ctuur d ie in de meeste besc houw in ge n sa menva ll en waa rbij ten onrec ht e de cul turele ve rsc he idenh e id wordt geproblemat iseerd in
plaats va n de s tructure le. Zo betoogt Van den

Mui ze nberg ( 1965: 107) dat het eonflietpotentieel va n de plurale samenleving niet zozeer is
ge legen in de culture le versche ide nh eid, maar
in de structu re le positie van de verschill ende

groe pen. In zijn biologische betekenis is 'ras'
zelde n een groe psvorm ende waa rde en om een
co llectiviteit te wo rd en moeten er zee r bepaa lde
omstandigheden zijn aldus Van den Mui zenberg.
Deze dri e di sc ussiepunten komen in verschillende too naa rd en terug in de di sc uss ie over
de plurale samenl eving. Maa r relati ve rende opmerkinge n zijn op hun pl aa ts. Tegen de acc ul turat ie of creoliseri ng ka n men opwerpe n dal
een gemeenschap pelij ke creoolse cultu ur een
mogelijk eon fli etpolent ieel niet ve rmindert.
Aa ngezien cultu re le groepen niet in gelijke
te mpo's en in dezelfde mate creoliseren, betekent een dergelij k proces dat de culturele heterogeniteit binnen een en dezelfde groep toeneemt. De mogelij ke 'breuklij n' verschuift aldus Ilaar bin nen, maa r het gevaa r va n de breuk
blij ft bestaa n. Daarb ij va lt te bedenken da l creoli sering nooit totaa l is en oude gevoeli gheden
nog kunnen blijven voort bestaan. Eve nzo is het
de vraag of overkoepelende gemeenschappelijke waa rden vo ldoende zijn om andere tege nstellinge n, bij voo rbee ld in de sociaa leconomische of mac htspol itieke sfeer, te overbruggen. Waa rden die betrekk ing hebben op de

Socia le cohesie in een pil/rede 5;alllenh!l'ing
e ige n c ultu re le groe p e n op de nati e kunn e n
naas t e lk aa r bestaa n, waarbij hel ni ct a-prior"
vast staat dat de ene eOJ/ un i/m en t sterk er za l z ijn
dan de a nd ere. Tenslotte moe t worden opgemerkt dat de factor cultuur te makk elijk wordt
in ge ruild voo r stru cture le tegenste llin ge n. Het
o ndersc he id is vaa k an a lyti sc h, aangez ien ee n
sociale stru ctuur ni et langduri g kan voo rtbestaan zond er ee n o nderli gge nd e norm en- en
waa rde nste lsel.

CONSO C IATI ONA LI SM
De problemati ek va n de Surin aa mse plural e
sa menl ev in g werd in de jaren zeventig ingeruild voo r dat van de cOl/socialional demoCfCI(\' . Deze th eo ri e kwa m op in ee n sterk verand erde co nt ex t. De kol oni ale situati e waarin
ee n duid e lijke groe p de macht bezat , besto nd
ni et meer. In pl aat s daarva n was er ee n a lgemee n ki ess te lsel ingevoe rd di e de zwarte creolen, hindos tanen en javan en in staat ste lde n d e
do min anti e va n de li chtgekl eurd e bove nlaag te
doorbreken. Ten tweede kwa men de versc hillende culture le groe pen, so ms e lk aa r o pvo lgend
en so ms met elkaa r sa menwe rk end , aa n de regeerma chl. In ee n politiek bes tel waarin het
nati o na lisme zwa k ontw ikkeld is en waar de
culturele plura lite it z ich ve rtaald e in de poli ti eke partij en, is de voor de hand li ggend e vraag
hoe confli cten in de hand werden ge ho uden.
Het is deze vraag die de theori e van C0 I1S0ciatiollal dem ocra(y lrac hl te hcantwoorden.
De oors prong va n deze th eorie is gelegen in de
Nederland se zuil enma atsc happij di e eve nal s de
plura le samenl ev in g versc hill ende e lites voo rt brac ht doc h waar e lk e elite te kl e in was om
alleen te rege ren. Aan deze o ri ënt ati e is de Il aa m
verbond en van Arend Lij phart . In zijn meest
recent e weergave acht Lij phart (199 2) ee n COIIsociational democrati e mogelijk ond er ee n
viert a l voorwa arde n: I. medebes li ss ings rec ht
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of mac ht sde ling, 2. max imalc a uto no mi e o r
ze lfbestuur van de culturele groe pe n, 3. eve nrcdi gheid in de politi eke ve rtege nwoordi gin g, en
4. ee n beperkt mind erh c idsvetorcc hl. Lij phart
benadrukt dat deze voo rwaard en zowe l fo rm ee l
als in formeel gesta lt e kunn en krijgen e n da t di e
ni et bepe rkt zijn tot het parlement ai re spel maar
in de to tal e ma cht sco nstell atie, du s in c lusie f
buiten-parl ement aire acto ren, beke ken moe ten
wo rde n.
Deze benade rin g is op Surina me toegepas t
doo r o nd er and ere de politi cologe n Ho ppe
( 1976) en Dew ( 1978). Opva lle nd in hun besc hou wing is de re lati ve rin g en ze lfs de o mkerin g va n Lijpharts model. Hoppe bij voo rbeeld
( 1976: 168- 170) w ijst e ro p dat coa lities ni et
all een o ntstaan tu ssen de partijen va n de twee
grootste cultu re le g roepen, maar oo k tu ssen de
domin ante creoolse partij en een kl e inere hin dos taan se partij . Deze tend ens lot het ui ts luiten
van grote groepen va n rege rin gsdee lname vond
haar hoogtepunt in de NPK-regering va n 1973
di e zo nder een hindo sta anse partij werd gev0 n11d . In zet van de ve rki ez in ge n in dat j aar was
de overdrac ht van de soevere inite it waar de
g roo tste hindo sta anse partij . de V I-lP, tegen
was. De uit sluiting van de VI-lP ga fD ew ( 197R:
205 ) aanl eiding te spreken va n ' anti -collsoc iati onalism '. Maar di e rege rin g werd we l gevo rmd met ee n javaa nse partij , terw ij l de dri e
creoolse regeringspartij en va n zee r uit ee nl opende signawur waren. Bove ndi e n kan worde n
opgeworpen dat het een tijd elijk gepolari sce rclc
situati e betrof met de o nalllélnke lijkhc id a ls inzet.
Men kan ook aanvoe ren dat de creoolse
rege rin g van 1973 was sam engeste ld o m de
o na filank elijkheid mogelijk te maken , dll s geri cht was o p de rea lise ring va n een issue en geen
a lge mee n streven uitdrukt e o m hindostancn uit
te sluiten. Zo we rd de V HP herh aa lde lij k ui tgenodi gd door de regc rill gspal1ijen 0 111 zich aa n tc
sluiten bij de pro-o nafllank elijkhe idsteml11 ers.
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Tocn op het laatste moment een lid va n de VI-IP

overliep en daarmee de vere iste m eerderh e id
werd ge haa ld voor de socvere inilc itsoverdr.:lt.:ht. verzette Je V I-l P z ich ni et meer tegen de

onaOlankclijkhei d. Een interpretatie va n alllicOl1sociatiol1aJisl1I gaat voorts voorbij aa n hel
bestaan van de informele betrekkin gen die leden van de regering ell van de oppos iti e bezateil. Tenslotte, ze lfs als deze arg um enten wo rden ve rworpen, betreft hel nog s lec ht s ee n van

dc vier door Lijphart genoemd e voorwaa rden.
waardoor het de vraag is of het mod e l (helemaa l) verwo rpen kan word en.
De verwijzing naar monopoli serin g van d e
regeermacht door ee n culturele groep is een
belangrijk onderdeel van de di sc uss ie over de
plural e sa men levi ng. In de kolonial e sa menl evi ng was de dominante groe p een duid elijk
id entificeerbare blanke bovenlaag. Maar in de
postkoloniale plurale sa menl evi ng bestaat de
bovenlaag uit meerdere elites en wordt de dominantie ze ld en uitgeoefend door ee n groep.
A ls het waar is, zoa ls M.G. S mith zegt, dat
'governm ent alld the eco nom ic systelll ' de socia le orde bepalen, dan is het we l va n belang of
meer dan ee n cu lt-ure le groe p control e heeft
over het overhe idsapparaa t. Deze kwes ti e is
door de milita ire staatsgreep in 1980 o pni euw
op de agenda geplaatst. Li chtelijk ove rdreven
kan men ste ll e n dat de staa tsgreep voo rtvloe ide
uit ee n eo nni et tu sse n c reool se militairen en ee n
creoo lse reger ing. Gedurende de per iode van
militaire heersc happij was er ni ettemin sprak e
va n eni ge vorm van machtsde lin g, erkende
Oew. H ij wees erop dat persone n uit de hin dostaanse en j avaa nse gemeenschap op z ichtbare hoge posities werden gep laatst en voegde
eraan toe dat dit geen toeva l was (Oew 1990:
207). De onderliggende plurale co nste llatie is
door de militaire heersc happij dus ni et aangetas t. Zo er ook in deze periode spra ke is va n een
dominantie door ee n groe p, is die in e lk geva l
nooit absoluut geweest.

NATIONALISME

/

Een derde op lossing van het cohesievraagstuk
in de pluralc maatschappij werd gezocht in het
nationalisme. Het is vaker opgemerkt dat het
nationalisme in ontwikkelings landen mogelijk
was door de verbre id ing van de idea len van dc
Verlichting en dat de weste rse natiestaten z ijn
voortgekomen uit homoge ne cult uren meI ee n
gemeensc happe lijk e taal en een gcmeensc happelijke godsd ienst (cf. Worsley 1973: 70 c.v.).
Maar Europa va lt ni et o p door ee n gemeensc happe lijk e godsdi enst of een uniforme taal,
ge tui ge d e processen va n verz uilin g in diverse
(kleine) landen alsmede de meertaligheid in
voora l de Midd en-Europese landen en België.
Om ni et tc sp re ken va n dc grote differentiatie en
de vijandi g he id tussen de diverse strom in gen
binnen het chri stendom.
De beweerde oorspronkelijke homogen ite it
ten spij t blijkt dat ' hom oge ne natiestaten' uit de
vele gemee nsc happen gec reëe rd moesten worden (A nd erson 1990 ). Dit nationalisme heelt
ee n cu ltUloecl homogeniserende effec t, al was
het omdat v ia het moderne onderwijs de taal
ge üniform eerd wordt en de Europese waarden
worden gepropa geerd. Hoewe l de culturele versc heid enheid in Europa reg ion aa l a ltijd groot
was en in andere vo rm en tot o p hede n aanwezig
is, bl cef de my th e va n een hom ogeen natiestaat
het cohes iebee ld kenmerken. Het is dit beeld
dat werd geëxportee rd naar de koloniën en het
is geen toeva l dat oo k in de on twikk e lin gslanden een homogeni se ringsd rift waarneembaar is.
Suriname heeft in het ve rl edcn processen
van hOlllogeni serin g gekend , zij hct dat di e
we ini g met nationalisme te maken hadd en. Te
denken valt aan het ko lo nial e 'beschavin gsoffensief' dat vooral door de chri stc l ijk e kerken is
ingezet of de verbre iding va n de Nederlandse
taa l en cu ltuur door de overhe id. Ook de urbanisatie va n voo ral hindostan en enj ava nen heeft
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geleid lot Clcculturatie en creoliserin g in stcdcIij kc mil ieus. I n het laatste geval is cr sprake van
een andere vorm van homogenisering dan in het
geval van verweste rsin g.
Toch is te verdedige n dat hindostanen ell
javanen ondanks de verstedelijking en creolisering hun grocpsidcn tit ei lell hebben gehandhi:lRfcl. Ten dele is dat te begrijpen uit hun besef
onderdeel te z ijn van een grotere beschaving
Ill(:t een diaspora-achtig verleden. Het vere ist
nader onderzoek, maar de invloed van de BolIywood-industrie [Indiase filmindustrie], de
culturele activiteiten van de Indirlsc cn Indonesische consu lilten. en de 'opvoeding' van de
religieuzc hindo c- en Moslimvoorgangers die
het contact met het Illoeder land op verschi llende manieren onde rhi eld en. hebben dit diasporabesef iJl aanzienlijke mate levend geho uden. Anderdeels is het voortbestaan van de
grocpsiden tit citell te begrijpen uil processen
van locale groepsvorming die primordiale
identificaties en loyaliteiten omvat (Geertz
1971 ).
liet is daarom een misvatting 0111 ve rklarin gen voor het voortbestaan van de interne
groepscohesie van hindostancJl en javanen te
zoeken iJl patroon-client-rela\ies zoals bijvoorbeeld Il oppo (1976: 171) meent. Of um de
(IPW!Î(/(/f-politiek [de gcrichtheid op de eigen
culturele groep en voora l in de politiek 1 toe Ie
schrijven aan de angst voor de bedreigende
andere zoals bijvoorbeeld Dew (1990) doet.
Dergelijke mechanismen hebben ongetwijfeld
bestaan en bestaan nog steeds, maar patroons en
'angst voor dc ander' alleen kunnen het voo rt bestaan van een totale cult uur niet ve rklaren.
Juist dit voortbestaa n van de culturele pluraliteit heeft het Surinaams nationalisme beperkt en verleid tot mcrkwaardige initiatieven.
Een ee rste beperking van dit nationalisme bestond uit het samenvallen van een herwaardering van de creoolse cultuur mei de c laim het
eigene van Suriname te vertegenwoordigen.
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Aanvankelijk betrof het een streven dat
exclusief geric ht was op de creoolse bevolking,
mei als oogmerk een herwaardering van de
onde rdrukt e creoolse cultuur. Vanwege het
emancipa toi re karakter verkreeg dit streven eell
creools chauv ini stisch en antikololliaal karakter. Maar door de identificatie van creoolse
cul tuur met Suri naam s nationa li sme bleven de
andere bevolkingsgroepcn op afstand (Boedhoe 1983).
Een tweede beperking van het creools nationalisme bestond uit de aandrang tol volledige.
dus zowel culturele als biologische assimilatie.
De gedachte dat Surinamers door assimilatie
een vo lk moesten worden drukte het streven uit
naar een homogene maatschappij. De propaganda van deze romantisering van een homo gene culturele en raciale gemeenschap vond
voora l haar weg in novelles en gedichten, en
een enke le keer in beeld via de film IVall Pi/Je!.
Van dit streven mag worden gczegd dat 7ij
weliswaa r iets mccr succes had bij de andere
groepen dan het streven Ilaar dc herwaardering
van het creoolse erfgoed. zeker bij de dog/a '\',
maar in grote lijnen bcperkt bleef tot dc creoolse bevolkingsgroep (Marshall 1999).
Tenslotte vielen de pogingen op om een
gcmeenschappelijk antikoloniaal slachtofll:: rschap en daarmee correspo nderende helden tc
cul ti vere n. De nazaten van de sla ven en van de
contracta rb eiders. zo luidt nog steeds eell belangrijke nati o na li stische mythc in Suriname,
zijn in dezelfde mat e slachtofll:r gewcest van
het Nederlands kolonialisme (Meel 1990). Ook
deze poging om een ge meenschappelijkheid te
creëren leed schipbre uk . Daarvoor was de interne cohesie van de ande re cu lturele groepen te
sterk en hun gesch iede ni s a lsmede de beleving
ervan. ondanks lokale processen van creolisering. te verschi ll end. Een geforceerd nationalisme bleer grotendeels beperkt tol het Cl'l.'oo lse seg ment van de bevolking en daarbinnen
tot de verwesterde bovenlaag.
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sprake moet zijn van ' multipolariteit' . Er zijn

mee r dan twee groepen nodi g omdat dit de
De plu ra le sa menl ev in g wordt geprob lemati - ' vorming van coalities makk e lijk er maakt. Hoe
see rd a ls een eonni clu euze samenl evin g. O ver
groter het aantal groepen, des tc groter is dus de
deze prob lemati se ring z ij n ni et all e aut eurs he t
speelruimte o ftewe l de rek in het po liti eke syseens en zeker ni et in deze lfde mate. Twee artee m. En di e speelruimte is optimaal als de
gum ent en komen regelmati g terug. In het ee rste
meeste culture le groepen mee r dan ee n politiegeval poogt men d e westerse sam enleving ook
ke partij kenn en.
voo r te ste ll en a ls een gesegment eerde sam enDeze verklaring ve rwijst naa r ee n 'soc iale
lev in g o f a ls een sam enl ev in g met 'gesegme nmorfo log ie ' di e gun sti g uit we rkt voor plural e

teerde trekken' (Van Lier t 977 : 6 e. v.). Dit type

samenlevingen. Zij suggereert dat onder deze

arg um ent is \\'e ini g ove rtui gend omdat hi er
hetze i fde kenm erk wo rdt teruggekaatst en Tl iet
verworpen of beves ti gd. Hoewe l de meeste auteurs zich bewust z ijn va n de ve ro nd erste ld e
ho moge nite it van de westerse sa menl ev ingen,

voorwaarde de kans op raciaal conniet minimaal is. Dat kan wel zo zijn , maa r naast structurele verh oudin gen zijn intenti es en hand elin-

doeh dit uitgangs punt ni et altijd of helemaal
de len, blijft cr in de di scuss ie een continuüm
bestaan van ee n vo ll edi g plural e naa r voll edi g
ho mogene sa menl ev in g. Dat verraadt de fun cti e va n d e wes terse sa menl ev ing a ls refe renti e-

gen eve nee ns van be lan g voorde uitk omsten. In

dit kad er zijn tcr aanvullin g op het stru cturee l
gegeven van J11ultipolaritcit ee n drietal kenmer-

voorbee ld vind t dat het acce nt ge legd moet
wo rden o p datge ne wat ee n sam enl ev in g ve reni g t cn ni et op datgene wa t ee n samenl ev in g
ve rdeelt . Maa r is ee n c ulturee l ho moge ne samenlevin g ni et verd ee ld ? Het vaak impli ciete
a ntwoord op de vraag laat zich neerpennen al s
ee n al ge braïsc he ve rgelijk ing: een culturee l homoge ne samenl ev in g, is hetzelfde al s ge-

ken tc noemen di e bijdrage n aan d e rac iale
stabiliteit in Surin ame.
Het ee rste bestaa t lIit de ' nati o na le ideo log ie' van 'ee nh eid in ve rsc heid enh e id ' (Adhin
1957). Een derge lij ke ee nh e id is een dubi e uze
gedachte, wa nt di e ee nh eid is we ini g meer dan
een form ee l staatkundi g omhul se l. De fo mllil eri ng vc rw ij st du s meer naa r de culture le versche idenh e id dan naar de eenhe id. Maar deze
ideo log ie is niet a ll ee n verbaa l. Zoa ls in dc
inl e idin g va n dit artik el aa ngegeven is het jui st
de g rote mate va n wederzijdse acceptatie d ie
buitenl and se waam emers op va lt. Geen va n de
bevolkingsgroepen probeert de ander ervan te
overtui ge n dat de e igen cultuur beter is en du s

meenschappelijkheid, is hetze lfde als vreedzaamheid, is hetze lfd e als eohesie. Omgekeerd

overgenomen moet worden. Het is volstrekt
normaal dat de versehill ende eulturele groepen

ge ldt: ee n culturee l plurifol111 e sam enle ving is

hun eige n feestdagen hebben, hun eige n rituelen bij verj aarda ge n. ge bo orte, huwe lijk en
ste rfte, o f dat ze anders denken en and ere belangen hebben. De g rote culture le versc he id enhe id is geacce ptee rd al s ee n va nze lfspreke nd-

model.
Het ande re arg um cnt is voo ra l mo ree l en

daardoor niet dwingend . Lewis ( 1968: 37) bij -

hetzelfde als ve rdeeldheid, is hetzelfde al s strijd
en confli c l, is hetze lfde al s ontbindin g.
Surina me is lot op hed en ee n fal sifi cati e van
de vero nderste llin g dat rac iaal ge mengd e sa-

menlev ingen gekenmerkt worden door eonfli c t. ~ Op de vraag hoe dil begrepen moet wor-

heid . Zelfs als een Indiaan of Bosneger uit het
binnen land in een lendendoek gekl eed de stad

den gee ft de th eo ri e va n de cO fl socialional democrati e al s belang rij kste ant woord dat e r

Paramaribo binn enwand elt, is er ni emand di e
e ise n fo rmul eert in de trant va n ' integreren ',
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.een baan zoe ken'. 'Nederlands of Surinaams
leren' of meent dat er . grenzen' gesteld moeten
worden.1>
De grole male van accep tatie sluit niet uit
dat er over en wee r negatieve beelden bestaan,
met name tussen hindostanen en creolen.
Eerstgenoemden vi nd en creolen autoritair en
agressief, bevoorrecht, lui , parasiterend op afhankelijkheid en niet genegen hun financiële
verplichti ngen na tc komen. Creol en op hun
beurt vinden hindostanen economisch agressief, gierig en onwill ig om te assimileren. 7
Hierbij valt op dat de soe p niet heet wordt
opgediend, laat staan gegeten. Tussen woord en
daad gaapt soms een grote kloof. Naarmate
processen van creolisering vaanschrijden en
COIl/1l1i/mem aan democratische waarden duidelijker wordt - wat tot uitdrukking komt in de
oprichting van 'gemengde politieke partijen' neemt de betekenis va n deze raciale beelden af.
In elk geval leidt het nooit afwezige antagonisme in de raciale betrekkingen tot een tweede
kenmerk van de Surinaa mse politi eke ideologie: de filosofie va n verbroedering. Dat is een
wederzijds beroep om geweld te veml ijden , om
conflicten vreedzaam op te lossen en te koersen
naar harmonische raciale betrekkingen. Ook
deze ideologie wordt door alle partijen ged ragen.
Ten derde wordt vaak gewezen op de
vriendschappen tussen de leiders. Deze vriendschap is niet weg te doen als louter retoriek. Ter
voorbeeld: toen in 1955 de leider van de grootste creoolse partij . J.A. Pengel. geen zetel behaalde voor het parlement, stelde de leider van
de VHP hem een ze tel ter beschikking opdat
Pengel alsnog tot het parlement werd toegelaten, In 1963 deed zich een vergelijkba re situatie
voor, maar het is van belang te benadrukken dat
dit niet alleen beperkt is tot de twee genoemde
leiders. Na de dood van de Pengel nam diens
opvolger dezelfde houdin g aan, Hoppe
( 1976: 165) ziet in deze vriendschapsrelaties

77

een zwakte van het systeem omdat die niet zijn
geïnstitutiona li seerd . Hiertegen is op le werpcn
dat mct de voortzett ing van de poli/ies 0/
friendship een kenmerkend aspect van de
politieke cul tuur is gevestigd, Het effect van
de ze in formele betrekkingen kan gro ter zijn dan
de formel e institutionalisering ervan. 'Geven
en nemen' wordt niet alleen door de mac htspositie bepaald, maar ook en wellicht vooral
door hCI persoonlijke vertrouwe n en de affectic
tussen de leiders. In elk geva l lalen politieke
leiders in Suriname zich graag voorstaan op de
vriendsc hap met personen uit het andere raciale
kamp.
Dergelijke informele betrekki ngen vormen
ec hter ook ecn kenmerk van grote delen van de
Suri naamse bevolking. Het is niet duidelijk of
de informcle betrekkingen lussen de politieke
leiders de socia le verhouciingen hehhen hepaa ld, of omgekeerd dat de vriendschappen de
sociale ve rhoudingen vorm hebben gegeven,
Als we het erop houden dat er een wisse lwerking bestaat tussen de politieke en de soc iale
sfeer, dan is hiermee het belang va n het leiderschap en harmoniërende ideologie evident.
creo li sering, acceptatie, sociale afstand en
'goed nabuurschap' blijken samen te kunnen
gaan,
Twee andere verschijnse len die con fli ctdempend kunnen zijn geweest verdienen nadere aandacht: de raciale onlusten in Guyana en
een verschil in groepsgrootte. De rac iale onlusten in Guyana in het begin va n de jaren zestig
lijken mij eerder de ve rbroederi ngsfilosofie in
Suriname te versterken; het dempend effect van
rampza lige ervaringen moet niet worden overschat. Als de Surinaamse samen leving inderdaad zo spann ingsvol is als de th eorie wil
doen ge loven, dan had een explosie na bijkans
vee rti g jaar na dato zich ondertussen wel hebben voorgedaa n. Ook het idee dat de acceptatie
wordt bepaald door een verschil in aantallen en
dus in macht, gaal nauwelijks op voor Suri-
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name. De grote groepen a ls de creo len en hindostanen accepteren de kleinere javaanse en
chinese groepen immers moeiteloos, teJ'\vijl
vaak wordt vergeten dat de hindostanen pas na
de Tweede Wereldoorlog door demografische
ontwikke lin g z ijn gegroeid tot een der grootste
groepen.

PLURALE SAMENLEVINGEN
Is de problematiscring van plurale sa menl evingen terecht? En zo neen, is de Surinaamse ervaring te generali seren naar andere plurale samenlevingen? Samenlevingen waarin de culturele pluraliteit toeneemt worden in het westen
ervaren als een bedreiging van de socia le cohesie. Ofhet nu empirisch juist is of ni et, het is in
dit kader wel van belang vast te stell en dat het
westerse cohesiebeeld lange tijd is beheerst
door een cultureel homogene samenleving. De
klassieke denkers waren gepreoccupeerd met
de gevolgen van de industrialisatie en de modernisering waarbij ve ruit de grootste aandacht
uitging naar de co nc cptuali sering van de
nieuwe soc iale, politieke en economische ordes. In deze zin hebben de socia le wetenschappen door hun rationaliserende rol een ideologische functie vervuld in het proces va n J11oderI1lsenng.
In deze ontwikkeling was het ni euwe ge loof
dal in het proces va n modernisering de diverse
culturen, en zeker de etnische kenmerken daarvan. zouden verdwijnen (Young 1976: hoofd stuk I j. Cu lture le homogeniteit was het wenselijke e indstad ium en dit kenmerkte ook het beschavingsoffens ief in West Europa. Het is in dit
wereldbeeld dat een homogene same nl ev ing
meI grote vanzei fsprekend ten tonele wordt opgevoerd. Ook in de ideaaltypen va n de natiestaat valt deze cu lturele homogeniteit op. Tegen
deze achtergrond moet de co hesieproblematiek
van cultureel plurale samen levingen worden
bezien: als het bestaan va n meerdere cu lturele

groepen in een staatsve rband dat een probleem
is en geneutra liseerd dient tc worden door
processen van culturele assimilatie.
Dit verlichtingsconcept is dominant in de
sociale wetcnschappen. Het is daarom geen toeval dat zelfs degenen die zich intensief bezig
houdenll1et de plurale samen levingen zich verzetten tegen wat afwijzend et/mie politics wordt
ge noemd. Het voortbestaan van et//l/ie polities
staa t haaks op de Europese droom van een
homogene natiestaat en een eenvormige nationale identiteit. Westerse samen levingen zijn
ec ht er gesegmenteerd langs lijnen van klassen,
religie, taal. politieke ideologieën, streekculturen, loyaliteiten en dergelijke. Elke segmentatie leve rt potentiële conflictstof op, maar
het is niet gebruikelijk 0111 deze vertrouwde
sp lijtzwammen in eigen land Ic problematiseren.
Dat neemt niet weg dat er naast vreedzamc
voorbeelden van plura1c samenlevingen ook
exp los ieve voorbee ld en bestaan. Om dieht bij
huis te blijven: hoc is het verschi l tussen Suriname en Guyana te begrijpen? Hoezeer de overeenkomsten tussen beide landen in het oog
springen, de verschi ll cn zijn van grotere betekenis.
Surinamc kent een lange traditie van gepropageerde culturele pluriformiteit. Lange tijd
werd door de Nederlandse koloniale overheid
de assimilatiepolitiek gepropageerd zonder dat
cr sprake was van een consequente toepassing.
In de jaren dertig maakte de officiële assim il atiepolitiek plaats voor een politiek van verster·
king van het pluriforme karakter van de Surinaamse samen leving. 111 dat kader werd in 1940
onde r meer de Aziatische huwelijkswetgeving
geïntroduceerd. 111 Guyana zou men pas in de
jaren vijftig de zogeheten bal1lboe-lwwelijkell
een legale status geven. Ook de rol van cic
kerken in Suriname was bijzonder. Bij de
eva ngelisatie hanteerden de missie en de zending een categorale benaderingswijze. Iedere
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clilttln~ l ~ groep had in hun visie recht op een
eigen identiteit. Zo ontstond va nuit de missie en
zending dc calegorale zielszorg op basis van
laai en bevolk ingsgroep. Na 1945 werd deze
kerkelijke politiek gecont inuee rd . Vreedza me
coëxistentie van dt.:: verschi llende bevolkingsgroepen binnen de christelijke kerk werd het
uitgangspunt. Pas in de jaren negentig van de
twintigste eeuw zo uden de kerken dc ca tegorale
zielszorg arschafTcll . In Guyana was assimilatie
aan de Engelse taal en cultuur het adagium en
was dt.:: Pn!sbytcriaanse kerk de dominante kerk
die alle sleun kreeg van de koloniale overheid.
De7e kerk was nogal agressief in haar benadering va n hindostanen : 7ij we rd en door hen besc houwd als barbaren die door middel van hel
Engelse onderwijs, laai ell cultuur moeslen
worden geciviliscerd. TOl in de jaren vijftig kon
men bij dc Guyanese overheid alleen cen aanstelling krijgen als men christt.::n was (Rams-

ocdh &Blocmberg 1995: 10 e.v.).
In het verlengde van het voorgaande valt
een serie andere versc hill cn op. Nadat de koloniale elite van het politiekt.:: toneel was verdreven on twikkelde 7ich in Suriname een politieke filoso fie waarin de versc hillende cu lturele groepen celltraal stonden. Die filosofie
werd bekend als 'eenheid in ve rscheidenheid':\(
In Guyana daarentegen was de nationale ideologie sterk gepolitiseerde als de 'socialistische'
en 'coöperatieve' republiek. Hans Ramsoedh
(1997) wijst op nog een ander ve rschil : in Suri name werd de verbroederingspolil ick gepredikt. in Guyana wtlS het de klassenstrijd. Beide
voorgaande puntcn kunnen als vo lgt worden
samengevat: waar in Suriname de nationale
filosofie gericht was op 'culture le coëx istenlie',
kenmerkte de Guyanese situatie zich door een
ingebouwde politiek conllict.
Niet minder bcla ngrijk was dat de voor Suriname kCllll1erkende si tu atie van multipolarit eit voo r Guynna niet opging. Dat land kende
een bipolaire situatie in de politiek waarbij een
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grnt.::p langd uri g werd uitges loten (P remdas
1996). Tenslotte moet worden gewezen op het
verschi l in ·vriendcncultuur·. De aanvankdijke
vriendschap tussen de leiders in Guyana verdampte in dc politieke strijd, terwijl die in Suriname bleef voo rtbestaan en zelfs werd
overgedragen aan Intere ge nerat ies van poli tieke leiders.
Gene rali se ring van de Surinaamse ervaring
is dus niet mogelijk . Het gaal om een te spec ifieke samenspel van bevolkingss3menstetling,
politieke organisatie en ideologie. Maar omgekeerd geldt ook - eveneens op grond van hct
voorbeeld Suriname - dat de plurale samenleving niet a-priori geproblematiseerd kan worden. Ook buiten Suriname is het aanlal succesvo lle voo rbedden graal (zie 11001 5). De soc iale
spa nningen in de7e plurale maalsc happijen vt.:: l"dienen naderc identificatie. Zoals in de inleiding gezegd manift.::sten:::n deze spanningt.::11
zich in SurÎname vooral in de sociaa l-economische en machtspolitit.::ke s reer. Maar zelfs als
confl iclen zich zo uden voordoe n op het terrein
va n bijvoorbeeld taal en reli gie. dan nog moet
eerst worden vastges teld o r deze tegenstellingen intrinsieke kenmerken zijn van pluralt: samenlevingen. Europa is in ieder geva l niet gevrijwaa rd van con fli cten op deze terreinen.
SLOT

Het voo rgaande impliceer! dat een homogene
samenleving niet kan bestaan, bt.::halve dan als
wensdroom. liet bedd V,Hl een homogenc samenlevi ng heert len onrcch tt.: gerungee rd als
een rercrel1tiemode1. voo I" de Europeanen zei L
en zeke l" voor de ex-koloniën. Daarom is het
afzonderen van de plurale samenleving als een
gevaa rlijk type samenleving een onjuiste gedachte. zonls het ook cen gevaarlijke manoeuvre is geweest van nationalisten 0111 te tra ch ten
een nat ie IC on twerpen conronn Europese dromen . In het Surinnamse geval zo u men ze lfs
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kunnen stell en dat het zwakke nationalisme een
zegen is geweest. Want ee n groter nat ionalisti sc h succes zo u de identit eiten van de andere
groepen hebben kunnen bedreigen, de vriendsc happen minder vanze lfsprekend hebben gemaakt en waarschijnlijk tot gewelddadige con-

nieten hebben ge leid. Een stabiel ' raciaal paradijs' is alleen mogelijk wannee r ni et a lleen de
dominante groe p haar ide ntiteit vo rm geeft en
uitdraagt, maar ook andere groepen die ruimte
laat. Dat is in Suriname tegen wi l en dank
gebeurd .

NOTEN
1. Suggesti es van een paradijselijke situatie, ofvan haar tegendeel , zijn in verschillende bewoordingen aan te treffen in

bijvoorbeeld Poole (1951), Naipaul (t 962), Dodge (t 966), Bagley (t 973), Oostindic (1997). De bevi ndingen van de
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

verschillende auteu rs zijn overigens niet gebaseerd op dezelfde waarnemingen.
In de algemene literatuur wordt de term ' etni sch" gereserveerd voor premoderne en dus veelal niet-westerse groepen .
Hi erbij wordt het begrip etni sch opgehangen aan een al dan ni et veronderstelde gemeensc happelijke afstamming. Dit
kenmerk. en vrijwel alle andere die hiervan zijn afgeleid, gaat evenwel ook op voor westerse cul turele eenheden, te
beginnen met natiestatcll. waarvoor de term 'cu ltuur ' en niet 'etni sch ' wordt gebrui kt (cf. Roose ns 1989). Derhalve
prefereer ik ook in de context van de plurale samenlevi ng de term cu lturele groepen in plaats van etnische groepen.
Sociale cohes ie kan worden beschouwd op micro- en mesoniveaus, denk aan uiteenlopende socia le eenheden als
gezinnen. buurten , groepen. dorpen en regio's. In deze beschouwing beperk ik me tot de social e cohesie op macroniveau, daarbij ee n onderscheid makend tussen de intern e en externe cohesie van de ve rsch il lende eu lturele..!roepen.
Hoet ink maakt hier ccn contrast met de Indiase samenl eving waar kasten (groepe n) instemmen met hun ei{en onderschikking waardoor het ontstaan van een geme ngde cultuur minder voor de hand ligt. Voor een latere uitwerking van
dit maatschappijbeeld, zie Dumont ( 1974).
Suriname is in dit verband geen uitzondering. Afllankelijk van het perspectiefkunnen ook landen als India en Canada
tot de stabi ele plurale samen levingen worden gerekend, zie Young ( 1976) voor een uitgebreide discussie. Dew ( 1978)
en Lijphart (1992) bediscussiëren andere voorbeelden.
In de ondertussen klassieke woorden van VS. Naipaul (1962 : 213) 'Surinam has eome out of Duteh rule as the on ly
truly cosmopolita n territory in the West Indian region. The cosmopolitanism ofTrinidad is now fundamcntally no more
than a matter of race; in Surinam di vers cultures, modified but still distinct. exist side by side '.
Deze bevinden zij n in de jaren zestig opgetekend door de antropologen Spec knmnn (1963) en Van Renselaar (1963).
Sindsdien zal er wel het een en ander veranderd zijn. Recenter is door 8rinkerhoff and Jacob (1994) wederom een
grote 'sociale afstand' vastgesteld. Dit laat ste onderzoek is niet helemaal vergelijkbaar met het voorgaande en heeft
bovendien als nadeel dat het is uitgevoerd onder midde lbaar sc holieren . Voor raciale stereotypen, zie ook Verberk,
Scheepers en Hassa nkhan (1997).
De pluraliteit in Surinam e was niet alleen cu ltureel, maar ook soc iaal en religieus. Zo werden na de Tweede Wereldoorlog socia le hervormingen doorgevoerd waaronder de opri chting va n vak bonden die ana loog aan het Nederlandse
zuilenmodel een religieus-christelijke signatuur bezaten (Gowricharn, 1990, hoofd stuk 7). Een vergel ijkbare verscheidenheid was terug te vinden in de politieke partijen.
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De PvdA en het Suriname-syndroom

S

ociaal-democraten hebben het kolonia-

name nog ten dienste stonden (met name dl.!

lisme lIiet uitgel'()l/den Ze elfden het toen
=e aall de regeril/gen I'(tn de koloniale lI1ogend/teden g il1gen deellll-'ll1 C:'n e/1 wisten welal met

geldkraan) ell het land zijn eigen lot laten bepa-

die (!).1ellis l1iet goed mad. Hl/n her\'orll/ings-

drang lIoopte de soc;aal-dell/ocrate/1 mee

Ie

werke/1 {UI/1 de OI/{~/'1fII/kelijkl1f!id van de kolo-

niën. Echtel: de IUlliol1alislische beH'egingen
die soel'ereinireir Ol'er de koloniën opeisten gal'e/1 de sociaal-democra ten I'eelalniel Iiel vertroulI'ell dar daarmee een ontwikkeling in del1Iocratische en sociale =il1 =ou =ljn geH'lWrhorgt!. Eerder dreigden autocratische (?!jeodale stn/cll/rell he\'esligd ofgevesligd Ie wordel1, Voor sociaal-democraten was dekolonisatie een

ongell'Î.,· OI'ontul//: \'{)I \'Oe/angels en

klemmen , I

INLE IDI NG
Nederland kon maar met moeite - ten koste
zelfs van een oorlog - afsc heid nemen van
Ncde rl andsc h- Indië en dat go ld in zeke re zi n
ook voorde Partij van deArbeid, Van Suriname
daarcntcgen namen de Nede rlandse soc iaa l-democraten met een ze ker en thousiasme afscheid, Ze stelden zich eell toekomst voor
waa rbij nau w samcngewerkt zo u worden met
de reger ing van het onafhankelijk geworden
land , Ee n ontwikkeling te richten op meer
productiviteit. sociale vooru itgang en democratie, Maar in de praktijk stuitten ze daarbij op
interne weerstand en en st ru cturen die ze niet
konden beheersen omdat het een soeverei n land
betrof. Da ~lr bij aa rze lden ze voo rtdurend tussen
interventi on ismc en non-inter ve ntioni sme:
kra chti g ingrijpen mct behulp va n de macht smiddele n die Nederland ten aanzien van Suri-

len. H e l resultaat was doorgaans een kOl..!fS die

noodgedwongen hel midden hi eld lussen die
twee opvattingen. In de Partij va n dc Arbeid
kon en kan gesproken worden van eell Suriname-sy ndroom bestaande uil aarzelingen ac hterar over de dekolonisatie. bitterheid over hel
resu ltaat daarvan en fru stratie over het onvermogen cr ve randering in tc brt.!ngcn. In dit artikel bespree k ik de voo rtdure nde aarzelingen bij
de sociaal-democraten tu ssen interventionisme
en non-interventioni sme .

De betrokkenheid van de sociaal-democraten bij Suriname is overigens van recente
datum. TOl de jaren zeventig werd de opstell ing
van de partij , en van Nederland, geke nmerkt
door gebrek aan interesse in de kolonie in de
West. Het land stond lange tijd tussen haakj es
in een be lei d dat zich co nce ntreerde op
Nederlandseil-Indië. Dat go ld ook voo r de beroemde rede vnl1 koningin Wil helm ina, op 6
december 1942 te Londen uitgesproken.
waarin aan de koloniën van Nederland een
nieuwe staatkundige ba nd met het moederland
in hel voo ruit zic ht werd gesteld, Deze had ten
doel Nederland al s koloniale mogendheid bij
de geallieerden in een goed blaadje Ie brengen
en richue zich voora l op de toekomst van de
Oost. waarbij de West als het warc in éé n adem
werd genoemd. In regeringsslukken uit di e tijd
worden Suriname en de Antillen ac hter
Nederlandsc h-Indië tusse n haakjes vermeld,
Het Statu ut voor het Koninkrijk der Nederland en dat als uit vloeisel va n Wilhelmina's
belofte in 1954 tot sta nd kwam was gemode lleerd naar de unie die oo rspronkelijk bedoeld
was voor de dekolonismie va n Indonesië. Uit
ni ets bleek dat rek ening was gehouden met dc

Osu. Tljd. ..chrif; \ '00 1' Surillamm,'e TaaIkuIlde, LetterkuIlde. ClllwuI' en Gesel1iedellis JOr I): 83-9-1
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spec ifieke omstandi gheden van Suriname e n
de Ant illen. Wel vroeg Logemann, oud-mi nister va n Overzeese Rij ksdel en (PvdA ), zie h
. in 1952 af of hct uit gan gspunt va n onderlin ge
gelijk waa rdi gheid der rijksdelen werk zaa m
kon zijn bij de grote onderlin ge afstand en de
ongelij kh eid in welvaart en bevo lkingso mvan g
en welvaa rt tussen Nederland en zijn deelgenoten in het Ca raïbi sc h ge bied.
Het Statuut is we l een constructie suf generis genoemd : een noo it eerder ve rtoonde stap
naar ont voogding. Het ve rl ee nde aa n Suriname
en dc Anti ll en een grot ere intern e aut onomie
dan andere aOlan kclijkc ge bieden bezaten c n
tege lij k een nauwe re ba nd met het moederland
dan Groot-Brittannië onderhi eld met zijn voo rmalige ko loniën. Jan Pronk, als PvdA-m inister
nau w betrokken bij de deko lonisati e va n Suriname, zei later dat het Statuut in het begin van
de jaren vijft ig ee n 'voorl ij ke' manier was om
de betrekkin ge n met vroegere koloniën op een
ni euwe leest te sc hoeien. Daardoor werd het
land zijns inziens echter slachtoffer va n de wet
va n de remmende voo rsprong: men was a l
' baas in eige n hui s' en had weinig behoe fte het
hui s in eige ndom te verkrij gen met alle ve rplichtinge n tot g root onderh oud va n di en. Een
krac ht ige nati onali stisc he beweging ontstond
er daardoo r niet (i nterview 2000).
Bij de totstand koming va n het Statuut deed
zich een conflict voor over het ' recht van sccessie' dat de Surinamers opgenomen wilde n
zien en Den Haag niet (zie hierove r Meel 1999:
44). Drees verdedi gde dit nog in 1975 in een
Nederl andse telev isie-doc umentai re over de
Surinaa mse ona Olanke lijkheid : het had volge ns
hem 'geen fraaie alinea ' opgeleverd in ee n
overee nk omst di e gebaseerd
was op
vrijwilligheid en waaraan de partners dus vanzelfsprekend vrij wi llig een eind konden maken.
Maar dit verzet kreeg iets nav rants toen de
PvdA en and ere Nederl andse partij en reeds an-

derhalf decenniulll na de totstand ko ming va n
het Statuut begonn en aan te dringe n op de onafhankelijkhei d van Suri name en de A ntillen .
Ove r het Statuut we rd overee nge komen da t het
'geen ee uwig edi ct' zo u zij n. Maa r Nederlandse po liti ci leken daar geruim e tijd na 1954
we l vanuit tc gaan. N iemand, ook niet in PvdA -

krin g, stelde de eindigheid van het Statuut aan
de ord e; ni emand vroeg zich af hoe de ond erlinge ve rh oudin g daarna eve ntueel geregeld
moest worden. Vera nderinge n in de werking
va n het Statuut d ie de rij ksdelen meer zelfstandig heid gaven (op inte rnat io naal terrein meI
name) we rden alleen va n Surinaamse zij de bepleit, mct geri ng succes: enke le Surinan1crs
werd en opgenomen in de Nederl andse di plo-

mati eke di enst.
Nog aan het ei nd va n 1964 noemde het
PvdA- Kamerl id Ge rard Nederhorst in de
Tweede Kamer de jaarlijkse behandeling va n
de Koninkrijksrelati es: 'A ltij d iets reestelij ks,
bijna iets d ierbaars' ... . Wij zijn all en zee r trot s
op het reit dat wij zulk e goede en redelijke
ve rh oudin gc n hebbc n mcl de rijk sdelen overzee,' zei hij , en ve rvo lgde: ' We zijn ge neigd dat
gaa rn e len voorbeeld te stell en aan hel buitenland : ve rbondenh eid in vrijh eid ' (Handelinge n
Tweede Kamer 1963 -1964: 1380- 1385).

STATUUT UITGE DAAG D
De Partij van de Arbeid g ing dus prat op het
Statuut als een humane constructie. Vij f jaar
later sloeg di e stemm ing drastisch om. Toen
we rd vo lledige en spoedi ge dek oloni sati e van
de beide rij ksdelen het doel van de Nederlandse
soc iaa l-democraten. Opmerkelijk was dat niemand in de PvdA zich intussen de vraag stelde
wat gezien dc kleinheid en kwetsbaarh eid van
de betrefTend e gebi eden het beste staatkundige
ve rband voo r Surin ame en de Antillen was.
Kon het Stat uut, als dit zo voorbee ldig was al s
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het voorstelde. niet beier met modi-

ficaties gehandhaafd blijven? En zo men op
den duur hun ol1aOlankelijkheid prefereerde.
diende daar in hel beleid dan geen rekening
mee gehouden tc worden'? De conclus ie van
PCI!"'!f Meel in zijn Tuss('1/ al/fOI10lllil! en OI/{~l

IUlllkelUkheid luidde dat de periode van hel
Sta tuut zic h tot 1969 in staatk undi g o pzicht
kenmerkte door ' stagnatie' (1999: p. 401 e.v.).
Vervolgens trad een onverhoedse stroomversne lling op.
Anders dan Inzake Ncdcrlandsch-lndië be-

schikte de PnlA 101 die lijd niet over Suriname-

spec iali sten c.!11 evenmin waren cr. weer in tcgenstell ing lOl Indonesiërs. Surinamers in Nederland die hel bele id va n dc panij beïnvloedden. Wel ware n twee PvdA-leden in de
jart!11 vijftig en zcs tig gouverncur van Surinamc
(Klnasesz 1949-1956: Van Tilburg 1956-1962).

Zij bchccrdcn hct land maar droegen niet bij
aan een belcid op lan ge termijn voor dit land .
Een gebrek aa n kennis cn interesse overheerste
in de partij.
De plotselinge voorke ur voor spoedige on·
afllankelijkheid begin jaren zeve nti g had dan
ook weinig te nH.lkcn met het bclang van Suri·
nam e. Het warcn cxterne factoren die daartoe
aanleiding gaven. In de eerste plaats was dat het
arbeidersoproer in Willemstad op Curaçao in
mei 1969 dat door Nederla ndse mariniers ge·
dempt moest worden. De inzet van Nederlandse militairen vloeide voort uit het Statuut
dat aan Nede rland het handhaven va n ru st en
orde in de overzeese rijksdelen opdroeg. Zo
gauw de consequenties daarvan door dit gewapende optreden duidelijk werden deinsde
Den I-laag ervoor terug en wilde zich zo spoedig mogelijk terugtrekken uit deze wespennesten waar het gedwongen kon worden zich
voor het oog va n dc wereld als koloniale houwdegen te manifesteren: "Jaren lan g hebben wij
in onze ve rhoud in g tot onze partners in een
sc hijn wcreld ge Iccfö , en 'Wij worden mede

verantwoordelijk gehouden voor een be leid dilt
wc in geen enke l opzicht in de hand hebben.
Artikel 43 van het Koninkrijksstatuut plaatst
Neder land voor een verantwoordelijk heid die
het niet kan waarmaken', verklaarde Nederhorst in de Tweede Kamer. Vice-P rem ier Bakker k wal i rieecrde deze gebeu rt enissen als" zeer
erns ti g en in haar gevolgen rampzalig' (zie
H andeling~n
Tweede Kamer 1968-1969:
2991). Olld-premier Den Uyl ( PvdA) erkende

later dal daardoor het Nederlandse verlangen
mUir onatllanke lijk lwid van de rijksde len acuut
was geworden. Ii el Statuut had de ee rste scrieuze lest niet doorstaan.
Het tweede 11l0ticr voor hel st reve n naa r
onafllankcl ij khcid was, voora l voo r de PvdA,
dc wercldwijde golr van dekolonisaties. Nagcnoeg allc koloniën in Afrika en Azië warcn al
onanlankc lijk geworden en mensen als Pronk
voelden het als ecn schande dat Nederland samen mct nota bene het fascistische Portugal tot de la ats te koloniale mogendheden behoorde. Maar ook dit motief had weinig met
Suriname tc maken, zoa ls Anil Ramda s (1994:
29 e.v.) onderstreeptc: dekolonisatic was ecn
algemee n ideaal. waaraan ook Suriname moest
geloven - al was dit land (wat iedereen in de
PvdA over het hoofd leek te zien) uit hoofde

van hct Statuu t formeel al lang geen kolonie
mcer.
Het derde moticf was dc toenemende mi·
gratic van S uriname rs naar Ncde rland ar tc
remlllen. hetgeen nicl lllogelijk was I'o lang z ij
a ls rijksgenoten vrije toegang hadden tOl he l
Europese deel van hel Koninkrijk. Men vreesde
voor een stijgend beroep op sociale voorzieningen en toencmende ra ciale span nin gen. Deze
drij rveer spee lde vooral bij andere partijen een
rol maar ook in dc PvdA, getuige het rcit dat
Den Uy l in september 1974 in de mini ster raad
o pperde dat de onallulIlk elijk hei d van Suriname wellicht vervroegd moest worden. Aanvankelijk had hij de termijn tc krap bemcten
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geacht , nu leek bekorting ervan een middel om
een halt loe IC roe pen aa n de land verhui zi ng.
Ook va n dit moticfmoet gezegd worden dat het
voornamelijk een belang va n Nederl and was, al
benadrukte de PvdA dat het een belang va n
Suriname was om ter wille va n zijn toekomst
leeg loo p en brail1-drain tegen te gaan .
De PvdA was in di e jaren sterk geporteerd
voor ona nulIlkelijkheid van Suriname en kreeg
daarbij de wind in de zei len toen in Suriname
zeIf een rcgeringscoa Iit ie ontstond die deze opeiste. Het kabinet-Den Uy l was er veel aan
gelege n 0 111 deze dekolonisatie zonder conflicten te laten verlopen. Den Uy l en minister
Pronk ve rklaarden dit ve rl angen mede uil het
trauma va n hel debacle in Indonesië en de ro l
va n hun partij daarin. Het gaf de Surinamers
een voo rspro ng in de onderhandelingen: door
te dreigc n met of ze lfs maar te zi nspelen op,
krcge n ze in het algemeen hun zin. Het beperkte meteen de spee lruimte voor de Nederlande rs 0 111 de door hen gewe nste invloed op de
toeko mst van het land uit tc oèfenen. Dat bleek
mct namc inza ke de mi gratie. De Surinaamse
regerin g vcrzette zich met succes tegen beperkingen daarvan. Pronk zei later in een interview dat het beter was geweest als een rechtse
Nederlamlse regeri ng dit dekolonisatieproces
had begeleid : haar gestrengheid zou tot botsingen ge leid hebben, maar daardoor wellicht ook
tot een Surinaams nationaa l besef, dat vo lge ns
hem omstreeks 1975 schromel ijk ontbrak. Het
tekende de gevoelens van machteloosheid achteraf in dc Partij va n de Arbeid.
UN IEK E DEKOLO NISAT IE

Tegenwoo rdi g wo rdt de PvdA rege lmatig verweten dat zij Surin ame door het te dekoloni se ren ' in de steek gelaten heeft', maar daL is
het laatste wa t haar voo rm annen in 1975 voor
ogen stond en. 'Wij wilden het goed doen' zei
Pronk, 'beter dan met name Engelan d dat lal1 -

WIJl
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den a ls Guyana gewoo n had late n va llen: ze
ve rd wenen en trokken zich cr niks meer va n
aall . Dat had gele id tot machtsstrijd chaos en
revo lutie. Wij wilden de staatku ndi ge onafhankelijkheid niet in economisc he neergang laten uitmonden, maar garanties sc heppen voor
een economische verzelfstandiging die ve rpau-

pering tegenging. Was dat een illusie? Mi sschien, het had ge kund ' (gesprek met Anil
Ramd as voor MTV, april 1994).
De dekolon isat ie van 1975 is dikwijl s uni ek
ge noemd. en terecht. In de eerste plaats was hel
enthousiasme ervoo r in het moede rlan d (waar
blijkens peilingen een royale meerderheid van
de bevolk ing erachter stond ) groter dan in het te
de ko lon ise ren land ze lf, waar de inwo ners naar
de Inenin g va n de meeste ingewijden bij eell
referendum de ona fll ankelijkheid zouden hebben afgewezen. In de tweede plaats g ing het
moederland bij ve rdrag de verpli chting aan de
voormalige kolon ie tot 'economische weerbaarhei d' te helpen brengen - een g igantische
opgave gezien de kwetsbaarheid van een economi e di e lot dan loe een monocultuur kende
di e sterk a013nkelijk was van de prij s va n
bauxiet op de wereldmarkt.

eONS

Om de economisc he weerbaarheid va n Suriname te ve rgroten we rd daartoe door een gemengd Nederl ands-S urinaamse coml11i§6ie een
plan opgesteld. Aan Nederl andse kan(bcstûl1den bezwaren tegen de eenzijdige nadruk die in
de plannen va n Surinaamse zijde werd ge legd
op industriële ex pl oitatie van de bodemsc hatten in West-Suriname en de onvoldoende
aa ndacht voo r productie, werkge legenheid en
sociale voo rzieningen. Vol ge ns minister Pronk
was het pl an die naam niet waard, hel was meer
een opsom ming va n verlange ns. Nie tt emi n
ging Den I-laag erm ee akkoord, het was nu

De PrdA el1 hel Surillllme-.\ I'/lllroolll
cenmaal hct plan dat dc Surinam ers voor hun
cigen toekomst on twierpen en dat hoord e gehonoreerd te worden. ;\ Is dat het uitgangspunt
was, is de vraag waaro m Nede rland de uit voering ervan, meI gedee ltelijke Nederlandse financie rin g. dan ook ni et aa n Suri nam e heen
overgelaten. I kl ve rdrag legde de verantwoo rdelijkheid voor de onlwikkd ing van het land
bij Suri name, maar droeg de uitvoering van het
plan opnieuw op aa n ee n ge me ngde commi ssie,
de Commissie Ontwikke lingssa menwerkin g
Nederland-Suriname (CO~S). Dat sc hi ep ee n
sc hi zofre ne situatie di c tot vce l strubbelingen
en w(:derLij dse fru strati es leiddc.
Hel ve rdrag regeldc bovendien dat meningsvcrschilkn in dc paritair sa mcngestelde
commi ssie op min iste ri eel nivea u beslecht zouden wo rde n. A I gauw we rd duidelijk dat de
Surinaamse minister Mic hael Cambridge daarbij mees tal aan het langs te eind trok, zoda t
bezware n van de Nederlandse leden in de
CONS tege n gestes van Suri name 'over rul ed'
werd ell. Hel CONS- lid Ferdinand van Dam ergerde zieh [Ian dc so upl esse di e mini ster Pronk
da arbij aan de da g legde, maar deze gaf te
kennen dat ee n amb te naar als Van Dam daar
niet ove r g ing - hel was zij n politieke verantwoorde lijkheid (interv iews met Van Dam en
Cambridge 2000 : zie ook Jansen van Galen
1999: 237-2( 2) Den Il aag ve rm eed conniclen
mei de jonge republi ek en ga f zo de mogelijk ·
heid uil hand en 0 111 de ont wikkel ing aldaar in
de door Nederland gewenste ri c hting te beïnvloeden.

INTERVENTIE VERSUS
NON- INT ERV ENTI E

Van Dam. PvdA -lid c n de stijds de hoogste
ambtenaar va n Pronk, Lei altijd "non-interve ntioni st' te :tij n geweest. .l onge naties leren
zijns in zie ns alken vera ntwoordelijkheid door
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op e igt: n be nen te staan . Na 1975 moest hij
eehle r in de CONS ecn belcid voe re n dat naai"
de letter va n het ve rdra g noop te tot toez ic ht ell
een zeker interve nti on isme, maa r dat door
Pronk gefruslrcl.!rd werd. I n een memorandum
voor de minister co nstat ee rde Van Dam in april
19 77 dat op die ll1anier 'Lel t's geen aanze I gegeve n wordt tol Cl: n ombuiging van de Suri naam se eco nomi e in ecn me er productieve
ri chtin g en dat LC cr nog slecht er aan toe is dan
voor de onaflHlJlkelijkhei d.' Hij eiste een 'dras·
tisch and er beleid dat ee n ei nd maakt aan de
sfee r va n toegeve ndh eid en dc zac ht e lijn-poli tiek die ee n fïasco is gebleke n.' \l ij vo nd gee n
ge hoo r e n ve rli el de eONS (Jansen \<l n Ga len
1999: 249-25 1).
Nede rl a nd vOl! lde .lic h ve rantwoordelijk
voor Suriname, maar had als ma chtsmiddel alleen de regelmatige ove rmakin ge n van ge ld uit
hel fonds ad 3.5 miljard dal bij de onafhank clijkhc.:id was toegezegd. En dat macht smiddel wi lde Dt:n I-laag (nog) ni et in ze tten . Het
leidde tot wrevd en l:c n gevoel va n mac ht eloosheid. Volgens Marcin van Scha aijk, ont wikkelingseCOtlOOm in Suriname en later
PvdA- lid, huldi gden Nederlande rs in hel algemeen en sociaa l-democ rat en in het bijzo nder
een "act ivisti sc he' opvatt ing van het beg rip verantwoordelijkheid: 7C meenden hand elend te
moeten oplrl:den om deze tot ge lding te brenge n. 'Dal leidde 10 1 de fundam entele fo ut va n
Nederlandse regerin ge n in Surinam e: een
voo rtdurc.:nd e oversc hatting va n hUil mogelijkheden om de situlJtie daar IC beïnvloeden (in te rview 2000). Dal gaf ook Van Dam ac ht eraf
toe. Neckrland had onvo ldoende rekening gehouden Illet de interne dynamiek va n Suri name
di e cr ee n was wanrbilll1l:n drie etnische pirami des elkaar in eve nwi cht hi elden door hUil eigen
acht e rba n tI.! bedienen l11et gun sten . Wat Den
Il aag bedoelde als ontwikkelingsbel eid werd in
Para mar ibo vc rt::13 1d in ter men va ll het daar
bestaande vl.!rdclin gslllcchanisme. Nede rl and
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kon die struct uur (die het voor 1975 ze lf in

stand hie ld of zelfs bevorderde) niet doorbreken: de mach t die daarvoor nodig was had ze nu
jui st bij dc soeve reinite itsove rdra cht afgestaa n.
De tegenstell in g binnen de PvdA tussen
non-interventionisten e n int erve ntionist en
bI/am aan het li cht na de militaire staatsgreep in
Suriname van 1980. De n Uyl en Pronk veroordeelden deze breuk met democrati e en
rechts staat krachtig, maar vee l leden van de

ze n immers een afscheid van het interventioni sme (interview 2000).
De afwijzing van de staatsg reep door Den

Uyl en Pronk en in hUil kiel zog de fra ctie in de
Tweede Kamer zou er volgens Peper toe leiden
dat de PvdA zic h vervreemdde van de

Surinaamse bevolking die cr overwegend welwillend tegenover stond. Deze was toch al geneigd de partij te vereenzelvigen met het bewind van de regering-Arron die langzamerhand

fractie en het partijbest uur stonden er ande rs

in een kwade reuk was komen te staan en waar-

tegenover. Onder hen was PvdA-vice-voorz itter
Bram Peper hel meest uitge sproken . Hij re isde
in dal jaar t\veemaal- eerst alleen en vervolgens
met partijvoorzitter Max van den Berg en het
Tweede Kamerlid Ed van Thijn - naar Paramaribo om pool s hoogte te nem e n en de rapporten van die mi ss ies pleitten ervoor het nieuwe
regime het voordeel van de twijfel te gunnen
(hetgeen overigens ook de houding was van het

tegen de staatsgreep ger icht was. Peper, Van
den Berg e n Van Thijn zagen in het nieuwe
regime a ll erlei aan zetten tot een ander beleid

CDA-VVD-kabinet Van Agt en Wiegel).
Peper was naar zijn zeggen ' interventionist ' . "Nederlanders z ijn kooplieden , geen koloni sa toren ,' zegt hij nu. 'Wij houden niet van
macht, al hebben we macht; we hebben moeite
te erkennen dat we macht hebben en daardoor
ontzeggen we ons het vermogen orde op zaken
te ste ll en. Suriname was een land waar wij
~e s li sse nd invloed hadden kunnen uitoefenen '

(in terview 2000). Peper hee ft in 1973 sa men
met Jan Brcman (thans hoogleraar in Amsterdam) een soc iaal beleid voor Suriname ontworpen dat door de regering in Paramaribo 'in de
prullenbak is gegooid' en vervolgens ook door

Den Haag 'genegeerd' is, hoewel Nederland
het toen nog had kunnen afdwingen. Ook had
Den Haag volgens Peper moeten afdwingen dat
de onanlankelijkheid door een bredere Surinaam se coalitie gedragen werd. De consequentie van zij n interventionisme trekt hij niet: dat
Nederland zo lan g mogelijk de baas over Suriname had moelen blijven, zodat het maximale
invloed kon uitoefenen . Dekolonisatie is in we-

voor een ontwikkel ing di e Nederlandse sociaal-democraten aansprak. Door dit op formeel democratische gronden tc veroorde len

zouden Den Haag en de PvdA hun invloed op
het ontwikkelingsproces in Suriname verspelen.
Op 23 juni 1980 botsten de twee stromingen
in het PvdA-bestuur. Den Uy l vond dat de intensieve bemoeieni s met Suriname die Peper
verlangde in strijd was met de geest van de
dekolonisatie. Het land moe st echter we l beantwoorden aan de criteria di e voor alle ont-

wikke lingslanden gelden: eerbiediging van
mensenrechten, een

doelgericht

ontwikke-

lingsbeleid, hulp voor dc allerarmsten.
Peper herinne rde zich geantwoord tc hebben dat di e criteria 'zo interventioni sti sc h al s
de ziekte waren': 'Dus wat zit je mij nog te

verwijten?' Volgens hem waren er maar twee
opt ies:

'orwe zegge n:

hier is het geld maak er

wat moois van, tot ziens. Of: we pakken het
verdrag goed aan' (interview 2000). Hi er bleek
het dilemma helder: Den Uy l en Pronk wilden
niet interventioni sti sc h optreden, maar de criteria die ze aan de hulp stelden noopten daar

feitelijk toe.
Ferdinand van Dam keerde vervolgens terug in d e CONS als voorzitter va n de Nederlandse sectie. Kennelijk zag hij nu betere mo-

De PI'l/A en hel Suriname-syndroolJl
g~lijkhedcn om de Surinaamse ontwikkeling te

beïnvloeden. Later zei hij dal de coup van de
sergeants in één opzicht een zege n was voor
Suriname: deze doorbrak het piramiden stel se l
van etnisch-polit ieke belangenbehartiging. En
dat was Van Dam na 1975 als voorwaarde gaan
zien voor een doelgericht ontwikkelingsbeleid
(interview 2000).
Ondertussen was we l duidelijk geworden
dal de PvdA e igenlijk geen Suriname-beleid
had, in ieder geval niet zoals Peper het noemde·
'uitgekristalliseerd
beleid'.
Marein
van
Sclul<.lijk mlln in 1981 het initiatief tot in stelli ng
van een partijcammissie die een dergelijk beleid moest ontwe rpen. Onder meer Evclien
HerIKens, Peter Klaas, Henk Knol. Pmllien van
den Tempel en Owen Ve nloa maakten er deel
van uit. Na een jaar intensief vergaderen verscheen het rapport Surillame ell Neder/wuI. hoe
I'CrdN? (Van Dijk 19 82). Uit de tekst vie l op te
maken dat Van Schaaijk, die ee n nOI1interventionist was, er een overwegende inv loed op had. Vo lgens de samenstellers van dit
rapport had de eONS zich moeten beperken tot
' margina le toetsing' van Surinaamse plannen
in plaats van zich cr zo intensief mee te bemoeien al s ze deed. De goedbedoe ld e intensIvering had ni et geleid tot bvalitcitsverbetering van de besluitvorming en hel
Surina amse aandeel daarin ontmoedigd. De
CONS moest voortaa n een 'besche iden rol'
spelen en Suri name moest op den duur door
Nederland niet anders behandeld worden dan
andere ontw ikk el in gslande n. In het rapport
werd gepleit per sa ld o voor 'de-in tensiveri ng'
van de onderlinge relatie. Men proefde cr de
overtuiging uit dat de voortdurende Nederlandse begeleiding de ontwikkeling tot ze lfstandigheid va n Suriname rcmde. Hoewel Van
Schaaijk in de nachlna de staatsgreep een brief
aa n Pronk bezorgde 0111 aan te dringen op ee n
prompte veroordeli ng, werd in het rapport een
pleidooi ge houden voor een Pepe riaan se
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terughoudendheid tegenover de militaire
machthebbers: Suriname moest en ige tijd gegund worden om tot nieuwe politieke verhoudingen te komen. Zo kunnen in die periode
vo lgend op de militaire staatsgreep vier positie s in de PvdA worde n gesc hetst di c de verwarring sc herp in beeld brengt: interventionisme vcrsus non-interventioni smc, po liti eke
gestrengheid versus souplesse die haaks op elkaar stonde n. Pronk verscheen cr als intcrventionist-in-principe, omdat hij in 1974 in de
PvdA-pers eerder stelde in Suriname een ontwikkeling in socialistische z in tc willen bevorderen.
Surillallle en Neder/alld. hoe l'en/er ? had
een uitgangspunt kunnen vormen voor een helder. op on tvlechting ger ic ht beleid, ware het
niet dat twee maanden latcr de dece mber1l1Oarden plaatsvonden. Het sc hokelTect dat
deze in Nederland teweeg brachten leidde tot
het opschorten van de ge ldovermakingcn L1it
hoofde va n het verdrag van 1975. De vraag of
dit rechtmatig was werd nooit opgehe ld erd,
omdat de Surinaam se regeri ng ervoor terugdeinsde de zaak op internationaal nive<lLl aanhangig te maken. Maar in Socialisme & DeII/Ocrarie, het wctenschappelijk tijdsc hrift van
de PvdA, stelde dr Joan Verloren van Themaat
(1983: 11 -14) al een halfjaar later Je vraag
naar de motieven achter die opschorting: 'Wil
Nederland hiermce scho ne handen houden of
eo n getuigenis afleggen? Ofwil hct zo in Suriname herstel van rechtsorde bewerkstelligen? '
De schrijver betwijfelde of opschort ing voor
dit Ia<ltste ee ll 'geëigend middel' wa s: het vergrootte in z ijn optiek de chaos in het land cn
verkrampte het regime. Of speelde ook het gebrek aan effectiviteit van de hulp een rol'?
'Waar dc onvrede mei de wijze waarop Suriname dc Nederlandse hulp besteedde alom
groe ide kwam een dergelijke aa nl eiding na tuurlijk zee r ge legen om cr maar helemaa l mee
te stoppen', aldus Verloren van Th cmaat.
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Het laa tste was oo k het oo rdee l ac hteraf va n
Van Sc haaij k (interview 2000): ' Voo r so mmi-

ge n in de PvdA was de moti ve ring in strum entee l: wc sc ho rtten de hulp op o m de
Surin amers kl em te zett el1. En uit het ve rvo lg
zo u blijken dat daa rm ee de eventu ele her vat-

tin g va n de hulp ook instrumentee l we rd .' In
Sl/ril/ a me, hel s feentje iJl de Nederlalldse
schoen brac ht Marte n Schalk w ijk di e c r van de
andere kant, op het Surin aamse mini steri e va n
Buitenlandse Zaken, bij betrokken was ve rslag
uit va n het haast ge km akende proces dal aan
deze hervatting voo raf zo ll gaa n. Hij sprak van
het 'worstj esgevoe l' : te lke ns werd de Suriname rs een nieu w worstj e voo rgehouden waarin
ze moesten toe happe n voo ral ee r de ge ldkraan
wee r o pen g in g ( 1994 : 13 1 e.v.).
Binnen de PvdA begon Va n Sc haaijk. samen mct z ijn co ll ega Va n der Straa ten, na ee n
fact-jindil/g missiol/ a l in 1984 te ple iten voo r
hervattin g va n de hu lp. ' Jui st o m ne utraal te
zijn. o m daar gee n fac to r mee r te z ijn , moes t
onze hulp her va t worde n zond er daarbij o ns
ge ld a ls po litiek midd e l in te zetten,' ve rwoordde Va n Sc haa ijk zijn sta ndpunt va n toe n.
Hij merk te in 1984 ec hte r spoedi g dat dit ' vo lstre kt onhaa lbaa r' was, bij Den Uy l en voora l
oo k bij Henk Kn o l d ie de S urin ame-woordvoe rder van de partij was gewo rd en nadat
Pronk een internati onal e functi e had aanvaa rd.
' Me n was in de partij de opsc ho rtin g van de
hulp gaa n zien a ls instrum ent o m de Surinamers klem te zett en. en beri ep zic h daa rbij o p
de gevoe le ns va n de Surinaam se ge mce nschap
di e in de PvdA ste rk ve rtege nwoo rdi gd was,'
a ldus Van Se haaijk (interview 2000).
De PvdA wild e door het o nthoud en van
hulp o ptimaa l po litieke in vloed uit oe fe nen en
de militairen uit het mac htsce ntrum in Paramaribo ve rdrijven. Van Sc ha a ijk di e er o p wees
dat daa rm ee oo k kie men va n democ rati sc h hcrstel ve rstikt ko nd en worden vo nd ec ht er geen
ge hoor. En ze ker ni et toe n hij in Socialisme &

Democratie sc hreef dat 'co ntin uering va n
o pscho rtin g va n de hulp onrec htmati g was. De
o nvoo rz ienc o mstandi gheden di e haar ei nd
1982 rec htvaa rdi gden bestaan nie t meer, ze
di ent nu kenn e lij k all ee n om ee n be paald doe l
te rea lise ren: de di sc ipli ne ring va n S urin ame'
( 1986: 376-38 1).
Toe n ve rvo lgens in S urin ame de binnenland se strijd (Jun gle COl11m ando va n Ronni e
Brun sw ijk ) uitbrak tegen het militaire bew ind
kreeg deze de mo re le steun van met na me
PvdA -woo rd voeder Kn o l, a l ware n er geen
aa nw ij z inge n dat de o pstande lingen bo rg stonden voor de moc rati e. Bovendi en verstoo rde dit
gewe ld volge ns Va n Sehaaijk de voo rzichti ge
toenaderin ge n tu sse n democ rati sc he po li tic i en
mi li ta iren in Para maribo. Toen deze in aug ustus
198 7 te Leonsbe rg een akk oo rd slot en en 94
procent va n de Surin aa mse bevo lkin g een
maa nd later het o ntwe rp va n een ni euwe g rond we t goedke urde, lee k ee n ni euwe situatie in getreden: een wa nk el mac ht seve nw ieht tussen democ rati e en di ctatuu r.
Het Pvd A-bes tuurslid Owe n Venl oo. va n
S urin aam se o ri g ine, mee nd e dat di t vo ldoe nde
aanl eidin g was de hulp te herva tten maar vo nd
Kn o l tege nove r z ich. Er o ntspo n zic h een
ri c htinge nstrij d tu sse n Venl oo 's ' optimisme' en
de ' argwaan ' va n Kn o l jegens het ' monsterverbond ' va n Leonsberg. Ven loo c um su is mee nden dat Nederl a nd met hulpge ld en de o ntw ikke lin g naa r democrati e moest steun en, Kn o l
w ilde de kat uit de boom kij ken en hi e ld de
ove rhand in de PvdA . Ook het toe nm a li ge Nederlandse C DA- VV O-kabinet was ni et toesc hi ete lijk . S urinaam se po liti ci al s Lac hmo n en
wijl en A rron toonde n z ic h in 2000 nog vero ntwaardi gd over di e ho uding. Laat stge noe mde
kwa lifi cee rd c di e a ls ' paternali sme': 'steeds
maar info rm eren of w ij we l hard genoeg aa n de
herdem oc rati se ring werkten !' ' De PvdA blee f
voo rtdu rend waak zaa m,' zei Arro n ' niet zozee r
0111 Suriname te pes tcn. neem ik aa n, a ls we l om
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Ie zorgcn dat hel ge ld goed terecht zou komen.
Maar mÎ ssc hi en had Den Haag zic h toen anders
op moeten ste ll en' (i nterviews 2000) .
Ad Melker!, di e in 1988 het PvdA-woordvoerdersc hap inzake Suriname van Knol overn"l11. oordee lde I"ter dot het beleid van Nederland en zijn part ij in di e jaren geke nmerkt werd
door 'een behoorlijke tweeslachtigheid':
. Enerzijds wiIde men vast houden aan de geest
va ll ont voogdi ng uil 19 75, anderzijds wilde
men Suriname optimaal beïnvloeden om betere
wegen te bewandelen' (interview 2000). Het is
in een notendop hel Suriname-syndroom dat de
PvdA plaagde. Toen hij in 1988 met een parlementaire afvaa rdi g ing voor het eerst in het land
arri veerde constateerde hij dat deze ' het beeld
vesti gde van een delegati e die met nieuwe
voorwaarden en een opdracht tot controle van
een soevere ine regering aa n kwam zett en' (i nterview 2000) .

GEMENEBEST
De tweede militaire co up in december 1990
leek het ge lijk van de argwane nde Nederlandse
politici ac hteraf te bevestige n, maa r men kan
zich afv ragen of hel zover gekomen zou zij n als
Den Haag zich ruimhartiger had opgesteld tegenove r het streve n va n Lachmon en Arron de
democratie en rec htsstaat in Suriname te herstellen. De hulp, die in 19 88 mondjesmaat was
herva t, werd nu opnieuw opgeschort. Drie
maand cn late r lekte in Den Haag ecn stuk uit
dat bekend kwam te staan als het 'pIanLubbers . Het bleek te zUn opgesteld door premier Lubbers en dri e ministers, onder wie
Pronk . De Nederlandse mac hteloosheid ten
aan zien van de ont wikkelingen in Suriname
kreeg vo rm in een poging de 'geest van ontvoogdi ng' van 1975 alsnog te matigcn.
Men noemt het vaak een Gemenebest-plan
maar in het stuk we rd ontkend dat een gel1le-
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ncbesl in de bedoeling lag. li et ging 0111 het
sc heppcn vall een 'inten sieve assoc iati e' di e in
wezen hechter was dan de gc menebest-vorm.
Hierover zei Pronk: 'Ik ben geen voors tand er
va n rekolonisatie maar wel van stru ct uren di e
een binnenlands proces kunnen sc hragen met
zekerheden van buitenaf' {gesprek met Anil
Ramdas voor MTV, april 1994). In wezc n was
het Koninkrijk sstatuut van voor 1975 zo'n
stru ctuur. Had Pronk zijn droom van een onaflul!1kclijk Suriname later opgegeven'? Hij erkende dat hij over ona tlHlIlkelijkheid anders
was gaan denken dan in dejan::n zeve nti g ' Ioen
je je er niet aan kon onttrekk en' . 'Voor S0 111 mi ge kleine landen vind ik samenwerkingsve rbanden met wellicht hct vroegere moederland wenselijk: verklaarde Pronk in hetzelfde
gesprek. Hij bepleitte ee n staluut (zo nd er
hoofdi cIIer, JvG ) van wede rzijds te respect eren
ve rpli chtinge n (interview 2000).
Het plan haalde het niet in de Nederlandse
mini sterraad, waar de meeste leden terugdei nsden voor de mogelijke financiële consequenties en eventuele gevo lgen daarvan voo r
de migratie. Maar een jaar later, in juni 1992,
ondertekenden Lubbers en de nieuwc Surinaamse presiden t Venetiaan in Den Haag een
Raamverdrag, dat wel iswaar mi nd cr omvatt end
was dan het plan-Lubbers maar ee n kader
sc hiep voo r nauwe samenwerkin g tllssen de
twee landen op ve lerl ei gebied. De Nederlandse
parlement"riër V"n Middelkoop (GPV) typeerde het als 'het vroege re Statuut minus de
Surinaamse soevereiniteit .'
De rege rin g-Ve net iaan kreeg met grote intern e problemen te kampen . Een taai conflict
tusse n de militairen en de minister van Defe nsie over de benoeming va n een nieuwe legerleider werd ten gun ste van de laa tste beslecht,
maar ni et dan nadat vo lge ns persberichten
di ens Nederlandse colleg" Ter Beek (PvdA)
met militair ingrijp en had ged reigd (Te r Beek
1996: 11 7-1 27 ). Dil laatste zo u een vergaa nde
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vorm van interve ntioni sme zijn geweest. Er
steeg een roep op tot vervolging van de
decembermoorden die ook weer vanuit Nederland versterkt werd, met nallle door PvdAwoordvoerder Melkert. Maar de grootste crisis
was van mon etaire aard: een galopperende in-

natie.

landse bewindslieden Van Mierlo en Pronk, opzichtige pogingen 0111 Venetiaan met gesc henken en lofprijzingen de wind in de zeilen
te geven. Vooraanstaande Surinamers als
Schalkwijk en oud-premier Scdney protesteerden tegen deze 'o nbehoorlijke inmenging

in binnenlandse aangelegenheden ' waarvan ze

Het Nederlandse kabinet , waarin Pronk opnieuw minister van Ontwikkelingssamenwerking werd drong erop aan dat Suriname
zich onder toezicht van het IMF zo u stellen,
met name voor wat betreft de besteding van de
hulp. Kennelijk voelde men zichzelf niet meer
in staat deze in goede banen te leiden. Pronk
ste lde aan Paramaribo het buurland Guyana tcn
voorbeeld dat onder auspiciën van het IMF een
draconisch program van bezuinigingen doorvoerde en daarmee het vertrouwen van het internationale bedrij fslevcn en de geldinstellingen herwon. "Daarvoor is een rol van
een internationaal instituut met groot gezag
nodig,' verklaarde hij in interviews. Maar de
Surinaamse regering traineerde deze koerswijziging Illet succes.
Van Schaaijk mcngde zich opnieuw in het
debat. 1-1 ij was voorstander van het uitvoeren
van het IMF-programma, Illaar vond dat Nederland zo u sieren zich daarbij bescheidener op
te ste llen. In !aats van 'zoveel voorwaarden te
verbinden aan economische steun ' kon het be-

een contraproductief eftèc t vreesden. De
Nieuw-Front-coalitic onder leiding van Vene-

tiaan behaalde bij de verkiezingen in 1996 geen
parlementaire meerderh eid. Na ee n ondoorzichtig proces van coa litievorming werd
hij opgevolgd door Boutersc's partijgenoot

Wijdenbosch. Dat was cic opmaat tot een
nieuwe verkoeling in de betrekkingen. In eell
poging de nationale verantwoordelijkheid te
nemen blies Wijdenbosch hoog van de toren
tegen Den Haag. Hij kondigde een 'minder
eenzijdige oriëntatie op Nederland' af en eiste,
toen Pronk op het punt stond naar Paramaribo

af te reizen voor het halfjaarlijkse beleidsoverleg, eerst een 'top-ontmoeting' met pre-

mier Kok (PvdA). Die ging daar er niet op in en
zo kwam aan de hulp weer eens een tijdelijk
einde.
In 1998 trad het tweede kabinet-Kok aan en
de nieuwe ministers Van Aartsen (Buitenlandsc

Zaken, VVD) en Herfkens (Ontwikkelingssa menwerking, PvdA) verklaarden dat Suriname dicnde te 'verdwijnen uit het hart van de

ter geld geven aan kinderbijslag of andere so-

Nederlandse politiek '. Er moest een 'zakelijker

ciale voorzieningen.

benadering' komen. De vraag wa s of dat zou
lukken. Steeds waren er weer kwestics ~ vooral
de eventuele bestraffing van Bouterse wegens
drugssmokkel , decembermoorden en terreur die de harten in Nederland (met name van de
immigranten uit Suriname) heftig beroerden en
een nieuwe zakelijkheid in de weg stonden.
Maar de weg voor een nieuw begin leek vrij
toen Wijdenbosch, presiderend over een inmid-

'Achter het onafhan-

kelijkheidsproces lag iets diepers: het besef
z ich verantwoordelijk te voelen voor zichzelf,'

verklaarde hij anno 2000. ' Het klinkt paradoxaal maar op het moment dat men zich in
Suriname volledig verantwoordelijk voelt, worden innige banden met Nederland uitvoerbaar'

(interview 2000).
De regering-Venetiaan boette aan ge7ag in
en de oppositie van de voormalige dictator
Bouterse won aan prestige. Tijdens de verkiez ingsca mpagne van 1996 deden de Neder-

del s failliete staat, in 2000 de verkiezingen
schromelijk verloor en Venetiaan opnieuw president werd. Den Haag ste lde z ich positief-
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afwac htend op tegen de nieuwe rege rin g en
I-I erfk ens re isde naa r Paramaribo. Maa r toen ik
haar in haar ve rslag va n di e reis hoo rd e ve rt ellen hoc zij de Surin aa mse rege ring herh aa ldelij k 'prees' voor haa r goede voornemenS, vroeg
ik mij af in hoeverre de PvdA al ge nezen was
van haa r in te rve ntioni stisc he neigingen jegens
Surin ame.

TOT SLOT

Hel be leid va n de PvdA ten opzichte van Surina me is sedert 1974 steeds, zoa ls Melkel'I het
stelde. tweeslac htig geweest: schip perend tusse n interve ntioni sme en ont voogdin g. Voor
gee n van beide is gekoze n. In te rve nti oni sme
zou betekend heb ben een zorgv uldi ge r en langdurige r begeleiding naa r onafll ank elijkheid. o r
ze lfs het ontmoedigen daa rvan. Ont voogding
had di enen in te houd en hel aa nvaarden dat
Surin ame voo rtaan Zij ll eige n boo ntjes dopte.
Het vo lge n va ll een tusse nweg fnuikte de eige n
ve rant woo rd elij kh eid.
Omstreeks 1990 deed zich ee n scheurin g
voo r in het bestuur van het Surin aa ms Muse um .
Toe n ik betro kke nen vroeg hoe di e bes lecht
moest wo rd en luidde het antwoord : '0. binnenkort komt minister D'A neo na op bezoek.' Vijfti en jaar na de onal11anke lijkheid stelde men
nog zijn ve rtrou we n in ee n Nederlandse mini ster va n Cultuur (PvdA) voo r hel oplossen van
interne moe ilijkheden. De voo rtdurende
bemoe ieni s va n Nederl and ondermijnde het
ve rt ro uwe n in eige n kunn en. En het blij ve nde
uit zicht op Nederlandse hulpge lden (bedoeld
voor maximaal vijftien jaar. maa r doo r allerl ei
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ve rwik ke linge n na vij fe nt winti g jaa r nog niet
uitbetaa ld) ve rl amde het ve rmoge n va n Suri name zij n eige n prob lemen op te lossen.
Pro nk stelde het lot va n Guyana dat door
Groo t-Brittannië in de stcek gela ten wcrd als
afsc hrikwekke nd voor. Maar de nllll pell waa rdoo r dat land ge tro Oè n we rd (economi sc h verva L corrupti e. rac iale strij d, di ctatuur, terreur )
dede n zich ook in Surin ame voor. Rasse nrellen
bleve n in Suri name uit , waa rt ege nover staal dat
ecn ve rwoes tend e in te rn e oorl og uitb rak. Is het
model va n 'i n de steek laten' we rke lij k zovee l
slec hter dan de zo rgv uldi g bege leide dekolonisatie di e de Pvd A nast ree fde? Nadat Guyana
door die pe dalen was gegaan voerde het op
eige n krac ht ccn krasse sa nering doo r en boekt e
in de jaren nege nti g een jaarlij kse groei va n
ac ht à nege n proce nt terwijl de econom ie va n
Surin ame stag neerd e. Gevraagd naa r het geheim va n d it succes zei de Guya nese oud- mi nister Kit Nasc imento in 1994: ' Wij moesten
onszelf uit het moeraS trek ken. Wij hadd en namelij k nooit als Surin a11le ee n sprookj eskonin gin aan de overkant van de oceaan vall
wie wc ve rwa chtten dat ze ons zo u komen redden' (Janse n van Ga len 1995: 270).
Het toezicht van Nederl and na 1975 \\'as
onvo ldoe nde om van Suriname een redelijk
succesvoll e staat te maken, terwijl de halve
dekoloni sati e het land tege lijk onder curatele
stelde waardoor het zieh ni et kon ontploo ien.
Maar Nederland en spec iaal de PvdA, hee ft
vo lge ns de politico loog en PvdA -denk er prof.
.los de Beus. nu ee nmaa l de neiging zich ten
opZichte va n de we reld eni gszins godd elijk op
te stellen (1 7 november 2000). En: 'God
deko loni seert ni et' .
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Aantal Surinamers in Nederland: verdubbeld
sedert onafhankelijkheid
en kwarl eel/\!' ilO de O//{~f'/(/I/kelijkh eid
1'0/1 Surinallle is her aalllal S/lrinamers il/
Nederlalld "('I"d/lhheld. Wool/den er ;,/ JY75
circa 15().{)()() SI/rinamers ill Nederland, per
I janl/ari J()()() is h/lll aal/ral I'erdl/hheld I/aar
1"/1111/ ]()(). f)()() personeII. De=e el/ ol/derstaal/de
gegc\,(,l/s =ljl1 (~fkol/lslig 1'(/11 /rc/ CBS (Cemraal
BI/rea" \'(WI" de Sraristiek). De gegel·ells =Jjn
door mU hewerkt en geiillerprereerd. De \'erdubhdillg \'an hef aal/fal Surinamers in Nederland il/ 25.10(11" i.\" her gen}lg I 'ml =oll'el de
nat/l/lr/ljke glïJei door gehoorrel/ als illlmigmtie uil Surillame. 111 SI/rin ome is mede als
gel'tJig \'(111 de=e ellligmrie de hevolkillg gedl/relfde de (!l~eJ()pel/ 25 jaa r ill geringere ware
lOegenulllen: '·011 r/(illl 350.000 ;1/ 1975 naar
circa 450. ()()(JI)I!rSOllell il1 :W()(). 111 19 75 WOOIIden I"lIilll 111'eelll(lol :(weel Surinam ers ;1/
SI/ril/ollle als i /I Neder/al/d. 111 lOOO ll"Ol/el1 ill
Suriname sleell/.l" anderhalf //laai :O\'eel SlIriIW//Iers als il/ Neder/wui.: JOO.OOO l'erSIiS

E

~5().OO().

NI ET MEER GROOTSTE M INDER HEIDSGROEP

Tot personen va n Surin aamse afkomst wo rden
gcrekend degenen van wie ten minste ee n
ouder is geboren in Suriname. Degenen die zelf
in Suri namc zij n geboren horen (O( dc ee rstc
generat ie. Tot de tweede gene rati e worden gerekend degencn va n wic ten minste éé n va n de
ouders in Surin ame is gebore n. Dus perso nen
van ge mcngde Suri naamse-a utoc htone afkom st wo rd en in Nederland tol de Surinaamse
groep ge rekend. De derde gene rat ie, dat zijn de

Oso,

TUdsd".~"ji

, 'OO I"

kindcn.::n va n dc tweede ge nerati e worden voo rlopig ni et tot de Surin aa mse: groep ge reke nd .
Zij wo rd en niet als allochtoon i.C. Surinamer
geregistreerd. N'Wf schatting behoren momenteel ru im 3.000 perso nen tot de derde generatie
( Surinamers).
Vermeldenswaard is dat Surinamers ni et
mct:r dc grootste etnische minderheidsgroep in

Nederland Lijn . Dat Lij n nu dc Turken. Op
I januari 2000 woo nd en 308.890 Turken versus
302.515 Su rin amers in Nederland. Het aa nt al
Surinamers zal ec hter blij ve n toe nemen. Volgens voo rspellingen zullen in 20 15 ongeveer
400.000 Suriname rs in Nederland wOllen. Marokkanen die in 2000 met 262.220 perso nen de
derde grootste minderheidsgroep vormden.
zullen - tenzij dc geboo rt ecijfers drastisch verminderen - in 20 15 111 (' t ruim 400.000 perso nen
de tweede groots te etnische minderheidsgroep
vormen. gevolgd door Su rinam ers. Surin amers
maken momenteel bij na twee procent va n de
Nederlandse bevolking uit . die op 10 m<.lal"l
2001 zestien miljoen personen omvatl e. De geringere groe i va n de Suriname rs len opzichte
va n Turke n en Marokkanen hee ft onder meer te
maken met het gedaa lde vruchtbaarheidsc ijfer
onder Surinaamse vro uwell . Hel kindertal van
in Suriname geboren vrouwen in de jaren negent ig is gedaald van 1.9 naa f I. 7. Dit aantal is
bijna gelijk aan dal va n de autochtone Nederlandse vrouwen (1 ,6). maar beduidend lager
dan het ge middeld aanta l kinderen va n vro uwen in Suriname. drlt ge middeld 2.6 bedrnagt.
Er is voo rt s een tendens dat de tweede ge nerati e Suri naamse vro uwen op lalere leeftijd kin deren krijgt.

S/lrillamllse TaaikuIfde, Lelferkullde. Culrllllr el/ Geschiedenis JO( I): Y5-1 O}
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MEER SURINAAMS E VROUWEN DAN
MANNEN

na de oververtegenwoord iging van mannen in
de j ongere populatie is bij de Surinaamse vo l-

wassenen een kentering \vaarnecmbaar in de
Een bijzo nd er gegeven is dal in Nederland

sekse-verhoudi ng.
Dat in de leeftijdgroep van 4S plussers en
sterker nog bij 65 plussers meer vrouwen tc

meer Surinaamse vrouwen zijn dan Surinaamse mannen: 52% versus 48%. Met name
in de oudere leeftijdscategorieën is het verschil
opvallend. Uit tabel I blijkt dat bij de jongeren

vinden zijn dan mannen is een normaal patroOIl. Vrouwen leven immers gemiddeld lan-

nog sprake van een overve rtegenwoo rdi gi ng

ger dan mann en. Bij de 55-64 jarigen is de

+

Tabel 1.- Surinamers per I januari 2000 naar leeftijdsklasse en geslacht
Lccft'JdSklass_e __

0- 14
-

l ~~
39.345

1-= :l869o

I S - 29-

CiO

-- :~: :: =t ~:~~~-+-

-

+

~ 55~ -- ~-7AiO

__ 6_5en oude-"----Totaal

4.190
145.350

Vrouwen__

__
I

1_ _

38035

660

Tot~
77 380

~

~~.~~~ I

~~.~~~

8.330- - - 1 -

I

7. 115
157.160 -

79350 -

1

15.740

- I~

__

302.515

van mannen; er zij n ruim \ 300 meer
Suri naamse jongens dan meisjes. Maar voora l

ve rhouding 53 % vro uwen versus 47% man-

in de leeftijdgroep van 30-45 is sprake van een

ve rhouding nog scheve r: 63 % vrouwen versus
37% mannen.

opva ll ende oververtegenwoordiging va n vrouwe n ten opzichte van mannen: 54% ve rsus 46%
oftewel 8% meer Surinaamse vrouwen dan
mannen. Deze oververtege nwoordi g ing heeft
Ie maken met e nerzijds de mi gratie van meer
vrouwe n (vaak éé noude r gez innen met kinderen) en de oververtegenwoordiging van vrouweil in de Caraïbisc he in casu Su rinaam se po-

pulatie. Uit CBS gegevens blijkt dat tussen
1990- 1998 liefst 58.6% va n de ruim 17.000
Suri namers die in deze periode naar Nederland
zijn gemig reerd vro uw was. Wellicht speelt
ook het
riskantere levenspatroon
van
Surinaamse mannen een rol. Immers vrij sne l

nen. Bij de 65 plussers (de bejaarden) is de

GER INGERE VERGRIJZING
Van de ruim 11 .000 Surinaamse 65 plussers

behoren 1.670 tot de hoogbejaarden (80 plussers). Daarvan was op I januari 2000 bijna

tweederde vrouw ( \.190). Vergeleken met autochtone Nederlanders is de Surinaamse populatie nauwelijks vergrijsd. Het 3(llldeel 65
plussers bij Surinamers bedraagt slechts 3,7 %
van de Surinaamse populatie, terwijl dit aandeel bij de Nederlandse populatie li efst 13.5 %

Aal/tal Surinamers in Nederland: \'erdllbheld si!derr oflq/IllIl/kel(ik/u:id
is. Bij de hoogbejaarden is het aandeel bij Surinamers 0.6 %) versus 3. 1% bij de autoc hton e
Nede rl ande rs. Indien wij de Surinaamse 55
plussers ook tot de o ud eren reke nen dan is het
acll1dec\ Surinaamse o ud ere n 9%, terwijl het
aandeel 55 plussers bij de utoehtone Nederlandse po pulat ie 20,3% bedraagt. Dat de
Surinaamse populatie mom ent ee l nog gee n
omv~l11grijke groep 65 plu ssers kent heeft dee ls
te maken m ~ t het mi grat iepatroo n. Er z ijn
ve rh o udingsgewijs minder o ud eren gemigree rd . Nie tt em in is het o nm iske nbaar dat bij
Suri nam ers ee n ge rin gere verg rij z in g optreedt
vergeleken met de autochtone Nederlandse populatie. Ee n aanzien lij k deel van de Surinamers
overlijdt vóór hel bereiken va n de pensioe ngerechti gde leeftijd van 65 jaar. AI met a l kan
worde n vastges te ld dat de Surina amse po pulatie nlcer vrouwen dan ma nn en telt e n rela ti ef
minder o ud ere n ve rgeleken met autochtone
Nederl a nd ers.
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jongeren dan dl.! Surina;nllse hcvolking. Wanneer w ij in lab...:! 2 kijken naar h~t aandeel va n
de jongere leeftijdsgroe pen dan va lt op uat de
jeugd (0-14 jaar) liefst ee n kwart va n de
Surinaamse populatie uitmaakt. A ls wij de jonge ren van 15-25 jaa r die een zesde va n de
Suri naamse po pulati e vor me n, mee re kene n tOl
de breder~ categorie jongeren dan hoort ruim
42% tot dc jongere bevolking. De volwassenen
va n 25-55 jaa r vorme n de he lft va n de bevolking. De ouderen bijna ee n ti ende va n de
Surin aamse populatie.
De eerder geconstateerde ove rve rt ege nwoordig in g van het aantal Surinaam se vro uwe n ten opzic ht e va n Surinaam se mannen is
voora l waa r te neme n bij de groe p vo l wass~ n e n
va n 25-55 jaar. Met bijna 9% oliewel 13.875
meer Sur inaa mse vrouwe n dan mannen is het
niet verwo nderlijk dat in de Suri naamse gemeensc hap dit versch ijnse l vrij rcgelmalig OJl-

Tahel 2: Surinam ers per / jan uari 2000 I/aar l'iel'/eejiUdsgruepel/ ell ges/ach,

Leeftijdsklasse
0- 14 jeugd

Mann en
t--39.345

Vrouwen
38.035

15 - 24 jongeren

25.270

25.700

25-55 vo lwassenen

69.115

82.990

55 plussers

11.600

27.045

145.350

157. 160

To taa l

JO NGE REN EN TWEEDE GENERATIE
De Surinaamse populatie kan worden getypeerd als ee n relalief jonge bevo lking vergeleken meI de aut oc hton e Nederlandse bevolking. De Turk se e n voo ra l Marokkaanse bevolking te lt echter ve rh oudingsgewijs nog mee r

I

-

Totaal
77.380

(25.6%)

50.970

( 16.8%)

152. 105 (50.3 %)

t-

27.045

( 8.9%)

302.5 15 ( 100% )

derwerp va n gesp rek is. Met name vro uwe n
kl age n erove r dat c r te wei ni g Surinaamse mannen beschikbaar zij n a ls partner. Bij de
Surinaamse jongeren is cr ec ht er nauwe lijks
sprake va n ee n groot verschil in de se kse-ve rho uding. Zo is cr bij de 20-24 jarige n slec ht s
een ove rve rt egenwoordi gin g va n ruim 500
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Surinaamse vrouwen (12.290 vrouwen ve rsus

vooral uit jongeren bestaat; 60% van de tweede
generatie Surinamers is jonger dan 15 jaar.

I 1.780 mannen). Dat bij de Surinaamse jongvo lwassenen te we in ig Surinaamse mannen in

Het valt op dat bij de tweede generatie Su-

de huwbare of re latieleeftijd zo uden zijn is op

rinamers de onevenwichtigheid naar sekse grotendeels is opgeheven. Bij deze generatie is er
een oververtegenwoordiging van ru im 1.300

grond van deze bevolkingsaantallen niet aan te
tonen.

Gaandeweg is het aandee l van de tweede

ma nn en.

Bij de eerste generatie Suriname rs is

generatie Surinamers toegenomen in de Surinaamse popu lat ie. Per I januari 2000 zijn twee

er daarentegen een overve rtegenwoordiging

van de vijfSurinamcrs in Nederland hier gebo-

A I meI al kan worden geconstateerd dat

13.000 vrouwen.

van

Tabel 3: SlIrinamers per I januari 2000 lIaar generatie el/ geslacht

Mannen

I-

-

Vrouwen
-

Totaa l

Eerste generatie

85.020

98.225

183.245

(60,6%)

Tweede generatie

60.330

58.940

11 9.270

(39,4%)

Totaal

145.350

157.165

302.5 15

(100 %)

ren. Binnen afzienbare tijd za l de helft van de
Suri namers in Nederland tot de tweede genera-

ge let op de ontwikkeling bij de tweede genera-

ti e behoren. Het is begrijpelijk dat vooralsnog

tie gaandeweg de onevenwi chti gheid in de
sekse-verhouding bij de Surinamers in Neder-

de categorie tweede generati e Surinamers

land za l worden verkleind.

Tabel 4: SlIril1Gmers in Nederland per I januari 2000 naar leefiijd~'klasse en
burgerlijke staal
ongehuwd

0- 14
15 - 29

gehu wd

verweduwd

gesc heiden

77.380

totaal
77.380

67.675

9.175

25

2.465

79.350

31.845

32.445

460

20.450

85.205

45 - 54

6.540

15.060

760

11 .200

33.540

55 - 64

1.885

7.590

1. 180

6.245

15.740

1.470

395

755

190

11 .305

186.820

68.605

5.415

41.675

302.515

30 - 44

65+
totaal

-- t-

I

-

1
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VEE l . ONGEHUWDE E
VOLWASSENE

GESC HEIDEN

Een ander opva llcnd kenmerk van de Surinaamse poplll~1tic in Nederland is het grote aantal ongehuwde en gescheiden volwassenen verge leken met andere et nische groepen - op de
An tillian en na . Het grote aanta l ongehuwde
vo lwassenen heeft te maken met Surinaamse en
meer in het bijzonder creoo lse cultuurpatronen.
Binnen de creoolse bevolkingsgroep huwt min-

der dan de helft. Uit tabel 4 blijkt bij voorbeeld
dat in dc leeftijdsgroep van 30-44 jarigen het
aantal gehu wde en ongehuwde volwassenen
bijna even groot is. Bij de ictsjongere lee ftijdsgroep - de twintigers - is de overgrot e meerder-

heid onge hu wd. Va n de groep 20-24 jari gen is
minder dan ticn procent gehuwd (2.055 van

èn gescheiden Suri namers bedraagt 110.380.
Daarvan zijn 41.675 gescheiden; dat is 38%.
Van de relevante autochtone Nederlandse po·
pulatie is 31 % gescheiden. Het aantal scheidingen onder Suri namers is dus hoger dan onder
autochtone Nederlanders. Dat onder mannen is
gemiddeld lager dan onder vrouwen met name

in de leeft ijdscategorie 30-39 jaar (4.690 versus 7.9 10). Blijkbaar hertrouwen Surinaamse
mannen vaker dan Surinaamse vrouwen. Deze
conc lusie wordt verstrekt door het grote versch il lussen het aa ntal wedu wnaren en weduwen: slech ts 835 Surinaamse weduwnaren versus 4580 Surinaamse wedu wen. Kennelijk hertrouwen de weduwnaren vee l vaker dan de wcduwen. og nict zo lang ge leden was het binncn de hindoestaanse bevolkingsgroep bovendien gebruik dat wedu wen niet hertrouwden.

24.070): van de grocp 25-29 jarigen een kwart
(7.035 va n de 28.355). Vrouwe n zij n ge middeld
vaker gehuwd dan mannen.
Een bijzondere kenmerk van de Surinaamse
volwassenen populati e is het grote aantal geschei den personen. Het totaal aanta l gehuwden

MEER IN A LM ERE DAN IN UTREC HT
Van oudsher hebben Surinamers zich voornamelijk gevestigd in de grote steden. In de

Tabel 5: STeden meTmeer dan 2.000 Surinamers per I janl/ari 2000

r--

r-r-----

r------

I

2.930

Amsterdam

71.2 15

Arnhem

Rott erdam

50.045

Tilburg

Den I-laag

41.605

Purmerend

Almere

10.375

Spijkenisse

Zoetermeer

6.560

Dordrecht

2.580

Utrecht

6.440

N ieuwege in

2.385

Zaa nstad

3.475

Delft

2.220

Lelystad

3.360

Haarlem mermeer

2.115

Eindhoven

3.35 5

Schiedam

2.060

Capell e aid IJ ssel

3. 155

Leidcn

2.055

Groningen

3.125

2.8 10

I

2.725
2.7 10
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drie grote steden A I11sterdam. Rotterdam en

STEEDS VAKER IN MIDDELGROTE
STEDEN

Den I-laag woont than s ruim de helft (53,3%

ortewel 162.865 personen) va n de Surinaamse
populatie. Bijna een kwart van de Surinamers
in Nederland wooni in Amsterdam; een vijfde
woont in Rotterdam en bijna I op de 7 Surinamers woont in Den Haag. In deze steden
maken Surinamers voorts een substantieel deel
van de bevolking uit. In Amsterdam is I op de
10, Rotterdam I op de 12 en in Den Haag I op
de 11 inwoners van Surinaamse afkomst.

Als gevo lg van het zoge heten opvang- en
sp reidingsbele id va n de jaren zeve ntig zijn in

ve rschillende gebieden van Nederland terechtgekomen. Zo wonen relatief veel Surinamers in stede n als Hoogczand-Sappermecr,

Enschede, Zwolle en Amersfoort (zie tabel 6).
Surinamers hebben zic h gaandeweg vanuit
een grote stad gevest igd in een zoge het en naburige overloopgemeente. Een aantal va n deze
gemeenten telt meer dan 1.000 Surinamers, zoals Amstelveen, Diemell. Rij swijk, Leidsc hendam , Maarssen en A lphen aan de Rijn. In de
kleine stad Hoorn wonen relatief veel Surinamers; een deel is verhuisd van Amsterdam naar
ééngezinswoningen in Hoorn . Dat echter niet

Zeer opmerkelijk is de ontwikkeling dat in

Almere op I januari 2000 ruim 10.000 Surinamers woonden; zij vormen een substantieel
deel va n de bevolking va n deze nieuwe stad . In
Almere wonen meer Surinamers dan in de stad
Utrecht. Ook in Zoetenneer wonen momenteel
iets meer Surinamers dan in Utrecht. Het feit

Tahel6: Sleden met 1.000-2.000 SI/rinamers per I januari 2000
-

f-

I

Breda

1.880

Nijmegen

1.455 ~

Diemen

1.870

Alkmaar

1.390

Haarlem

1.845

Amersfoort

1.260

Enschede

1.815

I-Ioogeza nd-Sappcrmeer

1.255

1.795

Alphen aan den Rijn

1.225
1.180

~ Hoorn

Den Bosch

1.740

Maarssen

Amstelveen

1.685

Leidschendam

Rijswijk

1.565

Zwolle

dat in dergelijke nieuwe steden of groeikernen
- ook wel bekend als Vinexlocaties - waaronder Nieuwegein, Purmerend, Lelystad, Capelle
aan de IJ ssel en Spijkenisse enkele duizenden
Surinamers wonen indiceert dat Surinamers
vanuit de grote steden verhuizen naar deze steden waal' Ineer éé ngez inswoningen zijn. Het
indi ceert tevens dat er sprake is van een
groeic nd c middcnklasse ondcr Surinamers.

_.

--

1.105
1.065

alleen moet worden gekeken naar de bevolking
per stad maar soms naar stadsdeel is te illustreren aan de hand van het voorbeeld het stadsdeel

Amsterdam Zuidoost (de Bijlmermeer). In
Amsterdam Z uidoost wonen ruim 25.000
Surinamers: zij vormen ci rca 30% van de
stadsdeelbevolking. Deze Surinamers drukken
hun ste mpel op dit stad sdeel , dat vaak als klein
Paramaribo wordt gekenschetst.
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Tahel 7: Surinamers per I jUl/llori

Gro nin gen
Fries land

t- 3n~~~
1

1. 395

i

860

Drenthe

]f)()f)

per fJl'Ol'Ïllcie

vrouw

I

totaal

2.810

5.930

I .4-10

2.825

775

1.630

Ove rijssc l

2.390

2.-100

-1 .790

Flevo la nd

6.825

7.485

14.305

Ge lde rl and

5.160

5.240

10.400

7.950

8.-1 30

16.380

44.765

-19.670

9-1.440

61.875

67.300

129.1 75
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In de provi nc ie Noo rd Ho ll and woo nt 31 0 0
va n de Surinamers. Dri ekwart va n de S urinamers woont dus in deze twee westelijke provi nc ies. Il ocwel cr meer Suri namers in de provi ncies Noo rd-Braba nt c n Utrech t wo nen dan
in de provi nc ie Flevola nd is het aa nd ee l va n
SlIrin[l!11c rs in de bevolking vn n de provin c ie
Flevoland met 4.7<% het hoogs\. Er wonen in
de ze qua inwonertal klein st!..: prov in cie mee r
Surinamers dan grotere provincies a ls Gel(\crland el1 Limburg. In Maastri c!ll wO ll cn slechts
355. in Hecrlen 385 en in Vcnlo 355 Surinamcrs. In de sta d Vliss ingen van de dunbevolkte
provincie Zeeland wo nen 610 ell in de hoofdplaats M iddelburg 430 Suri n[lm crs. Ook in de
provincie Drc nth e wonen weinig Surina mc rs:
zo tclt Assen 365 cn Em men 4 10 Surinamc rs
(z ie tabel 7).

Wanneer wij k ijk en naar spreiding van Suri namers op provincieniveau dan blijkt dal Surinamers in a ll e provincies z ijn gevestigd. De
hoogste concen tra tie is WHar tc nemen in de
p rovi nc ie Z uid- Il o ll and. Zu id- Ho ll and is wat
bevolkingsmull a l de
groo tste
provincie
(3.378.300 inwoncrs ) gevo lgd door NoordHollnnd en Noo rd-Braba nt. Surinam ers makcn
bijna vier procent va n de bevolking van prov in c ie Zu id -I-Io lland ui t, te rw ijl hun lan de lijk aandeel ;n de bevolk in g bijna 2% is. Er wonen du s
tweemaal zovee l Surinamers in de prov incie
Zuid- Holland al s in dc rest van Nederland. De
grote co ncentratie van Surina me rs in deze provincie is ook z ichtbaar te maken o p een andere
ma nier. Van dc Suri naamse popu latie in Nede rland woon t bijna 43% in de provincie ZuidHo ll and

Provincie

o1l(~lll(lIIkelijkh('id

-
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TOT SLOT
Over éé n van de be langrijke kenmerken van de
Surinaamse populatie, namelijk de Surinaamsetni sc he afkomst ontbreken betrouwbare gegevens. Deze worden ni et bijgehouden. Op basis
van steekproef te llingen en beredeneerde schatti ng wordt ervan uitgegaan dat de creoolse en
hindostaan se bevo lkingsg roep ieder niim 40%
van Surinaamse populatie uitmake n. Javanen
maken minder de 10% uit en overige groep bestaat ondermeer uit marron s, en c hinezen. Creolen wonen vooral in Amsterdam en Rotterdam , hindostanen vooral in Den Haag, Rotterdam en ve rspreid over Nederland. Een substanti ee l dee l van de marron s woont in Tilburg en
de java nen wonen in Rotterdam en bijvoorbeeld in Hoogeza nd-Sappenn ec r.

Volgens voorspellingen va n de

bevo l-

kingstati stiekbureau van de Verenigde Naties
zal in 2015 Suriname waarschijnlijk 550.000
inwoners tellen. In 20 15 zullen in Nederland
400.000 Surinamers wonen. Wannee r wij de
Surinamers uit de Verenigde Staten, Antillen en
andere landen hierbij optellen za l de Surinaamse populatie over vijftien jaar circa één miljoe n
personen omvatten. In 2000 omvatte de totale
Surinaamse populatie (in Suriname en daarbui-

ten) ruim driekwart miljoen personen. In 1975
bedroeg de Surinaamse populatie ruim een half

miljoen personen . De afgelopen 25 jaar is de
Surinaamse populatie du s met een derde geg roeid. Dat de groei van de Surinaamse bevolking groter is geweest in Nederland dan in Suriname heeft natuurlijk voor een groot deel te
maken met de emigratie naar Nederland.
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Diaspora nationalisme en ontwikkeling

N

ationalisme lI'ord1 meestal OI1lSChreW!1I
als de ideologie die gehaseerd is op de

flolie daf de !oyalileil 1'(111 hel indh'idll feil op::icllle WII/ de I/a/ie hUI'en alle alldere indil 'idl/ele QlgroepshelulIgen uitgaaf. Twee pUllfen
:::ijll ill een d ergelijke omschrijving WIII belang:

hel begrip 11atie el/ hel hegrip loyalireit. Een
1/atie is een politieke gemeel/schap. Een
denkheeldige politieke gemeenschap u'e! Ie
\'erstaan. omdat :e!j:S hil/Hell de grell:ell \'(111 de
kleinste JJ(lfie niemand iedereen persoon/ijk Ql
hij JUllIm keI/I. /11 een ieders hell'llsl:ijll behoreil al de::e mensen echler \j'ellUf de::.eljäe gemeel/sc/wp. 1"011 een gemeenschap lI'ordt gcsproken, unit/aI er sprake is 1'(1 1/ diepe Iwri:::ol//{t/e hal/den, Loyalileil VerH'USI ill de:::e COIIIe.r! lIaal' de bereidheid UIII ojJers Ie brengen,
b{jvuurbeeld de hereidheid 0111 :::{jll afhaar /eI'ell te ge l'en ill eell oorlog Ier verdediging WIJl
de eigen groep. Natiol/alisme hal/delt der/101Ft!
0111 eell 5;erieu:e :aak. 111 de politiek kali lIel een
bron I 'm/ cOI{flicl :::;jl/ el/ is hef dal ook mak.
De l'I'aag die ill dit artikel aan de orde
kali/I, is q( er onder de Surinaall/se hel '01kingsgroep ;1/ Nederlal/d sprake is 1'(11/ ellige
\'01'11/ WIII lIaf/uno/isme. En :::0 ja. hoe :::ief dil
diaspora natiunalisme er dali COl/creel uil ?
Wat betekem /laljuna/isme ,'oor de groep Surillmners die Hiet Suriname, maar Nederland
als :::Un niel/ll'(~ Ihllis, :::ijll nieuwe natie beschollll'/? Ah'orens de:e lII'agen Ie kI/lil/en hem/tll'oorden, lIIoeten \I 'e eersl \I'elel1 hoe de
groep Surillamers ill Nederla nd er uil:::iel. In
hoel'erre I'orlllen :ij een homogene groep? Is
hilI/ verhnndenheid (!/'Inyalilc>il gmler m ei Nederland o/mel Suriname?

Oso.

Tljdscl".~ji

SUR INAMERS IN NEDERLAND
Het is ni et e~nvoudig de man tsc happelijke positie van de Surinamers in Nederland te sc het se n. aangezien de personen die men in Ne derland aanduidt al s Surinamers een zee r dive rse groep vormen , Als we de gesch iedenis
van de Surinnmers in Nederland in de afgelopen 25 janr bekijke n. kunnen we drie 1:1sen of
pe ri oden onderscheiden. De ecrste fa se loopt
ruwweg va naf de kolonial e tijd tot de o nafhankelijkheid va n Suriname in 1975. De
tweede t~I SC start met de massa le emigratie uit
Suriname. dal wil zeggcn de tijd vlak voor dc
onatllankclijkheid. e n gnat door tot het midden
van dc jaren nege ntig. De derde fa se is van
reccnle datum. lI et begin hiervan in 1995 valt
samen met het begin va n een nieuwe blociperiode in de Nederlandse economie en loopt
door tot heden. Wal kenmerkt deze peri ode n'?
Surinamers die lot 1975 naar Nederland
kwamen. hadden hoofdznkelijk studie al s
hoofädo el van hun verblijf. Ken merk end voor
de leden van deze groep was (Int zij nn afronding van hun studie meestal naar Suriname
terugkeerden. In de koloniale lijd treft men
deze terugkeer ideologie ook o nde r de
planterskla sse aan. Deze groc p Suriname rs
kwam voornamclijk uit de elite of bovenlaag
van de Surinaamse samenl ev ing, Vannf de jaren zest ig z ien we echter ook personen uit de
vo lk skla sse voor studie naar Nede rland komen.
Ook zij kcerden na afronding van hun opleiding naar Suriname terug.
Surinamcrs die vóór 1975 naar Nede rl a nd
kwamen en om wa t voor reden dan ook.hier zij n
geb leven. vormden maatschappelijk gez icn
nooit een probleemgroep, Hun integrntic in de

\'oor Surinaumse TaaIkuIlde. Lellerkll/ule. L/lIIIIIII" ell Geschiedenis l O( I): 103-108
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Nederlandse sa menl eving verli ep relat ief gemakkel ij k, zond er tussenkomst va n de ove rhe icL Velen uit deze groep hebben hoge posi ti es
in de sa menleving we ten te ve rwe rve n. Onder
hen ware n artsen, lerare n, personen in vrij e
beroe pen. verpl eegs te rs, kun stenaars, auteurs
en sportli eden (voe tball e rs). Pe rso nen als Rudi
van Lie r, A lbe n l-I e lmal1 en Max Woiski e n
topvoetba llers a ls Erwin Sparendam en Humphrey Mijnals kunnen gereke nd worden tot de
ca tegorie ' beke nde Nederlande rs'. Deze groep
Surinamers heeft het in Nede rland 'ge maakt ' ,
mede op basis van wa t z ij in de ko lonie hadd en
meegekregen. Uit deze groep z ijn ook dege nen
voortgekomen d ie cCllIllaa lleru ggekeerd in Suriname, dáár he t nationa lisme tol ontwikkelin g
bracht en. Maar da arover later mee r.
De tweede fase valt aa nva nke lijk sa men
me t wa t somm igen de periode va n massamigratie noemen ( 1972- 1980). Personen uit alle
maatschappelijke klasse n komcn in deze tijd in
een soort pani e kreac ti e naar Nederland. Anders
dan in de eerste fa se vertrekken de meeste mi grant en vrij onvoo rbere id !laar Neder land . Zij
willen zo sne l mogelijk uit Suriname ve rtrekken. in ieder geva l vóó r de datulll va n de onafhank e lijkheid. Het is een tijd waarin de Nederlandse econom ie zc lfi n een cri sis verk eert. De
arbe idsmarktpos itie voo r etni sche minderhe den begint e rn st ig te verzwakk en en de sec toren waa rin mi gralll cll nog werk kunnen vinden,
worden getrofTen door bedrijfsreo rgani sati es,
kapitaal vl ucht en overhe idsbezuin igi ngen. In
deze tweede fase c mi greren cr veel Surin amers
naar Nederl a nd met een relatief lage opleid ing.
Door dc eco nomi sc he crisis kunnen ve len va n
hen met moe ite we rk vinden. En als ze dit al
vi nd en, dan betreft dit ove rw egend we rk in de
ve rzorgende beroe pen, produ ctiewerk en eenvo udi ge kantoorarbe id . Velen werden en bleven werk e loos.
De co mbin at ie van hoge werkelooshe id en
paniekmigratie gaf aan de ene kant vocuill g

aan een terugkeer mentaliteit, maar bevorderde
aan dc andere kant een atllankelijkheid van
soc iale ui tke rin gen en voorz ieni ngen. Deze

(wee ontwikke lingen ginge n in belangrijke
mate samen. Anders dan dc catego ri e Suri namers uil dc ee rste tàse vie l de groe p die
tijdens dc tweede fase naar Nederl and emi greerde onder het minderh edenbeleid, later het
in lcgrati cbclcid va n dc Nede rl andse overheid
ge heten. Hel zij n delen uil deze groe p en hun
nakome lingen, di e eerst als een probleemgroep
we rd en ge typeerd, maar waarva n versc hill ende
onderzoe kers nu siellen dal zij behoren lot een
groep die a ls geheel 'ges laagde mi gra nten '
heeft vool1gebrachl.
De derde fase is die waarin wij ons th ans
bevinden. Het is de fase va n het einde van de
teru gkeer ideologie. De meeste Surinamers in
Nede rl and hebbe n inmidde ls geaccepteerd dat
ze hi er zull en blijven wonen. De slech te politi eke en econo mi sc he siwa ti e in Surin ame
heeft hi er be langrijk aan bijgedragen. Deze
derde fase laat ee n kwalitatieve omslag zien in
de sa menste lling va n de groep Surinamers.
Deze is eve n di vers als compl ex va n aard gewo rden. Er z ijn grote ve rsc hill en in leeft ijd,
hu we lijkspa troon, sociaa l-eco nomi sche positie
en burgersc hap.
Alle reerst de di versi teit in leeftij d. We kunnen tegenwoo rdi g spre ke n va n ee n eers te,
tweede en zelfs derd e gene rati e Surinamers.
De maatschappelijke positie van deze generati es verschilt sterk . Zo heeft de tweede generati e mcrendeels ee n Nederlandse opl eiding.
Ee n deel va n deze ge nerat ie spree kt geen Sranan , Sarn ami, Surinaams-Javaans of Chin ees
en is niet of we inig ve rtrouwd met de ve rsc hill end e c ulturen va n Su riname. Ook de ken nis ove r de Surin aamse gesc hi edeni s - in het
bijzonder van slavernij en contractarbeid - is
bij deze groep sUlllmi er.
De tweede gene rati e omvat inmidde ls een
gruw gruL:p 1l1L:I1SL:I1. (Zie hi ervoor ook het ar-
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tik e l van Chan Choenni in dit nummer).
Maakte d~ ze in 1990 al 32% van de Surinamers
Uil , in 1999 bedroeg dit aantal 38%. Bij de
tweede ge nerat ie ga al het om een re Jatiefj o nge
groep. Naar sc hattin g 92% is jonger dan 30
jaar. Ee n groot deel va n deze Surinamcrs kent
Suriname alleen van va kanti es. O ve r de toekom stperspec ti eve n van de ze groep kunnen wc
vooralsnog weinig zegge n. Velen z ijn nog bez ig hun carrière vorm te geven. Opvallend is
da t eenderde va n de groep di e behoort tot de
tw eede ge nerati e uil ee n gemengd huwelijk is
gebo ren. Nationalistische tendenti es vall en
binnen de ze groep ni et of nauwelijks waar te
nemen.
Di vers itei t zien we ook op de huwelijksmarkt. Hel aantal interetni sc he huw elijken
groei t snel. met nam e in Amsterdam. waa r een
op de drie huwe lijken interetni sc h is. Veel Surinamers z ijn getrouwd meI niet-Surinaamse
partners. va ri ërend va n autochton e Nederlanders tot Ghaneze n, Antillianen. Turken. Marokkanen , Bel ge n, Duitsers, enzovoorts. Deze
mate va n illteretnic ite it heeft onder andere gevo lge n voor de huwe lijk se culwur. Het is mogelijk dat deze ontwikkeling op termijn leidt
tot een verminderin g va n het aantal alleenstaande moeders. dat vooral onder het creoolse
deel va n de Surinamers hoog is te noem en.
In hoeverre zull en kinderen di e uit interetni sc he huwelijk en worden geboren, z ich nog
Surinamer noemen, voelen en zieh di enoveree nkom sti g gedra gen? Veel za l afllangen van
de erva rin gen di e ze in de Nederlandse samen lev in g zullen opdoen. Indi en ze vee lvuldi g
met di scri minati e worden geconfronteerd , is de
kan s groot dat ze bescherming zullen zoeken
en teru g zullen keren naar een Surinaamse
identit e it. Ook zij di e veelvuldig op va kantie
naar Surinamc gaan, zullen wcllicht ee n grotere amnitcÎt voor Suriname ontwikkelen,
Niet mind er opvallend is de diversiteit in
soc iaal-eco nomi sche positie. Onder Surina-
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1l1c rs bestaat in dil opz icht een gro te variatie als
wc in same nhang kijk en naar là clO r~n als opleiding. inkomen en beroep, Een deel van de
Surinamers kan dan ge rekend worden tot de
middenklasse. Deze groe p hee rt over het a lgeme en een hoge opleiding, ee n goede baan e n
een navenant inkomen , De mcesten hebb en een
e ige n hui s en kunnen het zich veroo rl oven
I1I cerdcre keren per jaar op vakantie tc gaan.
Maar cr bestaat ook een gcmargina li see rde
groep Surinamers. di e tot de o nderkl asse is
gaa n beho ren. Deze groep kent vcel langd uri g
wcrkelozen, di e anwnkelijk zij n van ee n uit kerin g. Behal ve in de Bijlmer wonen vele n va n
hen geconcentreerd in bepaalde oude wijken in
de gro te steden. Onder hen treffe n wc vee l
verslaafden aan so ft - en harddrugs aan. Beide
groe pen Surinamers moe t men ni ct over éé n
kam sc heren. Hun maatsc hnppc lijkc po si lÎ c is
ni !.: t dezelfde. Ze wonen in versc hill cnde w ijken. hun kinderen bezoe ken versc hill end e
sc hol en en hun participatie in de sa menl ev in g
loopt sterk uitee n,
Diversiteit tre tTen wc ook aan op het vlak
va n het burge rschap , De meerderheid va n de
Surinamers in Nederland besc hikt over de Nederlandse nationalite it. Naar sc halling ne ge n
proce nt van de Surinamers in Nederland is in
hct bez it van de Surinaamse nati ona liteit. Dit
betekent dat deze groep mind er rec hten hee n
dan het lee uwend ee l Vêln de Surinamers e n
minde r aanspraak kan mak en op het hoge ni veau van social e voorzieningen in dit land. Onder hen bevindt zich ee n kl eine groe p illega lcn.
Deze mense n hebben nog aa nz ienlijk minder
rec hten. Over beide g roe pen kan worden opgemerkt dal ze voortdurend gev aar lopen tot de
ond erklasse te gaa n behoren. Bekend is dat
so mmi gen ondcr ben z ich af en toc genoodzaa kt voelen criminel e activiteiten te ontplooien 0111 het hoofd boven waler Ic houden,
Het gehee l overziende kan worden opgemerkt dat de Surinaamse ge meenschap in Nc-

/
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dcrland zeer complex van samenstelling en karakter is. 'De Surinamer' bestaat niet. Men kan
nog steeds spreken over Surinamers. maar men
dient dit begrip ruim op tc vallen. Het maakt
vee l uit of men Ie maken heeft met een Surinamer uit de eers te, tweede of derde generatie, of
hij of zij getrollwd is met een Surinaamse of
een niet-Surinaamse partner, of hij of zij tot de
middenklasse of tot de onderklasse behoort, en
of hij of zij nog Sran an, Sarnami, SurinaamsJavaans of Chin ees spreekt en deel heef! aan de
bijbehorende cultuur.

VORMEN VAN NATIO NA LISM E
Een van de meest opvallende kenmerken van
het nationalisme is dat het in staat is 0111 mensen onafhanke lijk van klasse, religie ofc ultuUf
bij elkaar te brengen en aan elkaar te binden. Is
er onder Surinamers in Nederland sprake van
nationalisme? Ik ben van mening dat er onder
een zeer kleine groep inderdaad sp rak e is van
wat men zou kUllnen noemen diaspora nationalisme. Deze groep is van mening dat Nederland
zich nog altijd gedraagt als een koloniale mogendheid en onverminderd bezig is om - zij het
in een nieuw jasje - Suriname te koloniseren.
Deze Surinamers menen dat Nederland leiding
geeft aan een westers complot om Suriname te
onderdrukken, uit tc buitcn en afhankelijk te
houden.
Om dit diaspora nationalisme goed te kunnen begrijpen, moeten wij het plaatsen tegen de
achtergrond van de bredere ontwikkeling van
het nationalisme in Suriname zelf. Doen wij
dat , dan merken wij dat er in de loop der tijden
in Suriname sprake is geweest van drie vorme n
van nationalisme. Dcze vormen zou ik als vo lgt
willen typeren: het primaire nationalisme van
slaven en contractarbeiders tegen de koloniale
overheersers, het oude nationalisme en het moderne nationalisme. La ten wij deze vormen van
nationalisme nader bezien.

De eerste vorm van Hntikoloniaal verzet
noem ik bij gebrek aan een betere term primair
nationalisme. Men treft het aan onder de toenmalige slaven en contractarbeiders. Er moet
onder de slaven die in opstand kwamen legen
de planters en de bossen introkken ken nelijk
een notie hebben bestaan van zoiets als een
natiestaat. Want de marrons hebben imn1crs
niet alleen verzet en weerstand gepleegd tegcn
de sla vern ij en de koloniale overheersers, maar
ze hebben ook zelfstand ige gemeenschappen
gesti cht. Door de slavernij te verwerpen, kozen
de marrons de weg van het separatisme. Ze
vormden eigen gemeenschappen, die relatief
autonoom waren. Nade rh and we rden deze gemeenschappen gesegregeerde samen levingen,
ingesloten als zij waren door de we reld van de
planters.
In de na-slavernij periode zien we een
soortge lijke weerstand tegen koloniale onderdrukking bij contractarb eiders uit India en
Java. Verschillende malen zijn contractarbeiders in opstand gekomen tegen de koloniale
overheerser. In groten getale kwamen zij luisteren naar de ant ikoloniale redevoeringen van
Anton de Kom. Zij vormden welbeschouwd de
kern van de ach terban van De Kom. Zij protesteerden tegen de slechte arbeidsomstandigheden op de plantages en tegen hun uitsluiting
van deelname aan het overheidsapparaat. De
etn isc he arbeidsverdeling die in de samenleving was ontstaan, heeft tot het einde van de
Tweede Wereldoorlog ervoor gezo rgd dat alleen creo len - die als groep de Nederlandse laai
redelijk beheersten - werden toegelaten tot
ambten binnen de koloniale administratie.
Contra etarbe iders werden gedwongen zich te
bepalen tot we rk in de landbouw. Ovcrigens
trof men creo len alleen in de lagere- en
middenregionen van de ambtelijke hiërarchie
aan. Desondanks impli ceerde de opname van
creolen de uitsluiting van Aziat ische migranten
en marrons van functies in overhcidsdienst.

Diaspora nationalisme en Ollfll'ikkleil1}!,

Na de Twee de We rel doorlog transfo r-

mcerde het pri ma ire 11,1I io nali slllc zich lOt wal
ik het oude na tiona lisme zo u wi llen noemen.
Dit nat ionalisme is ve rbonden mct het idee van
de na tiestaa t. Het vindt zij n oorsprong in het
Europa van de negent iende eeuw en is va n
daa ruit in de twi ntigs te eeuw over de ge hele
aardbol ve rspreid . De antikoloniale vrijhcidsstrijders uit de Derde Wereld hebben het ideaal
va n een zelfs tandige en onafll ankelijke staat
van de Europeanen overgenomen. Het denkbeeld sloeg het eerst ,wn bij mensen ui l Derd c
Wereld landen die een hoog nivea u va n onderwijs hadd en ge noten. meestal in Europa. Zo is
het ook gegaan met het Surinaa mse nationalisme. Dit is ontwikkeld in Nederland,
door mensen als Brum3 en Eersel. en vanui t
Nederland naar Suri na me overgebracht waar
het lOt bloei is gekomen. Ee rst in een meer
culturele vo rm (Wie Eegie S(lIIi). later ook in
een poli tieke vorl11 (PNR).
Het oude nationalisme is na 1975 in ecn
modern e versie blij ve n voortbestaan bij politici
als BOllterse en Wijdenbosc h en hun politieke
partijen. Nederl and wordt doo r hen nog altijd
afgesc hilderd als de grote boosdoener. De
sc huld va n fa len in eigen land plegen zij veelal
te leggcn bij dc voormali gc kolonisa for. Den
Haag zo u bemoe izucht ig zij n en Suriname nog
steeds ondcr cont ro lc wi llen houden. De contactcn met Nedc rland wi llen zij 0 111 die reden
op een laag pitje zetten. In plaa ts van voortzettin g: V<)J1 de 'historische bandcn' prefereren zij
intensieve re laties :Ia ll te knopen met andere
Derde Wereld la nden. voo ral ui t de eigen regio.
De pendan t va n deze modern e vorm van
nationali sme treft men onder een kl ein deel van
de Suri namcrs in Nederland aa n. Dit muionalisJllc kan wo rd en aa ngeduid al s diaspora
nationali smc. Aa nhangc rs van dczc ideologie
ve rd enken Nederland erva n Suriname en de
Surinamers nog steeds tc will en onderdrukk en
en uit buiten. Deze opva tting manitèsteert z ich
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door w~lIl tro u wen te n opzic htc van witte cderlande rs. Witte mensen wo rden beschouwd
als in wezen slecht: zij willen zowel in Suri name als in Nederland de Surinamers er onder
houden.
De aa nhange rs va n het dias pora nationalisme voere n binnen de eigen groep intense
di sc uss ies over de ont wikkelinge n in Suriname
en de houdin g vall Nederl and daa rbij . Opva lle nd is dat zij hun opi nies ni et delen met het
brede publi ek, maa r be perkt houden to t het
cigen ci rcuit. Hocwel de aa nhangers va n deze
ideo logie niet allen behoren tot de sympathi sa nten va n BOllterse. hcbbe n zij wel enige affini te it met zijn ideeën en zie n zij hem als
slac htoffer va n een Neder/tHldse samenzweri ng. Het di aspora nat ionalisme ka n men beschouwe n als een vorm vall cu ltureel natio nalismc e11 wel in die zin dat de aa nhangers erva n
de Surinaamse cultu ur als maa tstaf hanteren
om andere gedrag inge n en houdinge n aa n afte
meten.
NI EU W NATIONA LI SM E

Reccntel ij k heen zich in Suriname een ni euwe
en subtiele vorm va n nati onalisme ont wikke ld .
Was het oudc nationali sme tegen Nederland en
hCI kolonialisme gekant. het nieuwe nationalisme is tegen voormalige landgenoten gc richt
die in Europa of e lders wo nen. Deze zwa rte
ederlandcrs wo rde n gezien als mensen die in
relat ieve rij kd om leven en va nu it een comforI ~ h e l e posi tie ge makkelijk kritiek levercn op
regering en samenleving in Surinamc.
Surinamers die vroeger - na voltoo iing va n
hun stud ic - naa r Suriname teru gkeerden, werden met open armen ven velkomd . Ik kan mij
nog goed heri nneren da t ik als jongen door
mijn ouders werd meegenomen 0 111 bij de teru gkeer van mensen als Essed. Scdn ey. Adhin
en Na nnan Panday langs de weg te staan en met
vlaggetjes te zwaa ien. De Surinamers di e de
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laatste jarcn naar Suriname z ijn teruggekeerd,
worden eerder weggekeken. Naar het schijnt is
men in Suriname eerder geïnteresseerd in fi nanciële ovc rmak in gen en pakketten die men
vanuit Nederland ontvangt.
Het nieuwe nationalisme richt zich dus niet
zozeer tegen de wi tte Nedcrlanders, maar tegen
de zwarte Neder landers. Die zijn kennelijk niet
welkom in Suriname, terwijl sommigen uit die
groep het gevoe l hebben ook in Nederland ni et
welkom te zijn. Het gevo lg hiervan is dat veel
Surinamers zich terugtrekken in eigen organisat ies, wat samenwerking met witte, autocht-

one Nederlanders tegengaat. Niet integratie,
maar se paratisme krijgt dan de overhand.
Terwijl de mcerderhcid van de Suriname rs
met andere woorden bezig is te integreren in de
ni euwe natie, Nederland, worden zij in Suriname geconfronteerd met een nieuwe vonn
van nationalisme, dat hen uitspuugt. Dit is te

mcer opmerkelijk aangezien de geschenkzendingen die de in Nederla nd woonachtigc Surinamers naar fami li e en vrienden in Suriname
sturen de laatste jaren een be langrijke bron va n
econonüsche hulp vormen. De Surinaamse
overheid beijvert zich 0111 meer buitenlandse
hulp en investe ringen aan te trekken, maar staat
tegelijkertijd vijandig tegenover de diaspora
die de en ige bron van continue buitenlandse

hulp vomlt.
Ook de besc hikbare expert ise binnen de
diaspora wordt verwaarloosd, terwijl deze deskundigheid in vee l gevallen hoger moet worden aangeslagen dan die van de zoge naamde
ontwikke lin gsexperts werkzaam bij internationale organisaties, dic Suriname niet kcnn en.
Om verdere marginalisering tegen te gaan,
dient de diaspora zich te organise re n ten e inde
z ijn be langrijke economische rol zo aan te
we nden dat zij meer po liti eke inv loed krijgt.
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Goud en Brazilianen

'D

e foltering I'an Eldorado' noemde Albel"!
Helll/al/ -:.ijll il/ /983 I'erschenen kroniek
1'011 SI/rinallle. 'Meeslepend geschreven, ' recenseerde Vrij Nederlallcl: ·eel1 gOl/dnl/jn '. Eldorado. het goudlal/d. Geruchten Oll/treJII hel
fabe/aclllige goudlal/d Eldorado doken ill Europa al SI/el op lIa de eerste tocht vall Coillmhus I/aar Amerika. Waar dat precies lag. lI'as
ol/dllidelijk, maa,. veIelI sil/leerdell het in de
Guyana :'i". Een WIJl de eerste gouvelïleurs 1'(111
Suril/ame, \ '(11/ Aerssen van SOll/l1Ielsdijk.
stllurde dan ook een expeditie naar hel : lIir/ell
van de k%l1ie meI de opdracht het meer vall
Parima ('1/ de goudslad M(IIwo te :oekel1. In de
periode V(III 1718 tot 1741 lI'erd met IIfssenpo-:.el/ in de oIJ/gering \im/ Belg ell Dal aan de
Surinamerivier lIaar gOlld ge-:.ochl. Men ,·ond
lIiet l'eel. 111 de jaren :e,'elltig vml de negentiende eeu\\' bleek Suriname lOch eell Eldorado . Het goud lag niet -:'0 maar \/oor het opscheppen. maar meI wal geluk - el1 iedere
goud-:.oeker gaal ervall uil dat dil geluk hem in
de schOOf -:.al vallell - kal/je ook in Suriname in
korte tijd rUk \Vorden. De Surinaamse goudhausse duurde -:'0'11 vijjiigjam: maar helemaal
\\'egge\\'eest .-:.ljll -:.e 1I00it, de porknoekers die in
hel billllellland hun geluk bepmej(fen.
Sinds eell jaar of liell is goud weer
boaming. Wtlf"el/ -:'0 '11 honderd jaar geleden
creolell lIit geheel hel Caraibiscll gebied de
porknoekers, Ihans -:.ijn het vooral caboclas
(Bra:i1ianelT vall gemengd Indiaal/se oorsprong) die :ich op deze tak van 11I(jllbollH'
slorlell. De:e Bra-:.iliallell komen mei name uil
AlIlapá, de deelstaaf die IigllUssen de Ama-:.olle
en de Oayapock, waar zij -:.ich reeds mei goudWil/llillg be::ig hieldelI. Zij raken daar hun
inkomstenbrol1 Á'I'Ur omdar de Bra-:.iliaal/se

overheid grote gehieden ;1/ cO /1cessÎe heeji gegeven aan grootschalige ondernemingen. Eli
lief als een eeu\\' geleden o\'erspoclt eell invasie 11(111 \'reemdelillgen hel \\'oollgehied V(l1/
At/arrons el/ Indian clI, hartstochtelijk de budem
omkerel/d ill de hoop stofgoud aan kwik Ie kUI/ nen hinden. GOlldkoorts kOIl/' , ehl weer \I'eg
011/ /w verloop \'CII/ ,(ir/. als de ecol/olllie daarloc blijkhaar aan/eidillg geeji, als WIIII/il hel
niels \I'eer up Ie bloeien. I
In dil artikel =u/lell wij een impressie geven
WlII de oll/wikkelingen il/ de Surinaamse goudindustrie van hel qj'gelopcil decenniulII . Expliciet :0/ daarbij aan de orde komen de migratie
WI1/ vele Bra: i!ia(lllse gari mpciros (go/ld:oekers) /laar de Surinaamse gO/ulgehieden ell
Paramaribo.
HISTORISCHE ONTWIKKELING

De negentiende eeuwse goudkoorts ontstond in
Suriname nadat in Frans Guyana in 1860 goud
werd gevo nden. Goudvondsten, onder andere
bij Mana. creëerden nieuwe mi Ij onairs. In 1874
voe rd e de Franse ko lonie al432 kilogra111 uit. In
1880 bedroeg de export va n goud reeds 1928
kilo (Doctcur 1974: 2 14-215). Vanar 1876
kwam in Suriname de goud industrie op gang,
De Surinaamse goudade rs bevinden zÎch in het
heuvelland ten zuiden van de kustvlakte en in
de brede strook die vanaf dc Surinamerivier
naar het zuidoosten loopt. via de Sara kreek naar
de Tapanaholli en dan zo verder naar de Lawa. 2
De goudvelden liggen in onbewoond gebi ed, of in gebieden waarop Marrons en Indianen een historische aanspraak hebben.
Beide bevolkingsgroepen namen in het ve rl eden nauwelijks ze lf deel aan dc goudcxploita-
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tie, maar met name de Marrons verdienden een
goede boterham aan het vervoer van personen
en goederen van het kustgebied naar de goud-

velden. Zij waren onm isbaar als vrachtvaarders, gidsen en tracé-kappers. Het meeste goud
werd en wordt namelijk gewonnen in het moeilijk toegankelijke binnenland. Ten behoeve van
de goudw inning legde de overheid tussen 1903
en 1912 de beroemde Lawaspoorlijn aan, die
de Lawa nooit bereikte, maar eindigde in Dam
bij de Sarakreek. Deze spoorlijn was met name
van belang voor de goudconsessies in het
stroomgebied van de Suriname. In het Marowijne-Lawagebied en hel stroomgebied van de
Mall3 in Frans Guyana waren de goudzoekers
voor hun vervoer aangewezen op Marrons en
Indianen. Hier was de enige manier van transport die over de rivieren, voor leken onbevaarbaar vanwege de talloze stroomversnellingen en waterva llen. Het transport van de
grondstoffen kwam zo geheel in handen van de
Marrons en in mindere mate van de [ndianen.
Zij voerden de goederen, machines en gouddelvers in smalle houten korjalen van en naar
de concessies.
Door de grote vraag naar transport voor de
goudi ndustri e ging de meerderheid van de
mannelijke Marrons in Oost-Suriname werken
als vrachtvaarder. Per jaar werden ongeveer
1000 tot 2500 vrachten vervoerd en 2000 tot
5000 passagiers. De duur van een tocht over de
Marowijne stroomopwaarts varieerde sterk
door schommelingen in waterstanden tijdens
de verschillende seizoenen. De transport-prijzen varieerden afhankelijk van vraag en aanbod en de afstanden. De gemiddelde prijs voor
transport van Albina naar een placer aan de
Lawa lag een eeuw geleden tussen de 15 en de
22 ,50 gu lden per vrac hteenheid . Als de goudkoorts toesloeg, konden de vrachtprijzen
verdubbelen en ontstond een tekort aan vrachtvaarders (De Beet & Thoden van Velzen 1977:
117-125).

Conflicten rond de vrachtvaart leidden in
1921 tot de eerste grote staking op Surinaams
grondgebied. De 'greatest strike in the history
of the co lony' noemde De Groot (1978: 211)
haar. De belangrijkste reden voor deze staking
was de devaluatie van de Franse frank, waarna
de vrachtvaarders probeerden deze te COI11penseren door de vrachtprijzen te verhogen,

wat de overheid verbood. Vanaf21 februari tot
30 mei legden de Boni- en Ndyuka-vrachtvaarders het transport op de Marowijnc en de Lawa
compleet stil. (Voor meer informatie over deze
staking, zie Scholtens 1994: 65 e.v.).
De ontdekking van goud in het Lawagebied
leidde tot problemen tussen Frankrijk en Nederland omdat onduidelijk was of het gebied
tussen de Lawa en de Tapanahoni tot Frans
Guyana of tot Suriname behoorde. In 1888 beslisten beide regeringen hun geschil voor te

leggen aan een onpartijdige scheidsrechter. Dat
werd czaar Alexander 111 van Rusland die in
1891 concludeerde dat de Lawa de grensrivie r
vormde en het gebied tussen de Tapanahoni en
de Lawa dus tot Suriname behoorde.
De goudwinning ontwikkelde zich op het
eind van de negentiende eeuw tot een belangrijke sector van de Surinaamse economie. In
1876, het eerste jaar van de officiële productie
werd 38 kg goud aangevoerd. In 1879 bedroeg
de goudproductie 475 kg en een jaar later 670
kg. [n de jaren negentig lag zij boven de 800
kg. Daarna schommelde zij gedurende en ige
decennia rond de duizend kilo per jaar, met een
top van bijna 1200 kilo rond 1910. [n 1900
werd er zo'n 1.l96.141 gulden verdiend met de
goudw inning. De inkomsten waren in 1915 gestegen tot 1.619.844 gu lden per jaar (De Beet
& Thoden van Velzen 1977: 113-114).' Daarna
daalde de productie geleide lijk naar zo'n 300
kilo in de jaren dertig, zo'n 200 na de Tweede
Wereldoorlog om terug te vallen op enkele
tientallen kilo's in de jaren zeventig en tachtig.

GOl/d

elf

Bra:i1iancn

MARRONS EN CARIMPEIROS
TOl medio jaren tachtig va n de twintigste eeuw

lieten de Surinaamse Marrons de goudwinni ng
aan ande ren over. Dit ve randerde na de ineenstortin g van de S urinaamse econo mi e, met

name die in het binnenland als gevolg van de
Binnenlandse oorlog (de Brunswijk-opstand;
het Surinaamse leger ve rsus het jungle commando ).~ Door die oorlog raak te het zuidoosten van Su rin ame geïso leerd van de rest van

het land. De handclsroutc van het binnenland
met het kustgebied verp laatste zich naar Frans
Guyana en levensmiddelen en andere benodigdheden moesten voortaan betaald worden

mei dure Franse fra ncs. Een ande r gevo lg van
de oorlog was dat de scholen in hel binnenl and
ni ct mcer fun ctioneerden en de niet-geschoo ide jonge mannen naa r alternatieve bronnen van inkomsten moesten zoeke n. Het jungle
co mmand o st imul eerde de go ud winnin g als
broTl van inkomsten voor de oorlogsvoering.
Vanaf het begin van de jaren negentig nam
goud als alternatieF voor va luta in Oost-Suriname een plaats in. Een decigram goud vertegenwoordigt een waarde, waarva n iedereen de
tegenwaarde in Franse francs of dollars kent.
De S urinaa mse munt verdween grotendee ls uit
het betalingsverkeer o mdat deze door een permanente infl atie onbetrouwbaa r was geworden.
Toen in 1992 de oorlog e indi gde, hadden
porknoekers met een Marron ac htergro nd in de
Surin aamse goudindus tri e een belangrijke
plaats ingenomen. Rond deze tijd kwamen ook
de Braziliaanse garimpeiros (go ud zoeke rs) in
toenemende mate in hel Surinaamse binnenland werken. Zij deden dat niet in concurrenti e
met de marrons, maar werkten ju ist vee l met
hen sa men. BeIer dan de Surinaa mse marrons
kenden zij de techni eken 0111 het stofgoud uit
de Surinaamse bodem Ic hal en. Granman Levi
verwoordde dit op een gaanklltu (vergadering
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van stam hoofden) te Gran Santi in J 994 als
vo lgt: ' Ik heb dit we rk ge leerd, maar op dit
moment doe ik het ze lf niet mcer. Ik kan het
daardoor aan ni emand meer overdragen. De
Fransen zij n meer dan honderd keer bij mij
gewees t 0111 de Brazilianen weg te jagen maar
dat kan ik niet doen. Omdat ik daar mijn volk
kwaad mee zo u aan doen. omdat de bosnegers
het werk niet kennen en ik kan hen ook nict
verte ll en hoe hel moet. A ls ik het zelf nog zo u
doen dan zou ik op de grond gaa n li ggen om
het van hen (Brazi li anen) te leren. Als je van
een baas het werk leerl, dan moel je het gocd
leren, zodat je het goed kan doen. Waarom
moet je dit doen? A ls je iets doet dan mag je je
gezic ht niet bedekken meI andermans hande n.
Daarom zal ik ze ook niet wegjagen; de Paramaka wi ll en het we rk niet graag leren en ze
kennen het werk ook ni et. De Brazilianen kunnen het we rk doen en de marrons kunnen het
van hen leren. ' 5 Veel mecr dan de marrons
maken de Brazilianen gebruik vall machines:
bulldozers, hydraulische boren, baggennachines, zui gers en waterspuiten. De komst va n
deze Brazilianen leidde tot de go udkoorts van
de jaren negentig met een mentaliteit om zovee l mogelijk te produceren als mogelijk is, zo
sne l als maar kan en zo nder ac ht te slaan op de
sc hade die de go ud win nin g aan het milieu toebrengt. Aangezien de Brazilianen hard en efficiënt werken, ontwikkelden z ij zic h tot geduchte concurrenten van de marrons.
De ve rh oud in gen tussen Brazilianen en
marrons zijn minder gespannen dan men ondanks deze concurre nti e zou verwacht en. Zo
werkten beide groepe n hee l lang redelijk goed
samen aan de Sellakreek, een z ijri vier van de
Tapanahoni. 6 Op een gegeven moment ontstonden ec ht er problemen waarna granman
Gazon Amatodja de Brazilianen de opdracht
gaf het woonge bied van de Ndyuk a te verlaten.
In de omgeving van Maripasoula werk en vee l
Braziliaanse ploegen voo r Boni-conces-
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sie houders. maar grote conflicten hebben daar
niet plaatsgevonden. De ondernemers die op de
pontons op de Lawa en Marowijnc, of in concessies in het marrongebied, naar goud zoe ken ,
zijn natuurlijk aangewezen op goede contacten
met de plaatselijke bevo lking. Om die te garan-

deren en getolereerd te worden, betalen de
goudzoekers ee n plaatselijke belasting. Marron-ondernemers in de omgeving van Gran
Santi betalen tien gram goud per week, de Brazilianen vijftien. De betaling wordt ter hand
gesteld aan een co mmissie, gevormd door de
dorpshoofden in de omgeving. Die zo rgen ervoor dat alle dorpen er wat aan overhouden. In
feite gaat het om een informele vorm van lokale belastingheffing. Het geld komt ten goede

aan de granman, de kapiteins en dc ouderen.
Beëindigi ng van ru zies en conflicten tusse n
Brazilianen en marrons, maar ook tusse n marrons onderling, waren het onderwerp van een
vijfdaagse krlill/ (vergadering) op Langatabbetje injuni 2000. Men heeft toen een com-

missie van toezicht op de goudwinning ingesteld. De commissie bestaat uil negen personen ,
twee dorpshoofden en zeven concessiehouders
en hee n als taak ervoor te zorgen dat er een
oplossing komt als een concessiehouder problemen heeft met Brazilianen. De commissie
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gaat in 'dat geval met de Brazilianen praten.'
Komt er dan nog geen oplossing, dan wordt dc
kwestie aan degramnan- in dit geval gral/man
Levi van de Paramaka - voorge legd, die eell
uit spraak doet. Mocht dat niet de oplossing
blijken, dan zal de politie ingesc hakeld worden.
Als er schulden gemaakt zijn, dan verkoopt de
commissie de machines. Als iemand steelt, dan
is de boete 100 gram. of in beslagname van de
kettingzaag of de buitenboordmotor. Maar zo
hee l gemakkelijk kan deze commissie niet tot
de in het vooruitzicht gestelde sancties overgaan. Bijna alle Brazil ianen en marro~ zijn
bewapend, met pistolen, geweren, in een enkel
geva l ook met machinegeweren. Sinds de binnenlandse oorlog kan iedereen bijna vrijelijk
aan modern e wapens komen.
AANTALLEN BRAZILIANEN
Vei ga (1997: 6) schatte het aantal goudzoekers

in Suriname in het midden van de jaren negentig op 15.000 personen, waarvan tweederde tot
driekwart uit Brazilië afkomstig zo u zijn. Ongeveer 8.000 zouden bij de overheid bekend en

geregistreerd zijn. Deze data berusten op gegevens van officië le zijde. De groep onderzoekers die de omvang en de impact van de klein schalige mijnarbeid in Suriname empirisch
heeft onderzocht (Ferrier et al, 2000, 11 : 12)

houdt andere aanta llen aan en komt op de volgende insc hatting van het aantal garimpeiros
en hun directe verwanten: uitgaande van ongeveer 2000 mijnputten in het bos en vijftig pontons op d e rivieren (data van 1998) sc hatten de

onderzoekers het aantal werkers in de goudwinn ing en hun familieleden op 25.000 tot
30.000 (5.000 tot 7.500 marrons en 20.000 tot
25.000 garimpeiros). De Brazilianen hebben
de vakkennis: het werken op de grindlagen, het

omgaan met de waterpompen, het zeve n, win nen en smelten van het goud. Vaak is het één
inforrncle se({ employed ondernemer di e het
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va k b ~ he ~ rs t cn die drie lol vi cr 1~lmiliel ed e ll
onderhoudt. Deze inform e le ondernem crs weIen waar de la gcn Ie v ind en zijn en hebbc n
ge leerd mei d e Marron s zake n IC doen.
De Brazi lian cn kom en legaal of illcgaa l Suriname binnen. reizend va nuit Amapa; o f va nuit l3elém (dc hoofds tad va n de deelslad Para)
naar lapoquc. eCIl V;:1Il dc meest noordelijke
s t e d ~ 1l in Braz ili ë. en sc hepe n dan in op een
boot naar Fra ns Guyana. Vandaaruit gaan 7ij
ov~r d ~ weg naar Saint Lamcil t. waar zij ill ega al de Marowijnc ove rs/e kcn naar Albina 0 111
van daaruit de bus te nemen naar Paramaribo.
Maar hee l wat mensen die wij spraken. kwamen anders binnen: via Maripaso ula (aan de
Lawa ) of voere n direc t vanuit Braz ili ë met
s mokke l- en vissersboten naa r S urin ame. Daar
sprak men vaak open Iij k over. ' 1k ben Ill et een
cueaïncboot de Marowij nc opgevaren. nadat
we de hande l hadd en ve rk oc ht en ik mijn dee l
had gekrege n. ben ik in Suriname in de go ud wllllllng gcgaan .

Brazilianen di e via Maripaso ula binnenkomen. start en hun S urin a<llllsc (or Frans
GUy<lnese) <l VO nIlWf v<lak direc t in de go udve ld en e n ve rtrckk e n pas nadat z ij wat verdi end hebbe n naar Paramaribo. Een enk e lin g
krij g t heimw ee, maar dat is gec n probleem. Per
s lot van rekcni ng zij n dc Brazilianen illegaal
en men regc lt het dan zo dat ee n co nec ss iehoude r de illegaal bij de politi~ aan gee lt.
Die zorg t dan voor de grati s teru gre is naar
Brazi lië. Deze se rvi ce leve n de Surinaamse
pol iti c overigens ni et.
In de wijk Tou rtonn e-l wonen intussen vo ldoende I3ra zi lian ell om aan nieuwkomers tijd elijk onde rdak te ve rlen e n e n e r zijn ook leg io
goedk o pe ho te ls. Alle door ons geïnt erv ie wde
Brazilianen v inden S urinalll e el.: l1 buitengewoon makk e lijk migratieland: ni em and
vrnagt om je paspoort. de politi e hO l. ! ft ni et
omgekocht tc worden en vra ag t geen steekpenn ingen en de in de gre nsplaatse n aa nw ez ige
douanl.: heen zich in een kantoortje t ~-
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ruggetrokke n en is ni et aanwezig op de plaatse n waar de korjalen aanmeren. De ondervraagden maakten er ook geen geheim van
als z ij illegaal aanwezig waren. Z ij hebben het
idee dat dit in Suriname nauwelijk s belangrijk
is. Het land is groot genoeg, z ij werken hard en
zijn ni et cr imineel.
Het kl opt dat Brazilianen een goede naam
hebben als hard werkende garimpeiros. Je kunt
afspraken met hen mak en, zegge n de Surinaam se patroons, het zijn deskundige werkers, ze geb ruik en geen drugs en geven niet
snel een gro te bek. Je moet ze natuurlijk wel in
de gaten houden, want e lk e werknemer probeert goud achterover tc drukken. Brazilianen
vi nd en dan ook via familie , vrienden en koppelbazen makk e lijk emplooi in het bos ofop de
rivier, hoewe l cr e ind 2000 in Tourtonne mee r
aanbod van, dan vraa g naar go ud zoekers was.
Het migratieproees vanuit Brazilië nam ee n
aanvang rond 1990. Momenteel zijn er zo'n 25
à 30.000 Brazilianen in S urinam e woonachtig,
hetgee n betekent dat deze bevolkingsgroep
anno 2000 zo 'n zeven procent van de totale
bevolking uitmaakt. De omvang is in ieder geva l belangrijk genoeg om per I januari 200 I in
het register va n vreemde lin genverkeer 'Brazi[ianen ' als aparte categorie te beschouwen. x In
Frans Guyana vo rm en de Braz ili ane n sinds
1990 een ve rge lijkbare catego ri e migranten
(Anouilh 1995: 28).

ARTESANALE EN INFORM ELE
M IJNBOUW
Het z ijn klein e ze lfstandi ge n die de overgrote
meerderheid van de Surinaamse goud productie
in hande n hebbcn . Op dit moment zij n twee
multinationale goudonderne1l1ing in Suriname
we rk zaam. De eers te is de Samkreek Resol/rce
Corpora/ioll een in 1992 opgerichtcjoil/t vel/tlire van het Canadese bedrij f Cal/arc Resol/rces

en de Surinaamse tirma K) '/ap Devl!!npll/clIIs.
De Sarakreek Resource Corporaliol/ is. zoa ls
de naam reeds aangeeft, werkzaam in de omgev ing van de Sarakreek. De firma heert daarnaast nog rechten in de locatie B~nzdorp in het
Lawagebicd. De tweede multinationale COI1cessiehoude r is Golden Slar Resources, actief

in Suriname si nds 1991 . Deze firma kreeg in
1994 toestemming naar go ud te gaan zoeken in
de omgeving va n Nieuw-Kotlickamp (ten
noorden van het stuwmeer). De activi teiten in
het gebied verlopen ech ter s lrocf~ vanwege
problemen met de plaatse lijke bevolking
(Vciga 1997: 3)
Wij betwijfelen of cr een grote toekomst
voor deze Illijnbouwtirma's in Suriname ligt.
Het is de vraag of de Suri naamse mijnbouw
o nder de gegeven conditi es binnen een formele
econom ie rendabel is. Grote mijnbouwfirma's
moeten arbeiders aanne men op formele COI1tracten c n zij moeten belasting en sociale lasten
betalen. Het rendement op de productie lijkt
daarvoor te laag. Het is waarschijnlijk daarom
dat de mijnbouw in Suriname vooral op informele arbeid berust. Salarissen worden pas uit betaald wanneer goud gevonden is. Vinden de
goudzoekers niets, dan wordt ook niets uitb etaald.
Om goud (of andere delfstoffen) te mogen
exp loiteren, dient de exploitan t in het bezit te
z ijn van een co ncessie. De huidige S urin aamse
wetgeving kent vIer soorten mijn - en
concessierechten, in tijdsduur variërend van
dric tot 25 jaar. Dc meesle artcsanalc (informele) go ud zoe kers proberen een concessie te
krijgen voor drie jaar. [n principe kun je die bij
de overheid krijgen , legen vrij ge rin ge ko sten,
maar in de praktijk blijken de meeste concessies in de gebieden waar delfslofTen z itten, a l te
zijn verleend. Een go ud zoeker 1110el dus eerst
uitzoeken wie de concessie ho ud er is en aan
deze persoon (cq. groepen personen, firma's)
toestemming vragen om daar aan de slag te
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moge n gaan . Vcel concessies zijn in handen
va n marron s en van Surinaamse militairen
(Fen'ier ct al 2000 11 : 12), Marrons trekk en zich
overigens van de overheid wcinig aan. Zij beschouwe n zic\17elf al s de rec htmatige eige11l\~lrS va n de grond in hun woongebi ed. Als dc
concess iehoud er is opges poo rd , wordt gewoo nlijk afgesproken da t deze ee n dee l van dc
opb rengst krij gt. Mceswl wordt daarbij eell
percenta ge van ti en aange houd cn. Soms trekken de goudzoe kers zich ook ni cts van concessies aan en bcginnen zij maar. Zolang niemand
Lich meldt is cr ni ets aan de hand . Zo maa r in
hel wilde weg beginnen. is ec hter ri skant, want
cr zijn vaak a l heel wal kosten ge maakt voor de
eerste gram go ud bove nkom!. Mac hin cs mocten naar het conccssicgebi ed worden vcrvocrd
en bomen wo rden wegge haald .
De go udwinnin g gesc hiedt in ploege n
waarva n de palroo n (de baas. de voorman. dc
pa//"aö ) de ti nan cië1c ri sico \ draagt. 1-1 ij zo rgl
voo r het ve rvoe r van de machineri e cn plücgleden naar de go udput: hij is de eige na ar (of
huurd er) va n de machineri e: hij moet zorge n
voo r voedsel. drank cn onderdak voor zijn
pl oeg en hij 1110et eh:: pl oeg (l aten) bewake n. 1-1 ij
krijgt dan oo k het grootste perccntage van het
go ud. tussen dl: 50 en 70°ltJ. Let op dat wij hicr
niet over wi nst spreken. Wat na zo' n ac ht weken werk cn in hel bos ve rdeeld wordl. is het
gevo nd en go ud . De informele werkn emers 10pcn in weze n gee n ander tin anciee l ri si(o clan
gce n go ud te krij ge n.
In de ge bi eden waa r marrons cn Brazilianen samen we rk en en dat is in Oost-S uriname
me! name rond Langat abbetje he! geva l. wordt
het go ud ve rdee ld op'/ijiy-.f!'/i.'· bas is. Hier krij gen de patroo ns (eh:: Braziliaan én de marron)
Iwee del en van het go ud en de arb eiders ieder
c:c n dce l. De marrons hebben dc co ncess ies in
hande n en "lorgen voo r bewakin g, waarbij in
ee n aa ntal geva llen Franse ex- legionairs wo rden ges ubco ntrac teerd. Mee r 'S troo mopwaarts
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aan dc Law<l krij gc n de arbeiders in totaal 35
procc n! van het gevo nd en go ud en ci c
patroon{s) 65 proccnt. All een in het ge val va n
de patroon kan dus eigenlijk gesproken worden
va n winst boeken o f vc rli es lijden. Ze lfs al s dc
patroon denkt winst tc maken. is hel de vraa g
o f dal oo k hCI geval zo u zijn als hij eCIl
bedrijfskundi ge boekh oudin g. La U voeren.
Waarschijnlijk houdt hij m et ecn deel van de
kosten gee n rekenin g. De patroon hec n vaak al
geïn vesteerd in machines, mi sschien hee n hij
wcl zijn hui s ve rk oc ht o fïn onderpand gegev('n
om aa n ge ld Ic kom cn. H ij gaat ervan uil dat
di e machines langer mcegaan dan zij waarsc hijnlijk doen en reservee rt in dc regel tc weini g voor de ve rv<lnging ervan . Vaak denkt dc
patroon reeds winst te Illake n als de gnudvondst de kos ten voor vc rvoel'. hct elen van de
ploeg en de prij s va n de dieselo lie ove rtre ft . 1-1 ij
hoopt dan op een hoge re productie in de tockon1St 0 111 dc in vcs terin ge n tcrlJ g tc ve rdi eneJl .

ECO NOMISCH E AS PECTEN

Goudwinnin g met al zijn rom anti sche connotati e is natuurlijk een nonllaal industri ee l proces.
Dc go ud zoe kers kunn en ge luk en pech hebben,
maar mit s gravend op de jui ste plek is natuurlij k we l een kosten-batcn analyse tc maken. Als
vuistregel bij cx tern e in ves terin ge n 'i n het
go ud' ge ldt dat 80 proce nt van de brUI O opbrengs t de kostcn (inclusief de lonen en and ere
betalin gen) 1110et dekk en en de res terend e twinti g procent winst is. Ec n "ce l ge hantee rd e
berekenin gsw ij ze is de hoeveelheid gewo nn en
go ud pcr va t olie. Ee n V<l t (200 lilcr) di ese lo lie
moet vijl'tig gram go ud opl eve ren. ee n valutawaarde van 2500 Franse francs du s. Dat se hiinen ve len niet te halen, 70dat wc va n de wi;1 steil di e de meeste pat roo ns maken, ons maar
niet Ic "ce lllloeten voo rstell en. Z ij l ull en cc hIer ze lden toegeven dat dc 7.a ken niet zo best
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lopen. Het zo u ons ni et ve rbaze n a ls zo' n tachti g procent van de margina a l producee rt. Er
zijn intussen a l weer hee l wat go ud zoe kers gestopt met de go udwinnin g, wat als hel 0111
pHtroon s gH<:l1 in wczc n geïnt erpretee rd kan
worden dat z ij of failliet z ijn . ofvc rac ht cn dat
te gaan a ts z ij nog langer doorgaa n.
Als belangrijkste onkostenpost wordt de
prij s van di eselo li e besc ho uwd. Waar de
mees te overheden winst make n op dit product
doo r cr ee n nink e be lastin g o p te heOè n, s ubsi-

de neks la g kunnen betekenen voor heel wat
artcsenale goudzoekers.
De machinerie, brandstof en proviand betrekken informel e mijnbouwers meestal van
za kenli eden În Paramaribo. Vee! graa fmachi ne s worden tweede hands uil Nederland of uil
Brazilië betrokken. De toeleveraars en importeurs z ijn dan degenen di e ec ht w inst maken, zoa ls 'Fra ns va n der Jagt Age ncics' aa n de
Sa ramaccaslraat. Nat uurlijk verdi enen ook de
vra cht vaarders nink aan alle transporten over

Afbeeldillg 3: Braziliaanse goudsmeden in de Mozarlstraat, Paramariho 2000

di eerde de regering Wijd enbo sc h op het laatst
de prij zen van aardolieproducten. De ni euwe
regering Venetiaan maakt e daa r s ne l een e inde
aa n en verdub be ld e in ok to ber 2000 de prijs
voor benzine en d ieselo li c. Nicuwe prijsverhogingen 7ijn aa ngekond igd en dat za l wel ee ns

de ri viere n en de perso nen di e het ruwe go ud
o pkopen, zij di e het bewerken en zij die de
goudindu st ri e finaneiercn. Vergetcn we a ls
've rdi eners' van de go udindu stric ook niet de
bedrijven in Paramaribo die voedsel leveren.
Si nd s de komst vnn de Braz ilia nen in Surin31l1e

Goud ell Bra::.i!iollell

is de consumptie van rund vlees in h ~ t land
v~r du bbetd. Slagerij Rossignol hl:e ft dan ook
een mooi , nil:llW filiaal gco p~nd aan de Tourtonnektan, midden in . Little Brazil' .
In een aantal gevallen komt de finan ciering
van de garill lfJeiro -mijnbouw voor rekening
va n g rot~ zakenlieden: onder andere Libanezen
en Chinezen, die () v~ r gro te hoeveelheden cash
ge ld beschikken en di e het vanwege de economi sc hc en politieke situati e in het land niet op
een andere manier durvcn te in ves teren. Wc
kUlln en ook rusti g ,H1JlJll: mcnen dat in de go udindustrie veel drugsgeld witgewasse n wordt.
Misschien hoeft d ~l'e lak va n de ecoJlomie
daarom wel I1kt /0 rendabc1 te .lijn .
Het blijkt uitermate moei lijk tc acillerh alcn
wat nu prec ies de go ud producti e is en we lk
dcc I da arva n als winst kan worde n aangemerkt.
De Suri naa mse C~Jltrate Bank betaalt voor het
goud de wereldmarktprijs en houdt va n de aa Jlbieders gee n registrati e bij om dcze mense n
niet ar te sc hrikken. In 199~ slaagde de Centra l ~ Dank erin meer dan 6.000 kg goud bij
particuliere go ud ,.:x ploitCllltel1 op te k O p~ll .
Toch is clat wéliJrseh ij nlijk maar een vijfde vall
cic totale productie, d ie op zeker dcrtig ton per
jaar wordt geschat, goed voor zo'n 250 Ü 300
milj oen dollar ( l1uddin gh' 1999: -113 ). Van
Hee mske rk (2000a: 2 1) die onde rzoek deed

aan de Scllakreek. waar voorn Jl11elijk Ndyuka
in de goudw inning we rk.l<l<l11l zijn. mcrkt op
dat V<ln de gl!Ïntcrviewdell een kwart aangaf
het goucl ofli cied tc vc rkopell . Een derd e "crkO<.:ht he t În Sai nt Laun: nt of Paramaribo aan

Chincse handela ren. Dc onderzoe kcrs in de
studie naa r informele goud winning (Fcrrier
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ziI i ~ \ crdwijll t..'ll. ~ l1l dcr ('C I1 gcdoogh(' l...·id \ ~111
de CClltrnlc Bank .
De Suri nna nbc O\erheid lijkt nau\\'clijks
baat tc heb ben bij de goudwi nni ng. lie t gchek
proces spcclt zich af in CCll volstrekt ~ sc hcl11erZO I1":. Enk ele dui ze nd en go udLoek~rs vo ldeden een jaar of twce gdeclel1 aan dc door dc
rcgerin g- Wijdenb osch opge legde ve rpli chti ng
.lich te laten n:g i s t~r e n tegen betaling van 200
do llar per persoon. De opbn:ngst ging vo lgl: ns
Duddingh' (1999 : -t 12-4 13): 'naa r een specia le
presidentiële rekening. die zic h <lJn elke COI1trole onllrok' . De goud.loekers brengen hun
geld l it.:v~r zelf over de grt.: lls, of naar particuliere inkopers als 01/1'0 A/ilias. Het kan een
taalk westi e .lij n, mam het is waa rsc hijnlij ker
dat Glim A/ilias aantrekkdijk is. omdat via
deze opkoper een deel va n de goudwaarde direct naar Bn17ilil: wo rdt overgemaakt (re111 i/ulI/u!.\' ).
D~ inkolll~ten uit de goudwinning en de
drugshu ndd /.ijn in Surin amc anno 2000 tb.:
grootste bron nen van de in t'onnek cconom il'.
Da t hier veel geld in omgaat , blijkt uit de tOL"ge nomen consum ptie va n luxe goede ren en lil
bouw \'<In kapitale hui Len. Door die conSlIlllp
tic cn bouwact iviteiten sijpe lt een deel \ i.lll dl
winste n door naar dl' rest \ an de econom ie. I k t
gaa t in Suriname minder slecht dan het cr op
papier uiLde!. Aa n d c anderc ka nt kom en lk
wi nsten uit dc go ud - en drugsector niet of nau \\clijks ten goedc aa n de Surinaamse sc hatki st.
I3da~ting 0\ cr de wi nst in deze sector \ all
de econo mi e h ~ti de o ve rh e id n<lll wclijks. Cicdun:nde de jaren tacht ig ve rslonsde de bclastin glll:fling in ge heel Suriname. De eerste n:-

14) sc hatte n de jaarproductie

ge rin g-Ve net iaa n (1991-1996) heeft met Ne-

an no 1999 op 25 ton Cll becijferden dat dc
Centrale Bank in dnt zclfde jaar slechts 66 14
kilo via directe go uclaallkoop va n de prodllcClllCn vc rwicrr. Ee n evengroot deel vall de
gOlldopbrengst zo u via parti cll1i crc kanalen
(zoals Ouro Minas) als f"(! lIIi"aIlCes naar Bra-

dcrlanclsL hulp ge tra cht dc fi sca le di ensten
weer eni gsz ins te doen fun ctioneren, maar de

2000, 11 : 13

re ge rin g- Wijd c nbo ,e h ( 1996-20QQ) besc hou w-

de de inning van belastingen als een ontkrgesc hikte pri orit eit. In het binnenland beschikt dl:
overheid uit Paramaribo IHlllWclijks over sanc-
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tics o m belastingheffing af te dwingen. I Iet
lijkt erop of de overheid vo lstaat met het toeze nden van aa ns lagen, die vaak ee n slag in de
luc ht lijken. Tijdens onze int erv iew ronde
toond en versc hill ende ondernemers o ns lach eri g belastingaanslagen voo r de inkomste nbe lasting en dc AOV. aans lagen voor ti entallen
miljoene n Surinaams. In ee n enk e l geva l bezoekt een groep be lastin ga mbtenaren, ve rgeze ld door gewapende militaire n, dc pontons.
De heffi ng is dan éé n kilo go ud , terstond IC
vo ldoen. Hel za l duidelijk zijn dat zo' n actie
door dc goudzoekers gez ien wo rdt als een

ove rva l door de overheid.

li ET PRODU CTIEPROCE S
De werkploegen in het bos beslaan m eestal uit
zeve n perso nen: de pl:ltroon, ee n kok (kin) en
v ijf arbe iders. De g loba le werkw ijze is a ls
vo lgt. Om te weten waa r men za l gaan werke n.
doet Illen ee rst een prospect , hetgeen wi l zeggen dat een ga t geg ra ven wordt va n ecn v Îerkante meter door de (niet al te dikke) hu mu s laag tot mcn op de ve rwerin gs laag komt
di e z ieh bevindt tussen deze humu s laa g en de
hard e ondergrond. De prospeclellr 'wast' de
aarde in een batée. een ondiepe. ij zere n sc haal
met een midd ellijn va n tussen de 40 en 50 cm .

Afheeldil/g 4: Basiskamp goudzoekers
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Goud
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Bnciliw/ell

Hij vult de baté...:: met de te wassen grond en
houdt deze aan de wiJ leropperv lakl e. Door d~s
kundig meI de hand te draaien en Ie s lin ge ren
aan de batée. spoclen de li cht ere besta nddel en
weg cn blijft in het middcn een concentraat
achter va n zw aard ere bestanddelen. kruit genoemd, di e ee n indicatic moet geven van de te
ve rw ac ht en hoevee lh ede n go ud. Als het result aat naa r tevredc nh~id is. besluit men ee n
perceel open te kappcll. Men we rkt op percele n
va n dertig bij dertig meIer. Grote bulldozers
hal en alk vegeta ti e weg. Dit dee l va n het werk
besteedt de patroon vnak uit aan loonwerkers
die deze bulldo7ers hebben en het werk klaren
tegen een tarief van 40 US-do llar per uur. In di en zich op het perceel bo men bevinden die
eco nomi sche waa rde hebbe n, probeert men
deze Ic verkope n. li et ve rw ijdere n van de begroeiing duu rt ongeveer twee dagen.
De volgend~ taak is hct w~gha l en va n de
humuslaag. die over hel algc lllCen éé n 8 anderhalve meter dik is. Onder die humu s laag be\'indt /ich een laag van grof zand en steentjes
Illet een dik te \an 50 tot :WO cm. in Suriname
'gr,l\d' genoemd. In die gravc l - in en tussen
de sleentjes - bcvillllt z ich 11et stofgoud
('kleur'). Het is nu Laak de gravellaag los Ie
spu il en en het waler met hopelijk veel kleur
op te zuigen en dan weer door een bak (v roeger
veelal IOl/g101II
ge noemd. tegenwoordig
spreekt men door de Braziliaanse invloed vaak
over <,s/)('I'w/a) naar beneden te lat en lopen via
matt ~n waarin het sto fgoud blijft zitten. De
goud zoeke rs spocl~n deze matten daarna uit in
ee n gro te bak waarin z ich wate r mei kwik bevindt. Kwik bindt z ieh aan go ud en zo ontstaan
kleine goud korreltj es die z ij uit de bak zeve n.
Beha lve in dc gedaan te van kleur kan go ud ook
gevon den wo rden in kleine klompjes (pepi cten) die soms ti enta ll en g ramm en zwaar z ijn .
led e re~n hoopt die natuurlijk te vi nd en. ma ar
de kans is niet zo groot.
Behalve in het grave l bevindt zic h hl,;( goud

I 1<)

oo k in aders in ~.
IP,1l Om bij d~/I..' aders te
komen moet men 11lI,i llL'n graven. lie t gebeurt ,
maar niet vee!. De aders lijn blijktnwr te klein
om rendabel geëxp loiteerd te worden . In wc ze n boren de pontons op de rivieren in de bodem in de hoop zo'n goudader te pakken te
hebben. Een pon ton (zie atbcelding) is L'en drijvend fabriekje. (mei op het bovendek de keuken en s laapkamertjes). met als belangrijkste
instrument een grote boor die een gat graaft in
de bodem. Een grote zui ge r brcngt het losgewoc lde ges teen te naar de ponton. waar het
water en de steentjes lan gs matten naar beneden loopt. Ve rd er is hel procédé identiek aan
dat op het land. Hel stofgo ud blijft wee r in dc
matten zi Hen. die men vervolgens uitspoelt in
een bak mct wate r en kwik. De mel..'rdcrheid
van de pontons op de L<lwa en Marowijnc 7ijn
het eigendom van Rrazi lia ncn.
De dagindeling in het bos /iet cr ongevel..':·
ats volgt uit. De ploeg staat op tusse n \'ijt' til I I
en halrLcs. Voor het werk begint en dat is Dm
zes uur - drinkt mcn wat koflie. Omdat het d;1Il
nog niet al te \varm is, g:lall de ploegen
stevig tegenaan tot een uur or tien . Dan is ':1
een kleine pauze voor ecn \..op kotlïe en el':
snack. I1 ie rna werke n de mannen verder hl!
twaalven. Dan is cr eClluur pauze waarin /.ij dl
hootümaaltijd van de da g verorberen. bl..· staande uit kwak (maniok) or rijst met gezou ten vlees. bonen en brood. Om ~én uur gaat
icdereen weer lHlIl de Shlg. Van tijd lot tijd
drinkt men wat. maar in het algemeen werkt
men stevig door tot zes uur. Dan is het afgelopen met het werk. Men gcb ruikt nu ee n li cht en.:
maaltijd en cr is tijd vrij om wa t te k letse n.
l iet kampement hee lt ec nvoudi ge wo nin gen voor dc arbei ders cn wat luxere voor de
patroon cn een even tuele voorman. Men besch ikt cr over cen gcnerator, zodat cr ele ktri citei t is 0111 onder andere in een koelkast de
dranken fris te houde n en 0 111 's avonds te levisic te kijken via ee n satell i~t on tvanger. Indi en
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zic h versc hillende kampen bij elkaa r in de
buurt bevinden, en dat is meestal het geva l, is
cr ec n winkel waar van alles gekocht kan worden, maar waar het merendcel van de omzet
behaald wordt uit de verkoop van alcoholische
drank en sigarettcn. Vlees en vis die de aan de
maaltijden een extra cachet kunnen geve n boven het gezou ten vlees, koopt de patroon in het
algemeen van Marrons, di e daartoe op jacht
gaan. Van Heemskerk (2000a: 30) heeft een
plattegrond gemaakt va n zo'n basiskamp (zie
afbee lding 4).
NEGAT IEVE GEVOLGEN
Aan de goudindustrie kleven een aantal problemen die niet ongenoemd mogen blijven, hoewe l wij daar in dit artikel niet a l te diep op
ingaan. aangezien daar reeds door anderen uitgebreid aandac ht aa n besteed is (AntoniusSmits 1999; Forrest Pcoples Programmc 1997;
Healy 1996; Lotens 2000; MacKay 2000:
Mu nting & Veening. 1996; Vciga 1997). In hun
artikelen wijzen de auteurs allereerst op de
con nieten die door de goudwinning ontstaan
tusse n dc in het gebied wonende bevolkingsgroepen en dc binnentrekkende goudzoekers. In Brazilië gaat het daarbij voo ral 0111
garil1lpeiros en in stamverba nd wonende Indianen die door de regering (zij het in beperkte
mate) beschermd worden in hun reservaten (zie
hiervoor bijvoorbeeld ook Almeida 1992).
Hea ly (1996) bespreekt de moei lijkheden die
in Nieuw Koffi ekamp ontstonden nadat de
Surinaamse regering het gebied rondom dit
transmigratiedorp'l in concessie had gegeven
aan een Canadese mijnmaatschappij. In de paragraaf 'Ma rron s en garimpeiros' g ingen wij
reeds in op problemen tussen beide groe pen in
Oost-Suriname.
Het komt in de gebieden waar goud gevonden wordt. nogal vaak voor dat leerpli chtige
kinderen de school voor gezie n houdcn en in de

goudwinning gaan werken. Jongens bieden
zic h voornamelijk aaJl om diesel tc sjouwen.
terwijl meisjes geld proberen tc verdienen met
koken en het wassen van kiereIl.
Een derde negatief gevolg van de goudwinning is de uitbreiding van malaria. Doordat
goudzoekers overa l gaten graven en achterlaten. ontslaan poelen van stil staand water,
broedplaats van de malariamug. Suriname
heeft nu reeds in de All1crika's per hoofd van
de bevolking het hoogste aantal malariagevallen. Jaarlijks worden er tussen de 10.000 en
15.000 besmettingen gereg istree rd. In het Bovcn-Marowijncge bied waar de grootste risico groep zit, ligt de verh oudi ng op 800 per 1.000
in woners. omdat vrijwel iedereen in dat gebied
de ziekte één tot meermalen op loopt (De Ware
Tijd, 23 februari 200 I).
Goudwinning tast ook het eco-systccm aan:
de humuslaag verdwijnt en cr komt kwik in het
milieu. Bakker (200 I) stelt dat tussen 1993 en
1998 goudzoeke rs ruim [50.000 kilogram
kwik in het Surinaamse eeo-systeem hebben
gedu mpt. Vaak komt olie in hel ri vierwater
terecht..
De uitbreiding van ges lachtsziek ten is ook
een negatief gevo lg van de goudwinning. Waar
gouddelvers zij n is prostitutie, zo verzekerden
onze zegslieden ons eens-gezind. I!) In het
ono ffi ciële sekscircuit van het binnenland en
Paramaribo wordt vee l onveilig gevreeën.
RELATIES, SEKS EN PROSTITUTIE
Voor Amazonia is berekcnd dat zestig proeent
van het ge ld dat goudzoekers ve rdi enen, gespe ndeerd wordt aan drank en vrouwen
(Bezerra, Verissimo & Uhl 1996. In het bos en
op de rivier zijn ove ral kleine bordeeltjes Ie
vinden in de on middellijke nabijheid van de
opell pilS en de pontons. De meeste goudzoekers zijn Brazilianen. de meeste vrouwen komen uit Brazilië. De lijn tussen ' harde' COI11-
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mcrciëlc se ks en 'zac ht e' seksuele binding is

o nd erho udt die hij hee ft zwanger gemaakt. mi -

overigens buitengewoon vloeiend . De garilllpeiros hech ten zich gewoon lijk aan hun Iwil 'a
(verloofde), in ieder geva l voor de tijd dat die
in de buurt zijn . Marrons staan niet toe dat hun
jonge meisjes relati es aanknopen met Brazilianen. Seksuele binding ontstaat wel vaa k tussen
Braziliancn en volwasse n en zelfslandige
Marronvrouwen. Gij een vas te verh oudin g geiden voor beide partijen codes en gedragsrege ls.
In de cultuur van de Marrons kennen we
poligyne relaties. een man kan verschil lende
vrouwen hebben. Voor een vrouw is het niet
toegestaan dal zij gclijk tij dig relaties met meer
dan één man onderhoudt. Ook is het bij een
Marron de gewoonte dat een man een vrouw

11 i111<131 101 een maand of negen na de geboorte.
Omdat men Brazili anen op dit gebied niet zo
vertro uwt. laat men hen on middellijk betal en,
zodra zij een vrouw zwanger hebben gemaa kt.
Brazilianen in en rond Langatabbetjc betalen
daarvoor honderd gram goud. Al leen al in de
omgev ing va n dit eiland, wa<Jr in novel11ber
2000 ongevcer 300 I3razilianen werkzaam waren, hebben tien Marronvrouwen een gezin met
ki nderen va n Brazilianen. Versc hill ende Paramakaanse manllcn hcbben kinderen uit een
verhouding mei hun Braziliaanse I/Oilï/S.
Aan de Surinaamse of Franse kant va n de
rivier de Marowijne en de Lawa zijn bij na all~
vrouwelijke partncrs van de goudzoekers Bra-
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z iliaans. Over het algemeen gaa t het om 11OÎI'tlS
die hel hui shoude n verzo rgen, koken en seks ue le dien sten verlenen. Dezc man-vrouw verhoudin g is al sinds langere tijd geïns titutionali see rd in de garimfJeims-gc lll censchappen in de noo rdelijk e Brazi liaanse dee lstaten , met nam c in de deel staat Amapil waar
de mees te 'Surinaamse' Brazilianen vandaan
komen. " De lIohlas werken in het bos in kios ken of caharels, eigendom van Brazi li aanse
onderne mers o nd cr het toezie nd oog van de
Paramakaansc en overige Marron co ncessiehouders. Op de rivier bezoeke n de lIoivas de
manncn op de ponto ns met vaste regelmaat. De
aanwez ig he id van en hct 'rceht" op dc die ns len
van de 110il'OS behoren lot het informele maar
vaste pakket arbeidsvoorwaa rde n. De verhouding tus sen de mannen en hun ve rloofde is
relaxt. De pmräo (baas, onderncmer) houdt
hi ervoor ee n vast deel -tien proeenl- in op het
tc betalen loon in storgoLld.' ~ In andere geva llen bestaat cr een sti lzwijgcnd 'seks on credit' systee m: elke keer dat wordt uitbetaald, krijgt
de lIoiva ee n percentage.
Voor betaalde seks ge lden vaste prijzen:
500 tot 1.000 Franse francs per gehele na cht in
de omgeving van Saint-Laurent, ll zeven lot
ti en gram go ud '~ in de o mgcv ing va n Lan gatabbetje, twee tot drie gram voo r een kOl1e
jilck, bij voo rkcur COI1l /1111(1 camisinha (condoom). Na tuurlijk han gt dc prijs sa men met de
aantrekkc lijkheid, de bereidheid tot variat ies
e n de besehikbnarheid vall de vro uwelijke partne r. In Paramaribo, in de w ijk To uton nc-2, liggen de prijzen lager. Langs de rivier betalen dc
1l0il '(lS per weck vij r g ram huur voor hun kamertje. in Paramaribo is die prijs ongeveer hetze lfd e. Ze verdienen 50, 60, 70 of so ms 100
g ram per wcck.' ~ De prijzen variëren stroomopwaarts ell stroo mafwaarts maar iederec n
weet dc loka le stn ndaardprij s te noem en. Niemand doet er moeilijk over. Op hct ponton
Ban·agem aan de Surinaamse kant va n de rivier

de La wa intcrvicwdt.::11 wc de Braziliaanse eigenaar en diens Surinaams-Javaanse vro uw, die
ook de lokale kiosk runt in hel nabijgelegen
gehuc ht Konjcrc. De garillIpeiros komen cr in
het weeke nd. l11aar de lIoh'as gaan ook regelmatig, begeleid door mevrouw, de pontons

langs. Iedereen prefereert natuurlijk de rust va n
de kiosken, boven hel lawaai op de pontons.
Het lijkt goed toeven in eell hangmat tussen de
bomen, dromerig scho mlllel end en

COI/1 11111;/(1

stllfdade familicfolO'S bekijkend . De noh 'as die

wc daar interviewden waren al eerder in Brazilië in dezelfde branche we rk zaam. Het werk in
Surin ame zou meer perspectieven bieden. In

Paratnaribo woo nt familie.

ichtjes zij n cr in

hel huwelijk getrede n. de eell met een S uri namer, de llllde r met ee n Nederla nd er. Allemaal I
leu ke mannen.
In de rendez-vuus hUle/s ill Tuurtullllc-2
wonen naar verhouding minder Braziliaanse
vrouwen dan langs de rivieren. 1-1 icr vinden we
ook Surinamcrs cn Guyanezen, bij voorkeur
niet al tc donker, want de Brazilianen hcbben
ecn voorkcur voo r li chte 11/UlalaS, hindostan cn
Cll Javancn . De garillllJcims die in Paramaribo
zjj n, verblijve n daar niet a l te lang, meestal één
of twee weken, om daarna weer voor zes 101
achl weken naar het bos te gaan. In die ru stperiode wo rdl geld uitgegeven dal in hel bos is
vc rdi end. De goudzoekers hure n over het algemcen kamers in dczc lläe howls waar zie h ook
de JloÎvas bevinden en betalen daarvoor ongeveer hetzelfde al s in hct bos of op de rivier.

L1TTL E BRAZI L
Van de c irca 25 tot 30 dui zend Brazi li anen die
naar Suriname z ijn gemigreerd, woont ongeveer de helft in Paramaribo, meI name in de
wijk Tourtonnc-2. Dc I11cesten wonen daar perl11an ent e n deze buurt met de belangrijkste conce ntrat ie migranten is Lir/le Bm::il gaan heten.
Dat z ijn natuurlijk vrouwen e n kinderen, maar

GUlld

('/I

ook e~ n groot aantal mannen, di e voornl werkI'aam zijn in de di ensten sector. Ook kunn en
daar de mannen onder gerekend worden di e
tijdelijk in Paramaribo zijn, om even bij te
komen va n het harde werk in het bos. Zij houden daar va kantie en hebben daarom een uitermate rusti ge da gindeling.
De meeste verlofgangers staan om ee n uur
of zes op. drink en wat korII e. kijken tel ev isie
en pralen met de overige hotelgasten in de
kamer waar de tele visie staat, of op het erf voor
het hotel. Ook worden voor nege n uur de dagelijkse inkopen gedaan . Tussen negen en tien
wordt ontbeten, CC Il warm ontbijt met cassave
(kwak. I/w/lioca) en rund vlees. waarbij zij nietalcoholische drank en nuHigcn. voora l fri sdrank (sn/is). Tijdens de maaltijd , di e of ze lf
bereid wordt or in een hotel gekocht. praat men
over het werk en voetbal. Daarna is cen uur of
twe e tijd om te relaxen bij de televisie. op het
erf: or om even te wandelen naar bekenden in
cic buur\. Rond twaalfulIr nuttige n cic Brazilianen de hoofdmaaltijd. die iets uitgebreider is
dan het ontbijt. De maa ltijd bestaat weer uit
I/UII/ioco en rund vlees. maar ooklc(jai) (een pot
met bo nen. cassave en rund vlees) is populair.
lIierna is het tijd voor ee n middagd utje. Om
een uur of vier wo rdt het weer tijd 0111 iets te
drinken. telev isie te kijken en te babbelen. Het
is dan ook zaak in de ri chting va n een winkel te
slenten::n. waar informatie kan worden uit gewisseld met mede-go ud zoe kers. Bij de winkels
komen de go ud zoe kers ook in contact met de
pa!rrws en m~k e ll zij de pl<lnnell voor nieuwe
trips na~r het bos. Tegen zeve nen nuttigen zij
nog een kleinigheid. waarna iedereen wccr
richtin g eige n hotel slentert . Dan is het tijd 0111
telev isie te kijken en te besli sse n of de na cht
all ee n of in geze lschap met iemand va n de
andere sekse za l worden doorgeb ra cht. Tegen
achten staat iederee n onder de douch e in de
ge huurde kamer. De doorze tt ers zett en zich
achter de drank.
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Mi grant en ve rton en in het algemeen de nei ging te blij ve n. Dat geldt ook voor de Brazilianen . I-Iet beva lt hen over het algemeen
goed in Suriname. Zij zijn in overgrote mee rderheid afkomstig uit Noord-Brazilië en het
klimaat in Surinamc wijkt daar nauwelijk s
va naf. In Suriname hebbcn zij veel minder last
van de overheid en de burea ucratie. De men se n
di e wij spraken benadrukt en dat zij zich in
Suriname meer dan in Brazi lië gerespecteerde
burgers voelen. Een arts hel pI je ook als je arm
bent en schol en doen ni et moeilijk als dc mocders hun kinderen daar brengen voor onderwijs. Hoewel men onder elkaar natuurlijk
Portugees spreekt. zijn velen in Paramaribo het
Srananton go <llmcester. Dat hun kinderen daar
Nederlands h::ren. stell en zij uitermate op prijs.
Nederland is een besc haafde natie en zij zien
zichze lf. maar in ieder geva l de kinderen nog
wel doormi greren naar Nederland, of naar de
Verenigde Staten.
AFSLUITING

Ee n van de belangrijkste. maar nauwelijks gedocum enteerde ontwikkeling in de eerste 25jaar van het best<U\1l va n dc Republiek Surinallle
lijkt de komst van grote aantallen Brazilianen.
Op dit moment zijn zij voornamelijk werkzaam
in de go ud industrie. Aangezien dc exploiteerbare goudvoorraad op nog minstcns vijftig jaar
wordt gesc hat bij de huidi ge stand van de
artesanale en informele mijnbouw. zal de immi gratie va n I3razilianen voorals nog niet minder
worden. Mochten in de andere Guyana"s nieuwe
goud ve lden worden ontdekt. dan zal de
Braziliaanse migratie zich ook daarop ri chten.
Maar voo ralsnog lijkt Suriname het doel va n de
mi grati estroom te blij ve n. Men komt het land
ge makkelijk binnen. de overheid is co ulant en
de relatief geprononceerde aanwezigheid van
de buitenlanders hee lt vooralsnog ni et tot grote
etni sc he spanninge n geleid in de Surinaamse
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multiculturele maatschappij. Wij verwachten
ni et dat deze migranten vrijwil li g naar Brazilië
zu llen terugkeren . Zij hebben dat land juist
verlaten omdat zij daar in de goudwinning zijn
weggeco ncurreerd of allerlei belemmeringen
kregen opgelegd door de overheid.
Het Braziliaanse cmigrat iepatrooll is nict
alleen ee n Surinaamse aangelegenheid. Buurlanden als Bolivia en Paraguay kennen inmiddels al vee l grotere kolonies Brazilianen. In
Paraguay duurt het mi gratieproees al meer dan
een halve eeuwen langzaam, heel langzaam
wordt het land een tusse ngebied voor Spaansen Portugeessprekenden. Dagjesmensen uit
Sao Paulo bezoeken de winkelstraten in
Asunción waar alles goedkope r is en waar nauwe lijks belelllmeringen gelden voor in- en uitvoe r. Het Braziliaanse territoir is tijdens de
koloniale periode fors uitgebreid door steeds
ni euwe migratiegolven noord-, noordwest- en
westwaarts. In een enke l buurland is men expliciet beducht geworden voor de mogelijkheid
van Braziliaan se mi grant en in de grensregio.

Zo liet de Peruaanse "Revolutionaire Regering
van de Strijdkrachten ' (1968 - 1975) de laalstc
vijftig km autoweg die de stad Pucalpa met de
Braziliaanse Trans-Amazo ncweg aan de andere zijde van dc Pcruaan s- l3ra zi liaansc gre ns
verbond en die in het begin van de jaren zes tig
als regionaal ontwikkelingsproject was aangelegd, weer a!brekcn (Kruijl, 1994). Ook de rege ring van het buurland GUyaJ1l:1 lijkt beducht
voor dc Braziliaan se expansie. Plannen om hel
land via een weg naar het zuiden mei Brazilië
te verbinden, sc huiven de Guyanezen steeds
weer op de lange baan.
Het is ce n interessante bespi ege ling zich
voor te stellen we lk cfièct de Braziliaanse
instroom onder gelijkb lij vende omstandigheden zal hebben. In het stedelijke Lillle Bra::.'-! is
intussen een bruggenhoofd gevestigd. Paramaribo zou de volgende 25 jaar wel eens een
bevolking kunnen gaan krijgen die voor een
vijfde of een vierde deel Braziliaanse worte ls
heet!. In het bos en op de ri vier zullen dc marrons en de Indiaanse bevolking een nieuw, mo-
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rende groepen, all h..'ll..ell:-' andere etnische saIl1cnstclting. Za l ook deze nieuwe bl:voll..il1gs~
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Ik ll..'mpiri~l"h mall..'ri,wl \uor dil at1ikl.!! h~bh~n wc \'~rnt lll L'ld in Surinam ... I."n Frans (iu)ana in l1u\L'mb~r ':WOO. Wij
11111k1"\ondL'n daarbiJ H'l'l ~h':Utl \an Dcryck FL'rncr, dil' (llh undl..'r amkrl." gl..·nl..·rl."u~ itl/agl." gaf lil nug nil."\ gcpuhlieel..'nk rapp0!1I..'n O\I..·r lil..' Înt(lrmL'le l'conomie \al\ SurÎn,ulle. We illlen Il'\\llen ~Il'ull..'lper~lm>:l1 in I'aramarilw (1ll ... 1
name in lil· \\ Ij\.. 'lillI11unnl'-2), in SI. Laurl'll t. op L:mgatabbcIJ"" lil f>. lalt1bhi, in (iran 5:ml l en lIP (l11ll11l11' ... 11
logL·t1Ic nl l..·1I1a n g~ 1..'11 {lP liL' 1.:1\\ a ell f>. la fO\\ ij ne. De gdntL'f\ 11..'\\ den \\ aren l·lInec~~lI..·ho ud er:-, gu/"illll'eiro.\". \ rat:lm a,l rdl'r:-, goultbe\\ l'r\..er.. , lugl'nK'mhoudt'rs e n \ roU\\en dit: \ \'ellllel IlI..·n IIll'OnlaCI J..Ullll..'ll. De inll'l'\ 1\'\\ ~ /ljn al!!I..·nOt1ll'l1
in hl'l Srananlungll, In h... 1 Nd)'uka, hél Nedcrlaneb,. hC'1 POrlugl..'e... 11\'1 L n gd~ L'1l hel halh. Vuordtl arli\..eI heblK'1l \\\'
alk inti.)]"IIl;\u L' Haar bL't Ncdl' rl and~ \C'naa ld.
11 L'1 Surinaam~e goud b"'\tlllt l neh In dl' laag die bij gL'Ologell he\..L'nd ..t:lal a l ~ hel ' {iu~ana SdlIIJ'. \..n:.ta ll tJlle
gl'~[L'l' n ten \ an precalnhn ..chl." uudenlolll, Ill\" l'en OPPI..'[\ j:I\..lL' \ an ul1gL'\ ee r "1 5,OOU \..m en /i("h ulblre \..\..l'nd \ an
'·elll·/ul..·la dllor {;u);m;\, Sunnallle en Fran, Gu):ma naar hl'! Bra/iltaalhl' "ma/um' h'hlll .
DIl \\;Irl·n :1;IIl/tl'nIIJ\..c bl..'Jragen \Illlr {iL' Surinaam~l' Indthlril', /1..' \11..'leli L'L'h ler in hl'l nil'l~ \l·rgek\..I..'1l llll'l dl'
m\..lIl1l'll'l1 {It ... tl\ Iran:. (JU) :ma \ em \In l'n \\ enkn uil de guud\\ llltling Irl hall .. (i\l)nna \\ a~ hl'l prlxhlClieni\ ... au dl il
111,1;11/11 hllUg ab lil S\ll"lllame.
LJI..' \ oor ...... n \;UllL'll\ :ll ll'l1d .trli\..cl lI\..:r deLe uurlug V\)\\"'cr. 19t)~ .
Aanle\..l..'tlttlg..:n 1 hOllla~ I'ultm(:. 1994.
Dl' SI..'I Ia\.. rl'l'\.. I1Hll\dllll{ a:mlle rL'l"hlL'f\lI..'\cr (tn 11\'1 ah:u'l'll) \an,k l ap:tl1ahllllt.lu"ende plaal~l..'n (iral11ltlri ,,'11 (illtt"
Oio .
Ik l.h 'l/tlw:llhL' dl'L'I~laa\ i\map:"l (1-10.000 km ê ) 11I..· dlllP li.ill h..:url il1 tk ,tfgl."lupen lh.'~1..'111lJa 1..'1..'11 lIl\asil' \all al"\l l~'
Bra/tlt,tl1l' n lItl :m derl' ded~latl'l1, \\lnral Pa1":l, ge\..elld. Ikl a:mtal ill\\(l11l'r~ \,l!l d':/l..' deL'lqa;t1 :.Il'eg \';m \lngL'\":~'1
.~7.(H)() 1ll\\tlller~ IU (1)50 ll;tar 5~:!. O()(l in 1995 (f>.luming & VI..·..:ning 1(1)(, ' IS) .
VIIlgl..'lh De Warl' "1 tJd (-I n. . bruari 2001) /ijn Bra/ilialll..'n dl' grllllhlL' groep illlll1igr'HlI..:n \77 p\"lll.:eI1l), ~":\lligd d'1\.11
liuyam'/ell ( 12 prm:l."tll), J 1,,'lIiam'l1, Ncdcrlander .. en ("hilleh'tl. 111.'1 gt\"''''lC ,k ... 1 \ ,111 de ullil'il..·~'1 hll..'gd:tlel1 \ rl'l'lll
ddingl..'ll i .. \\ ... r\"/aalll til dl' IllljnbolJ\\. In 1999 \..regt.'n ot"fitil..·I..·1 .1 119 \re"'llldl.!!tl1gl'n l'en \\I..'r\..\l'rgunIlHlg Hl
SurinalllL': 6.1 procent \;Jn Br:llill"an:.I..', 12 \ all {jLJyanl'~'" en -I prO(I..·111 \all Nl'derl;lt nt~l' all.oll1:-1. Dl' rl·~ll..·rendl..' I\}
procenl h all..ol\blt g "UI J.:! \"lI1d\'n,
Bu\ en hl'l :.1\1\\ 1111..'e1" in de SUrin;ltll\'rÎ \ II..'r liggen l."el1 aantal Sal';ltlla\.. a l'n Nd~ u!..a dl1rJlen. lij \\unkn l rall~llligril l tl' 
dorpen gCllol."ll1d omdal 11:. bl'\\otll1d \\ordl..'n door Î\la rrolh die- hu n l){lr~phJl\ \.. eI IJ \.. e \\oongl..'hl..:d 1ll0L'~l l'n opge\I..'11
\:111\1 l'ge hl..'l \1 a"L'l1de \\a ll'r in hL'1 ~ tLl \\ lllel'f.
Oll!.. llC" L'lllpiri~..: h l' ~ IUlh e \ all Anlon ius-$m ib Cl al 0\ c r COlmncr":li:k ~d~ cn gtl lld/uckl."r~ b\'gin l l'n l'Îndlgl llll" dl'h'
con .. lal>:n ng: 'f",ll lgr.ulI \\ or\.. , :.u..:h as guld m ini ng. o n en ..:r.;:al.::. ":I)]! d ll llln~ Ih.l l ..:otU ribu l.: \ 0 the dl."\ dopmcnl 1)1' :...:\
\\or\.. · (1999: 6.3). 'The high dellland l'or :.e'Hlal ~el'\l(,\'~ :1I11ong gold Ill\\\cr .. \\I lh g.o ld alld 1l1Ll1lL'y hl .. pcnd, in
combin:llinn \\ tlh lhe ~(:Ir("("ne:.~ u I' \I'Olllen in IllO:.t gold mining :tr... as, n ...a led idea[ cunditinn:. for a thri\ ing ~C\
hlh!!1L'''' ( 199~ : x:n.
'PfIl~liIUI;\~ IIMIL' in Bra/i!' ISTO( 5 dl' jun ho de 1996: '0 4ue r...tlt/ l' thulllbo.' IST()/~' IJ 15M( :!O d~ uu lubro ,iL'
1'J9t), ' 11 i~lllria, dL' bkf(" (' Ixltl lbu rro.' ISTO /~' :f 1571, I () dl' IlU\ el11bro d ... 1999, 'Um falso bnl hanle ' ISTUt. i/ 1571, I ()
de Il\)\emhnl dt.! ItJ\)!).
DO\.. \ ... nll("ld ill;\nloniu~ -S nlll s(!99S: 80).
Mende, topt.!:. (19%: 5S-59 ) be~chrij li de gangbare praklijk in Mnl"ipa soula . tk Fnmse ' hOll fdsl :ltl vall ,t... ,!!JIf'imIWim.\ ': ' Ma rip:J,tlub ( ... ) 4UUO h:lbilanl s, la CO t1HllLJll": "'Sllllllieu lil' pa:':.i1ge dL' 11)00 dall(k~lllleS - SUr1ul bré:. il il..'Il S ljtli
lra\ ai lknl ~tlrs k:. plal.:l..'r:.. don I c n p:mkulkr à !knLlturp au S urin:ull , L e~ wed:.l."mh il :. döt:elldelll des Olt1t: ... ,~illth.
im e~ l i~"l'n l ,k's h'ilk:. mai~Olb en !o("alioll, elks dl'u.>': hml.!!:. ( ... 1 FIk, al'l'Ol11p,lgnelll <lu:.si k:. llrp"ilkllr~-bróitiells
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Wim J-/oogbergcll & Dirk Krllijl & Tholl/as Po/illlé
ou Bonis

-SUl"

les licu:( de tl<lvail en lanl quc 'cuisinicres'- formule quc flOUS <lVOIlS deja cvOqlh: (".) 'activil(:
rTl. EI les ra~sc'Ï rapides cl'UIlC il

proSlilliliollclic est inlen~e. Um: /luit avee un client 'coule' 10 gram mes cI'('IT (500
Iroi:. hCllTCS prévent altcindre de 2 a 6 gramcs d'or'.

14. Eell gram onbewerkt goud had in november :WOO dc waarde van ongeveer 50 Franse francs.
15. Interview van de auteur, met een concessiehouder IC Langatabbetje. 6 november 2000. Het gaat hier overigens niet 0111
een paradijselijke ~i lwl'.ic. De onbewogen concessiehouder merkte tijdens 111.;1 interview op. 'Ab ü.: niel meer in hel
1"1111(11'('/ willen slapen, worden ze doörverhandeld. Of verkocht aan iemand anders op een andere pkk."
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Th o ma s Poli1l1é is antropo loog en marron . Hij publi cec rd e di verse artik e len, o nde r and ere in de
Oso. over aspec ten van de l1larronsa mcnl ev in g. Dirk Kruijt is hoog leraar C ultu n:: lc Antropo log ie
en N id· Wcstersc Sociolog ie aan de uni ve rs it ei t Utrec ht. Hij publi cee rt ove r o nt w ikk c lin gsre lati es. militairen en wcdc ropbo ll\v na burge roor loge n. Wim Il oog bcrgc n is hoo fdd oce nt C ultu rele Antropolog ie in Utrec ht. Hij is c indreda cte ur va n Oso en van de se ri e /3 roll ll ell l'oor de SI/It/ie
I'all Suril/al// e.

Hans Ramsoedh

Surinamistiek 1975-2000

S

IIriname mag =ich I'crheugen op een groeicf/de helallgslelling VUil wetenschappers.

De plalltage-economie el/ hiermee samenhan-

gend de slaven/wilde!, slavernij. slavel1J'ebellie. marronage. hel ontslaan van murronsamenIevingen /liet IlIIlJ unieke A/in-Sllrinaamse
CI/ltllll!: cOlltractarbeid en de mlllti-etnische
samenstelling \'(11'1 de bevolking maken SI/riIlame lOt een imeress(fl// ollderH'Clp voor 011 der::oekers.
AUllvankelfjk lag hel ill de hedoeling een
over::iclll Ie geven \'(IJI de SI/rinaamse hisfUrjogra.fïe: historische stlfdies over Suriname.
De historiugrqfische illl'alshoek hrengl f'en
aantal beperkingen met :ich mee. Veel sociool
H-elellschappelijke, economische en geogrq(is("he stl/dies /II el een hisfUrische compo/lelll
:fjn strikt genomen geel/ historische s tIldies.
)IeeIvan de::e s fllClies :ol/den om die redelI hier
dl/s onbesproken blijven Om hel selectie'riterillln Ie ver/weden is ill dit artikel gekozen
\'(wr de invalshoek 1'(11/ de SlIrinamistiek Ollder SI/rinamistiek \'ersla ik de SI/Idie van de
Sllrinaamse swnen/el'ing in al haar (historische, sociale, economische, culwrele ell geogrqfîsche) facet feil . TOl de cultl/rele jáceflel/
kunnen onder meer \Vorden gerekend de relig ie, kUlls/en, taal- en Jeflerkunde. In de=e hijdrage laat ik de laal- ell fet1prkl/l/de huilen
hescho/lwillg. Ook /Jespreek ik hier slechts monogr{~fîeën, Voor een lIitgebreid over:ichl vall
artikelen op hel lerreill van de Slfr;nall/isfiek
vormen de hih!iogrqfîeëll ell catalogi (=ie hierollder) een goede ingang.
De ophO//ll' van cle:e b(jdrage is als volgt.
Dit over:icht is opg(:'!wllgen aal/ een aal/lal
,hem{/ algell/ene -"flle/ies, politiek en po!ifieke
I'erhoudiflgen, sociale en econolllische ge-

s:

schiedenis. religie. p/alllage-ecollomie. s/m'cn
en slavernU. e/nische s/lldies, geogrqfische el/
ollfwikkelingsstudies. De=e bijdrage \Vonll fel/stolfe afges/olen m eI eell aamal opmerkingen
over de aard van de SurinCllllisriek. de dekolonisatie van de Surinaamse geschiedscllrUving
el1 engagemellf ulccllfrismen il/ de wetenschap.
Allereerst begin ik II/ e/ een bespreking \'(11/ de
bronnen voor de Silril/oll/isfiek.

BRONNEN VOOR DE SU RINi\MI ST I5K
Bibliografieën of catalogi zijn onrflisbaar a ls
'apparaat' of bronnen voor de hi storiog rafie of
in dit kader de Surinamistiek, Een goed hulpmiddel vormen hierbij de door dc Caraïbische

Afdeling (Cara I) van het Koninklijk Instituut
voor Taal-. Land- en Volkenkunde (KITLV) in
Leiden uitgebrac hte bibliografieën over Suriname. 1 In deze bibliografieën treft men een
0psolllmin g aan van monog rafie ën ell artikel en
die aanwez ig z ijn in de bibliotheek van het
KITLV. Naast deze bibliografieën van Ca raf is
door de Univer-sitcitsbibliothcck va n Amsterdam ee n Surinamccatalogus:! uitgebrac ht.
Deze catalogus bevat all e tite ls di e va naf de
zeventicnde eeuw ovcr Suriname z ijn ve rsc henen en die aanwezi g zijn in deze bibliothee k:
Gem rd A, Nagelkerke, SI/ril/all/I', A hihliogmphy I fJ40
J980, Leiden 1980 (2.596titt-Is); Jo Dcrkx en Irene Rolfes,
Surillame, A iJihliogmpJll' I Y8()-/I)SIJ , Leiden IlJlJO ( 1.926
!iteJs); Ire lle Rolfes. SIi/'"il/(il/Ie, A hihliogrojJh,r JWN-/fJY5.
Leiden ]lJ97 (3,321 ti tels), De catalogus \)11 het K1 TLV is
ook op internet tc raadplegen: www.kitl\.nl
! , Kee~ van Doome en Mi chil'I van Kempen, SI/I'I"ollle('(/{(l iogus l 'all de U/lil'('/'.Iill!i{,lhih!iIJI!J('eJ,. l'(lil ,. /mS(('rdlllll,
Amsterdam IlJ95 (7,956 titels),
I,

Uw, 7('jdschr{fi \'Oor Surinaamse Taalkunde, Lellerkllnde. Cultllur cn Gescl!iedenis 20f I): /28-/47

Surinalllisriek /<J75-}()()()
dc vrocgstc bellettristische uitingen over Suriname. reisverslagen. plantershandboeken. een
grote co ll ectie kai1rtt::l1. geschi~ dkllndi ge. politieke. ecolloll1isch~ en rechtskundige verhandelingen.
Over de marrons (1667- 1975) is er een bibliografïc' va ll de hand van de Amerikaanse
antropoloog en Saramakakcilner Ri chard Pri ce
verschenen. li et ee rste dcel va n deze bibliograri c beval ee n historische inleiding waa rin Pri ce
in gaat op dc historiseh-demograrische ontwikkelingen, de slavcnsi1men leving. marronage en
de koloniale reactie. alsmede de vormi ng van
versc ll illende marron- samcnlevingen.
Voor beknopte achte rgrondinformati e en
lite ratuurverwijzi ng is de in 1977 ve rschenen
EI1l~\'c1()pedie 1'(111 Sl/riname,.1 als opvolger vall
de in 1917 ve rschenen Encyclopaedie \'C1I1
Neder/andsc" West-Indië. eveneens ee n belan grijke ingang. De Encyclopedie 1'0 11 SI/riname is feitelijk aan een update toe.
Voor de meest rece ntc uitgaven is me n aangewezen op de sinds 1990 door Caraf jaarlijks
uitgebracht e Carihhetll/ Abstracts waarin rccen t verschenen mo nografieën en artikelen
over het gehele Ca raïbi sc he gebied z ijn opgenomen. In Oso treft men twee keer per jaar ee n
overzich t aan Véln recent ve rsche nen literatuur.
In een drietal llummers vall Gso vindt men
daarnaast eell beschrijving van Surinameco ll ect ies in Suriname en in Ncderla nd. 5
Ook de door IBS en de afdeling Cu lturele
Antropologie van de universiteit va n Ut recht

\. Riehard Priel'. The CI/iol/a ,\/(I/'f/Ol/S. A hi,\/oriclI.{ Ulul
hihlioJ,!I'lI/)himl immcllll ·riol/ . l3altimorc!London 19 7(, : Thc

JotlllS 1tupkins Ullivasi ty Press.
11.13. Sncllcm;llll'l\ Joh . F. Snc\\clll<ln. EI/(I'clopal'die 1'111/
Nederlandxeh Ul'.I!- lnditi. Lcid~n 1914-17 (herdruk in
1981 : Emmcrinl:i): W. Gordijn, Ellcyclopedie 1'lII1 SII/'ilIllIlIl'. Amsterdam 1977: Elsl'vier.
<. Zie Oso 7 (2) en S ([ en 2).
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uitgegeven Surin:lat11s~ Brolll1Cnserieh IS van
groot belang \001' de !'i tudi c van Suriname. Met
deLe Bronn~nserie wordt beoogd ongepubli(eerde dm:umcntcn die.! van betekenis kunnen
z ijn voor de studie van Surinnmc toegankelijk
te maken.

ALGEMENE STUD IES
Van Liers Smnen/e\'illg in een grensgehied
(eerste druk 1949) geldt nog steeds als de
meest gezaghebbende inleiding in de Surinaamse geschiedenis. Het accent in dit we rk
ligt op de periode vóór 1945. In de herdrukk en
(laatste e n vie rde druk in I98..J.) heeft Va n Lier
gezorgd voor eell actualisering lOl 1975 . zij het
summier.
lil 1990 completeerde Cornelis Goslinga.
tot aan Lijn cmiritaa t hoogleraar aan het Ce nt er
for Latin Amer ican Studies van de Unive rsity
or Florida in Gai nesviiie, zijn trilogie (2.274
pagina's) ovc r de gesc hi ede ni s van de Nederlanders in het Caraïbisc h gebied tu sse n 15 80 en
1942. 7 Goslinga heeft deze geschiedenis valluit ee ll Nederlands perspectief besc hreven en
z ijn toonzetting is soms koloniaal.
~. rn dele Bronn(.'lIs(.'ric lijn inmiddels 21 nummers vcrschenen. Dele numlllc rs wordcn hij <1(.' \crscht11en<le thcma's behandeld . Dc I3ronl\ellseric \ ('r:-chl'cn aam ankctijl..
( t 97~) lIb IJr{)//111'1I WJ(!/' de .'(mlie ''1111 Bosneger.wme,,lel'Ïngen (IJSB). Met ingang \all 1985 werd d(' Bronncnseric omgedoopt in IJI1)//llell 1'0111' dl' swdi" ,'(111 A/i11SIll'ill(lIlIll"I·~{/I/I",lfel'ill).:1'1/ (IJS. /). Sedert 19')7 heet de7c
rccks: BI'OIIII{'/l WK1/' de SI/tdie 1'(11/ Suri"tllI/(, (BSS).
'. Deel I : The lJufell lil ,he (,(//'ihh"(/11 mul on rite Wild
Coasl. J580-lfl81J. Assen 19 71: Vnll Gorcum: . Deel 2: Th"
Dmell ill ,hl' ('(/I'i/l/le(lll (IIul ill lilt' Glliww.1 IM'/J- 17V/.
Assen r9R 5: Van Goreum: Deel 3: Tlle Dil/eh il/ Ille
Cu/'ihhellll wui I" SIIl'iI/{/lI/e 179115·!IJ.jl. Assen 19YO: Van
Gorculll. V:Ul de hand van Goslinga \crsehcen eerder l:cn
beknopte en nog'll illlprc~:;ionisli sdic overzichlsslmti!.· over
Suriname en de Nl:{lcrlalldse Antillen: A sho/'! hi.l'IOIy or
,h .. Nefher!wul.l· Alilil/es mlll Sl/ri//(lIII. Thc Haque 1979: M .
NijhofT.

Hans Ramsocdh

130

In 1983 versc heen Albert He/mans mag-

num opus waarin hij de gevo lgen van het kolon ial e beleid voor een hypothetisch "GrootGuyana", het gebied tussen de Orinico, de Atlantisc he Oceaan en het noordelijk deel van het
Amazone-gebied (Suriname, Guyana, Frans-

Guyana, Venezolaans en Braziliaans Guyana)
blootlegde. Helm ans FO/lering (in 1995 herdrukt) is een uitgesproken voorbee ld van een

'histoire

cn gagé'.~

Ontstaan uit een sa men we rkingsverband
tu ssen Surinaamse en Nede rl andse hi storic i
verscheen in 1993 Geschiedenis van Suriname.
Van Stam tol slaal. 9 111 deze publicatie wordt de
gesch iedeni s van S uriname thematisch behande ld.
Een gedegen overzichtswerk vormt Geschiedenis van Suriname (1995)10 va n de Nederlandse N RC-jollrn alist Hans Buddin g h'. Dit
boek is in 1999 herdrukt en geactualiseerd. Tot
1980 baseerde de auteur z ich op secunda ire
bronnen . Voor de ontwikkeli ngen na 1980 putte
hij uit eigen ervari nge n als Suriname-wa/cher
bij de NRC. Interessant is voorts dat de auteur
vee l c ijfermateriaa l over de periode na 1980
bij een heeft geb racht. Van Jan ssen ( 1986) en
VerscllUuren ( 198711994) verschenen eerder
beknopte ove rzic ht werken over Suriname. I I

~. A. Hclman. DeIolterillg 1'(/11 Eldorado. Eell ecologische
geschiedellis I'On de vijf Guyana \, 's-Gravenhage 1983 :
Nijgh en Van Ditmar. In 1995 is dit boek in een tweedelige
pocket-uitgave herdrukt en door de historicus Hans
Ramsoedh geactualiseerd (Kmniek l'a/1 Eldorado, Amsterdam 1995: In Oe Knipsc heer).
~. Evelicn Bakker & M. Hdssankhan & Leo Oalhuisen en
Frans Stugh, Geschiedenis vun Suriname. Vtl/J stafl! 101
staar. Zutphen 1993: \Valburg Pers.
10 . H. Buddingh' . Cesclliedenis VUil Suriname, Utrecht
1995: Het Spectrul11 (tweede druk in 1999).
11. A.M. Janssen, Suriname. ollfwikkelingsland il/ hef
Caraibisch gehied, Amsterdam
1986:
SUA:
S.
Verschuurcn, Suriname. Geschiedenis ill hooj(lIijnen,
Utrecht 1987: liES, herdrukt 1994: SOu.

POLITIEK EN POLITIEKE
VERHOUDINGEN
In 1978 schreef de Amerikaanse politicoloog
Edward Dew een 'klassiekcr' over de S urinaamse politiek:The di/Ticl/ll .floll'ering ol
SurinGmY Deze studie beslaat de periode tijdens de Tweede Wereldoorlog tot aan de onaf11anke lijkheid in 1975 . Uitgaande va n de
theorie over pacificatie-democratie 13 analysee rt Dcw de na-oorlogse politieke ontwikkelingen in termen van etn ische verzuili ng
(co nsociatie-democratie). In 1994 kwam een
vcrvolg op zijn studie van 1978: Tlle frol/ble in
Suriname,14 I-licrin behandelt Dcw de periode
na de onafllankelijkheid tot en met 1992. De
optim istische toonzetting In Tlle dfUiclIl1
jlmvering maakte plaats voor teleurstelling
door de ontwikke lin gen in het onafllankelijke
Suriname. De plurale dcmocratie en het vraagstuk van de levensva tbaarheid van jonge staten
als Suriname en de Nederlandse Antill en als
auto nome een heid z ijn central e thema' s in
twee studies van Lagerberg (1985 , 1989).15
Na 1975 diende z ich een generatie Surinaamse aut eurs aan met belangstelling voor het
e igen verleden. Derveld (1982) beschreef de
politieke integratic va n Javanen. 16 Een interessant aspect in zijn dissertatie is de relatie

12. E. Dew. rITe diJJiclIIf jlowerillg or Surinam. Ethnicity
and polities in a plural soc iety. The Haque 1978: Martinus
Nij llOll
1:1 . A.
Lijphan, DemocraCI' În PIl/ral Sucielies: A
Compuralil'f! Exp/omlion. New Haven 1977: Vale
University Press.
14. E. Oew, The !/VI/Me ill Suril/ome 1975-1993, Westpon
1994: Praeger.
IS, K. Lagerberg, SI/riname ·S5. een \'(1/) dilemma I'all I'(Jj'
en klasse. Tilburg 1985: IVO; K. Lagerberg, Ol/vol/ooid
lier/eden .De dekolonisatie I'an Suriname ell de Nederhmd.l'eAl1Iillell. Tilburg 1989: IVO.
I~. F.E.R. Derveld. Polifieke mohilisalie en illfegrarie 1'(11/
dl' JUl'(well ill Suril/ame. Tr:mwlII'edjo en de Surinaamse n(/tiof/ale politiek. Groningcn 1982: Boum:\'s BOekhuis. Diss.
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tussen po litiek en reli gie. Choenni ( 1982)
maakte ee n ve rge lijkende studie van de rol va n
Hindostanen in de politi ek in Suriname.
Trinidad en Guyana,I 7 Naar aanleiding van vijf
jaar onaf1HlIlkelijkhcid redige erde Willem sc nt ~
een bundel opstellen waarin overheersing (koloni ali sme en militari sme) en verzet (oud en
ni euw) de rode draad vormen . Chin en
Buddingh ' ( 1987 ) besteedd en aandacht aan de
na-oo rl ogse o ntwikkelinge n met daarbij een IC
gro te aa ndac ht voor de rol va n de linkse politi eke partij en tussen 1980 en 1987,1'1 Ondanks
de grote betekenis van de vak beweg ing in de
Surin aa mse samen leving was er lange tijd in de
wetenschappelijke literatuur weinig aandacht
gesc honken aa n het va kbondswezen. De di ssertati e va n Campbell (1987) voorzag in deze
omissie. 20 Op staatsrechtelijk gebied ve rsc heen de di sse rtatie van Fcrnandes Mendes
(1989). Hij maakte een staatsrec htelijke analyse van het proces naar onaflwilkelijkheid en
steld e dat Suriname eerder te laat dan te vroeg
onafllankelijk werd. 21 Ook kan genoemd worden de studie van Munneke (1990)" naa r de
staatsrec htelijke ontwikke linge n tussen 1975
en 1987. Ramsoedh ( 1990) schreef ecn dissertatie ove r de koloniale politiek en beleid va n
gouvcrneur Kiel stra tusse n 1933 en 1944 .21
17. C. ChOl'nni. lfilldr!t:Slall/!11 ill de pu/iTiek. Een \'erg('/ijk/!//de .\',,/(lie I'an hllll pusiTies in Trinidad. GII.\"(I//{/ /!II Suri111111/(1 , Rolterdam 19!o:2: Futil c.
1~. G. Willemscn. SJlr;naml'. de schele nl1aj}ulI/ke/ijkheid.

Uitrecht 1983: Synopsis.
r". H.E. Chin/ H. Buddingh·. SlIril1all/. Politio. Ecollomie.,·
rl/U/ SOCi(,(l', London 198 7: FrancIo'S Printer.
!II . E.E. Carnpbc ll. VlIkh"\I'/!gillgen arheidsl'erholldingen ill
Suri//all/e. Tilburg [9R7 . Di ss.
'; 1. H.K. Fcrnandes Mcndcs. Onafhankelijkheid e/1 par//!melJ/air .'·Te/se/ in Suri//(llIIe. Noo/d/ijll!!11 ;'011 een nieu\\' ell
de/l/rJclwisch .\·wmshesle/. Zwolle 1989: Tjecnk Willink .
Di ss.
2!. H.E Munn ckc. De Surin{/all/se cO/lsriWliOllel1! orde
sillds /975. Nijmegen 1990: ARS AEQU I LIBRI.
! J . 11. Ramsol'dh. Ko/ulliale poliTiek ell he/ehl om/er gOI/\'enu'w' fl.id sTm /933-19.J4. Delft 1990: Eburoll. Diss.
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Ovcr zijn erva rin ge n als ambtenaar op het
mini sterie va n Buitcnlandse Zaken in Suriname en belast met de Nederlands-Surinaamse
betrekkingen sc hreef de Surinaamse socioloog
Schalkwijk (1994) een studie w<larin de haatliefde-verhouding tusse n beide landen het centrale th ema is. " Jules Sedney (1997)" , premier tussen 1969- 1973, besc hreef de parlementaire democ rati e in de Jllulti-etnische
Surinaamse samenlevin g in de period e 19491996. Democrati e, etniciteit en politi eke
mac htsvorming vormen dc drie ce n(['a le
th ema' s in zijn boek. Ook van en ovcr een
aantal politici versc henen publicaties. Azimullah (1986f~ sc hreef een pol itieke biografie
over Laehmon. Wern ers ( 1 998) ~7 maakte ecn
studi e va n de politicus Pengc !. Breeveld (2000)
promoveerde op laatstgenoemde politicus. 1,';
Wijntuin ( 1994), parlelllcntsvoorzitter tussen
1973 en 1980, schreef zijn politieke memoircs.
~1I Hij maakte ee rder studie va n de pater-politicus Weidmann cn de va kbond sleider Louis
Doedel.·lo Haakmaat ( 1987)31, minister in dc
rege ring Chin A Sen (1980-1982) sc hreef even-

~J . M. Scha lkwijk. SI/ril/ome. hel sTeenIje il/ de Nederlandse schoen: 1"(11/ ()/1{d}/{/nke/ijkheid TOl Raw/I\'crdmg.
Paramaribo 1994: Firgos.
1<. J. Sedncy. De roekOIl/ST mI! (II/S \'('rledl'n. De/l/(Jc/"{/Tie,
cmicirf'it ell politiek(' mochrsl'erlwudillgell if/ Surill(/II/e.
Paranwribo 1997: Vaco.
~~. E.G. Azimu llah .J(lgt.'l"I/aTh L(lchll/ol1: Een po/ilieke hiograjie. Paramaribo 1986: Vaco.
17 S.I::. Werners. Johan Ado(f Pel/gel ell de geest 1"(/// =UII
Tijd. Pa/"c1l/!a/"iho 1998: Firgos.
!~ . H. I3rceveld Japie Pe/lgel 19/6-/970. Et'f/ SI/ril/aall/s
po/ifieu.l· ill Coraihisch "ersp('ctil~t: Schoorl 2000: Conse rve. Di ss.
~~. E. Wijmuin. Re.flr:clie.\· op mijll politiek I'er/edell.
Paramaribo 1994.
111 . E. Wij ntuin, Wr:idll/Ollll. gn)//d/e&.~er \"([/1 het algemene
kiesreclu ill Surinall/e. Parmnmibo 1996; E. Wijntuin.
Louis DoaJe/. Martelaal" wwr het Surinaamse I'ulk.
Paramaribo 1998: Leo Vielor;
.\1 . A. Haakmat. De H'I'ollitie uiTgegledell. Amsterda m
1987: Jan Mets.
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ee ns z ijn me moires. De ze o ud-mini ster stelde
in 1996 zijn politieke obse rvati es te boek."
Van de Hind ostaanse politieke partij, de VHP,
versc hee n in 1999 ee n gedenkboek H
De problemen en dilemma' s va n de voo rmali ge Nederlandse koloniën in het Caraïbi sc h
ge bied worden door Oostindie ( 1997) besproken. J4 In opdracht va n de Nederlandse rege rin g
publi ceerden Oostindie en Klinkers (200 1)"
een driedelige studi e naar de betrekkingen tu sse n Nederland e n de (voo rm a li ge) koloniën in
de West in de periode 1940-2000. Inge Klinkers (1999) " promoveerde eerder op het Nederlandse dekolonisatieproces in de Caraïbe n.
Meel ( 1999) " sc hreef ee n studie over de S urinaa ms-Nederlandse betrekkingen tussen 1954
(to tstandkomin g va n het Statuut ) en 1961 (de
mi slukte Rondctafel Co nfe rentie). Hij besteedd e hi erin ook aandacht aan de ro l van het
Surinaamse nati o na li sme. Eerder ve rzorgde
12 • A. Haakmat. l/erillll('rillg<'I! (/(/n de toekomst vall SlIrinallle, Amsterdam 1996: De Arbciderspers.
1) , Gedellkl)()ek 50 j(l(lrli )()/'IIitsln: l'ende I-Iervor-mingsparlij. VNP 1949- 1999, Paramaribo 1999.
14. G. DosIindie. Ilel paradijs over=e!.'. De Nederlandse'
COlYlihell ell Neder/alld, AmSfcrdam 1997 : Bert Bakker.
11 . G. Oostindie & I. Klinkers. Kn ellende Koninkl1jk,<;hflll den . /-Iel Nede r!lInd.H' dekolonisatiebeleid in de Caraïben
194fJ-2000. Dcc l J. 1940-1954. Deel 2, 1954-1975 , Deel 3.

19 75-2000. Amsterdam 200 J: Amsterdam University
Press. Aanvanke lijk 70ll deze dricdr lige studie in december
2000 uitkolllen. De opdrachtgeve r. hel ministerie va n Binnenlandse Zaken. \\·elgert , ooralsnog tocstemming te geven , oor publicatie. De au te urs 70udcn volgens het mini stc ric te ruimharti g hebbe n geput uil vertrouwe lijke inrormalie van dc ove rheid . De publicmÎcdawlll is thans 200 I.
Van deze trilogie verscheen tevens een publieksedi!ie:
Ooslindi e & Klinke rs. I/ef Koninkrijk ill (Je Caraïbell. Een
korre geschi(!(lenü " (111 hel Nt'der/(il/{l\'(! dekolonisalieheleitl 15NO-}()OO. Amsterdam 2001: Am stcrdam Uni vcrs ity Press .
\~. ln ge A.J. Klinkers, DI! weg IJa(1I" hel StalUlIl: hel Nederlalldse dekolollismie/)eleid ill de Caraihell (/940-1954) in
I'erge/ijken" Jler~'pecliet: Utrecht 1999. Diss.
I, . P. Meel, 7k'isel/ ml/olloll/ie /' 11 ()I)(/flumkelijkhl!id. /Vederlallds -Surina(J llls e helrl.'kklllgell IY5 4- jfjól. Leidcn 1999:
KITLV Uitgeve rij . Di ~s.

dezelfde auteur 1l< een bronnenpllblicatie over
de linguist Jan Voo rhoeve ( 1923 -1 983) die zich
be ij verde voor dc opwaardering va n het Sra nan
met dc uitgesproken bedoeling om daarmee het
ze ltbewustzijn va n de Creoo lse bevolkingsgroe p Ie verhogen. Voorhoeve was eve neens
betrokken bij de nationali sti sc he groe pering
Wie Eeg; Semi ro ndom wij len Eddy BrunuL
Naa r aa nl e iding va n vijfe ntwintig Jaar
ona Olank elijkheid redi geerden Hoefte en Meel
(200 1) een bundel opste ll en (religie, kunsten,
econo mi e, migratie. politiek. taal- en letterkunde) ove r Suriname in de twintigste eeuw. J '!
Het o nt staa n en de o nt w ikkel ing van het
Surinaa mse nalionalisme werden beschreven
door de Nede rla ndse journali st en Surinamekenner Jo hn Jansen van Ga len.40 Ooit noemde
de Nederlandse minister-president J. den Uyl
( 1973- 1977) de onaO'a nkeiijkhcid va n Su riname het voornaamste wape nfeit van z ijn premierschap. Over de houdin g van de sociaa ldemocra ten in Nederland ten opzichte va ll Surinam e sc hreef J0I111 Jan se n van Galen evenee ns ee n studi e,41 Eerder gaf hij in Kapofte
pla l/fClge ee n impressionistische sc hets va n de
gesegmentee rd e Surinaamse sa menl ev in g met
daarbij veel aa nda cht voor de ontwikkelingen
tussen 19 70 en 1975Y Het Surinaamse nationalisme is eveneens het onderwerp van een in

I~.

Op :oek mwr SurÎnllillllse I/ormen : lIagelaten gescl/rij~

lell

1'(111

Jall Voo r/u)(! I'e (/ 950 - 19ó/). GescleC-lecnl inge-

leid en Van aante ke ninge n voorLien door P. Meel. Utrecht
1997: BSS . nr. 20.
De oorspronke lijke versch ij ningsdatum was november
2000, maar is thans voorja,1r 2001. R. I-I oefte en P. Meel.
S/i/"in(lllle in Ihe Iwenlieth ("ellfw~l': COllfilluilies wui
dis("(J/Irjnuili es. 2001. USA: lan RandleiMarkus Wiener.
-10. John Jansen van Ga lell.ltelenachlsdroo/ll. Suril!(lllll!, erjenis 1'(/11 de shl1'el'llij, Amsterda m 2000: Contact.
41. John Jansen vun Ga len, Het SlirinQ lI/ e.\~n/(lroo/ll , De
P\'lIA III.\'S (;' 11 /Jell Ilaag ell Pa/"{/II/ariho. Amsterdam 200 I :
BeT! Bakke r.
4'-. John Jan ~ cn van Galen. KO!1vfle plal1fage. SlIrillallle eell
JJollands(' el/i'nix. Amsterdam 1995: I3alan s.
19.

SI/riHam iSf iek /975 - ]()()f)

\oorbcre id ing Lijnde d i!-sertatie van Edw in
Mars hall.
Ovc,;r dc mili taire staatsgreep en de nas lee p
ervan is veel gepubliceerd het merendeel door
jour na listen: de vorming va n hel Suri naamse
leger (Verstege n 1997t \ , dc staatsgreep-J-J
(Slagveer 19RO. 1300m 1982. I-li ra 1983.
Vcrhey/Wcstc rl oo 1983. Carde nas 1988). de
Dccc lll bcrl11oordcn-J ~ (Sarim un 1983 , Wako
1985. Bocrboom/Oranje 1992). de sche nding
van Illcllscnrcch ten -Jh (BOs~uy l /G r i fll ths 1983,
OAS 1983. Amncsty Interna tional 1987. Moi
Wana '86 1991.1992). de telefooncoup van
1999.\' , BOlltcrsc-Js (Oltmans 1984, Van Mlilic r
1990. Va n Wcstcrloo 1993). Brunsw ij k"
(Herre nberg 1986, Va n der Beek 198 7). dru gs'/'. ~1. Ver~lege n .I/lI'lIUt'/1 Ol/derde \chijlllral'el'\'.
Hili

hel .""/Inl/UIIIII.\<' 11');:.<'1, A m ~tcrd ,lIn

f)('

I'rijs

1997: Sucren.

4.\.1. S lag\el.!r. f).' //(/chr \'U// dl' /"'1'01111;1'. De Slllll{\}j/vel';/l
SlIrinllllll' 011 251('11,: I VS(). Paramaribo 1980: Kersten ; H.
Hoo rn, SI/UIf\ grel'p ill SI/ri/w //,,'. IJl' (ll'sllIIld 1'(//1 de ),('/'gewHell lil' de I 'f/e/ gl'\'(llgd, Ulrl.!chll Alllslerd:ul1 1982:
Veen: t , Verhey & (i , van Wcstcrloo. Ile/lege rg ro en e Suri111/1111', Alll.~lerdiltl1 19/13 : Vrij Nederland: S. Hira. Baluns
l'llli I'ell Cflllp , Dril' jare/I 'SI/I'ilil/alll.\'{, rem111lil' " ROllerdam 198J: Futilc: Q. Canknas, f)e 1'1'1 'Olllli" 1'1111 scrgl'lIl111'11 . G.'/IIi.~ "lIi,1 1"1I/1II1j1l )1'('1'1. als residel'elld ulllhus.lw/el/1'

I'all Cllhll, NiJ llll.'ge n 19S5 ,
~ ' . De DI'l'('I/I/I('I'I/wIJ/rI.'1I il/ SI/ril/Uil/I'. li' l'slag Hili {'('II ooggellligl' (J , Sarimun). Bu:-.:-.um 19 ~n: Unl1ed Nat ions
('ommissiOIl (lJl l lllman RI g hb, 19H:'i Report by thc Special
Rappo rteur ('111 sulllllHlr) or arbi lr.uy cxeculiolls (A . Wako),
12 febr. 19:-:5: 11. IlOl' rbuOIll & J. Oranje. De ,'(-OecI' mherml1lm/ell. Slaglcl/(ull/lI' (/I 'er SI/ril/amt', 's-Gra\ enhage 1992 : BZZTóll.
~". M, IlO~:-'U yl & J, Grinïlh~, l1 uman righh In Surin:lTlll.! :
rq)()r1 ora missllln Febr. M:m'h 19R3, Gene\ a 1984: Inlcrnational COTlllllission of Juri ~b,: Rl.!port on thl.! s ituation of
httlllan rig hls lil Suriname. Washlllgto ll D.e. 1983: OA S,
Gl.'lleral Sccrdariat: Amn esty Intcrnationa l. Suriname:
Schendingen \ an (k m ~ n sl.! nrl.' ch t~n ~ ind s juli 1986, AIllsl..:rdal11 19S 7: Moi W;lI1lla 't<:6: Tllellsl.!nrechtcn 199 I Suri/Hl/Ile. Paranwl'ibo 1992: Mo i Wana '~6, Mcmre Mo; Wana,
Pa raillaribll 1')91.
~ '. A.P. 13ang()er.l)" Ide!i/l)I/('O/lII: gnmdll'el, redu (,III/Wc/il
111 SI/rilla lll e. Z'1l'll'11l1l'er 1991 .
ol'. \V 01tman~, lI'il/l'l/I Ollll/WIS ill ge.I,!)!·"/.. 111('1 !Jes;
Ll(lIllI'/'.\'(',AI1l:-.ll!rdaI1l19~4: Jan Mets: L. va n Mulier& Des i
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ha ndc l'() ( lI irsc h land 1993, l-Iaene n 1999. Va n
de n Heuve l 1999), Bosncgc rvlllcill e lingcn"
(Polimé/Thockn va n Ve lzen 1988). ve rzet. de
politieke rol van de m ilitairen en de
m ilitarise ring van de sal11enlevi n g <;~ (SedocDahlbe rg 1990. Bra na-S lllItc 1990. Paynel
Sulton 1993. C arl enc .I. Edi c 1994). kri tisc he
s tu dies over de ro l va n de mil itai ren (Kross
1987. I'"ra 1993. 1996cn 1998). "
To t slot kan wo rde n gewczcn op de int crnctpaginêl va n de Nederlandse kwa liteits krant
dc NRC die achl crgrondi n format ie biedt over
Surinnmc. q
lloull'rsl'. [kl.ololli\fllit' el/ IW/iO/UIIII leidendwp.
Nij megen P,lr:ullariho 1990: t\ laslba: G . \:I1l \\'öt\!rlon, Ol'
1{/c11.\ Ie i/agell \ '(/1/ ('t'lIl.o!tmd. S/lri//aWIJ.H' ,wlir,c,\ , Amsterdam 1993 : DI.! Ik/igl.! BIJ .
./~ . 11 . ller/'~' Ilbcrg. 11t'1 l'cl'\ chijnH'1 RI/II11Î( HI1/II~H'ill.,
Par.unarihu 19H6, F. ';11) ~kl lled.. RI/llllie BIlIII.llrijl. . O(/gIm"" \'llll t ' t'l! \'t'/':t'/I\lnj de/'. Wl.!c,>p 19S7 : Cl.!ntl.!rbud•.
<10, F. lI irsdllan d, {)(},\.IIÓ· ,\foeI/go '_'9() 1/111'. Den lIaag
)91.)3: C:I~ I Puhll shing: M. lIaCIlI.'I1, 11(/(/.\ BUllla,le. 1>.'
kmn/..:inllige ill c!t/

(I/I

!te/

SlInIllWIII.\1'

drl/g,l·kaNd.

A1ll-

13alan ~:

J. \ ;ln dc nlleu\el, {){'jac!tl (lP De,\ i
1/(//11,'1'1'1'. Ilot' /tet SI/ri-/u//'/el d(' ,\Ieder/Wil/St' dl1lg,\l/wr/../
\ '(' /'/11 '('1'1/1', (ira\.:nhil~r: 199<) : BZZTó ll ,
1
1 . TS. P,)!i ml: & 11.1TF. Thodcn van VclLl.!n, / " l/cltrl'IiIl,1!.('II,
st..:nlam 1999;

op\lw/delingell ('/I (111(/1'1'1' Bo,\IIt'geJ'.\ ,'Uil Oo.\I-Sl/ri//ulIIl'
!Y8fi- /V88, Utrechl 19H!.': I3SA, nr. 13.
I~ Il. Sl.!uoc-Dahlberg. (rcd .). 711(' IJ/lldl ('o/,i"h.'IIII.
Pmspl'c/s lól' OeIllO('/'{/(I ', New Vo rk 1990: Gordon anel
Brl'ach; G, Brana-Shut\! (r~'d , ), Relil'lfll/( 'e wll/n'bel/ioll il/
SI/ri//ollle: OM (//ul "1'11 ', Willianu,burg 1990: ('ollege ti r

William :lIId Ma r) . S lUdil'~ in Tlmu Wo r/d Sl.!ric~: A. Pa) nl'
& t~ Su llon (rl'd, ). ,11111/('1'1/ ((//,ill"e,," poli/io. Ualtimorl'
LOllllon 1993 : The John:. lIopl.. ins Un i\ ersity Press, " il'
hierlIl de bIJ(h~ l gl.! 1<111 Meel; ( 'arklll' J. EdÎt:. DCII/OCIlILT il/
rhe ( 'arihhf'tIIl . ,\h,I/1l/1u/ rl'llli/;(' \, \\b.tport 199-' : Praeger,
7ie Ilierm de hiJdrag~ \ an Sl'doc-Dahlbl'rg.
<'. R.E KI\)~s . ..11/(11'1'\ 11/(/(/1., her I('\'el/jedlu,d Dt' dreig"l/dl'
)'ai/h'i/lllllg \'(/11 rit' .I/ual SI/I'ilwlllt'.lironingen 19S7: Mtllb~es; Theu Para. /11 de I'/'!tadlllr 1'1111 ril' ,\/all/lillo". Poli/idt'
{'.ISOY·I. Par ~IIlHl riho I ,,)9J: Sra ll:1Il Bul-.u : Theo ram./klogell
IlIl/d. Para m:l riho 19\)(1; Theo Para. H·I'I/al. dl'/' lI'ijsh!'iIf. I/e/
)'/'r!lIlIgt'lI )'//11 SI/I'I///I//It', Amsterdam 199R: IJl! 13C/ige Hij .
<4, WWWlln;ul , Il icr ,hlssil..'rs & cahicrs k likken en \1..'/'v(ll ge n ~ S uriname I-. k/e ll , In hel doss ier Surinalll": \ indt mcu
alk artil-.l'I~'n die sedert 1996 il1 de NRt· O\l'r Suriname zijn
\ Cr,dlelll'I1,
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Hans Ramsoedh

SOCIALE EN ECONOM ISCHE
GESCHIEDENIS

zich op het koloniale beleid, terwijl Heilbron 60
hel ontstaan en de eerste ontwikkeling van de
kleine boeren behandelde. Beide auteurs

Massale emigratie is de prijs die Suriname 011der mcer betaalde voor de onafhankelijkheid in
1975. Het Surinaamse migratievraagstuk (emigrati e en retourmigratie) vormde medio jaren
zeve nti g onderwerp van studie door de antropoloog Frank Bovenkerk , thans hoogleraar criminologie in U trec ht ;~ ·~
Een aantal Surinaamse auteurs schrccf hccJ
duidelijk va nuit een ideo logisch perspectief.
Met zij n Val/ PrillI)! lor en mei De Kom biedt
Sondew Hira (1982) een materialistische visie
op de ont wikkeling van de Surinaamse maatschappij en de gesc hieden is van hel verzet in
Suriname. l-lira 56 bekriti seerde in deze studie
Van Liers plurale benadering in Samenleving in
een grellsgebied. Willemsen (1980) en Heilbron sloten met hun publicaties aan bij het
werk va n de Latijns-Amerikaanse ' dependislas' 57 en de Amerikaanse socioloog Immanuel
Waller st e in . 5~ Willel11sen en Heilbron hielden
zich bezig met de sociaal-ecpnomische transformaties na 1863. Willemsen 5</ concentreerde

presenteerden hun analyse van uit een antiko lonialisti sch kader. Hoewel Gowricharn zich

F. Bovenkerk, Emigra/ie uil Srll'il/f1me, Amsterdam
1975: F. lJovenkcrk.Tentg /I(far SllI'iname? Owr de op-

in hel begin van de jaren negentig distantieerde
van zijn eerdere marxistische opvattingen, nam
hij in zijn studie ( 1990)61 over agrarische moderni sering en economische ontwikkeling in
Suriname lussen 1930 en 1960 de marxi stische
theorie over primitieve aeetlmulatie al s exp loratief uitgangspunt. Over de kleinJandbouwsector en met name het functioneren va n de
overheid ten opzichte van dc boeren in de jaren
zeventi g en tachtig schreef Morene een dissertatie" Hugo Essed (1984)63 en Oedayrajsingh
V.rma ( 1984, 1993)"" sloten met hun studies
dicht aan bij Wij slaven van Suriname va n
Anton de Kom . Carl o Lamur (1985) koos voor
het thema van de falend e koloniale overheid
met betrekking tot de vestiging van de Amerikaanse Alcoa in Surinamc. tl5 De Surinaamse
econoom Caram ( 198 1), thans directeur van de
Central e Bank van Aruba, onderzocht dc monetaire politiek van de Centrale Bank van Suri-

15.

mmrecafJacÎleil 1'(/11 de Surinaamsl' arbeidsmarkl 1'001'
SurÎIIlU/mse relolllmigrmie /lil Neder/mul. Amsterdam
1976: E Bovenkerk . Wie gaal er lemg naar Suriname?
Een ollfler;nek /laaI' rewurmigra rie 1'(111 Suriname uil Ne-

derlal/d /9 72-/973. Amsterdam 1976 (ui tgave: Antropologisc h-Sociologisc h Centrum. Universiteit van Amsterdam).
~b . S. Hira. '1m Pr;my rol"n mei De Kom . De geschiedenis
\'tm her I'er:e r ill Surillame 1630- 1940. Rotterdam 1982:
Futi1e.
H. Zie O. m . André Gunder Frank. Lumpellbourgeoisie en
lompellolltll·ikkeling. AjI/(/nkeiijkheid en klassensrrllc(uur
1'(111 Larijlls Amerik(J, Am sterdmn 1975: Van Gennep.
'~ .I.

Wallerslcin, TII/: Modern IVr)rld-.\')'s lem, deel 1 (1 974),
deel 2 (1980) en dee l 3 t 1989).
.
~~. G. Will cl11 scn, Koloniale poliliek en rramformalie-pm('essell ill 1'1'11 plantage-eco/lomie. Suriname 1873-1 940,
RO!lerd:Hll 1 9~O . Diss.

W. I-Ici1bron, KleiIIe hOf'rell ill d e sclraduw \ '(1/1 de plalltage: de politieke ekol/omie I'llll de na-sll1l'Cf'IIijpaim/e ;1/
Surinllme. Amsterdam 1982. Diss.
1>1. R.S. Gowricharn. Economische /lwl.~rormatig/ell dl'
staat. Owr de agrarische mOllem isering e ll f'cul/omische
omwikkelillg ;11 Suriname /930- /960. Den Haag 1990:
Ruward. Di ss.
61. J. Morene, Surinallmse kleine lalldbouw ell landbol/wbeleid. Een slmclIIre le a/la ~\ 'se, di ss. Nijmegen 1988. Diss.
lil . H. Essed, De binnenlalldse oorlog in SI/ril/ame 16131793, Paramaribo 1984: A. de KOIll Universiteit.
bl. De twee studi es va n FH.R. Ocdayrajsingh Vann3 kunnen worden beoordeeld al s pamflettistisch: Suriname, een
1>0.

llfJlll'lheidsexperimelllmet de al/ergruwelijkste vormen I'flll
Ill dia i/ell- el/ neger.l' /(II'ernij, Paramaribo: 1984; De S!lJI't'r/lij 1'(/11 Nil/dustal/el/ il/ Suril/ame, Am sterdam [993.
~~. C. Lamur, Th e A mer ic(1II lakeol'er: III/tu.f/ria! emergel/ce
wu! A/am :\. f!XI){III.\"ÜJII in Guyallll (lIul Surillam e /9/./-

/92/. Dordrecht 1985: Fori s. Di ss.

SlIrÎIIU/1/ÎSIÎek

name lussen 1957 en I977. h(' Over de Centrale
Bank en De Surinaamse Bank schreef de histo-
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gin jaren negentig beschreven Surinaamse en

Suriname ve rtrouwd met het fe nomcen va n
Guya ncse en Ilaïtiaa nsc gastarbeiders in Suriname. Singc1cnberg (1983) onderzoc ht begin
jaren tachtig dc aard van de Guya nese gast-

Nederlandse deskundigen de

arbcid, 7~

ricus Lom ( 1990. 1992) con gede nkboek."' Berol

van

de

markteconom ie. de overheid. internationale
samenwerking en de marktsector in dc wijder
perspect ie f op dc middellange term ij n (het jaar
2000) in S urin all1e,('~ De huidi ge economische
situat ie in Suriname (anno 2000) is nog dramatischer dan deze deskundigen begill jaren nege nti g konden bt:vroedcl1. Paul van Gelder
deed onderzoek naar d~ informele sector in
Groot-Paramaribo eind jaren zevent ig met
daarbij specifieke aandac ht voor dc meubelmakerij en Hlitoreparatie.h'l De ven.lnderingen
În de we rkgelegenheid de info rmele sector en
de armoedesit uatie va naf begin jaren zeventig
tot bcgin jaren ncgent ig is het onderwcqJ

waarop de soc ioloog Menke (1998) promovec rde, 71. De Surinaamse socio loge Kromhout
(2000) deed onderzoek naar overlevingsst rateg ieën van arme vro uwen in drie vo lk swijken in Paramaribo in de jaren nege ntig.7 1 In
dc tweede helft va n de jarcn zeventi g raakte

Wijdenbosch. oud-hoofd va n de Lucht vc rkecrsdicllst, sc hreef cen kroniek van de Surinaamse burgerluchtvaart met aandacht voor
concessies en formele rege linge n op luchtvaa rt gebied. 7.\
De expans ie en de act iviteiten va n de go uden Illultinat ionnlc houtkapbedrijven in het binncnland actualiseerden het vraagstuk vn n dc
landrechtcn va ll de bi nncn landbcwoncrs. Over
dit vraagstuk versc hencn stud ies va n de hand
van Vernooij (1988. 1995). Kanhai/Ne lson
(1993) e n Kambd/ Maekay (19<)9). "

De opkomende arbeidersbeweging aan het
begin van dL: jan.:n lknig is een belangrijk
thema in de studies van Ben Sc holtens ( J986.
1 987), ~' Lange lijd vormden de studies va n De
K1crk en Ismi1el (l!..: en ige ovcr H indostaanse en

.~ . R. Sing~lc llb ~rg, (il/I '{I//('.\'l' g,{I,\II1/'heid ill S/{I'in{/II/(',
Utnxht 19XJ: I('AU.
" . R.Th,(' , Wij(k'nbo:>t:h. L/{clt'I'lwrIOl/fll'iHelillg,el/ ill SI/-

ril/{/II/. '_

1:'('1/

lti\lol'/'\('1I f/I '('/,=icltl 1'(1/1 de 1)('1(ll/grij~.\'11:'
op Il/ ch/l'{ltI/'lg(' hied nll/aj' 1835. Parama-

gelWIII"t'II/.\\t'1I

''''. A.R. Caram. G('Id/III(/~I'.\/I /lil n'lIlnde hUllkpofjlie~ ill
Sl/rilltlll1e. Ellige Iw,\ dl/I//\I'illgell (!I'el' dl' rol \'(11/ hf!/IIIOIl.,/(/il~ ' hd." d hij dl' l'l'0/I/Imi\l1ut 11II/1I'jHelillg St'lh'I" 195 7,
:.. -Gr:.I\L'llhagc 1 9~ I. D i~ ...
A.l 1. Loor. 1,'I'/lO/ult'l/ ' S/I";II(lII/(' l' lI DS8 1865-11J1)(),
Paramaribo 1990: GCdl'llkbock \an de CL'ntrale Bank \an
Su nn:unc, UitgL'gc\ en h.'r gekgenhc id \ an haar dC'rtigjarig
bestaan. Ilaramariho 1i)9~ .
',S. AJ. Br:lhull & A. de I3ruijne e.:I .. SI/ril/all/e ill hl.!/ja(ll'
lOOf}, Baarn 1994: B o~dl ell Kcuning.
I>~ . P. \all (leider, lI('r~t'l/ om/el' dl' boo/ll. Dynamiek 1.'/1 injiml/de st'Clm: Dl' ,\;'/III/ie in Gmo,-J'am/l/aribo. Dordrecht 19S5 : FMi s Publi c:ltinns. Di~~,
'!J • .I. Menke. Res'I'uc'/I/,il/g 11/'/1/111 l'IIIIJ1(~\'Il1ellf (//ul,)()\'('r(\'.
TIlt' ('(ISt' o{Slirimllllf!, Paramaribo 199H: SW I Press. Di s~.
~' .

:1,

M , Kro1l1ho~l1. Geel.'e/dc ,\'/IU/I'I is 111111'1.' ,'/1/(11'1. Hue

In'lI ill

I'(//,(/II/(/I'i"o

2000: Thela Thesis

1/111/

l'nJlI-

h('.\I(I(/11 f)/'glllli,\erell, AmstcnJam

Publi ~hL'rs.

Diss.

ribo 1997: VaL'O,
.~ . J. V\.'l1Iooij. A~/it' gnmdn'dllell hil/llel/land Par:.llna ri bo
19MH: SW l; J, Vcrnooij, Redll I 'OO/, ( ' ('1/. ree/I! \'(JOl' al/"I/:
gnmdl'..dllt' lI il/ SJ/ril/(lll/e. Il:mllllaribo 1995: SWI: I.
Kanhal & J, Nelson (red .), S'/,ijll"", degrol/d ill Sl/ri/luII/e '
1 " 'I'~t'lIIl1l/g \ '1111 111'1 pnlhlt" '11/ I'Wt dl' Knmdr('cllll'lI \'(111 111dillllt'lI ell 8(j.\I'l'~er\. rar;unaribo 199J:Elleli-Rosc Kambel & Ferg\ls Maday. TIl(' /'iglw (!/illdigcl/ll/Is I'ellplc.\ wlll
/11(1/'001/1 il/ SlIl'/l/IlIIle. Cop..:nhag..:n 191,19: IWGIA. docu-

ment nr. 96.
-' . 13. Sc holtL'ns. O/Ikoll/('//{Ie urhdd('r.,'hl'll'egil/g il/ SI/""mIl/tl'. J)on/d,

Lie,ldd,

IJl' SOl/ders, DI! KOIII el/ elt'

Ir"I·~/(j=('//{}III'II"' 1 IYJ/ - 11J33,

Nijmegcn 1986: MaslLsa; U,
Sciwltens. ' ,tJl/i.\ IJOt'del, SI/ril/{/Oll/S I'llkhulldsleidel' I'fl/l
hel 1'1'/'\'11' 1111/: Ecn h/YJ/lJ/(,IIf1/1h1iAalie. 1l;lramaribo 19R7:
A, ..k KOIll Universiteit va n lijn hand versc hee n eerder: B.
Sc hollell!>, SI/ril/{/II/e lijdell.\ de Tin't'd" Ilh·eldoor!og.
Paralll:lribo 19S5 : A, de Kfllll Uni\crsi teit.

136

/-laIIs Ralllsoedh

Javaanse cOlllracta rbc id crs. 7u Pas in de jaren
tachti g zo u het immigra ti e-onderzoek o nder
Hindostan en in Surin ame ni euwe impulse n
krijgen (E mm e r 1986)77 Bhagwanbali ( 1996)
dee d o nd erzoek na ar dc we rvin g van contractarbeiders In India. 711 De praktijk van de
co ntractarbe id op de pl a ntage Mari ënburg
werd doo r I-Ioe ft e ( 1998 ) beschreven. Eerder
publiceerde zij ( 1990 ) Over de arbeid som stan di g heden van de Javaan se co ntractanten in Surinam c. N De S urina amse hi stori cus Maurits
Hassa nkh an we rkt aa n een di ssertati e ove r
Hindostaa nse co ntractarbe id . De o ph effin g van
het concordanti ebeg inse l (rec ht seenheid ) en d e
in voe ring van de rec ht sdifTerc nliatie (Az iatisch e huwe lijkswetgeving) is he t the ma van de
sludi e van Zevenbe rgen .ilo
Voo r ge nea log isc h o ndcrloek zijn de publi cati es van Ten 1-lovc/ Dra gte nste in ( 1997) en
I-Iassa nkhan/ Hira ( 1998.2000) van belang. Ten
Hove en Dra gte nste in ll1 hebben gegeven s van
6.364 gc manul11ilt cc rden (vrij ge laten s laven

C. J. M. dc Klerk. De /mmigm/ie der {lindus/allf'1/ il/ SIIriname, Amsterdam 1953: Urbi ct O rbi; J. Ismacl. De imII/igrtllie 1'(11/ Il/dQI/('sié,..~ i/l SI/ri/Wil/i', Leiden 1949:
I,.uclor et Emergo.
77
P.C. Em mer (red .), C% ll iafism mlll mign:lliol/ :
Illdell/lired 1111>0111' h(1<Wi..' (II/(/ afier slal'el)". Dordrecht/Boston 1986: M. NijhoIT.
7g
R. Bh<lgwanbali. COlllraC/(Iltli'1/ 1"001' Surillame.
7h.

Arheidsllligratie

1'(1I/lIi(

Brits-Illdië ollder hel {ndeJJflll"ed-

IlloolIl'SlelseIIR73· /916. Den H:mg 1996: Am ril. Diss.
7Q . R. Hocrtc. De hefOl'{'/'illg I·('r/)lvkell. De mig/"a/ie 1"(111
)lIl'llllel/ lIlUIl" SUrÎIIf/llle en hel Rappo/"l-Van Vlell/ell

(/909), Do rd rec ht 1990: Foris Publicati o n: R. Hocfte. 111
plm:e (!f .,·Iorely. A social hi.I·IO/:\' oJ 8ritish I"dian (lIlti
)m'(lI/('sî.' II/boren,' il/ SI/ril/ame, Ga incsv ill e 1998:
Un ivers ilY Press of Florida.
M . .l. A. Zevenberge n, De Surillaamse huweltjkswelgevi llg
;11 hisroriscll e/l maar.\·("happdiik pe/:~"ec/ief. Deve nt er
1990: Kluwcr. Diss.
~ I . Q. teil 11 0\ c & F f)m~/el/.I"tdll. Mallllllli.\·sies in Suri name 1X32-1 R63, U l r~'\:hl Jl)l)7: BSS, nr. 19.

vóór 1863 ) ve rzame ld. I-Iassankhan en I-li ra"
publi ceerd en de gegevens (gedrukt en o p database ) van I-lindos taa nse en Javaanse conlractarbe iders.

Voor de soc iale, geestes- en mentaliteitsgesc hiedeni s van Suriname is hel ten slotte van
belang Ie wij zen op de in voorbereiding zijnde
dissertatie van Michiel van Kempen naar de
Slirinaamse literatuurgesc hiedeni s (zeve ntiende ee uw tot 2000) wa arop hij in 200 I hoopt te
promove ren. Hi e rin besc hrij ft hij evenee ns de
gesc hi ed eni s va n d e andere kun sten (theater,
to nee l, mu ziek e tc.) en de gehele instituti o ne le
ac hterg rond van het lit eratuurbedrijf, zoals o nder ande re d rukkerijen, uit geverijen, boekhande ls, bibliothe ken , lecsgenootsc happen, c ulturc lc inste llingen e n de pers.
R ELI G IE-ST UD IES
Op het terre in van de chri ste lijke reli g ies ve rsc hee n een aa nta l studi es (lon es 198 1, Fonta in e 1985. Lende rs 1996, Ve rnooij 19 89. 1996
en 1998, Ort 2000) <3 Van Li er ( 19 83 ) maakt e

~2.

M. Il assankhan & S. Il ira. JIi.I·lo/l·sche Da/abase
Nindos/a{l/Ise imll/ign:l/I/en. j de/eli. Paramaribo/ Den
Haag 1998: IMWO/ Amrit: M . lIassankha n & S. Hir<l, l-listorÜ"c:lu'
Dawhase )tlI"t/UI/se immigralllel1, 5 delen.
Para mari bolDen ll aag 2000. Beide databases zij n op internel Ie raadplegen: www.a rchief. nl/suri name/. In voorbereiding zij n de publica tie van ccn dawbase van de C hinese
con tractarbe iders e n de em<lnci patie registers.
u. J. F. Jones, Klmkoe en Chrisllls: cen beschO/III'ing OI'alle
olJlllloeting l'llll de A!iv-A1IIerikuclII.\e clI/wllrell rdigie mei
de Hemhuru! r:.elldil/g il/ Suril/ame. Brusse l 198 1. Diss.: J.
Fontainc, Onderwt.'g I 'alt aj}utllkdijkht'id lIa(/r :.t>I{s((llldigheid. 250 jaar Hel"llJwffer;:e/lding ill Suriname 1735-1985,
Zutph en 1985 : De Wa lbll rg pers; M. Lend.::rs. Sfrijdcn \'Oor
hel/alll. U ' I'el/ (>1/ werk \"(/1/ Hl!r/"lllwlla broeders en ;:/IS/1'I".\·
il/ Sl/ril/ulI/e /735 - /900. Leiden 1996: K1 T LV uitgeverij.
Diss.; J. Vernooij. {lI dialIelI ell kerken il/ SlIril/(l lIIe: identiteit ell {111/onOlllie il/ hel binllelliand . Paramaribo 19R9:
SW J; J. Vernooij. Bo.l"/legers ell katholieke kerk: 1'1111
("o lljimlfOfie IIIIO/" dirlfllog, Paramaribo J996: SW I: J.
Venwo9. D e RooIIIs Ka/ho{ieke CellleelJle in .r.,·/Iril1ame.
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\ all de bonumans. \I~ Over de boslandprofeet ,Iohannes King ve rsc henen drie studie s
(Zamllcl 1994. De Beet 19S1. 199 7)." Geïnspi reerd door de sludie van Wooding~1> mw r de
wi nt i- religie in het district Para, ex plo reerde
Schoonheijm ( 1 980)~7 de soc iaal-economische
aspecten van ch.:/..c J\ fru-ame rik aanse religie,
Over een messianisti sc he beweging o nd er de
Bosn~gcr s, zend in gsarbe id o nder de Sa ramak a.
de TapiJ nahoni Ndyuka en de Kw inti . en het
Anlkascluift ve rschellen brunnellstudies. ~s Dube laar en Pakosie hebbe n in hun bronnenstudie
alle door Araka gesc hreven filosofisc he en religieuze teks ten in het Afakasc hrift (met ve rt alingen in het Sra nantongo en hel Nede rl ands)
bijeengcbracill.
Si nds De Klerk s CU/IIIS el1 rifueel lYJIl hef
orthodoxe /-/i1ldoei:wle ill Suriname publicatie
in 1951 is cr heel weinig gepubliceerd over
deze religi e. Bakker (1999)lI" sc hreef een impressie van het huidige Suri naa ms hindoeïsme.
Opvallend genoemd mag wo rd en het o ntbreke n
va n ee n studie vrl n dc bindostaanse e ll javaanse
islam in S urin ame,

PLANTAGE-ECONOM IE. SLAVERNIJ EN
MARRONAGE

Over de vrocgt.: gcsdlicdcnis van Suriname
schreef Van der Meiden l19S7)<lIl. oud-rijksarchivaris van het A lgemeen Rijksarchief in
Den Ila ag. ecn di sse rtatie over een s teeds terugkerend thema in die periode: hel con t1i cl
tu sse n de gouverneur ~n de ko lon isten. liet
accen l in zij n studie ligt voora l op het geschi l
rond gouverneur Mauricius (1742-175 t). Dc
joodse gemeenschap vo rmde in de periode van
de plan tage-economie het enige blanke segment in Surin ame dat z ich als blijvende bewoners besc ho uwde. Hier was niet a ll een hun vrijheid gegarandeerd. maar hUil was ook een hoge
mate va n Lc llbestuur in eigen kring toegekend.
Cohe n ( 199 1)'" . hi slO ri cus aan de uni ve rsiteit
va n I-I aifa. schreef een geschieden is V:l n de
Joodse groep in Suriname in dc tweede he lft
va n dc achttiende ecuw, Cohen redigeerde eerder ee n bundel ove r de vroege Joodse gesc hiedenis in Suri nam c." :: Scha lk w ijk (1994) promovee rd e op een theorie over de koloniale staa t
IIIt '.I'I'Î(/II;.llil'I';/(' ht' lr<,gll1g. Ikwl:r~l ell

Il/IIulhl/d

\'(11/

dl'

~(','Chlj'tI(,/IIS \'(/11

de ROI/IIlS A:ullw/iel.e

St~nnan.

Uln:dll 197X: BSII. nr. 2:

ingl:1L'id door M.

/'('lIdillg,\arht'id ill

1//-

I.erl. i" SlIril/(/lIIl'. 1';lramaribo 1l)9lS: L~o Victor: J. WC Ort,
SlIril/{/{/III,1 "1'1'1111111. li'llig.i/l!: nlil de Ilenwmde f.:erk il/
,,'l/ril/lII//{' (/667·J80{)). Zutphen 2000: \Valburg Pcr~.
M. R.A.J. \an Li~r. IJII/IIIII/tlil . ('1'11 .II//Ih /! \'lUI :t','{'11 ,.di·
git'ICt' ,/u:ciflli\lt'lI /11 ,"Îm'l/1w/Il'. Leiden 1983: ICA·

IWYI 0111/1'1' Ih' Sa/wI/(lJ..(I /Jo,\//t';.:.('n \'//11 /89/11/1 /8Wj dopr
. //lnlml/II ', B~\\..:rkll:1l IIlg~kid door M. SIerman, Ltrl'chl
1979: BSI3. nr. J: J)e Tl/I'III/l/lwlI; J)jllJ..c/ ml/t! dl'el'uw.,illt'hl/~. "el d<l~hot,1. 1'tII/ ,\,m/hllrg 1890-/9(}(). Ingekit! tl.lOr

publicatie.
~'. ltS. Zamud • .Iofwl/IlI'l A'/IIg: plVleer ('1/ op051el mil Jwf
~,,'/I"Î/I(/(III/W hlll/I11/(/. Lo~ t ~rm c~r 1994: 8erichl<' 11 /lil hef
HIli/lil/ti 1864-/S70. Johl/lli/t'S Kill1!' Inleiding en \ ena ling
Chri" d.: U.:C I. Utrcdll l'1tH : BSO. IJr, 7: C. <I..- Beet (r.:d. ),
511./.'1./ hr/dol'. hoeI. tla n ' /'whnkhng/!II: / 'i.liOI'III'II 1'11 lIi.ltori.lchl' III't'rlt' l't'ringelllwIJohalllllll!S Killg. Utrecht 1997:
BSA. nf. 17.

Aal/lel.elli/lgell fin.,. dl' ~<'SCIIl{'d{,I1;1 1'1/11 dl'
{'II h('1
tll/ghl,d mil Kmog (/8Y4-1896). C. de IJ ...' ...'I ~1. SIerman.

,'~.

CJ.

W~lllding. Willf; : ,'/.'/1 ,'ViYJ{lI/h.'riI.1I0/lSe gudsdie/lsf

il/

feil C'ulrwvt'l-I/isf/Jri.l'che (II/(/~\'S(, IY/I/ dl' /'('Iigiell:l' \'torst 'hUll lell'lI ill dl' P(/m, Meppel 1972: Krips repro.
Di!>s.
~7. P. Sdll)otlhl'ijm . .It' ;.:.eld oljl' ft'l'l'lI. Eell . . IJCÎ(/u/-ec()lIoS/irlI/IIIIIC.

Thod":l1 van

Vdll'n & lk [ket.

Ltr~chl

1'179: HSU. nr. 5:

":"'/Iui

Ul r~chllt)SO: IJSB. nr. 6: CN. Dubdaa r& A. Pa~o~l..:.lIel
Alál.a.\clm/I \'(111 til' 1('/1(/llIIlwlIl il/ S/Irillll/l/('. U lr ~cht 199<):
BSS. IIr. 2:1.
'~. EL . B:l~~er, IIjl1llut'\ ill ('t'1I en'oo/I ": wereld /1I/f//'l'lIi<'1
nm hl'l SI/rl//(u/III\(' lIilldoá"I/('. Loct..:rllle..:r tt)tN :
Meinema.
'Of, G.I!: \'1111 der MeidelI. Bef.,'isl ht'\'TI1/1I: Een l'('l/lt'igl' strijd
01/1 dl' II/a ch l il/ SI/ril/oll/e 105/ -/753. Anhlerdam [9:-\ 7: IJL'
Ba1:1afsch..: Ll'l:\lW, Diss.
" I.

R. Ct)hen . ./1'11'\' ill

St'COlld

hllfloil//('

(I//(/Iher elwiIW/l/lelll. SI/ril/IIIII ill lilt'

e(~hlt't'l/Ih n'l/luII'.

L..:iden jl}9\: IU .

lI/i.lcll(' ht'I/IUI..:rillg lW/ de /'eligie dl'/' Pl/m-Crl'oIell ill SI/ri-

I3ri 11.

I/III/W, Ulr~dl1

~~. R. Coh":l1 (..:d.). Tin' ./"Iri.lll lII11i(1I/ ilj Sl/rill(IIII(':
"isllIritïll (',ISII.I'\', A1l)!>terdam 19S2: t:11I1l1..:ring.

1980: ICAU,
1;I/'i li)(' do /ligin lij(' AIII/ka : I'ers/ag

1'1111
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./

138

Halls Ramsoedh

in de Caraïbische plantage-samenlevingcn.<l3
Hij beschreefhierin onder meer het ontstaan en
de formalieprocessen van de kolonie Suriname
in de periode 1650-1920.
De studie van Van de Voort (1973)94 naar de
West-Indische plantages gold lange tijd als een
belangrijke bron op dit terrein . Oostindie
(1989) en Stipriaan (1993) schreven twee standaardwerken over de plantage-economie en
slavenarbeid.<l5 Oostindic schreef een microstudie van twee plantages in de achttiende en
negentiende eeuw waarin hij de ontwikkeling
van het agrarische bedrijf, de arbeidsverhoudingen en aspecten van de wereld der slaven reconstrueert. Van Stipriaans Surinaams
contrast is een van de meest grondige studies
die over plantage-economie en slavenarbeid
zijn verschenen. Van de hand van Postma
(1990)" en Emmer ( 1998, 2000)97 verschenen
studies Ovcr de rol van Nederland in de slavenhandel. Beeldsnijder (1994)" gaf meI zijn sludie een inkijk In de vroegste slavernijgeschiedenis en met name in het leven van de

~'. M. Scha lkwijk. Colonial Srale Formarioll in Caribbean

PIama/ion Socieries. S//"lIe/llral analysis (/nd ,"hanging
eli/e 1J(:'/lI'o/"ks ifT Suriname 1650-1920. Corne ll University.
New Vork 1994. Di ss. (microfilm). Nog Ie publiceren door
de University Press ofthe West Indies.
44. JP. van de Voort. De Wes/indische plallrages van 1720
lor 1795: Financiën en handel. Eindhoven 1973. Diss.
~s. G. Oos/indie. Roosenbllrg en Mon Bijou. 7i.1'ee
SlIrinaamse plafltage~·. /720- 1870, Dordrecht 1989: Foris
Publications. Di ss.; A. van Stipriaan. Surinawl/8 contrast.
RoofboIlw ell overleven ill een Caraïhi.H:he p{alltagekolollie 1750-1863. Leiden 1993: KITLV Uitgeverij. Diss.
'l~. J.M. Postrna, Tlle DufelI in fhe ;/llamic ~.,{I)'e /rade 16001815. Cam bridge 1990: Cambridge University Press.
~7. P.e. Emmer. The Du/eh in the ;/tlall/ic Ecullomy. U801880: Trade. Sh/l'ery (l//(I Emancipa/ion. Aldershot 1998:
Ashgate: P.e. Emmer. De Nederlandse slavenhandel 1500"'00. Amsterdam 2000: De Arbeiderspers.
1
4 . R. Beeldsnijder. 'Om
werk \'(111 jllllie Ie hehhen·.
plantageslal'en in SI/ril/ome. 1730-1750. Utrecht J994:
BSA. nr. ! 6. Diss.

slaven. Lamur (1985, 1987)"<) behandelde de
kerstenin g en reproductie van slaven op de
plantage Vossenburg. Door middel van een
kwantitatieve analyse reconstrueerde Evenlert
(1999) '00 hel leven van de slaven op een viertal
su ikerplantages. Klinkers (1997)'0' beschreef
de ervaringen van de slaven bij hun overgang
van slavernij naar vrijheid in de periode 18301880. Roseilla ry Brana-Shule (1985) schreef
ee n disse rtati e over ge manulllltlccrdc slaven in
Suriname tusse n 1760 en 1828. 102 De oud-journalist Toes (1992)103 deed in zijn dissertatie
verslag van een onderzoek naar het functioneren van Nederlandse overheidsdienaren in de
periode va n gouverneur Schimpf (1855-1859).
Hij behandelde uit gebreid de oude regels voor
de behandeling van slaven uit 1784 en de toepassing hiervan lot 1856.
Over de Boni-oorlogen in de r1chnicndt: en
negentiende ee uw schreef de antropoloog
Hoogbergen ( 1985, 1992) "" een standaardwerk. Over de Surinaamse 'weglopers' va n de
nege nti ende eeuw, de Saramakaanse Vrede van
1762 en de strijd van de Boni's verschenen
'l'I. H.E. Lamur. De kn:5!i'l/ing I'{J/I de slm'e/l \ '(/1/ de silike/"plal//age Va.\·sellbwg 1847-1878. Amsterdam J985: I-I.E.
Lamur. The pmductioll of sugar and !/ie replVdllcriol/ of
slal'l:s af Vossenburg. S/;riname /705-1863. Amsterdam

1987.
roo. H. Evemen. De suikerplalltages Failfield. BreukelerlI'aard. CannclI'apibo ell La Ja/ol/sie;n de periode I'oom[
gaande aan de C/I/(/I/(;ipalie. Amsterdam 1999. Di ss.
101. E. Klinkers , Op hoop 1'l1l1 vrijheid. Hifi slawf/samenleving naar Creoolse gemeenschap in Surinallle
/830-/880. Utrecht 1997: ICAU/BSS. Diss.
102. R. Brana-Shute, The fIlatll/mission of Slm'es in Suriname, 1760-1828, Univcrsity of Florida [985. Diss.
(microfilm).
103. J. Toes, Wal/klanken /"OI/d een wingewest. 11/ de I/adagell
van de Surinaamse slm'c:'/"nij. Amsterdam 1992. Diss.
1(1.1
W. Hoogbergen. DI' BOl/i-oorlogen. 1757- 18fiO.
MarrO/wge en guerilla in Oosl-SuriIlWl1e. Ulrechr 1985:
BSB. nr. 11. Diss. Van dit proefschrift verscheen in 1992
eep populaire versie: W. I-Joogbergcn .. De Bosncger.l· =ljll
gekomen." Shll'crnij I.'n rehellie in Surinume. Amsterdam
1992: Prometbcus.

Surinamislick IY 75-2000
bronnenstudi es. 10, De Suri naamse histori cus
Frank Drag tcn ste in be reidt een di ssertatie voor
over vroege marrollage in de achttiende eeuw.
Van het boek van de Schotse militair John
Gabriël Stedman Narmrive 0/ a Fil'e Yea,.s
Expedifion. waarin hij verslag doe t van z ijn
strijd tegen de Boni 's in de achttiende ee uw,
verscheen een he rdruk (1988).1% Het antropologe nec htpaar Price ontdekte het orig inel e manu sc ript in de James Ford Bell Lib rary (Universil y of Minnesola) in de VS. Bij lezin g bleek
dat er een aanmerkelijk verschi l bestond tu ssen
Stcdlllan ... hancl sc hrift uit 1790 en de boekuit gave uit 1796 di e veel slaafonvriende lijker
e n plantersv riend elijker bleek te zijn. Kriti sche
opme rkingen van Stedman onder meer ove r
slavernij e n z ijn positieve opmerkingen ove r de
Afrikaanse cultuur zijn in de gepub liceerde
ve rsie weggelaten. De herdruk na bijna tweehonderd jaar is voorzien va n een in leiding en
annotatie. Siwpersad (19 79)107 besc hreef de
houdin g van Nederland en van de blanke
plantersgroe p in Suriname met betrekkin g tot

10". W. Hoogbergen. De Slirill{./(lIl:se '\reg/opers' \'1111 de Il)e
eellw. Utrecht 1978: I3SI3. nr. 1; Chr. de Beet & R. Pricc. De
Samll/okml/lse Vrede I'UII / 7ó2. Geselecteerde doci/menlel!.
Utrecht 1983: IJSIJ, nr, 8; C hr. de Beet. De Eerste BOl/iOorlog 1765-1776. Utrecht 1984: BSB. nr. 9; \V. l'loogbcrgell, De BOlli:~ i/l FH/IIS-GUy(lIlU en de TI\'eetie BO/li-Dor/uJ!, /77f1-179J, Utrecht 1985: I3SB. nr. 10: H. van den
Buuwhuij scn c.a., OpSIa//(1 i/l Telll{Jati 1757-1760, Utrec ht
1988: 13513. nr. 12.
I''''. John Gabrië l 5tedma n. NlJnmiw of a Fil'e }ears
Erl'editio/l Agail/st lilt' RemlIed Nt'groes of SI/ril/a!/l.
Tml/saihetlfor rhe/i,:\·tlime./i·ollltl!e origillal 1790 I/UIIII/script. Edited a nd with a introduction mul notes by Ricllllrd
,md Sally Priee, Lonl1on/Baltotllore 198R: T he John s
Hopkins University Prcss. lnI 992 verscheen een populaire
versie: John Gabriël Sted man, Sledmol/:ç 5l/rillalll. Ut<' ill
011 ('ig/lleenlh-cenll/!Y S/lII'e Society. edi ted by Ric ha'fd &
Sally Prirc. Baltimore/ London 1992: Thc Jol1l1s Hopkins

Univcrsity Press.
JP. Siwpcrsad. De Nederland.\'f! regerillg 1.'11 tie aJ...·cll(~/~
.f1l1g 1'(//1 de Si/rill(/{/Illse slal'ernU, Groni ngen 1979:
Bouma's Bt1ekhuis. Diss.
1111.
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de afschaffing van de slave rnij . I-lij pl aa tst dit
debat tegen de achtergrond van ee n besc hrijving van de Surinaamse maatsc happij van di e
da ge n. De vraag waarom Nederland als laat ste
van de West-Europe sc natics de slave rnij afschafte wordt door Nederlandse en Amerikaanse slave rnijdeskundigcn bes pro ke n in ecn
door Oostindie (1995)1{)~ gc redi gce rdc bunde l.
Kolfin (1997) 11)'1 bracht de verbeelding (gravures, litho's en tekeningen) van twce ee uwcn
slavernij in Suriname in kaart en besc hreef dc
ontwikkelingen in die bee ldvorming. In deze
studi e maakte hij tevens een vergelijking mct
de verbeelding van de slavernij in Noord-Amerika en e lders in het Caraïbisch ge bied.

GEOGRAFISCHE EN ONTWIKKELINGSSTUD IES
De Bruijne (1976)11 0 gee ft in zijn stadsgeog rafi sche studi c van Paramaribo ee n anal yse
van Surinames hoofdstad al s ce ntrum en de rol
di e de verschillende etnisc he g roeperin ge n
daar in ve rvull e n. Hij plaatst deze anal ysc in
ee n hi stori sc he context, sedert de tijd va ll de
plantages en slavernij tot aan het beg in va n de
jaren zeve ntig in de twinti gste ee uw.
De Guyanese olieboringen in het ku stgebied in me i/j uni 2000 en de reacti e daarop van
Surinaamse zijde actuali see rden het grensco nflict tu sse n beide landen. De ca rtog raaf
We kker (1984 )111 geeft in zijn studi e ee n overz ic ht van de verwikkelingen rond Surinamcs
g renze n sedert de zeve ntiende eeuw.
III~. G. Oostind ie (cd.). Fijiy Years Lalel: Al/lish/l·(,ly.
Capira/islll mul Modemily i/lthe Dllteh Orhil. Le idcn 1995:
KITLV Press.
111'1. E, Kolfin . l'tlll de s/al'f!lI:':\\'t'ep ('11 de IIII/:/'. "lil'e!' 1'/'1/11'('1/
I'erheelding "all de slm'ernij ill SI/ril/ollle. Leidcn 1997:
KITLV Uitgeverij.
1111. G.A. de Bruyne. Pamll/ariho. 8l(ldsgeogrqjische st/llli(',,'
lW/ een ontwikkelingsland. Bussum 11:)76: Romcn .
111. J. Wekker. On:.:e /(II/{h"gre/l:.:el/, Eel/ hi.i1l1rÎsche ('/I
{'artogmfisl'he ducl/mel/talie, Paramaribo 1984:>\I:leo.
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Teil Have en Jan sse n (1993)11 2 ste lden een
Woordenboek VUil Suriname sa men op basis van alle le mma ' s uit het
150 jaar oude Aardrijkskundig Woordel/boek
der Nederlanden van Van der Aa di e betrekking
hebbcn op Su rinam e.
De Am sterdam se
soc ioloog
Kruijer
(1977) '" behandelde vanuit de ' dependen c iainval shoek' in z ijn boek de economische. politieke en c ulture le ontwikkelingen in Suriname in termen van neo-kolonialism e. Kruijer
analyseerde Suriname in termen van een welvaart-naast-armoede systeem. Deze studie uit
1977 is een bewerking van zijn eerde re publica tie uit 1973: Suriname. Neokolonie in rijks1-lis!Uris('h-Ge()grc~fisch

verband.
Over het ontwikkelingsvraagstuk publicee rden Mhango ( 1980,1984), '" Jeffrey/ Menke (1991)'" en Van Schaaijk (1981 , t 99 t ).'"
De afwezigheid van een toekomstbeeld of visie
bij de Surinaamse politieke leiders met betrekkin g tot het ontwikke lin gsvraagstuk en een visie op dc Surinaamse onderon twikk e lin g vormen het thema van de studie van Silos
(1991). '" In z icht in de wijze waarop de NederO. ten Have & R. Jansse n. /-/is/o/"i.\·ch-Geogmj"i.\·ch
IYoo/"delllmek VlII/ SlO"illu/IIl!, Utrecht 1993: I3SA, nr. 14.
11' . G.J. Kruijer. Suriname. /Je prohlemen ell hUil op/oHingeil, Utrecht/Antwerpen 1977: Het Spectrum .
114 B. Mhango. Gap al/o(ysis fa fhe Suriname.H' eeollomy: u
.l"1//{~)l (?f Ih e SUIl/llgS. fo reiKII exchange and absOIplil'e
cupacily com'lra/IIIs 10 rhe economie del ,e!apmf'1II ofSuriname, Paramaribo 1980: Universi te i1 van Suriname. Diss.:
B. Mh:lI1go. Aid and depel/den ce. The case of Suriname, a
.\"IU{~\" in hilatera{ aid ,"<,lations, Paramaribo 1984 : SWI.
I I ~ . H. JcfTrcy & J. Mcnke (red.), PmNem s afdew/opmem
I!flhf' Cuial/u.\". Para ma ribo 1991: A. de Kom Univer.-;i teit.
Il~. M. van Sc haaij k. Suril/ume. 0ll1l1'ikkeling5/111lp en De1II01."/"(llic ; eell s/ai/dpui/Ihepalillg be/reilel/de hel NederIwuis e he/eid teil lWII=;":/1 1'(/// Suriname. Dcn Haag 198 1:
Stuseco. M. van Schaa ijk. t:en II/acro-model l'lIIl eell I/Iiero-/'COl/omlL;: eell em/Jiri.\·ch macro-model Foor de (lIIa~l'se
I'(IJ) de Surinaamse lII/o'o-ecm/O/llU! el/ de XIII/uialie 1'(/1/
ol/flrikkelillgsl!e!dd. Den Haad 199 1: Stuscco. Di ss.
117. M. Silos, Olll!elnl/flrikf.."eling is eell keuze, Paramaribo
J YY I : Leo Victor
112 .

landse ontwikke lingshulp (zogeheten Verdra gsgc lden) tu sse n 197 5 en 1996 werd besteed en hoe de bes luit vormin g daa rover lot
stand kwam z ijn het onderwerp va n ee n

eva luatiestudi e va n hel mini steri e van Buitenlandse Za ken in Den Haag. "X
Van be lang is te wijzen op de ree ks Surinaamse Verkenningen I I'! onder redacti e van Ad
de I3ruijne va n het instituut voor Sociale Geo-

grafie van dc universiteit van Amsterdam
waarin door Nederlandse en Surinaamse 011derzoeke rs gegevens op hel terrein van sociaalruimtelijke organisatie en inrichtin g, de
bestaan svcrwerving. gellderv ra agslukken en
de relatie van Suriname (met nam e van Surinaam se hui s houden s en o rganisaties) met hel
buitenland worden gepresenteerd.

ETN IS C HE STUDIES
Onder etnische studi es wordt hi er verstaan de
studie van de dive rse bevolkingsg roepen in Suriname. Dit studiegebied is vooral het terrein
van antropologen. Een algemene inleidin g e n
een momentopnam c in het vee lkl e urige culturele leven binnen de SurÎnaamse samcnleving
worden geboden in de door Albert He lman
(1977) geredigeerde bund el. '20
Na de studie van Buschk ens (1974)1 21 over

I I~. R. van dcn Berg & 1. Brave e.a., Nederland ell SI/I"i,wille. Onllvikkelingssamen\\'erking \'1111 /975 //1/1 1996.
Den Haag 199R: Mini sterie van Buite nlandse Zaken. Directie Voorlichting Ontwikkelings-samenwerking.
119. Het Amsterdam Re.\·earch IlI slillllejhr C/ohallssues wui
De\'e!opmel1l SlIIdie.\· (AGlO S) heeft een lange traditie van
onderzoek doen in Suriname. Tussen J 994 en 2000 zijn negen van deze onderzoeken gepubli ceerd in de reeks 'Surinaamse Verkel/nillgel/·.
110. A. Helman, Culfl/l'eel mo=aïek l'{I// Suril/aftle. Bijdrage
lot ouderling begrip. Zutphen 1977: De \Valburg Pers.
1~1. WEL. Buschken s. Th efllll/ifl" .\:vs/em orthe Pammarihu
Cn:"o/e.l". 's-Gravcnhagc 1974: M. Nijho tT. Di ss.

SlIril1(fll/isfiek /975 -]()()O

familicsystcmcil va n Creo len in Paramaribo
verschenen er nog a nd ere publicaties over deze
groep. Bran a-Shute'~~ richtte z ich op hel socia le leve n van Creoolse mannen in de vo lkswijk Frimangron met daarbij specia le aandac ht
voor de soc ial e fun cti e van de \vinkel in de wijk
a ls ontmoet in gsp lek voor mannen. Over vro uwelijke ho moseksualitei t bij de stad sc reo len
ve rsc henen cr twec studi es (Van Li er 1986.
Wekker 1994),' " Wekker be handelt dit onderwerp vanu it ccn feministisch-antropologisch
pc rspectief.
Hoogbe rgen (1996) beschreef in z ijn '/-Iel
kamp \'Cm Broos el/ K(lliko 'I~-4 dc gesc hi edenis
van een g roep Surinaa mse marrons vana f de
vlu cht van de plantages lOt aa n hun int egrati e
in de creoolse sa mcnleving. Hij koppelde oral
lIis/OIT aan arch ie fond erzoek. GobardhanRambocu s. I-I assank han & Egger (1995)115 rcdigeerdcn een bundel over de lotgeva ll e n van
de slaven e n hun nakomelingen.
Na de studi e van Spec kmélllll (1965) '~h is er
geen ve rvo lgo nderzoek geweest onder I-lin dos lanen. Wel verscheen cr een aantal he rden kin gsbu nd e Is
(Gobard ha n- Ram bocus!
Hass ank an 1993. Hassankhan! Hira 1998.
Mitrasi ng/ Har pal 1998).127 111 ve rband met de

herdenking va n 125 jaar immigratie van Hindosta nen in S urinam e werden de twee separate
studies van De Klerk (CII/lIlS ('1/ rillleel uit
195 1 en Il1Il1Iigra/ie I'ml /-linc/os!mlci/ uit 1953)
111 1998 herdrukt en In eé n bundel uitgegeve n .I ~ )(

Er kwamen twee vervo lgstudies op het onderzoek van De Waal Malefijt i:') uit 1963 onder
Ja vanen: Van Wengen (1975) en Pars udi
Suparl an ( 1976).130 I-I assa nkhan & Mingoen
(2000)' " stelden in verband met I I 0 jaar
herdenking immi g rati e van Javanen in Suriname ee n bundel samcll. Loer/Van Brussel
(1995) ste lden in verband met de herdenking
va n 150 jaar Nede rl a nd se bocrcnkolonisatic in
S urin ame eve nee ns een herdenk in gsbuIldei
same ll . D~
Indi ane n en marron s vormen voer het
groots te dee l hel onde rzoeksterrein va n buitenlandse an tropo logc n. Voor de indianen zijn
de publicaties va n Kloos ( 1975)LlJ Kodew ijn

I ~;. L. Gobardhan-Rambm:us & M. Hassankl1<ln, IlI/llli,l!,l"I/rie ('1/ o/lfwikkeling. EII/ullcipillie 1'(//1 COIIf/ï/cfrIllIC!I. Pa/ï/ mariho 1993: A. de Kom Universiteit: M. Il assankhan...'\.:. S.
Hira . Grepell uil 1]5 jl/ar IIIIU/lsc!/{/ppdijAe olllu·ikkelill)!.
l"Ul1 I-lilidoSlell1i!lI, Paramaribo/ Den Ihwg 199~: IMWO!
Amrit: I3.S . Mitrasi ng/ M.S, I tarra!. I-lillc/O.\"IIIII('IJ. 1(11/ Cill/-

Imcl-arheiders IVI Sl/ri,wfI/('I".\·
,, ~ .

Gary Bra nfl-Shute . 011 fhl! cl/rne!: ;\/a/e slida//ili' ill a
Pammoriho ereu/e lIeighhorllOlld. Assen 1971J: Van
Gnrcum.
I~'. R. . \'an Lier. Tmpische fr/hai/ell . I:-'CII l't'rlwmll'/ing Ol'er
hOI/IO.H-/:..'·lItdireil 1'11 1/OlI/o.\"ekslII:l('

\'rrunl'l!/I

ill Sliri//ome,

Dordrecht 1986: Fori s Publications: G. Wekker. IJ.: heli (,1'1/
goudclI 111/1111. ik gil ({oor "cle halldell. mal/r )·('r/ie.l· lIIijll
)r(/(/rd.. niel. Sllhj('Cfil'ifeil en sekslfClfirdl '"11/1 Cre(Jolse
l'olksJ.:lasse 1'/ïlIlI1"l'1I ill Paramariho, Amsterdam 1994:
Vita. Diss ,
1!4. W. Hoogbergen . l-/er kalllp \"IJII Bmlls e/l Knliko. De geschiedellis 1'1/11 ('eli .-U;·o -Surilll/(III/sc Fillllilie. Amsterdam
1996: Prometheus.
I~ <. L. Gobardh:I11-Rambocus & M. Ilassankhan & J. Eggcr.
f) e n)i-Ilis \'lI1I s{an'rllij, Paramaribo 1995 : A. de Kom
lInviersiteit.
I ~ " . 1.D. Speckm:lnn, Murriag" (/I/{I killship tII)101I1! Ihe
Im!ialls ill SlIl"illO/ll, Assen 1965: Val\ Gorcllm. Di ss. "-
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/873-/998, Paral1l,lrib0

1998.
L" . Uitgeverij Amrit te Den Haag. DeLe ge7<1menlijke uitgave werd van een inleiding voorzien door Sandew Hira
1 ~4, A. de Waal Maldïjl. The )tllwlesL' uj"SMillall/e: segmem oIo pluml sociefY. Assen 1963 : Van Gorcuill. Di ss.
I In, G.O. va n Wengcn. The ("Idlliml illheriwl/c(, r!l Ihe
)III"(I//{'se ill SUriIllIlJI, Leiden 1975 : F J Hrill ; P Slirarl;tll ,
The ){/\'(lIIese il/ Sl/ril/CllI/e: Elhl/icily ill {lil (,"/IIicll/~l' ('{ural
.wciel.l·(diss. ), Il lillOis 1976: Universityof ill illois. Diss.
Iq . M. Hassankha n & H. Mingoen, 110 jeU/I" 1I/{/{/ISc!UI('pelijke /JII/wikkelillg \'tII1 )mwlI-'lI. Paramaribol Den Haag
2üüü: IMWO/Armit
1\,. A. Loor & E. W. van Brussel. {."fO jt/ al" htl('/"(-'II-kulllllis/llil' in 5l/1"i!lt/l11e 1845 -::0 jl/l/i-/W5. Paramaribo 1995.
I". P. Kloos, Ga/ihi: een karaïhendm]! in Suril/(llIIe.
PW"(II//{/riho 1975: Burcau Volkslcc\lIur. Eerder prO!llo\ eerde hij or Th" MI/mlli RiI'er CI/rihs of"SurilllllJ/, Assen
1971: Van GorCUI11 .
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& Ri vièrc ( 1987),'34 Magaiia (1988), 135 Jara
(1990)' 36 va n belang. Peter Kloos (wij len) geni et voora l bekendh eid va nwege zijn onderzoe k o nd er de Ca raïben. Koelewijn, tu sse n
1973 cn 198 1 werkzaa m a ls mi ss ie-onde rwijzer bij de Trio's te Tepoc, verzamelde een
honderdtal mythi sc he Trio-verhal en. De in Ne derla nd woonachtige C hil eense antropo logen
Magaiia en Jara ho ud en z ich bezig me t orale
tradities onder mee r bij de Akoerio ·s. De di ssertati es va n Magana en Jara z ijn in het Spaans
gesc hreve n, maa r be iden hebben daarnaast tal
va n artike len in het Nederla nds en Enge ls gepubliceerd. De Amerikaanse etnobotanicus
Plotkin ( 1995)')7 in ve nt arisee rde in zijn studie
de onschatbare kenni s va n Indi aanse medicijnmann en. In zijn boek besc hrijft Plotkin tevens
de culture le vera nd erin ge n bij de Trio-Indianen
o nder meer aJs gevo lg va n de act iviteiten van
Amerikaanse ze nde lingen. Voor de inhee mse
bevolking zijn voorts va n belang de studies va n
Karin Boven en Aad Verst eeg. 138
Ten aa nzien van de marron s we rd de grootste bijdrage ge leverd door zogeheten 'stamantropo loge n' of ' bosnegerj ongens'. Ee n belang rijk aa nzet voo r o nderzoek naar de bosnege rsamenl eving werd reeds in dejaren dertig

134. C. Koelcwijn & P. Rivière, Orallileralure vJrhe Trio
Indions o{Suril/ame, Do rdrec ht 1987: Foris Publications
11\ E. MagaTia. OriOIl y la MI/jer Pléyadas: simlmlismo
aSfronómicu dC' los Indins Kaliiia de Suriname. Amsterdam
1988: CEDLA .. Diss .
m. Fabiola Jara • EI Cl/mina del kUn/a : Eenlogla y rif/tal
nare los Akuriyo de Slfrillam, Utrecb t 1990: ISO R. Diss.
IJ 7. Mark J. Plot kin, 111 de leer hij de Sjamanen. EelT ho/al/iells up =oek II(/(lr nieu\\'e medicijnen in het Amazone regenwoud. Rijswijk 1995: Elmar.
IJS . Karin Boven (Cultuurstudies MINOV) heeft ta ll oze artikelen over de inheemse volken waaronder de Wayana op
haar naam staan. Op dit moment werkt zij aan een di ssertatie over identiteitsprocessen bij de Wayana in Suri name en
Frans-Guyana . Aad Versteeg (arc heoloog) heeft veel art ikelen gepubliceerd over de Indianen van preco lum bi aan s
Suriname.

gegev~ n

Juur he t Amerikaanse antropo logen-

echtpaar Melvillc en Frances Herskovits,lJ'1 Het
modern e onderzoek naar deze samenlevinge n
werd in de jaren vijftig verde r gestimul ee rd
door Rudolf van Lier. Het an tropo logenec htpaar Ri chard en Sally Price '" hee ft baanbrekend we rk verricht met betrekking tot versc hillende facetten va n de marron-cultuur en
de Saramaka in het bijzonder. Een belangrijk
ken merk in het werk va n deze ant ropo logen is
dat zij oral histOl y met a rchiefonderzoek co mbine ren. Köbben ( 1979) bespree kt het netwe rk

va n relaties

l11et

fami li e- en clangenoten, met

gode n en geesten va n Ndyuka in de dorpen
langs de Cotti ca . 141 Thoden van Ve lzen en Van
Weterin g ( 1988) onderzochten bij de Ndyuka
lan gs de Tapanahoni het o ntstaan van een overheersende re li g ie uze cultu s en de reac ti e daar-

1J9. Melvi ll e J. & Frances S. Herskovits. Relwl Desfiny.
Among {/te BI/sh Negroes oJ Dufd, Gulana, Amsterdam
1974: S. Emmering (oorspr. druk 1934).
140. Ri ehard & Sally Pri ce hebben verse/lillende publ icaties
ove r de marron-cultuur op hun naalll staan . In de eerdergenoemde bibli ografieën kan men terecht voor een compleet overzic ht. Ik volsta hie r met enkele belangrijke
publicaties van dit antropologen echtpaar:Sal ly & Ri chard
Price, AJro-American arts oJ fh e Suriname rain jorésr,
Berkeley/ London 1980: Univcrsity ofCalifornia Press; R.
Price. Firsr-Time: The historical vision of (UI AjivAmaican people. B.1/imore 1983: The Johns Hopkins
Un iversi ty Press; R. Price, To sl<ZI' {h e hydra: Dil/eh
c% l/ial perspeetives in fhe SalYlmaka H'Î"lrs: Alln Arbor
1983: Univers ity of Michigan Press: R. Pri ce. A/abi~'
wor/d, Baltimore/ London 1990: The Jol1l1s Ho pki ns
Univcrsity Press; Sa lly & Richard Pri ce, Twn eI'l!niflgs in
Saramaka, Chicago 1991 : University of C hicago Press: S.
Price. CO-lVives and ca/ahashes. Ann Arbor 1993:
University of Michigan Press; S. & R. Price, MarOO/I orf.\·:
cu/fund viraltly in fhe AJricall diaspora, Boston 1999:
Beacon Press. Van dit laatste boek versc heen een Nederlandsc vcrtali ng: De kUllsl 1'(111 de marrons. Cl/lil/rele
vitalireit in de Afrikaanse diaspora. Amsterdam 2000: KITuitgeverij.
141. A. Köbben. 111 vrijheid en gdJOlldellheid. Samell-lepilIg
en clillus ww de Djoeka aan de COlfien, Utrecht 1979:
BSB nr. 4.
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tege nbcwcginge n tu sse ll 1840 en
De betekeni s va ll het chri stendom bij
de Matawai in relatie tot de Afro-Amc rikaan sc
reli g ie (d ua le re ligie ) is het on derzoeksterre in
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bosnegers en de ove rh eid tu sse n 165 1 en 1992.
De relatie tu ssen de bosnege rs e n de (kol onial e) ove rh e id is evc nee ns onderwerp va n studi e door Sylvia de Groot. 146
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va n De Beet en Sterman ( 198 1) 1-13. De Ameribanse an tropo loog Ken Bilby hee ft de Aluku's
al s onderzoekste n·ein.].j.j Scholtens ( 1994)1-15
sc hree f over de politieke vc rh ouding tu sse n de

H.U.E. Thodcn va n Ycl"cn & \V. van Wctering. TI/('
Grelll Flllhel" /Illtl Ih e dIl11gCl": rdigio/ls ("111/.1". I/I(I{e""o/

14:.

Dit overzic ht sluit ik af met een aantal o pmerkingen over de dekoloni sa ti e va n de S uri naa mse gesc hi edsc hrijving. de aard van de
Surinamistiek en engage ment of ce ntri smen in
de (historisc he) wetensc hap.
A nion de Kom (1898-1945) en R",iol r va n
Li er (1914-1987) hebbe n een grool slemp el
gedrukt op de Surinaamse hi stori og rafie. Dc
Kom s felle aanklacht tege n het koloniali sme in
Wij slaven \'all SI/ril/a w e (eerste druk 1934) en
zijn hero ntdekkin g in de jaren zeve nti g en beg in jaren tachti g betekenden voor een aantal
S uri-naam se wetenschappers en publi cistcn
ee n ideo log ische inspiratiebro n voo r de presentati e van ee n anti-kolonialistische visie op de
S urin aamse gesc hi ede nis . Van Liers Sa menleving in een grensgebied (eerste druk 1949)
kenm erkt z ich door de kriti sc he di stanti e va n
ee n in Europa o pge leide wetenschapper. Z ijn
wetenschappelijke opleiding (gesc hi edeni s. filosofie. culturel e antropologi e en soc iologie)
kreeg hij va n de Leidse coryfeeën als Hui zin ga .
Col en brander en Oe Josselin de Jong. Naast
zijn studi e in Le ide n stud ee rd e hij aan de
Sorbo nn e en de Eco le des Hautes Etudes te
Parij s en aan de uni ve rsite it va n C hi cago e n
North-Westcrn University te Eva nston. Van
Li ers groo tste bijdrage aan de Surinaam se hi s-

{{)rces (//111 colll:'cliw! tá//tasies in Ihl:' ll"orld o( Ihe 51/ri,lllll/('.\"(' t\!a!nolls. Dordrecht 19RR: Fori s Publ ica tion s.
14' .

(hr. dc Bcct & M. Sterman . H:ople in belll'een : {he

,t{a/(/\l"{fi- i\!a/"(Jo//s o(SlIri//aJ//. Ulrec ht 1981 . Di s~.
14J . K. l3ilby promoveerde in 1990 op de Boni's (Aluku\).
va n Frans-Guyana. Van zij n versche nen verder lal va n artikelen over deze marrongroep.
14\ . 8. Schol fcns. Bosneger.l" en ()I'aheid in SI/rinall/e. Ot'
olllwikkelil/g 1"(/// ('{'II polilieke l'er/lUl/ding 1651 - 1992.
Paramaribo 1994: Culfllurstudi cs MINOV. Diss.

I ~h.

ln \969 promoveerde Si lvi" de Groot o p Djl/ka socie/y

{/Jul social chulIge. Hisrruy vfall alfl'l/IpllV de l'dop 1I BI/sh
Negm (,o/ll/1/ul/iry ill SI/ ril/ome /917-/926. In 1977 ver-

schee n van haar Nederlandstali ge publicatie 'Va n Isolatie
naar lntcgratic' uit 1963 een Enge lstalige vcrsie: Fmm
lsolalion fflll"(l/"(Is II//egr(/{ioll. The SI/rill(/III Aft m!U//.\' (lm{
lheir CO/ol/illl Rl/Iers , Ogicial D()cl/II/elll.~ re/ming lIJ Ille

Dil/kas: Den Haag 1997: Maninus Nijholl'.
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toriografie bI ij ft z ijn SomcJllcFÎng in eell grellsgebied. Daarnaast zette hij als hoogleraar NietWesterse soc iologie in Leiden en Agrarische
Sociolo logie voor de Ontwikke lin gslanden in
Wageningen st udenten (veelal Nederlandse) op
het Surinaamse hi stori sc he pad ell tot onderzoek naar verwantschapsystemcn bij de versc hillende bevolkingsgroepen.

heid de komende dece nnia ongewijzigd blijven. In dit verband spra k de Utrechtse hoogleraar Caraïbistiek Gen Oostindie van 'een on-

voltooide dekoloni satie op het terrein van de
geschiedschrijving in Surinamc', 147 Afhankelijkheid is de realiteit van met name kleine

staten, niet alleen op politiek en eco n~i sc h
terrein , maar ook op het terrein van de wetensc hap. Een overzicht van de Surinamisliek is
dan ook vooral een ve rhandeling over wal

voornamelijk anderen over dit land hebben
gepubliceerd. Een eventuele dekolonisatie van
de Surinaamse geschiedscJlrijving za l voorlopig wel een illusie blijven.

Ook de situatie in Suriname sedert het be-

Een overzicht van de Surinamist iek de afgelopen vijfentwintigjaar confronteert ons met
de belangrijkste vraag: is de Surinamistiek het
werk van Surinamers'? Het antwoord op deze
vraag moeten we negatief beantwoorden. De
wetenschappelijke productie in Suriname is
voora lsnog voor een groot deel beperkt tot de
uitgave van herdenkingsbundels en een enke le
dissertatie. Het zwaa rtepunt van de productie
ligt nog steeds bij Nederlanders en Surinamers
in Nederland. Deze afhankelijkheid op wetenschappelijk terrein za l naar alle waarschijnlijk-

gin van de jaren tachtig is niet bevo rderlijk
geweest voor ee n goed wetensc happelijk klimaat en optimale wetenschappelijke infrastructuur: militaire repress ie, politi sering van
de universiteit, het vertrek van gekwalificeerde
wetenschappers en de weerslag van de sociaa leconomische crisis op het wetensc happelijk
bedrijf. Achterblijvers op de universileilmoesten op alle mogelijke manieren het hoofd boven
wate r z ien te houden . Het gebrek aan financiële middelen limiteert ook in grote matc de
mogelijkheden om te publiceren. Veel publicaties komen tot stand dankzij giften van het
bedrijfsleven. De aanwez igheid van een groot
deel van de bronnen over de Surinaamse geschiedenis in Nederland, de deplorabele staat
en de afwezighe id van beleid op het terrein van
het archiefwezen in Suriname vormen eveneens belemmerende factoren voo r de historiografie aldaar. Samenwerking tussen Suriname
en Nederland op wetenschappelijk terrein kan
H1. Gert Oostindic, 'De onvoltooide dekolonisatie en de geschiedschrijving van Suriname', In Leidschrift 6 (2): 5-27,
1990: zie ook Ger! Oostindie & Rosemarîjn Hoeftc,
'Historiography of Suriname and the Netherlands Antilies' ,
In: Barry Hîgman (cd.), Gel/ent! Hislm:I' (!(rhe Cori/Jheall.
1'01. VI. MC'lhodologl' (Jf/(I his/or;ogmphy ofrhe Curibheal1,
Unesco. London/Oxford: Macmillan 1999. p. 604-631.

Surillolllisliek /9 75-](}(}(}

een belangrijk~ bijdrag~ leveren aan de bevordering van de S ur i n aJ11is ti ek. '-4~
Een positieve on twikkeling is dal het aandee l van in Nederla nd verbl ijvende Surinaamse
wetensc happers en publicisten belangrijk gegroeid is. Ilun aandeel betren met name het
slave nve rl ede n. de contractarbcid_ sociaal-economi sche en po litieke as pecten, Het terre in van
de etnische studies word t gedomineerd door
buitenlnndse ond erzoekers.
Van een of cnk~le paradigmata die de rcccntc Surin::lnmse gesc hi eden is domineren is
gcen sprake. Kcu,I;c van onde r we rpen. m eth odo logie. ideologische positiebepaling zijn afhankelijk va n de publicist of hct onderzoek.
Va n schoo lvorm ing is geen sprake, Belangrijk
is 0111 vast te st..::llen dat de vooroo rl ogse dominante (Nederlnndsc) koloniale visie definitief
lot het \erledell behoort, In publicaties va n de
meesle Nederlandse aut eurs staat Suriname en
ni et hel moedcrland centraal. I -4') Met andere
woorden hoewe l de overgrote meerderheid va n
de historisc he productie op conto va n buitenlambe of in Nederland woo nac hti ge Surinamc rs kan wordc n gesc hreven kan niet worden
gesteld dm Suriname rs in Surin ame zich niet
met deze publicaties zo ud en kunnen affiche·
ren, Deze publicaties zij n volge ns ga ngbare
wetensc happelijke standaa rd en gesc hreven en
over het a l gel1l~en van goede we tensc happelij ke kwa litei t. Voo rts constateert Oostindie dal
van e~ n Surin aHlllsc versus een Nederlandse
visie of va n een eensl uidende Surinaamse of
ederlandse visie op de Surinaamse gesch iedenÎs geen sprake is. Wel zijn er vo lge ns hem
heilige hui sjes opgericht waa rbij het kolonia le
perspectief is omgekeerd, In zijn optiek zou de
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omkerin g va n di t perspec tief derm ale voorgesc hreven Lijn déll nuanceringen hierop al snel
op een vcrwijt V::tll Eurocentrismc komen tc
staan, l~1I In bepaaleh;: Su rinaamse kringen houdt
mcn eCIl pleidooi voor het schrijven van eh::
Surinaamse gesc hiede ni s primair door Surinamers I.cl r en van uit el..!ll Surinaams perspecti er.I'1 De im pliciete vero nd erstellin g, bij ee n
dergelijk pl eidoo i is dat er van Surinaamse
zijde consensus z.ou bestaan over de vraag wal
het Surinaams!.! perspectief nu prec ies inhoudt.
welke lOetsings- orkwaliteitscrit eria hie rbij ge11<lIlteerd moeten worden en welke doeleinden
hiermce wordc n beoogd. Eell dergelijk pleidooi komt feitelijk ncer op het 'peda gogiseren '
\a n de gesc hieden is (presc ntatie va n de ge·
sc hiedcnis confo rm de eigen politieke idea len)
en geë ngngccrdc geschicdsc hrij vi n g. L~~ Geën·
gagee rde gcsc hiedbeol..!rcning kan confl icteren
mei gesch iedkundige Lu ive rheid en bctrou w·
baarbeid, or zoa ls de gesc hiedfilosoof An kersmit het stelt: 'De geë ngageerde hi storicus vcrond erstelt historisch inzic ht dat eerst binnen
ee n onbevooroordeeld ornict-gcëngagcc rd hi storisch ond erzoek gewo nnen kan worden: 1'\
I''',
1<1.

Ibickm. p. I I.
Zie 0.111. E. Bakker

SIf/'l//{lIIm."" ~('s('hlt'd(,lIi.,

Voorheelden hiervan lijn de sa menwerking lussen Oso
en ('uhuursludies/ IMWO. de publicntie van de Dalabases
Il indoslaanse e n Javaan!>l' immigranlen door samenwerking lus~en Surinaamse en Nederlambe partner!> en de
puhlic:Hiereek., Surinaamse Verkenningen.
I~·'. Oostindie 1990. p, S e ,\,

Pmhh'lII('fl

mild dl'

Para ma·
ribo t 9~4 : lOL: Joh n Jan~en \all Galen. Hele I/dcJ/I.Id/YJOIII.
,SI/ril/tlllle, erft'nil 1'(/1/ de .,/m ·e,."ij. Anblcrd;ull 2(XIO: COIItact. p. (,(,-(,IJ 1,.'11 225: Recensie \an hel proefschrift \an I~
Meel (Tus::'l'lI autollomie en o nalllallJ.. ~· lij khl'id) door E.
Mar!>hall. ln: 0.10 t9(2) : 340.
1<~. l lllerc s,anl LIl dl! \erband IS hel debal in Nederland mer
hel belang \<ln hi~lt)rbche rellect ie op hel \erled~ll \all !> Ia\enhandel en :. laH'Il11J lil rctat le tol d~ reali s~ri ng van I,.'en
nationaal Ilwnunwn l Nnkrla nds s la\ ~rnij \'erleden, ZII,.'
O.m. G. Oo~1 indll.' (r~d,). //1.'/ 1'I.'r/edell fInder tI,l!('// , /lad(,l1killg 1'(111 de .I/rll 't'mij, Lp .. 1999: Arena, Prins Claus Fonds.
t". F.R , Ankcrsmit.
(II '('/' gt's('hied('lIi,\
Eell (1I't'!'::;('11, \'1/1/ /I/(lt/"I'II(' ge.,('It;edfilo,\'(!/i.\'clte opl·(lIlmgt'lI. Groningen 19~4 : W01t ~TS Noordholl: p. 30 j-303: Over objecti\'iteit. ~\lbjccti\ ilcit en <il' fo l WlII waarden. Zie Chri~
Loren/., De l'Ollstl'llctic van het verleden. Een inleiding in
de theorie \':In de geschiedenis. Meppel !IJ!>!? : Boom. 2.14-

Ik"",,"

I ~'.

(r~d.l.

l'1I ge.I{·!t;t!lis{·hrijl·/III!.
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Ecn studie van plantersfamilies of de plantersklasse is even waardevo l en interessant a ls een
stud ie naar de sociale cond ities van slaven of
con tra clarbe iders op de plantages zo nder daarbij Ie verva ll en in de vraagstelling rond het
perspectief. Illustrati efin dit verband is de houdin g van nationalisten in Suriname in de jaren
vijft ig, zest ig en zeventi g ten opzic hte van de
sc hrij vc r Albert Helman . Hoewel zijn meest
bekende romans (Zuid-Zuid-Wesl. De slil/e
planTage, Mijn aap lacht) hande len over Surinam e, werd hij door li eden uit deze groep verweten dat hij gee n Surinaamse schrijver zou
zijn. In hun ogen lag het perspectief in Helman s romans bij de blanken en waren zijn roman s dus 'o nsurinaams'. '5-i Hiermee werd
groot onrecht gedaan aa n een van de groots te
schrijvers en persoo nlijkh eden die Suriname
heeft voortgebracht.
Studies dienen primair beoordeeld te worden op hun (wetenschappelijke) kwaliteit. Ook
het ' monopoliseren' of het 'nationa liseren' van
historisch onderzoek. voorop geste ld dat dil
moge lijk ZOLI zijn, verdient geen aanbeve lin g.
Jui st de inbreng van ' buitenstaanders' die, naa r
we mogen aa nn emen niet worden gehinde rd
door conventies, zelfcensuur, navelstaarderij el
cetera in met name ' kl e in steedse' samenlevinge n als de Surinaamse, kan lei den tot nieuwe
wetenschappelijke inzichten, kruisbestuiving
en prikkelen tot nieuw of ve rvolgonderzoek
vo lgens wetenschappelijke standaarden.
Het perspectiefvraagstuk woedde a l in de
jaren zesti g onder hi storic i in Azië met bctrekking tot de eigen Aziatische geschi edeni s
en is inmiddels een achterhaalde discussie.
Door hi er kennis van te nemen kan worden
voorkomen dat men in S urinaam se kring opni euw het wiel uitvindt en de (wetensc happeI \ J.

Zie M. van Kempen. Kijk 1'I·I.'e.0oo.\"

/ie/IIIIIII

190J-199i"J. No/i/ic.\",

ilO/U \.

1998: In de Knipscheer. 59-93.

ill di! spiegd Alher!
Iw/erillgen, Haarl em

lijkc) horizon samenvalt met de eigen grenzen.
De discussie onder Aziatische hi stor ici was een
reactie op het e uroce ntri sme binnen de geschiedsch rij ving, door hen koloniale gesc hi ed-

sch rij ving genoemd. De koloniale gesc hi edsc hrij ving beschreef vooral de activiteiten van
de kolonisatoren met daarbij we ini g aandacht

voor de inheemse bevolking. Dit kolonialistische gesc hi edbee ld was vanu it het sterk westers supe rioriteitsbesef vaa k moreel gek leurd.
Als reactie op de koloniale historici ve rvingen

Aziatische hi storici het curo-ccntrismc door
het Aziëcenlrismc. Deze pogingen zijn uiteindelijk uitgelopen op moralistische constructies
waa rbij de dramatis pcrsonae in een s lech te en
een goede partij zijn o nd ergebracht. '55
Met Oostindic kunncn we het eens z ijn dat
de geschiedschrijving nict gebaat is bij inhoudelijke conventies ove r wat geschreven mag
worden en vanuit welk perspectief. Moderne en
wetenschappelijke historiografie is een wetensc hap die niet cultuurgebonden is, maar een
universeel karakter heeft. '5f1 Toepassing van
moderne wetenschappelijke methodologie is
de aangewezen weg om nationale grenzen te
overschrijden en het vraagstuk van perspeclief
of cent ri smen te overw inn en .

1". Voor een discussie hierover: zie H.A.J. Klooster, Illdonesh!r.\' ~·chrijven hlln geschiedenis. De ontll'ikkeling \"all de
Indonesische geschiedheoejcning ill theorie ell praktijk
190()-1980, Dordrecht 1985: Foris Publicatiolls. Diss .. p.l-

12.
ISb .

Ibidem, p. 6.
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Recensies
Hl/go Pos. HellCl/men I'ClJl de lijd; kll'ulrijllell,
111 de Kllipsel/eeJ: Haarlelll 2000. ISBN 90 6265
4924. 95 pp.

Zoa ls in een gedi c ht als ' Toe n ik mijn raam w ijd
open had gedaa n / vloog er een strofe in het
zwa rt naa r binnen / en ik ben op haa r rouwkleed
blij ve n z inn en / was zij met mij of ik met haar
begaa n?' zo heb ik Pos' kwatrijnen het li efst met
hun vo ll e rijm , hun stevige metr um en zijn in ee n
vo lzin geperste intri gerende vraags te lling. In de
met de Eddy dl! Pe rron -p rij s bekroonde memoires 111 Iriplo ( 1995) karakteriseerde Hugo Pos
zijn ged ichten zé lf a ls vo lgt: ' Mijn kwatrijnen
zijn medede lin ge n, berichten, het ve rklappen
va n ge heime n, die ik niet langer voor me wil
houd en, Ouisterin ge n over trouwen ontrouw,
afscheid, nu al, bij mijn volle bewustz ijn, voordat ik afreis.' In de 72 kwatrijnen in Het talmen
V(l11 de tUd drukt de dichter zijn verwo nderin g
uit dat de d ood nog niet gekom en is, zodat het
ero p beg int te lijken dat deze vergeten hee ft dat
e lke mens s lec hts ee n spec ifi e ke tijd gegund Îs:
' Wat is de rec ht sgrond va n het lange leven ! ik
ben juri st en stel de mal ste vragen, / God aan de
Jijn : ' Het rec ht eens soeve re in ! is meten
buitentijds met o ngelijk e mate n."
Het oud worden en daarmee het nad erbij
kom en van de dood en het sterven z ijn het steeds
terug kerende onderwerp, maar daarnaast vinden we de ook de op hoge leeftijd nog sleed s
aanwez ige fysieke levenslust, ofzoa ls Hu go Pos
het ze lfin ee n vroege re bunde/ uitdrukt e: 'Ero s
e n Th anatos z ijn de ru gge ng raat van mijn kwatrijne n. De dood is onafwendbaar, maar zolang
het leven duurt wordt het ge noten: ' Watwect ee n
vlinder van de dood ? ! Geen vlind ervan ger za l
het wagen / het aan z ij n vlinde rs oo il te vragen
/ een v linder vlindert , wij gaan dood: De kwa trijnen van Hu go Pos zijn uitin ge n van betrokkenheid en distantie, va n ernst en relativering
va n di e e rn st. De kwa!rijn cn lij ken op he t ee rste

gezicht schijnbaar achteloos neergepend te zijn,
maar nadere beschouwing legt een groot technisch vorm vermogen bloot. Een voo rbeeld van
deze vita le keerzijde vinden we in het schijnbaar
luchtige maar in feite doodserieuze Nostalgie:
'U it zwaaien is cr nict meer bij, I niet langer naa r
Nieuw-Zeeland varen, I gee n li e fj e tranend aan
de kade, I geen otHucht plegen ver va n hui s.'
Een derde th ema vinden we in de psychische
bev redigin g di e de werkzame creativiteit en het
ges laagde sc hrijfproces als resultaat verschaft:
'Vanavond kroont de paus Napoleon, / aan
ct ' oever va n de Eufraat z il Sadda m IC wenen, I
niet Stauffcnberg, ik plaats st rak s de bom , Allah
is groot, Hij sc honk ons de verbee ldin g.' Hugo
Pos grijpt hi er inhoudelijk terug op hel a lo ude
motiefvan de ' omge keerde wereld' en kleedt dat
in een vorm die 'in en uit de maat hupp elt.' I-Iet
rege lmati g jambische metrum va n bek lemtoonde en onbe kl emtoonde lettergrepen in de
ee rste en tweede vcrsregel, wordt in derde en
vierde versregel doorbroken, omdat er hi e r
plotse ling een sy llabe minder is, waa rdoor de
woorden 'ik' en 'A llah' all e nadruk krijgen. Zo
is Hu go Pos de meeste r van dit kleine genre,
waarbij met weinig woo rden veel gezegd wordt.
Er va lt in de S urinaam se lit eratuur ee n onderscheid te make n tu sse n nationalisti sc he di chters die hun in spiratie in eigen land v inde n én
kosmo po litisc he dicllters die hun lit eratuur funderen o p grote internationale levense rva rin g en
eru diti e. Hu go Pos hoort zonde r eni ge twijfe l tot
de tweede cat egor ie. Wat overigens nict beteke nt dat hij nooit ove r zijn geboorteland zou
sc hrij ve n. Ter gelegenheid van de emanc ipatieherd enkin g op I juli sc hreef hij : 'Een volmacht kreeg ik toen de ee uw verstreek / Plantages, boede ls, erfeni sse n, / Op mijn burea u getuigen issen / wa nt nege rbloed dat spreidt zo breed.'
Met de ve rwij zi ng in het s lotvers naar het bekende Middel-Nederlandse Li ed va n Heer Ha lewijn ve rbindt hij S urinaam se geschi edeni s met
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dc Europç-se lilCrni n.~ traditie. Zo eigent Hugo
Pos Lich \ersch il kndc cu huursferen toe. waaruit hij put: 'Wat ik bewaarde heb ik opgegeven
I en wal was opgl!gl!VCIl bleefbewaard: I vóór in
mijn boekenkast (h,: ollgeleLellen. I Vestaalse
maagden. ach. onaangeraakt.'
Hel problccm van IllIga Pos ICLen en besp reken is dal je wi lt blijven citeren. 'Weet ik
wel Lckcr dat ik Icer / en denk en doe of is het
schijn ! dat ik nog altijd het kwatrijn ! als ademtest verbaasd belc'.!f!' is het vij rde gedic ht in een
seri e V<1n ach t samenhangende gedichten die
alle de dood tol onderwerp hebben. een serie die
eindigll11el dc vra ag or de dood hemlliel ve rgeten heen I e halen: 'is dit beloning. is het straf. 0
dood.' In hel gccileerde gedicht vindell we de
leve nsbevesliging verwoord in de vo rm va ll een
retorische vraag. Ii el is een vo lkomen gaaf
metrisch gedic ht lllL't schenult isch ei ndrijm . Hel
is bovendien een heel ge ra ffi nee rd meta-gedi cht
over de di cht l!fsactiv iteit ze lf. Een woord als
'ademtest' is vo lgcns Van Dales woordenboek
eell test om na t~ gaa n of ee n automobilist
alcohol ge bruikt hCl: ti . Illaar ik zo u het hier
IcLCIl als een cOlltrole ofï e111alld nog leen, orhij
nog ni et ges torve n is.
Hligo Pos hl:cfl in totaa l een halr dozijn
dichtbundels op Lijn naam staan. waarbij in elke
bundel steeds wee r gedichten uit vo ri ge publicat ies zijn opgenomen. Dat is indicatief voo r de
hechte ee nh cid die de bundels samen vormen.
als uitdrukking van hetze lfde leve nsbesef van
eenvo udi g ogende gcco mpliceerdheid.
I-Iligo Pos is nict meer. Zijn laats te bundel.
Hl'! falltlelll'llll de lijd. kan naasi de overi ge in dc
boeke nk as t ge.::l.e t worden. Maar icdere keer als
een lezer de blindt:! oppakt en leest. worden de
gedac hten en woorden erin wecr lot leven gewe kt. Zo vaak cn zo lang de lezer zich in deze
gedichten vl: rdi cpl. vor men de L.e zijn ademtest:
dronken va n dc prachtige pol5zic va n een bewonderenswaardig mcns.
Wim Rut gc rs
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Ha"s /Jren·dd. Jopie PellgeJ 1916-19 70. Le\'(,11
en werk 1'(1/1 een SlIrilllHlmse politicus. Ui/ge-

,'crU COl/se/w,

Schoor! ]OIJO, ISBN: YO 5-1]Y
IO!.\',. 5111 I'p., fJrijs/65.-.

Il ct Iijk t 111 ij een hachcl ij ke ondernel11 ing 0 111
cen duil.endpool als I lans Breeveld aan tc zettcn
tot het sc hrij ven va n een proerschrift.l-lij beglm
in 1990 ll1~t hct sc hrij ve n van een biogrCllïl: over
de charisll1at isc hl": Surinaamsc politicus Johan
Adolf(Jopic) Pengel en promoveerde in november 2000 op dit onderwerp aan deAllfoJ/ de KOII/
Ullil"l.'I'sifeif in Su ri lléllllc. Tussen 1990 en 2000
heeft Bree\ cid. IKli.\S\ het schrijven van Lijn
proefschrili . \ersc hillend e functies in Suriname
bekleed. Ilij was minister in het interim kabin et
in 199 1. hierna beleidsmedewerker op het ministerie va n regionale ontwikkeling. coördin ator van de studierichting PI/b/ic AdmÎllistratiol/
op de AnIOn dl' 1\.0111 Unil·ersifeit. decaan va n dl:
racul tei t der l11aatsciliJppijwetenschappen van
deLclfde universiteit. voo rzitte r va n dc afdeling
Wanica \'fIn de NlIIiul/u!e Parl/j Suril/all/e
(NPS). adjunct-secretaris va n het cong resbest uur ViJn deze partij. bij de ve rki c7i nge n va n
1996 kandidaat voo r de NPS in het district
Wanica. Daarnaast maakte hij deel uil van ve rschil lende regeringscommissies. Niet mecrdan
lof voo r icmand die naast al deze werkzaamhede n in sta;:1t is gewe.::est het promoti conderL.ock af te ronden. In deze stud ic ri cht
Breevcld zic h op de volgende dri eledige probleelllstcli ing:
Wie was Pengel in het politieke en maatschappe lijke.:: leven"!
Wat was :lijn invloed op de politieke e.::11
overige maatschappelijke ontwikke lingen
in Suril1arrlC in de pc ri ode 1950 tOl 1970'!
Wel kc overeenkomsten en ve rschi llen zij n cr
te ontdekk en teil ai.lIlzien va n dc politiekvoer ing va n Pcngt:: 1 en andere Caraïbi sc he
leiders (l3urnhnlll in Guya na. Manley in Jamaica en Willial1ls in Trinidad &Tobngo)?
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Deze studie is opgebouwd uil tien hoofdstukken . Na het inleidend hoofdstuk bespreekt de
auteur in hoofdstuk 2 de afstamming van de
famili e PcngcJ sedert 1863 en Pengels periode
tussen 1916 en 1939. Geboren op 20 januari
1919 en afkomstig uil de creoolse middenklasse
doorliep Pengel de MULO waarna hij een baan
vond bij de griffi e van hel kantongerecht. Naast
deze baan begon hij met een praktizijnstudie
[studie advocatuur] die hij ec hter niet afrondde.
In hoofdstuk 3 bespreekt Breeveld twee zaken di e bepalend waren voor Penge ls politieke
loopbaan en betrokkenheid: de informele bij-

eenkomsten in de winkel van Moksan en de

kwestie Land van Dijk. In de winkel van Moksa n was Jopic Penge l dagelijks te vinden , belegde hij - nadat hij in 1949 tol Statcnlid was
gekozen - voorbesprekingen va n Statenvergaderin ge n, eva lueerde en besprak hij de actuele
politiek. Zijn betrokkenheid in de kwestie Land
van Dijk bezorgde hem een grote populariteit
onder de creoolse vo lksklasse. De eigenaar van
Land van Dijk wilde in 1948 de percelen die
verhuurd waren aan creolen uil de volksklasse,
ontruimen. De bewoners we ndden zich vervolgens tot Pengel - hoewel geen praktizijn - voor
hulp. In de Staten wierp Penge l zich op als
belangenbehartiger vall de versc hoppelingen op
Land van Dijk. Uiteindelijk werd dank zij de
interventies va n Pcngcl door de Staten een regeling getroffen ten gunste van de bewoners van
Land va ll Dijk . Hij ver.vicrr hiermee grote bekendh eid als uengre-oso-q/koti [zaakwaarne mer va n dc armen].
In hoofdstuk 4 beschrijft de auteur Pengel s
intrede in de politi ek. Opvallend is dat Pengel
nauwelijk s betrokken was bij Je oprichting van
de NPS in 1946, binnen welke partij de dienst
werd uitgemaakt door de blanke en li chtgek leurde creoolse elite. Wel had hij de aandacht op zich gevestigd door zij n kritische artikelen over politieke en tnaalsc happelijke vraagstukken in het blad De West en zijn rol in de

kwesti e Land va n Uijk. Enkele maanden voo rde
eerste algemene ve rkiezi ngen in 1949 werd Pengel de NPS binnengehaald. Een spraakmakend
fi guur uil de zwa rt e creool se volksklasse kon
men binnen Je partij goed gebruiken.
In hoofdstuk 5 besc hrijft Breeveld r enge l in
zijn rol als vakbondsleider en journali st. Ook
beschrij ft dc auteu r in dit hoofdstuk de machtsstrijd binnen dc NPS aan het begin van de jaren
vijftig tu ssen Pengel en Findlay, exponenten van
respectievelijk de creoolse volksklasse en de
lichtge klcurde creoolse elite. Die strijd beslechtte PCllgcl in 1954 in zijn voordeel en
leidde tot het vertrek van de lichtgekleurde
creoo lse elite uil de partij. De NPS we rd sindsdien dc spreekbuis van de creoolse volksklasse.
In de Staten ontpopte Pengel zich als belangenbehartiger van de arbeide rs en het creoolse proletariaat. Toen de vakbo nd De Moet/ahanJ, een
overkoepeling va n negentien bonden, in 1952
werd opgericht werd hij de eerste voo rzitter.
Naast Staten lid en vakbondsleider was Pengel
ook nogjournali st. Als eigenaar van het blad /Je
VolksSlem, later omgedoopt in Nieuw Suriname,
had hij een kra chti g wapen in zijn hand dat hem
van pas kwam in de strijd om het leidersc hap
binnen de NPS.
Penge ls visie op de onafllankelijkhcid en de
verbroederin gspolitiek is het thema van hoofdstuk 6. De Surinaamse politiek \\·erd in dc periode 1955-/967 bepaald door de samenwerking tussen Pcngel cn Lachman. de Icider
van dc hindostancn . Dit verbo nd werd aangeduid met de term ve rbroederin gspolitiek . Bij de
ve rkiezingen in 1958 kwam dit verbond als
grote overwinnaar uil de bus. Tusse n Pengel en
Lachmon bestond geen eend uidi gheid over de
inhoud van dc politieke samenwcrking. Pengel
was volgens Brccvcld erop uit 0111 soc iale macht
te verkrijgen , tcrwijl Lachmon zich vooral
richtte op het ve rkrij gen van economische
macht voor zij n achterban. Breeve lds analyse
van de verbrocdcringspolitiek is nogal een-
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dimcnsionaal. li et isjam lll er dat hij niet andere
aspecten bij dezc politick betrekt. De verbroederingspolitiek was een belangrijk vehikel voor
de politieke en maatschappelijke l:mancipalie
van volksc reo len en hind osta nel1. Voorts vormde de verbroederingspo liti ek een integrerende
factor waarbij zij de eers te aa nzette n gartot een
geleidelijke albraak van de etnische omheining
waarbinnen de grote meerderheid van creolen,
hi ndosta nen enj avancn had ge lcerd. Tot stot kan
worden gewezen op het pacillcerendc aspect
va n deze politiek waarbij dc po liti eke samenwerking tussen hin dosta ncn en creolen raciale
str ijd in SurinamE' voorkwam, dit in tegenstellin g lol het buurland G uyana waa r de etnische
tegenstellingen in het begin van de jaren zestig
uitmondden in een raciale strijd meI honderden
doden.
Beide politici kwamen binnen de eigen
groep onder vuur te liggen. Binnen het eige n
segment vond men dat Lachmon de hindostanen

aan de creolen uitleverde. De VHr kreeg te
maken met co ncurrerende hin dos taa nse partijen die zieh afzetten tegen de verbroederingspolitick. De rol die Pcngel in de jarcn
vee ni g en vijftig vervulde (de gemat igde nationa li st) we rd cind jarcn vijftig en begin jarcn
zestig ove rgenomen door de nationalisten ve reni gd in Wie Eegi Sa"i en later de PartU Nari(}/wlistische Repllbliek (PNR) onder leiding van
Eddy Brumi.!. Pcnge l sc hu wde geen enkclmiddel om de nationalisten te dwarsbomen en in een
kwaad daglicht tc stellen. Jaren lan g hebben
Pengel e n Brumi:l e lk aar vergu isd. Pengc l
vreesde niet ten onrech te dat de PNR door haar
nati o nalisme een grote aan trekki ngskracht zou
uitoefenen opjongeren cn int e ll ectuelen. Om de
nationalisten de wi nd uil de zeilen IC nemen
introdu cee rde het kabinet Emanuels een drietal
nationale sy mbolen (vo lk s li ed, vlag en wapen)
en omarmde Pengel het idee van meer armslag
voor S uriname bij de buitenlandse betrekkingen
zonder echter voorstander te zijn van volledige
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staatkundige onaO"li.ll1ke lijk heid. Daartoe forceerde Pengel in 1961 de Derde Rondetaf'cl
Conferentie die, vanwege anli-onaOwnkclijkheid!\delllonstraties in Surinam e en het wa ll trouwen binnen de VH P tegen Pengels plannen,
een zachte dood stierf.
Beleidsaspecten ten tijde va n Pengels premierschap tussen 1963 en 1969. waaro nd er de
divcrsi lïecring van de economie, de groei van
het ambtenarenapparaat, het onderwijs en het
conniet meI de Nederlandse regering rond de
benoeming van De Vri es lot gouverneur van
Surina me in 1964 staan cen tra al in hoofd stuk 7.

In 1963 nam rengel de leiding va n het kabinet
op zich. In dit kabinet was Pe ngel naast 111 in iSlerpresident ook nog min ister van a lgeme ne zaken,
van binnenlandsc zaken en van financiën. Een
grotere machtsconcentratie was in S ur ina me
voordien niet voorgekomen. De preponderante
machtspositie van Pengel in hCI pol iti eke e n
maatschappelijke bestel (hel premierschap
bleef hij combineren met het voorzitterschap
van De Moederholld) vo rmd e uiteindelijk aanleiding voor conlliclen binnen Lijn eige n partij
en de coalitie met de VI-IP.
In hoofdstuk 8 gaat de aute ur in op de breuk
met de V HP in 1967 en de interne contliete n
binnen de NPS die uit einde lijk leid den tot hel
uittreden van een groep intellectuelen die de
Pmgressicl'e Nt/finI/ale ParlU (PNPJ opric htt e.
De verbreking van de samenwe rkin g tussen
PengeJ en Lachmon betekende het ei nd e van ee n
periode van relatieve etll ischc en pol it icke stabili leit. Pcngel zette de verbroede rin gspol ili ek
voort door een coalitie aan te gaa n met de
kleinere hindostaansc Alaie Groep e n de Surinaamse Democrafische Pa/"flj (SDP) o nd er leiding van zijn vroegere tegenstander Find lay, In
de tweede helft van de jaren zestig groe id e het
verzet tegen het autoritaire bewind van Pe nge l.
Anno 1967 had Pengel vo lgens Il reeve ld het
contact met de maatschappelijke real it ei t in hel
algemeen en met de vakbeweging in het bijzon-
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der verloren. I-lij had door enkele uitspraken in
zijn laatste regeerperiode het beeld van een
alltoritairc regeerder versterkt: 'A I/een ::iekte en
dood klllmen mij 1'(11/ de::e stoel [het premiersc hap] lw/en: Een averechtse werking had ook
de afsluiting van zijn rede voor radio en televisie
in januari 1969 (' Ik heh geoegd") toen hij een
poging deed de stakers voor zich te winnen,
woorden die tocn in de Surinaamse samenleving
veel kwaad bloed zeilen.
Een deel van de va kbeweging was inmiddel s
overgenomen door de aan de PNR gelieerde
personen die de 1110101' waren achter de grote
stakin gen in hel onderwijs in 1969. Deze stakingen, die behalve
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loonsverhoging gingen,

waren ook gericht tegen de corruptie. het nepoti sme en het dictatoriale optreden van Pengel.
Hctuillreden van de Aktie Groep lIit de coalitie
leidden uiteindelijk tot zijn va l. Suriname leek
opgelucht adem te halen bij de val van de 'di ctator' in 1969: 'tigrifadoll . [we hebben de tijger
te pakken] werd cr in die dagen geroepen. De
verkiezingen in 1969 werden in hoge mate een
samenbundeling van allerlei krachten tegen
Pengel, aldus Breeve ld. Zijn partij leed bij die
verkiezingen een hi stori sche nederlaag. Ook
binnen dc NPS greep een aantal personen de
verkiezingsnederlaag aan om afte rekenen met
de grote machtspositie van Pengel binnen de
partij . Die interne afrekening werd Pengel bespaard. Op 25 mei 1970 overleed hij op 54jarige leenijd . Pas na zijn dood zo u deze politicus de erkenning krij gen di e hij ve rdient.
In hoofdstuk 9 plaatst de auteur Pengel s
leiderschap in een comparatief Caraïbisch perspectief door hem te vergelijken met andere
Caraïbische leiders, tijdgenoten van hem: Forbes Burnham in Guyana, Norman Manley in
Jamaica en Eric Williams van Trinidad & Tobago. De auteur betrekt in zijn vergelijking de
aspecten ideologie. patronage, controle en
dwan g, een vergelijking die niet consequent
wordt uit gewe rkt

In het laatste hoofdstuk. dc samenva ttin g en
conclusies, stelt Breevcld onder meer dat Pengels bijzondere bijdrage aan het politieke bestel
was dat hij uiteindelijk de macht heeft gesteld
aan het vo lk . Penge l transformeerde de NPS van
een elile- tol een volkspartij \\oaarbinnen de
zwarte vo lkscreolen een stem kregen. Hij had
een autoritaire wijze van leidinggeven, zowe l
binnen de NPS als in de samenwerking met de
VI-lP. Daarnaast creëerde Pengel een politieke
cultuur waarbinnen andersdenkenden te vuur en
te zwaard werden bestreden. Het premierschap
bracht vo lgens Breeveld Pengel grote roem.
maar hij vraagt zich of deze er niet beter aan had
gedaan om niet in 1963 maar late r ll1inisterpresident te worden. een stelling die de au leur in
deze studie niet of nauwelijks heeft uitgewerkt.
Bij deze studie kan een aantal kritische open aanmerkingen worden geplaatst. Breeve lds
biografische sc hets is meer beschrijvend dan
analyserend. Wellicht dat dit deels samenhangt
met het beschikbare materiaal. In de inleiding
gee ft hij aan dat zijn studie niet een biografie in
de ware zin van het woord genoemd kan worden.
Als gevolg van de vele branden van ovcrheidsgebouwen die Suriname de afgelopen deccnnia
hebben geteisterd, is veel materiaal va n en over
Pengel verloren gegaan. inclusief di ens persoo nlijk archief. Dat neemt echter niet weg dat
8reeveld een aantal al dan niet vermecnde
stereotypen (corruptie. patronage, cliëntelisme
etc.) rond Pengel niet heeft kunnen ontzenuwen.
In zijn rol als mythejager (p. 29) heeft de auteur
we inig munitie op zak gehad. De vergelijking
van Pengelmet de drie andere Caraïbische politieke leiders leidt niet tot een beantwoording van
zijn vraag: welke factoren hebben de machtspositie van Pengel versterkt c.q. verzwakt (p. 340).
De vergelijking wordt niet consequent uitgewerkt. Nu eens laat hij Norman Manley buiten
besc houwing (bij patronage en dwang), dan
weer E,rie Williams en Norman Manley (bij
controle).

Recellsies
Bij het ~chrijven van deze biografie heeft de
auteur ruim honderd personen geïnterviewd. De
auteur verantwoordt nergens zijn keuze. Op
deze lijst ontbreken in mijn optiek namen van
een aantal belangrijke s leutelinformanten die
wellicht de analyse in deze studie zou hebben
kunnen bevorderen. Voor de vcrbroede ringspolitiek en de relatie van Pengel met de VHP
lijken mij interviews met de V I-lP-toppers Jan
Adhin en Krics Nanan Panday voor de hand IC
liggen. Voor de relatie van Pengelmet de v3kbeweging en de nationalisten in dejaren zestig mis
ik in de lijst van geïnterviewde personen be langrijke namen als Eddy Brulll3 (in november 2000
overleden), Harold Rusland. Hendrik Sylves ter
en Fred Derby. Door deze omissies zullen
wetenschappe lijk geïnteresseerden weinig ve rras~eJ1(le zaken in dit bock tegenkolllen.
Tot s lo\ nog een opmerking over betrokkenheid en kritische distantie bij Breevcld. Te
veel betrokkenheid kan ten koste gaan van kritische distantie. Kritische distantie kan conflicteren met de perceptie van de eigen politieke
achterban voor wie .Iopie Pengel inmiddels mythische proporties heen aangenomen. Voor een
politiek geïnvolveerde wetenschappe r (in de
neutrale bctckenis van het woord) is in de
Surinanmse politieke arena het gevaar van
ostracisme niet ondenkbeeldig. Breeveld heen
in dit spanningsveld een goede balans weten te
vinden tussen betrokkenheid of engagemen t
(als NPS-cr) en kritische distantie (als wctenschapper). Met zijn biogrnfie ove r Jopie Pengel
hc~rt de autcur een voor een breed publiek
toeganke lijk bock geschreven over een va n de
meest markante persoonlijkheden in de Surinaam$C politiek.
Il ans Ramsocdh

AI/dre! R.M. Pakosie. Ga:.ou Malad.ia: SurimUllII ....· ..... wmllOoJii (1(111 hel einde WIII eeu rijll-

153

perk, /liet een inleiding \'all "ruf th: H U I:.:.

Thoden \·m/ let=CII, Stichting Sahol/op C'li.
U/reel" 1999. ISBN 90-80518ó-I-I. 1721'/)"
prij,/J5.-.
Gazon Matodja, gaaI/mali van de Aukaners
(Ndyuka). heeft intussen de lcdtijd van de zeer
sterken bereikt. Geboren v lak na de vorige
eeuwwisseling. is hij nu rond de 100 jaar.
Pakosic. zijn biograaL hecft berekend dat het
groot-opperhoofd in 1904 geboren moet zijn. In
de ora le tradit ie is name Iij k bekend gebleven dat
Gazon net van de borst was. toen de beroemde
De Goeje de Ndyuka bezo!..:ht tijdens zijn expeditie naar het Toellloekhoclllakgcbcrgte. Dat
was in 1907. Aangezien Ndyuka-vrouwen in die
tijd hun kinderen drie jaar .loogden. was voor
Pakosie het geboortejaar vrij nauwkeurig te
bepalen.
De relatie tussen Gazons biologische ouders
liep vrij snclna zijn geboorte spaak. De kleuter
ging niet met zijn moeder mee, maar bleer in
Diitabiki, het dorp van zijn vader Da Sadcpai.
Ma Muyu, de nieuwe vrouw van zijn vader
voedde hem op. Als tienjarige jongen volgde hij
zijn vader naar de kuststreek. die vanuit de
standplaats Albi nH als vra chtvaarder werkzaam
was. Hij was nog tejong voor hd killa-werk (het
voortduwen van een kOljaalmet ccnlange stok).
maar hij kon z ijn vader helpen op diens rei zen
door water uit de boot te lozen. Tijdens cen van
z ijn reizen kreeg Da Sadepai ecn relatie met ecn
A luku vrouw uit het dorp Asisi. Bij haar li ct hij
Gazon achter 0111 hem 11<1 zo'n twccjaar weer op
te halen. Na een kort verblijrin A lbina. keerden
vader ell zoon terug Ilaar het Tapahonigcbicd.
Rond 1930 had Gazon de leeliijd bereikt dat
hij zei f vrachtvaarder kon worden. Onc!c r supervisie van zijn opa vervoerde hij zijn eerste
vracht naar de Grankreek. een zijrivier van de
Marowijnc in opdrach t van ene De Kom.
hoogstwaarschijnlijk de vader vall dc beroemde
AnIOn, die goudzoeker in dit gebied was. Omdat
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cr lan g ni et Clilijd vra cht voo rhanden was, werd
de kost ook op andere mani er ve rdi end: met

hout kap, met het maken van korja len, met het
verzame len va n las; (b lad van de ta spalm
(Thry nax pc rvitlora) , vee l ge bruikt voo r dakbedekking), met het v lec hte n vall die dakbedekkin g en door te visse n en te jage n. In deze
periode g in g Gazon ook mee met éé n va n de
ex pediti es di e door dc overheid uit ge ru st werden 0 111 de g ren s met Brazili ë tc ve rken nen. Die
sto nd o nder le idin g van dc mann en di e in de
orale tradit ie Staa l en 8alon heten, respecti evelijk luit enant -Ier-zee F. Strae le n e n A.J.H. baron

va n Lynd en.
In 1937 werd Amatodya. de oom (moeders-

broer) van Gazon de nieuwe gaaf/ man va n de
Ndyuka. Hij vroeg Gazon, di e to t op dat mome nt
afwissele nd in Moitaki en Main si had gewoo nd,
te ve rhui ze n naar z ijn re s id enti e in Diitabiki .
Gazon wa s de enige vo lwassen neef van
Amatodya en het lag in de lijn de r verwac htin ge n dat ook hij ooit groot-opperhoofd zou worden . In Diitabiki begon voor hem stil zw ij ge nd
de tradition e le vo rmin g voor een toekom sti ge
laak als gaul1l11aJ1. In deze periode had Gazon
reed s twee pOfilJ1ojil-lfmml, vro uwen di e door
hem of z ij n familie reeds op jeugdige leeftijd al s
ec ht genote waren aa ngezocht: Ma No li en Ma
Luni . Ma Noli zo u ni et lang daa rna m et ec n
andere man gaa n samcnwon en, Ma Luni bleef
Gazons partner. Hun huwe lijk blee f kinderloos,
op een doodgebo ren kind na. Gazo n kreeg wel
k inderen bij zijn de rde ec htgenote. Ma Mma:
een zoon en ec n dochter.
Na de dood va n Amato dya in 1947 ZO ll
Gazon hcm eigen lijk moeten opvo lgen, maa r
gez ien zijnjon ge lee ftij d, hij was ampcr40, deed
hij ee n beroep op de oudste n va n z ijn stam om
ee n andere kandidaat (Akontu Ve lanti ) voor Ie
dragen . Ve la nti wasgaaflfJ/an va n de Ndyuka tot
1964. In de Ndyuka maatsc happij z it c r een
lange tijd - meestal zo' n jaar of twee - tussen de
dood va n het ene groot-opperhoofd en de

inaug urati e van zij n o pvol ge r. De be lan grijkste
reden hi e rvoor is dat eerst de pl ec hti gheden
voor de overledene helemaal voltooid moet en
z ijn. Eenjaar na de dood va n Amatodya zou de
onbekendheid va n de Surinaamse politieke le iders met de cultuur va n de bosnegers tot ee n
e rn stig co nni ct le id en.
S temrecht hadd en de binnen landbewoners
lange tijd ni et. Op voorstel va n de NPS we rden
in het beg in va n de jaren zest ig twee ki es di stri cten gevormd, die ieder ce n zete l in de
Staten konden leveren: Brokopondo (het woongeb ied van de Saramaka) en Marowijnc (het
woongebied van de Ndyuka en de Paramaka).
Penge l voerde in deze period e op twee gebieden
strijd: tege n de li chtgek leurden binn en de NPS,
waarvan David Fi ndl ey ee n represe nt ant was en
tegen de hindos tanen van Lac hm on. De laatsten
vor mden weliswaar met Penge l ee n coa litie,
maa r extra zetels uit het binn en land voor de NPS
waren natuur! ijk niet te ve rsmaden. Om te benadrukk en dat bosnegers en creo le n eigenlijk éé n
etni sc he groep vormden ten opzichte va n
hindo stanen en hakra:S (de groe p va n Findl ey)
werd de naam boslandcreo lcn uitgevon den.
Voorafgaand aan de verk iez inge n va n 1963 g in g
een big smile offens ief richtin g boslan dcreo len.
De gaaI/mail s we rd en uitgenod igd voor een bezoe k aan Paramaribo en daar ui tgebreid gefêtee rd . Boten met bakke lj a uw, zo utvlees, rij st,
rum en tabak vergeze lden de stembiljett en naar
het b innenland . Het s ucces was nave nant, vrijwel a ll e bos landereolen stemden op de NPS .
Penge l die zich duidelijk als voo rm an besc houwde van alle zwa rte Suri namers bes loot in
augustus 1965 naa r de Ndy uka afte reizen om in
Diitabiki Gazon al s ni euwegaanmGII te install eren . Z ijn bezoek viel sa me n met de bookodee
va n Akontu Vela llti , eenjaar na di ens ove rlijden.
Het was geen goedkoop rei sje, het heeft zo 'n
f 100.000,- Surinaamse gekost in een peri ode
dat één Surinaam se gu lden nog twee keer zovee l
waard was a ls ee n Nederlandse. In Pengels ge-
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ze ls(hap bevo nden tich tal van builenlanders.
speciaal voo r d.:ze trip uitgenodi gd. De inwoners van Diitabiki dachten aanvankelijk dat Penge l u it ee rbied voo r Vl:.lant i naar di e ns hookodee
was gekomen, maar toen bh::ek dat hij va n plan
was Gazon als ni euwe gaall llwil te instnlleren,
brak de ve rontwaardi g in g los. Allereerst waren
de plec hti g hede n nog niet achter de rug en
daarnaast behoord e ee n gaa llllwil niet te Diitabiki . maar in Pukcti te worden geïnstalleerd .
Daar zo um en natuurlijk even heen hebben kUllnell re ize n. maar ee n groter probleem was dat in
de vis ie va n Gazon hij ee rst door zij n e ige n vo lk
(waaronder dl:. reeds ove rl ede nen) aangewezen
moest worde n. waarna ee n installatie in Paramaribo slec ht s ee n 1'on11alitei t zo u zij n. Gazon
vond het trouwens een degradatie 0111 door Penge l geï nstall eerd tc worden . Dat was de taak
voor dc ve rt egenwoordi ge r van de kon ingin. de
gouverneur. A Is dat a ll eman I ge be urd wns, had
Pe nge l de ni e uwe gO(ll/llWIl mogen bezoeken.
1I ij was dus o ngeveer ec n jaar te vroeg. Gazon
\ve igc rde Pcn ge l tc zien. ' Wie denkt die Ga zon
wcl. wie hij is!', zou Penge l bij di e gelegenheid
hebbell uit geroepe n. llij stuurde een anntal
ambtenaren ero p uit. o m GaLon onmiddellijk te
halell . maar tevergeefs. Twee dagen lat e r. vlak
voordat Penge l LOU ve rtrekke n. ston d Gazon een
gesprek met hem toe. maar tot ee n installatie \0\
gall/lllUm is het (toen) niet geko men. Dat gebeurde pas in juli 1966 in (natuurlijk) Paramaribo . Ga zon voc.:gdc.: bij di e ge lege nheid de fam ili ena am Amat odya (de naam van z ijn oom e n de
vroege re g(/(II/Ilu/Il) aan dc Lij ne toc. Tusse n
Ga70n en Penge l is het nooit meer goed ge komen en bij de cerstvo lge nde ve rki ez ing ste md e
het di stri ct Marow ijn c ni et meer op d e NPS.
Intussen is G azon Amatod ya al weer 35 jaar
g root -opperhoofd va n de Ndyuka. 'Surinaams
stamhoofd aan het eind e van een tijdperk'
voegde i\ndré Pakos ie al s ondertitel aan dit
boe iende bock toe. In het laatste hoofdstuk
(hoofdstuk 11 ) probeert de auteur uit te legge n.
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waa rom . A ll e reerst hceft dc S urin aa mse binncillandbevo lking t ic l1 si nd s medio 1960 in gro te
ge tale ve rspre id over ge hc.:el Suriname en
mi g reerden hee l wat Nd yuka naar FransG ll ya na
en Nederland. In het begin va n dejaren zeve nti g
maakte de pro fee t Akalali een einde aan de Gaan
Gadu-cllltllS. waarbij de macht van de Ndyuka
pricstcrkla sse. die in GaLons res identie Diit<lbik i ze telde, aanzienlijk bepe rkt werd. In de
jare n daarna o lll stond ee n machtsstrijd tu sse n
Akalali en GnLon. De opstand va n Brunswijk en
de zij nen tegen de miliwire di ctatuur. werd door
de militairen beantwoord mei ee n moordpartij tc
Moiwana in 1986. wnama ongeveer 7.000
Ndy uka uit het Cotti cage bied naar Frans Guya na uitwe ken . Na het s luit en va n ee n vrcd t:sakkoord in 1992 zijn de meeste n weer naar
Su rinam e teru ggekee rd. maar s lec ht s heel beperkt naar het Co tti eagebied . A ls belan g rijk e
vera nck ring in dc.:! laatste jaren noemt Pakosie
ook nog de aan stc.:llin g van vro uwe lijk e ba .\~I '(/~'
(hulpkapiteins) e n in 1994 va n vier vro uwe lijke
kapitein s. Over het fcit dat Suri name in 19 75
onafllê.lIlkelijk is ge wordcn. rept Pakos ie niet
Pakos ie hee li l11 el dc biog rafi e van Gazon
Matodja CI.:I1 uiterm ate belang rijk boek gesc hreve n. Ilij hee ft uit ge breid gebruik gemaak t
van de bestaande lit era tuur. maar z ijn bock
steu nt loch voo ra l op ora le traditi es di e hij de
afgelopen dertig jaar hart stoc htelijk heeft ve rzH mc ld. Voor de besc hrij vi ng van Gazo ns levell
heeft hij de gaal1/11al1 di ve rse keren uit voeri g
geïnterv iewd . Daarnaast hec lt de autcur bepe rkt
arch ie fo nderzoek gedaa n. Het bot:k is daardoor
vee l mee r geworden dan c.:e n biog rafi e. Hel is
een antropologisch én ee n hi stori sc h we rk geworden, te mce rdaar Pakos ie in de ee rste zc.:s ti g
pa gi na 's de periode in de gesc hi edeni s van de
Ndyuka behande lt di e aan het gOO I//1/ol/-sc hap
vall Gazoll Matoclja voo raf g in g.
Pakosie e n ik hebben al s ee ns eerder de
d ege ns ge krui st over de ve rhouding tu sse n gegeve ns di e uit de o rale traditie komen e n (!Jtn uit
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de archieven. In het boek refereert Pakosie ook

aan die discussie. Ik blijfmct hem van mening
verschillen ovcr de vroegste Ndyuka gesch iedenis. Het gaat daarbij niet alleen om de 'feiten',
maar tevens om de methodologische kwestie of

archiefgegevens en orale tradities zonder al teveel bezwaren met el kaar gecombi neerd mogen
wo rden. Pakosie heeft daar geen moeite mee en
voegt orale tradities en archiefgegcycns naadloos ineen, maar hel is voor de lezer vaak 011doenlijk om te achterhalen ofbepaa lde informa-

tie afKomstig is uit boeken , uit archicfgegcycns.
of uil de orale traditie. Het boek zou zeker aan
waarde gewonnen hebben als bij die delen die
(bl ijkbaar) gebaseerd zijn op orale tradities in
noten zou Zij ll aangegeven, van wie die informatie afkomstig is en waar deze werd ve rzameld.
Wim Hoogberge n

Cla:::ien Medelldorp, Gen-ir SdlOlirell (1779/839). Boralli.\·clre rekeningen en diorama 's uit
Surillame, KIT, Amsterdall/, en SSM. Pa ralllaribo 1999. ISBN 9068322796. lIIel kleu,.e/~fófo S, 160 pp. Te..vlers MuseulJl, Een kijk op
Suriname. Tekeningen en kijkkasten van
Gen'il Scholltell (/779-1839). Tel/lool/slellil/g
/6 decemher 2000 lOl /8 maarl 200/. Haar/em.
Intussen is de tentoonstellin g in het Teylers
Museum in Haarlem va n het werk va n de Surinaamse kunstenaar Gerrit Care l François
Sehouten (1779- 1839) al weer ges lo ten. Teylers
organisee rd e dit evencment in sa menwerkin g
met directeur Laddy va n Putten van het Surinaams Museum te Paramaribo. Het Teylers Museum (Marijke Besselink cn Bert Sliggers) hee ft
vee l werk van deze gebeurtenis gemaakt. Er
waren lezingen met Surinaamse persoonlijkheden en men heeft doelgericht aan het Surinaamse publiek in Nederland geappelleerd om

de tentoonstelling te bezoeken. Volgens de
prachtig uitgevoerde folders stond de ' uitbundige Surinaamse natuur' voorop. Dat klopte
vol ledig. De tentoon stelling toonde fragmenten
van de 154 botanische en 24 zoölogische tekeningen , die van Schouten bekend zijn. 5\ botanische bladen werden van PJramaribo naar
Haarlem overgebracht, waar z ij met andere, uit
particul iere en openbare collecties, werden aangev uld .
Een bezoek aan de tentoonstelling was meer
dan de moeite waard. Het is niet toevallig dat de
tentoonstel Ii ng samenviel met 25-jarige bestaan
van de Republiek Suriname. De onafhanke lijkheid va n dit land was voora l de wens van de
creoolse bevolkingsgroep en juist die groep kan
in Gerrit Schouten een voo rbee ld zie n. Schouten was een stadsc reool en zij n familierelaties,
hui sadres, wcrkLaarnhcdcll, ell financiële situatie laten zien dat hij tot de creoolse burgerij in
Paramaribo behoorde, die vanwege huidskleur
en afkomst ernstig werd gediscriminee rd. Dit
laatste is overigens geen expl iciet them a in
SchOlltens werk.
In de tentoonstell in g z ien we op de eerste
plaats de grote aquarellen (ongeveer45 x 58) die
de ontwikkeling vaJl bloem tot vruchr tot onderwerp hebben. Er hangen afbeeldingen van de
mango, gember, ananas, papaja, cashewnoot,
bananen of avocado, die in Schoutens tijd in
Europa nog niet voor dagelijkse conslllJlptie
verkrijgbaar waren. Schouten besteedt a~ deze
planten minstens evenvee l aa ndacht als aan het
su ikerriet, de koffie , de cacao of de katoen, die
tot de voornaamste expo rtproducten van de
Surinaamse plantage-economie gereke nd we rden. Schouten tekende ook bloemen, zoals de
passiebloem of de palulu. die de indruk van de
vegetat ieve rijkdom va n Suriname nog verder
versterken. De aandac hti ge toeschouwer krijgt
de indruk van een internationale paradijsllIin
met planten van in heemse. A merikaanse, of ook
van Aziatische afKomst. De zoölogische tck e-
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ningen met slangen. hagedissen. vissen of
schildpadden voegen daar nog een ex tra dimensie aan toe.
De kleurrijke en expressieve vee lvoud van
planten en diercn in de open tentoonstellingsruimte staat in sc herpe tegenstelling tot het
verdonkerde en gesloten gcdeelte. waarin
Schoutens diorama 's zijn opgesteld. Deze geven
cen indruk van facetten van de bewoonde wereld: de Indianendorpen aan de rivier; de slavenfee sten; de plantages. Natuurlijk is het halfduistcr aan de kwetsbaarheid en broosheid van de ui!
papier samen gestelde dri edim ensionale composities in de kijkkast()n tc danken. Bij te vee l
daglicht verkleurcn deze afbrokkelen uitelkaar.
Maar de sondanks is dit contrast tussen het vo lle
daglicht en het vage duister heel suggestief. De
uitbundige plantentuin komt zo heel wal ondubbelzinni ger over dan de inner! ijke dynam iek van
de Surinaamse kefwcreld.
Allereerst is erde persoon van Gerrit Schouten ze lf. va n wie er blijkbaar gee n cnkel portret
bekend is. Hij tekende wel mensen. Er is zijn
ontwerp van een grafmoll um ent voor gouve rneur Frcderici te zicn en ook de litho's van
Mentor. Present en eojo. de ter dood veroordee lde brandstichters van de stad Paramaribo. Medc dank zij het onderzoek van Cynthia
M<.:Lcod weten wc hoc de creoolsc bevolking in
Paramaribo zich in de tweede helft van dc achttiende eeuw tot vooraanstaande leden van de
koloniale samenleving hecn weten op te werken. Leden van de familie Schouten bezaten
eveneens plantages. gingen S0 111S naar Ncderland voor hun opvoeding en waren op de
hoogte van dc politieke ontwikkeli ngen. Het
waren ongemakkelijke tijden. Vóór Schoutens
geboorte was Suriname voortdurend in staat van
oorlog door de overval lcn van de Marrons in het
binnenland. De crisis op de beurs in 1773, die
ve le plantagebezitters ruïneerde, maakte het er
niet eenvoudiger op. Ten tijde van de Franse
Revolutie en haar tijdelijke afschaffing van de

slavernij haalde gouverneur Frederici de plantage-eigenaren uit Frans Guyana mct opell armen binncll. Frederici blee fgouvcrncur, toen de
Engelscn in 1799 de kolonie overnamcll.
Paramaribo was dus steeds een handel splaats. die in het centrulll van internationale en
binnenlandse ontwikkelingen stOIlC!. Wat
Schouten daarvan dacht. is onbekend. Maar hij
heen zeke r geprofiteerd van de conta<.:tcn om
zijn vaa rdigheden in het afbeelden van 110ra en
fauna te vervolmaken. In de catalogus van de
tentoon steil ing, Ct'rril S('1!O/lIt'/1 (I 77CJ-183CJ J.
BOlOllis('ht' ft'kenillgt'1I 0/ diomlJ/o :,. uil SI/I"i-

1999. besteedt Cln zien Medendorp aan
dit aspect veel aandacht. Suriname was op bota ~
ni sc h gebied rceds beroemd. sill(ls MarÎa Sybi Ila
Merian ( 1647-1717) in 1705 in Amsterda m haar

1/(111/(!.

Mera /JIorphos is

IlIs(-'cfOrll 11/

SI/ri 11(/ lIIellS i 11111

had uitgegeven. Ook het kunstig geïllustreerde
Narm lil 't' o/a Fil'e Years Expt'diliol/ agaillsl Iht'
Rel"Oltt'd Negroes u/Suril/am van John Gabriel
Sledman (Londoll 1796) was in verschi llende
talen verschenen. Daarbij kwam nog het bezoek
van Loui se van Panhuys (1763- 1R44). di e van
18 11 tot 1813 en daarna als vrouw van de eerste
Nederlandse gouverneur na het Engels bewind
in 1816 in Suri name landsc happcn en botanisc he tekeningen heeft vervaa rdi gd. Medcndorp
noem\ in de cata logus nog andere namen, zoal s
de Zweed Dahlberg. de Deen Rolandcr. de
Fransman Philippe Fermin. en de Engelsejurist
John Henri Lance (1793-1878). dje waarsc hijnlijk met Schouten heeft samengewerkt.
Via diens erfge namen zijn er 86 botanische
tekeningen van Schou ten in de Lil/dIe.\' Lihrm:1'
in London terecht gekomen.
Medendorp beschrijft alle botanische en
zoö logische tekeningen met medewerking van
Mia Quik-Stregels cn Marga Werkhoven. Bovendien geeft zij een opsol1lming van de J I
diorama's. die va n Schout en bekend zijn. Wc
weten niet wie Schouten op het idee van de
kijkkasten heeft geb racht en zo uden dus de
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hypothese kunnen opstel len, dat deze diorama 's
door Schouten zelf zjjn uitgevonden. Men kan
ze lfs voorzichti g veronderste llen, dat de kijkkasten weil icht tot Schou tens meer persoon Iijke
werk behoren. Die van de Indi anendorpcn moeIen tot de grootste groep ge rekend worden. De
oudst gedateerde kijkkast van dil genre stamt uil
1809 en werd door de broer van Ger rit , Hendrik
Schouten, gemaakt. De lalere sta nd aardui tvoering is hier al duidelijk te zien: een hut aan de
ri vier, kOJ:jalen. papagaaien, honden, de 1110koII/oku plant, hangmatten, een barbekot, de
salempoeris (oms lagdoek van blauwe geweefde
slof van ' Haarl emse' komaf), en de fabricatie
van de maniokplant tatcassave. Gerrit Schouten
heef) ve te verschi llende variati es van het leven
van de Arowakken en de Cariben 'in papier
geboetsee rd: zoals hij het noemde. De verschillen tu ssen beide groepe n zijn te ontdekken in
hun kleding en door het feit datdeArowakken de
kleurstof rOlfCOu niet geb ruiken om zich te beschilderen. Er zijn soms muzikantengroepen te
zien, maar deze sc hij nen gee n dramatisch spektakel op te voeren.
Ook in de negen diorama 's waarin de feesten
van slaven in het middelpunt staa n trekt de grote
open hut onmiddellijk de aandaeht va n de toesc houwer. Hi er zien we geen rivier, hangmatten
of dorpstaferelen. Het gaat klaarblijkelijk om
het gebeuren rond een narratief plot met
mu ziekbegeleiding, gekostumeerde acteurs en
toeschouwers, die op het gebeuren direct commentaar leveren. Deze se ri e van kijkkasten kent
weer <lndere stereotie pe n: de fluitspeler en de
trommelaar; de dansende vertelster di e in het
middelpunt staat; de jager als toeschouwer.
Medendorp verme ldt dat iedere kijkkast ecn
andere fragment van een du te zien geeft. Deze
één- of ook tweemaal per jaar georganiseerde
feesten vinden bij Schouten tussen de bomen
plaats, maar speelden zich in werkelijkheid eve n
goed in de stad af. Zij werden in de literatuurvan
die tijd meermaals genoemd en door de politie

herhaaldelijk verboden, omdat ze a ls opruiend
en verderfe lijk werden besehouwd. Alex van
Stipriaan heeft over de ce ntral e functie van
zulke dl/'s voor de muz ikale creolisering gesehreven (Oso 19.1: 8-37). Het is duidelijk, dat
ze ste rk de aandacht trokken en het is dus uiterst
relevant dat Schouten deze gebeurlen issen voor
zijn diorama 's als thema heeft genomen. Jammer genoeg is het Medendorp blijkbaar niet
gelukt van alle negen kijkkasten duidelijke
reproducties te krijgen en ze werden daardoor
niet allemaal in Teylers tentoongesteld. Het zo u
interessant zijn een separaat onderzoek aa n het
documenteren e n interpreteren va n alle figuren
te wijden, want deze dit 's maakten deel uit van
de creoolse beeldvorming en het valt aan te
nemen dat hun interpretatie va n de gebeurtenissen grote invloed heeft uitgeoefend op
de sem i-officië le publieke opinic in de Surinaamse samcn levi ng.
Een fascinerend kunstenaar dus, deze Gerrit
Schouten. die op bestelling werkte en behoorlijke prijzen voor z ijn werk ontving. Het
Tey/ers Museum heeft een interessant begeleidend programma in de tCnloonstellinggebracht,
met tekeningen, gravures en litho's van Willem
Winkels (18 18-na 189 1), Arnold Borret (18481888), Pierrc Jacques BellOit (1782-1854), en
Théodore Bray ( 18 18- 1887). Een ve rgelijkende
blik onderstreept nog eens de uni eke dimensie
van Schoutens vakmanschap. Medendorp levert
daartoe in haar boek onontbeerlijke informati e.
Zij geeft tegelijkertijd toe dat het zich hi er
slechts om een beginnende studi e handelt. Hij
roept ve le vragen op. Wat hadden de door haar
genoemde geleerde ge nootschappen voor problemen? Waarover discussiëerden ze? Wat voor
briefwisseling werd er onderhouden, e n met
wie? Wat waren de programma 's in de theaters?
Is er een overzicht over de inhoud van de
Surinaamse A/manak? Kortom, er is nog vee l
meer speurwerk nodig, om zich een beeld te
kunnen maken van de wetenschappelijke en
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artistieke aspl:cten in het creoolse Paramaribo .
Het boek en de telltoonstelling over deze klassieke en class ificerende 'kijk' van Gerrit Schouten laat zien, hoc belangrijk dit is en biedt in die
zin een waardige bijdragc aan het 25-jarigjubileum van de Republiek Suriname.
Ineke ph"r
Bel/ A rps, Els Bogoerls, Willem 1'(111 der Mo/el/,
/gl/mil/s SIIIJr(l'Ol/ el/ Jal/ 1'(11/ de VeerdOlIk meI
II/edewerking 1'0 1/ Bell.\' Lilall/olllip/lll. Heden-

thwgs

] l l"lUWS;

Een Leerboek. Serie Sellwiml

JO, Unh'el:\'i leil Leiden: Opleidillg TaIelI en CI//-

lUren , '(lil Zuid-Oos! A::ië en Oceanië. Leidel/
]000. ISBN 90-7J084-]O-]: XXI 'ii + 581 PI':
p'-Us 05.

Laat mij vooraf duidclijk stellen dat ik geen
taalkundige ben, maar iemand uit de doelgroep
waar het lecrbol.!k zich ondermeer op richt: de
Surinaamse javanen, Ik beheers voornamelijk
het informele Javaans zoa ls dat in Suri name
wordt gesproken en bcn tegelijkertijd bezig het
Javaans te lercn. zowel in de informele- als in de
formele vo rm . Deze recensie beslaat verder
slec hts het boek en niet het multimedia materiaal dat bij het leerboek hoort.
Iledel/daogsJol'omls is ecn lee rboek gericht
op de ges proken laaI. Het is bedoeld als hulpmiddel 0111 de leerling in staat te stellen zijn
gedac hten goed en op een j uiste manier te ve rwoorden. mei in,lchtncming van de Olllgangsnormcil in dc javaa nse cult uur di e met het
taalgebruik samenhangen . In vergelijking met
eerder ve rschenen taalkundige boeken ove r het
Javaans ..w als Ras' ( 1985): Inleiding lUI hel
modem JCII'aom'. is /-ledendaags Jm '(lans een
echt leerboek waarmee de leerling op systcmali selle wijze inzichl krijgt in de SlruCl uur van de
taal en de gelegenheid krijgt om doo r middel
van oefeningen. Icestck stcll en woorden zic h de
basis kennis van het Javaan s eigen te maken.
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Onderwijs in eigen I::ml. zoa ls men dat ke nt
de laagste klassen van de basisscholen in
Indoncsii.:. bestaat in Suriname niet, Dcjavaansc
taal kr\!cg, net als dc andere etnische talen, van
de kant van dc Surinaamse overheid gee n aandacht tot aan dc beginjJrcll tachtig. (Oen cr
ve randering kwam in het cultuurbeleid en cr
binnen het ministe ri e van onderw ijs en vo lkson twikkl.!ling de afdeling ClIlllI/lrSllldies werd
gevormd, Sindsdien hebben taalkundigcn hct
Surinaams Javaans be~audcerd en heeft men
zich beijverd om Iccr- en leeslllJteriaal te produceren. Voor Suriname. en zeke r voo r de Surinaamse javanen. is dit leerboek een aanwinst.
va nwege de taalkundi ge opL.et en de herkenbaarheid (het om vat de alledaagse sprel.!ktaal .
toa ls die ook in Suriname wo rdt gesproken).
Helaas zij n niet alle onderdelen die handelen
over het clement cultuur in de taal. hoewel zeer
interessant als wetenswaard igheid. herkenbaar
in de Surinaamse contex t. Zo zij n bijvoorbeeld.
de vc rwant sc hapstermen op bl z. 109 in Suriname Iliet als zoch1l1ig bekend en dus ook niet
gangbaa r. Voor Pok/ik el/ BIf/ik geb ruikt men in
Suriname Pm/wl/ en BiN, en voor Pakdhe ('1/
Blldhe. Sill'O Imwllg en Shm 1I'ei/a.
In sommige geva llen spreekt de informatie
zelfs niet tot de ve rbeelding van de Surinaamse
jmaan. Dit is bijvoorbee ld het geval bij de toelichting in zake het gebru ik va n I/goko of hel
hoso (pag. 33 c. v.). DC7e gaal niet helemaal op
voo r Suri name omdat de omgangsnOl'll1l:J1 in
SurilHlll1c binnen de javaa nse ge meensc hap zich
in dc loop der tijd ande rs hebbe n ontwikkelddan
in Indonesië. Migranten kwamen terecht in deze lfde moei lijke omstandigheden ongeac ht hun
sociale status in het land van herkomst.
Maatschappelijke versc hill en en de daaraan gerelateerde omgangsnor men we rden minder belangrijk ell men vo nd steun aa n elkaar lege n cle
rest. Het Javaans moest sterk co ncurreren met
hel Sra llllllloll!jU en het Nederl ands, Aan het
Javaans ontleende men geen statu s en de om rin lil
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geilde sa menleving vond de javaan maar dom

als hij alleen hel Javaans kon spreken. De kennis

woorden zoa ls 1110 en kok. die heel gewoon
lijken en waar men bij het s preken niet bij sti l

van de laaI dreigde daardoor vooral onder de

staat. blijken wel degelijk een runetie te hebben

jongere generatie verloren te gaan.

om een extra dimensie te geven aan een
expressie.
De Surinaamse javaan die een meer dan
gem iddelde belangstelling kan opbrengen om
het bock door te worstelen, raad ik aan de
taalkundige begrippen die gehanteerd worden,
erbij te leren. Het boek is een welkome aanvu llin g op het lesmateriaal dat door Surinaams
javaanse organisaties in Nederland - ondermeer
door de sociaal-culturele vereniging PerUkll11 l111
Bllet; Sedjali in IJ sse lstein: Javaans \'oor
begil/liers deel 1 en 2 - is ontw ikke ld, dat vee lal
toegespitst is op het aan leren va n zovee l mogelijk javaanse woo rden en niet op het verkrijgen
van inzicht in de grammaticale grondslagen en
de compositie van de taal. Om deze redenen is
het boek van harte aan te bevelen.

De eco nomi sche vooruitgang onder dc javanen en de cma ncipal icgol f die eind jaren zeslig op gang kwam. versterkte het gevoel van
eigenwaa rde, du s ook dc waardering voor de
eigen laaI ell cultuur. Tegenwoordig is het kleine
beetje Javaan s dat men nog kan sprekcl1l11cegenomen. Men heeft dein ook respect en bewondering vaOf men se n

die het Javaan s goed beheer-

sen, ook al is hel de informele vorm. Zo wordt
geaccepteerd dat een kind in het ngoko spreekt
tegen de eigen grootvader of grootmoeder. In
feite speel t gCJlcraticverschi I in fami lie en vriendenkring geen ro l meer. Wat wel uitmaakt , is of
men spreekt tot een vo lstrekt vreemde of met
een persoon die aantoonbaar sociale status e n
aanzien heeft binnen de gemeenschap.

Hel lee rboek heen als nadeel dat het niet
cenvoudig te vo lgen is. De gemiddelde Surinaamse javaan die minder dan een middelbare
schoo l opleiding heeft genoten en die geïnt eressee rd zo u z ijn het leerboek aan te schaffen
voor ze lfstudie, zal moeite hebben de taalkundige toelichting te begrijpcn. Dat is erg jammer

Hariëtte K. Mingoen
Literat uur: Ras J.1. 1985, IlIleidillg rol her lIIod(!/'II ){/I'{/(/IIS.
tweede druk, Fori s Publications. Dordrecht- Holland/Cinnaminson-USA.

aangezien cr voldoende be langste lling bestaat
onder dezc g roep 0111 het Javaans beter te beheerse n. Voor icmand die helemaal geen voo rkennis heeft van de taal en de c ultuur is ze lfstudie door middel van dit boek een brug te ve r.
Voor Suri naamse javanen die voorkenni s
hebben van de taal a ls spreektaal, maar nooit sti l

Jol1l1 H. de Bye. Ter dood lIeroordeeId. Liefile ell
(/00(/ ill de S"rill(U1mse Joodse gesclriedelli.ç,
Ralicon, Paramaribo 1999.
ISBN 99914-890·1-0.

aan de appreciat ie van de gesproken taal en
daardoor aan een j ui ster gebru ik van de taal.
Surinaamse javallen die vee lal het Javaans heb-

De debuutroman van John de Bye, Ter dood
veroordeeld, is een verrassende uitgave. Ten
eerste omdat een hi stori sc he roman van Surinaamse bodem alt ijd een zeer we lkome aanwinst is voor de boekenplank, maar vooral omdat de manicr waarop deze uitgave tot stand is

ben leren spreken door mondelinge overleve-

geb racht getui gt va n vernieuwd denken over het

ring en niet door middel van leze n en sc hrij ven
ontdekken door dit leerboek dc schrijfwijze en
de functie va n woorden. Bijvoorbeeld s impele

uitgeven van boekcn . De productie sluit aan bij
de Surinaamse s ituatie. Het is een combinatie
geworden van een hi stori sc he roman en een

hebben gestaan bij de structuur van de taal bevat
het boek waardevo lle informatie die bijdraagt
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k~rboek o\'~r de Surinaams joodse geschicdenis.
Johl1 11. dc Bye stamt uit een oude Surinaamse familie. De nnal11 De Bye komt al voor
in hel Noalllho(!kie I'oor '1 jaar /789 van dc
SlIrinaamse/u! Almunac op h(!1 jaar uil On=es
l-Ieere.JeslI Christi A 1/1/0 / 789. Ene P. H. de Bye
staat verme ld als vei ling mees ter: ' Com mi ssa ri s
tot de vcndue voorde maand maart van dat jaar'.
John 1-1. de Bye, in het dagelijkse leve n ch irurg,
heeft al~ hobby dc bestudering van de Surinaamse geschieden is. in het bijzonder de
joodse. Zijn n"loeder heette .lessuruIl. een naam
die doorde joden naar Surinallle is gebracht. De
Bye verLctte vee l werk op he l gebied van de
genea logie, ofwe l hel stamboomonderzoek met
bel rekking tOl de jodcn. Dankzij internet hecft
deze \\c tcnsçhap een e norme vluc ht genomen .
Veel familie s 7ien het als een hobby U[II hun
sta mboomuÎt te Loeken en geven dan zelfs vaak
een boek uil. In Europa kun je nu informatie
terugvinden 101 de Ue of 14e eeuw. als de
familiegegevens tenminste opgete kend z ijn in
kerkregisters of in boeke n vall dc burgerlijke
stand.
In de epiloog ve rm eldt De Bye dc ontruillling va n dc Portugees·joodsc begraafplaats
aan de Kwallawcg in 1959. Er we rden toen in
totaal 724 grafstenen ve rplaatst. Daaronde r
waren de grafstenen van .I osep h del Castilh o en
Jacob da Costa (de hoofdpersonen uit de verderop te besp reke n roman). De joodse beg.raafplaatscn aan de K watla\\'eg zij n weer ac tueel. omdm cr momentcel gewe rkt wordt aan de
inveJll<lriscring en ordening van de zerken. zodat ze bewaard blijven voor de toekomst. In
november jongstleden was er een groep Amerikaa nse joden in Suriname om de Hebree uw se
teksten op dc ste nen tc verta len.
Ee n mooie kijk op dcjoods·Surinnamse gesch iede ni s krijgen wij ook a ls De Bye schrijft
overde moge lijkheid dat een sla vi n zwange r zou
raken van een joodse man en wat de gevolgen

161

daar\ an lomicn Lijn. Het kind zou een
congregant worden, eell tweederangs jood (p.
20): ' Er waren zovee l kleurling-Joden. dal zij
een cigen gebedshuis hadden in Paramaribo. op
de plaats die later hc.!t Sivaplein LOU gaan heten'.
Uit de historische bronnen blijkt dat cr ecn
broedersc hap 'Siva' bestond waarin de gekleurdejoden 7ich hadden vere ni gd. De ze groe p
noemde z ich' Darhe JesarÎm' en probeerde deze llèlc rechten tc krijgen als de blanke joden.
voornamelijk omdat z ij z ich ook van hun plichten bewu si waren en zieh aan de joodse wetten
hieldcn.
Ter dood I'c/"oordeeld is een joods familiedrama dat lich alspeel! in Suriname ro nd hel
jaar 1800. De roman i~ gebaseerd op informatie
uit het Notulenhoek \ '(111 de f!oogduilsche GeI/Ieente 1'(1/1 /795 Tol IN05. De Bye. die z ich
bt.:t.ighield [1It.:1 underzuek Ilaar de slHlllboom
va n Lijn familie, kwam hierin gegeve ns overeen
moordzaak tegen . De beschrijving ri ep ee n aa ntal vrag~n op dk hij beantwoord wilde l icn. Bij
ve rdere naspe urin g vo nd hij informali e in Den
I-laa g, in de afschriften va n de Raad van Politie.
Een o m va ngrijke co ll ect ie va n stukken betreffende het koloniale Suriname is ve rhui sd naar
hel Alge/lleeJ/ RUksarchielte Den Haa g om ze
beter te kunnen conserveren. Het groots te gedeelte van de st ukk en die dateren va n vóór hel
jaar 1800 lijn dus alleen daar te raadplegen. De
Bye heeft e r hct bijna 2000 pagiml s telle nde
handgesc hreve n verslag va n he l proees gtvo nden. Dil proces vormt de hi storisc he kern van de
roman.
Rond ecn boeiend hi storisch gegeven heeft
De Bye een s terk geroma nti seerd verhaal gewcven. De hoofdpersonen z ijn dc twee neven
Joseph del Cast ilho en Jacab da Costa. Ze ve rsc hill e n ee llj aa r in leeftijd e n groe ie n samen op.
TOl llfll1 hun volwassenheid spelen vooral dc
ve rh oudi ngen Ilisse n mann en en vrouwen van
diverse kleuren binnen de Surinaamse ge meen sc hap een grote rol. Beide neven hebben bezit-
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tinge n in dc s tad e n plantages aan de Bove nSuriname. De histori sche kern van de roman is
ge baseerd op een proces dat in 1804 in
Paramaribo is gevoerd. De afschriflen va n de
Raad van Polirie e n Criminele Justitie. waaronder in die tijd dc rechtbank resso rteerde, zijn
bewaard gebleven. Het proces vond plaats na
een dubbe le moord op ee n plantage aan de
bovenloop van dc Su rinamcrivie r. Een opmerkelijk gegeven, want we horen cnlezen veel
over s lavenproce ssen. Uit het proces tegen
Jo se ph del Castilho en Jacob da Costa blijkt dat
ook s lave n werden gehoord a ls getuigen en dat
ook blanken ter dood werden veroordeeld.
De stijl va n hel boek is populair en ee n-

voudig, met enkele sa ppige passages over liefde cn se ks. Het eerste hoofdstuk draagt de titel
' Verbann en uil Suri name', Hierin kijkt Sarah da

Costa-Rublcs de Medina. de moeder van Jacob
en Rachel, terug op haar geva ngensc hap va n
ruim een jaar in Fort Zee landia en haar verbanning uil Suriname, omdat ze medeplichtig was
aan cen versc hrikke lijk drama . De Bye verk lapt
verder nog niets: wat dit drama omvat, komen
we pas ruim tweehonderd pagina 's later te weten . De spanning wordt lan gzaam opgevoerd
door de w ij ze waarop de gebeurtenissen in het
leven van Jo seph en Jacob worden venvoord. De
leze r blijft benieuwd hoe het za l aflopen.
Na de prol oog verand ert het perspectief. De
lezer kijkt niet langer via Sarah da Costa naar de
gebeurtenissen. De auteur beschrijft verder in
negenenveertig hoofdstukken a ls alwetende
ve rte ller het ve rhaal va n de twee neven Joseph
en Jacob. I-Iu n groe i naar vo lwassenheid binnen
de joodse plantcrsg roe p e n hun rol a ls planter in
de s laveneconomie staan ce ntraal. Joseph
trouwt met z ijn buurmeisj e Abigaël maar hun
ge luk is kort stondig. Abigaël overl ijdt tijden s
haar eerste zwangersc hap. Josep h hertrouwt
dan met zijn ni cht Rachel, de zus van Jacob. Dit
huwel ijk verste rkt de ramiIicbanden en vergroot
ook hun bez it. Jose ph hce ft een prettig karakter.

In z ijn gezin profi leert hij zich als een goede
echtge noot c n vade r. Rachel steunt haar man
doo r dik en dun. ook als s lechte tijden aanbreken. Jacob is ee n va lse kcre l, die vee l karaktertrekke n gemeen hee ft met z ijn moede r Sarah.
Hij is het prototype va n de wrede planter. Zijn
ho uding is zeer ambiva lent: hij heeft een hekel
aan negers, is altijd op hen aan het sche lden.
Tegelijkertijd is de enige betekenisvolle relatie
di e hij in z ijn leven hee ft, de verhouding met de
s lavin Joanna.
Het leven va n Jacob en Joseph volgt een voor
di e lijd voo rs pe lbaar patroon totdat de Engelsen
in 1799 de koloni e Suriname overnem en. Go uverne ur Frederici hee ft gee n andere ke us dan.
nadal zes oorlogsschepen de Surinameriv ie r
zij n o pgevaren, de ko lonie over te dragen aan
een Enge ls tu sse nbeslUur. De aanwez igheid van
de Engelsen verand ert het leve n van 105C"h en
Jaco b zeer drasti sch. De neven komen in contact
met enkele so ldate n die aanbieden reparaties
aan hun hui zen in P,lramaribo Uil Ie voeren. De
so ld aten ho sse len, omdat ze in de kolonie een
hongerloo n verdienen. Om het weglopen va n de
so ldaten tegen te gaan, vaardigt Frederici een
bericht uit dal planters die deze deserteurs helpen. de kans lopen a l hun bezittingen Ie verliezen.
Sarah schrij ft een brief naar de plantage.
Deze brie f zet Joseph en Jacob aan tot wel heel
verregaa nde acties, die uiteindelijk uitmonden
in moord op twee van de dri e soldaten . In z ijn
paniek laa t Joseph z ic h vo ll ed ig mees lepen door
Jacob. De brief die Sarah stuurt om haar ee rde re
brief te herroepe n, bereikt de neven te laat. Ze
worden opgejaagd en gevangengenomen. fn
Paramaribo vo lgt een langdurig proces. De
derde so ldaat, die het drama heeft overlee fd, is
kroongetuige. Jo seph, Ja cob en hun medeplichtigen worden veroordee ld. Hct is ee n billere pil
voor de lezer om te ontdekken dat de goede
Jo seph uileind elijk het ze lfd e lot ond ergaat al s
de doortrapf e Ja cob.
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De ondertite l va n het bock is zeer toepasselij k: U~!(Je en dood in de Surinaamse Joodse
gesch iedenis. De auteur legt de nadruk op
liefdesrelati es en dood. Vooral dat laatste is niet
zo verwonderlijk. In die tijd was er een grote
sterfte door ongezonde omstandigheden en
daarm ee sam e nhangende epidemieën. De dood
krijgt in deze roman een extra dramatische dimensie doordat de neven ter dood veroordeeld
worden. Ter ondersteuning van de historische
basis van de roman hecft De Bye vooraan in het
boek een korte familie stamboom opgenomcn.
Uit deze stamboom blijkt onder meer dat veel
kinderen op jonge leeftijd stierven. We z icn dat
niet alleen onder de slavenkinderen maar ook
onder de kinderen van bla nken het ste rftecijfer
erg hoog was. In de roman wordt de tragiek door
die hoge kindersterfte versterkt.
Uit de starnbooll1 kunnen we verder opmaken dat de eerste drie kinderen. onder wie Jose ph, van Mozes Roble s de Medina e n Sarah
(Saartje) del Cas tilho dc naam van hun moeder
dragen. De andere negen hebben de naam Robles de Medina gek regen. Dat vrouwen, en ze lfs
vrouwen van zee r aan zienlijke familie, zoals
Sarah da Costa, lang werden opgeslote n in Fort
Zeelandia, is verrassend. De Bye laat z ien dat de
verhoudingen tu ssen de joodse planters en de
andere blanken niet altijd even goed waren. De
slave nmaatsc happij sc hetst hij voora l midde ls
de wijze waarop de slave n behandeld worden.
Het wrede gedrag van Jacob en de opdrachten
die hij zijn slaven geeft, zijn in dit verband
te kenend. Een bewijs dat De Bye zorgvu ldi g
met histori sc he gegevens omgaat. is dat de routes die de roeiboten over de Surinamerivier
aflegden precies die z ijn , v. ·e lke op oude kaarten
staan aangegeven.
De Bye heen in z ij n ro man drie versch illende manieren geb ruikt om z ijn verhaal te
vertellen. Grote delen van het boek bevatten
paginalange. gero mantiseerde beschrijvingen,
zoals hoofdstuk 9 tot en met 12. In andere delen
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worden historische gegevens droog besc hreve n.
Als voorbee ld neem ik hoofd stuk IS, 'Het jaar
1799', dat zes pagi na's gesc hiedkund ige feiten
over de Engelse inval bevat , die helemaal nict
zijn ingebed in het ve rhaal. En dit terwijl het
hoofdstuk heel boeiend begint met een kanonsc hot waar Josc ph en Rachel van wakkerschrikken. De roman is veruit op zijn best wanneer De
Bye li stig ri cti e en hi storie met elkaa r verweeft.
De vlot leesbare en hier en daar ze i fs spanne nd e
roman put zij n kra cht vooral uit de passages
waar de hi sto rie op een inte ressa nte manier door
de romantische lijn is gev lochten.
Wat kritische kanttckeningen bij het gebruik
van Sranantango tck sten in de dialogen. Op
p. 12 staa t een curieuze noot : 'Ter wille van een
vlot leesritme. zij n dc dialogen in het
Sranantongo vo lge ns dc spe lling va n de rest van
de tek st geschreven. Hiervoo r wordt Uw clementie gevraagd'. Enkele dialogen zijn in het
Sranan, met ee n verk laring onderaan de pagina.
De auteur heeft zich ni et aan de officiële spelling van het Sranan gehouden. Waarom? Juist
sc hrij ve rs, d ie vaak een groot lezersp ubli ek bereiken, zo uden zich beter aan de rege ls va n de
taal kunnen houden, ten zij ze een experimen tele
bedoeling hebben met die taal. zoa ls bijvoorbeeld Edga r Cairo. SOI11S gebruikt De Bye moderne woorden als 'privacy', 'wereldburger' en
'apartheidswetten', die naar mijn gevoel niet zo
thui shore n in een roman die zic h rond 1800
afspeelt. De eo mputerplaatjcs tegen een felrode
achtergrond op het omslag wekken de indruk dat
men met een goedkope thriller te maken heeft .
Een smaa kvo ller omslag behOOr! wellicht bij
een vo lgende oplage tot de mogelijkheden .
Het manusc ript van de Bye heeft een aantal
jaren op de plank ge legen. In 1995 leverde de
maeur het af. Robby Parabirsing heeft het toen
uitgebreid gered igeerd en geco rri geerd. De ee rste print verscheen in 1999 op de jaarbeurs. De
op lage was zo klein . dat het bock sne l uitverkocht was. Parabirsing is de formule van de
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kleÎne oplage blijven toepassen. Het is een hele
presta ti e 0 111 ee n bock bij na gehee l in e ige n
beheer. zij 11 uit geve rij Ra li con, te vervaardige n.
Er speeld en motieven van zowe l financië le als
prakti sc he aard 0111 hel zo aan te pakke n. Een
boek uit geve n ko st e rg vee l ge ld. Parab irsin g

dacht gevesti gd op hel Arcltie/wl11 deA/gemene
Reke1lkamer, gedeponeerd in het A/gemeen
Rijksarchie/ te Den I-laag, waar bijna dezelfde
informatie te vi nden is, met uitzondering van de
uitermate belangrijke informatie over de n\llli-

print de pagina's uit en vermen igvu ldigt ze. Het

In Suri name is l-I einrich l-I clstone al een paar
jaar bezig de informatie te ordenen die zich in
di e Emancipalieregisters en achterliggende
'bord erell en' bevi ndt. Met name om de amateur-hi storicus te helpen zic h een weg door de
slavernij-archieven te banen , schreven hij en
Joop Vcrnooij: Do('/{me11lCllie: Aj.'çc!/{!Uing Hili
de slavern ij in Surinllme. Hel is uitgegeven in
foliofornlaal en telt 57 pagina S. De informatie

boek is du s ni et bij een drukker geweest. De

ve rzame ling gevo uwen prints gaat in katernen
naar de binder, di e ze ook inlijmt. De verde re
afwerking ligt weer bij Rali coll . Harde af zac hte
kaft , gepl astificeerd of ni et, de koper ma g het
bepalen. In d e nieuwe herziene druk heeft

Parabirsing gecorrigeerd, maar er zitten nog
steeds fou te n in. Dit produ cti eproces biedt nog
een ander voord ee l: doo r met klei ne oplagen te
werke n kunnen c r s teeds co rrecti es worden aange bracht. Het boek hoen du s nog ni et afte z ijn,

het kan al tijd nog beter.
Hilde Neus

li enam e n die de slave n in 1863 krege n.

is ve rdee ld over drie pa ragrafe n (A I , A2 en A3)
en e l f bij lagen (B I- B I I ).

De introductie (A I, de pagina's 5-19) moet
de lezer maar snel overs laan. Het is een merkwaa rdi ge mengelmoes van feitjes cn wctenswaa rdi gheden, maar vo lslagen chaotisch opgezet. Waarsc hijnlijk was het de bedoelin g in deze

I-Ieil/tich /-leiS/Oli e & Joop Verl/ooij, Documelltlltie,' Af!idlllffing "{lII tie slllvernij in Suril/llme. =. /1 .. Paramaribo 2000. ISBN 999149634-3. 57 p.
Het zal niet zo verschrik kelijk lang meer duren
en dan staan de namen van al le 34.394 slave n die
in 1863 geëmanci peerd werden op het internet.
Op deze lij st kunnen we dan vindcn op welke
plantage deze slaven werkteIl, wie hun eigenaar
was, wa t de naam was waa rmee zij in de slavenregisters stonden ingcsc hreven, onder welke
voornamen en ac hternaa m zij in de Burgerlijke
Sta nd werden ingeschreven_ hoe oud zij waren,
van welke sekse, hel ge loof en beroep. Wie die
gegevens op dit moment wil raadplegen, moet
daarvoor naar het Burea u Bevo /kingszake n in
Paramaribo waar zich de Emancipatieregisters
bevinden. In het vorige Oso-nummer (2000:
278-287) hebben Ok kc ten Have en ik de aan -

paragraaf de slavernij en slavenhandel in zijn
alge meenheid te behandelen, maar hier is duidelijk een kans ge mi st om over deze onderwe rpen
een overzicht elijke, korte inleiding Ie schrij ven.
Paragraaf 2 is nog steeds chaotisch, maar
we l veel interessanter, omdat hi er informati e in
slaat die direct uit de bronnen komt, in di t geval
uit hel Archief I'a ll de El'llllgelische Broedergemeente. De broedergemeente had namelijk
ook slaven. Alben Hell11an (1968, Zaken. =ellding en be=il1l1ing. De roll/lInlische kroniek 1'(11/
een

Iweehol1derdjarige

Surinaamse .firma.

Paramaribo: Kersten) heeft daarover reeds opge merkt dat we Ilulliel direct met het vingertje
moelen gaan wijzen. 111 de kolonie Suri name
was in di e lijd nauwelijks (v rij) personeel te
krijgen en 0 111 toch over arbeidskrachten te kunnen beschikken, was cr eigenlijk geen andere
optie dan slaven te kopen. De Missiollsdiaconie
was in dc periode 1776- 1850 eigenaar va n in
totaa l 102 slaven. Dit arehiefbevat ook de doop-
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n:gistcrs viJn dc broedergemeente. Interessa nt is
dat in die registers bij de doop de nationaliteit
van dc slaven vcnneld werd, dus tot wel kc A frikaallse etnische groep zij behoorden. Er zijn
opvallend veel Sokko·s. Abo's. Ibo's en Kormantijnen onder de gedoopten. Een dcel van
deze sla ven werd lat er gCllla numitteerd en de
autcurs geven over eell aanta l van deze mensen
aanvullende informatie.
l3ij dc laat ste paragraaf zijn dc auteurs eindelijk bij het onderwerp van hun studie aangekomcn: de afsc hatTing van de slave rnij in 1863.
Dat zovee l over de emancipatie en de dcmog rafi e van de Surinaamse slave n in de archieven
Ie vinden is, is te danken aan het feit dat de
eigenaa rs I 300.- tegemoetkoming kregen voor
elke geëmancipeerde. (Het kan ook anders: in
Brazilië werd in 1888 bij decreet de slavern ij
afgeschaft en kregen de eige naa rs niets en bovendien besloot de regeri ng de sc hande va n dc
s lave rnij uit Ic wissen door alle overheidsarchieven met betrekking tot de s lavernij te
ve rni eti ge n.) Op dc Antillen (waar de eigenaars
overigens slec htsf200.- per slaaf kregen) en in
Suriname moest een commissie nauwkeurig
nagaan van wic de slaven waren en wat dus
iedereen voor ve rgoedin g kreeg. De absolute
topper werd lnsingcr & Co met 838 slaven
werkzaam op de plantage Kroon enburg. Deze
Amsterdamse fi rma ineasscerde lllaar I ierst
f 251.400. Oe gegevens van de slaven zij n tc
vinden in borderellen. die gedeponeerd zijn in
het Surinaamse Landsa rchi efaa n de Doekh iweg
(én zoals Teil I-love en ik in ons artikel in Oso
19.2 hebben duidelijk gemaakt, in het Archief
\ '(111 dl! A/geil/ene Rekel/kali/cr in het ARA in
Den Haag.
De bijlagen bevatten de teksten va n relevante documenten met betrekking tot de slave rnij (de weltelijke bepalingen omtrent de
emancipa ti e. de tekst uil het Staatsblad va n de
wet va n 8 augustus 1862 \vaarbij de sla ve rnij În
de Nederlandse kolonies werd afgeschaft. deze
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wet in het Sm nanl ongo zoals gepubli cecrd door
gouverne ur van Lansberge op 16 april 1863 en
het ·Emancipatielied voor Koning Willelll liJ'
van I juli 1863) en lotokopicën (bijvoorbeeld
van gouverneme nlsrcsoluti e waarbij eCIl slaaf
gema numitteerd werd en van een borderel).
AI mei al we l een charmante publicatie, l11el
liefde ge maakt, eell hebbedingetje. maa r or iemand die verder weinig van het ond erwerp weet.
na lezing nu beter begrij pI hoe de emancipa tie in
Suriname in zijn werk gi ng. betwijfel ik. Ook is
hel jammer dat de teksten niet wa t didactischer
zijn neergeschreven: een amateur genea loog en dat zijn hee l wat Surina mers - krijgt weinig
systematisch aa ngere ikt waar de informatie
over deze voor Suri name zo beb ngrijke periode. is lt: vinde n.
Wim Hoogbergen

Ds. J. WC 0/'1. SUrilllllllll .\ · Verhaal. VestiKillK
de hervormde kerk ill Surillllllre (/6671800), !Vall,,";; Pers, ZlIlpheli 1000. ISBN 905730-141-5.3/7 PI' .. geil/lIslreerd
WIII

Ds. Ort was va n 1913 tot 1921 dominee voo r dc
hervorrnde kerk in Paramaribo. Hij heen zijn
tijd hier goed besteed en deed archiefonderzoek.
Hij publiceerde in 1920 in het dagblad De Wesl
enke le art ikelen over zijn kerk en die hee ft hij
geb undeld en ve rder uitgebreid. I lij ze tt e zij n
onderzoek voort zoals blijkt in het Cel!c/'{f!e
KCI'ckcl/hock \'{tI/ Surinamc. de gcboo rl c- cn
doopboeken, huwelijks- en doodregisters, lijsten van lidmaten en de Ac/a COIlI'el/llfS
DepUfalOl'/IIlI. Vele archiefs tukk en liggen uiteraard in Nederland, zoals in hel A/gemeen Rljks
Archiefell in het gemeenle-a rchicrvan Amsterdam. belreflènde de kerkelijke classis Amsterdam. waaro nd er dc hervormde kerk va n Suriname viel. Na teru gkeer in Nederland is 01'1
gelukkig doorgegaan met zijn onderzoek en hij

166

Recensies

heeft in 1963 z ijn studi e Vestiging van de hervormde kerk il1 Suriname J667- / 800 in stenc i1vorm via de Stichting Culturele Samen werking
(Sricusa) uitgegeven. De huidi ge publica ti e is

daar een heruitgave va n, maar dat wo rdt, merkwaardi g genoeg, ni et ve rm e ld. Walblllg Pers
staal garant voo r een keuri ge publicati e met
illustraties van Ort en fami lie en nog niet ee rder
gepublicee rd e fo to's van ge bo uwe n van de her-

vormde kerk in Suriname. De drie dochters van
Ort (1 880- 197 1) leven nog en een va n hen,
W. van Vee n-O rt hee ft het voorwoo rd gesc hreven. Piel Bo lwerk hee ft een handj e ge holpen bij
de heruitgave.
A. M arcus meldt in zjjn Geschiedenis van de
Ned. Her vormde Gemeel/le in Suriname (Parama ribo 1935) dat Ort lichamelijk en geestelijk
gebroken u'egells teleurstelling iJl =ijne plannen
Surin ame verli el (p. 82).
De he rvo rmde kerk heetI e in de tijd van de
aanmaak va n de ko loni e Suriname, de Gereformeerde Kerk, di e meekwam met de verOveraars, en dan spec iaal de Zeeuwe n. Ort vindt dat
wal ande ren zoal s J. Wolbers en L. Knappert
over de he r vormd e kerk gesc hreven hebben, ni et
altijd juis i is: ee n goe de drij fvee r o m kriti sche
correcti es tc pl ege n. We kunn en er dus van ui!
gaa n dat O rt , hoewe l gee n hi storicus, dege lij k
we rk heeft geleverd .
De aa nva ng en g roe i van de hervormde ge meente in S uriname is erg interessant e n hee ft
all e kcnme rk en va n pio nierswerk. Begonne n o p
Tho rari cll (Waierl and), werd het kerke lij k leven
verl egd naar Paramari bo e n in het beg in zeker
oo k naa r de Co mm ew ij ne waa r de eerste uitbre idin g van de ko lo nie plaa tsvond. Maar in Peri caCotti ca is in he l beg in eve neens vee l te d oen
geweest. Ort be hand elt minutieus de kerkelijke
tre k naar het Oosten, de kerk en bouw, de weerba rsti ghe id va n het oe rwo ud en de inzet van de
dominees en kerkl eden. Hij. gee ft o ns ook informati c over de zogeheten Waa lse ge meent e waa r
Frans werd gesproke n (I' . I 18).

Ort gebruikt a ls perioden: 1667-1683 (lot
aa n de ko mst van Va n Aersse n va n So mmel sd ijck); 1683 -1 688 (de pe ri ode va n de eerste
go u vern eur); 1689- 1700 du s na Va n Ae rsse n
va n So mm e lsdijek; 1701 - 173 1 de Nede rd uilse
en de Waa lse gemee nlen; 173 1-1 760 mei o nderwe rpen a ls tuc ht , ze ndin g, kerk en sta at,
geeste lijk e stromin gen, de luth erse ge mee nt e,
kerk voogdij , kerk enraad; e n tenslott e de period e 1760- 1800 met in hel bijzonder d, gemee nt e Parama ri bo, verd raagzaamhe id e1'f sy ncreti sme , de ostagiërs, de vrij e nege rs, een
excurs OVer de pl antage na men en uit z icht o p
meer hum anit e it. Ik noem deze o nde rwe rpen
om duidelijk Ie ma ke n hoe b reed hel scala va n de
kerk was in het ge heel va n de samenl ev ing.
Z ijn verh alen over de ralloze do m inees va n
de ee rste tij d (ve le n sti erven binnen een jaar,
sommi ge n krege n trope nko lder) is boe iend en
ter zake. H ij sc hetst de moo ie kanten van d ive rse
do min ees, di e pastoraal goed we rk leve rden.
maar ook de wa t afwijkend e gedrag in gen van
betweterij, ritten en kl agen va n and eren. G. Kal s
is ee n moo i exe mpe l.
O pva llend is de loch we l g rote o penh e id en
democ rati e van di e tijd : kl acht en kond en in gedi end worden en di e we rd e n uit ge breid behan de ld. Hange nde kwest ies kwamen, als dal nodi g
was, vaker o p de age nda. R uzies tu sse n do mi nees o nderli ng en ruz ies tussen do m inees e n
leden van de kerk enraad of ruz ies met me nse n
va n de overh e id wo rde n o p een eigen democrati sc he en recht vaa rdi ge wijze (uiteraa rd ni et
alt ij d) a fge hande ld. Dat is een verwo rve nh e id
van de refo rmati e! In de ve rslagen van d ie tij d
van ve rgade rin gen komt dat tenmin ste naa r voren (dat is dus ee n aparte kenni sbron).
Dit is de body va n Or ts onderzoe k. Daa rnaast hee ft hij een aa nvullend dee l met de beha nd e lin g va n zending (de Herrnhutters), de
vroo mh eid (bededa ge n, boetvaardig heid. cal echese, hu isdoop, hu we lijk ), diaconi e en fi nancië n. Boe iend is zond er meer zij n samenvatti ng
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van de ve rslagcn van het COIWCI11I1S D(!d\! vergadering van de hoogste kerkelijke instanti e in Suriname. Daarin komen de
accenten naar vo ren, maar ook de vergadertechniek. besluitenlij sten en de afllandeling van
zaken .
Ort geeft een prachtig tijdsbeeld soms in dc
Tale Kanaiins, vaker in journali sticke sch rijfstij l. Hij draagt ontL.cttcnd vee l materiaal aan,
We moge n blij zijn dat dit alles l1uloegankelijk
is voo recn groot publick. Hij gee ft eell beeld vall
het begin van Suriname. du s voo r iedere burger
erg interessant en een must.
De publicatie roepl 0111 een ve rvolg want Ort
gaat tot 1800. Er is nog heel veel arch iefwc rk te
doen en de hervormde kerk zou daar grote zo rg
aan moeten besteden nu zij zo' n uitstekend
begin aangeboden heeft gekrege n, De El'llngelisc/Ie Bmet/er Gemeente en het bi sdom
Paramaribo V<ln de rooms-katholieke kerk zijn
al een eind op weg met de behandeling van hUil
hi storie.

pl/tafOI'1I111.

Joop Vernooij
A ril/aI/do Lall/pe, Missioll or Sllbflli.'i.'~;'JIJ?
MorOt!;'", 1II1l/ ClIlllO/h' A'lis,\'iollaries ill Ille
Dlllell Caribbeall (/uring Ille 19'11 ('el1lur)'. Sllfdies in Ihe HislOIy (~r Christiallity ill Ihe NO I1Wesfern /Vorld 4. Vandell//Oeck & Rl/pree"l.
Gäl/in);cn JOOl. ISBN 3-525-55963-1.244 PI'.

Armando of Rud y Lampc biedt ons een interessante studie ove r enkele racetten van de verhoudin g christendom en slavernij in de Nederlandse kolonies.
Armando Lampe is een Arubaanse priester.
heeft theologie gestudcerd op Trinidad en in
Nijmegen cn heeft sociologie in Amsterdam
gedaan. waar hij promoveerde op een studie
over de rooms-kat hol icke kerk cn de slave rnij op
de Antillell. Ya Ie 1IOI1IIwo Libe/'wd (/988). Hij
kreeg een Hum ho/dl Fellowsllip aan de universi-
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teit va n 130chum (Duitsland) in 1996-97, Daar
ri chtte hij zij n onderzoek op dc houding van dl.!
EWlIIgeliscl!e Broeder Gel1l eenfe (Alom I'iall.\' of
J-1crrnhullcrs) dic al vallaf 1732 (St. Thomas "11
1735 Surinamc) in de regio ze ndingswerk doen
onder de I.WH rt c sla ve n. DCL.e twee faectten heen
hij nu bij cengebracht in deze publicatie. De titel
van zijn studi e is in de vragcnde vorm gestcld .
Het antwoord is voor hcm eigenlijk: ze nding en
onderdrukking. Armando Lampe hee ft il1 1998
in Paramaribo een lezing over Otto Ta nk en dc
slave rnij gc houden op de dertigste bijeenkomst
va n de A~·.wci(l/iVII (~f Carihheall J-liswr;ol/.\'.
Dezc werd ge publiceerd in de Juuma/ u/Social
ScieJ/ces va n de Uni ve rsite it van Suriname
(Paramaribo). vo l. V. 1-2. June + Deccmber
1998 (p. 86-99).
We moetcn de publi catie zicn in het kader
van cic discussie ove r de slave rnij in de regio en
ook in Nederland. Lam pc wil aan dit debat ecn
gedegen bijdrage leveren. Lampe is vee ltalig en
dat is bijna uniek in de wereld va n deskundigen
die dcelnemen aan het slavernijdcbal. Lampc
mcldl dat hij niet alleen dit dcel van dc kerkgesc hiedeni s wil besc hrijvcn maar ook za l interpretcren. dus uil legge n. Hij wil in elk geva l het
kerkelijk doen en denken in verband brengen
mct de koloniale politiek, Hij gaat ervan uit dat
ch ristendom in hct Caribisch ge bied ecn wezenlijk onderdeel va n het westerse koloniale
expansionisme was (p, 15), llij is erva n ove rtuigd dat zij n stud ie een he rdefinitie van de
christelijke 7endin g oplevert.
Na een inleiding over de begrippen Carihheli/I. chri stelijke ze ndin g. s la vernij. de alllis/a l'el) ' bewcging. en de slavensamenlevingen
in Curaçao en Surinamc. buigt hij zich ove r dc
geschiedenis van de broedergcmeente en de
sla ve rnij in Suri name (p, 34-103 ). Daarna komt
de roo ms- katholieke kCl'k cn de slavernij op
Cura çao (p. 106-184) aan de beurt. Lampe hee rt
een appendi x vaJl 24 documenten van het archief va n de Il crrnhuttcrs (p. 191-227) ill hel
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Engels vertaald en toegevoegd. De publicatie
heeft tenslotte een lijst van eerste bronnen van
het tweede deel , een lange literatuurlijst en een
index.
Lampe wil aantonen dat de christelijke ker-

ken, dus de broedergemeente in Suriname en de
katholieke kerk op de Antillen, het emancipatieproces, dus de afschaffing van de slavernij in de
Nederlandse gebiedsde len vertraagd hebben.
Hij moet daarbij twee centra le personen ontmythologiseren, namelijk OHo Tank, die in een
brieF aan de eigenaars in 1848 de belangen van
de slaven op dc voo rgrond geschoven zou hebben, en de apostolisch vicaris van de Antillen ,
M. Niewi ndt, die vo lgens Lampe niet de erenaam van slavcnelllancipator verdi ent.
Zijn aanloop tot de feitelijke kwestie onder
het kopje TheAl/ti-Slavely Debate gaat in op de
kwestie va n een handzame definitie van de notie
Caribbean, waarin volgens Lampe su iker en
slavernij meegenomen moeten worden. De regio hoort wel bij het Latijns-Amerikaanse co ntinent, maar is toch eigenlijk ook weer een
gebied met een eigen karakter. Ik zou er bovendien aan willen toevoegen dat de issue IndoCaribbeal1 (Easf-Indialls, hindostanen) even
essentieel is voor een nicuwe definitie van de
regio. Wat het ch ri stel ijk karaktcr betreft merkt
Lampe op dat de mensen va n de regio op eigen
wij ze het evange li sch aa nbod hebben opgepakt
en vo rm gegeven. Dat is ook een wezenlijk
element van de chri ste lijke kerken. Lampe wijst
er zodoende op dat studie en reflectie niet alleen
ge richtmoet zijn op wat de officiële kerk doet en
laat, maar ook op het vo lksreligieuze karakter
van de christelijke kerk , die wat anders in elkaar
steekt in Suriname dan in de Anti llen .
In het s lavern ijdebat blij ft het nog steeds een
groot raadsel waarom de publieke opini e in
Nede rland en die van de christenen in het bijzonder, niet tegen de slavernij opkwam, terwijl
Groot-Bri ttanië in haar ami-slavelT society zo '11
goed voorbeeld gaf.

0110 Tank
Lampe begint zij n behandeling van de I-Ierrnhutters in Suriname in de tijd voorafgaande aa n
de afschaffing van de slavernij, met een uiteenzetting over de verhouding van de christelijke
kerk en de slavernij in het Caraïbisch gebied.
Daaraan vooraf gaat echter nog een uiteenzetting over de kerk van de I-I errnhutters, hun
theologie en houding (geen tussenkomst in wereldse zaken). Natuurlijk komen langs die 0111weg vrijheidstrijders en slachtoffers als Sam
Sharpe, William Knibb, John Smith voor het
voetl icht, 0111 de positie van cic morav ische broeders uit te tekenen.
Lal11pe vond in het archief van de Herrnhutters een nooit geb ruikt dossier over de moravische zendeling H.G. Pfeiffer die in 1832
zelfs gevangen genomen werd op Jamaica als
verdacht van opstokerij van slave n tot opstand
en rebe llie. De casus wordt breed uitgemeten.
Goed werk van Lampe.
Hij komt daarna via het geval Otto Tank van
1848 terecht in Suriname. Tank was in 1842
vanuit Noorwegen in Su rin ame voor de zending
komen werke n en werd hoofd voorstander van
de zending. Op reis in Europa in 1848 schreefhij
een Circulaire over de behandeling van de slaven in Suriname en daarin pleit hij voor een
snel le emancipat ie. Lampe wil graag iets anders
over Tank naar voren brengen dan K. Zeefuik
(d ie Tank een profeet noemt) en Jan van der
Linde (d ie Tank een groot en uniek figuur
noemt). Lampe had ook nog Jan van Raalte
kunnen noemen die ook wel en ige aandacht aan
Otto Tank heeft gegeven.
Tank schreef, in Holland, een brief aan de
eigenaars ove r de slavenbehan del ing en pleitte
voor emancipatie. Lampe ontmythologiseert
Tank op basis va n nieuwe, of nooit eerder gebruikte documenten en vindt dat de Circulaire
van Tank een proefballon was en dat Tank zich
nergens een voorstander van de afschaffing getoond lieeft. De Circulaire veranderde niets. De
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was wcl ee n triomr van de anlibeweging van Groot-Brittanië.Tank
wi lde eigen lijk he lemaa l in de lijn van de evangelische broeders: geen bemoeienis met de zaken van de ove rh ei d. Dat spee lde de eigenaars in
de kaart en zodoe nd e \verd de emancipati e ve rtraagd. volgens Lal1lpe.

.\'hl\'e,~\'
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Lampe gaat op dezel fde manierte werk met deze
persoon van de Antillen. Hij kadert Niewindt in
binn~n de historie van de kerk aldaar. N iewi ndt
kwam in 1824 op Curaçao, werd in 1842 benoemd tot aposto li sch vicar is e n sti e rf cr in
1860. Hij heeft vee l voor het sc hoolwezen gedaan (anderen ook!), maar had ze lf slaven en
was zelfs slavenha ndel aa r. Hij deed niets voo r
de afschafTin g va n de slavernij e n lijmde en
slijmde met de ovc rh eid. Dat had Lall1pc al in
z ijn dissertatie aangetoond.
Aan beide voorbee ld en. twee personen en
hun context. is het volgens Lalllpe te wijten
waarom de afschafTing van de slavern ij in de
Nederlandse gebieden zo laat kwam in vergelijking met de Enge lse ( 1834) en de Franse
gebiede n ( 1848).
De 24 documenten die vanui t het Duit s in het
Enge ls zijn vertaald (ha ndschrifte n we lli cht in
go ti sc he lette rs ovcr dc Baptist ''''hr (Jamaica)
va n 1828. documCllIen van de Pfeiffer-kwestie,
I-Ier rnhutt ers in de Britse kolonies, een docllm~nt van de Anti-Slal'ely Society ( 1844), berichten en cOl11mentare n va n dc Deense eila nden
cn Suriname) geven eo n ruim inzicht in de
discussie: voor of tegen de afschaffing van de
slavernij vanuit bijbelse e n kerkpolitieke standpunten.
Lampe heeft aan de twee behandelde personen zo ongcveer al les rond chri stendom en de
slavernij in de reg io. o pge hangen. Twee goede
kapstokken. wanter is vee l over hen te sc hrij ven.
Niema nd za l omvallen va n de titel want voor
velen is het gee n vraag meer: ze ndin g en onder-
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drukking gingen sa mcn. Uitcr~lard zijn er wel
marg inal e voo rbee ld en van het tegendeel a<lll te
halen. Lampe heen het een cn a nd er in ieder
geva l hard gemaakt.
Dat is natuurlijk een les. Het gefrolllllleimcl
de geschiede ni s, met de kerkgeschiedenis had
als doel dc ware toestand te ve rd oezelen ton bale
van macht e n positiehandhaving. De actualise rin g van de kwestie leidt tot de volgende
vraag: wal doen de kerken op dit momontmet de
politiek-economische cri sis en de verpaupering?
Daarom is het boek van Armando Lnmpc
va n bebng. liet is ce n hand vat om dc eige n
geschiedenis na te lope n. maar ook een ~l"e
opel/er naar de toekomst van de kerken toe.
Joop VenlOoij

Roy T.iin. Surillame ollajlulllke/ijk. S,'ejit/ellsi
Srtlllall. 25 IlO\lem bel' /9 75. KOIl i 11 kl ijk Illst i t 1/ 1/ t
Foor de Tropen. A I1Isferdalll lOO(). ISBN (jO 6832
1994.

In 1975 woonde en werkte ik in Suriname en ik
kan me nog heel goed de sfeer tijd ens de
onafllankelijkheidsviering herinnerell. Dit boek
geeft een impressie van die historische dag. Het
voo rwoord van dit boek is geschreven door de
Éminel/ce grise va n de S urin aa mse historici. dr.
Andre Loor. Daa rin schrijft hij dat hij hoopt Jat
het bock ee n blijvende he rinnerin g zal vorme n
aa n die onafhankelijkheidsdag. Hel boek bestaat enerzijds uit - ni et eerder gep ubli cee rde foto's over die dag en anderzijds uit verhaalschetsjes (in het Nederlands ~ n Enge ls) va n hoc
de Suriname rs die die dag hebben beleefd. Het
boek is zeer goed ve rzorgd uit gegeve n. De foto's
in kleur z ijn bijzonder sfeervo l.
Ik heb het boek met vee l plezier gelezc n en
ook de foto's ell detail bekeken. Het zijn foto',
di e blijven on troercn en o ude herinn eri nge n
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oproepen. De vee lkl eurigheid van de same nl eving komt in dit fotoboek goed tot uiting.
Ik vind hel wel cen beetje jammer dat er zo
weinig foto's z ijn van javanen, hindostanen,
chinezen en andere bevolkingsgroepen tijdens
die onafllankelijkheidsdag. Het c reoolse ele-

ment is mijn inziens te nadrukkelijk aanwezig.
Of is dat de realiteit geweest, die de fotograaf
Tjin trefzeker heeft vastgelegd? Het fotoboek
maakt gehee l waar wal het belooft. Het is inderdaad een historisch documentje geworden om

herinneringen op te halen Dfom kennis te maken
met een st ukj e Surinaamse geschiedeni s.
Een aanrader als presentje aan vriende n en
kennissen in Nederland en S uriname.
Edwin Marshall

Chandra van Binnendijk en Pau/ Faber, Ree/,lell,Je kllllM in Suriname. De twintigste eeuw,
KI7'Uitgeverij, Amsterdam 2000. ISBN 90 6832
2982, prijsf45.- .
Dit prachtig uitgegeven boek is een bewerkte

heruitgave van TWÎntigjaar heeldende kunst În
Suriname 1975-/995, dat ve rscheen als cata logus bij de overzic htstentoonste llin g in Fort

Zeeland ia in 1995 en in het Stede/ijk Museum in
Amste rdam in 1996. De ni e uwe uitgave pretendeert een grote r overzicht te bieden maar s laagt
daar maar ten den de le in. Z ijn de laatste 25 j aar
goed te documenteren, de he le twintigste eeuw
lijkt te hoog gegrepe n. De beperking tot kunst in
Surin ame beteke nt dat ontwikkelingen van kunstenaars niet te volgen zijn.
De moderne beeldende kunst va n Suriname
vindt zijn weg naar voora l particu liere verzamelaa rs en de kunstwerken z ijn dus niet gem akkelijk te traceren. Beide boeken bevatten een schat
aan afbeeldingen en documentatie over de hedendaagse Surinaamse kunst.
De tentoonstelfing Twintig jaar beeldende

in Suriname in hel Stedelijk was een
unicum: niet-westerse kunst werd immers gewoonlijk tentoongesteld in een volkenkundig
museum naast etnografica en rariteiten. Nu hing
Surinaamse kunst in een vooraanstaand westers
kunstmuseum.
De cataloguslekst geeft een prima inleiding
op de ontwikke ling van de beeldende kunst in
het koloniale Suriname. De drie 'pioniers' van
de Surinaamse beeldende kunst, Erwin de Vri es,
Stuart Robles de Medina en Rudi Getrouw volgden een op leid ing in Nederland. Het kunstonderwijs werd in de jaren vijfti g en zestig
bepaald door het beleid van de Sticl/sa, deS'ichring voor Culturele Samenwerking, die onde rmeer tot doel had de kennis van westerse cultuur
in de overzeese gebieden te stimu leren. In Suriname werkte de Slicllsa via het CCS, het Cultureel Cemrum Suriname. De kunstenares Nola
Hattern1an gaf tekenles en kreeg in 1960 de
leiding ove r de CeS-Sc hooi voor beeldende
kunst. Haar inze t was de ontwikkeling van een
Surinaamse kunst en de vorming van een zwart
bewustzijn onde r jonge kun stenaars. In de jaren
zeventig vo lgden versc hill ende kunstscholen
elkaar op en beconcurreerden e lk aar. Jules Chin
A Foeng ontpl oo ide ve le initiatieven in de roes
van de o nafha nke lijkh e id tot e n met de opri cht ing van de Academie \loor Hogere KUl/st en
Cl/trullr in 1981. In 1984 wo rdt daarnaast het
Nola Hallerman Illstitlllll opgericht, een kunstschoo l waarvoor geen voorop leiding vereist is.
Kunstenaars veren igen zich in de ABKS, de
Associatie van Beeldende Kunstenaars Suriname, die va naf 1984 tweejaarlijks een tentoonste ll ing organ iseert. In de jaren negentig is
ereen enorme kunstproductie ondanks de moeizame economische situatie. De tentoonstelling
in het Stedel ijk in J 996 omvat het werk van 24
kunstenaars, zowe l van de oudere generatie als
van veeljongere kunstenaars, die vee lal in Suriname zijn opgeleid. In de heruitgave is de inleiding uitgebreid met een hoofdstuk over de laatktllISf
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sh..: v ij rjaar, met ond erm ee r de belangwekk end e
te nt oonste lling in Wa shin gton DC . waar Surinaam se kunSl va naf de jaren veerti g geprese nteerd wordt in het kader van Lat ijns-A me ri kaa nse e n Caraïbi sc he kun st.
Het bock is daarm ee ee n prima overzicht van
de laats te 25 jaar. Hadden de aute urs zich daar
maar aan gehoud en. Het wil ec ht ereen overzicht
zij n va n de Suri naam se beeldende kunst van de
twintigste ee uw. De lijst va n kunstenaars is vee l
lan ger gewo rden; er z ijn maar li e fst vijftien
nam en toegevoegd. Dat zijn vooral jonge kun stenaars di e des tijds nict dee lnamen aa n de
expos iti e. Wim Bos Vcrschuur is de enige uit de
periode voor 1975. Verder is men gaa n kijken
naar o uder werk va n de kun stenaars, uit deja re n
voor 1975. Zo is er ee n moo i sc hild erij va n
Stu art Rob les de Med in a uit de eo Hecti e va n het
Surinaams Musel/fIl, 'Stilleven in zwart en
blauw'. En zijn er vroege werken van Erw in de
Vries, waarin het zoeke n nog z ic htbaar is, zoa ls
het ' Paa rd ' uit 1956 . Een vroeg abstract werk
va n Rudi Getrouw uit 1967 laat zien hoe hij zic h
a ltijd heeft beziggehouden met de sc hilde rkun st
ze lf. met kijken en opn ieuw kijken. In ieder
we rk begint Getrouw o pni e uw ee n studie over
hoe de illu sie van ruimte lijkbeid te sc heppen o p
een plat v lak .
Een moo ie, maar bescheiden terugblik du s,
voor wat betreft deze dri e pi o niers. Daarmee is
ec hter ni et de periode voor 1975 gedek t. Er is
veel meer gebe urd en ge maakt, maar dat is
slec ht gedocum ent ee rd. Vergeten zijn bij voo rbee ld de ge broeders Faverey. In de inleiding wordt hun naam even genoemd, maa r wat
maa kt en zij? Mappen vol paste lteke nin gen zijn
er in het Surinaams Museum. honderd en. En
verder o li everfsc hilde rij en met th ema 's a ls portrette n e n erfwoningen, ~ la ng voordat Kla s dit
th ema bel13nde lde. uit dcjaren zest ig en ee rde r.
Vergeten is ook Rudi Kappel. de vliegenier di e
in de jaren v ijfti g landschappen sc hilde rde gezie n vanuit de lu cht. Een lappendeke n va n verf
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o p doek. Waar tens lo tt e is het expressio ni stische
we rk van Hans Lie in dit ove rzic ht '! Het Surinaams MuseulJI be zit zes olieverfschi lderijen
van deze kun stenaar, in deze co ll ec ti e 11l0dc rn t.:
kunst behorend tot de beste en meest int eres~
sa nt e stukk en. Z ijn 'Sti ll even met bloemen e n
mas kers' uit 1964 is prachti g. 'Me loe netende
vrouw ' uit 197 1 is een g ruwe lijk , maa r intrigeren d sc hilderij. Maar, cn dat is de cru x. Hans
Lie verli et S uriname. De auteurs hebben z ic h de
onbeg rijpe lijk e beperking opge legd a lleen dat
werk te docum ente ren dat in S urinam e is of
gemaakt is. En nu is ze lfs het werk dat Lic in
Suriname ma akt e ve rge te n. Van de kunstenaar
LieA Fo is alleen dat werk dat hij maakte in Zijll
S urin aamseja re n gedoc um entee rd . Werk uit de
jaren 1979 to t 1983. Hoe het ve rde r gi ng, komen
wc ni et aan de weet. De pra chti ge kleurige
lith o's uit de jaren nege nti g z ie n wc ni et.
Kun stgesc hi ede ni s wil on t\vikk clin gcn lateil zie n. de o nt wi kk e lin g va n hel werk va n een
kunstenaar cn ontwikkelingen tussen kun s \ e~
naars en kun ststromin ge n. De kunstenaars z ijn
in beide boeken alfabetisch ge rangsc hikt. In d e
ee rste uitgave was dat ni et store nel. het g in g
immers maar om twinti g jaar. Maar voor ee n
breder overzicht is het int eressan t 0111 deze ontwikkelingen in hun sa menh ang te lat en z ien,
letterl ijk door kunstwe rken naast e l kaar te pl aat se n en lijnen uit Ic zeil en, ni et a ll ee n in tekst
maar ook in bee ld . In de inl ei din g wordcn dc
kun stenaars gegroe peerd rond instituten en co llecti even. Zo kunnen o nd erlin ge verba nde n en
o ntwikk e lin ge n zichtbaa r wo rden gemaak t. Nu
slaan de oudere kun ste naars, de 'p ioni ers', tli Ssen dcjongeredie aan hen sc hatpli chti g z ijn . Ze t
het werk van Binda naast dat va n Getrou w, cn
het fotOrea lism e van Fling Loi bij dat van C hin
A Foeng. Ee n si mpe le chron o log ie zo u al belderder zijn dan de gekoze n a lfa bet isc he opzet.
Het nieuwe overzicht biedt ook ver ra ss in ge n.
De bat iks waa rm ee Soe ki I rodikromo zij n na am
vesti gde zijn uit het overzicht verdwene n. Z ijn
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javaanse motieven in een aan Cob ra verwante
stij l zien wc in Illaar liefst acht o li everfschilderijen. Verrasse nd is ook het nieuwe werk van
Setropawiro. Het schi lderij ' Javaanse danseres'
uit 1998 vertoont een mooie transparantie en
een vrol ijle lichtheid. En Sirano Za/man draagt
grote thema's aan, het schilderij ' Lovers' L1it

Het proefschrift bestaat uil tien hoofdstukken.
Hoofdstuk 2 bevat een theoretische verkenning
van de versc hill ende benaderingen van het concept huishouden. Het derde hoofdstuk schelst de
nationale context van het onderzoek. in het
bijzonder de negatieve gevolgen van de economische crisis op de eerste levensbehoeften. de

1999 maakt nieuwsgierig Ilaar meer.

huisvesting. Cic. Hoofdstuk 4 is methodologisch

Clazien Medendorp

van aard en gaat in op de technieken van dataverzameling.
De kern van het proefschrift wordt gevormd

Mayke Yolanda Kromhout. Gel/eelde slIlart is
halve smart. J-Ioe )'Yomvell iJl Paramaribo /11111
bestuall organiserell, proefschrift Universileit
van Amsterdam, Amsterdam 2000.

door de hoofdstukken 5 t/m 9. In deze hoofd-

Met dil proerschrift wil de auteur de centrale
vraag beantwoorden naar de bestaansverwervingsstrategieë n van vrouwen van versch ill en de
etnische groepen in arme hui shoudens in Paramaribo, in de contex t va n de eco nomi sche verslechteri ng. Deze verslechter in g is volgens
sOlllmigen dramatisch te noe men: tussen de 60
en 80% van de bevolking zou onderdearmoedegrens leven. Volgens de WereldhalIk (2000) behoort Suriname tot de Ca raïbische landen met
de meeste armoede. Deze armoede treft met

stukken komen achteree nvolgens aan de orde de
operationalisering van drie verschille nde huishoudtypen: het/enlGle "eaded, het male "eaded
en het JenwIe mallaged huishouden. De verschil lende dimensies van bestaansverwerving,
het budgetteren als reactie op de overlevingsd ruk , de bcsluitvormingsprocessen tussen
mannen en vrouwcn en tens lotte gel/der
awareness en taakinhouden in de verschillcnde
typen huishouden.
De o nderzoekster heef! voor haar onderzoek
drie etnisch gemengde en lage ink omensw ijk en
in Paramaribo geselecteerd: MundcrbllAcn.
Frimangron en Abrabroki. Daarbij zijn de drie

name de kwelsbare groepen zoals all eenstaan-

groolste bevolkingsgroepen, creo len, hindosta-

den, jongeren en bejaarden in de sa men leving.
De centrale vraag van de onderzoekster is
geco ncretiseerd in drie onde rzoeksvragen
(p. 35):
wat zij n de aard en vormen van bestaansve rwerving van vrouwen in relatie tot die
van hun huishouden en welke dynamiek kan
men er onderscheiden?
welke zijn de kenmerken van besluitvorming tussen vrouwe n e n hun mannelijke
partners en hoe worden die beïnvloed door
de hul pbronncn van vrouwen?
welke taak verdel in g kan men tussen vro uwen en hun mannelijke partners o ndersc he iden cn we lk e verschtlivingen zijn hierin
waar Ie nemen?

ncn en javanen in het onderzoek betrokken. Ik
vind hetjaml11er dat ee n steeds groter wordende
groep die zich in deze wijken vestigt, name lijk
die van de Marrons, niet in het onderzoek zijn
meegenomen. Het lijkt ook van belang 0111 te
weten te komen welke overlevingsstrategieën

deze groep gebruikt (p. 7 1).
De onderzoekster maakt gebruik van drie
ccntrale begrippen in haar onderzoek die de
karakteristieke hui sho udens representeren:
female headed huishoudens , fcnwle mGllaged
huishoudens en Illale headed huishoudens. Een
male headed huishouden is een huishouden
waari n man en vrouw getrouwd zijn, ofin COncubinaat leven en waarin de man de belangrijkste economische inbreng heeft. Hiertegen-
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over staat de jemale mOllaged hui shouden
waarin man en vrouw ge trouwd zijn of in concubinaat le ve n en waarin dc vro uw de belangrijkste econom isc h inbreng heeft. In de.fèmale
he{{{/ed huishouden is de mannelijke partner
afwezig. De onderzoekster geeft aan hoe moeilijk het is 0111 een rep resentatieve steekproef te
doen vanwege het ont breken va n adeq uate
steek proelkaders. Ze heen zich desondanks
veel inspa nning getroost 0 111 via allerlei databestanden v~n particuliere en (semi-) overheidsinstanties een /0 goed mogelijke onderzoeksgroep te selecteren. Het is voo r de uitvoering va n hHarondcrzoek een gel uk dat za ken als
privacybesche rmi ng in Suriname nog niet zo ' n
grote rol spck:n.
Er bestaat ccn \'erba nd tussen etniciteit en
de aa rd va n de huishoudtype. Het jemale
lIelllled huishoudtype kOl11t het meest voo r bij
de creoolse groe p (69 % van deze groep: n is
totaal va n de groep = 42). Hetjemale managed
huishoudtype kom t het meest voor onder dc
java nen ( 38(Yo; n 11 ) en hindostanen (36%; n
~ 11). Il cllllllle h(,fIIlet! hui shoudlype komt he l
meest voor bij creolen (34%; n = 68) en javanen
( 3S%: n ~ (8). Zie }l. 82 in tabel 5. 1.
Wat direct opvalt, is het ge rin ge aantal respondenten pcrce l.llierdoorwordt het niet meer
mogelijk om bepaalde stati sti sche !Oetsen uit tc
voe ren, Ik ben daarmee beland op het belangrijkste punt vu n kritiek op di t proefschrift. In dc
bijlagen zijn prachtige vragen lijsten opgenoIllen waarin allerl ei aspecten over de hu ishoudtypen lij n opgenomt:J1, zoa ls vragenlij sten over
de opvattingen over mannen en vrouwe n,
bes lu itvo rmin gsprocessen en patronen in het
huishoudt:n . Deze vragen lij sten lenen zich uitstekend voo r sc haalana lyses en Illultivariati canalyses 0 111 versc hillen tussen groepe n en illtera ctie-effecten te kunllen toetsen. Hoewel de
o llcl erzock~\cr aangee ft dal het veldwerk be~
stond uit een participerende verkennin g, een
sl/n·C'.\' en intervi ews vall kwa litat ie f karakter

173

( p. 76). blijkt dat hct SlU·\l~l· gedeelte we ini g, i ~
uitgcwerkt. De onderzoekster heeft kennt:lij k
geko7cn voor een meer il11pres sion i s ti ~c he - bc.:schrijvende of kwalitatieve benadering, terw ijl
naar mij n mening hel materiaal zieh uitsteke nd
leende om ook een meer kwantitatieve benaderin g tc beproeven . Gegevens va n beide benaderin gen zo udt:t1 hel proefsclwift Ilaarmij n menin g
een steviger h(J(~l" hebben gegevell . Een grotere
steekproef LO U daartoe een noodzakelijke voorwaa rd e zijn .
Ui t het onderzoek blijkt dat hu ishoudcns
afllankelijk zij n van een ve rscheidenheid aan
bestaansm iddele n om hCI hoofd boven water Ic
houden zoals: illkolllcnsbijdragen va n vro uwe n, inkomellsbijdrage n va n kinderen en ve rwa nten ook uit Nederland . Deze laatste \'orm
va n inkOlllcnsherve rdeling komt het meest voor
bij de middeninkomens en het minst bij dc volksklasse.
Ook horizontale netwerken (met buren) en
ve rti ca le netwe rken zorge n voo r inkomsteJl bronnen of componenten va ll las tenverm inderin g. Het is opva ll end dat de onderzoekster alleen rapporteert over ' lega le' aetiviteiten van
vro uwe n 0111 hun inkomsten tc vermeerd ereIl . Is
er hier sprake va ll hias? Zijn er gee n vro uwen die
door an dere activiteiten (prostitutie. buitenman,
gokke n/dobbelen etc.) hun inkomenspositie
proberen te verbete ren?
Voor wa t betreft de bested ing en het beheer
V(l n het inkomen concl ud eert de onderzoekster
dat mannen relat iefmi nder va n hUil eige n inkomen afstaa n ten behoeve van het hui sho udbudget dan vrouwen. Vrouwen zouden hun inkoms ten meer aanwendcn voor het co llec ti ef
belang. terwijl m<1llnen dat doen ten behoeve van
henzelf. Als het gaal 0111 besluit vormi ngsprocesscn di e betrekking hebben op het ' krij gen
van kinderen' or ' kind erzorg' zijn de vro uwcn
meestal dom inant. I-Ioc is het gesteld met de
geilde,. all'(lre"ess en de feitelijke taak ve rdeling
tussen vro uwen en mannen . Vrouwen in dl!
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jemale I1ItlIlaged huishoudens zij n gem iddeld
meer voorstander va n gel ijke inbreng va n hun
seksegenoten in dc male headed huishoudens.
Creoolse vrouwe n stellen zich meer open voor
de idee van integratie van de taakverdeling tus-

sen mannen en vro uwen dan de javaanse en
hindos taa nsc. De onderzoekster doet ook en-

ke le aa nb eve li nge n voor verder onderzoek: het
opzett en van een betrouwbaar steekproefkader
is een noodzflke lijke voorwaarde en dus een
gebiedende eis, meer gender-gerich t onderzoek
als aanvu lli ng voor het tot op heden vooral
etn iciteit-specifi ek onderzoek .

Onverminderd e nk ele kritiekpunten vind ik
dat dit onderzoek in be langrijke mat e bijdraagt
aan onze kennis va n de Surinaamse samenleving, met name dc lagere inkomensgroepen.
Hel onderzoek is zorgvu ldig uitgevoerd en de
vele 'kaders', korte situatieschetsen, geven de
lezer ccn boeiend beeld van het rei len en zeilen

in de versc hill end e huishoudtypen.
Edwin Mars ha ll
Jol1l1 l ansen v(tn Galen, Hetelluchtsdroom, Sli~
rillam e, e rfenis vall de Slal/erlll}, Uitgeverij"
COn/act, Amsterdam & Antwerpen 2000. ISBN:
90254/2092,368pp .. prijsf49.90.
Hetenachlsdroofll, Suriname, eljenis van de
SlavenlIj verscheen kort voor de viering van de
vijfe nt wi nti gste verj aa rdag va n de republie k
Suriname. Wie naar een inleidend hoofdstuk, of
naar cen voonvoord, zoekt om aan de weet te
komen waa r het bock van de journalist John
Jansen van Galen precies over za l gaan, moet
zic h in eerste instantie tevreden stellen met de
we l erg summierc informatie op de achternap
van het boek: ' Hoc komt het dat het Surinaamse
nationali smc, in Nederland opgeschoten, naar
Paramaribo overgeplant, daar nooit tot bloc; is
gekomen? In 1980 proberen jonge mi litairen er
via een staat sgreep alsnog ern st mee te maken,

Jllaar hun revolutie loopt uit op moordpartijcn,

burgeroorlog en drugss mokkel'. John Jansen
van Ga len: ' recon strueert de gcschiedeni s van
het Surinaamse nationa li sme en beschrijft de
opkoms t, triomfen en tekortkomingen. Hetenachtsdroom geeft de geschieden is va n Suriname, schetst een po litiek portret en geeft daar-

mee in zicht in de actua lite it van het land'
In hoofdstuk 2 maakt de sc hrij ver nog ee n
van zij n andere voornemens bekend wanneer hij

- nogal kort door de bocht - vertelt dat Suriname
in 1975 haas, onverhoeds onafhankelijk geworden is en dat 'de Nederlanders de last van het
koloni ale verl eden beu, mee r voord ie dekoloni-

sa tie geporteerd zijn dan de Surinamers' (p. 30).
Hunjonge rep ubli ek lijkt spoedig te verza nden,
eerst in stagnatie en corrupti e, dan in een militaire dictatuur en burgeroorlog. Komt dat omdat
de ona fhankelij kheid niet bevochten ofze lf nagest reefd is door een brede nationalisti sche beweging?' De auteur vi ndt het de moe ite waard te
onderzoeken waaro m het culturele nati onali sme
van Wi Eegie Saf/ie uit de jaren vijftig niet
uitgroeide tot een beweging di e grote groepen
van de bevolk ing hee ft aangesproken en geënthousiasmeerd . Deze vraag en het voorlopig

antwoo rd van de sc hrij ve r zijn tezamen met zij n
opmerkingen op de achte rflap, te zien als de
probleemstellingen, de hoofdt hema's van het
boek.
Het boek is ontstaan uit researchmateriaal

dat bedoeld was voo r ee n f ilm over Wi Eegie
Sal/ie (p. 29), ee n onderzoe k dat mogelijk gemaakt we rd door een subsidie van het Fonds
voor Bijzondere Journalistieke Projecten. Verder maakt de schrijver in hoo fdstuk I één van

zijn andere (hoofd)voornemens bekend . Hij
heeft zich voorgenomen de geschiedenis van Wi
Eegie Sanie in een film vast te leggen. ' Het
mooist zou zij n wanneer Bruma dan bij de
repe titi es zei feen kij kj e kwam nemen en voor de
camera zou ve rtel len wa t hem bezielde toen hij
als student in Amsterdam op zij n kille kamer za t
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en de Geschi edenis va n Suriname hersc hreef'
(p .28)

Het haasl o"l'er/lOedse va n de onaOlank elijkhe id (p. 30) blijkt mee te va llen, a ls eve n later
meegedeeld word t dat 'va n Suri naamse kant het
st reven naar o nanwnke l ijkhei d al van kort na de
oo rl og dat ee rt' (p. 32). Ook verderop in hel
boe k, in hoofd stuk 7 - 'Geen ee uwi g ed iel' corrigeert hij dit ongenu anceerde bee ld. Ee n
be lan g rijk deel va n het bock gaat jui st ove r de
politieke strijd van ee n voorhoede tegen het
koloniali sme. Een creoolse voorhoede weli swaar. maar een voorhoede va n wie de vooro uders het meest en lan ger onder de kolonisator
he bbe n geleden dan de ove ri ge bevolkin gsgroepen. Het is een voo rh oede oo k di e, voor een
deel. ee rst c ulturel e reparatie \vildc plegen (' het
kweken va n culturele e igenh eid' vo lge ns Waaldijk: p. I09). Deze voorhoede was bovendien in
intellectueel opzicht (kwalitatief en kwantitati ef) in d ie jaren het meest toegeru st om he t
voortouw te nemen in de strijd tege n de
kolonisator. T ijde ns e n na de periode va n go uve rn eur Kiel sira ( 1933- 1944) hadd en mei nam e
de javaanse en de hindostaa nse ge meenschappen ni et de behoefte zich Ie keren tegen de
kolon ial e overheersers. Immers hun zaak was in
ha nd en van Ki e lstra, een kol o niaa l hee rser, ook
vanu it het gez icht spun t va n deze groepen, in
goede handen. Overigens, het degelijke we rk
van Ramsoedh over Kiel stra behoort kenn elijk
niet tot de bagage van de sc hrij ver.
In ditzelFde hooFds tuk 7 sle lt Jo hn Jan se n
V,'II1 Galen dat: ' het Statuut voor het Koninkrijk
der Nede rl anden. in twee rondetafelconferenti es van de betrokken rijk sdel en voorbereid,
het star tpunt wordt van het Surinaams Politieke
nalionali sme ' (p. 126 e. v.). Hi erwreekl zich z ij n
ge brek aan kenni s van de Surinaamse politi eke
gesc hi eden is. Versc hillende onderzoekers va n
de Suri naamse po li tiek laten het Surinaam se
politieke nationalisme een aanvang nemen mei
Anton de Kom ( 1933). Rep ressieve maatregelen
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va n de kolon ial e overheid en cle besog nes van dc
Tweede Wereldoorlog hebben de ontwikkelin ge n van dil proces naa r de ac htergrond gedrukt en aa n de waarneming onttrokken. Het
Statuut tc z ien als ee n . beletsel voor de ontwikke lin g van het Surin aa mse nationali sme 0 111
to l wa sdo m te geraken - ee n instituut waar de
wet va n de remmende voorsprong va n toepassing o p zou zijn waa r het gaat om de invloed
van dit inst ituut op de ontwikkeling van het
politieke nati o na lisme - is ee n misken nin g van
de dynamiek van dit proces. Voor tijden s en na
het Stat uut ging de groe i va n het proces, het
politieke nat iona li sme, gewoo n door (p. 135
e.v.).
In hoofdstuk 3 - . Voor ons door ons' - wordt
met instemming ee n o ndenvijs hi sto rica aangchaa\cl di e weet IC verte ll e n dal in de EVUIIgelische Broeder Gemeenle de mensen die door
de zen delin ge n werden bekeerd, geïndoctrineerd werden met een ho uding van dec moed
(.wkqfási). ' Het werd onderdee l va n de Creoolse
cu ltuur' (p. 55). Als dit a l waar is, dan ge ldl di t
toch ze ker alleen de leden va n de broederge mce nt e. Voor grote delen va n de c reoo lse
ge mee nsc hap, o nd er wie de room s-katholi eke n,
gaa t dit stelli g ni et op.
De aut eur merkl op dat 'de rol va n de Holl anders in de gesc hiedsc hrijvin g va n Surinam e
groot is ' (p. 69). De voorbeelden d ie hij gee ft
va n dri ehond erd jaar be moeienis met de koloni e, z ijn, een uit zo nderi ng daa rge late n. in kwalitatieve en kwantitatieve zin nu ni et bepaald
heme lbesto nn end. Ook hi e r spee lt zijn gebre k
aa n kennis va n de lite ratuur hem parten. Een en
a nd er neemt nÎ et weg dat het beeld dal in de
Nederl and se sc hoo lboe ke n geschetst wordt va n
de slave rnij. o ndanks di e Holl and se hi stori c i,
va n wic Jo hn Janse n va n Galen het werk zo zee r
roemt, nog steeds ni et is bij gcs te ld . We inig kritÎ sc h is John Jansen van Galen ook ten o pzicht e
va n e igen tijdse Neder landse hi stori ci. Sommige
van di e eigentijdse hi stori c i ki eze n of huldi ge n
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blijkbaar het standrunt: 'We laten 011S geen
schuldcomplexen aanpraten.'
Hoofdstuk 6 is getiteld' De bevrijder van
Suriname'. De titel van dit hoofdstuk dekt de

inhoud van het gebodene niet helemaal. Mogelijk slaat de titel op de meer formele introductie van Bruma in het boek (p. 120 c.v.). Ook
in dil hoofdstuk uit de auteur zijn weerzin tegen
de mening van veel Surinaamse wetenschappers
dat de Surinaamse geschiedenis alleen door
Surinamers herschreven mag worden. Nu wordt
een man van de vrije wetenschap (een pleonasme") ten tonele gevoerd (p. 11 2), waarlij k
een unicum. Deze 'man van de vrije wetensc hap' verzet zich tegen het feit 'dat de nazaten
van de tot slaaf gemaakten het excl usieve recht

opeisen 0111 hun versie van die historie ... ingang
te doen vinden' (p. 112). Dat is een misvattlllg.
De nazaten van de tot slaafgemaakten willen de
kans krijgen met hun andere optiek andere onderwerpen te onderzoeken en te bestuderen , of
dezelfde onderv·"erpen vanuit hun optiek. Dat is
een ander perspectief dan bijvoorbeeld het impliciete uitgangspunt van 'We laten ons geen
schu Idcomplexen aanpraten'. Waartegen de nazaten van de tot slaaf gemaakten te hoop lopen.
is niet zozeer de wetensehapsopvatting van 'de
mannen van de vrije wetensc hap' , maartegen de
bemoeieni ssen van mensen die weinig affiniteit
hebben met een voor de naza ten van de tot slaaf
gemaakten emotioneel en maatschappe lijk zo
belangrijk item. De dekolonisatie van deze tak
van wetenschapsbeoefening moet nog een aanvang nemen.
Het boek heeft niet de pretentie een wetenschappelijk werk te willen zijn (p. 69), stelt de
auteur. Daar wil ik mijn mening tegenover zetten: het is een uil de hand gelopen journalistiek
werk. Op een aanta l plaatsen komt dat hinderlijk
tot uiting. Zo is bijvoorbeeld de inhoud van de
hoofdstukken 14 en 15, met uitzondering van
het verhaal over Slory, elders beter gedocumenteerd beschreven (Ocw 1978). Trouwen s de ver-

wikkelingen rondom de onaOl(lI1kelijkhcid en
de periode tot 1994 zijn door dezelfde auteur
(Ocw 1978 en 1994) uitgebreid behandeld en in
een theoretisch kader geplaatst. Het zou de auteur sieren hier meer naar te verwijzen en niet
slec hts het ene boek uit 1978 in de bibliografie
op te nemen. Het is trouwens jammer dat de
auteur geen gebruik heeft \villen maken van de
kennis die Marshall op dit terrein heeft vergaard
(p. 68). Dat had hem kunnen behoeden voor
onnodige onnauwkeurigheden, bijvoorbeeld
over uitspraken met betrekking tot de periodi sering van het politieke nationali sme. Marshall heeft (p. 68) niet alleen toegang tot Bruma
weten te verschatTen, hij beschikt ook over ander interessant materiaal (mondelinge coml11unicatie). Het boek maakt trouwen s pijn lijk duidelijk dat er nog steeds ruimte is voor een
systematische wetenschappelijke st udie naar
deze voor Surinamers zo belangrijke soc iologische en historische proces sen.
Deugt er dan niets aan het boek van lansen
van Ga len? Natuurl ij k is dat niet het geval. Zo
geeft het werk interessante beschrijvingen van
de groep mensen die bij de processen van culturele bewustwording en politiek nationalisme
betrokken waren; hun drijfveren , inzet en opofferingen. Onvoldoende belicht is misschien de
rol van de BVD. Slechts sporadisch (in het geval
Gesse l, p. 143) komt dit ter sprake, terwijl de
activiteiten van deze dienst voor de Surinaamse
studenten uit die jaren een bron van voortdurende ergernis vOfll1den. Het ontbreken van
Bruma bij de geïnterviewden draagt er niet in
geringe mate toe bij dat het boek toch de status
van petÎte hisfOÎre zal krijgen, ondanks het feil
dat Bruma de meest voorkomende naam in het
boek is.
Het boek wek te bij mij irritaties op toen de
auteur plompverloren met wederwaardigheden
op de proppen kwam over hoc in Nederland
onderzoekssubsidies worden verstrekt (p. 3 19
e.v.). Nota bene met behulp en met instemming
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va n een hoogle raar Caraïbi sti e k, een vrije
wcte nschapper di e anoniem adviseerde over een
studi e Il aar het politiek nationali sme door een
Surinamer uil Ic voeren, wil Jol1l1 Jansen van
Galen achterhalen wie dc adviseurs zijn di e
nega ti ef over z ijn aanvraag adv iseerden. Cynisc her kan het bijna ni et. Wat voor mee rwaarde
heeft de ontdekking en de mededeling dat twee
va n de drie adviseurs bij een bepaalde subsidie
verstrekki ng Surinamers waren (p. 320)? De
auteur laat duidelijk merke n dat hij ee n
zo nda gsk ind is op het geb ied va n onderzoeksfinanciering e n ond erzoeksadviserin g. Z ulke
passages ontsiere n het werk en kunnen beIer
wegge latcn worden. Kl e ine store nde fout en zoals verkec rdc siraatnaa maanduidinge n e n
naamsve rwisseli ngc n (b.v. Emile in plaats va n
Frits Frij mcrslll11). die hij makk e lijk had kunnen
ve rmijde n, on tsie ren hi er e n daar de tekst. Niet
iederccn zal het mct dc sc hrijver eens zij n dat
(IolIter) het gebrui k van de Surinaamse taal
iso lcrc nd werkt, zoa ls de auteurschijnt te suggerercn aan dc ha nel va n de lotgevallen van Slory

(p. 338). In zeke r opzicht werkt het gebruik van
het Nederland s in Surinam e binnen het Caraïbisch geb ied eve nce ns isolerend.
Op de door hem geste lde vragen gee ft Jansen van Ga lcn ant woorden die ni emand zull en
verrassen (p . 294). Het nationali sme schijnt in
zoverre worte l te hebbe n gesc hoten dat het mede

deonaillankelijkheid hee f! helpen bespoedigen.
zoals uit het bock blijkt , hoewel de achterflap
ons anders wi l doe n ge loven. Voor wie de
Surinaamse polit ieke geschi edc ni s kent, is dat
niet vcrbaz ingwe kk end. De beschrijving va n de
wecrstanden die het politieke nationalisme e n
de culture le bewustwording bij met name de
hind ostaansc bevolkingsgroep oproepe n (onder
andere p. 184 c. v.) als rcae tie op deze processen

maar dat kan mede ve roorzaa kt zij n door de
ve rt elt rant van de au teu r. I-Ie t werk heeft vee l
weg van ecn kruising tussen ee n journalistick
vc rslag en een roman. Toch moet men hel lezcn,
al was het a llee n maa r om de s feerteken ing uil
di e jaren, di e de auteur rede lijk goed weergeclt.
In het boek komt de betro kkenh ei d van de aut cur
met Suriname tot uitin g. hoewel hij de Surinamers ee n e ige n visie op een deel va n hun gesc hi edeni s sc hijnt te willen ont zegge n. In de
laatste a linea lijkt de autcur zijn gram tc willen
hal en voor de afzeggi ng van Bruma voo r ee ll
interview. wannecr hij Sedney. die ni et bekend
staat als ee n vri end van Brllma . aan het woord
laat ovc r de laats te (p. 340 e. v.). Geen fraa ie
man oe uvre 0111 een teleurste lling te verwerkc n
in ec n bock waarva n de too nzett ing zo nu en dan
ietwat verongelijkt is.

F.E.R. Dervel d
Ellen Om/we, Vtr/.,·e )ler/llJl[::ells. De Arbeiderspers,AlIIslerdall/ 2000. ISBN 90 295 35598.
166 "p.. "rijsiN 95.
Het vierd e bock va n Ol11bre is een bundel va n
acht verhal en. De plaats va n actie wordt gevormd door de landen va n de Atlantische driehoek. de oude hand c lsroute voor goud slaven en
wapens. Twee ve rt e llinge n spe len in \Vest
Afrika, twec in Surinamc e n v ier in Nederland .
De hoofdpe rsone n in deze verhal en hebbe n een

duidelijke band of betrokken heid met een of
meer va n deze land cn.

Zoals de titel va n het boek aa ngeeft, hebben
de verlul len als gcmce nsehappcl ij k th ema: mcnse lijke ve rlan gc ns. Soms z ijn het duidelijke.
doe lgeri cht e verlange ns. dan weer is hct cen
onbes tcmd ve rl a ngc n naa r iets wat men kenn e-

geve n een rede lijk in zicht in de etnische

lijk mi st or meent verloren te hebben. In alle

verhoudingen van dic tijd .
H. et bock liet mij met ee n onvoldaan gevoel
ae ht er. Het maak t een onsystematische indruk,

geva ll en ga nt mcn op zoek. ze lfs op re is. in de

hoop het geluk te vinden orhet gestelde doel te
bcreikcn. Dc zoe kt oc ht naar roors, geborge n-
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de hoofdpersoon in . De gees t in de eth er' is voor
de tweede keer op bezoe k in Suriname. Zij
noem t z ic h een ' nostalgische bezoeker' en laat
zich overha len ee n orga ni satie voor het behoud

de confrontatie va n het individu met zijn vroege re en huidige directe omgeving. Het groe psdenken ('in termen va n wif), dat als een last
erva ren wordt, wo rdt afgezet tege n het indi vidual isti sc hc denken (' in termen van III ij '), wat te
verkiezen is, ook al is dc conseq uentie ve rvreemd ing. Voor Olllbre blijkt persoonlijke onafha nkelijkheid het grootste goed. Zoals in haa r
vo ri ge boeken is ook hi er het taa lgebruik zee r
so ber en zee r precies, maar creatief en een lust
voor de aandachtige lezer.
Van Ellen Ombre ve rsc henen eerder de volgende verhalenb und cls Maalstroom ( 1992),
Vroflll'vreemd ( 1994) en Wie goed bedoell

van de bosl1 cgcrcu ltuur te helpen .

(1996)

heid, het ve rleden of een mooie toekom st voe rt

de personages in de verha len van Nederl and

naar West Afrika, van Suriname naa r Nederland
en vice ve rsa. Onvervulbare verlangens en misverstanden in ruimte ell tijd maken dat deze
tochten gedoe md zijn Ie mi slukken.
Vier verha len zij n gesteld in de pe rsoon lijke
ik-vo rm , in de overige \vo rdt de derde persoo n

geb ruikt. Uit al de vertellingen spreekt een
sterke maar afstandelijke betrokkenheid . Lea,

Ten einde raad en wa nh opig, door geluidsoverlast van mens e11 dier op het erf van de door
haar ge huurde wo nin g aan de Rust-en-Vrede:M aa t, uuc,;t Ll:a haar mdio aa n (' Liever eigen
herrie dan andermans lawaai'). De stem op de
radio spreekt in het Aukaans. Het is radio
Koyeba met een uit zending voor het binnenland.
De prese ntator kond igt een reis aan door de
ether en de leidsman is de wereldpokuman
Masra Wolfgang Amadeus Moza rt, een grote
geest va n ons aller were ld.
'Cultuur, lui steraa rs is meer dan civili satie.
Het is van ons allemaa l: De sc hrijfster geeft met
dit ve rhaal aan hoc betrekke lijk het eigene van
cl/lIuur is. Was dit wat de organisati e voor het
behoud va n de bosnegercult uur voo r ogen had?
De clIltlire clash tusse n een Europese kunstverzamelaar en een A frikaan s meisje wordt in
' De verdorven ve rza me laar 'op bijnajournalisti eke wijze besehreven, of. zoals de hoofdpersoon zeg t, 'i k noteer'. Enerzijds Îs de immorele
kunsth andelaar op zoe k naar exotische cheap
thrilIs , anderzijds verkoo pt het Afrikaanse
me isje haar ziel en zali gheid op zoek naar westerse we lvaart en 'spulle n'.
De verhalen uit deze bunde l hebben allen
ee n confronterend karakter, hetzij de confrontati e tussen versch illende ' we relden' , hetzij

Dorine va n 1linIe- Rij swijk
CyllflJia Me Leod. De Vrije Negeri" Eli.m -belh.
VlI "
kleur. Schoor/: Uitgeverij
COII.\·erve, 2000. 508 pagil/a s. ISB N 90 54
e
290773 (2 dr/lk). J 49.95
Gell{lIIgelle

De grootste ve rd icnste va n Cynthia Mc Leod is
dat zij lijd noch Illoeirc spaart om met haar
historische romans perioden uit de gesch ieden is
van Suriname levend iger en daardoor loegankelijker te maken. Surinaamse gesch iedcl1 is
zoal s die tot aan de zestigerjaren van de twintigste ee uw in Suriname onderwezen werd, nodi gde niet Uil tot ve rdi eping va n het ge prese nteerde. Het was also f inve ntarislijsten uit het
hoofd geleerd moesten worden. Aan de opsomming van ta lrijke go uverneurs met naam, datum
van aankomst. ve rtrek of overlijden leek geen
ei nd tc komen. Ve le decennia na het ve rlaten va n
de school, zijn mij va n de gouverne urs slechts
een viertal namen bijgebleven. Ee n magere
oogst. Wel herinn er ik me nog heel goed d<;4rote
branden die delen van Paramaribo in hopen as
vera nd erden.
In De Vrije Negerin Elisahelh besc hrijft
Cynthia Me Lead meer dan vijf decenni a Su-
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rinaalnsc g~~c.:hicdc.:T1is l11C't genoemde Elisabeth
als ct.:ntral(: figuur. Elisabcth, geboren in 1715
en overledcn in 1771. is een rijke. vrij geboren
zwartc vrouw die haar Linnen gezet heeft op een
huwelijk met een blank e. Ee n exercitie dic in het
toenmalige Suriname. waar zwarten per definitie rechteloze slavt.:n zijn, ee n haa st on mogelijke
o pgave is. De opzet van deze hi storisc he roman,
zegt de auteur, is te laten zien 'da t ee n zwarte
vrouw met lerenlllocd. met kennis en ontwikkeling en voora l zonder angst en sakqfàsi-gcd rag,
in staat was zelfs binnen een slavClll11aatschappij een belangrijke financiële positie te
veroveren. alle racistische vooroorde len en
tegenwerking ten spijl:
De prestatie die deze Elisabeth levert. is
zo nd er meer bewonderingwaardig. In de besch rij ving van Me Leod komt zij over als een
krachtige. intelligente. mooie maar bijzonder
egocentrische en Illonomane vrouw. Monomaan
moet 7e we l Lijn om te bereiken wat ze z ic h in het
hoofd geze l heeft: rijk te zijn en te trouwen met
een blanke. Vier jaar voor haar dood - ze is dan
al enige tijd een zeer rijke vrouw - trouwt z ij op

52-jarige lee rtijd mei een dertigjarige. blanke
jongeman: I-Iermanus Daniel Zob re. Het huwelijk slaa t in a ls een bom.
Mijnheer Zobre is ove ri ge ns huwelijkskandidaat nUJllmer twee. De eerste blanke uitverkorene. Christoph Po lycarpus Braband. koster-organist vun de hervormde kerk. overleed
voordat dc toes temmi ng voor het huwcl ijk SuriIlalll~ bereikte. Elisabeth had op e igen initiatief
~eTl rckcsi voo r h~1 huwelijk meI een blanke
ingediend bij de Staten Generaa l in Nederland.
Kennelijk hceft 7C munt ges lagen uit haar
verbanning naar Nede rl and, toen ze net twintig
jaar oud was. Eli sabeth werd toen naar Nederland verba nn en o mdat ze klikte ove ree n blanke
tegen een blanke. Dat was toentertijd voor ee n
zwa rte ee n o nve rgee flijke fout. Voor Elisabcth
als persoon was het ee n verkeerde manoeuvre in
die soc ial e contex t. Maar intelligente vrouw als
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is. hecn /c cic mogelijkheden die hct llloedcrland bood naar waarde ingesc hat. Dit opme rkende. is het bijzonder vreemd dal ze niet getroll\vd is met dc blanke Carl Otto Creu tz met
wie ze vele jaren hceft samengewoond. Hct
samCllwone n van blank en zwa rt is gec n probleem in het achttiende ee uwse Suriname. Een
huwelijk kennclijk wel.
De auteur kon. wat mij betreft. het Suriname
van de achttie nd e ee llw fellcr getoonze t hebben.
'Jo/at bedoel ik daarmce? Een klein voorbee ld.
Op pagina 26 legt de auteur uit: . Maar zc had
gee n sc hoenen aall wallt deze dochter vall Izaak
was nog slaaf. nct als haar z usje e n twee broatj es.' Dank je dc koekoek. Het was bij wet
verboden: slavcllmochten geen sc hoenen. kouse n e n hoedc n dragen. Voorts was het sla ven
vcrboden zic h 's nachts op straat te ve rton en. De
lijst met verboden is nog vce l langcr. (Zie: lA.
Sehillkamp & J. Th. Smi d\. WeM 'lIdi., ch
Plakamhoek. Plakalell. ordollJIallliëllen andere
wellen. lfilgew/CIrdigd in Suriname \"Cm /66718/~. 2 delen). 1-1 el We,1 Illdisch Plakaarhoek
ve rme ldt ook dat slaven bij wet ge(brand)merkt
moeten worden door hun e ige naar. De bedoclin g is dat hiermee de e ige naar makkelijker te
tracercn is als ee n slaaf iets mi sdaan hee n .
Elisabeth heen een groot aantal slaven di e haar
persoonlijk bezit z ijn . I-leeft ze hen laten brandmerken of niet?
Merkwaardig is verder het ontbreken va n
winke ls in deze historische roman. Wel geeft de
aute ur aan dat c r sprake is va n ambulante handel
zoa ls de textielverkoop V,1Il FlisrTbelh (bter verkoop vanu it de thuisbasis) e ll van groothandelverkoop. mct name spiritualiën, door haar
blanke zwage r Bossc. Bladerend door het eerder
genoemd Wesl Illdisch Plak(l(Ilhoek kom ik dc
term ' ve tt cwa ri e rs' tege n. Dat z ijn klein e winkels 'alwaar alle waeren vall slaven als so ut c
vlees. spek bij kl yne gewigt. so ute en gedroogde
vis. tobaksp ijpe n. messen. coralen. indiaan se
sp iege ls. zoge naamd e camiesjes. paantjes e n

7C
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meer andere goederen voor slaven en slavinnen
te bekomen zijn (West Indisch Plakaatboek
SI/rin Dille, deel 2, pag. 708). Waar ik ook naar
snakte bij het lezen van De Vrije Negerin Elisabetl! waren lekkere maaltijden. Of gaf Elisabeth niet veel om eten?
Cynthia Me Leod heeft eigenlijk een histo-

ri sche roman annex biografie geschreven, waarbij vooral de za kelijke, politieke en (inter)
etni sche aspecten de nadruk krijgen. Elisabeth
ziet tijdens haar leven een stuk of acht gouverIleurs komen en gaan. Enke le worden ronduit
weggepest. Het gekrakeel en geroddel in de
kleine dorpse samenleving die de blanke toplaag in Suriname's 'Gouden eeuw' vormt, neemt
soms karikaturale vormen aan. Zo wordt melding gemaakt van een gouverneursvrouw di e
opeenvolgende gouverneurs trouwt omdat de
voorafgaande is overleden. Ten huize van de

gouverneur en andere rijken worden banketten
gehouden die veel weg hebben van een soort
potla/eh (ceremoniële feesten van de Noordwestkust-indianen van Noord-Amerika waarbij
hooggeplaat ste personen hun aanzien trachten
IC vergroten door elkaar te overtreffen in het
geven van geschenken). Te vee l drank , te veel
kleding, te veel opmaak, te veel voedsel, te vee l
slaven voor een kleine blanke toplaag. Je reinste
kapitaal vernietiging.

De grote socia le verbanden worden dus genoegzaam belicht, maar jui st de inti eme huiselijke sfeer wordt onderbelicht. Ik zie, 0111 iets te
noemen, Elisabeth graag met haar pruik op
(want die droegen ze toen immers) en met wit
bepoederd gezicht aan een mooie gedekte tafel
zitten met gasten ormel haar man. Haar zilveren
bestek hanterend en etend van haar porseleinen
borden. Ja ) die had ze zonder meer, getuige de
inventarislijsten van haar bezittingen als bijlage
van de eerder door dezelfde auteur geschreven( 1996) (wetenschappelij ke) studi e Elisabeth
Samson. Een vr(je zwarte VIVUW in hel/Se
eeuwse Suriname. Alle genoemde detail s zijn
misschien niet zo belangrijk zou men kunnen
zeggen, maar ze zouden ongetwijfeld de 'couleur locale' ten goede komen.
De echtgenoot van Eli sabeth, Hermanus
Zobre, is alleen goed in consumeren. De bezittingen die zijn vrouw heeft weten te vergaren,
komen uiteindelijk in overzeese Hollandse handen terecht. Elisabeth hoeft dat gelukkig niet
mee te maken . Al met al is De Vr(je Negerin
Elisabelh een goede beschrijving van het leve n
in Suriname in de achttiende eeuw waaraan,
naar mijn idee, wat kleurvolle details ontbreken.

Sylvia M. Gooswit

[re ne Rolfes
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Berichten & Commentaar
IBS-colloquium op 24 november 2001
Het IBS-coll oqu ium 200 1 zal gew ijd
z ijn aan het th ema Religies in Suriname.
Hel co ll oq uium za l plaatsvinden op zate rda g 24 nove mber 200 I in het
Soete rijnth ea ter van het Kon inklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam.
S uggesti es voor papers in het gelijknamige th emanuJllmer dat za l versc hijn en in hel voorjaar va n 2002 z ijn
we lkom . Ge li eve hierover contac t op te
nemen met w.hoogbc rgen@ fss. ull.nl of

hans. ramsoedh@;' pa.han .nl .
In Memoriam l'lu go Pos
Hugo Pos (1913-2000) heeft een werk zaam e n
avo ntuurlijk leve n gele id. Hij g roeide o p in een
joods mili eu te Paramaribo , in ee n famili e die
al va na f de eerste he lft va n de vorige eeuw in
de kolon ie woonde. Volgens de traditie ve rtrok
de jonge Hugo naa r Neder land, waar hij het
gym nasium in A lkmaar volgde. Hij studeerde
ve rvo lgens rec ht en in Leiden en Parij s, ee n tijd
waarin hij kenni smaakte met het opkomend
na zisme. Toen de Tweede Wereldoor log in Ne derland uitbrak , vlu chtte hij dan ook via all erlei omwegen over de hal ve aardbol naar Suriname en uiteinde lij k naar Enge land, waar hij
een o ffie iersoplciding bij de Prinses Ireneb rigade kreeg en vervo lgens kanonni er we rd o p
een koopvaardijschi p in het Caraïhi sche gebied. Hij werd later gestationeerd bij de
Nether/ands /ndies Ci l'il A.ffairs in Austral ië,
ging naa r In donesië en Portugees Timor e n
kwam uiteindelijk a ls ope nbaar aa nkl age r voor
de 'm inor war crim es' in Japan terec ht. Na een
kort verb lijf in Nederl and g in g hij ter ug naar
z ijn geboort e land, waar hij rec ht er werd en
procureur ge neraal. Ilij wa s er teve ns heel acti ef op culturee l ge bied.

Tijdens z ijn S urinaamse periode publiceerde
Hugo Pos onder het pseudoniem Erneslo Albin
het to neelstuk Vil'(I la Vida (1957). Het hoorspel Blaek al/d White ( 1960) werd bekroond .
Vee l later, in /9 88, we rd Zijll toneelstuk De
fran ell VOII Den Uyl in De Balie opgevoerd,
waar in enkele 'essentië le episoden va ll de na oorlogse gesc hi edenis ' gedra matiseerd worden. Pos wijdde zijn stuk aan de 8-dcccmbcrmoo rden in Suriname en plaatste daarbij de
journalist Jozef Slagveer centraal.
Na z ijn Surinaamse pe nsionering in J 963
g ing Hugo Pos opnieu w naar Nederl and, waa r

hij rechter e n raadsheer werd. a zij n Nederlan dse pensionering begon hij gerege ld creati e f
werk tc leveren in de vorm van verhalen en

kwatrij nen . Daarbij moelen alle reerst gc noemd
wo rdc n h CI verha lendrie lu ik Hel doosje I'{IJl
Toefi (1985), De ::iekte van Anna Primelllps
( 1987) en Hel mausoleum I'{lfI de inn erlijke
vrede ( 1989). Hij publiceerde gedic ht en in de
vorm van kwatrijn en in de bundels Een uitroep
zollder uitroep/eken ( 1987) en Voordat ik aFeis
( 1993). Daarnaast versc henen nog verhalen en
heri nn erin gen in Rei:en en slilslaan (1988) en
Van hel een (1992) en De ongewisse fljd
( 1999). In 1986 teke nde Jo s de Roo voor Radio
Wereldomroep Nederland de herinneringen van
Hu go Pos op, die vervolgens verschen en in
OOSI en Wes f ell Nederland: episodes uil her
lel'eIl I'all Hl/go Pus (1986). Ook 111 triplo
(1995) en Voorbij COlljitcins (1996) zijn de
meest recen te pog in gen o m de herinnerin gen
vorm te geve n. Samen met Jan Kuyk schreef hij
het hi stori sc he werk, Hel averecllls handelen :
De Geer in Lissabon: naïeJ.' wereldvreemd,
eigengereid. TOl iJl de n-de, /I -de graad: neslOrjam/se kwatrijnen 2 was een nieu we di chtbundel, waarna nog Het talmen van de tijd (2000)
volgde.
Hu go Pos hi e ld zich ook intensief bez ig met
de gesc hiedschrijving van de S urin aamse

Oso. Tijdschrt/i voor Surinaamse Taalkunde. Lellerkllllde. ClllflllU' en Geschiedenis 20(l): /86-/97
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li teratuur. 11 ij publiceerde daartoe talrijke rceensies en achtergrondartikelen. ' Ik weet maar
a l te goed dat ik geen baanbrekend cri ti c us bcn
geworde n. behalve waar het de opkomst van de
Surinaamse literatuur betren. Ik zag mijn taak
meer als voor li chte r, omdat ik voornamelijk
boeken recenseerde uit of over vreem de cu lturen ... Leidraad was voor mij dat een recensent
zich ni el moel laten leiden door het rumoer dal
soms rondom een schrijver op gang komt. ( ... )
Mijn rcccns.ies z ijn er meer op toegespitst om
de lezers wegw ij s te maken in een literatuur
waar ze alsnog vreemd tegenover slaa n. ( ... )
Een criti cus moet hel ve ld wieden, dat is zijn
fu nct ie , dat wordt van hem verwac ht. Het kan
niet z ijn bedoeling z ijn dat hij z ich tot de
orc hid eeën kas beperkt: oordeelt hij er ze lf in
zijn memoires In Irip/o over.
I-li e r is Pos a l te bescheiden voor wie de
resultaten van dat voorli chte n e n 'wiede n' ziet
die onder meer vor m kregen in Tirade ( 1973),
het Stiel/sa-Jol/ruaal (1974), B=dle/in (1976)
en De Gids (1985). Hij verzo rgde de inl e iding
van Kennismaking mei de Surinaamse poë::ie
( 1973) en het hoofdstuk over lette rkunde in
CIf/wreel A1u=.aïek \'(111 Suriname (1977).
Ta lrijke letterk undi ge kritieken verschenen
aanvankelijk in het Ams terdamse dagblad Hel
Parool en lat er in Trol/H'.
Hugo Pos was Ill et z ijn tweede, 'Nederlandse' debuut o p 72-ja ri ge leeft ijd ongebruike lijk laat. Illaar hij heeft zich s indsdie n
gestaag ontwikkeld, met e lke ni euwe bundel.
tot een van de grootste n van de NederlandsCa raïbi sc he literatuur. die in e ige n land s lec ht s
Albert He lm an ( 1903- 1996) nog voor moest
laten gaa n.
Wim Rut ge rs

Hu go Pos werd ge boren op 28 november 191 3
in Paramaribo. Hij bezocht de Conrad isc hoo l
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en de Hcndrikschool. Op 14-jarigc lccltijd ging
hij naar Nederland. waar hij in A lk maar het
gymnasium doorliep en in huis woonde bij een
leraarsgezin. In Leiden studeerde hij rec ht en.
In 1936 studeerde hij enke le maanden vergelijkend recht in Parijs. Direct na de inval van de
Duitsers in 1940 probeerde hij meI enkele andere vluchtelingen in een roeibootje naar Engeland te vluchten. wat mislukte_ Ze strandde n na
vier dagen dobbe ren in 8elgië. Via Finland.
Rusland, Japan en Ca lifornië bereikte hij Canada. waar hij deel ging uil maken van een Nederlands legioen. met de bedoel ing naar Engeland gezo nd en te worden. Maar eerst mocht hij
in Suriname zijn oude rs bezoeken. In Enge land
diende hij (lIs so ldaat en later als kanonnier.
Nndat zijn schip lot z in ken was gebracht kreeg
hij in Suriname een olTicicrsoplciding. Via A ustralië. waar hij een spoedopleidi ng van dc In lichtingendienst volgde. kwam hij in Nieuw
Guinea terecht en vandaar op .l ava, waar hij
betrokken was bij de be rechti ng van Ind onesische republikeinse opsta nd e lin gen. Na de
oorlog werd hij naar Japan gezo nd en waar hij
oorlogs mi sdaden berechtte. In 1948 keerde hij
terug naar Nederland. Hij was we rk zaam bij de
Ne derl andse he Bank en de KLM. Van 19501964 \verkte hij in S urin ame bij de rec ht erlijke
macht. In die periode spee lde hij ee n act ievc rol
bij het toneelgezelschap Thalia a ls sc hrij ver
van stukk en en a ls reg isseur. Weer terug in
Nederland werkte hij van 1964 tol zijn pensioneri ng in 1983 als rechtcr. ecrs t in Amstcrdmll
en late r in Den Haa g. Na Zij ll pe nsio ner ing kon
hij al zijn aa nda cht aan het schrij ven wij den en
publi cee rde hij verha lenbunde ls en in 1995 zijn
autobiografie 111 Triplo. Naast sc hrij ve r van
proza is Hu go Pos bekend 0111 zijn kwatrijnen.
Pos was jarenlang recensent va n S urin aa mse
lit eratuur voor H(!( Parool e n van Japanse literatuur voor TrOl/\\'. Hugo Pos heeft ee n docht er
uil zij n ee rste huwelijk met de Australische
An n Page. Uit z ij n tweede hu we lijk met .!oa nna
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Maria Bernardina Kortman zijn twee zoons en
een dochter geboren. Zijn dochter Tamara,
eveneens jurist, stierf in 1988. Hugo Pos over-

smaller ravijn. Zijn streven , zoals uit zjj n werken bleek, was niet slechts bedoeld om
Prospero en Ariel van zijn eiland weg te krij-

leed op 11 november 2000 in zijn woonplaats
Amsterdam.
Bij /n de Knipscheer verscheen van Hugo Pos :

gen, maar meer nog om sycoractiden van hen te

Verha lenbundels:
Hel doosje van Toeli ( 1985)
De ziekTe van Anna Printemps (1987)
ReizeIl ell stilSlaan ( 1988)
Her mausoleum van de innerlijke vrede (1989)
Van hel eell (1992)
Voorbij Con/i/eills (1996)
De ongewisse tijd (1999)
Kwatrij nenbundels:
Een lIitroep zonder uitroepteken ( 1987)

maken. Hoor hem dan zo: 'Zie die witte pier;
(s)p iere wit is hij , maar zwart wordt straks zijn
talenzieL We hebben het al gedaan met dat
apetaaltje dat ze heel gemeen Engels roej5en.'
Maar hij had buiten de kruidenierswaard gerekend, die niet alleen aan geld dacht maar ook
zijn kop kaa sge lig wi lde houden. Dus werd hij
op tijd en overal gedjamd. Wat hij misschien
niet erg vond. Wat hem echter veel pijn gedaan

Voordat ik {~r,.eis. Nestoriaanse kwatrijnen
(1993)
Hel talmelI van de tijd (2000)
Autobiografie:
Oosl en Wesl en Nederland, episodes
(met Jos de Roo) ( 1986)
111 Triplo 1995
Overig
Hel averechts handelen, historie
(met Jan Kuijk). 1997
Hu/debuJldel voor Hugo Pos:
Vrijpostige Kwatrijn en (1998)

Els Moor

In memoriam Edgar Cairo, 1948-2000
Tegen het einde van het jaar 2000 verhuisden
twee Afrikaan-Surinamers naar een andere sector van ons universum: Eddy Bruma en Edgar
Cairo. Terwijl Bruma, meer bekend als Baru,

zich, via zijn Ons Eigen Dinge, beijverde voor
de cu lturele en uiteindelijk de politieke bevrijding van de kolonisator, stroomde Cairo's belangstelling via zijn literaire output langs een
diepere, kronkelige en, op het eerste gezicht,

heeft is dat zijn eigen eigen mensen dyensden

hem en zeurden van' Is niet zo praat ik . Die Kajro is gek in zijn hoof. Hij kan beter zijn
krommestinke smoel gaan spoelen en wassen
met witboi in Wassenaar.' Maar nu hij veil ig
dood is, nu fedi hem gesiebd heeft, nu opeens
hebben zij berouwen zingen zij in een koor 'is
nie zo bedoel ik ' - nog steeds onder regie van
een akela met de katachtige naam Tom . Het kan

Berichlell & COII/IIU!II!a{/r

verkeren ~
Cairo's verdienste lag nii.:t alleen op het lit erair-talige vlukte wi.lnrin hij Kalibans ver\\Tongen en desolate pSYL:hischc topografie in
kaan bracht die sOlllmigen aan het huilen
bracht en wcer anck:ren aan het lachen. De
york(dvll'rtl die vanaf tocn hij nog in cierschil
W:lS ac'n Lijn hoofd heeft had getjopt ell helll
een chronische /(:'II/ekl/ had bezorgd zorgde 1..'1'
ook voor dat wij met ollsLel r geconfronteerd
werden en wel verpakt in kilometerslange ruv\'
papier. We konden dat papier als weecee pnpier
de tijden waren (waren'!) moei lijke tijden
gebruiken en de kans lopen dat ons kontgat
geschonden werd (nie t zonder een mate van
plezier overigens) of we konden onze neus in
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sent moet in alle vrijheid zijn or hzwr oordeel
kunnen opschr ij ven en de auteur moet zich aan
dal oordeel onderwerpen or hij dat nu Iellk
vindt ofnict. De beste methode om ongunstige
kritieken te voorkomen is dan ook: nipt publiceren. De enige uitzondering vormen reacties.
die wijLen op feitelijke onjuistheden zoa ls een
verkeerJ citaat oreen passage die de recensent
blijkbaar over het hoofd heen gezien. Het oordeel van de bespreking in twij fel trekken is ee n
zwaktebod en lijdt tal een pijnlijk nietes-welles
spel. waar niemand mee geba:.1t is.
Waarom ben ik - auteur van De Nederlalldse
s!tII'(,II/ulIlde/ - dan in de pen geklommen om te
reageren op de besprek i ng van tl1 ij n boek door
Edwin Marshall in de vorige Oso'! Daarin

verdiepen en de risico lopen dat ook ons hoolo

wordt niet fout geciteerd en de recensent heen

geboord wcrd. Cairo's persoonlijke Icleku aan
Lijn maag vastgeklampt. was verheven tot een
bel'ekl/1/ll eell {//akulldre klll1ll wat wij ook
verkozen te doen. En niet alleen in Suriname.
Cairo heeft het Nederlands niet tot een wereldtaal kunnen verheffen. Maar men hoeft alleen
7ijn oren te kaken in de randstad om te weten
dat hij meneer Van Dale heelt geantwoord en
dat die er nu bol van z ijn antwoorden staal en
zodoende het Nederlands dorpswijd verrijkt
heeft. Een persoonlijke tragedie van een zwartkop gnf klank aan een \vitoor!

evenmin ecn of meer passages ove rgeslagen.
Int egendeel, uit alles blijkt dat de heer Marshall mijn bock grondig heeft gelezen en ik kan
zijn afwijzend oordeel dan ook niet aanvec ht en
onder verwijzing naar omissies, onwctc ndh eid
of onkunde. Maarook al zou de bespreking van
mijn bock positief zijn uitgevallen. steeds gebiedt kiesheid de autcur tot zwijgen.
Ik reageer met het doel een veel fundam enteler probleem aan te snijdcn dan de vraag of de
Ncckrlamlse slavenhanclcl nu wel ofniet winstgevend was, of de slaven nan boord goed of
slechl werden behandeld en of de rol van de
A frikanen in deze mensenhandel belangrijker
was dan die van de Europeanen, In de bespreking in Oso lijkt het wel 0111 deze vragen tc
gaan, maar dat is maar schijn. In wezen gaa t het
steeds om de vraag of een gesc hi edenis va n de

Cairo \\'(/"; olie sigll(fi'in' munkey lira I gOI his
louglrs. el'ell II'hen he J/Iissed uW U/I (/ limbi

/f..:OIl illi.';(;'.'·' hrada, dell kahra e Imk,i y' jil
(~nJ/J/() a yorkabal/.l'o.

Nederlandse slavenhandel wetenschappelijk of

D. Francc Olivieira

0(' Nederlandse

slavenhandcl~

een reactie

P.c. Emmer
Op boekbesprekingen rcagecrje niet. Er is veel
dat voor deze guldcn stelregel pleit. Een recen-

maatschnppelijk verantwoord moet z ijn. Uit de
n.:ccnsie blijkt zonneklaar dat de heer Marshall
voor de tweede optie kiest. \Vctenschap is mooi
en goed, maar de resultaten moeten niet haaks
staan op de opvatting I) dal de slavenhande l
een uniek en onmenselijk bedrijf was en dat
elke poging 0111 deze handel op enigerlei wijze
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re vergelijken me i andere migratiestro men uit
hel verleden verwerpelijk is; 2) dat nieuwe
onderzoeksresultaten de rol van de ELiropefJncn
en met name die van de Nederlanders in de
slavenhandel zo zwart moge lijk dien e n voor te
stellen ; 3) dat de rol van de Afrikanen in de
slavenhandel van secondair be lang was en dat
slechts een klein aantal Afrikanen fungeerde
als diefjesmaat en dat elke aan deze collaborateurs gewijde pagina s lechts ten doel kan
hebben om de schuld van de Europeanen te
verminderen: 4) dat de s laven hetzij als willoze
slachtoffers hetz ij a ls verzetshelden dienen te
worden voorgesteld, maar zeker nict als mensen die in staat waren om hUil lot als slaa/re
beïnvloeden.
Overigens haast ik mij op te merken dat de
recensent van Oso bcpaa!d nict alleen staat in
zijn opvattingen. Er is ze lfs sprake van een
lan ge en hardnekkige traditie om de gesch iedenis van de s lavenhandel te gebruiken voor
het bereiken van maatschappelijke doeleinden.
Het begon met de sc heepsartsen. Zij waren de
eersten om gegevens over de s lavenhandel te
verzamelen met het doel de hoge sterfte aan
boord te verminderen. Hun geschriften deden
het voorkomen alsof de behandeling aan boord
van doorslaggevend e invloed was op de
overlevingskansen van zowe l de s laven als de
bemanning. Een misverstand, zoals ik in mijn
boek aantoon. Na de sc heepsartsen kwamen de
abolitionisten, de krachtige lobby van tegenstanders van de s lavenhandel. Ook zij verzame lden veel gegevens, maar brachten uiteraard der zaak s lechts die informatie naar
buiten , die het vervoer van slaven zo negatief
mogelijk voorstelde. Zo s laagden de abolitioni sten erin om de gedachte ingang te doen vinden dat de Europeanen de s lavenhandel in
A frika direct en indirect beheersten ; dat de
meest e kapiteins en plante rs sadi sten waren en
dat de Afrikanen tegen dit alles weinig ondernamen , omdat hel zwa rte ' ra s' nu eenmaal min-

der begaafd was dan het blallke. Om hUil ideeën
populair te maken legden de abolitionisten speciale nadruk op de aantasting van de lichamelijke integriteit van de vrouw, Veel plaatjes dus
van slavinnen, die lijfslraffen kregen toegediend en van matrozen, die hun lusten botvierden. Dat maakte indruk , want in West-Europa
was men in de loop van de achttiende ee uw
bij zo nder trots geworden op de beschermde
pos itie, die vrouwen (en kinderen) werd toege kend. En na de abolitionisten kwamen de protagonisten van 'black power' en 'blaek Athena ', die de relatief zwakke maatschappelijke
positie van zwarten in West-Europa en NoordAmerika wi lden verklaren uit de psychische
schade, die het gevolg zo u zijn van s lavenhandel en slavernij en pleiten voor herstelbetalingen. A I deze groepen hebben er om allerlei redenen geen belang bij het wetenschappelijk onderzoek maar op z ijn beloop te lalen.
Een soortge lijk probleem doet zich overigens
voor in de geschiedschrijving over Nederland
tijdens de Tweede Wereldoorlog. A Is hel om de
periode 1940-45 gaat heeft een groot deel van
de Nederlanders nog steeds behoefte aan een
flink aantal dappere verzetshe lde n en aan een
nog grotere groep vader landslievende helpers
van onderduikers en vervo lgde joden. Wetenschappelijk onderzoek laat echter zien, dat de
jaren 1940-45 lol de zwarlste bladzijden van de
vaderl andse geschiedenis behoren , waarin de
grote meerderheid van de Nederlandse bevolking zich afzijdig hield van verzetsdaden,
waarin cr vee! meer co llaborateurs dan actieve
tege nstanders van hel nationaal-socialisme waren en waa rin meer joden in ons land werden
opgepakt en vermoord dan in we lk ander bezet
gedeelte van Europa ook. Dal wordt bij de vele
herdenkingen nog steeds zorgvuldig verzwegen.
Ook ten aanzien van de geschiedenis van
slave nhandel en s lavernij staa n wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke belan-
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gen so ms tege nove r e lkaa r. Ik demo nstree r dat
aan d~ hand van de punte n, die in de recensie
worden genoemd. A ll e reerst de 'hard he id ' vall
de slavernij. Die is door de abolitionisten populair gemaakt. Zij be nadr ukt en de honger en
o nt be rin gen. d ie (!L- slave n moesten lijden. Dat
kon el!n Europees publiek begrijpe n. Wetellsc happe lijk lltlth.:: rzoe k heeft ec ht e r aangetoond
dat de slave n zowe l in he t zuid l,; n va n NoordAme ri ka a ls in het Caraïb isc h gebied materieel
gemiddeld beter hadden dan in West- A frika.
Net a ls bij de ex-E uropeanen nam de lic haamslengte vall de ex-A frikanen in de N ieuwe Wereld toc en dat duidt op minder z iekten en
bete re en regelma tige r voeding dan de gemiddelde A frikaan toen te n deel vie l. De 'hardheid'
va n de slavernij zat in het milita ir geo rgan isee rde arbe idssystee m met strenge strafTen
voor overt redingen, meI we ini g vr ije tijd en
met geringe bewegingsvrijheid. Op d il punt lijken de recen se nt en ik hel overigens min of
mee r eens te Lijn . Dat is ni et geva l als het gaat
om zul ke uit ee nl ope nd e on derwe rpen als de
verkrac htin ge n van de sla vinnen tijdens het
ve rvoe r, ci c sterfte aan boord cl e rendabiliteit
van de slave nh andel. de rol van de Afrikanen
en ci c · hcrstcJ'-bc tal ingen. Op die punten blijkeil de res ulta ten van he t wetenschappelijk 011 derLoek dc recen se nt kee r op keer tege n de
ha re n tc strij ken. Vonden er aan boord van de
slavensc hepe n nu ec ht zovee l verkrach tingen
plaa ts a ls de hee r Marsha ll g raag w il aa nnemen? De lli~lIw~ gegeve ns ove r de sterft e onder
de bemanningen va n sla ve nsc hepen doen uitkomen hoe zwa k hun co nditie we l was. met
name op de ku st van A frik a en tijdens de ove rsteek naa r de Nie uwe Wereld. Voorts zijn cr nu
een groot aa ntal gedeta illee rde plantagestudies
beschikbaar. waarin vee l aa nd ac ht wordt besteed aan dood e n geboorte o nder de slave n, di e
doo r de planters 70rgv uldi g werden bijgehouden en waar in nooit sprake is va n een toe name
van het aantal mu latsc baby's o nd er de pas uit
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A frik a aa ngekomen slavi nn en. Wet ensc happelijk geLit::n is cr dus alle reden om aan het
grote aantal verkrachtingen tijdens de rei s te
twijfelen, hoewe l dal de heer Marshall 0 111 andere re denen blijk baar slecht uitkomt. Zij n ve ronde rste llin g dat Europea nen sys tema ti sc h slave n uit Afrika roofden wordt eve nmin ondersteund doo r de ve le archiefstuclies en de
da arop gebasee rde monog rafieën. Wett:: nsc happelijk onderLoek wijst precies o p het tegendeel. Ec n rece nte st udi ~. gebasee rd op meer
dan zeven tig procent van a ll e Tra ns-A tlant isc he slavenrcizcn. bevestigt meI tal va n
gegevens da! de Afrikanen het aanbod van slave n vo ll ed ig behee rste n. In mijn bock leg ik uit
dat de Europeanen de zwakke marktpartij
vor md en e n dm het een grove ove rsc hattin g V;l ll
hun in vloed is te veronde rste ll e n dat de Afrikanen LÎc h de slaven voor een ap pel en een ei
lieten aftroggelen. laat staa n dat z ij Europese
rooftochten op A frikaan st:: bodem zo ud en hebben gedu ld.
Nerge ns in 7ij n bespreking presenteert de
recensent onderzoe ks rcsultat cn, di e in strijd
zijlll11et de gegeve ns uit mijn boek, hoewe l zijn
recen sie o p o ngebru ik e lij kc wijze bestaa t uit
bijna vij l' bladzij dcn. e lk met twee kolommen
tck st. voo rzien va n voetn oten en een tabel. Dal
de heer Mars ha ll mijn concl usies aa nvec ht .
kom ! dus niet voo rt ui! een wete nsc happe lijke
ve rsc hil va ll inz icht. l11 ila r uit z ij n behoefte o m
de gesch ieden is va n de slaven hand el a ls maatsc happe lijke stormram tc gebru ik en. Dat botst
mct mijn be hoefte om de slaven handel wete nsc happclijk tc benaderen. Was het ni et beter
geweest t::e n bock te schrijven. waari n de o ud e,
vertrouwde stereotypen over de slaven ha nd e l
worden herhaald. zoa ls de recensie lijkt aan te
bevelen? Ik vi nd VH Il ni et. Op den duur blijken
wetensc happe lijke co nc lus ies het toch Ie winnen van de overgeleverde myt hes, ook al lijken
d ie conc lusies SO I11 S maar slech t te passen in dc
politiek correcte waan va n de dag. Trou we ns.
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de s lavenhandel wordt heus niet minder erg,
omdat de Afrikanen er zo'n belangrijke rol in
speelden of omdat de sterfte onder dc Europese
bemanning van de schepen erg hoog was. De
slavenhandel blijft ' een groot historisch onrecht' (p. 13 van mijn boek), al was het voorbarig in het voorwoord van mijn bock te veronderstellen dat de wetenschap het bij dil onderwerp eindelijk van de emoties heeft gewonnen.

beoefening is. Voorts probeert hij alsnog dunnetjes te betogen dat hij het gelijk aan zijn zijde
heeft. Krijgt hij vandaag zijn gelijk niet. dan in
elk geval morgen. want: ·Wetenschappelijke
conclusies winnen het loch van de politieke
correcte waan van de dag.' Tenslotte geeft hij
aan wat ik allemaal had moelen doen en nalaten in mijn recensie. Op dit laatste ga ik als

recensent niet in. Niet uil arrogantie, maar 0111dat ik vind dat een recensent in volle vrijheid
zijn recensie moet kunnen schrijven , zoals ook

De Nederlandse slavenhandel: zijn er 'good
guys' en "bad guys"!

Emmer stelt. Een wetenschappelijk dispuut
over deze kwesties kan alsnog plaatsvinden.

Edwin Marshall: Reactie op een reactie

schoenen te schuiven. Ik heb

Emmer probeert mij vier opvattingen in de
/Je

nauwkeurig

gelezen en moet bekennen dat ik ze allemaal
Terecht merkt P.e. Emmer op dat je in principe
niet reageert op boekbesprekingen. Ook als zc
je niet welgeva lli g zijn. De auteur zou blijkens
de openingszinnen dan ook niet ingaan op mijn
recensie, maar een fundamenteel probleem
willen aansnijden. Zijn doel is niet- zo sc hrijft
hij: ' In te gaan op vragen: of de Nederlandse
slavenhandel nu wel of niet winstgevend was,
of slaven aan boord goed of slecht werden behandeld en of de rol van de Afrikanen in deze
I11cnsenhandel belangrijker is dan van de Europeanen'. nee, het gaat hcm 0111 het fundamenteler probleem namelijk: 'Of de geschiedenis van

de slavenhandel welenschappelijk of maatschappelijk verantwoord moet zijn.'
Wie na deze inleiding verwacht zou hebben

dat Emmer een gloedvol wetenschapstheoretisch vertoog zou houden over de 'waardevrijheid' van de wetenschap of iets van dien
aa rd, komt bedrogen uit en voe lt zich achteraf
ook op het verkeerde been gezet. De auteur

gaat wel degelijk en welhaast uitsluitend in op
mijn recens ie en necmt daarbij cnke le van de
bovengenoemde onderwerpen mee. Op de eerste plaats conc ludeert de auteur dat ik kennelijk
van een bepaalde vooringenomenheid uitga.
welke verre van hem en de wetenschaps-

maar mallotige opvattingen vind. Alleen voor
het eerste deel van de eerste opvatting maak ik
een uitzondering: naar mijn mening is de
Transatlantische slavenhande l uniek te noemen
voor wat betreft zijn aard en omvang en was het
een - weliswaar door mensen bedacht en uitgevoerd - onmenselijk bedrijf. voor het overige
mag deze slavenhandel wat mij betreft met van
alles vergeleken worden. Op welke wijze Emmer uit de recensie heeft kunnen aneidcn
welke opvattingen ik zou hebben za l - tenzij
Emme r mij dat alsnog onthult - eeuwig een
raadsel blijven.
De auteur stelt vast dat uit mijn recensie
blijkt - en nog wel zonneklaar - dat ik voo r de
tweede optie kies namelijk: ' Het maat-

schappe lijk verantwoord zijn van de geschiedenis van de slavernij'. Ik zou ze lfs: 'De geschiedenis van de slavenhandel als maatschappelijk storm ram willen gebruiken'. Dat
staat nergens in mijn recensie, dat blijkt nergens uit mijn recensie en dat is ook niet zo. Ik
ben misschien in het voordeel dat ik hier nergens voor hoef IC kiezen.
Geschiedschrijving behoort naar mijn mening zowel wetenschappelijk als maatschappelijk verantwoord te zijn, maar soms staan
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beide zaken o p gcs pzlIlncn voet met elkaar. Gesc hi edsc hrij vi ng vindt nu eenmaal plaats door
middel va n de taal. waarmee je al dan ni et
maat sc happel ijk cor re ct kunt spreken. Zo za l in
bijna gee n en ke le Nederlandse geschiedenisboek staa n, dat Konin gi n Wilh elmina tijdens de
Tweede Wereldoorlog naar Enge land dllclllle.
Er za l iets Slaa n va n: de Konin g in ve rtrok/
weck uit naar Engeland om van daaruit het
ve rze t te le iden. Wetenschappelijk o nde rzoek
vindt ni et plaats in een ivore n toren, maar in
een maa tsc happe lijk e co ntext. waar belangen
e n (voo r)oordc lcn aanwezig z ijn en een rol spelen in het taalgebruik en de wijze va n prese ntati e van de hi stori sc he gegeve ns. De auteur EI11mer. is zic h daar ook terdcgc van bewust. Zijn
bock is ni et gesc hreve n va nuit een uit s luite nd
we ten sc happelijke optiek of doel. maar wil,
zoal s hij stelt. di enen als voorlopig monum ent
ter na gedac hte ni s van de s lachtoffers va n het
s lave rnij ve rleden . Met zijn geschiedschrijving
probeer! hij ee n maat sc happelijk doe l te realiseren. Daar is op zich niet s mi s mec . Het gaat
nu 0 111 de bespreking va n de ondcrwerpen die
hij in z ijn boek aanvoert en in zij n reacti e
noem t. Ik nee m slecht s één onderwerp als
voorbee ld, mijn rece ns ie hoefik ni et dunnetj es
over Ie doe n.
De vraag of er veel/niet vee l ve rkrachtingen
hebben plaatsgevonden va n de tot s laaf gemaakt vrouwen aan boord va n s lave nschepen is
in empiri sc h-anal ytischc zin gee n toet sbare of
f~1 l s ifi ceerbare hy pothese. e n aldus geformuleerd in deze opvatting ook geen wetenschappelijk vraag. Niemand weet wal 'vee l/niet vee l'
is. Is ge middeld eén ve rkrachting per vrouw
per maand vee l of niet vee l? Volgen s andcren is
e lk e vcrkrachting er al één teveel. Dus de di sCllss ie ove r de vraag 'veel /niet veel' lijkt me
weinig z inni g. Daar ging hct mij dan ook ni et
0111. Het gÎ ng om de redenering cn de bewij svoeri ng die Emmer gebruikte 0111 aan te ton en
dal degenen die beweerden dat 'er veel ver-
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krachtingen hadd en plaatsgevonden'. hel bij
het verkeerde eind hadd en.
Let wel, het gaa t hi er ni et om ee n dit'ec t
empiri sc h bewijs. waarnemingen du s. wa nt dal
kan noch Emmer, noch zijn opponenten leveren. Niemand heeft gegevens bijgehouden over
het aantal verkrachtingen aan boord V'-ln
slavensc hepen . Het gaat 0111 het o pste ll en va n
ee n va lide en overtuigende argumcntatie, waar
het vaak in de gesc hied sch rij ving 0 111 gaat. De
bewijsvoering di e Emm er geb ruikt 0111 aan te
aantonen dat er ' niet vee l verkrachtingen' hebben plaatsgevo nd en heb ik als niel-validt.:: g\,;kwalificeerd. Hij noe mt al:; verk larin gsgro nden: dat dc bemanningsleden te L.ee r verzwakt zouden zijn en te hard moesten werken
(dus te moe en te wcinig tijd ) o m te ve rkra ch ten
en er zo uden - als be lang rijk ste bewijs - gee n
mulattenkinderen zijn gcregistreerd.
Het afwezig z ijn va n geregist ree rde 111 ulanenkillderen kan ni ct als een bijna s luit end
bew ij s worden gezien, zoa ls Emmer stelt .
Trouwens bij hoevcel mulatt enk inderen zou de
conclu s ie van 'veel verkrachtingen' gerec htvaardigd z ijn? De kans dat ee n verkrachting in deze si tuati e zo u leide n tot een
vol drasc n zwa nge rsc hap, m oet als uiterst klein
worden beschouwd. Het is a lge mee n bekend
dat vro uwen s lec ht s in ee n beperkte periode
van de menstruele cyclus vruchtbaa r lijn, daarbij komt nog het gegeve n dat Je menstruele
cyclus van de vrouw in stresss ituati es en in
gcvangenschap zich drast isc h wijzigt. waardoor de kan s op zwa ngersc hap uit erst ger in g is.
Voeg daaraan toe de moge lijkheden van spo ntane en opgewekte abortus en de kans op een
voldragen zwa ngersc hap na het boo ltransport
op ee n slavenschip moct wel he el erg kle in of
nihil zijn. Het fcit dat er gee n reg istrati es van
mulatt enkind eren te zien zij n geweest hcb ik
daarom als een onvoldoende gro nd voor de
weerlegging va n de 'verkrachtingshypothese '
genoemd. Ik bestreed en bestrijd dat de door de

194

Berichten & Commentaar

aute ur gevoerd e bew ijsg ronden vo ldoend e zijn
0 111 te conc ludere n dat e r dus ' ni et vee l
ve rkrac htingen hebbe n plaatsgevonden.' Wat
Emm e r kenn elijk ni et wil beg rijpen is dat de
aan ~r {~fllle=igheid van geregistree rde mulatte nkill de ren niels zegt ove r de freq uentie van
ve rkrac htin ge n. Z ijn wee rl egg in gsarg ume nlat ie v ind ik daarom o p wetensc happelijke
gro nd en ni et va lide en ove rtui ge nd. Ik pro bee r
m ij n bezwaar - we l Iic ht te n ove rv loede - o p een
andere wijze voor hel voe rtli cht te brenge n.
De arg ume ntati e van Emm er ka n in de vorm
va n een modu s pOll c ns -rt:uenerin g wo rd en gegoten di e al s vo lgt luidt :
Al s er vee l ve rkrac htin ge n zoud en z ijn, dan
zo u ik gereg istree rde l11ulattenkinderen van
pas gearriveerde vrouwen hebben gevonden
in de goed bijge ho uden pl antage reg isters,
Ik heb gee n ge reg istree rd e mul attcnkinde ren
gevo nde n,
ergo: Er hebben ni et vee l ve rkrachtin ge n

plaats gevo nden.
Ik he b aan ge too nd dat de ee rste bewerin g ni et
waar is, waardoo r oo k de co nc lus ie al s ni et
waa r en valid e moet word en gekwalifi ceerd .
Dat wil ec hte r ni et zo nd er meer zegge n dal ik
va n oo rdee l ben dat er dus ' vee l' ve rkrac htinge n voork wam en. Ik zou ni et weten wat 'veel '
is en bove ndi en kan ik dat oo k ni et empiri sch
aa nt o nen. Deze di sc uss ie hee ft - om eerlijk te
zeggen - mijn belangste llin g ni et, ik vind ze
ni et echt zinvol. Ook ni et de di sc uss ie ove r de
' hardh e id ' van de s lavernij . We ko men er op
deze wij ze - in wetensc happelijk o pz icht - ni et
uit. Bij dit soort kwesti es gaat het om gegeve ns
te inte rpreteren (door ve rge lijkin gen te ma kc n), voo rkeuren voor bcpaalde gegeven s of
bronn e n, pl aus ib ele redenerin gcn et cetera . De
enc apprec iati e is ni ct noodza ke lijk beter dan
de and e rc. Waar ik dan oo k moe it e mee he b is
da t Emm er mij in deze bepaa lde bedoe lin gen
toedi cht , d ie ik - voorzove r ik goe d in mij n
z ie lenroerselen ben gedo ke n - ni et hcb.

A ls ik hi eromtrent , i.c. mei dc gegeve ns ui t
hi sto ri sch o nd erzoek, bepaa lde bedoe lin gen
zou heb ben - qu od non - we lke zo ude n dan dc

bedoelinge n va n Emmer zij n? Emmer doe t hel
ee n beetj e voorkomen al so f ik en ook dege nen
die het niet mei hcm ee ns z ijn, mense n zo uden

zij n met bepaald e (bij)bedoe linge n, di e hij gelukkig ni et heeft en dat hij uitsluitend het verheve n wetensc happe lijk doe l nastreeft. Hij ZO l!
de wa re o f zui vere wete nsc happer zijn , z ijn
oppo nente n ec hter wetensc happe lijke prutse rs
met all erl ei maa tschappe lijke bedoe lin ge n.
Zo sc hrij ft de auteur: 'Wetensc happe lijk gezien is e r a ll e reden aa n het g rote aanta l ver-

krachtinge n te twijfelen, hoewe l dat de hee r
Marshall om and ere redenen blijkbaar slec ht
ui tkomt.' Ik zo u echt niet we ten waa rom en op
we lke gebi ede n dit mij s lec ht zo u uitko men en
we lke de andere redenen zoud en moeten zijn.
Ee n derge lijk e soo rt in sinuatie v ind ik kwe tsend en besc hou w ik a ls een mi sser di e ni et
thui s hoort in ee n wetensc happ elijk d is puut.
Daar noemt men man e n paard e n ko mt men
met bew ij ze n. Maar oo k in het wetensc happelij k bedrijf is ni ets mense lijks (dus oo k emoties, zie de laat ste rege l va n Emm er) vreenlci en
kan ee n d ergelijke uitg lijd er iederee n we l ee ns
overkom en. Emm er: ' Er is ze lfs sprake van ee ll
lan ge en hardne kki ge traditi e om de geschi edeni s van de s lavenhande l Ie gebruiken voo r het
bereik en van maat sc happe lijke doe le inden.'
Dat geschi edeni s wordt ge bruikt voor maatsc happe lijke doel eind en is ee n gegeve n dat
men leuk of ni et le uk kan vind en. Maar dat
zulk s pl aat s v indt is ev ident. De .loden hebbe n
de gesc hi edeni s van de Ho locaust ge brui kt om
de staat Israël te sti cht en. Deze rec htvaardi g in g
wordt - o ngetw ijfeld ook va nuit ee n sc huld gevoe l - doo r bijna a ll e West-E uropese landen en
Amerika o ndersteund . Zo z ijn er nog zeer ve le
voorbee lden te geve n, waarbij de gesc hi edeni s
\\-ordt ge bruikt voo r maatsc hap pe lij ke doe lein den. Dat gee ft we lli cht d e ma atsc happe lij ke
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beteke ni s va n geschi edsc hrij vin g aan . Aangezien oo k Emme r mei zijn boe k ee n muat sc happe lij k doel nastree ft . kan hij naar mijn me nin g
tege n het ge brui k va n de gesc hi edeni s o m
maatsc hap pelijke doe len te bere iken op zich
gee n bezwaren hebben. Men ka n va n menin g
versch ill en over (o.a. het nut. de waa rd e van )
de nages trec f(le doele inden, ove r de hi sto ri sc he
interpretati e orove r dc fe iten di e ge bru ikt wo rden o m d ie doelen te rec ht vaardi ge n. maa r cr
za l a lt ij d ee n ko ppe lin g worden gemaakt tu ssen
de gesc hi edeni s e n maat sc happelijke doe leinden. Daa r va lt we inig o f ni ets tege n te doen.
Dal de abo litioni ste n bepaalde infor mati e prese nt eerden deden ze ni et omdat ze bedri ege rs
wa ren di e and ere n w ilden n esse n. We neme n
all e ma a l selectie f waar. Emm e r nel zo goed a ls
all e ande re wete nsc happers. Dat ve rdwijnt ni et
door te ve rtell en hoe selecti e f iJmkre n,
sc hee psartse n, abolitio ni sten en derge lij ke
SOOI"l , we l ni et waren en dan te de nk en dal j ij
daa rboven staa l en ni et selec ti e f waa rn ee mt. Ik
denk dat e lk e weten sc happe r ee n ze kere
besc he idenh eid pas t a ls hel wC lensc hapsbeoefenin g betre ft A ll e kenni s is immers voo rlo pige kenni s di e ge basee rd is op de ge ldende
wetensc happel ij ke paradigma 's. Paradi gma's
kunn en zich \vij z ige l1 . vra ge n kunn en betrekkin g hebben o p a ndere o nd erwe rpen, se lecti ec riteria kUlln en worde n bij geste ld . We hopen
en streven er we l naar om door midd el va n
onderzoe k en di scuss ie de wetensc hap - in vrij heid - voo rt te zett en.
To t slOI: ik blij f va n menin g ve rsc hill en met
Emm er ove r een aantal va n zijn bewe rin ge n en
kwa lificali es. Er blijft naa r mijn mcning ce n
zeker s pann ingsve ld bes taan tu sse n we tensc happe lijk onderzoek en maatsc happe lijk belang. Wetensc hap functi o neert ni et in ee n ivo reil toren. maar is a n1Hnke lijk va n all erl ei maat sc happc lij ke in vloede n. Dat wil ove ri ge ns wec r
ni et zegge n dat wetensc happelijk onderzoe k
gedi ctee rd moet worden door all een maar
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maatsc happe lijke be la nge n, hoewe l d ie cr altijd
wel z ull en z ijn o f we dat nu leuk vinden o flli d.
Di e te o nderk enn en CIl da ar re ke nin g mee te
ho uden - waar moge lijk - lijkt ee n z in voll ere
o mgang met de wetensc happe lij ke en maat sc happelijke realite it. dan ee n sc hij nt egcnstel lin g: ' wetensc happe lijk of maatsc happelij k
ve rant woo rd zijn ' a ls fund ament ee l pro blee m
tc ste ll cn.

Typefouten in de bijdragen van J.
Donselaar in de vorige Oso

v~ln

In' Surinaam s- Nederland se woordl: f1 op Cl Utl de lo upe' (ge pl aat st in de rubri ek ' beri cht en '
van het vori ge Oso- numm e r) z ij n wa t storend e
type fo ut en ges lopen di e - voor zove r zij ve rwarring kunn en geve n - hi er geco rri gee rd wo rden. Dit z ijn ze: ' lII igr arion' (moe t zij n
' IIIÎgrat io lls'). ' minim aal ' (moet z ijn ' meni gmaal '). ' kantantrÎ (m oet zijn ' kankalltri ') ell
' mo mse nse rij' (moe t zijn ' nonse nse rij ') . Bij de
woorden lIIeng\\'ater H i ndoes/aall is de toevoegin g "Ik ve rmoed dat hi er in vloed V~1ll Edgar
Cairo in het spel is' weggeva ll en. Bij het vogclname n ve rh aal staat o p pag in a 269 in tabel I in
de mees t linkse kolom : '(v ri g.)' dat had moelen
z ijn: ' (ove ri g)'.

Stichting voor Surin aamse Ccncalogil.'
start gegaan .

V.ll1

In de vori ge Oso we rd me ldin g ge nHwkt van
het voornemen 0 111 een organi sati e voo r beoefe naars van Surin aam se ge nea logie o p te ri ch-

ten. Welnu. sinds 8 rebruari 200 I is de Sti chtin g voo r Surin aa mse Ge neal og ie (SSG ) ee n
feit. De sti chtin g hee ft gee n leden, maar kent
we l donateurs. All ee n de do nate urs kunn en gebruik maken van de di enste n van de sti chtin g.

I-Iet donateursc hap kost J 50.- per jaa r. Op 17
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februari 200 1 werd de eerste donateurs vergadering in het Algemeen Rijksarchief in
Den Haag gehouden, waarop de leden van hel
stic htin gsbestuur en van de werkgroep die de
verschillende activiteiten gaat coördineren, aan
de goed gnulde zaal werden voorgeste ld. De
vo lgende activiteiten voor het jaar 2001 werdcn daarbij aangekondigd:
I. Er wordt een lijst van door dc donatcurs
uitgezoc hte en bij hen in onderzoek zijnde
familienalTlcn aangelegd en onder de donateurs verspreid.
2. Dc donateurs ontva ngen een tijdschri ft,
waarin zij ook zelf hun bijdra ge n kunn en
publiceren. De eerste aflevering verschijnt
in mei/juni.
3. Er komt een website voor de infonnalie die
ook voor anderen dan alleen de donateurs
bestcmd is.
4 Via de e-mail kunncn vragen gesteld worden. waarvan getracht za l worden ze door
een op het betreffende gebied deskundige te
laten beantwoorden. Het e-ma il-adres is:
sti su rgen(i[; ya hoo.com
5. De SSG za l bemiddelen bij het same nstellen van groepen voor cursussen archiefgebruik. met een accent op Suriname.
6. Er zu llen lezingen voor donateurs georganisee rd worden over speciale onderwerpen en
deelnemers aan de stichting zijn bereid lez ingen bij andere Surinaamse instellingen
te geven over Surinaamse genealogie.
7. Samengewerkt wo rdt met instellingen in
Su rin ame en Nederland. Genoemd kunnen
\vorden: het Algemeen Rijk sarchief in Den
Haag. hel Centraal Bureau voor Genealogie
in Den Haag. het Gemeentearchief Amsterdam . het Land sarc hief in Suriname en het
Centraal Burea u voo r Burge rzaken in Suriname.
8. Er zal ee n bijdrage geleverd worden aan het
verder tot stand komen van digitale databases over Surina me.

9. Een bescheiden begin is gemaakt met de
aanleg van een fotocollectie waarvan op
verzoek gebruik gemaakt kan worden.
10. Een eerste proeve van het achtergrondmaIc·
riaal, dat in de toekomst door de SSG În
verschillende vormen beschikbaar zal worden gesteld, werd ter vergadering uitge-

reikt: eell overdruk uit de Surinaaillschc
Courant uil 1828, waarin de Reglemcnten
op de Burgerlijke Stand en de Wijkregisters
werden gepubliceerd.
T

L kunt zich opgeven als donateur bij: Secretariaat Stichting voor Surinaamse Genealogie,
Kurt Weillstraat 2, 2324 DS Leiden; E-mail:
sti surgen @yahoo.co m

Een familieportret
De te Franekcr op 27 april 1833 geboren Anne
Dijkstra. ZOOn van Rinskc Ymers Dijksu'a arriveerde op 8 tèbruari 1857 als militair in Surinam e. Zes jaar later werd hij daar marechaussee. Op 23 mei 1866 troU\vde AtHle
DijksIra in het district Bcneden-Collica met
Geertruida Cat harina Aasen. een gema numit teerde , die op 28 november 1847 als s lavin op
de plantage Annazorg was geboren. Op 6 maart
1867 kwam hun eerste kind tcr wereld: Jacobus
Will em. Het echtpaa r verhuisde daarna naar
Friesland (Franeker), waar drie kinderen werden geboren. Begin jaren 1880 verhuisde hel
gezin naar Amsterdam. waar nog dric kinderen
het leven zagen. Anne Dijkstra overleed in Amste rdam op 7 oktobe r 1897. Zijn Surinaamse
weduwe op 24 augustus 1919.
Op de foto, die vermoede lijk rond t 892 is
genomen, zien we hel ec htpaar Dijkstra-Aase n
met hun vier jongste kinderen. De foto is beschikbaar gesteld door Mw. Pastor-Dijkstra een
kleindochter van de oudste zoon (Jacobus
Willem).
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/n Oso worden Neder landstalige bijdragen opgenomen over Suriname die volgens de redactie
voldoen aan de algemeen geldende normen voor wetenschappe lijk e artike len. Uiteraard geeft de
redactie van Oso ook ruimte aan bijdragen waarin ideeën naa r voren komen en meningen worden

geuit, waarmee zij het niet eens is.

Afbeeldingen omslag
De afbee ld ing op de voorzijde van de oms lag is een pas ollldekt diorama van Gerrit Schouten, 'een
tentboot ' gemaakt in 18\\ (zie het artikel va n Clazien Medendorp in dit nummer).
De afbee ld ing op de achterzijde is een mallfalla. Dit is een ronde hout en schijfvan bijna een meter

middellijn , die door de Wayana- Indianen wordt gebruikt om in ronde huizen de nok va n binnen af
te s luiten. Op deze ma/uana , waarvan het originee l in hetA cadcmiegcbouw te Leiden te zien is, zijn
aan weerszijden va n het middelpunt figuren afgebeeld die een zogc naamde kul/flva)'ak voorstel len,
ee n dier (geest) met twee koppen en kuifveren.

C lazie n Medendorp

Twee diorama's van Gerrit Schouten

G

errit SchOl/teil )I'{/S de helallgrijkstc
k/ll/slenoar in Sl/rillWlle ill de lIegellfiellde
eel/ll'. Ilij lI'as hekel/cl ell werd gewaardeerd (Of
o)'erdl' grell:ell W/II de kolollie. lil opdracllll'w/
I'er::am elaars ell ollder::.oekers tekende Sc/lOl/tel/ planten C'n dierelI el/ droeg hU hU aan de EI/ropese kenl/is 1'(11/ de .flora en fal/lla I'all de
'NiC'lIIl'C' Wereld' , 111 ::,UII diorama ,\', kUkkastjes,
heeltlde SchoutelI Surillaamse thema \' lIit, ::.oal.v
"oorstellillgell I'(IJI eell Cara;'lJell- ol ArOlmkkellkamp ofl'{1II eell du, eell dall~spel \'{III slm'ell.
Gok eell ge::.iclu op Paramariho of een plalltag(!ge::.icht kou IlIelI hU SchUl/teil hestelIelI. 111
kleil/e kJjkk(fs~ies ::.;ell Il'e eell tClI/hout up de riI'ier Il/ngs eeu plllJIIllge \'lire1/. Zo '11 kUkkllst lras
(!el/ rariteit eu lI'enl als sOlfl'ellir meegenomen
uit Surinamc door rei::.igers ell repatrianten,

Een diorama vall Schouten is een houten kast
meI een open zijde, Binnenin is een oplopende
bodem aangebrach t cn bij de latere kastjes lopen
dc achter en bovenzijde in cl kaar over zodat cr
een grotere ruimtewerking ontstaat. De kast is
aan de binnenzijde bcschilderd met een landschap.lucht. \Valer et cetera. Daarvóórzijn plastische elemen ten geplaatst. gemaak t van besc hilderd pHpier. Phlals en vorlll van de elementen 70rgcn voo rd icplewerking. Bij iedere figuur
en bij ieder voorwerp is rekening gehouden met
de ve rkorting van de drie-dimensionale vorm.
Alleen van midckn voo r bezien kloppen de verhoudingen va n het diorama.
Gerrit Sc hou teil mankte gedurende dertig
jaar vele diorama 's. Toen 111 ij n calalogus. Ge"ri!
SchOl/teil (177<)-183 <)) Botanische fekeningell
dioroll/o :~. lIil Suril/a/lle in 1999 uitkwam.

(lil

had ik cr 31 getraceerd, zowel in ll1useUlll- als in
particuliere verzamelingen, Naa r aanleiding

van de tentoonstelling vall Schouten in Tcylcrs
MlIselim (16 december 2000 - 18 maart 200 I )
zijn nog twee stukken bekend geworden: eell
prach ti g kijkknstjc 111el een indiaans kamp (afbeelding 1) en een vroeg werkje meI ee ll voor-

stelling van een tentboot (afbeelding 2).
Het kastje meI hel indiancnkalllP 1S al jaren
in familiebezit en is buitl!ngcwooll goed bewaard geb leve n. dc kleuren z ijn helder en fraai.
I-I cllhc l11a indiancnkamp i s vaak door Schouten
uitgebeeld . Tien diorama's mei een Caraïbenkamp waren a l bckcml. dil is hel elfde. Boven-

dien maakte Schouten tweemaa l eell di orama
va n een Arowakkcnkal11p. Een van de Caraïbcn-

diorum,, 's is overigens gemaakt door GcrrÎts

broer Ilcndrik en is tegelijk het oudste diorama
dat wc van de SChOLItCIlS kennen, uit hel jaar
1809.
Dit 'nieuwe' kastje maakte Schouten in
1839. zijn laatste levensjaar. li et is verwa nt aan
ccn diorama uit heI zeifde jaar dat zic h bev indl in
Lilk (cat. nr. XI II ). Beide st llkken kennen vrijwel dezelfde maten en opzeI. In de voorstell ing
zien wc een hut aan cen rivier met veel liguren
in een momentopname van hun da ge lijks bestaan. Zij jagcn. vissen. bcn:îdcn voedsel of
drinken eCIl glas terwijl de kinderen spelen en dc
hondcn slllllTelcn aan dc jachtbuil.
Ii el diorama meI (h:; lentboot is een vroeg
we rk van GetTit Schouten. H et is gesigneerd
Gehoetseerd I'all Papier Door G. Schol/tC'1I
SUI'ÎlUfllllle I Ui 1/. Van hel thema 'IClllboICIl'

waren er al twce slukken bekend. beide in (11:
collectie van Mus(;ulll Bronbeek in Arn hem,
cal. nrs. XX III en XX IV. Deze kastjes zijnniel
of onl eesbaar gesig nee rd en een va n dl' kastjes
is gedateerd 1817. Op grond van sl ij Ikenmerken
had ik deze twee diorama 's altoegesc hrcvcll aan

Ow, 71jtl.\'chl'{ji !'(Jor SlIrillU(JI1ISC Taalkuode, Leffcrkllllde, CIIII//lWell Geschiedcllis 2(){ 2): l03-l0 7
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het atelier van Schouten: dil gesigneerde kastje
bewijst dat dc twee kastjes in Bronbeek inderdaad van Schoulens hand zijn. In de opzet van de
drie di orama's zijn duidelijke overeenkomsten.
De matcn en opzeI zijn verge lijkbaar. De ka sten
zijn van binnen beschilderd Ill et een plantagegezicht op de achtergrond. De oplopende bodem ste lt de riviervooren daarop vaart een IClltbootje van papier, het enige plastische object in
de voorstelling. De uitvoering van de boten
komt nauw overeen zoa ls in dc ve rsieringen van
dc ac ht ersteve n en in het tenue van de roeiers.
Heel mooi in dit vroege diorama is het medaillon in de bewerkte achtersteven mct dc initi alen Cs.

BESCHRIJVING VAN HET
CARAiBENKAMPU IT 1839

DIORAMA

plaats: in particulier bezit
herkomst: familiebezit sinds I X50. gekocht als
'rariteit'
titel: Caraïben kamp
signering: C. SchOl/teil fecit 1839 op etik etj e
rechtsonder in blauwe inkt
qflllelil1gen: breedte 63,0 C111 aan de voorzijde en
62 ,5 cm aan de achterzijde, hoogte 49.8 cm,
diepte 18,7 em
materiaal: hout (Europees vuren). papier, lijm.
verf, vezels, garens, mica, \\/01
hij=ollderhedclI: I Op het etike tj e staa t onder de

7În!e dioramll :., WIII

signeri ng de prijs vermeld in een ande r handsc hrift in Iwa rt e inkt:/ 110.11 Om de ka st is ee n losse Iijst gcmaakt met ophan ghak en. D ~Olllbo ll W vo rmt cen lij st met zijden : de ac ht e rk ant van het diorama blijft vrij . De
ombouw is van palli sandcr op eiken met inlegwerk va n een li cht e houtsoo rt. Afmetingen:
breedte 75.7 cm. hoogte 62.4 cm, di epte 20.2 cm
he.',c!JrUI'ing: Hou ten kast met sc huine bove nzijde. van binnen beplakt met papier. De bode m
loopt sterk op. de ac hterzijde en bo venz ijde vormen het ·hemelgewelf'. De linker- en rechterzij de zijn li cht blau w gesch ilderd . Op de achteren bove nzijde is een bla uwe lucht gesc hilderd
me t witte wo lke n. Op de ac ht erwand bomen op
witte 7andgrond. me t in he t midden een pad.
Links achter is een wa tertj e waari n palmen
staan. Langs het \':11 groeit gras. Schuin ervoor
is ee n afgeknapte dode booms tronk geschi ldercl.
De voorstelling in de kast bestaat uit halfplastische figun.:n en objecten va n papier. Links
vooraan strootIlt de ri vier. rech ts staat ee n hul.
De bo l op lope nd e papi eren 'zandgrond' is ac hterin kaal. Links op eh! voorgrond groeit gra s aan
de oeve r en staat el:11 dodG boom met een liaan
di e zich tussen de takken door slinge rt. Voor de
boom ligt el:n dmk: tak. Op de oever en in het
wa ler groeit 11/0/.:011/0/.:0. In hel wate r drijven
wa terpla nt en. Er ligt ee n kOljaal aa ngemccrd
aan een paal in hel water. In de korjaal li gge n
twee ve rsierde pagaaien. De boot hee n zes zi tbankjes.
Op de oeve r st,13.n twee jage rs. De linker
draagt een weiHls en leunt op zijn geweer. Hij
draagt ee n zwa rte lende ndoek. We zie n hem en
profil. de rechtcr voe t iets voor de linker en hij
staa t met z' n armen over elkaar. De recllterjager
houd t een geschote n fJOIl'isi. ee n voge l. aan een
vle uge l. Hij draagt een zwa rt e le ndendoek e n
ee n rode sc ho Ll clL- rdock . In zijn rec hterhand
houdt hij een boog e n een pijl l11et een sc he rpe
punt . nota bene eh! pijlpunt is va n papie r en pl as-
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t isc h ~ Voor de man. op de oever. I igt ec n gesc hoten n;e. he t dier hee n ee n sc hotwond in de borst.
Een bruine hond met witte stree p op de kop.
sn uffelt aan het rec. Een zwa rt -w itte hond. staat
bij de kop van het rec.
Aa n het wa ter staan twee jongens. Naa r ve rhoud ing I. ijn L.e heel klein. De linker draagt ee n
rode lende nd oe k Illel ee n zwa rtl: band en eell
rode sc houd erdoe k. Hij hee n juist zijn henge l
opge haald . Met 7' n redllcrhand haalt hij ee n vis
va n de haak. grij s gesc hubd met ee n rode staart.
De recJlIerjongcll wil zijn hengel net uitwerpen.
Hij draait L. ijnl inkersc houd er naar achteren 0111
de hengel uit te we rpen. De jongen draagt e.: n
bruin e sc houderdoek en een zwarte lendendoek.
De kOlja<l1 e n ook de paal waaraan hij isaan g.: mecrd. 7ijn wee rspiegeld in hel wate r. Ook de
gestalten van de Iweejagers ell \ an de twee jonge ns spiegelen lic h in het wa ter van de rivier.
Links in het wa ter drijven wa terplanten.
Rechts in dl' voors telli ng staat de hul. l11et
drie open zijden t.: 11 eell hallopen L. ijde rechts. Di:
eo nstrLH..: tii: bestaiJtuit drie Illaal vie r st aan ders,
de middelste vk r dragen de nokbalk, de sta anders links en rec hts dragen ieder zeve n dak balken. liet dak is va n pil/(/b lad. alle ra nden lijn
va n ingeknipt papier. de bovenkant is vlak l:11
bruin gesc hild l: rd. De hut heert vie r horiL.olltale
stij len. Daaraan l ijn versc hill end e hangmatten
geknoopt. Op dl' voorste st ijl 7illen twee ara 's in
prachti gi: kleurcn: rood. geel en ze ld Laa m mooi
blauw. Aan de stijl han gt ee n tros ge le e n groe nc
bananen. Aa n dc tweede staande r in hetll1idden
is een dwars latje bevestigd waaraa n cen mand
hangt me t stukke n cassavc brood erin . Daarvoo r
hangt een vierkante gevloc hten tas met ee n
geo metri sc h motief. Links en rechts aa n de sta anders hange n opgerolde hangmatten.
Links en rechts achterin de hut hangen hangmall en. Alle han gmatte n zijn rood-oranje van
kleur en va n garen gemaakt. Daarvoo r zit ee n
vro uw in een han gmat. Zij dr<lagt ee n rood
'b roekje'. beenbanden. wille arll1b~lI1dcn (ge-
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sc hilderd ) en een zwart e en een w itte ha ls kettin g
(geschilde rd) en lang haar. In haar rec hterhand
ho udt ze ee n fl esj e. De link er ru st op de hangmat. Rec ht s ac ht erin zi t een man in ee n hangmat. Hij draag t ee n z\vart e lend endoe k e n ee n
zwa rt e doek om de sc ho ude r, een sa lempoc ri s.
In z ij n hand ho udt hij ee n bekertj e en hij kijkt
naa r het fl esj e va n de vrou w naast hem. De an dere hand ru st o p zijn been.
Links in het midden van de hut hang t een
hang mat waaro ver ee n doek li gt, een salempoeris. Sc huin links daarvoor hang t ee n han gmat waarin een vro uw z it met haar hand en op
haar kni eën, z ij draagt lang haa r, zwarte en w itte
ha lskettin gen (gesc hilderd) , ee n zwa rt ' broe kj e'
met ee n rode band, enk elband en en armba nden
bove n de e ll eboog en o m d e po lse n. Links in de
hut staat een vro uw ge boge n o ver ee n goo t
waarin ge ra spt e cassave ve rwe rkt wordt. Ze
hee ft ee n l1Ialapi in haar handen, een pers voor
geras pt e cassave: de cassave wo rdt zo ontd aan
va n voc ht en het g ifti ge blauwz uur. Aa n haar
voeten sta at een w ijd e pot Ill et cassave crin . Aa n
het lage e inde va n de 'goot ' s taat ee n po t met een

nau we ha ls, waarin heL voc ht wordt opgeva nge n. De po lt en zij n rood met een zwart
geo metri sc h moti ef.
Rec hts in d e hut , legen de di cht e wa nd , staat
ee n barbakot met ee n stuk v lees erop , ee n ko m,
ee n mandj e en stukk en cassavebrood. Twee
g roe ne papegaai en zitte n op de barbako t. Op de
gro nd staa n twee po tten. Een kind dan st met een
ramm e laar. Rec hts tege n de wa nd hangt ee n
han g mat, waaro nder ee n pagaa i li g t, een soort
koffe r. In dc hangmat z it ee n vrouw met ee n
naa iwerk o p sc hoo t. Voor haar voeten staat een
naa imandje op poo tj es met ee n lap zwarte stof
erin . Rec ht s staa t een bankj e in dc vorm van ee n
sc hildpad.

Rec hts voorin dc hut zit een vrouw di e in een
wijde zwarte koo kpot roe rt di e op ee n vuur staal.

In haar linkerhand houdt ze een waaier, waarmee ze het vuur aa nwa kk ert. Het vuu r is va n
./.
papier, wo l en k le in e stukj es mi ca.
Voo r de hu t zi tt en twee mann en De rec hte r
zit met d e arm en ove r e lk aa r. De link er man zit
met ge kruiste be nen. Be ide drage n rode lend enen sc ho ud erd oe ken, d e rec ht er man heeft rood

Ajheelding 2: Gerra Schouten, Telltboot, di()rama, /8//. Particuliere collec/ie, FolO CN/.
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haar. Bij zijn voeten staa t een glas. Tussen de
mannen in staat eenjencverkruik . Naast de linker man ligt een zwa rt-bruine hond te slapen.
Een bruin-witte hond kijkt nieuwsgierig toe.
Vooraan lig t een bijl en wa t brandh out.
BESC HRIJ V ING VAN
TENTBOOT U IT 1811 .

HET

D IORAMA

plaats: in particulier bezit
hakoll/st: fàl11iliebezit , meegebracht uit Suriname
lile/: tcntbool
signering: op een eti ket op de ac hterzijde van
het kastje: Gehoet.'.ead \'(ln Papier Door G.
Schal/ten SlIrillaa/JIeI /N Ilo Dit eti ket is zwa rt
ell 1l1ct witte inkt beschreven. Ernaast is een et iket gcplakt van oorspronkelij k wi t papier met de
tekst in kopie: ('op" Cehoelseerd 1'(11/ PC/pier
DooI" G. Sc/uwlell ISl/rilla(/lIIc /8//
a!il/etiJ/gcl/: met lijst, breedte 50.0 cm. hoogte
29.2 cm. diepte 12.5 C111 Zo nd er lijst, breedte
42.8 cm. hoogte 22.9 cm. diepte 9 cm
lijsI: versie rde houten lijst, brui n, breedte
4,4 C111
lIIalcriao!: papier, hout. verf
hij::ol/derhedell: twee bevestigingsagen aan de

bovenzijde van hel kastje
he.\'chrijl'illg: Houten kast met van binnen oplo-

pende bodem en vlakke bovenzijde. In de kast
ee n voors telling van een tentboot op een ri vier
varend langs een plantnge. De linker-, rechteren bovenzijde van de kast zijn wit, de bodem is
blauw geschi lderd (de rivier). Dc achtergrond is
lichtb lauw beschilderd, meI bosschages en
redlIs plantngegebol1wen die gedee ltelijk ach-
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ter bosschages schuilgaan. Rechts van het midden staat ecn hoge boom ac hter een loods.
Er is één plastisch objec t in de voors rel ling,
de tellt boot d ie links va n hel midden op dc ri vier
vaart. De boot is blauwgroen me t goudge le en
witte versieri ngen. Het tentgedeelte is van binnen donkerrood en heeft aa n wee rska nten vier
versierde lu iken. Aan de zichtzij de staan twee
luiken open en aan de and ere zijde tenminste
eell. Ook de de ur van het tentgedeelte stJat open
en is van binnen lichtrood. De ach tersteven va n
de boot is versie rd met opengewerkt houtsnij werk ro ndom een blauw medaillon. In di t mcdaillon staan de initialen CS in goudk leuri gc
letters. Onder hel hekwerk va n de ac htersteven
is aan wee rszijden cen vis gebec ldhouwd. I-kt
tentgedeelte is versierd met guirlandes. De
voorsteven krullomhoog. Het schi p voert cic
Nederla ndse driekleur. wa t opmerkel ijk is want
Suriname stond in 1811 onder Enge ls bewind.
liet schip wordt geroe id door zes negers die
allen een witte broek en blouse met een rode
gorde l dragen en een zwarte hoed. De stu urm an
staat ac ll ter hct tentgcdeelte. Hij draagt hetzelfde tenuc. Met zijn ell ebogen Icu nt hij op het
dak va n de boot, zijn hoofd in zijn handen. li et
schi p vaart langs een plantage, zo tc zien een
suikerplantage. De plantagegcbollwcll zijn in
detail ge tekend maar gaan sc huil achte r gebOOJntc. Link s zicn wc een grote loods di e mct
de gevel naar de rivier staat, de trasloods. Daar
rechts achter een langwerpig (bakstcnen) gebouw en een hui s er scllllin voor. Rechts daarnaas t staat het plantershuis. een hoog without en
gebouw. Daarvoor staat de suikermolen. en
rechts daarvan het botenhuis.

CJa zien Medendorp dccd kunsthistorisch onderzoek naar het werk van Ge lTit Schouten wat resultecnJc in twee tentoonste llingen en ecn boek, In 1999 versc hcen de cata logus Cerril Schol/ten
(/779-/839) Botal/ische tekel/illgell el/ diorall/a :,. /lil SI/ril/ome bij de ge lij knamige tentoonstel Iin g
in het Surinaams Museum in Parama ribo. Van deccmber 2000 tot manrt van dit jaar was dc tentoonstelling Eell kUk np S/lril1C1/ue. tekenillgell ell kUkkasten vall Ge/Tit SChO/llell te zien in Teylers
Museum in l-barlell1.

Aspha Bijnaar

Kas moni
Een spaar- en kredietsysteem

S

urinaamse creolen hebbell kasmoni val/ouds gebruikt 011/ hllli levensstandaard ill
moeilijke omsTandigheden Ie I'erhelel'en. KasII/olli is vermoedelijk eeuwen geleden onlslaan
loen slm'en geel/toegang haddell 101 helformele
hancaire .\paal'- el/ kre{lielFerkeer en lI'ordl J/og
sleeds l'olop gebruikt il/ S"ri1lame alsmede door
Suril/aamse migranten il/ Nederland. ROl/d de
fl/illennillfl/wisselil/g is hel he/ang van kasl1lolli
il/ SI/riname sterk toege/wlI/ ell als gevolg vall de
econumische crisis. 111 dil arlikel bespreek ik de
achtergronden van dil il!/ormele financieel arrangement llIel daarbfi speqjieke aandacht
voor ell/ieiteil, klasse en geslacht. Allereerst
be/umdel ik de lI'erking 1'011 dil spaor- en krediel,\ysleelll. {hl in relatie 101 de politieke ell
ecunomische C01llex!.

INLEIDING
Kasmoni wo rdt in haar meest een vo udi ge vorm
gespee ld door ecn groepje van bijvoorbeeld
twaalf vertrouwelingen uit làmilic, buurt of
werkplek. Elke deelnemer deponcert op cen
vastt ijdslip in de Illaand ee n vastges te ld bedrag
(a nu , letterlijk hand) bij de kashouder, die de
tota le som vrijwcl onmiddellijk uitkcert aan één
van de deelnemers. Wie de uitkering in een
bepaalde maand ontvangt , word t vooraf bepaakt door lot erij, onderling over leg of door de
ka shouder. Dit roulatiesystecm herhaalt zich
e lk e maand tot de uilkeringsbeurt onder de hele
groep heeft gerou leerd, wat in dit voorbee ld
twaalf maanden duurt Omdat de kas clke
maand op ee n vast tijd stip aan een andere spe ler

In

crisistijd

moet worden uitge keerd , drukt op de deelne-

mers een zware plicht hun inleg te lkens op tijd
tc betalen. Het roulerende aspect van de kas11I()Ilj

geeft elke deelnemer een eigen spccilickc

positie in d e cyc lus. Degene di e al s eerste de kas
on tva ngt , krijgt krediet dat hij de volgende
maanden terugbetaalt . De laatste ontvanger is
spaarder: hij heeft de uitgekeerde SO I11 in de
voorafgaa nd e maand en in termijnen ingelegd
bij de kashouder. De ove rige s pelers nemen een
tussenpos itie in tu sse n debiteur of crediteur,

afl18nkelijk van hun plaats in de uilkeringsorde.
De mees te spe lers maken dil onderscheid overigens zelf niet zo scherp.'
In de kasl1/o"i kunnen deelnemers dus sparen en krediet opnemen . Daarnaast gee n hel
systeem de deelnemers de mogelijkheid z ich
financieel in Ic dekk en lege n onverwachte tege ns lag: een spe ler die in ernstige financiële
nood komt , kan de uitkering vóór zijn beurt
ontvangen. Nadat a ll e deelnemcrs de kas hebben gekregen wordt het kasllloni-verband verbroken. De kaslllol/i kan op ni euw beginnen mei
dezelfde of nieuwe spe lers, onder dezelfde of
ee n nieuwe kashouder, vo lge ns deze lfd e of
nieuwe afspraken. Meestal zetten kashouders
en spe lers hun activiteit met wat kleine
vera nderingen op dezelfäe voe t voort.
De kasmoni is door haar informele karakter
uiterst kwetsbaar voor nalatigheid en fraude. De
inleg hoon bijvoorbeeld steeds op tijd te worden
betaald. Met een gedee lt e van het bedrag ncemt
de kashouder geen genoegen. A ls een van de
dee lnemers in ge breke blijft, kan hij immers ni ct
vo ldoen aan zij n maandelijkse uitkeringsplichl .
Het rouleersystcem zo u niet lang in stand blij-

Oso, T(jdschr{fi voor SurinaalJlse TaaIkuIlde. Lellerklillde, Culwu,. en Geschie[lell;s lO(2): 208-223

Ka:·w/Olli: een "'paar- en krediel.'ysteelll in crisisfUd

209

AjheeldiJlg I: Kasl'rouw. die =.e(lveel geïnvesteerd hee./i in eigen lVinkel. Foto A.B.
ven al s men er niet op kan ve rtrouwen dat ieder
z ijn pli cht nakomt. Om risico's van na lati gheid
en fraude tc voo rk omen, worden de spe lers
doorgaans uit bes ta ande netwerken gese lecteerd, dat Hls basis di ent voo r de vere iste ve rtrou we nsre laties en soc ial e control e. De kashouder s peelt een ce ntra le rol bij de selec ti e van
de spe lers en draagt de vera ntwoo rd elijkheid
wanneer een va n hen ni et aa n z ijn verp li chtin ge n vo ldoet. M ees l~l verloopt alles nam we ns,
zodat de dee lneme rs dankbaar gebruik mak en
va n de opbrengst.
Arrangementen als kasl1/olli komen wereldwijd voor en worden in de litera tuur aa ngeduid
met Rutalil/g Saving af/d Credit Associations
(ROSCAs). Daarnaast ondersc heidt men inrorme le arran ge men ten di e niet rou leren, bijvoorbeeld o mdat ze uitsluitend zijn ge ri cht op kredietverlening dan wel sparen, de Acculllulalillg

Sa ving mul Credit Associalioll (ASC RA) respectievelijk de Savillg Associatiol1 (SAVA). In
Surin ame komt de rou lerende kas he{ meest
voo r; van deASCRA wo rdt vee lmincler gebruik
ge maakt en dan voora l op de markt door
Ja vanen en hindostane n. De SAVA vond ik nog
maar bij een paar creo len.

POLITI EKE
TEXT

EN

ECONOM ISCHE

CON-

KasmoJ/i word t voora l gespee ld door een spcc itkke groep binnen de Surina amse samen levi ng:
mcrendeels vro uwel ijke c reolel1l1i t de midden en vo lkskl asse. Door de sterkc eco nom ische
achteruitgang va naf dc jaren tachtig hebben
zich mccr Surin amers op deze informele vo r111
van sparen en krcdictvcrlcncn ges tort.
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AJbeeldillg 2: Marktvrouw die lViI/st belegt via kaslIlolli. FOlo A.B.
Tijdens mijn bezoeken in 1996 en 1999
vielen mij in eerste instantic in het stadsbee ld de
getu igenissen op van betrekkelijke wclvaart.
Grote koppen in adve rt enties sehrecuwenje toe:
Kopen zOl/der Geld.! of Financiering met 0%
(mdJ rel1fe.' De verarming van een zo groot deel
van de Surin aamse bevolking (zie onder mcer
Menke 1998: 16 1-8,204; Jacobs 2000: 303) is
dan ook nict op het eerste oog zichtbaar. De
koele econom ische cijfers maken ec ht er duidelijk dat S urinam e op dit1l1om enL ze lfs in vergelijkin g met Ca raïbi sc he land en, veel armen telt.
Met ee ll Bruto Binncnlands Product va n ruim
$990 per hoofd van de bevolking is het in 1995
het op een na armste land in het Ca raïbi sc h Gebied geworden. Volgens diverse officiële bronnen is minstens de helft van de gez innen ond er
de armoedegre ns beland (z ie onder meer BLiddingh' 1999: 392-417; Kromholll2000: 44-46).

Toch heeft men voldoende te eten dankzij de
hosselcultuur en de steun van familie uil Nederland. Daarentegen kost het de meeste Surin amers grote moe ite om te voorzien in voor hen
ande re essent ië le behoeften, zoa ls onderhoud
van dc au to of vervanging van een kapotte
was machine. Ee n huishouden dat niet in staat is
de belangrijkste duurzame goederen te vervangen, kan gemakke lijk afglijden in een armoedeval.
In deze Surinaamse oyc rlc vingscu ltuur is de
belangstelling voor sne l en informeel krediet
enorm toegenomen. Spare n bij banken is Ie
onvoorde li g geworden. Ge ld kun je beter lenen
dan oppotten, want sparen in Surinaams ge ld
leidt door dc inflatie tol een negatief resultaat.
Spaarrekeningen YCl"lnindercn zienderogen in
waarde, terwijl de spaarrente meI vijf lol tien
procent gezien die intlatie relalieflaag is.

Kasl1Iolli: eell ,\I)(J{Jr~ ell krediel,'YSleelll ill crisisfljd

Voor de mi nder rij ken is in ronneel krediet de
gemakke lijkste. zo ni et de enige manier 0111 in
esse ntiële behoeften te voorz ien. De eni ge andere weg is geluk in het kan sspel. Slimme 011dernemers speeld en daar handi g op in door
nieuwe lot er ij en in te voeren zoa ls Snak-. Kraslot erij. Surinaamse Lotto Game, en ni e uwe
gokte nten en cas ino's op te zette n. Het aantal
casino's is in korte tijd vervee lvoudi gd, mede
doordat de overheid ongecontroleerd vergunningen uÎl geett.
Door dc economische ncergang is ook hel
gebruik van kaslI/o/li flink toegenomen. In ve r-
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gel ijkin g met andere kredietbronncn IS
kas///O/li-kredict het sne lste. voorde li gste Cll bl:trouwbaarste. I-Iet mOlto van veel Surinamers
luidt dan ook dat je alleen met kasgeld nog
voo ruit kunt kom en. Bovendien beschouwcn dl..!
spe lers het kaslI/o/li-systce m als ee r! ij k omdat cr
geen sprake is van uitbuiting: niemand verrijkt
zich ten koste va n anderen, ook dc kashouck:r
nict. Opmerkelijk g12110Cg schijnt de inf1atie met
de daarmee gepaard gaande koersschommelingen weinig in v locd te hebbcn gehad op ck:
deelname aan het ka.\' lIlo/li~spcl. Ze lfs wanlleer
de waarde van de Surinaamsl: gu lden sterk

MET .$1\MS &\IJK

--.
A/hechling 3: Am/Jlenoar die kas/JU/II is. tou/II ::(jn kashoek Foto A.B.
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nuctueerde, bleven g rote groepen onvenninderd inzetten in kasmon;. Wie eenmaal in een
kasmol/i z it, kan z ich gedurende de cyclus niet
leruglrekken. Maar de s pelers bleven doorgaan s
ook meedoen met een ni euwe cyclus. Zij hiel de n mc voor dat ze zic h bij hun keuze voor
deelname ni et sterk richtten op sc homm e lingen
in de koers, aangezien het sa laris 'constant'
blijft. Een speler lichtte loe: 'Mei de koers heb
ik niet s te maken, wa ntj e sa laris blijft hetze lfde.
Otïk nu deee rsie maand fI 000 moel inlegge n of
de laatste maand, voord e betalin g maakt het niet
veel uit. ' Diverse spelers hebben door de koerssc homme lingen wel hun plannen moeten aanpassen, wanneer de kas op het moment van
uitkering in waarde was venninderd, maar dat
besc houwd e men niet a ls een groot probleem.
Me n kon het ka sgeld immers gebruiken voor
andere za ken.
Tijdens mijn eerste bezoe k aan Suriname in
1996 sc hatte ik dat min sten s een op de drie
creo len in kasmoni spee lt, bij mijn tweede bezoe k aan Suriname in 1999 was het aanta l spelers in de boe khoudin g van een aantal onderzochte ka shoude rs gegroei d met vijftig tot ze lfs
honderd proce nt. Aan de andere kant moesten
so mmi ge spelers athaken ten gevo lge va n economi sc he uitsluiting: door ve rarmin g waren ze
ni et meer kredi etwaardig.2 Maar nis we ervan
uitgaan dat e lke spe ler ge midde ld Nf 100,- aan
kasge ld besteedt, dan blijkt er maa ndelijks een
s lordige vijf miljoen Nederlandse gu ld ens in
omloop a ll een a l binnen de creool se gemeen schap.] Dat zoveel creolen uit de midden- en
volksk lasse kasmoni spelen, betekent ec hter
niet dat ze buiten het fomlele spaar- en kredietverkeer staan .

KASMONI EN ETN IC ITEIT
Hoewel bijna alle etni sc he groepen z ich met
kasmom· bez ig houden , wordt het systeem in de

eerste plaats gezien als een creoolse aangelegenheid. Het kwam waarschijnlijk al voo r bij de
slaven, die voortbouwden op Afrikaanse tradi -

tics. 4 Daa rnaast komen in Suriname andersoortige informe le spaar- en krcdietsystc l11 cn
voor die voora l worden beoefe nd door

hindostanen, Ja va nen en Chinezen. Niet-creolen hanteren slec ht s bij ho ge uit zo nderi ng eigen etnische namen, zoa ls het C hin ese loei
deizen; aBc niet-C hin ese groe pen gebruiken
meestal het Sranantongo woord kasmoni.
Ondanks deze creoolse insla g speelt etni citeit geen doorslaggeve nde ro l bij de selectie

va n de spelers: leden van andere bevolkingsgroepen kunnen z ic h aan sluiten bij ee n overwegend creool se kasmoni, terwijl ni et-creo len
er ook een kunn en opzetten. "" Alleen de kasmoni in familicycrband bestaan ove rw egend uil
leden van deze lfde et ni sc he groep, maar ook
dan is vennenging ni et uitges loten : ee n creoo lse
man mag ge rust meespe len in de kasmol1; va n
z ijn Javaa nse sc hoonfamili e. In hindostaanse
fami li es komen vake r kasmol/; voor waaraa n
geen lede n van andere etni sc he groepen deelnemen.
Ook op de markten zag ik kasl1IolI; die uit sluitend uit hind ostanell bes taan . De spaar- en
kredietarrangementcn o p de markt worden ook
kasmoni genoemd , maar hebben de ee rder genoemde niet -roulerende vorm: de ACClIlIIlI la ting Sa ving alld Credit Associatioll (ASC RA).
De meest e markt ve rkopers hebbcn gee n
mogelijkhe id lan gs de fonnel e weg aan krediet
te komen. Er z ijn dan ook AS C RA s te ViJ:JCIl in
elke branche, zoal s onder de ve rkopers van vis,
landbOllwproduc tcn , manufacturen , levens midde len en wanne maaltijdcn. Het aantal deeln emers in de spaar- en kredi e.\kassen die ik lege nkwam , varieert tussen de tien ell honde rd dee lnemers. D e inl eg ligl tusse n de Sf I 00 en Sf5 00
per dag. In ee n ASCRA wordt da ge lijks voor de
duur va n éé n maand een vas t bedrag ingelegd:
e lk e deelnemer bepaalt ze lf hoc hoog z ijn dage-
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lijksc inleg za l zijn . Aan het e ind van de maand
krijgl elke deelnemcr hct bedrag dat hij hee ft
ges paard minus dc inleg va n één dag die de
ka shoud er inhoudt al s admi ni stratiekosten, dat
is ongeveer 3,3 % va n de totaleolll zet bij ge lijke
inbreng.
De ASCRA wordt gewaardee rd wegens de
vlotte nflland elin g va n tran sacties waardoor ze
z ich gun sti g ondersc heidt van bankeIl. De
mceste markt ve rk ope rs vinden het zonde tijdens de markluren naa r de bank te gaa n. Bovendien geeft ee n le nin g "te vee l loperij' . Lenen bij
de bank is behoorlijk oms lac hti g, want dan moct
je een werkgeversve rkl aring cn ee n uittreksel
van de burgerlijke stand o\"crhandi gen, plus een
onderpand overleggen of twee kredictwaardige
borgste lIers opvoeren . DcASCRAs spe len beter
in op het financ iële leven \lan dc marktvcrkoper
dan de banken .
Deze markt-ASC RA s wordcn, zoals eerder
gezegd, voora l beoe lend door hindostancn e n
Ja vancn: creoolse dcelnemcrs zijn ze ldzaam.
Doordat de hindostanen hun e ige n familie- en
marktknsllloni hebben, dc nk cn vee l crcolen dat
ze in het ge hee l gee n anderc etnicit c iten toe lateil. Maar ook dit beeld klopt ni ct he lemaal. In
de markt -/\SC RA s speel! een kleine minderhe id van creo len mee. Ik trof een hindostaansc
ka sv rouw dic ook Marron spelers had. Ze was
bij de marrons ze lf... zo populair dat ze haar tot
kasÎmama [moeder kasgeld] hadd en gedoopt.
Trots op dil.: naalll waarschu wde ze mc haar
nooitlllcl ' mevro uw' aan te spre ken. Toen deze
kleine, magl.!re ka svl"O lIw na een lange, levensgevaa rlijke ziekte voo r hel eerst op de markt
terugkee rd c. werd ze door opgetogc n hindostanen en marrons hoog de lucht ingcjonast. Omge keerd spe lcn veel hindos taan se markt ve rkopers mee in etni sch ge mengde kasmoni met ee n
Ja vaa nse of c reoolse kashouder. Maar een kasmOlli va n ove rwege nd hindostaanse spelers met
een creoo lse ka shoude r ben ik ni ct tege ngekomcn.
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Alleen de Chin cscjóei dehell is vrij wel vo lledi g ges loten voor ni et-C hinezen. mede .als
gevo lg van de typischc C hincse manier va n
leve n met eigen sc ho le n, kerken. zwemve reni gingc n. bejaardentehuize n en vereni ginge n. Bovcndien VCrvllJt de jhei dehell een
spec ifieke economi schc functie voor dc vele
Chin eze n di e al s zelfstandi g ondernemer in de
hand e l werken: dc mCes te spelers z ijn winkelie rs di e zeer hoge bedra ge n inlegge n oml11et de
opbrengs t in hun bedrijf te investe re n. Deze
zakelijke in zet sluit buitcnstaanders uit : de gemiddelde kasl1Iolli-spc ler zou zulke hoge bedrage n niet inlegge n omdat hij gecn ondcrneming
hee ft om in te in vesteren.
KLA SSE
Welke c rcole n nemen deel aan de eigen lijke.
rou lercnde vo rm va ll kasmoni? Het meest recent e onderzoek naar de klassenstructuur in
Suriname, in het bij zonder in Groot-Paramaribo , is ve rricht door Schalkwijk & De Bruijnc
(1999). Binnen de wclgeslclde kl asse komt
kasl1Ioni na gc noeg ni et voor. ook niet bij het
c reoolse dce l. Een aantal weet ni et eens dat het
systee m bestaat. De rijkcn vertrouwen vo lledi g
op de forme le. financ ië le instanties. zodat ze
gee n behoetic voelen aan informe le spaar- en
krediet systemell . Voorzover deze groep bekend
is met ka.\'l1/olli , ge ldt het a ls een bez igheid van
de sociaa l-zw"lkkeren. Men is geneigd er een
lage statu s aan toe te sc hrij ven en het Ie associërcn mct gebrek .lan fina ncië le middelen e n zelfdi scipline. Oe zeer we inige rijk en di e wel
kasllloni spc len. doen dat meI of via een bevriende vertrouwe nspersoon uit de vo lks- or
midd enklasse. Ze doe n mee uit solidarit eit met
de armc kasvrouw en andere spelers, of omdat
ze kflsmoni waarderen al s creoolse folklore. De
uitkerin g z ie n ze als cen aardigheidje.
Hoewel de eco nomisc he positie van de middenklasse (enerz ijds bestaande uit overheids-
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AJbeeldillg 4: Modisle die kasvl"Ouw is, houdt haar kashoek bij. Foto A. B.
ambtenaren zoal s onderwijzers en hoofdverplegers. anderz ijds uit beoefenaren van vrije
beroepen zoals winkeliers, handelaren en aan nemers ) door de crisis zozeer is verzwakt dat
men zich dihvijl s genoodzaakt z iet tot hosse len,
nemen veel creoolse middenk lassers met vrij
hoge bedragen deel aan de kasmolli. Hun in leg
ligt tu sse n de Nf 100,- en Nf200,-, zo' n vijftien
tot dertig procent van het regu liere inkomen. Ze
gebruiken de opbrengst om hun levcnsstijl te
handhaven ofte verbeteren, overeenkomstig de
centrale waarden in hun Icven die zijn gericht op
maatschappelijke vooruitgang, educatie en
spaarzaamheid. Men koopt me ubilair, hui shou de lijke apparaten , vervoersmiddelen, vliegtickets en betaalt opleidingen.
Creolell uil de volksklasse d ie kaslllolli spe-

len, doen dat eveneens 0111 hun levenss tandaard
Ie verbeteren , of op zijn minst te handhaven
door een val in armoede te voorkomen. Spaarzaa mheid wordt vanouds gezien als ee n deugd ,
want door sparen kun je maatschappelijk 0111hoog komen. Deze groep participeert in
kaslIIolli meI klein e lol behoorlijke bedragen,
van Nf25 tot Nf75. MeI deopbrcngsl koopt men
duurdere gebruiksartike len, voedsel Cil kleding
en betaalt men sc hulden af. Verder worden
kleine aankopen gedaan zoal s kl eding en
schoo lspullen voor kinde ren, een baal rij st,
kleine reparaties aan duurzame hui shoude lijk e
spullen, huis , fiets ct cetera. De soc iale positie
van deze k lasse is zee r kwet sbaar; men loopt
voortdurend het ri s ico af tc glijden naar de

or

onderklasse.
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De onderk lasse. de groep der a ll erannste n.
vo rmt 15.9'Yo va n (h.! totale bevo lk ing en is in de
jaren negent ig stcrk gegroeid. Deze groep Îs ni et
ve rt ege nwoordi gd in de kas11/olli doordat ze tc
we ini g gl..: ld overho udt om in tc leggen. Bovendien besc hikt ze ni el over de juiste sociale netwerken. Somm ige n uit de ze groep hebben ze i fs
nog nooit van ka sge ld ge hoord. Anderen hebben
oo il ze lf meegespee ld. ma ar door de econo mi sc he ma laise z ijn ze daartoe niet Jll ee r in
staat, wat nog ve rdergaa nde ac ht erllitgang in de
hand wcrkt.
Dit proces van uitsl uiting kan als vo lgt ve rlopen. Om de toeneme nde innatic te co mpen seren. bes luite n de spelers dc kaslllo lli-bijdragen
te verhogen. \Vie met de verh og ing kan meegaan , blijft in de kas11Iol1i. dc andere n moeten
afllaken. So mmigen sluite n z ich dan aan bij een
kasllloni met lage re inlegge n, of vormen er ze lf
een. Maar anderen moe ten van alle deelname
afz ie n, waa rm ce ze eC Il belangrijke mog e lijk heid vc rli cze- Il om hun bes wan snivca u ve ili g te
stell cn. Ik ben o nder de arm s ten in hel gehee l
gecn co ll cc ti verin gsa rran ge ll1 ent en tegengekomen; ze mi sse n de benodigde netwerk en en he t
orga ni sa ti eve rm oge n. Hct is iedcr voor zic h e n
God vOOr o ns a ll en: alle encrgi e gaa t op aan dc
da ge lijkse overlev in g. Vooral de nicuwe arme n
die vroegcr wcl van kaslllolli gebruik kon den
mak en. e rva ren dl!zC IOcsland als sc hrijnend.

VROUWEN IN KASMONI

In Surina me heerst dcopva lling dat vooral vrouwen gebruik maken va n kas1I1olli. In vee l andere
landen neemt Illcn eve ncen s aan dat ROSCA s in
de eerste plaats ee n vrOll\vcl ijkcaangelegenh e id

zijn. Anderz ijds blijkt uit de ROSCA- literatuLlr
dat ook mann en ee ll belangrijke rol spelen.
RO SCA-studi es gaa n echt er nauwe lijks in op de
ve rh oudin g tus se n manll e lijke en vrouwc lijke
inleggers. Sommige concentreren z ich al bij
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voorbaat uit sluite nd op hetzij vro uwe n he tzij
ju i.slmannen. Onderzoekers d ie Lic h conce ntreren o p de rol vnn vrouwen. associëren di e met
th ema 's als sociale a i1wnkclijk hcid. informele
soci ale netwerken. reputati evo rmin g en ve rzet./' De gcndcrautcllI'S \lemen afstand van het
economi sc h o ntwikk clin gspe rspec ti e t' door
zieh te ri cht l!11 op het e igene va n ni et-westerse
culturen , en in het bij zo nder van de leve nsw ij ze
va n vrouwen daarbinnen . In hun vis ie leiden
ROSCA s tot e ige nsoorti ge maat sc happe lijke
ontwikkelingen in uit ee nlopende. niet-westerse
gebi eden. Wat is van dit alles terug te vinden in
de S urinaam se koslllolli?
In S urinam e heersen twee o nj uiste ideeë n
over de rol va n vrouwe n in kasmolli. Ten ee rste
z iet me n he t spel in het a lgemeen als een vrouwe nzaa k. Bove ndi en gdooft men dat de rol va n
ka sv rouw meestal wo rd t vervuld door bigislIla.
eerbiedwaard ige. want ni ct meer me~s true
rende vrouwe n (zie ook Hersko vits &

Hersko vi lS 1947: 76: I-Ioetink 1956: 41). Ook in
de o udere soc iaal -we ten sc happe lijke litera tuur
word t kas/JIolli ten onrec ht e besc hreven al s ec n
vrollwenspel. Dit o nde rzoe k biedt een ve rt ekend beeld doordat he! zieh bij voorban! ee nz ijdi g concentreerde o p creool se vrouwe n ofop de
vo lks kla sse. Ee n reCent voo rb ee ld biedt het on-

derzoe k va n Van Wetering (1996) dat zich richt
op het kasl1/fm i -spel in het c reoo ls-Surinaamse
vere ni gin gs leven in de A msterdamse Bijlmermeer. Il aa r o nd erzoe kspopulatie bestaat voo rnam elij k uit vrouwen ui t de lagere klasse n.
waardoor mann elijke s pe lers buiten beeld bleve ll . l-l oewelmijn onderzoek be ves ti gt dat vro uwe lij ke spe lers ruim in dc meerderheid zijn.
blijkt ook eell (I;-l nz ien lijk aantal mannen al s
speler of kas ho ud er aan dit spaarsys teem dee l te
ne men : naar sc hatti ng vo rmen ze een mind erheid va n eende rde. Vrouwen z ijn dus wel oververtege nwoordi gd, want Suriname telt iets meer
mannen dan vrouwen. in een vc rhouding van
5 1% op 49%, maar de mann en heb ben toch oo k
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een belangrijk aandeel. Bovendien komen in
Suriname ook betrekkelijk veel kasllloni voor
die uitsluitend uit mannen bestaan, voo ral in de
werksfeer.
Erzijn aanwijzingen dat manncn-kasmofl i al
heel lang bestaan. In de jaren veerti g en vijftig
ve rtoond en ze al het typisch mannelijke karaktcr dat hen nog steeds kellmerkt , Een va n mijn
oud ere informanten we rkte toen in de ha ve n,
waa r onder de arbeiders een kasfl10lli draaide.
Hij herinn ert zich dat het voo ral een mannenzaa k was, omdat daar ee nvo udi gweg gee n vrou wen we rkten.

Ik onderzocht in Suriname in tota al 38 kaslIloni. Negentien hadden een gemen gde ge-

slachtelijke samenstelling: ze telden gemiddeld
tien spelers, waarvan dri e mannen en zeve n
vro uwen (de verhouding va ri eerde tussen 1:9 cn
5:5). De mannen verv uld en de rol va n speler en
so ms ook van kas houd er. In tien kasmoni speelden alleen vrouwen, nege n werden exc lusief
door mannen bemand . Zu lke puur ' rnann elijke'
kasmoll i komen voora l voor op plaatsen waa r
IT\annenb eroepen de boventoon voeren, zoa ls in
hel leger, ha ven loodsen, landbou wbed rij ve n,
multinational e mijnbou wbedrij ven , tax ibedrij ven, expeditiediensten va n de overheid cn in
voe tbalclubs. 7 Ook in andere opzichten onderscheiden ze zich va n hun vro uwe lijke en gemengde zustcrs. De veelge hoo rd e opvatting dat
kasmolli een vrouwenzaak is, berust dus op een
vooroordeel. Vrouwen VO nllen een meerderheid va n tweederde, maar ook mann en ve rvuIlen een belangrijke rol.
Volgens een tw eede gangbare opvatting zijn
kasv rouw en bij uitstek bigisl1la. Dit idee duikt
ook op in een enk ele wetenschappelijke bron,
bij voorbeeld bij Sansone ( 1992: 80), di e een
informante citeert di e zegt dat kas vrouwen altijd oudere vrouwen zijn . Dit wordt inderdaad
door veel creolen gezegd en nagepraat. Toch
moeten ze in hun eigen ol1m iddell ij ke omgeving
ook jonge kasvrollwen kenne n, want in

we rk elijkheid komen di e veel voor. Van de dertien kasvrouwen die ik ondervroeg, waren maar
zes van middelbare leeftijd. Bovendien, wannee r bigisma werke lijk zo ' n bijzondere status in
kaslJlol1i hadden, zo uden de spelers uit mijn
onderzoe k hen moeten ve rki ezen boven jonge
kasvrouwen. Maar zo' n voorkeur blijkt nerge ns, de leeftijd van de kasvrouw spee li voor
hen nauwelijks een rol. Ook de suggest ie dat
vroege r alte kas vrouwen wél bigisma waren, is
onaannemelijk, want de meeste bigislI1G kasvro uwen ui t mijn ond erzoe k zijn al op hun
tw intigste of dertigste als kashoudster bego nnen. Sommige n waren zelfs kasvrollw vana f
hun puberte it.
Er bestaat we l en ig versc hil tussen toen en
nu, want vroege r dwong een bigisl11G kasvrouw
meer gezag af. Oude spelers ve rtellen dat zij
haar beleid ni et ter discussie durfden stell en.
Destijds ve rdeelde ze de uitk eringsbc urt en nict
door loterij of in onderlin g ove rl eg, maar bepaa lde geheel naa r eigen goeddu nk en wie wanneer de kas kreeg uitgekeerd. De spe lers bleven
dus in het ongewisse over de uitkeringsdatum.
Ze durfden de kasvrouw ook ni et te vragen ofze
de uitk ering op een bepaalde datum konden
krijgen, dat zou vee l Ie vrijposlig zijn. Je diende
je naar haar inz ichten te sch ikken, die waren
vanze lfspreke nd de beste. Wanneer de kasvro uw onverwac hts de kas uitk eerde op een
moment dat het de speler zee r goed uitkwam,
bevestigde dit dat bigisl1lO een bijzo ndere gave
bezaten om behoeften en problemen van anderen intuïtiefaan te voelen . Een groter bewijs van
haa r wijsheid bestond niet. Zo werd het ontzag
voor de bigisl1w-kasvrollw steeds opnieuw ve rsterkt. 8
Maar de tijden zijn veranderd en de gezagsverhoudin gen met hen. Tege nwoordi g maken
de meeste bigisma-kasvrouwen gee n aanspraak
meer op absol ute autoriteit. Spelers kunnen met
hen onde rh an delen over de uitkeringsdat um .
Anderzijds heeft de bigisma niet al haar gezag
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\'c rlorc n: dc mccstc dee lnc mcrs hebbcn e r geen
enkele moei te mee \,va nncer ze de uitkeringsbeurten lOch nog naar cigen inz ic ht verdeelt. Ze
ve rtrouwen erop dat ze het ge ld op het jui ste
moment zull en o nt va ngen , want een bigisllw is
nu ee nmaal wijs. En moeht het ka sge ld Ie vroeg
of Ic laat worden uitgekeerd, dan valt cr altijd
iels tc rege len: de ka svro uw kan de beurt voorbij
la ten gaan o f het geld voo rlopig ze lfbe waren.
Kort om, hoewe l bigismo nog steed s gezag
bez itten, is de o pvattin g dat kasvrouwen doorgaans bigismo zijn o njui st. Waar komt deze
mythe dan va ndaan , en WaarOll1 houdt ze zo
hardn ekk ig stand'! \Vaarschijnlijk heeft ze haar
oorsprong in de ce ntral e rol di e c reoo lse vrouwe n vanouds in de gezins hui shouding spelen.
Vooral oud ere vrouwcn staan in hoog aanzien
wegens de reinheid. w ijs heid, betrouwbaarheid
en ee rlijkheid di e hUil worden toegeschreven .
Vermoedelijk is d eze traditionel e eerbied voor
de bigis1I1o geprojecteerd op de kasmolli. Bove ndi en kunnen spelers er be lan g bij hebben de
mythe van d e bigisllla-kasvrouw hoog te houden: op di e manie r kunnen ze kaslllo nj een
goede naam geven, als tegenwicht tegen de
s lechte reputati e die het altijd genoot bij de
hoge re kla sscn en de overheid.
Het blijft dan wel de vraag waarom er zovee l
meer vrouwen mecd oen. Waarom s preekt het
kaslI1olli-spel voo ral vrO uwen aan? Suriname
wijkt hi crin nicl a f va n de andere landen waar
ROSCA s voo rko mc n: daar wordt eveneens ecn
vrouwelijke meerderheid gerapporteerd. In al
di e landen z ijn vrouwc n vemntwoordelijk voo r
het gez inshui shoude n en he t beheer van het
hui shoudbud ge t. Ongeacht ofzece n inwonende
partner hebben , z ij organiseren het hui s houden
en moeten dus voorzien În de korte en lange
termijn behoe ften van het gez in . Doordat deze
behoelien veelomvattend zijn en z ich dikwij ls
gelijktijdig voordoen, worden vrouwen gedwon ge n hun financiën zorgvuldig tc plannen.
Spaarzaamh e id wordt dan een belangrijke
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deugd . O nd erzoek naar dc mani er waarop
Ca raïbisc he vro uwen l11 l!t ge ld omgaan. wijst uil
dal zij hct al s hun tauk zien te spare n voor
onverwac hte, hui sho ud e lijk e uitga ven ; ge ldlenen z ien zij meer al s een mannenzaa k (Senior
1991 : 99). Ze vinden dat ze dan ook ze lfllloe tc ll
besli sse n ove r de bestedin g van hun spaargeld .
Blijkens mijn vraaggesprekken voe len ook de
creoolse vrouwen in Sur; name zo 'n spaarplicht.
Van veel vro uwen die werkten in laa gbetaald e beroepe n al s sc hoonmaak ster. markt ve r·
koop ster, wasvro uw, strijk vrouw of stenenbreeks ter (brokoSIOIIVI'Ol/\I') heb ik verge lijkbare verhal e n ge hoo rd . Ze ve rdi enden niet vee l.
maar er moes t va ll alles worden betaald. Ze
besteedde n d c kasmoni- uitkerin g aan kI edin gen voed se lbo nl1 cn. kleine schulden , v loerbedekki ng, wasmac hin es, tel ev is ies of een hui s.
Van de veerti g vrouwen uit mijn onderzock
hadd en maa r liefs t 2 1 hun kasgeld gebruikt 0111
ee n hui s of erf te kopen. Zo s laa gden ve len cr
ondank s hun sc ham e le inkomsten hun droom Ie
verwerkelijken.
Kas/1/onÎ kan oo k tege moetkomen aan de
behoeft en van vro uwen die van hel inkomen van
een partner leve n (zie ook Velez-Ibancz 1983:
116 ; Senior 199 1: 11 5,139). Trot s vertellen v ier
vro uwen hol.! ze dank zij hun spaardi sc ipline hun
doelen hebben bereikt: •Als mij n man had gewerkt dan gaf hij me ge ld . Maar wat ik deed en
hij niet wi st was een dee l ervan wegzetten. Dan
kon ik ze lf ook wa t doen. zoal s schoolgeld voor
die kindere n o fi els voo r mc ze lf zoa ls ccnjurk .
Ik heb ook zo mijn naaimachine gc kocht' . Sommigen koes teren dierbare heri nn eringen aan de
keren dal ze hun partners financieel konden
bij staan: 'So ms was mijll man zo blut, dat hij me
geen ge ld ko n geven, wegens problemen cnzo.
Maar dan kwam ik nu tevoorsc hijn met mijn
spaa rge ld. Dan sc hrok hij, want hij had nooit
geweten dat ik spaarde' . Anderen gebruikten het
kasge ld voo r zich ze lf.
Een aparte groe p vo rmen de kasllloni-speel-
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sters di e kaslJloni gebru iken a ls kleine ze lfsta l1 digeonderneemster. ln mijn on derzoek voe rd en
ti en va n de veertig vrouwen zo'n o nd ernemin g:
vijfmarkt ve rk oopsters, een modi ste, twee hui svlijt stcrs en tw ee eigena resse n va n een broodj esw inkel. Voor kl e ine ondernemers is kasmoni
extra nutti g. Ze moeten ni ct a lleen hun hui shouden op orde ho ud en, maar ook hun on de rn eming.

MANN EN IN KASMON I
ROS CAs in het a lge meen en kasl1Iol1i in het
bij zo nder zijn n iet uit sluitend een vfO uwenzaak.
Wat is de rol van de mann e lijke minderheid? De
onderzoekers die z ich exc lusief richten o p de
mannen in ROS CAs, gaa n d ikwij ls implic iet uit
van ee n soc iaal -eco nomisch ontw ik kelingsperspec tief: informele roulerende spaar- en
kredietarrangcmenten bevinden zich in ee n proces van verzake lijking, en zull en z ich in de
toekomst aansluiten bij de fonn c le markteconomie. 9 In deze lijn wordt ook wel veronder-

steld dat mannelijke ROS CAs qua omvang en
financ iële inleg groter en co mmerci ë ler zijn dan

vrouwelijke ROS CAs.
In hoeverre zijn deze veronderstel lin gen van
toepassing op de c reoo lse mann en in de Surinaam se kasl11oni? De mann en- RO SCAs in Surinam e zij n wel geconcentreerd in de sfeer van
ty pi sc he lnannenberoepen, maar dit zij n doo rgaans gce n coml1lerc ië le o ndern emingen.

Hierin onderscheiden deze ROSCAs zich dus
van de ASCRAs van de hindostaa nse en Ja vaanse marktkooplui. Negen van de 38 kastfIoni
di e ik nader onderzocht, waren speci ti eke 111annen-kaslI1oni, terwijl II va n de 2 1 creool se
mannen die ik interv iewde in deze kasmoni
speelden. De spe lers in deze mann en-kasmoni
werken, kenn en elkaar mees ta l van het werk. Zij
zijn bijvoorbeeld arbeiders in de bauxiet- en
rij stve rwerkin gs industri e, werken o p de olieraffinad erij , a ls laders en lossers in de haven, ofals

militairen in het leger. Het gaa t dus voornamelijk 0111 handarbeiders di e. éül1anke1ijk van hun
we lsta nd , behoren lol de midd en- of de volks-

klasse. Administratieve beroepen lenen zich
minder voor mannen-kasl1/oni wa nt daar werken rnanll cn en vro uwen door elkaar. In aanta l
deelnemers en grootte van de inleg wijken deze
mann cn-kaslIlolli niet afvan de rest.
We l onderscheiden mannelijke kaslll oni
ziel1 door een bijzonder kenmerk: opgezet vanuil een bestaand samenwerkingsverband op de
werkplek, waa rdoor zij deel uitmaken va n een
bredcrsaamhorigheidspatfooll. Dit in tegenslel-

ling tot de andere kasf}/ol/i waa rva n de deelnemers gee n gemeenschappelijke activ iteiten uitoefe nen en meestal niet eens va n e lkaa r wete n
dat ze meespele n. In de maJlncn-kaslJloni worden ge mee nschappelijk e vergaderin ge n belegd
over de hoogte va n de inleg, de volgorde van de
uitk eringen of maatregelen tegen wanbeta lin g.
Dit overleg kan een bestuurlijke stru ctuur krij gen met een voo rz itter en ee n penn in gmeeste r.
De uitkom st wordt vaak nee rge legd 111
uitkeringssc hema 's. Daarnaas t stort de ka shouder z ijn kasrecht so ms in ee n algeme ne po t
waaruit geza men lijke uitj es worden betaa ld :
ee n etentje, een verjaardagsv ierin g of spo rtactiviteiten. De groep kan ook verd ere so lida ri teit vert o nen. Wanneer ce n co llega moe ilijkheden meI de \\'erkgever krij gt, word t een spec ial e
vergadering belegd. Waa rilll11 ell mede op g rond
va n zijn rep utati e a ls betrouwbaar kaslJlol/ispe ler kan bes luiten hem te steuncn .l()
Hoewe l de mann en-kuslllol/i ee n e ige n karakter verton en dat is verbonden met spec ifiek
mann e lijke beroepen, beantwoorden ze ni et aan
het beeld dat naar voren komt uit ond erzoe k van
mannelijk e ROS CAs e ld ers in de we reld. Deze
creoolse mannen z ijn geen ze lfstandi ge ond ernem ers maar werknemers, zodat hun kasf1Io/1i
zic h ook ni ct ri cht op de commerciële winst. Ze
besteden de uitkeri nge n voor zichze lf en hun
gezin, ove ree nkom sti g het algemeen beste-
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dingspalroon van kasmo/li-spelers. Daarnaas t
spe~lt een minderheid ViJn mannen mee in gemengde kasmoni met ee n vrouwelijke meerder-

heid.
Dit ligt anders bij een aantal hindostaanse
mannen dat [lIs markt verkopers. winkeliers of
zelfstandige boeren met commcrciee l oogmerk
dcelnl.:~1llt aan ROSCA - ell ASCRA-va rianten
van kllslI/olli. De lIitkl.:ring investl.:ren ze uits luit end in hun bedrijf 0111 de winst tc vergroten.
Zo 'n puur co mmercië le imtelling ben ik bij de
creoolse mann e lijk e kasl/lul/i-spelers niet
tegengekomen .
\Vel ve rtonen dc creoolse mannen. voora l de
kas houders. vake r dan de vrouwen een 'formele' benadering. Gebruiken en woordelluit dc
bureaucrati sc h were ld worden op de kasmol/i
toege past. Maar de Le houding beperkt zich lOt
de blliteflk<lllt va n het sys teem. voor het overige
bestaat cr geen verschil met vrouwen: zowel
mannen als vro uwen hanclclen met de benodigde za kelijkhl.:id, maar onder het taboe op al te
grool winstbejag.
In Suriname hl.:bben manncn-kaslJlolli niet
meer (kc/nemers dan dc vrouwelijke en gemcngde varian ten. Een kasgcldnctwcrk wordt
hij voorkeur niet groot opgczet omdat men de
spelers niet tc lang op hun uilkering wil laten
wachten. KaslI10lli bestaa n gemiddeld uit tien
lol twaal rdeeinellle rs en duren eenze lfde aantal
speelmaanden. Bij een grote re hoeveelheid spelers. van twintig orvierentwintig dan we l dertig
of zesend ertig. ze t men respec tievelijk twee of
dri~ si multane kaslI/o/li op. zodat twee of drie
spelers maandelijks op een uitkering kunnen
rekenen . Bij dl: typering 'grote kaslI/ol1( gaat
het du s niet om één enkele kaslllulli. maar 0111 het
aantal kasll/o1Ji dat cl.!n kas houder Iegelijk beheert. Ka smanncn draaien nict per definitie
meer kaslllol/i dan ka s vrouwen. Zeven va n de
dertien kasvroLlwcn en vijf van de negen kasmannen die ik ondervroeg, hielden cr tegelijkertijd IJleer dan twee Aa.Hllvlli op na.
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De mann e lijke spelers uit mijn onderzoek.
zowe l dc deelnemers mlll de ll1annel1- als aan de
geml.:l1gde kaslllolli. komen uit alle leeftijdsgroepen. A J1wnkel ij k va n hUil omgeving komen
ze terl.: cht in een puur mannelijke of een gemengde kas1J/{JIIi. Sommigen zijn al op de jellgclige leeft ij cl van adl" icn j[la!" met hun deeln~me
begollncn. ecn was ze lfs op zijn dertiende jaar al
kas man. Ze zijn we rk zaam in uiteenlopende
berocpcn. BijnH allemaal hosse lden ze wa t bij
om hun regu li ere inkom en aan Ic vullen.
ljliJkl.:lls mIJn onderzoek nemen de mannen
mct behulp VH n ka sgel d hun ve rantwoordelijkheid voor huishouden e n gezin. als vriend, partncr. echtgenoot of vader. Er bestaat dus gee n
s ignilicant sekseversc hil in de besteding va n
kasge ld. li et voornaam ste verschi l is dat man nelijke spckrs z ich s lechter kunnen herinneren
waaraan IC hUil ka sge ld de afgelopen jaren
hebben besteed . Een man kan zich zijn laatste
twee of drie bestedingen nog we l herinneren en
hij weel ook goed dat hij het voornamelijk heelt
uitgegeven aan tastbare za ken, ClW':lr dan ho udt
het op. Ook hebbl.:ll mannen beduidend mind er
vaak een bcsteclingsdocl voo raf'. wat mogelijk
verklaart waarom ze z ich niet zo sc herp herin neren voor welke 7ake n ze hun kasgeld hebben
gebruikt.
Ook de mannen besteden de uilkering vooral
aan duul7am e hui shoudelijke artike len en privé
behocf"ten . Ze kopen mooie spullen voor het
huis zoa ls een wasmachi ne of een Illll z iekins ta ll atie. cadeaus voor de kinderen al s een
fiets of een s Ïl.:nwd. of ze viere n hun eige n
ve rjaardag of die va n hun moeder of sc hoollmoeder. Ook worden ten behoeve van hel gezin
hui ze n ve rbouwd. auto's gekocht of gere paree rel. Eén paar stortte de uitkering op een spaa rreken in g vanwege de rentewinst. S lech ts één
doneerde hel bcdrHg aan sociale instellingen.
Mijn onde rzoek van dc Surinaamse mannen-kasmol/i gee ft dus een ander beeld dan de
a lgemene literatuur over manncn-ROSCAs.
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Wel z ijn de malll1 cn-kaSmolli verbonden met
typische mannen beroepen en ingebed in een
grocpssol idaritcit die de andere kasmoni ni ct
kennen. Mannelijke spc lers verto nen ook wat
meer fo rmee l gedrag dan de vro uwen. Maar hun
beroepen li gge n ni et in de sfeer van ondernemersc hap. Het gaa t voorname lijk om handarbeiders uit de vo lk skla sse die de uitk erin g besteden aan persoonlijke doeleinden. Slechts ee n
klein deel van de mannelijke spele rs is ze lfstan dig ondernc mcr, 1113ar oo k deze mannen gebrui ken hun kasmolli evenzeer voor privé-uitgaven
al s voor de onde rneming. Winstmaximalisatie
is geen overheersend doel , wiedat nastreeft stu it
op soc ia le sancti es. Deze mannen-ROSCAs
passe n da n ook niet in he t o ntw ikkel ingspe rspectief dat veel ROSCA -litcratuUf over mannen kenmerkt. J I

aa n hel verjaardagsfees t van moeder' , of dat hij
een redelijke claim legt op de besteding. bijvoorbeeld : 'A ls je toch geld krijgt. repa reer jij
dan die ijskast, want ik draai al voordieauto op'.
Deze aanspraak treft juist zo onaangenaam
omdat ze redelijk is: je kunt je er moei lijk aan
onttrekk e n. De spe lers wi lI en zèl fbcpal en waaraan ze kasgeld bestcdcn. 12
De standaa rdopvatt in g over hel 'Caraïbisch
gez inspa troon' is ni et van toepassing op het
kasmoni-gebruik van de mannen. Alle spelers
die ik onderzocht, droegen vera nt woorde lijkheid voor een gez in. al s vriend, partner of echt genoot en besteedden de uitkering zowe l in de
gezins- als de pri vésfeer. Wel hee rst e r een
ideologi sc he strijd tussen de sekse n, waardoor
partners hun deelname aan kasmol1i wantrou-

wig voor elkaar verborgen houden.

CREOOLSE MANNEN TEGENOVER
CREOOLSE VROUWEN

SLOTOPMERK INGEN

Ook a l wo rdt de uitk erin g dik w ijls ge bruikt om
te voorzien in gezi nsbc hoeftcn, man en vrouw
spelen daarbij meestal ni et sa men in dezelfd e
kasl11oni. Net a ls e ld ers ge ldt het als een pri vé
zaa k: in veel landen houden mann en en vrou wen hun deelname in ROSCAs zelfs voor elkaa r
ge he im uit vrees dat de ander het ge ld opeist of
weg nee mt (A rdene r 1995: 15; Niger-Thom as
1995: 107; Vélez- lba1lez 1983: 116).
Ook Surinaa ms-creoolse pal1ners doen geheimzinnig tegenover elk aar ove r hun kasmolliactivite iten. Vrouwen met partners die geen
kasmoni spelen, hebben daar ex tra reden voor,
wa nt hun mann en reagcre n vaak negatief omda t
ze het systeem onbetrouwbaar en riskant vi nden. Als spe lers hun partn er wel op de hoogte
ste ll en, ve rt e ll en ze er dikwijl s niet' bij wanneer
ze zull en o ntva ngc n.
Creoolse spelers zij n bang dat hun wederhe lft implic iet aa nspraak maakt op de uitkerin g,
bijvoorbeeld: ' Jij kunt best wa t meer bijdragen

Het is op merke lijk dat ee n o ude Surinaamse
traditie a ls de kaslI10ni va ndaag de dag nog zo' n
belangrijke plaats inneemt in de creoo lse gemeensc hap . Vroegere generati es zijn erm ee opgegroeid in ee n tij d dat banken slec ht toegankel ijk waren. De hu idige generat ie heeft daartoc
intussen een be tere toega ng, maar is toch ni et
vo ll edig bezwcken voor de c ha rmes van het
modern e bankwezen. Sterker nog, zij g reep
massaal terug op de kasmolli- traditi e toen de
economische c ri sis ee n zware tol begon te e isen.
Het kasmoni-kredi ct is immers snel e n goedkoop, zodat het z ich bij uitstek leent om de
benodigde duurzame goedere n te kopen.
Vooral creolen uit de vo lks- en de midd enklasse z ien kasmoll i va nouds als middel bij
uitstek o mmaatse happelijk vooruit te kom en of
hun posi ti e te hand ha ve n. Naar schattin g spee lt
meer dan een op de drie creolen ui! deze klassen
in kasgeld. De rijke hoge re klasse heeft er daarentegen gcen be hoefte aan, tef\vijl dc onder-

Kas11IolI;: een spaar- en k,.ed;er.~xweel1l il1 c r isis/Ut!

kl asse IC arm is om t ~ kunn en deelnemen. Vrouwcn vorm cn een ruime meerderh eid va n de
kasllloni-s pelers, waa rsc hij nlij k doordat zij Iradit ionee l ve rant woo rdelij k zij n VOO r het gezinshuishoud en, Toc h is ee n derde van de spelers man, Een aantal va n hen spee lt in exclusieve
mi:lIlnell-kasJl/o/l i op de werkpl ek. Voo r de andere mannen, di e participeren in ges lac htelijk
gemengde kaSI11 0ni, is kenmerk end dat ze medeve rant woordelij kh eid dragen VOor een gezinshui shouden,
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Een inte ressa nte vraug is hoc lang dit info rmele spaa r- en kredi ctarra ngement nog een
fu nc ti e zal blijven ve rvullen in de creoo ls-S uri naa mse gemeenschap, Daar het ook standh oudt
onder creoolse en andere immigranten in Nederland me t zij n goede sociale voo rzienin gen en
laagd rempelige banca ire instellinge n ve rmoed
ik nog heel lang, Waarschij nlijk net zolang als
deze vee lge hoo rd e verzuchtin g opgeld doet:
K aSIIIOII i (! yepijil/'l/ S/1111(1, ye/'e! [ve rl. K asllloll i
hee ft velen geholpen, hoor!].

NOT EN
, Opme rkelijk ij( de tenn 'spelen', In andere landen \\aar ROSCA s \ oorkomcn, wordt d..:/c tl'nn C\ CTlC'cns gebruikl,
naast het '\\inncn \ :l n de kas' ofhct 'ont\'angen \lIIl de prijs', Sommige auteurs \'111den deL": tentlC'n k1ci nerC'nd, Hct
IC'idttot dC' \ raag of /..asmtllll inderdaad een spd is cn /0 ja. ui t \\C'lke ~pC'klemcn te n het dan bC'~I<I:II , De
info rmaliteit van de kaslllo/li wordt snd geassocieerd met onLakelijkhcld, waardoor ~o m llligcn c r inderdaad op neer
kijken , De loterij en lk snelle ontvangst \'an een grote som geld roepen associatic!'> op met gokspelen, Ik zou daarom
dl' term 'spelen' kunnen yermijlkn, maar kies daar bewust niet voor. Omdat ik wil aansluih,'n bij de belev ing \~Hl dc
creoolse ~(/,\II/Oll/'-dl'elnl'mers hanrt::er ik in deze studie hun eigen termen , Bovendien is in de rest van mijn studie
gl'hleken dal de kl/sl/!ul/i gel'n kinderlijk spelletjc is, m.1ar een \ l't'!l\dlig 1ïnancieel arrange nwIlt dat in een aan tal
opLidl1en bl,ter functionel.,'rt dan forTll'::1c spaar- en kredictinstcllingell.
2, In mijn proefschrift ga ik ui tvoerig in op d..: grol'p creolen dit! gct!n kos/I/(JI/; speelt orde omstanuigheden waaronder
sommigen da;lrtoe ni\!t in ~taat zij n.
3. De kuers voor de Nl':dt!rlandsc gulden lag tijdens mijn eerste vcld\\'erkperiode in Surinamo.: ( 1996/19997) tussen de
sr 215 1,.'11 Sf 250. DC7c koers bo.:draagl thans (2001) ..:irca Sf R50.
4. In een van de hoofd<;tukh:/J ujt miin dissertatie bespreek ik divers\! hypothesen ovcr het untstaan va ll kwm/Oni. In
dat hoofdstuk bespreek ik ond..:r n;eer de mogelijkheid dat ktH/lloni al hl'stond onder de s laven in Suriname.
5, Ik heb hierover geen exacte gegevens verzameld, maar inlornl<lrllCIl uit ander..: etnische groepcn bevestigen mijn
indruk dat hl,.'t ÁII.\/l/olli-spel daar druk wordt beoefend. Zo \ crh:lde cen hindost:t;[flSl' dat in haar fami lie, buurt en
bedrijf vel'! kasmulIÎ \'oorkomen
h. In haar artikel lI iJl/wlI~' Use 0/ ROSCl/:ç in Ihc' Carihheal/: R(,(Hse~\' il/!,: Ihc' Uierf/IIII'(' betoogt Besson (1995) dat
Carmhi.w'/Il' vrouwe n t ij(k' n ~ de sla\'crn ij ROSCAs orga niseenkn als \onn "an "crborgl'n protest tegen kolonia le
onderdrukk in g, Op de;le diScuss ie ga ik in mijn proefsch rift IlLtgehreid in.
7. Omdal de/.e l1lannt!n-lw,\'/Iwni een eigcllSoonig karakter bleke n te hebben dat ik nader wi lde bestuderen. heb ik alle
b smannen ge~prokcn, H ierdoor 'lij n de kasmannen in mijn onder'lOCI.. wat 0\ encrtegen\\'oord igd,
S. Door dit grote Olltlag \ oor ouderen konden ook dingen misgaan . Pl'ro h cri l)lI~~rt 7kh hoe hij als klein joch elke
\\eek sr 2,50 van /ljn opa rnOöt brcngen naar een kenni s. de jonge wnt' Wanda. die een sfnWI vcrderop woonde,
Hij wist niet wat k{/.\'lIlolli was en bese ftt:: dus niet waar\'oor hij dienst deed als 'koerier'. Na de derde weck slorJli'
hij het geld in dgen I;Ik om ~noep te kopen, in plaats van het :Ian \ant' Wanda af Ic ge\ en, Pero dachl dal hij op
'sa!\:' speelde want lange tijd kraaide geen haan naar het geld. TotlJpa op een go..:d!..' dag naar tante Wanda toog om
zijn zorg7allll1 opgepolte kasgdd Ic innen. Tant' Wanda. verlegen met de silualie. vertelde hem dat ze hem maar een
klein dee l \'all de vcrwadlIe som kon bet,tlen omd:1J ze zijn inleg vunaf de derde weck nk l meer Iw<l on tvange n. Om
de andere spelers IC ku nnell ui lbetalen had ze hel tekort al die tijd 7(:Jfaange'luiverd, Pao werd gestraft mei een
geducht pak slaag , Maar waarom kwam 7ijn oneerlijkheid pas zo laat ua ll hel licht? Peru begrcl':p l:lIer dal Tante
Wanda opa al die tij d niet durfde te vragen waar zijn kasgeld bleef. uit eerbied voor lijn ouderdom.
9, Terwij l de sludies van de typische man ncn- ROSCAs gewigen van cen ontwikkclillgsperspecticL gaa t Geert?'
ROSCA -theorie niet eel1'lijdig uit van deelname van manncn. Kenne lijk "eT01l(h!rstdlk hij bij \ TOuwe lijke
participanten ook el'fl STOot potentieel voor aansl uiting op de cOlllmerciële markteconomie,
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10. Op deze bijzondere kenmerken ga ik in mijn dissenalie uitgebreid in bij de bespreking \an de functies van ka~molli
(of?Îc Bijnaar 199H).
11. Vanwege dc .:.Iècr van geheimhouding 0\ cr kaHllOlli kunnen mannen d,,:mllt.!c ook dingen doen die builen hel l.icht
van hun vrouw val Jen: een /)lIilclII'I"OI/II ' verwennen of de hIlÎfl'lIkilldert'11 iets geven. lIuewel di t in de interviews niet
is bc:.prokcn . weet ik van mijn persoonlijke mannelijke vrienden die in die si tuatie ziucll dal dal gebeurt. zonder dat
ZI! kasgdd d:wraan ~ tructlln:cl bc~tcdcn. In de meeste gevallen komt \'oor mannen die al een gezin hebben. het
huÏfellge;ill tinanciccl en emotioneel op de tweede plaats.
12. In hoeverre {Ic 1l1aIlIlCn-AuSIlIr!/li vcrwanlsctlllp verlonen met de negenticnch::-e('uwsl.' Europese arbeidersondg,Li'fngc
komt evcneens :wn dc orde inmijn dissertatie.
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Peter Meel

Menselijke waardigheid als voertuig van
emancipatie; Surinaamse geschiedschrijving en
geschiedschrijving over Suriname
Verlang
nGar de dag van de vrijheid

verborgen achter de pardàh van morgen
(Shriniviisi 1970: 20)

Maar die schelling van de slaventijd
Zal een grote rijkdom worden
Een plek waar he f licht reikt
TOl in alle uithoeken.
(5101')' 199 1: 95)

I

n zijn gedegen overziclu van recenle publi-

caties op het gebied van de Surinamisliek
laaf Halls Ramsoedh zien dat het aantal sociaal-wetenschappelijke studies over Suriname
in de ({{gelopen vijjèntwintig jaar gestaag is

gegroeid (Rall/soedh 2001). Deze toename doet
zich \1oor op uiteenlopende terrein en. Zowel op
het gebied van de politieke en sociaal-economische geschiedenis als op dat van de etni-

sche studies is de literatuur sinds /975 aanzienlijk uitgebreid. Hetze({de kan worden opgemerkl ten aanzien van uitgaven op het terrein
van de faal- en letterkunde. Ramsoedh parkeert
deze in zO'n overzicht gemakshalve buiten liet
kerl1domein van d e Sllrinamisliek. maar hef
kan niet ontkend worden dat ook z ij tof dit
gebied behoren. Wie hef geheel van publicaties
overziet, komt lof de conclus ie dat de

Surinamistiek gekenmerkt wordt door een gro te
male van disciplinaire vrijheid en thel1lalische
versc!leic/enheid.

INLE IDI NG
Hoewel het tot tevredenheid stemt dat de Su-

rinamistiek een waaier aan ve rschijningsvormen kent en een noemenswaardige productie,
vormt di t gee n reden ontspannen achte rover te
leunen en te men en dat daarmee hel laatste
woord over dit ond erzoeksveld is gezegd. Ook
Ramsoedh real iseert zich dit. In de slotbesc houwing van zijn bijdrage maakt hij een aan ta l interessante opmerkingen over de beoefenare n van de Surinam istiek en hun wete nsc happe lijke oriëntatie. Hij co nstatee rt dat de
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Meuselijke waardigheid al.\' I'oerll/ig
S urinami sti ek nog a ltijd \'oo ra l het werk is va n
cderlanders en in Ncdcrl~l1ld woo nac htige Surin ame rs en dm er gegro nd e reden is o m aan te
nemen dat de dekolonisa ti e va n de Su rinaamse
gesc hi edsc hrijv in g voo rlo pig ee n illusie za l
blij ven, Daar staat naar zijn oordeel fegenover
dat dc dominant e koloniale visie di e vóó r de
Tweede Wc reldoo rlog opge ld deed, definitief
tot het ve rleden behoo rt. Hedendaagse publicaties zijn vo lge ns ga ng bare wetenschappe lijke
sta ndaard en gesc hreven en dit di ent beschouwd te worden als een belangrijke stap
voorui t. Ra l1lsoed h zet zich af lege n het propageren van ee n Surinaams hi stori sch perspecti ef. A I te vaak leidt ee n beroep op exclusiviteit
vo lgens hem tOt eell o ngewenste politi se ring
va n standpunt en, De SurÎnami scick is naa r zij n
oordeel gebaat bij wetensc happe lijke zu iverhe id. o pen heid en uni ve rsalite it.
De evaluatie va n Ramsoedh stemt, zoa ls
hij ze lf ook aa ngee ft , opvallend ove reen met de
balans di e Gert Oostindic (1990) ti e n jaar eerder op maakt e va n de Surinamisti e k. Voor be ide
aute urs ge ldt dat zij in hun bijdragen het
hi storiografisc h ve ld deugde lijk verkennen en
hun bibliogralïsch mat e riaa l op een juiste mani er bevnlgen. Dil i.Jrlikc! beoogt de bev indingen va ll Ram socd h. zoa ls in de vorige alinea
kort sa me ngevat. in ee n bredere histori ografisc he contex t tc plaatse n en te verbin den met
gesc hiedfilosofische di scussies di e in het rece nte ve rl eden z ijn gevoerd . Het stuk is in de
eerste plaats bedoe ld als ee n aa nvulling op en
ee n verdere o nd erbouwing c.q. prec ise rin g va n
dc door Ram soedh verwoorde in zic hten, ni et
als ee n pog in g tot bestrijding of weerlegging
va n zijn standpunt en. Ik deel de opvatting va n
Ramsoedh dat de Surinam isti ck gebaat is bij
het voe ren va n o pe n debatten, maar hoop aan te
kunnen tOllen dat het voorafverduide lijken van
we tenschappel ijke uit gangspunten belangrijk
kan bijdragen lo t hel welslagen van derge lijke
gedach tewi sse Ii ngc n.
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DE ONVOLTOO IDE DEKOLONISAT IE
VAN DE SU RI NAAMSE GESCHIEDSC HRIJ V ING
In ter me n va n wetensc happe lijke producti e levere n Surinamers in Suriname een relati ef ge·
rin ge hijdragc aan de Surinamistiek. Deze co nstat erin g. di e bibliog ra fï sc h ge makke lijk kan
worden ond erb ouwd, za l door niemand worden
tege ngespro ken, Op dc oorzaken van de ze achtergebleve n participatie gaat Ram socdh in z ijn
artikel adeq uaat in. Samengevat komt z ijn argument e rop neer dat de afllankelijkheid va n
her buitenland die Suriname o p pol iti ek e n econom isc h gebied kenmerkt , zich ook uit strek t
lOt het terre in va n de wetenschap (Ramsoedh
200 I: 144- 145). Uni ek is dit ove ri gens nie t.
Wat voo r Suriname gel dt. gaa t ook op voo r
a ndere land en in het Caraïbisc h gebied. Sterker. het is ee n kwestie die spee lt in alle state n
waar een besc he iden we lvaa rt sni ve au het actief
stimul ere n va n wetenschapsbeoefening bemoeilijkt.
Is het bezwaa rlijk dat Suri namcrs in Suriname ma ar zo we inig Surinamistisehc publica ti es voo rtbrenge n? Deze vraag moel bevesti ge nd worden bea ntwoord . Elk land. en Suri name vorm t op deze regel geen uitzondering,
w il zich immers wetenschappe lijk kunnen meten met andere land en en ste lt z ich ten doel
wetenschappe lijk onder,LOek di enstbaar te laten
z ijn aan de maatschappe lijke en geeste lijke
ont w ikke lin g va n zijn bevolking. Ook de opri chting va n de Uni vers ite it van Suriname in
1966, het sluitstuk va n het Surinaamse onderwij ssystee m, weerspiegelde deze nationale
oriëntatie e n sloot aan bij de autonomie di e
Suriname op staatkundi g geb ied reeds beza t.
De uni ve rsite it - sinds het beg in van de jaren
tachti g AnIon de Kom Uni ve rsiteit van Suri name ge heten - slaagde er ec hter niet ;n een
gedu cht e onderzoeksreputatie op te bouwen .
Vooral organisatie en onuerwijs hebben tul
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dusver de aandacht van de wetenschappelijke
staf opgeëist. Deze onbalans is zo rge lijk als
bedacht wordt dat de Surinaamse nati e nog
maar kortgeleden bego nn en is het koloniale
verleden onder te brengen in een eigen hi storiografie. 1

De noodzaak van een cigenstandige positi e
op wetenschapsgebied wordt in het geval van
de Surinamisliek enigszins gerelativeerd doordat de Surinaamse gemeenschap in Nederland
na de onaOlankelijkheid aanzienlijk is gegroeid
en het perso nenverkeer tu ssen Nederland ell
Suriname intensief is. Voor onderzoekers uit
beide landen ge ldt dat z ij elkaar over en weer
bezoe ken en niet zelden het beste van twee
werelden combineren. Los van de vraag of
deze va nze lfsprek ende mobiliteit ook voor toekom stige generaties onderzoekers za l gelden,
hee ft dit gunstige uitwi sse lingsk limaat een
dempend effect op nationalisti sche claims. Het
berleiden van publicaties tot de nationaliteit
van auteurs is binnen de Surinamistiek gee n
gebruik, al appelleren onder Surinam ers 'z warte' prestaties wel directer aan gevoelens van
herke nning en trots dan 'witte' verdiensten.
In Nederland is de Surinamistiek buiten de
enge kring van vakgenoten weinig geprofileerd. Als acaden'lici binnen de humaniora en
sociale wetenschappen er al mee bekend zijn,
neigen velen ertoe het onderzoeksterrein als
een exotisch randversch ijnse l te besc houwen.
De recente ontwikkelingen in Suriname hebben dit onnalleuze beeld alleen maar versterkt.
De evidente onverschilligheid treft overigens
de Caraïbistiek in brede z in. Door menigeen
wordt dit onderzoeksgebied op z ijn best als ee n
aanhangsel van dc Latijns- Amerikani sti e k gez ien. Sinds 1975 is l1 e l imago van de Surinami stiek wel iets verbeterd, deel s door de
afstand die Nederlanders hebben kunnen nemen van hun koloniale ve rleden, deel s door de
nabijheid van Surinamers in hun directe omgeving. 'Wij z ijn hi er, omdat jullie daar waren ' is

niet alleen een verklaring die Surinamers nogal
eens willen geven voor hun aanwezigheid in
Nededand, rnaar ook een hand vat voo r onderzoekers di e in Nederland de relevantie van
Surinamistisch onderzoek willen aantonen.
Dit alles nee mt niet wcg dat de Sminamisti ek slechts een ge ring aantal beoefenaren kent.
Professio nel e Surinamisten, dat wil zegge n z ij
die aantoonbare expertise op dit terrei n bezitten en er een regulier inkomen lT\ Ce verdienen,
zijn op de vingers van twee han de n te tell en.
Groter is de groep die wel als Suril1amist aan de
weg timmert, maar hier voor niet wordt
gesa lari ee rd. Vaak betreft dil personen die
werkzaam z ijn in het o nde rwij s, in beleidsfuncti es, in het welzijnswerk ofin dejourna listi ek en daarnaast of in het ve rlen gde hierva n activiteiten als Surinamisl ontplooien. De
meeste van hen latcn op in ci dent e le bas is, voor
een relatief korte periode of na ee n actieve
loop baan in een ander beroep als Surinamist
van z ich horen. Hoewe l zich onder professionele en niet-professionele Surinamistcn zowe l
Nederlanders als Surinamers bevinden, bezetten Nederlanders het lee uwendeel van de (weini ge ) uni vers itaire posities. Als gevo lg hi ervan
zijn het ook overwegend Nederlanders di e
(doorgaans bescheiden) sub s idies voor Surinamistisch onderzoek in de wacht s le pen. De
groei van de Surinaamse gemeenschap in Nederland hee ft zich nog altijd ni et vertaald in ce n
proportionele toename van het aantal Surinamers in universi taire posities. 2
In het li cht van het bovenstaande valt niet te
verwachten dat de dekolonisatie van de Surinaamse gesc hied sc hrijvin g spoedi g ee n feit
za l zijn . Tegelijk kan de tegenvraag worden
gestcld of mcn redelijkerwij s ma g verwachten
dat de Surinaamse geschiedschrijving al gedekoloniseerd is. Zijn de decennia die verstreken
z ijn s inds de onafl13nke lijkheid voldoende geweest 0111 de grondslagen tc kUllnen legge n
voor een e igen historiog rafi e? Het antwoord op

"'el/se/Uke l..aardigheid ols
deze vraag kall a ll ee n maar ontkennend z ijn.
liet ongeduld waarmee het Westen ontwikkelingen in Caraïbische landen vo lgt en de ve rwaclltingen die hel op korte termijn van steunverlening koeste rt. doen ook al s het gaat 0111
wetenschappelijk onde rzoek geen recht aan de
realiteit en laten tl.!l1 onrechte buiten beschouwing dat Europa ze lf zijn wetenschappelijke
s uccessen evenm in Ol 'e /'lliglll behaalde.
Daarbij verdient het fl3nbeveling om rekenin g te houden meI een subtiel versch il in focus
tu sse n intellectuelen uit het Wes ten en uit het
Caraïbisch gebied. Beiden achten uni versiteiten van g root belang voo r het creë ren van
ee n inspirerend academisch klimaa t en slaan
ook de fUlletie va n mu sea. bibliotheken en uitgeverijen in dit ve rband hoog aan. De kwaliteit
en kwantiteit van wetenschappelijke publicaties vormen eveneens ee n graadmeter voor
het bepalen van de stand van het wetenschappe lijk onderzoek. Maar. zo waarschuwt
de beroemdste dichter uit het Ca raïbi sch gebied, Nobelprij s-wi nnaar Dcrek Wa lcot!, hel
gevaar is ni et denkbeeldig dat de blik op deze
mani er wordt vern auwd tot de institution e le
aspecten van hel ond erzoeksbed rijf en dat de
beoordeling van onderzoek eenzijdig hieraan
wor(l! afgemeten. Zolang men selijke vermogcns al s herinneren cn herdenken in tact z ijn en
adequaat fUllctioneren. zal cr geschiedenis bestaan en is aan dc basisvoo rwaa rde voor geschi edbeoefc nin g vo ldaan . I-Iet z ijn deze facto ren die fundamcnt eel z ijn voor de continuïtcit van hct gche ugen van een sa menleving:
'}-Ie re therc arc not cnough books. o ne says, no
th catrcs. no Illusc ums, simp ly not enough to
do. Vet. dcprived of books, a man must fall
back on thought. and out of thought. i f he can
lea m to order it, will co me the urge 10 record
and in extrc1l1i ty, if he ha s 110 mcans of recordi ng. reci tati on. the ordering of memory
which leads to mcter, 10 C01l1 l11 elllorat ion'
(Walcot! 1993: 20-2 I j.
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Wi c spreckt ove r dc dt:koloni sil tie van de
Surinaamse geschiedschrijving moel tenslotte
bedenken dat het moeilijk is 0111 het begrip
dekoloni sa ti e ove rtui gend tc olllsc hrij ven. Het
ontbreken van een eenduidige definitie maakt
het bijna ondoen lijk 0111 vast te stellen waar en
wanneer dekoloni satie begint. welke stadia va n
dekolonisatie ondersc heide n moeten worden
en \V3nnet:J' ee n proces van dekolonisatie is
voltooid. Zoals Franlz Fanoll. invloedrijk
sc hrijver en filosoof va n Martinique. in 1961 al
sc hree f: 'Omdat dc dekoloni satie ve le vormen
hee ft aangeno men. is helll1oeilijk. ze lfs onmogelijk. verstandelijk uil te mak en wat een werkelijk e dekoloni satie was en wat een sc hijndekoloni sati e: (Fanon 1971: 43 ). Men kan nog
ee n stap verder gaan e n zich afvragen of het
begrip dekoloni sa tie in het postkoloniale tijd perk nog wel vo ldoe t. Feitelijk is het begrip in
toeneme nde male onde r druk komen te staan
van het huidige glo baliseringsdenken. In staatklllldige zin lijkt het nog wel bruikbaar. maar
sociaal-economi sc h en cultureel gezien dekt
het de complexiteit van postkolonia le ve rh o udingen steeds minder goed. Hel is be langrijk
zich van bovengenoemde ove rwegi ngen bewust tc z ijn als men uit spraken doet over de
dekoloni sa tie van de Surinaa mse gesch iedsc hrijvin g

HET EINDE VAN DE KOLONIALE V ISIE?
BeilOon de koloniale visie. die voor de Tweede
Wcreldoorlog een dominante invloed had (in
Europa. maar ook in de koloniën) definitief tot
het verleden ell zijn hedendaagse Surinami sti se hc publicaties volgens universele weten sc happelijke standaarden gesc hreven ? Dit is
een ingewikke ld e kwestie, die wetenschapsfi losofische. ideologische en psyc hologi sc he
dimen sies kent en waarover in het kade r van de
SurinamÎstiek nog nauwelijks iets gesc hreve n
IS .
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Op he t oog z iet het c r tam elijk simpel uit.
Surinamers Cil ni et-Sur iname rs schrij ven o ve r
aspecten van een land, op basis van vraags tellin ge n e n methode n ont leend aan erkende wetenschappelijke di sciplines. bedie nen z ich va n
ga ng bare begrippe n, verwijzen naar voor ied ereen te raadplegen literatuur, beroepen z ich op

theorieën en modellen die toetsbaar zijn en
geb ruiken bronnen waar in ieder geval vakgeno ten toegang toe hebbe n. Doo r te werken volgens vaste weten schappe lijke standaarden kan
vastgesteld worde n of o nderzoe ke rs deugde lijk
werk a neve ren. Wi e zich a ls onderzoeker aa n
de afspraken en codes va n zij n beroepsgroep
ho udt. ma g zich ve rzekerd weten van een hoge
waardering; wie deze codes en afsprake n negee rt of sc hendt , scoo rt navena nt lager.
Toc h is het ni et zo eenvoudig. Hoewe l het
bovens taande op z ich juis t is, gaa t het voorb ij
aan het perspectief dat o nde rzoekers hante ren.
Vóór de Tweede Were ldoo rl og vie l dil perspectief in hoofdzaak sa men met de belangen
en idealen va n het moede rl and . S uriname was
o ndergesc hikt aan een zich moreel en materieel
superie ur wa nend Nederl and, dat een cultuur
en besc havi ng ve rtegenwoordigde die de
Surinaamse bevo lking vo lgens de toenmali ge
mac hthebbers al s vanzei fs prekend diende over
te nemen. Onde rzoekers - merendeel s amateurhi storici uit Nede rland - legden Suriname lan gs
de meetl at van Europees-c hri ste lijke waarden
en no rn1 e ll, en li eten z ich in hun oordee lsvorming le iden doo r Wes terse opvattinge n ove r ethi ek en esthet iek . De Surinaamse
gesc hi edeni s werd 'va n buite naf' geschreve n,
ni et 'va n binnen uit '. Suri namers waren object
van studie ell a ll ee n uit de koloniale e lite sto nden af en I OC perso nen op di e over hun land en
zijn bewoners schreve n, doorgaans echter meI
dezel fde 'geleende bri I' J
Anton de Kom goo ide in 1934 met Wij sla l'en WIJl SurÎname de eerste steen in deze
brakke vijver. Het boek, dat overige ns pas

va naf de jaren zes ti g op zijn juiste waarde zo u
worden geschat. brak radicaal met de hee rsend e ko lo nia le opvattingen. ve rschoof het pc rs pectief va n
ederl and naar Surinamc e n
trac htte een eenheids filosofie te fo rmul e ren
voor een bevolking die o p dat moment a ll esbehalve een nati e was. Hoewel in z ijn algemee nheid kan worde n ges te ld dat de gesc hi edschrij ving va n de Nede rl andstali ge Caraïben nog maa r recentelijk begonne n is o p
gelijke hoogte te komen met de hi sto ri og ra fi e
in de andersta li ge buurl ande n (Oostind ie &
Hoefte 1999: 604), is het goed te bedenken dat
Wij slaven van Suriname vier jaar eerder verschee n dan The Black Jacobil1s va n C. L.R ,
James, een boek dat ook door een ni et-professio neel hi stori cus gesc hreven is e n dat met z ijn
klassenbewuste, an tiko lon ia le toon zettin g ee n
even ve rpl etterende indruk ac hterl iet.
De Kom was met z ijn klassieke stud i9 ook
Eric Williams voor, de ee rste zwarte hi st'Ó ri cus
in de Engel stali ge Ca raïben die in 1938 promovee rde. 4 Diens di sse rtati e zo u in 1944 in bewe rkte vorm onder de tite l Capitalisf1I and
Slavery verschijn en en evenal s The 81ack
Jacobil1s een sp raakmak end bock blij ve n, Vijf
jaar na CapitalislII wui Slavely versc heen Samenleving in eell grensgebied van Rudo l f van
Lier. Hoewel academisc her va n toon ze tt ing e n
alleen op een indirecte w ijze aansluitend bij het
toenmalige politi ek-maat sc happel ijke debat
wo rdt dit proefsc hrift nog altijd besc houwd a ls
een gezaghebbe nde studie ove r de Surinaamse
plurale sa menleving. Het z ijn bovenge noemde
vier studies, waarvan de jongste dus meer dan
vij fti gjaar ge leden en de o ud ste bijna zeventi g
jaar ge leden werd gep ubli cee rd, di e in de
Nederlandstal ige en Enge lstalige Cara',ben lot
op heden doorgaa n voo r de meest invloed rijke
hi stori sc he werken. 3
Na de Tweede Were ldoo rlog zo u het perspec ti e f in Surinamistische publicaties defi niti e f va n Nede rl and naar Suriname verschuiven .

229

Mellselijke \mardiglzeid als \'oer/uÎg van emancipatie
Dit werd in be la ngrij ke ma te gestimulee rd door
de status va n a ut onoo m rij ksdeel die Suriname
ve rwie rf, de op rie htin g van de Algemene Mid-

delbare Sc hoo l (A MS) en de introductie va n
ee n bcurzenbele id voo r Surin amers di e in het

getoelst kunn en wo rden. In de sfee r va n de
;nte m a lio na le belrc kk ill ge ll uit zic h dit in de
bij zondere aa ndac ht d ie landen hebben voo r
mensenrec ht en. Un iversal isme stimul ee rt regeringe n 0 111 elkaa r o p het punt va n de na leving

buitenland wilden studeren. In Suriname werd

va n deze rechten de maat te nemen en bij ge-

in antwoo rd op de o proep va n De Kom in toenemende mate aandac ht gev raagd voor 'het eige ne' e n ginge n Surin amers zich steeds meer
afze tt en tege n inbre uke n di e hi erop door de
voorma li ge ko loni sa tor werden gepleegd. In de
gesc hi edschrijv ing kwa m het acce nt te li gge n
op de bestuderi ng va n plant age land bouw, slave rn ij e n marro nage. Hoewel hiermee voor ee n
be langrijk e acccl1l vcrschui vi ng we rd gezorgd
e n het ee nzijdig- Weste rse pe rspec tief werd
doorbroke n. werd he t defi nië re n va n het e ige ne
bemoe ilij kt door aeculturati eprocesse n di e
door de ee uwen heen (deels ongeme rkt , dee ls
geregissee rd ) hadde n plaatsgevonde n. waa rdoor ' het e ige ne' ell ' het vree mde' ee rder loten
aan deze lfde st« 111 ware n dan afzonderlijk te
onde rsc heiden e nt ite ite n. Ook door de mee rvoudige vo rm wa arin het e igene zich in Surinam e prese nt ee rde e n di e het zoeken va n ee n
ge mee nschappe lij ke noe mer and ers dan op
grond va n territ orium en gesc hi edeni s tot ee n
lasti ge maa r oo k de l ica te opgave maakte, bleef
het eigene een beg ri p dat a ls politie k en cultureel mobil isati eprinc ipe beter vo ldeed dan a ls
wete nsc happe lijk co ncept.

b/eken norm ove rschrijdin g passe nde maatrege le n te tre ITen. In het we ten schappe lijk universa lisme li gt de gedacht e besloten dat cr
maar één meth ode is om over de werke lijkhe id
wa re uitsprake n te doen e n dat wetensc hap te n
dien ste staa l va n de voo ru itga ng, bev rijding en
ema nc ipat ie va n de ge he le mensheid met be-

In geschiedfilosofisch opzicht heeft de Surinamist ick zich na de Tweede Were ldoorl og
be\Voge n tu sse n cultuurre lativisl11 c en un iversa lisme. O pmerke lijk ;s dat beschouwi ngen
hi erove r buit en het gezic htsveld van de mees te
Surin ami sten li gge n . In het spoo r van de
Ver1i chtin gsfïl osofe n en met als kerndocument
de Uni ve rsele Verkl arin g va n de Rechten van
de Me ns (1 948) gaat het uni ve rsa lisme uit van
de verond erste lling dat cr in de wereld a lgemee n aa nvaa rde nonn en bes taan , di e op all e
me nse n va n toepass ing zijn en di e uni ve rseel

hulp va n de rede. Deze positivistische opvatting vero nderstelt dat a lle mense n rede lij ke wczens zijn , l11et ee n aange boren ve rm ogen tot
rationee l hand e len. Juisl door de po litiek- maa tsc happelijke onl wikkc linge n in de 20 c eeuw
(met de Tweede We rc ldoorlog a ls dramati sch
die ptep unt ) is dezc zic nswijze steeds meer onde r vuur kome n tc li ggcn. De kritiek op het
uni ve rsa lisme heeft zich de laatste dece nni a
toegespitst op de Westerse oo rsprong van het
conce pt e n op de ve rd enkin g dat het Westen op
deze wij ze zijn g ree p op het ni et-Westen zou
will en handh ave n. Voora l het gebruik va n de
uni ve rsa liteil va n m cnsenrec ht en a ls maatsta f
bij het geven van ont wikkelings hulp is vee l
ni ci-Westerse rege rin ge n een doo rn in het oog.
De mceste criti ci va n hel uni ve rsal isme reke nen zieh tot de aa nhan gers van het C UItUlIfre latÎ visme. Ke rn hi erva n is dat culturen prin·
c ipiec l ge lij kwaardi g zij n en dat er wederzijds
respect di e nt te bestaan tussen uilecnl opcndc
waa rdensystcmc n. Het cu lt uurre lati vismc heeft
bc langrijk bijgedrage n aan het doorbreken va n

de

vanzelfsprekendheid

va n de

Eliropa-

ce ntri sc he hcge monie. Maar tegelijk is ook het
cllltllllrre lati visme ni ct onprobl e matisc h ge bleken. Het ve ronderste lt nam e lijk dat oordelen
'c u1tuurbcpaa ld ' zijn en dat het niet moge lijk is
zinvo lle uitspra ke n Ie doe n ove r andere c ulturen. De noti e va n cultuurbepaa ldhe id bergt hel
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gevaar van conservering en autisme in zich,
jui st doordat cultuurcontact en interculturele
communicatie worden ontmoedigd. Bovendien
weerspiege lt het ee n ethi sc h re lativisme, dat
ve rhindert dat agressieve e n onverdraagzame
culturen te r ve rantwoordin g kunn en worden
geroepen. In tegenstelling tot het unÎversa li sme

impliceert het cultuurrelati vismc het tolereren
van uitwassen en het zichze lf ontzeggen van
mogelijkheden hi e rover in di sc uss ie te gaa n, c r

stelling tegen te nemen af er tegen op Ie treden
(Bae hr 1989: 20- 29; Broek 1994 : 26-28; Van
Doorn 1995: 143- 155).
Het postmoderni sm e vormt de mee st uitgesprok en reacti e o p d e verworvenheden en

idea len va n het modernistische vooruitga ngsge loof. Het ke nm erkt zic h d oor ee n verregaa nde vorrn va n relati vism e en beijvert z ich
voor tekstu e le deco nstructi e, Postmoderni ste n
stellen z ich tewee r tege n de 'grote, z i ngeve nde
verhalen', in het bij zo nder het libera li sme en
het marxi sme. di e naa r hun oordee l zowe l onde rdrukkend als onwaar zijn . Tege nove r de
'gro te verha le n' plaatsen zij de 'vee lh e id van
ve rhal en' e n ben adrukke n zij dat hi e ruit gee n
cons istent sa menh ange nd ge hee l te co nstrueren va lt. Hun arg um e nt is dat aH e uitin ge n over
cultuur 'tal ig' z ijn en dat taal constructi es noo it
neutraal of obj ec ti e f kunnen z ij n, omdat ze z ic h
ri cht en o p het overtuigen, dat wil zegge n, op
het beheersen en overheersen va n anderen.
Postmode rni sten beschouwen wetenschap a ls
een instrument va n de heersend e kl asse, di e
deze aan we ndt 0 111 haar e ige nbel ang te beschermen . Gespecialiseerde kenni s wordt door
haar in gezet, ni e t om "de vooruitgang' te dienen , maar 0 111 de onderdrukte k lassen te
di sciplineren en hun emancipatie te verhinderen, Om deze ontwikke ling te stuiten , pleiten
postmoderni ste n voor d eco nstru cti e, het afbreken van d e structuur va n de grand theories, in
ee n pog in g de hege monial e cultuur va n het
Westen te ontmaskeren,

Binnen de Surina1l1istiek is de belangstelling voor filosofie en wc tensc hapstheOl'ie noo it
groot geweest. Het debat ove r het pos tmoderni sme is aan de meeste S urinamÎ sten tamelijk ge rui sloos voorbijgegaan.{, Degenen di c
e r we l kennis va n hebben genomen, waardere n
ove r het a lgem een het door postmodernisten
gepropageerde re lat iv isme als ee n bruikbaar
tegenwicht voor Europace ntri sc he op va ttinge n, Z ij huldi gen ook het sta ndpunt dat het
ve rled en onmogelijk 'vanuit z ic hze lf ' kan worden begrepen en dat beschrijvingen va n het
ve rl eden altijd d enkbee lden over e n interpretaties van dat ve rl eden z ijn . Hi er staa t tegenover
dat velen moe ite hebben rn et de o pvattin g dal
wetensch appe l ijk e uit latÎ nge n per de finiti e manifesta ti es zij n va n kwaadaardig mac ht sdenken , dat hi storisc h on derzoek geen werkelijke toega ng tot het verleden biedt o mdat een
o bjectieve int erpretatie van h et verleden onmoge lijk is en dat gesc hi edsc hrij vin g op zijn best
het producere n va n autonom e taalbollwse ls is,
Naa r hun oordeel laa t vooral deze laatste opvattin g - vruc ht va n het narrati v is me - zie n dat
het postm odern isme in zij n 'democ rati se rin gsijver' te ve r is doo rgesc hot en. Imm ers, het ontbre ke n va n vaste no rm en voo r wetenschappe lijkh e id geeft in beginsel ieder individu de
vrijhei d om te bewe ren wat hem of haar goeddunkt en maakt het o nm ogelijk z in van onzin te
ondersc he iden, waarheid van leuge n. cn
gesc hi ed interp retati e va n gesc hi ed ve rva ls in g. 7
Vanuit de ove rtui g in g dat wetenschappelijk e kennis heterogeen e n ge fragmenteerd is
en onderzoekers zich niet di e nen te ri c ht en op
'waa rhe id ' en 'o bj ect ivit e it' maa r op so lidariteit met o nde rdrukte vo lk en en culturen, voe len
Surinamiste l\ vee lal onuitgesproken, z ich
mee r aangetrokken tot de theori e van het postkolonialisme. Deze bergt een spec ifieke tijd saa nduidin g in z ich (wa nt heeft betre kking op
de gesc hi edeni s va n de voormali ge koloniën
vanaf de datum va n hun o na fllanke lijkh eid),

i\!ell.w.:'/{jke waardigheid als ,'oerfllÎg

vero ndcrstelt een nieuwe benadering V,Hl cultuur en identÎteit (gl.':cen trecrd rond concep ten
als intcrculturaliteit I.':n tran snationalismc) en
wil een principieel antikoloniale houding demonstre ren. II istorische concepten en waa rdeoorde len worden ook binnen het postkolonÎali smc beschouwd a ls uitdrukkingen van
11lacht srclJti cs. Vo lge ns de ga ngbare opvallin g
zijn postk o loni a le verho ud inge n hel onde rwerp
van 'pe rm anente onde rhande ling' en kenmerken z ij zich door hybriditeit, ambiva lentie en
mcerduidigheid . Maar meer dan het postmodernisme laaI het postkoloniali sl11c het verri c ht en va n empirisc h onderzoek toe en vindt
daardoor ge makke lijkcr aans luitin g bij de methode n en techn ieke n waarmee hi sto ri ci en soc iaal-wetensc happelijke onderzoeke rs ve rtrouwd zij n. Typerend voor het postkolonia li sme is de figuur van de migrant, die zij n
ide nti teit on tl ee nt mltl de cU/[llrele context
waarbinnen hij ope reert. De migrant is VQortdurencl ' in beweging', ove rsc hrijdt grenzen,
confro nt ee rt nOl"mcn- en waardenstelsels met
e lkaar en leve rt een eigen, steeds wisselende
bijdrage aa n het proces van g loba lisering. De
essays van Ani l Ral11da s ge tui ge n van een bijzondere affini tei t met het postkolonialisme.
Ook de we rken van G loria Wekker en (mecr
recent) Alex va n Stip riaall passe n binnen deze
theorie . ~

De beantwoording va n de vraag of in de
S urill amis tÎc,;k de koloniale visie verleden tijd
is. hangt du s in be lang rijk e mal e af van de
vraag we lk paradigma men aanhangt. Uni versalisten zull en geneigd z ijn het einde van de
koloniale visie te laten sa me nvallen met de
onaflwnkelijkhcid van Suriname in 1975.
Vanaf dat moment ging Surinam e zijn eigen
weg en heeft hel gep robeerd vanu it een eigen
o ntwikk e lin gsv isie te werke n aan de voo ruitga ng en eman c ipatie va n zijn bevolking. Relati viste n zul le n deze opvattin g afdoen a ls
naïef en w ij ze n op de a fllank e lijkheidsrel ati es
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die S urina me onde rhoudt me t de VS en Nederland, waardoor hc,;t koloniali sme, onder hel
mom va n Atlantische so li da ritei t en ontwikkelingssamenwerking, na 1975 gewoon is blijvc n voortbestaa n. Suriname is in deze optiek
onverminderd speelba l van Westerse overheersing cn voo rin genomen heid, ook in wctensc happe lijke z in,

EEN SUR INAAMS PERSPECTIEF

Ii el streve n naar een Surinnams pe rspectief
past in een lijdsgew riclll clat het cu ltuuITe lntivis l11e ee n be lang rijk e plaats toebedeelt in he t
wetenschappelijk o nd erzoek. Het sluit aa n bij
het ve rl angen naar emancipatie van voo rheen
gekolo niseerde vol ken, een drang die niet a lleen de politiek e n de sa menleving omsluit.
maar ook de wetensc hap. Onde r academic i bestaat de behoefte het verleden eigenha ndi g tc
onderzoeken, ze lf gesch iedenis te sc hrij ve n e n
toe te werken naar ee n vo lwaardige postkoloniale historiografie. Tegelijk is e r de drang
het nieuw o ntd ek te ve rl eden een plaats te geven in het co ll ectieve ge heuge n e ll bij te laten
dragen aan ee ll zich gele idelijk vormende nationale identiteit. Met dit oogmerk beperkt geschiedschrijving zie h niet tot een kleine kring
vall vakgenoten, maar heeft het ee n brede
maatsc happel ijke releva nti e.
A ls he t gaat 0 111 het benutten van gcsch iedsc hrijving voo r de 'p ublieke zaak' hebben historici in het Ca raïbisch gebied een reput at ie
hoog te houden . De namen van C.L.R. James,
Eric Will iams en Anton de Kom zijn al gevallen. maar dit rijtje kan moe ite loos worden uit gebre id met andere voorbeelde n, ook uit de
Franse en Spaa nse Caraïbe n. Het gebruik va n
gesch iede ni s voo r po liti eke doe le inden is in de
20 e eeuw liberhallpt toegenomen. in het bijzonder in l<lllden di e een revolutionaire en/of postkoloniale fase doormaken. De maatschappe-

232

Peter Meel

lijkc invloed van gesc hi edenis is in deze landen
onverrninderd groot CIl ondubbe lzinni g toekomstgericht. De fu nctie van geschiedenis laat

zich hier goed verge lijken met de functi e die
ideologie en religie verv ulden in het 19-eeuwse
Euro pa (Maingot 1992: 145-148).

Een centraa l clement in het emancipatiestreven va n voorheen geko lon iseerd e volken is

het begrip menselijke waardigheid. Dit vindt
zijn oorspro ng in de ISC-eeuwse beweging die
bekend staat onder de naam Verli chtin g. Vol-

ge ns de Nederlandse historicus Jan Romein,
di e ee n geïnspiree rde verhandeling ove r de
menselijke waardigheid schreef (Rome in
1971), maakten de Verlichtingsfil osofen zic h
ste rk voor het o mzett en van vooroordee l,
3utoriteitsgeloof en groe psdwang in vrij denken, rationali sme e n individualisme. Aanhangers van de Verlichting streefden naar ee n
ni euwe were ld op de gronds lag van rede en
ervaring, ge luk en beschaving voor de massa ,
verspre idin g van kennis op a ll e geb ied en bevrijding va n de mens va n de Europese superioriteitswaa ll . Menselijke waardigheid wilde
zeggen dat de mensheid zijn eigen lot in eige n
hand nam en zich li et leiden door z ijn e igen
rede.
Veel was er naar het oordeel van Romein
nog niet van de Ve rli cht in gsidea len terecht gekomen. Democratiseringstendensen zouden
pas vanaf de tweede helft van de 1g e eeuw
doorzetten , althans in hel Westen, en pas na de
Tweede Wereldoorlog de sfeer van de econo mi e, de cultuur en de wetenschap binnendringen. Met de men sel ijk e waardigheid was
het ronduit droevig geste ld. Romein sc hreef
zij n beschouwing kort voar de Tweede Wereldoor log, in een tijdgewricht waarin de menselijke waardigheid naar zij n zegge n een le lij k
ee ndj e was geworde n en het vee l geloo f vergde
om er de mooie zwaan in te herkennen di e zij
naar haar weze n was (Romein 1971: 145).
Alben Hel man - in zij n enerverende leven

met hetzelfde ge mak als zijn Caraïbische tegenvoeters de stoel van sc hrijve r, politicus en
historicus bezettend - kwam een hal ve eeuw
later tot een vergelijkbaar sombere conc lusie
als Romein. In z ijn bijdrage richtte He l111 an
z ich op de betekenis en doorwerking van I juli
1863, ' misschien wel de belangrijkste datum in
de geschiedenis van Surina me'. Volge ns Hc lman was cr op die dag sprake van abolitie
(afschaffing van de slave rnij), maar niet van
emancipatie (het uitsluitend verantwoordelijk
z ijn tegenover het e igen geweten). Het eerste
karakter isee rde hij als een juridische bev rij ding, het tweede als een ze lfbevrijding. Nog
altijd hadden Surinamers zich volgens l-Ielman
niet ontworste ld aan de 's lavenmoraa l' (de moraa l van de onvrije mens) en was de acceptat ie
van een ' herenmoraal' ('de ethi ek va n een volwaa rdi g, fatsoenlijk en soc iaal ve rant woordelijk mens') uitgebleven. Met verwijzing naar
de ontwikkelingen in Suriname na 1980 ste ld e
Helman dat abo li tie zo nder emancipatie leid de
tot degeneratie. Surinamers, ongeacht tot
we lke bevolkingsgroep z ij behoorden, waren
vo lgens Helman geroe pen z ich de herenmoraa l
eigen te maken , wilden zij hun land volge ns dc
princ ipes van democrati e en rechtsstaat kunnen
besturen (Helman 1994: 71-73, 82-83 , 87,
90) .9 Helman leek te suggerere n dat aan deze lfde voorwaarde vol daan diende te worden
als Surinamers in ernst ee n professionele
we tenschappel ijke traditie wensten op te bouwen.
Evenals vee l andere o nderzoekers in het
Ca raibi sch gebied hee ft l-I e lm an in zijn werk
zijn engagement nooit onder stoe len ofba nken
gestoken. Anders dan vaak wordt gedacht, wil
dit ni et zeggen dat onderzoekers zich 111et een
dergelijke opste llin g onderscheide n. Dit is
maar tot op zekere hoogte het geva l. A ll e gesc hi edschrij ving is nu eenmaal gebon den aan
tijd, plaats en o m standigheden en wo rdt gestuurd door bew uste en onbewuste aa nname s

i\f{!n'\elijke lHwrdigheid als \'oerfllig
uit het h~dcn. Los va n de vraag wat z ij hie r
persoonlijk va n vinde n, kunnen onde rzoe kers
zich ni et onttrekken Hall dc cul turele en ideolog isc he kade rs waarbi nn en z ij (uit gcwoo nt c.
nood7aak of ove rtui g in g) wcrken. HI Dit ne em t
ni et weg dat de onverm ijde lij kh e id va n e ngagemen t e n de onmoge lijkheid van waa rd ev rij he id icts an ders 7ijn dan ee ll weloverdachte
kcu ze voo r pa rlUdigheid. In het laatste geva l
beslaat het gevaar dal gesc hi cdsc hrijvi ng a fgl ijdt naar propaga nda. Dit is op z ichze lf ni et
erg, zo lan g de inte rpretati es di e door ce n partijdi ge o pste llin g worden gege ne ree rd ni et als
'de e ni ge ware' wo rdc n ge presenteerd en e r
ru imte blijft voo r a lt ernatieve lezi nge n
(Ma ingo l 1992: 169: Jonker 2001 : 101- 104 ).
Steeds meer hi s tori c i lijken be re id hun natuurl ij ke a fKeer van partijd ig heid op Ie geven
en uitgespro ken ste llin g te nemen. niet ze ld en
in een rol al s aa nklage r e n sc herprcchte r. Van
Doorn hee ft erop gewezen dat in de Nede rlandse gesc hi edsc hrijvin g va n de de ko lo ni sati e
in toene mcnde mate sp rak e is van ee n
1110rali se rin g van hel hi stori sc h bewustzijn en
ee ll hi stor ise rin g va n de publieke moraa l. Hij
ac ht d il een ongewenste ve rm e ng ing va n zaken, 33 nge7 ien het de pnlil ie k-more le di sc lissie
ve rengt 101 ee n gemn kLuc hti g oordelen over
and eren e n hi storici ve rplich t te ope reren binnen een gegeven nOrln31i ef inte rpre tatickade r.
Hel gevaar va n ' mo rele arroganti e op basis va n
hi stori sc he se lect ivileil' is daarbij vo lgens he m
reëe l (Van Doorn 2000: 3.20-24). Van Doorn is
in z ijn kriti ek bijgeva ll en doo r De Beus. di e
hi stori c i (ond er w ic Oostindie e n Emmer) erop
geweze n heeft dal z ij drei ge n te ve rworde n tot
leveranciers va n mat eri anI voo r een getui ge ni spo lit iek: 'De hi sto ri cus wordt aa nges proken als
zedenmeeste r e n mo ree l psyc ho loog. Hij wo rdt
in ge huurd al s ee n tcgclli cht cr met ee n diplom a
humanitair boekh o uden bij wi e rekk e lijkhe id
een geb rek aan professio nalite it zou ve rraden'
(Dc l3eus 2000 : 6).
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Ht: t vcr" ij t dat hi stori c i z ic h opval le nd
dien stbaar to nen aan de g rill en van ee n wee rbarstige tijdgeest treft de Surinami stiek echter
nauwe lijk s. Toegegeven, Va n Doorn en De
Be us ste ll en ee n in het oog springe nd tàce t va n
het co nt emporai n hi stori sc h on derzoek we lsprekend aa n de orde. maar zij bepalen z ich
vooral tot de gesc hi edsc hrij vin g over voo rm ali g Nedcr l allds~ lndi ë. De notie die De Beus
hee ft van Surinamistisch onderzoek is opgehan gen aan welge le ld Iwee monog rafi eë n, di e
we liswaa r de aandacht hebben getrokke n van
de Nederland se mediu. maar di e toch moe ilij k
represe nlati e r kunn en wo rd en ge noemd voor
de Su rina mi sti sc hc product ie va n de afgelopen
vij rc nt w intigjaar. De kriti ek van Va n Doo rn e n
De Beus reikt dan ook mind er vc r dan gesuggerecrd wordt cn Leg t missc hi en voo ral iets ove r
de zwakke sle m vaJl de Suri namist iek in het
koor va n de histo ri sc he we tensc happen.
Wat hee rt dit alle s te maken me t het streven
naa r ee n Surina ams perspectief? Het arg um e nt
dat ik hi e r naar vore n w il brenge n, is dat dit
va nuit het oog punt van eman c ipati e en menselijke waa rdi g he id a ll esLins gcree htvaan.ligd is
en ni et ge noeg kan worden toegej ui c ht. Het
c ige n iI1l1W(l()rO ()p dc roep V,111 Clio is nog
o nvo ldoend e ge hoord ell de eige n visie op het
nation aal ve rl eden nog 11<ll/ we lijks ge for mu leerd. Il ct be nutt en va n de met hode van oral
hi story - waarop Walcott z inspeelt, maar die
ook anderen (Iligman 1999: 247: Ooslindie &
Hoenc 1999 : 630) be pleiten - is in di t ve rba nd
niet a ll ee n waa rdevol. maar heeft oo k een hoge
Illélte va n urge ntie. Wel plaats ik vraag teken s
bij ee n ve rabso luh.:ren va n ee n 'voor ons, door
o ns'- id eaa l. zoa ls S0 111S belui ste rd kan wo rden
(Ma rsha ll 2000: 340 ). Naa rmate nalieslalcn invloed ve rli eze n e n landen opgaa n in een glohal
lI'urld is het vastklamp en aan ee n de rge lijk
principe ni el all ee n a-hi stor isc h, maar bovena l
ze lfdes tructief. Hel ri c ht en van de blik naar
binnen en het ges lot en ho ud en va n het venste r
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op de we reld leidt tot stil stand, krachteloos heid
en verstikkin g (.l ansen va n Galen 2000 : 66-69).
Aan het belang en de relevanti e va n emancipa-

ve rsalisme en relati vismc . Z ij houde n er terdege rekenin g mee dal het postm odernisme
niet zozeer een ve rwe rpin g inhoudt van de

tie behoeft niets te worden afgedaan. maar in

Verli chtingsidea len, maar eerder een radi cale

de hede nd aagse we reld kan dit all een een
emancipati e zijn die rekening houdt 111e t en
openstaat voo r ont wikkelinge n va n buitenaf.
Wetenschap en cultuur ont wi kk elen zich nu
ee nmaa l nooit in afzo nd ering en bestaan ze lfs
in toenemende mate bij de grati e va n ontlenin g
en meng ing over g renzen hee n. Scheffer
(2001 ), voor wie de kaders niet breed ge noeg
ge trokken kunn en worden, maa r wiens besc houwinge n opva llend vaak dc nati estaat tot
uitgan gs punt nemen. fo rmul eerde het aldus:
"Jui st door vreemde invloeden in zich op te
nemen kan een gemee nschap zichzelf telkens
opnieuw uitvinden, zo nde r zijn eige n bestaa n
te hoeven looc henen. Geen ze lfo ntkennin g,
maar ze i fond erzoe k: zo zo u men de kun st va n
het kosmopoliti sme in onze tij d kunnen zien' .

voo rt zetting ervan is. Di t is ee n in teressa nte
gedac htega ng, waar ze ker iets voo r tc zegge n
va lt, als bedac ht wordt dat beide denkric htinge n emancipatie als ideaa l nastreve n en, zoals
we bij Romein hebben gezien, het ve rli chti ngsdenken ve rbo nd en kan worden meI de
vrijmaking va n de me ns van de Europese superi oriteit swaan.
In de Surinami stick kan tussen uni ve rsalisme en relati visme ee n brug geslage n worden
door aan te haken bij hel beg rip creoli serin g.
Dit heeft in brede zin betrekk ing op processe n
va n cultuurcontact en cultuurverandering. In
navol ging va n Bolland ( 1992: 50-5 1) ve rsta ik
onder creoli serin g die processen va n cu ltuurverand erin g, di e in het Caraïbisch gebied bevo lkingen voortbrengen di e zieh cultu ree l onderscheiden va n de vo lken in de Oude Wereld
waar ze oo rspro nk elij k va n afstammen. Het beg rip ve rwij st meer specifiek naaf hel ontstaa n
va n ni euwe culturen al s resu ltaa t va n de ve rme ng ing va n eultuurelementen uit de Oud e
We reld . Door zij n dynamische en veelomvatte nd e karakter is hel va n dit begrip afge leide
creo li seringsmodel bij uit stek gesc hikt voor
gebrui k met betrekk ing tol gemeensc happen
waarva n dc culturcle grenze n ni et duidelij k gemarkeerd zij n en waarva n de culturele identiteit vlottend is. Het model ri cht zieh op
insluiting in plaats van uitsluiting, op 5)l'ftwikkeling in pl aats va n stagnati e, op meervo udi gheid in plaats van eenduidi gheid. Anders dan de naamgeving misschien doet vermoeden, beperkt het zich ni et tot één o f enk ele
etnische groepen, maar nee mt het etni citeit in
ogenschouw als éé n va n de factoren di e in processen va n cultuurvcranderin g ee n rol spelen. 11
Het model moedigt onde rzoe k aan Ilaa r
machtsverh oudin ge n, zowe l naar de zichtbare

HET CREOLI SERI NGSMO DEL

Bestaat e r een manie r om uni versa li sme en relati visme met elkaa r te verzoe nen en same n te
brenge n in een ni euw model, dat rekenin g
houdt met ee n opgaan va n culturen in ee n
global lI'orld? Van Doo rn ( 1995: 155-1 56) en
De Beus (2000: 17- 18) geven ee n tamelijk ontwijkend ant woord op deze vraag. Naa r hun
oord eel komt het in de hedend aagse geschiedschrij vin g aa n op het brede perspecti ef en de
kriti sche instelling va n de indi viduele onderzoeker. .l onker (2001 : 137- 141 ) is nog besc heidener. Hij pleit voor onnadru kkelijke,
geë ngageerde gesc hiedschrij ving: nu chter,
prakti sch en betrokken. Ge past hi storisch com-

mentaar gee ft naa r zijn zeggen kleine antwoorden op grot e vra ge n. Van Leezenberg &
De Vries (2001 : 202, 223) willen niet op voo rhand ge love n in een antithese tussen uni-

A1ellselUke lI'(f(trdigheid als " ol'rtuig
<lis onzichtbare manifeslat lcs ervan . De wisselwt.: rkin g tussen indi vidu. cu ltuur en maatsc happij. in het bijlonder de verhoudingen tusscn
gezagsd ragers en gelagsdiena ren. inclusier di e
tussen onderdrukkers en onderdruktcn. staat
daarbij centraal .
I kt creo ii scrin gsillodcl sluit goed aan bij
de Surill;lIl1isti sc h~ praktijk . De SurinamÎstick
kenillerkt Lich immers niet alleen door een
hoge male va n l1lultidi sc iplinariteit. maar ook
door vlol!icnJl! g renze n tusse n de humaniora
en de sociah: weten schappen. Bolland (2000:
222-223). in co n reactie op I-li gman ( 1999).

hee lt nog eens op het belang hiervan geweze n
in zij n pleidooi voo r een 'c reol ise ring va n de
Caraïbisc he gesc hiedeni s' . waa rbij de scheiding tusse n de disci plines wordt opge heve n. de
ga ngbare paradigma 's op de snijtafel worden
gelegd en ruimhartig plan ts word t inge ru imd
voor het geb ruik van orale en vis uele bronnen
en voor de in l ichten van sc hrij ve rs en di chters.
I-I e nne ssy (1992 : 196) deelt voora l deze laatste

benaderin g en benadrukt dat de mys teries va ll
de ' innerlijke w...:rkclijkheicl' ell het 'collectieve
onderbewustl ijn' va n Cal·aïbi sche volken bij
voorke ur met behulp van he t werk va n kunstenaars ontsloten moeten wo rd en. BUrion (1992)
sluit Lich hi er bij aan . In een indringe nd opstel
over Martinique stelt hij dat dc recente th eori eën va n Antillan ité en Creolité. anders dan
di e va n het Illarxisme en de Nég ritudc. we rkelijk het eigen karakter van de Franse Caraïben
problematise ren ...:n goede aanzett en geven on1
uit d...: fuik va n het Frans...: assimilatiedenken tc
ontsnappen.
Om het dilemma van de hedendaagse Caraïbi sc he intellectueel te schetsen, citee rt
BUrlon (199 2: 203) de belan g rijk ste ideoloog
va n dc Négritudc beweging. Aimé Césa ire: 'Ik

beg rl1ar l11ij zelr niet in een benauwd parti cularisme. Maar evenmin wens ik mijzelf kwijt tc
rak en in ecnllni vc rsalislllc dat tot ontbinding is
overgegaan . Er zijn twee mani eren waarop men
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zicilLeIr kan vcrn i"': ligc n: of door zich ar Ic
zonderen ac hter muren binnen het p<lrliculicr...:
or doo r oploss ing binnen het universcl~: Volgens l3urton koos Césai re uiteindelijk ten onrec hte niet voor he.!t conc...:pt va n Creolitë, 'een
intt.:ractionee l of tran sactioncel aggr~gaat van
die culturele elementen - Ca rib, Europese,
Arrikaan sc. Aziati se he...: n Levantijnse - di e het
juk va n eh; gesc hi edeni s op deze lfde grond bij een heen ge bracht ' (geciteerd in BUT10n 1992:
205). Het !1 exibe le en open model van Creolité.
dat aa ndacht vraagt voor de I,;o lllpkxil~it,
vel.: lzij digheid en meervo udigheid van een
Frans-Caraïbi sc he identiteit en dat de bestud ering beoogt van ontwi kke lingen op het gebied
van taal. cu ltuur en etni citeit. ook in verwante
s<l mcnlcvingt.:11 in ~\I1 derc we reldd elen. ontbee rt
- zoal s ook Blirlon ( 1992: 206) ze i r e rken t - een

duidelijke sociaal-politieke dimensie. Voor het
overige ve rt oo nt het ec hter een opmerk elijke
gelijkeni s met het \.: reoiiseringsillodcl va n Bol lalld. zij het dat het la . lIstc model vooral een
wetenschappe lijke theorie wil zijn en hl!t
Franse model in d.. : ...:crstc plaats l!en cultureel
id...:aal preSel1l...:crt .
De 'o",:culllenisc hc dcrinitic va n creoli sering' (Burton 1993: 20). die onmiskt.:nbaar eell
demarginali se ring beoogt va n vooral de Az iatisc he bijdrage aa n het creoliserin gsmozaïek,
ve rraadt de invloed van het postkoloniali sme
en demonstree rt de bre uk met het c ulturele nationalisme van het derde kwart van de 20e
eeuw. Ilol.!we l het model voortborduurt op deskundigheid die in de loop va n de afgelopen
vijttig jaar is opgebouwd. ve rdi ent hel aanbeve ling cr l11el CC Il ze kere nu chterheid mee om
te gaa n. Het ercoli serin gsmodel is geen panacee.! voor gesc hi cdri losotïsche of methodologisc he problemen noch voor de culturele dileillma 's waarvoor vo lkeren in het Caraïbisch
geb ied zic h ges teld z ien. Broek (1994 : 23 ),

schrij ve nd over de Benedenwindse eilanden
van dc Nl.:dl.!rl:lndsc Antillen. suggeree rt dat het
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gebruik van het model wel eens neer zo u kunnen kome n op ' een beetj e mee r va n het een en
ee n beetj e minder va n het and ere', Van
Slipri aa n LuÏsc ius (2000: 4. 10, 23) ac ht het
evenmin ' het ulti eme anal y ti sche con cept' en

slaat hui ve rig tege nove r de eenzijdi ge ' rom an-

tische' ve ree nze lviging va n het conce pt met
' harmoni euze interculturele conve rsati e'. Tege lijk ve rwac ht hij dat ee n ve rde re ve rfij ning

nn g in meerd ere opzichten ook op voor de
Surinami sti ek.
Het is echter onmogelijk de Surin aa mse geschi edsc hrij ving los te zien van een we reld
waarin info rm ati estromen over elkaa r buitelen
en de producti e, di stributi e en uit wisse ling va n
ideeën in een steeds hoge r tempo plaatsv indt.
Duide lij k is dat de S urin aam se gese hi ed-

naa ms perspec ti e f. 1-1 ct ve rl angen hi ernaar

schrij ving zich ni et aa n dit proces va n globaliserin g kan onttrekk en. Er bestaat het gevaa r
va n ve rdrinkin g in informati e di e gedominee rd
wordt door Westerse norm en en de nkpatronen,
maar er is ook de uitdag ing de eige n inzichten
aa n deze kenni s te toetsen, introspecti e te laten
samengaan met ex traversie, en in wi sse lwe rkin g met ideeën va n buitenaf ee n eige n historiog rafi e op te bouwen. Het creo liserin gsmodel
is daarbij een bruikbaar hulpmiddel. Het slaat
een brug tussen hegemoniaal uni ve rsa li sme en
onmachtig parti culari sme en moedi gt onderzoe k aa n in al zijn verscheidenh eid en
veelvo rmi gheid . Het verdient 0 111 di e reden de
voo rkeur voo rtaan te spreken va n 'geschiedschrij ving over Suriname' en ni et lan ge r va n
'Surinaa mse gesc hiedschrij ving'. Ni et de nati onaliteit va n de onderzoe ker staat immers
centraal, maar de integriteit van di ens onde r-

maakt deel uit va n een postko loni aal cmanci-

zoe k.

pati estreven, dat re spect voor de menselijke
waardi gheid centraal ste lt. Het Surinaams perspecti ef dient al s tegenwi cht voor het vaak geloochende, maar nog altijd bestaande Westerse
supe riorit eitsbese F. AI treedt dit ni et a ltijd he r-

In Oude Onbekenden, een roman waarin de
zoe ktocht naa r ee n eigen gesc hiedeni s en identiteit even stand vasti g al s ze lfkrit isch wordt on-

en toepassing van het model het hem mogelijk
zal maken om 'onhvikkelingen in de gesc hiedeni s van niet-westerse samenl ev inge n zoveel
mogelijk van binnenuit te verstaan en te besc hrij ven '. A ls het model deze po tenti e hee ft.
dan dient het seri eus IC worden genomen en in

de praktijk van hel Surinami stisc h onderzoek
te worden getoetst.

CON C LUS IE

De 'dag van de vrijh eid ' waar Surin amers volge ns Shrini vasi naar moeten ve rl angen en de
"grot e rijkdom ' die Slory voor hen in het verschiet zict ligge n, kunn en in de Surin allli sti ek
bereikt wo rd en door aan te sturen op een Suri -

kenbaa r op de voorgrond, het houdt zich
staande. Het gaal ve rborge n ac hter vee lbetekenend zwij gen, is ve rweven met de macht
der gewoo nte en wordt gevoed door aperte 011wetendh e id . . De batavieren zitten al s vlooi en
tussen onze tenen' , ste lde Shrinivasi (19 77: 26)

vast, toen hij ni et lang na de soevereiniteitsoverdracht zijn geboorteland weer bezoc ht. Hoewel hij in deze di chtregel zijn pij len
niet op de we tensc hap ri chttc, gaat deze type-

dern omen, laot Cándani (200 I: 82) éé n van

haar personages ve rzuchten: 'De gesc hi edeni s
is ni et all ee n de weerkl ank van het ve rl eden. Zij
baa nt een weg voor OIl S naar de toekomst. Zij is
niet dood. Zij ademt en doet herademen. Zij
kan on s raken als de zac hte flui sterin g va n ee n
ge li efde. Ik wil dat z ij sc hre it en lae ht, hij gt e n

zucht en herad emt als ee n pelgrim . Dat zij
breekt en zichze lf weer herstelt. Dat zij woont
in ons als ons eige n hart. Dat zij wegvaart over
onbekende wate ren en terugkeert, iede re keer
wee r rijper, verzadi gder en met vee l meer te-

Menselijke waardigheid als ,'o(!l'Iuig

gel1woordigheid: De tegenwoordigheid van de
geschiedenis vereisi onderzoekers. die zic h rekenschap geven va n hun stellingnamen en die
het debnt mei anderen met open vizier durven
aan te gaan. Alleen in kritische disclIssies worden onderzoeksthema's ve rder gevoerd en
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uit gediept. worden nieuwe vragen opgeworpen
en aanzetten g~geve n voor ve rvolgonderzoek.
Onder dergelijke voo rwaarden l1lilnifcsteert de
menselijke waardigheid zich in al haar luister
en laat zij zich kennen als de sierlijke zwaan
die zij nnar haar wezC'n is.

NOT I'N
Sl:l'p:-.i!-. 11\ er de lllogl: lij kheden \ oor ondC"rZOI:K - en ()\"Cr lk oppurtun iteit van l'en Suri n~I~lnl~e univl:rsileit überhaupl
- werd bij de Ollïell!1e opening \'[m deze instclling gevt'ntilecrd door R.A.J. \ all Lier ( I%l-(). De Uni\.oersity of thl'
Wöl Indles (UW I) \wnt wdis\\"aar eerder t:e~tichl (194R 1962) dall de lJnÎ\l'r:; ltcil \all Surin;\\ne, maar heen anders
dan de I:tat ... h: in liL' Nellcrlandse Caraïben.~{lmllisl-cnbaar /ljn slempd gedrul-t \lP hel 11l1l'lb:tuek debat in de
Engd:.taligc ( 'araïhl'n .
2. Er.:rder \ (.'rkende 11- di t thema In een inkidinJ:!:, die ik op 20 apnl 2001 hield \oor lIL' Debati ng-club Amsterdam Z.O.
11- hch in dC/l' \ oordr:lcht onder nK'!;r betoogd dal I\\artl' onder/tlcl-l'r... er \ er:.t:lIldig aan duen de minister \ an
Onden\ ij~. Cultuur e n \Velen~cll:Ippl'n (Oe & \V) IC oVl'rtuigcn \ an de noud/aal- dat liL' I\\:t rt l.' gcml'enschap in
Nederland l'en adequate af~plegeling krijgt op de Nelkrlandse UllI\er:-l1ellen, I kl ligt lil de rede dat dc minister
hierin aank'iding lal/iL'n de Koninl-lijk Nederlandse AI..adel11 le \;1Il \\'I.'tl'n:-r.: happen (KNAW) - 7ijn bdangrijk stc
ath îc!-.orgaan - II! \ ragen hicrO\ er een rapport uil k' br~ ng('n, op baSIs \\':l!lr\:ln hij bek'ld !.an untwikkelen urn de
gc\\enste inlmablag te 111:IIo,en.
J. In 1I~ slavenllJperiodc publit:eerden met name Kederl a mkrs een olln:gelmallgc :-.tmOI11 \ all rel~\l'r~1agen. geog ra fi:-che. agronol11lsdlc en etnnl()gische studies, en histori~che \erhanddmgell . De l11ee::.tll1\"luedrijkl' .~Iudies uit dele
Jleriode lijn /J1.'.\dllyl"Ïng 1'1111 (,'lIi(l/lIl. 01"01.' wild/! 1.1/.\1 ill Zllid~Alllt'I"i("(t (1770) van Jan J:tcob Il:trtsinck. Narmt""I'
o/II/il"(' .rea/"\" .('\"/iI'di!i/JlIlIgaill.\·tthe re\ 'IJ/fed lieg mes of"Sliril/(//1I ( 1796) vall (de Schut) Johll (jnbrie l SIed nlal\.
Slm'(,1I ell \ 'I"IÏ(,I/ ol/d('/" de Neder!lIIufxclte 11"('/ (I ~54) van \Volter Rober! van Ho0vell e n Gescltierfellis 1'1111 Surinall/e
(IX61) va n Julian \Volbers. In hel begin van de 20e eeuw waren venegenwüordigef:-' \'an de koloniale clitl' bel rokken
bij de ~allle n stc il ing van de (Inl op heden nog regelmatig geraadpleegde) I:·I/( ·.n·/0l'(/l'die \'1/1/ Netiedl/lIIlsch IIÎ:'.\·!III/fiii ( 191-l~ I IJ 17) en de oprichting V:l1l dc (thans onder de n:l:llll Nel\' 11; '.~1 fl/(Iill/l G'uirie/Nit'IIlI'(' Il,'st-Illdixcltt' Gids
\ ~rsdlijnendc) /lh·/- fnd/ .lcllt, Gids ( 1919). Vergelijk Ooslindie & I \ndic 1999: 601\-612 .
4. J.F.l:. . I: in:lar \\a~ in 1934 de eer:-te Iwartl: Surinamer die op een his1\lrische ~ 1tJdir.: prom\l\el:nk. Zijn di:;scnalie
/Ji;dmg(' lof dl' I.elllli.\ 1'1/1/ /tel EIIJ.!,e/.w·" 1t1.\·:,·cheIlIJt!.\"1If1l1" \"1/1/ SII/"IIIIIIII(' 18(}.J~ /8/6 t Leiden : Dubbeldeman ) had
~'chle r een relatil'fböchcidcn impaci .
5. f\ l i s ~dllen moet hil:r ouk \VaIIer Rodney's A I/Ü/IJI:I' o/II/(' GI/I '/II/('\{' /l(J/ ·l.lIIg Peop/I'. /1'(81 - /WI5 ( 19X I) worden
genoemd. al t..:111 tegenge\\oqX'1l \\onkn dat Rodney \ oora l in de Ir:uJi!ie \:111 C L.R . Jallles \\erl- Ie, Op een
\crgl'lijkhare \\ Ijle 10U ook Sanllew 1·1ira 's 'tlll Prim:\' /ol ('1/ 11/1'/ f)" J.:OIII. IJl' ge\clu"edl'lIi, \"(11/ 111'1 \'er::el il/
S/Irillllm~'. 16JO- /Y-I(J ( 19S2) lot deze categorie kunnen \\orden gcrl'kl'nd. \\are het niet dat I lira \ooral lijnen
doortrekt die al dUllr De Kom warrn uitgezet. A lle genoemde autcllrs hehhL'n met elt..aar gl'lIleen dal .t.ij gesc h icd~
:-chrij\ Ing onlo::'lllakcli.ll- \erl"ll.l1Iden achten mei hel reall:.crcn \an poillieke d()eleln~kn . Voor Ill1cr..:ssanle beschou\\ mgen hi\.'Tm er. Iie Malllgot 1992 en Sulton 1992.
6. Dit gl'ldl in het bljlOndcr \oor de hi:-1ürici onder hen. Oo~tindie & 1Ioctle j 1999: 629) hebben llnk t.;:recht gewezell
op het nagenûCg ontbreken van \\crkelijk \crnieuwemlc methoden in de Surinamistiek,loab de t..wantitatie\e en de
comparatiL'\ c benadenng, en de geringe aandacht voor gemier, 'roPldar culture', ó:ulogische geschicdenis en orale
owrle\·cring . lIetl.elj(k kan worden opgel11erkt ten aanà:n v:In de I': ngell'lalige Caraïben. Onder andere Hi gman
( 1999 : 14 2, 2-l7) hekelt de methodologische behoudzucht van llrib-Clraïblsehc hi~torir.:i di..: in de Westerse
acadcllli::'l:hc tr:ldilir.: werken .
7. LCClcnbcrg & DI,' Vries (2001: 202) ste ll en zich.lt'lf de vraag \\al h'::l pustlllodernisme cigelll ijk i~: ('e n cultuur vcr~chijnsel. een fi losofk. el'n methode of een manier van prcseilleren? Hoewel lij de indruk wckkr.:n dat alle vier
bctekenis~en \:ln t()cpa:.~ing (kunnenl/ijn, ge\'en zij geen concreet all1woord op deze vraag. Van Doorn (1995: 130)
haall met klaarblijkelijke inSICmming Ton Lemaire aan, dic op dc paradox wijStllat het postlllod(:rnisme van
binnenuit dllor hel ulli\er~alisme is aangestokcn wanneer hell'cn aigelllel'!l gddigc leer wil lijn. Ui t ruimtegebrek
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kan ik in dit artikelnicl nader op deze (en andere fund"mentclc) kwesties ingaan . Ik volsta hier met een beknopte
(en noodzakelijkerwijs sterk vereenvoudigde) uiteenzetting ovcr het postmodernisme. Voor leesbare inleidingen
hicrowT, zie Ankersmit 19R6: 171-199: Jonker 2001: 109-131 en Leezenbl'rg & De Vries 200 I: 199-224. Relevant
zijn ook Van Arnerslourt 1990 en Kuitenbrouwer 2001: 252·256.
De essays van Ramdas werden gebundeld in Rarndas 1992 en 1996. Vergelijk in dil verband ook LGijnsc & Van
Kempen (2001). die de term 'wsscnfiguur' introduceerden. Zie verder Wekker 200 I en Van Stirriaan Luïseius 2000.
In een erudiete studi.:: ovcr de m;lchtsülC!or in de geschiedschrijving van hel Caraïbisch gebied tin hl:l bijl.Onder
Ilaïti) vatte Trouillol (1995: xix) zijn uitgangspunl als volgt samen: 'lliswry is thc fruif ofpower, but power itselfis
never so transparent that ils ana lysis becomcs superfluous. The ultimate mark of power may be its invi"ibiliIY; the
uiiimme ehallenge, lhe exposition of il s roots.'
Voor commentaar op I lclmans uiteenzeuing. z ie Ramdas 1994.
Om die reden is dc discussie die Emm .... r (2001) e n Marshall (200 I) hebben gevoerd over de vraag of geschiedschrijving wetenschappelijk of maatschappelijk verantwoord moet zijn weini g vruchtbaar. In ieder hiSlori,ch werk zijn
wetenschappelijke en ideologi sche stelli ng namen terug Ie vi nden, al geven niel alle onderzoekers zich hier in ge lijke
mate rekenschap van. Bovendien rekenen ni et alle onderzoekers het tol hun taak hier gedelailleerd verantwoording
over afte leggen. Waar sommi gen de moeite nemen hun stelli ngnamen Ic expliciteren, zijn anderen geneigd hieraan
beperkt aandaehtle geven en deze meer voor .lichzelfte laten spreken.
Anders dan bijvoorbeeld Priee (2001). voor wie het begrip creoliscring specifiek betrekking hecft op de invloed van
Afrikaanse cu liuren op het ontslaan va n nieuwe culturen in Noord-Amerika en het Caraïbisch gebied volg ik
Bollnnd (1992). die. met de focus op het Caraïbisch gebied acculturalieverschijnselcn met inachtneming van allc
relevante klassen. rassen en etnisc he groepen wil besmderen.
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'Mingo, jou no man'; Oud-Sranan
verslagen van rechtszaken
Bcschrijvingc va n d~ vo lksplcmt in gc ZuriI'(/I(.J / /erJeil/ lIif /7/ ti !/'e.flell \I 'e de
eers{e SmllaJ/l\'(){)/ïlell (l{1II. De:e studie was 101
op hedell de enige hrol/ 1'(111 i/llo/'/llafie Ol/ltrelll
hCf 'TOe); ac!,{{;ellde eellwse (pre- / 765)
SralllJlu{JIl)j.o. ;ii 1/(:'1 dal . \·()mll/(~ell de he/mu\\'huorhl!id 1'(1/, de ;iI/IIell il/ /t ef Herleil/:f;'ugmellf lef' discussie sfel/ell (A nmds ( 1989. 11.)95:
Brt~J'JJ 1995: 1(11/ OOI/se/aar 1993: Sm/fh 1987:
luur/wl!l'C & Lichll'eJd 1(75). E. 'e}/(Jls andere
lIc/t{{iellde eellll'Sc hl'OlII/(:'II (O l/der (l/ulere Nep-

1

11

nam e

1'('1/

in

verhoren en

baor kllll/lell =fjl/

I '(JO/' Iillglli\lische due/einden
(hijv. Rohe!'ls 1<)Y5). Op (wIlradelI ,'{lil Arcl/(/s

!J(!/1

ik de

SUl'il/(I(/lIIse (I/,('lIi('\'('1I

ingedokel/ op

:uek naor

feksfefl ell /eks(/i'o::;lII(,fllell ill hel
Sranal/. Dir artikel is hel res/llraa/ l'llll die

=oekwc/Jr, ' Op hasis

\ 'UII

de gel'lJ/lde/l (/cht -

Sranan teksten. /.:IIIIIICII H'ij //fel
eel/ grotere precisie I ·a.w~;(ellell hoe hel \'megt'
Srallolllollgo in de:e periode eruif :ag Iliel"cloo/' is ellllllllllll'keuriger OI1IIl'O(}J"(/ fe gel 'en op
Tiende

('euII 'se

d e I'/"(wg hue de::.e UIul is olllslaan.

177(): SchuIJu/l1II 178 1,1 783: Weygwu//

/7(8) is /tel lJerleiJ/-jmgll/e}ff geschrel'en door
een ElIl'UfJe ....·e (1IIIell/: die gedurende een hep{/{/hh> fUd iJl SI/rinallle l'erhleef 11f:'r/ein ell
1Il/fell!'S als NepI'('II, Sc/Illmalll/ ell Weygral/d
schrel'ell el/er:(jds 1'001' de kolonisten die al ill
Surinallle 1'(! rh!el '(!1/ ell onder:Uds 1'001' helal/gs{e/lenden i1/ Nederlalld ,,'Oarollde!' :;('11 lOe-

komsf;ge kolonislen kOl/dell hevinden. HIII1
doe/H 'os - !{nd\\'e}j, - de le:(,I:\' d e mogelijkheid
Ie gel 'e li hllll kel/llis lïIIl d e /alll (!II de c llhll/l1'
I'on SlIril/lIl11e Ie I'erdiep en, heli Ie l·e,.,1/ukell ell
de 1\I'ujidam:\' on'> r Ie Iwleu om fuch I'uoral
naar Suriname (~l Ie rei:ell. lIel \l'aren geell

de Sranlllllekslell lIIel een talllkundig oog bekeken.
RUI/{l BeeldWlUder/JJookte een (I(/lIIaljaren
geledell Jacques Arends erop atfenl dl/r in de
Su ri lUW /JIse r('eh I hall k \'crs lagen fiTlglI/en l ell il'
Iillgui:'iten. die

hel Srall{/IIfOllgo \'Oo/'kolllen. De verhoren eH
I'ers/ogell \\ '(:'Idell lIief geschreJ'en 0111 Ie ollde/'-

II'U:ell. re verll/akell ell Ie Ol'erredeH. Hef :I}n
f}/'{)cesscl/-I'erlwalw/li l'erl/Ol'el/ rUdells rech{s;aken . U il de taalk/ll/dige lilerafuur \I'as al hekend dUf j llridisc he dOCl/lllenlen goed bnlik-

OPZET VAN li ET ONDERZOEK
De archieven v(ln de 'Soc iëtcit va ll S urinam e',
elc 'Raad van Politie e n C rimin ele Ju stiti~' en
de 'West- Indisc he Compagnie' hebben e lk een
inventaris. waarin per lblionwnmer een korte
beschrijving word t gegeve n va n de inhoud va n
het doculllent waar het foliollUIllJ11er naar ve rwijst. Op basis va n de inventa ri s maakt e ik een
selec ti e van de documenten die in aanmerking
kwamen 0111 nader bestudeerd Ic worden (verklaringen . vers lagen. verhoren. sc huldbekent eni sse n. aank lach lcfl et cetera.). Vervo lge ns
werden dc doeulllenten die bij dat inve lltarisnUlllmer hoorden. opgevrnagd en nageplozen
op het voorkomen va n frngmenten in het
Sranan. De op deze \vij ze geraadp lcegde archieve n beva tt cn nict allecn rech tszaken. maar
ook rei sjo urnalen. brieven, notulen van vergaderi ngen, lijsten van ingekomen en uitgaande
sc hcpen, ove rL.ichtCll van inwo ners per plan tage enzovoort.
Een groot gedee lt e va n dc documenten kon

o.w. Tijt/sdll'Ui "00,. Surinaamse Tàalkullde. Lellerkflllde. CU/lUur

Cl/

Gesc/liedell is ]O(l): 1.J 1-253
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Tabel I : Orer::::ichl
Toegallg:'lIl/ llI/mer

1.05.01.02

VU il

de bestudeerde archieven
Naa m

Il1veJlla r i ...,fI /111/ /li er

Archief van de West- Indi sc he Compagni e,
/ 700- / 732

11 37- 11 40

Overgekomen brieve n en papieren uit het archi ef
va n de Soc iëteit van Suriname, / 683- / 715

2 12 - 240

Overge komen brieve n en papieren uit het archi ef
va n de Sociëteit va n Suriname, / 7/5- 1739

242 - 266

Overge komen brieve n en papieren uit het archi ef
va n de Soc iëteit van Surin ame, / 740-/750

267 - 285

Overge komen brieve n en papieren uit het archief
vall de Soc iëteit van Suriname, / 75 1-/767

286 - 335

Archi eve n va n de Raad va n Po litie /669-/ 68 0 en
de Raad va n Politie en Justi tie / 680- / 6N3 en hel
Oud-Archief vall het Hof Va n Politie en Crimin ele
Justitie in Suriname

78 1 - 948

1.05. 10.04

Archieven van de Raad van Justitie 1689-/828
en het Hof va n Civiele Justi tie

298 - 955
1279- 1334

1.05. 10.05

Het archi ef van het College va n Commi ssari ssen
voor kleine za ken in Suriname / 740- / 793

134 -273

Oud-Notariee l archi ef Surinam e

-

1.05.04 .01
1.05.04.02
1.05.04.03
1.05 .04.06
1.0 5. 10.02

1.05. 10. 14

slechts via microfilm ge raadpl eegd worden,
Voo r een aa ntal \VH S zelfs dat onmogelijk , als
gevol g van hun o uderdom en de slec hte staat
waa rin ze verkeren ,2 In tabel J zijn de bestudeerde archi eve n schemati sch wee rgegeve n.
De ge noemde toegan gsnummers en in ve ntari snummers verwij ze n naar de indelin g van het
Rijksarchief.

RESULTAT EN

Het onderzoek leve rd e circa vijfhonderd
' losse' woorden o p, na as t 54 tekstfragmenten.
Hoewel de voe rtaal tijdens de ve rh oren Sran an

was, we rd dit slec ht s wee rgegeve n a ls het van

belang voor de verklaring was. Hel Nederlands
was imm ers de offic ië le voe rt aa l e n rec ht sza-

ke n waren ee n ofTicië le aa nge legenh eid . Het
betreft hier ni et steeds ve rschillende woo rden
of tekstfrag mcnten. Vaak we rden ve rschill ende
slave n opgevoerd in de rechtszaak als ge tui ge n.
Daard oo r komen sommige woorden en tekstfrag menten va ke r voor, zij het in een andere
vorm . Z ie bijvoorbeeld de volgende parag raa f
van de rec htszaak tegen de slave n van
Pall11cneribo.

Hoewel het achttiende eeuwse gebruik van
leestekens en de compl exe zinsbo uw het o p-

delen van tekstfragmenten in zinnen bcmoei-

't\li ngo,

JO/i

lijken. wijst een voorlopige ana lyse o p ee ll aan-

1/0
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tal van circa zeve ntig zinnen . Als daarvan hel

aan tal dubbel voo rkomende zinnen wordt afgetrokken. houdt men een aantal va n 55 versc hillende zinnen over. De gemiddelde LÎnslengtc is
vij f woorden. ove ree nkomsti g l11 e t de zi nslen gte va n he t Hl: rl ci n-fragmcnt (4.5 woord).
Hel oudste doc ument waarin wordt verhaald

over ee ll rec htszaak lege n een Afrik aa nse slaaf
is gedaleerd 1684.
De res ultaten va n het onderzoek zijn wee rgegeve n in tabe l 2. E~n uit geb re ide prese nt atie
va n de resultat e n in c lusie f ee n lan gere bespreking dan in dit artikel moge lijk . is tc vinden in
mijn afstudeerscriptie (Van den Berg 2000).

I-I el is 16 juli 1707 . De raadrise"al verhoorl dc
slaven Waly. Min go. Scharl e n Sarath am van
Pall1leneribo aa n de Surillall1erivier in ve rband
met ongeregeldheden op deze plalliage. I-lij besc houwt hen a ls de aanst ic hters va n de opstand
eni ge da ge n tevoren. Wat is er gebeurd'!
Palmeneribo was met 14 8 slave n in deze peri ode
de grootste plantage in de kolonic. Het behoorde
met Wate rl and e n Suril1lombo to t h CI bezit va n
de in 1699 ovc rl cde n gouverne ur Van Scharphui ze n. De slaven genoten op de ze planta ge ee n
grote vrijh eid . Deze vr ijhci d werd doo r de
nieuwe e igenaar Jonas Witse n al s ecn groot

Talu' ! 2: Chronologische disfrihllfie \'lIn Sranan tekstel/ iJl l'meg ISe eelfu 'se recJ'fs=akell

.Jaar

Toegollg\'('ode

11/ I 'eli f(1 risl1// lil/li er

Folio

1/I/I11I11el'(.\)

Aal/ral
fek.,'({i ·agm ellleil

170 7

1.05.0~.0 I

234

257/268127 1/272

10

1745

1.05. 10.02

798

10

1747

1.05. 10.02

929

-

1755

1.05.04 .06

296

674

I

1757

1.05 . 10.02

942

260/26 1/269

5

1759

1.05. 10.02

947

-

6

1760

1.05.04.06

309

47/-

2

176 1

1.05 .1 0.02
1.05.04.06
1.05.04.06

805
3 12
313

81
307/3 18

I
I

1.05. 10.02
1.05.04 .06

806
3 15

336/347

3
5

1763

1.05.10.02

808

-

2

1766

1.05.04.06

330
33 1

116
429

I
I

1767

1.05. 10.0 2

8 13

-

I

1762

Totaa l

-

I

4

54
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nad eel gezie n. Hij besloot een ei nde te maken
aan allerlei voorrechten. Toen de slaaf Millgo
zijn vrouw wilde bezoe ken die op de nabij
gelegen plantage woonde - iets wat voorheen

mie man (Sociëteit van Suriname; verder
SvS, in v. numm er 234, r 257 rO , 16-18 juli
1707, zie ook afbee ld ing I)
1

was toegestaan -, bes loot Jonas Witsen dit te

Scharl en Baratham herinneren zich het ge-

ve rbi eden. I-lij hakte Mingo 's kano in stukken
waardoor deze de plantage niet kon ve rlaten. Uit
rru slralie en woede ovcr deze gang van zaken

sprek tu sse n Wa lye n Min go a ls vo lgt:

ve rli et Mingo de plantage. Enkele dagen later
kwam hij teru g. voo rnemen s om compensa tie te

eisen voor zijn gebroken kano. Na overleg meI
Waly g ing hij naar hel huis van de opzichter,
vergeze ld door een grote groep slaven.
Jn

hel ve rhoor wordt het gesprek meI

'Cing Wa/ij uit de galerij en sprack
mlngo die voor het huis onder de hoop
stont3 met deese woorden aan, Mingo
jou no man, waarop mlngo seijde mij
man, jou gho tham sey Wa/ij, daarop
sij aHe naar de negerhuijsen gIngen
met groot geras en vertier' (SvS 234,
f 268 va, 16-18ju li 1707)

Mingo door Waly al s vo lgt weergegeven:

'en seijde tegens zijn broeder (die voor
thuijs stondt) mingo jou no man
waarop den se/ven hadde geantwoord

'met deese woorden aan jou no man,
waarop Mingo seijde Mi man, jou go
dan seyde Wa/I; op welde woorden
mingo niet a//een met a/ de negers hem

'Mil/go, JO/i

volghde en veel riepen al voortgaande
dat sij alle naa het bosch soude gaan'
(SvS 234. f 272

,,0.

/10 lIlllIl '
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234. f268 v o , 1618 juli 1707. zie ook afbeelding 2)

de negers huysen'(SvS

16-18 juli 1707)

Een van de andere stukken van de rechtszaak
betreft een karakterschet s van Mingo, Uit dit
docl/ment blijkt dat Mingo vaker wegliep en
rege lmatig in vechtpartijen verwikkeld was.
Ook in dit doclImcnl komt Sra nan voor:

'doch de directeur nam sijn stock sloeg
en goljde die op sljn hUid den genoemde neger gebruijckte 'telkens
dese woorden, mi wanti dat en raapte
eijndelljk de stock ( ..) gingh de directeur uijt de galderije hem weder met
een stock begroete den neger gebruickte weer de vorige waarde mi
wanti dat jou na meester voor mi en
glngh soa raasende en scheldende naa

Deze zinnen Mil/go, jO/I 1/0 1/1(//1 - Alti mali JO/I go dali en (mi) I\'allli dm - (mi) Itwlfi dm -

mees'"r I'oor fIIi zijn de oudste zinnen in
het Sranan nu bekend: ze zijn zel fs ouder dan
het vee l be ~pro k e n I-I crl ein- fragm cnl uit 1718.

jOll110

DE Z I NEN UIT 1707
De waarde van de zinnen uit 1707 schuilt niet
alleen in het feil dat ze de tot op heden de
oudste tekst in hel Sranan vormen. Ondanks de
geringe omva ng - slecht s twaalf zinnen, waarvan drie driemaal hcrhaald en twee twecmaal werpen ze een blik op de structuur van het
vroeg achttiende eeuwse Srana n (zoa ls het
werd gesproken door Wal y en Minga). Daar-

Margot van den Berg
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naa st kunnen ze gebruikt worden om de ge ldi ghe id van ee rde re c laims omtrent het vroeg achtti ende eeuwse Sranan te teste n. Nee m bij voorbeeld de z inncn uit Mill go's karakterschets:

I. nit wanti dat
nu/ik+ ni ct wi ll en dat
' Ik wil dat nu/ni et'

2.jou no meester voor mi
jij ni ct meester voo r mij
' Jij bent ni et mijn meester'
Het eerste voorbee ld is opmerkelijk, aangezien
het onderwerp in de zin nict lijkt te worden
uit gesproke n in tegenstell ing tot wat het geva l
zo u zijn in hedendaags Sranan. Dit ve rsc hijnsel
zo u ee n indicati e kun nen zij n dat het Sra nan
zoa ls het door Mingo werd gesproken in 1707
nog 'jong ' was, met andere woorden nog ni et
vo ll edi g uitgekristalliseerd. Het weglaten van
het onderwerp komt ond er andere voor in
pidgins, maar dit ve rsch ijnsel komt ook voo r in
het Enge ls en in het Nede rland s. We kunn en

geb ruikt wordt (na nn ' het is nu dat ( ... )'J, mits
nl.t ' nu ' betekent. Deze co nstru ctie komt va na f
1765 voor. Dit zo u wedero m een indi catie kunnen zijn dat het Sranan aa n het beg in va n de
ac htti ende ee uw nog niet di e kenm e rk en ve rtoont die hel later we l heeft.
Aan de andere kant. I/Ü zou ook ee n samentrekking van II1Î ' ik' en no 'niet' kunnen
z ijn , door de verslaggever verstaan als een
woo rd dat kl on k al s !lil en du s al s zodanig
opgesc hreven. A ls dit de j ui ste ana lyse is. dan
heeft het ee rste voorbeeld we l een o nderwerp
en staa t nü (zonder na, z ie boven) op de juiste
plaats. Mingo zegt ' ik w il dat ni et'; hij bedoelt
' ik wil gee n s laag'. Het tweede voorbee ld: jou
na meester voor mi is een ge lijkstellende
predikatie, waarin het koppe lwerkwoo rd niet
wordt uitgedrukt. In Herl ei n (1718) komt een
bijna identieke z in voor:

3. Oe som bady Mastre vor joe.?
(Herl ein 171 8: 28 1)
w ie meester voo r jou
' Wie isjo uw meeste r? '

Tabel 3: De omwikkeli/1g van hel koppehverk1voord in het achtTiel/de eeuwse Sranan
Presentatieve predicatie

Dat is QUClss ie.

Nomi nal e predicatie
( I. id entifi cat ie; 2. desc ripti ef)

Locatieve
predi cat ie

Adject iva le
predicatie

I)Quassie is "lijn broeI:
2)Quassie is een kundige dokte/:

Qllassie is
in hel bos.

Quassie is
fa lIlastisck

?

0

17 18

?

cl765

da

0 1da

de

0

1783

da

01dalde

de

0

0

du s ni et uitsluiten dat deze construct ie hi er ni et
ontleend is aan een va n deze ta le n.
Een andere opmerkelijke co nstructie is het
gebruik van het woord l1i(' , waa rsc hijnlijk met
nadruk uitgesproken , op een pos itie in de z in
waar in latere stadia een construc ti e met na

Het o ntbreken van het koppelwerkwoord in
deze contex t is overeenkomstig de bevindingen
va n Jacques Are nds. Hij onde rzocht de o ntwikkeling van het koppelwerkwoord in het Sranan
in ve rschillende bronnen uit de ach tti ende, ne~
genti e nd e en twintigste eeuw. Het voert te ver

·Alillgu. .1011 110 11/(111 .

om IlU el.!n \'o lkd ig overzicht tI.! geven va n dit
onderzoek. Tabel 3 is een sc hemalisch over7.icht va n dc ontwikkeling va n het koppelwerkwoord. Op de horilontalc as van tabel 3
staan de ve rschillende soorten predikatie vermeid, op de verticale as het tijdspad. Voor meer
inforll1a1ic ovcr dc ontwikkeling van het
koppe lwcrkwoord. aanverwélnlt: constructi es en
dc gevolgen van dit onderzoek voor ee n verklaring hoc het Sranan heen kunncn ontstaan, ve rwijs ik naar Arends (1986,1989.1995) en Van
den Berg en Arends (200 I). waarop dit deel vun
dit artikel gebaseerd is.
Terwijl in het vroeg achttiende eeuwse
Sramll1 in gee n enkele constructie waarin eell
koppelwerkwoord i:O U kunnen voorkomen. het
koppelwerkwoo rd werd uitgedrukt. is dat aan
het eind van de <lchuicnde ecuw wel het geval.
zoals ook uit tabel 3 blijkt . Dan komcn zowe l
de als da rege lmatig voor als koppelwcrkwoord. naast co nstructies zonder koppel werkwoord (0). In zinnen uit verhoren die
plaats vonden in 176 1 en 1762, komt da voor:

4. mi da bossiman
(1.0504.06. 3 13. f 318 voo 17(1)
Ik zijn bosman
' I k ben een bosneger'

5. Wie da ningre voorjoe
(1.05.1002. R06. f - voo 1762)
wij zijn neger voo r jou
'wij zijnjollw slaven'
Z in 4 is een voo rbecld van desc ript ieve, nominale predikatie: zi n 5 VHn identificerende nominale predikatie . Tot circa 1770 werd da gebnlikt om beide soorten nominale predikatie
uit te drukken. naast de mogelijkheid om he!cll1aal ~een koppelwerkwoord te gebruike n.
Daarna. vanaf Schlllllallll (1783). Ireed t cr ee n
sc heiding op: do wordt dan geb ruikt in identificerende constructies zoal s (5). In zinnen zoals (4) wo reil dan steeds vaker de gebruikt om

2~7

descripti evc nominale predikatie uit IC druk ken. in plaats V<l n do.
De 7inncn in (4) ell (5) ondersteunen deze
bevindingen. Ook onderstcunen zij de cluim
dat de sc heiding tusse n de en do niet eerder
plaats heeft kunnen vinden dan in de zeve nti ger
jaren V<l1l de nchllicnde eeuw. Hoewel (4) een
voorbee ld va n desc ripti eve nominal e predikatie is en (5) eell voorbeeld van identificerende nominal e predikatie komt in bcide zinnen het ze lfde koppe lwcrk\voord voo r: da,
Het koppelwerkwoord da komt in de data
twee keer voo r in presc ntatil..:vc zi nllen:

6. da him
(1.05.10.02. 9~7. f- ,": 1759)
het- zijn hem
'het is hem'
Ook dit fragment komt overeen met Arends'
bevindinge n: In Van Dyk (circa 1765) komt
deze constructie vaker voor. Daarnaast versc haft deze vondst bewijs voor de claim dat
prcscntatievc zinnen zoals (6) het startpunt
vormden voor de ontwikke ling van do (oorspronkelijk was da niet ee n koppelwerkwoord
maar ee n voo rlléHlll1woord met de betekenis
'dat'). Predikatie van adjectieven wordt nict
door middel van koppe lwe rkwoorden uitgedrukt. Adjectieven gedragen zich eerder als
werkwoorden. In dc data komt één dergdijk
geva l voor (7), bijn,) identiek aan een uitroep in
Stcdmall ( 1790) (8):

7. Argus, mie dede
(1.05.10.02.947. f - voo 1759)
Argus ik dood
'Argus. ik ga dood'

8. Massera, we Dede
(Stcdman 1796: 434)
master wc dead
'master, we're going to die'
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Een laatste type zin waarin koppelwerkwoor·
den zo uden kunnen voorkomen is de locatieve
constructie. Vijf zinnen kunnen als locatief

aangemerkt worden, onder andere ( 9) en (10).
In deze z innen is het koppelwerkwoord de(e)

aanwezig. Zie ook tabe l 3.

(b) M.: mij man
(c) W:jou gho tham
13. (a)W: jou no man
(1.05.04.01,234, f272 vo; 1707)
(b) M.: Mi man
(c) W:joit go dan

9. hoe sambre dee

De letterlijke vertaling luidt als volgt:

(1.05 . 10.02. 798. f - vo; 1745)

(Ila', 12a ', 13a ') W: Mingo.jij niet man
(1Ib', 12b ', 13b ') M.: ik man
(12e', 13e') W :j ij gaan dan

wie zijn-daar
'wie is daar'?'

la. voevoereman de na hosse dappe
(1.05.10.02,808, f - vo; 1763)
dief zijn LOC huis daar
'er is een dief op het dak van het huis'

Wat er bedoeld wordt, is dit:
(Ila', 12a ', 12a ') W:'J ij hebt het le f niet' (om
compensatie te eisen)

( 1I b', 12b'. 4b') M.: 'Dat heb ik wel'
(l2c ' , I3c') W: 'Ga dan '

Kortom , het koppelwerkwoord in deze data ge-

draagt zich precies zoals verwacht (Arends
1989). De data uit de juridi sche archieven 1110-

Man met deze bete keni s komt ook in andere
bronnen voor:

gen dus beschouwd worden al s een betrouwbare weergave van het vroeg achttiende

14. you man.? da boy (asi

ee uwse Sranan - er z ijn geen grote verschillen

(Stedman 1790: 103)

aangetoond tu ssen deze data en data uit andere

jij man het-z ijn jongen manier
'Ben jij een man? Je gedraagt je als een jongen.'

bronnen. Het werpt echter ook een Jlieuw licht
op dcze laatste bronnen: blijkbaar z ijn ze niet
zo onbetrouwbaar als sorns wordt gedacht.

15. Ai ba'! joe man!(Focke 1855:76)
'MAN', WERKWOORD OF
ZELFSTANDIG NAAMWOORD"

nou maat j ij man

'N u, maat! Gij zijt bij de hand' [Focke 's oorspronkelijke vertaling]

Op het eerste gezicht lijkt de structuur van de
zinnen in het gesprek tussen Wa lyen Mingo
geen aanleiding te geven tot discussie. In (I I ,

In deze zinnen heb ik I/Ian steeds geanalyseerd
als een ze lfstandig naamwoord in een nominale

12 en 13) worden de zinnen herhaald, di tmaa l

predikatie zonder (uitgesproken) koppelwerk-

zo nder de context.

woord. Deze ana lyse wijkt af van het modern
Sranan. In modern Sranan is man namelijk een
hu lpwerkwoord en heeft het de status van zelfstandig naamwoord in zinncn zoals (11-12 en
13) geheel verloren. Een voorbeeld van111all als
hu lpwerkwoord in modern Sranan is (16), opgenomen in Suriname door Donaid Winford
tijdens zijn veldonderzoek in 1994:

11. (a) W: mingo jou no man
( 1.05.04.0 I, 234, f 257 rO; 1707)
(b) M.: mie man
12. (a) W: Mingo JOu no man
(10504.0 1,234. f268 voo 1707)

'Mil1go. ioti

16. a dlfi k 'fa/ek, yu no man bai en. Mi
no man(Winlord (2000: 77)
hel duur ve rschrikkelijk jij niet kunnen kopen
het ik ni et kunnen
'Het is ve rschrikke lijk duur. .Ie kUilt hel niet
kopen. Ik knn het niet'

Winford annlysecrt

IIIf1I1

als eell hulpwerk-

woord va n modaliteit. dat wordt geb ruikt door
sp reke rs om hun (on-)vermogcn als gevo lg van
dc li chamelijke toestand van de spreker, of
door krachten die de spre ker niet con trol eert
(natuu rwe tt en, ongeluk en ge lu k, armoede). uit
Ie drukken . Voorbeeld ( 16) illustreert hel onvermogen va n iemand om een broodje met pindaka;Js te kope n: ie hee ft cr het ge ld niet voor,
Hal verwege de negentiende eeuw komt mali
ook als een (hul p) we rk woord van modaliteit
voor:
17. Mi no man moro(Foeke 1855:76)
ik niet kunnen mee r
'ik kaJlnie t meer ' [Fockc's oorspronke lijke verta lin g]

Over de oorsprong van

IIWII

merkt Winford

(2000) op dnt hel waa rschijnlijk afstaml van
1111111. een hulpwerkwoord v3111110daliteit in versc hi ll ende traditi o nele. Engelse dialecten, Dit
lijkt mij zee r onwaa rschijnlijk. aangezien de
betekenis van 1111111 versc hilt vélnmon: J\tfull bete kent ' moelen', te rwijl mall betekent 'kunnen' , Damnaast blijkt dat mlill voorkomt (voorkwam) in hel midwcslcn va ll Engeland (Orton
& Barry 197 1). Vanuil dil gebied zij n er nauwc lijks mense n naar het Caraïbische gebied
getrokken , Hoc heen man dan uit 1111111 kunnen
ontstaan '!
Méér voor de hand liggend is de veronders tellin g dat cr vanaf de achttiende ee uw een
ve rsc hui vi ng in de statu s van 1/1lI11 (van ze lfstandig naamwoord naar werkwoord) heeft
plaa ts gevonde n. tc rwijllllul/ ook al s zelfstan-

ilO
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1IIt111'

di g naam woord is blijv. . . n bestaan, Waarsc hij nlij k is (I X) de ce rs te vas tgl:kgde I,i n die
van dele versc hui vin g ge tuigt. I-lier word t /1/(11/
gebruikt in co mbinatie met het hulpwerkwoord
van toekom stige tijd S{J. Het is ee n duidelijk
bewij s van dc nieuwe statu s vanlllaJ/ als werkwoord; hel kan gecombineerd worden met het

preverbale partikel

VII.

IR. ju sa mann va tjari dart!.?
(Sehul11ann 17R3: 185)
jij zullen kunnen om dragen dat
'Zou jij dit kunnen dragen?'
('wirs i du dic!:ies tragen könn cn'!' [Schul11ann 's
oorspro nke lijke vertalin g])
Dat IlIUIl aan het eind van de achttiende eeuw
e n 7clf:'-i halverwege dc negentiende eeuw nog
ni e t he lemaal de ove rstap heeft gemaak t va n
ze lfs tandig naamwoo rd naar werkwoord, blijkt
uit de aanwez igh e id van het woord va ({oe) in
(t 9) en (20), I n an dere achttiende eeuwse bronnen zoa ls II cri cin (1765). NepvcLl (1770), Van
Dyk (circa 17(5) cn Wcygandl (1798) koml
deze co nstru cti e ("Uil/-Fa-werkwoo rd) niet
voor. In cle twinti gste eeuw kan 1'a (jóe) worden
wegge laten, ""/clII kan dan 'zonder hulp van
wl(joe)' vóó r een ander werkwoord verschijnen. zoa ls uil (16) blijk!.

19. mi no mann va hoppo datti
(Sehul11an n 1783: 1R5)
ik niet kunnen om op-till e n dat
'Ik kan dat ni et optillen'
C ich bin ni c ht sliuk ge IllIg 1I1ll das aufzuhebcn'
[Schllmann 's oorspronkcl ij kc vertal ing])

20. Mi no man (oe doe dafti
(Foeke 1855: 76)
ik ni et man om doen dat
'ik ben ni et man s genoeg om dat Ie doen: ik kan
dat ni et doen'
(Fockc 's oorspronkcl ijkc ve rla I ing)
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Terwijl Schul11ann

111011

pall

in (18) wel als een

we rk woo rd beschouw\. lijkl di l in (19) niel hel
geval tc zijn: mi ilO 11101111 ve rtaalt hij met ' ich
bin ni cht stark gl!llug'. oftewel -ik ben niet
sterk genoeg'. Dit is op merk elijk, want in
Schumann '5 woordenboek slaan ( 18) en ( 19)
onder hetzelfde lemma opgetekend. Blijkbaar
besc houwt Schumann I//(II/ in ( 18) we l ats een
werkwoord en in (19) niet.

tien Berg

die wat betreft dc betekenis iden tiek Îs aa n
( I I), (12a en b), (l3a en b). (14) en ( 15) opmerkelijk .

21. Fom mie, effejou da wan manl
(Sc houten 1783: 35 )
slaan mij als jij zijn een man
'S la me. als je een man bent (als je het Ier
hebt)"

Fockc gee ft twee mogelijke ve rtalingen va n
IIIUI/

in deze construct ie: ' ni et man s genoeg

zijn ' én 'n iet kunn en". Het versch il tussen de
ve rt aling va n dc co nstructie mOIl·voegwoordwerkwoord va n Sch umann en Fockc komt er
dus op neer dat Schulllann het in deze co nstruc-

tie bescho uwt a ls een ze lfsta nd ig naa mwoo rd
in een nom inale predicat ic zo nder uitgedrukt
koppelwerkwoord. terwij l Focke mali gedcehelijk als ee n wcrkwoord beschouwt. Voorbee ld
( 17) wordt door Foeke zelfs alleen vertaald Illet
'k unnen', al spee lt hier ongetwijfe ld mee dal
de lett erlijk e ve rt aling als te ve rwarrend zo u
kunnen worden ervarcn cn Focke de lezer di e
ve rwa rring wil besparen. Er is ook een andere
reden om voo rzic hti g met voo rbeeld (17) om te
gaan : Vo lgens Arcnds ( 1989) kunnen negaties
zoals 110. aanwij ze nd c voornaamwoorden en
presentatievc koppelwerkwoorden aan het bcgin van de zin zoals da in (6), de fun ct ic va n
cen koppelwcrk woo rd al s het ware ovcrn emen,
waardoor hct kop pclwerkwoord zclf ll iet wordt
uitgedrukt (Arends 1989: 63). Het kan dus niel
mct zekerheid worden vastgesteld o f mali in
( 17) een we rk woo rd of een ze lfstandig naamwoo rd is: de negatie 110 kan de functie va n het
koppelwcrkwoord hebben overge nomen.
Dat de status van mail aan het eind va n de
achtti ende ce uw ve rand ert , blijkt oo k uit voorbeeld 2 1, waarin het koppelwerkwoord wordt
uitgedrukt. Hoewel aan het cind va n de ac htti ende ee uw, zowcl de, cia en 0 als koppelwe rkwoord voorkomen (tabel 3), is het versc hij nen van het koppelwcrkwoord in ee n zin

Hel bovcnsta ande leve rt vo ldoende bewij s om
de stelling te ondersteun en dal mail zich ont wikkeld heeft van een zc l f.~ta lld jg naamwoord
(ac httiende ee uw) naar een hulpwe rk woord v,m
modalitcit (tw intigs tc eeuw) via een tussenstadium (nege ntiende eeuw). Zoa ls wc eerder zagen, komt mali waarschijnlijk nie t van
het Engelse /111111 . Maar waar komt het Sranan
man dan wel va ndaan'!
De vorm van het zelfslanding naamwoord
komt uiteraard uit hel Enge ls, mede omdat de
uitdrukkin gYOlf ;'e (1101) a man ook in het achtti ende ee uwse Engels de (bij)betekeni s 'jij hebl
Ie r ' o f 'j ij hebt hetle fn ie\' heelt, evenjll\; in het
Nederlands (mails genoeg =ijll). In deze betekeni s komt het ook in het Ghanees Pidgin Enge ls.
een op het Engels gebasee rd e pidgintaal , voor:

22. yu no de man(Ghanaian Pidgin Engl ish;
James Essegby. p.c.)
jij niet zijn man
' Jij dur ft ni cl'

In Ewc. een West-Afrik aa nse taal waarvan men
ze ker weel dat di e we rd gesproken doo r slaven
die naar Surin ame we rden ve rscheept gedu rende de eerste helft va n de ae hlliende eeuw
(A rends 1995 ), koml deze uildrukking ook
voor:

23. né enyé fJutsu
(Ewe: Jal11es Essegby. p. c.)
als jij-zijn man
'Alsjc durft '

'Mil/go, j011 IlO /}WI/ '
[n het Ewe kUil je ie mand uitdage n door te
zegge n ' als je werk elijk ee lllllan bent. dan . .
Dit is prec ies hoc \Val y Min go bespee lt. Deze
manier va n iemand uitdage n, is overigens niet
beperkt tot het Ewc. Ook in andere Ghan ese
talen komt een de rge lijk e uitdrukkin g voor. bijvoo rbee ld in he t Twi:

24. Jy[ barima aa Jmbra
(Tw'i: Ja m es Esscgby, p,c.)
hij -z ijn man Lullen hij-k ome n
'Al s hij ee n mal1 is (als hij hel [cf hee ft ). dan
komt hij '
De meest plausi be le verklaring voor dc he rkom st va n /1/(/11 is dat het deel s olltleend is aan
het Engels en deel s aan West-Afrikaan se ta [en.
Vervolgens heelt het zic h op geheel e igen
wijze ontwikkeld van ze lfstandi g naamwoord
tot hulpwe rkwoord .

CONCLUSIE
Mijn onderzoek naar nieuwe Sranan data in het
Algemeen Rijksarchief te De n Haag leve rd e
naa st ongeveer vij fllOllde rd woorden viere nvijfti g tekstfrag lll e nten op: onder andere dc
oudste zi nllen in het Sranan to l op hed e n bekend . Deze zinn e n z ijn besprok e n e n ve rgeleken met andere, reed s bekende. ac htt iende
ee uw se Sranan fragmen ten. Omdat het hier
gaat om gegevens van een <:lnder type dan waar
eerder o nde rzoe k naar is gedaan, leek het me
z invo l 0111 te bekijken of deze tek stfragmenten
ee rde re bev indingen op bas is van achttiende
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ee uw se woorde nlij s te n, taalbeschrijvingen e n
woord enboeke n ondersteunen. Als c r gro te VCfsc hill en zo ude n zijn lu sse n tkzc tck ste n e n
Hcrl ei n. Van Dyk. Sch ulllann, Weygandt e I1 7t)voo rt . dan had dal ze kc r co nsequ e nti cs ge had
voo r de betrouwbaarheid di e aan beide typc n
bronnen wordt toege ke nd.
Met nam e het koppelwerkwoord en 11/(/11
staan ce ntraal in dit artikel. De belang rijkste
reden daarvoor is dat ee n goed beg rip vaJl de ze
twee ve rsc hijn se len de waarde va n de z inll e n
uil 170 7 ve rg root. Het wordt nu duidel ijk \-vat
zij betekenen voor hel onderzoek naar he t ontstaan van het Sranan. Il oewel hel slec hts om
een klein aantal zi nnen ga Jt, me t ee ll beperkt
aantal woorden, vormen zij he l bewij s dat het
Sranan s ind s he t begin van de achttiende eellw
op een aanlal essentiële punten veranderd is.
Er is in dit artikel niel s gesc hreve n over de
morfologisc he en fo no log isc he aspct:lcn van de
tekstfragme nten, te rwijl dc mo rfolog ie va n hel
achttiende eeuwse Sranan nog nauwelijk s bestudeerd is. Ook de re lati e tu sse n d e ortogralïe
e n de fono logie. e n de mate waarin ve rsc hil[ e n
in de ortografie werkelijk bestaa nde fono lo·
gische ve rsc hill en rcnecteren is (nog) onduide·
lijk . Deze as pec ten vorm e n o nde rdee l va n mijn
promoti e-o nderzoek ge titeld' De recon stru c tie
van he t ac htti e nd e eeuwse S ranan' aan de universiteit V<lll Ams terdam. Dit project maakt
dee l uit van het onderzoeksprogra m ma 'A
tran s-A tlantie Sprae hbulld '? Thc structura l
relation ship s betwccn Wcs l- Afri can Gbckl!lg uagc s a nd the Surinamesc Creo[c
lan g ua ges "

NOTEN
I. Il et ondlèrlo<..'k \'ond plaats in 1999, onder leiding van Jacques An..'nds (Ulli\cr~iteit \an Älllsterdam) e n LClln Stasscn
(Uni\ . :r:.it..:it van Nijmegen). Een volledig wrslag van dit ondcTlol..'1-. i" mijn dm:turaalst:riptk. op basis waar\'an ik hcn
afge!l1U,kcrd in de Algemene Taa lwetenschap aan de Uni\'crs1!eil van i\ijmegen in august\[:- 2000. Ik maak graag van (k
gd..:gl..'lIhcid gebru ik lèell a~lI11a l pefsorll'!l [ I." bedanken \'our hun hulp en blègdeiding in dezlè laabllè riJs": V:l ll mijn s[lldilè :
Or. Jacques Are nds, DI'. Norval Smilh , Dr. Adrie nn e [3ruYIl en Or. Jan van Donselaar. Aan Or. James Esscgbl..'Y dank il-.
d..: suggestie dal de betekenis van de Sra nan zinnen uil l 707 meer invloed \ :111 \Vl'st-Afrikaanse substraattallèll verra~l{lt
dan il-. lOl dan IOC vermoedde .
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den Berg

2. \Valy laai dC/e li n \\èg. omdat die hem aanw ij st als de voornaamste aanstichter. Dij de blanke 0\ crheid beslaat he l beeld

van Mingo als moeilijk en eigenwijs. maar ook naïef en 7Ckcr nicl in staal om in Lijn centje op hel idee te komen om een
opstand te veroom lkcn.
3. Inventaris van de archieven van de Raad van Justitie 16R9 1828 en het Il of\'an Civiele Justitie. 1.05.10.04, Inventari s
van het archief van hel College van Comm issarissen voor kleine laken in Suriname 1740-1793, 1.05.10.05.
4. De lezer kan de transcriptie van dit woord contro leren: afbeelding (2) is een kopie van het origine le documènt waarin
deze tekst voorkomt. He t leesteken boven de 'u' hoen o\erigcns niet aan tc geven dat deze klank moet worden
uitgesproken a ls dc u-klank in 11111'. Immers, hetze lfde leesteken komt voor in het woord JOII'jij" in de zin Joi! I/U I1/all.
Het is

zeer onwaarschijnlijk dat .lof! werd uitgesproken met de7clfc1c u-klank Hls in

11111'.
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Heidi Sche ll ekes & Wim Hoogbergen

Twee sodomieprocessen in Suriname, 1731-1733

1

jUlli 200f) werd op hel Domp/eill in
Utrecht een gedel/ksteen ol/lhuld Ier nagedachtenis aan de slachloJkrs VOII sodomieprocesselI in de achlliende eeuw. Dat de::e
STeen i" U/reclll ligt. el/ op het Domplein, is
geen ro el'cJ!, In 1730 ::01 de koster \/all de
Utrechtse dumkerk il1 de gel'(mgenis. TUdens
hel I'erhoor I'enneldde hij ler/aops - hij werd
niel rerdacht l '(Ul homoseksuele handelingen dat IVlld de domkerk manuen rol1d::l1'ielTen die
seksIIele handelingen met elkaar }'erricllflell .
Twee dagen later arresteerde he f gerecht de
eerste homoseksuelen Ene WilsmCl sloeg al
snel door en =ijn bekentenissen leidden ertoe
dat justitie een lijst opstelde met /44 \'erdachlell , qjkomstig lIi( hel gehele land. Onder
de gearresteerden be\'ul/den :ich personen uit
alle Sial/den vall de Republiek: soldaten,
~jo{{\I'ers en knechlen, maar ook hoge lIlilitairen, notarissen ell kooplieden (Vim del' M eel'
1995: 14- 15). De "erhorelI IIwaklell duidelijk
dal de Repllhliek een humuseksuele subcl/lwur
keI/de, meI \'aste ollfmoelil1gsplaalsen en 101/1II;=el1, horde/eu lIlel malllle/ijke prostimees
(Booll 1984: 64).
Eell)aar lalel: ill 173 1. bleek dal ook Suriname niet I'rij IWIS geblel'en l'(1I1: 'de gruwelijke en God tergende =mulen die ~ seedert
eenige tijd in ons lieve \'luler/and ontdekt is gelI'orden '. 1 Een :o(m 1'011 eell vroegere gOI/I'em eur (Mal/hijs de Goijel~ bleek :ich daaraan schuldig gemaakt te hebben. Twee jaar lal el' vond opnieulV een 'sodomie-proces ·plaals.
1111 l egen de scheepskapitein Dirk Swar' die
zich aan een ze~' lie l/jarige jOf/gell had vergrepeil.
lil dil artikel :u//el/ dee (wee processen heschrel'en e ll gea l1 a~vseerd lI'ordell.2
1/

SO DOM EN GO MORRA

Het is onduidelijk waarom opeen s in de Republiek in de jaren 17 30 zo ' n morele paniek ontstond met betrekking tot homoseksueel gedra g.
Tot die tijd hadden homoseksuele handelingen
nauwelijks lOl wettelijke ve rvolging ge lei(1.
Homoseksualiteit we rd in de eerste plaats gezien als een zo nde, zoa ls ook heteroseksualiteit
buiten het hu welijk een zonde was, waar de
wereldlijke overh eid zich weinig mee bemoeide. Het lij kt erop dat de burge rlijke overheid sodomie, waaronder men anaal geslachtsve rk eer tussen mannen verstond, gedoogde. De
ge beurteni ssen rond de Utrechtse dom in 173 0
Icidden echter opeens tot een ware homojacht,
waarbij lussen 1730 en 1732 , met een uitloop
naar 1737, ongeveer driehonderd mannen en
jongens strafrechtelijk werden ve rvolgd. Van
hen zijn Cf min stcns 75 met de dood bestraft.
Verd er verdwencn ti en tallen mannen gedurende korte of lange tijd in de gevangeni s. Il onderden personen sloegen op de vlucht. onder
wie ve len legen wie geen enkele ve rd enking
bestond. Zij zochtcn hun toe vlucht voornamelijk in Engeland, Duitsland of in steden elders
in de Republiek en probeerden daar onder een
andere naam ec n nieuw leven op te bouwen .
Sommigen pleegden zelfmoord (Van der Meer
1995: 17). De vervolging va n sodomieten beperkte zich overi ge ns ni et tot de Republiek der
Verenigde Nederlanden, ook in Frankrijk en
Italië kwam het in deze periode tot vc rvolgi ng
van homoseksue len.
De benaming 'sodom iet' komt uit de bijbe l.
In het boek Genesis komt het verhaa l voor (18:
16-33 en 19: 1-29) van de ve rdelging van de
steden SOd0111 en GOl11orra. God had verontrus-
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DE ZAAK MATTI-IIJ S DE GOIJER

fende berichten vernomen omtrent het gedrag
van dc inwoners van deze steden en was voo rnemens beide steden met all e inwoners tc ver-

Gouverneur Care l Ell1ilius Hendrik De Cheus-

nietigen. Hij deelde dit mee aan Abraham.

ses schreer op 28 rebruari 173 1 altI) de Direc-

waailJa hel prachtige verhaal vo lgt van dc onderhandelingen tussen de Heer en Abraham.
Abraham ve rzocht Sodoll1 tc sparen als daar
vijftig 'recht vaardigen' zoud en WOllen, maar
begon later Ic fwij relen of dit aantal niet wal te
groot was en wist uit eindelijk God zover Ie

teuren van de Sociëteit va n Suriname dat ook in
Surinamc sodomie was geconstateerd. De
Cheusses, op 26 juli 1728 benoemd tot gouverneur, heeft heel wat brieven naar Nederland
gezonden, zodat in de archieven veel te vinden
i~ over de periode waarin hij gouverneur was.

krijgen cim de stad gespaard zou worden ze lf,

Toen De Cheusses deze brier zond, hadden de

~l l s

verhoren van de vcrdac hten reeds plaatsgevonden. De dag erop. I maart 1731 , las de raad fiseaal - zoa ls in die tijd gebruike lijk was - de
'crimine le eisen' voo r in een vergadering van
het 1-1 of van Po litie en werden de von ni ssen uitgesproken.
De rechtsgang tegen de sodom ieten in Suriname begon begin rebruari 1730 met de arrestatie van de 41-jarige Matthij& de Goijer, de
zoon va n oud-gouverneur De Goijer. Matthijs
de Goijer was bvarfÎermeester van het garn izoen. Hij bekende vrij spoedig toen de raadfi scaa l hem voor het eerst ondervroeg op 4 februari 1730. Hij gaf toe homoseksuele handelinge n, waaronder sodomie, te hebben gepleegd met verscheidene mannen en aarzelde
niet hun namen te noemen. De Goijer verklaarde in Amsterdam voor het eerst 'verleid'
te zijn, in ee n hui s waar 'diverse persoonen
quamen om su lx te plcegen' ..\ Later had hij
deze homoseksuele praktijken in Suriname
voortgezet. Een va n de mannen waarmee hij de
zo nde va n sodomie had bedreven, was de soldaat Jan Brouwer. De Goije r had hem op ee n
avond daartoe aa nges proken , maar Jan Brouwer had dal alleen tegen betaling willen doen :
'lek ben een arm l11an, ick moet daar geit voor
hebben.' De Goijer zo u hierop geantwoord hebben geen geld te hebben, maar wcl een zilvere n
signet. Jan Brouwer was toen zij n huis binnen
gegaa n om bij het li cht va n een kaa rs IC co ntroleren of het wel ec ht zil ver was. Dat was het en

daar maar ti en rechtvaardigen zouden wonen. God zond toen 1wee engelen naar Sodoll1
0[11 de toesta nd op IC nemen. Aan de stadspoort
lrotfcn zij Lot aan. ee n vr00111 en plichtsgetrouw man, die de twee vreemdelingen gastvrij
in zijn huis op nam . Toen de mannen in Sodom
V~lIl de twee vree mdelingen in Lols huis hoorden. stroomden zij allen toe en eisten de uitlevering van LOf S gasten: . Brengt hen bij ons
naar buiten, opdat wij met hen ge meensc hap
hebben' (Genesis 19: 5). Lot we igerde zijn gasfen uit te \cveren en bood zijn maagdelijke
dochters als vervanging aan. De menigte wees
Lots aanbod ech ter af en wilde de vreemde lingen met geweld uit huis slepen, maar de twee
engelen konden er net op tijd voor zo rgen dat
de aanstormende, agressieve mnnnen blind
werden. Toen de dageraad gekomen was,
brachten zij Lot , diens vrouwen de twee dochters in veiligheid. Daarna li et de Here zwavel
en vuur op Sodom en Gomorra rege nen en ver\'/oestle de stede n, haar inwoners en alle gewassen op het veld.
De interpretatie van dit bijbelverhaal ligt
voor de hand. De mannen van Sodom hadden
li eve r seksue le gemee nschap met de engelachtige mannen die in Lots huis logeerden, dan
met zijn maagdelijke dochters. Het verhaal van
de verwoestin g van Sodolll en G01l1orra is eeuwenlang gebru ikt als waarschuwing voo r hetgee n sodo mieten te wac hten zou staan: ve rni eti ging door vuur en zwavel.
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Brouwer taxeerde de sig net op twaa lf sc he llin ge n. Daarvoor w ilde hij het we l doe n. Hij g in g
toen na ar het hui s va n De Goijcr en pl eegde
daar ' de zonde van sodo mie , de n een naa den
andere sulx e lkand er over en weer ge bruikt. '4
De gearrestee rde Jan Brouwe r o ntkend e.
Hij ga f toe een z il veren s ignet van De Goijer
ont vangen te heb ben, maa r hij o ntk ende dat hij
daar voor in ruil anal e se ks met hem had gehad.
De s ig net had hij ni et mee r, wa nt die had hij
nog deze lfde dag verpatst en verdronken.s De
vo lgen de dag verhoorde de raadfiscaal Jan
Brou we r opnieuw. I-lij co nfronteerde hem met
een andere bekcntenis van De Goije r. h De
Goijer had verklaard nog een tweede keer se ksue le hande lin ge n met Brouwer verricht te
hebbe n. Dat voo rva l zou hebben plaat sgevonden in het hui s va n de weduwe Bambergen.
Brouwer b leef o ntk enll cn cn dat deed hij ook
tijdens ee n derd e ve rh oo r op 6 februari. 7 Op 19
februari s loeg hij door e n be ke nd e: ' De so nde
van sodomi e met De Goijer over en weeder en
dat wel op di e twee distincte plaatsen te hebben
gepl eegd .' Hij voerde daarbij a ls verzac htend e
o msta ndi g hei d aa n dat: 'sijn Illann e lijkhcij t in
sijn De Go ijer's achte rste. geen van de reijsen
sijn zaat daa r in heet! kunnen sc hi eten, nog d e
Goycr in de s ijn e s ijnd e het se lve meede ni et
hee lt kunnen doen.'H Andere verzacht ende 0111standi ghed en waren hc! re it hij bei de keren
door De Goij e r ve rleid \vas en dat hij het e nk e l
met De Goijer had gedaan omdat hij het ge ld
erg goed kon geb ruiken .
Zowel Matthijs d e Goij er a ls Jan Brouwer
ontkende met anderen dan met e lkaar de zo nd e
va n de sodomie te heb be n bedreve n. De raadfi scaa l was daar niet zo van ove rtuigd en arrestee rde nog zeven mann en waarmee De Goij cr
vo lgens z ijn ge tui genis had 'gespee ld ' ell
' familiarit e it en ' had bedreve n. Eén van di e gearresteerden was Christiaan Jurk as. Deze 33jange vertelde tijdens het verhoo r dat De
Goijer hem ee ns had ge probeerd te zoene n en

hem tussen de benen had gegrepen. Jurkas reageerde hi erop volgens zijn zegge n met de
woorden: 'Soend hoeren en geen mannen' ,
waarop De Goije r zou zijn weggelopen. Enige
tijd lal er probeerde deze hem ec hte.r wee r IC
zoe nen en te belaste n, waarop Jurk as hcm zo u
hebben toegeroepen: ' Blijf van mijn lijff; ben
je dronke n offwa t sc hee l je', waarn a e r verder
ni ets meer gebe urd zo u z ijn."
De Goijer had ec ht er ee n iets and ere ve rs ie
va n het ge be urd e, waa rm ee de raadfiscaal Jurkas co nfront eerd e. Volgens De Goijer had hij

aan Jurkas na het zoenen en betasten gevraagd
or hij zijn achterste naa r he m toe wild e draaien.
waarop Jurk as gea ntwoord zo u heb ben: 'Wal
wil je daar voor gceve n?' De Goijer zei gee n
ge ld te hebben en daarom weigerde Jurka s aan
De Goijer zijn achterste. De Goijer had ook
ve rkl aa rd dat hij daarna was klaargekUlllen in
Jurkas' bij zij n. Jurka s beaamde toen dat De
Goij ers ve rsie kl opte , maar hij ontkende te hebben gez ien dat De Go ijer 'zaad sc hoot,.1()
Ook de 2 1-jarige so ldaat Hendrik Hey ns
we rd gea rresteerd en ve rhoord. 11 Hey ns wist
zic h te herinn ere n dat De Go ij er op ee n dag in
1729 naar de gro nd van zijn meesteres was gekomen met het verzoek om daar te eten en te
s lapen. Hcyns ze i dat dat goed was, maar dat
hij gee n tweede s laap mat had, waarop De Goij er had gea ntwoord dat hij ze lf ee n ha ngmat
bij z ic h had. Deze hin g hij op in Hey ns' slaapkamer en na het eten. tocn hij naa r bcd wilde
gaa n, vroeg hij onbeschaamd of Hey ns geen
s lavin voor he m had om de nac ht mee door te
brengeil. Hey ns probeerde aan dit ve rzoe k te
vo ldoen en kwam eve n later met ee n s lavin
aanzetten, maar die bl eek gee n trek in De Goij e r te hebben. Daarna vroeg De Goijer aan
Heyns of hij niet bij ll e m in de han g mat wou
komen li gge n. Heyns antwoordde hi erc)p dat
het te warm was en dat het ni et nodig ~HS samen in ee n hangma t te li gge n, omdat ze al twee
hangm atten hadden. De Goijer li et het hi e r ec h-
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te r ni ct bij zillcn ell probee rde bij Hey ns in de
mat tc klimmen, maar deze duwde hem terug.
vluchtIe de kam!.:r uit en gi ng ergens een pijp
tabak roken. Toen hij teru gkwa m. was De
Goije r al in s laap geva llen en de vo lge nde oc hlenel was hij vroeg ve rtrokk en.
De arresta nt Il endrik Dalendorp. een man

van 22. verklaarde ook door De Goijer benaderd te zijn voor seksu eel contact. De Goijcr
had hem probl:rel1 te ve rleiden en had 'sijn
mannelijk heit st ij l'r staande' in zij n hand gelegd. Dalendorp we ige rde echler daarmee iets
Ic doen en verklaarde ollmiddel1ijk 'sonder de
sondell te hebben gcplcegt·. dc deur uitgegaan
te zij n. Op de vraag van de raad fi scaal waaro m
hij hel voorgeval lene niet had ge meld bij het
I-lof va n Po lit i!.:. antwoordde hij dat De Goije r
hem ges mee kt had zijn mond te houde n .' ~
Een ;lI1d e n~ arrestant was Hendrik vall
Rees. ee n 33 jaar oud!.: klee rmaker. De raa dfi seaa l vroeg hem or het wam was dat hij op een
dag in 1729 sam en met De Goije r had ge baad.
Tijdens dil baden zo u De Goijer zijn geslac ht
in de hand va n Va n Recs hebben gelegd en deze
zo u cr zo mee "gespeeld' hebben dat De Goijer
"zaad sc hoo t'. Va n Rees on!kende het ve rhaal
ten stelligste. Zijn versie V<lll het gebeurde was
dat De Goijer hem op di e dag verzoc ht had 0 111
mee te gaan wand elen. Tijdens deze wa nd eli ng
had De Goijer ineens zijn ki n vast ge pak t en
had al kussende naar Lij n kru is geg repen en
zijn hand van ac htercn tussen z jjn broeksband
proberen te stop pen. II ij zo u Va n Rees verzoc hl
hebben hl!17Clfäc bij hcm te doe n. ll1ilar deze
weigerde dat en had De Goije r va n zich afgeslagen. ' \
De ra adriscaal ve rh oorde oo k de 29-jari ge
hasya Goverl.l~ Hij vroeg hem ofhet waar was
dat De Goijer op ee n zo ndagoc htend op de
planta ge va n zij n meester. Van Vliet , was, al s
keurm eester. en dal zij toen samen de zonde
van sodomi e haddcn gepl eegd in een han gmat
in Va n Vlicts ka mer. De hwya bevesti gde dat

257

De Goijcr op Lij n ph.l ntage was geweest. en ook
in Lijn kam cr. maar dal hij 0111 niet meer ve rzoc ht had dan 0111 water 0111 zich te kunnen
sc heren. Tijde ns een tweede ve rhoor vroeg de
raadfiseaa l door over die bcw uste zo nda gochtend. Ilij wilde wcte n wa t cr waar was van Dc
Goijers ve rklarin g dat een slaaraan de deur zo u
hebben ge kl opt toen zij samen in de kamer waren. De Go ijer had ve rklam'd dat hij op die morgen in nallwczigheid va n de ha.\ya met 'sijn
mannelijkheit soocfaanig gespeelt had' dat hij
'sijn za nd had gesc hoolen' . Daarna zo u hij zijn
weggegaan. De hasya bleef' ec hter onlke nn en.l '
Als zevc nde op het ve rdac hl cnlijstje stond
Mallhijs Ba lkll1<J n. 'j, De 36-jari ge man bevesti gde De Go ijer te kennen en verklaarde we l
ee ns bij hem thui s te zij n geweest. maar on tkende ooit samen met hem geslapen te hebbt.:n.
laat staan sodomi!.: te hcbben ge pleegd. 8alkman herinnerde .de h we l dat De Goijer hel11 eell
kee r bij dc borst had ge pakt en had geprobee rd
0 111 zijn geslacht in I3alkmans hand te legge n.
8alkman had gcweige rd op de avances va n De
Go ije r in Ic gaan . Ook ve rkla arde hij ni et tc
hebben gezien dat De Goijc r daa rn a was klaarge kom en.
De [aatsre arrestant was Ja co b Gerritsz va n
Susteren. llij kend e De Goije r omdat hij wel
ee ns goederen voor hem had ve rkocht. waarvoo r hij in ruil wat geld kreeg. Ook deze man
we rd t.:rvan verdac ht seksueel co ntact te hebben
ge had met De Goijcr. De raad fi scaa l ve rhoorde
hem twee kcer, maar beide malen ontkende de
verdachte ten stelligste dat er iets lusse n hem
en De Go ijcr was voo rgevall en. IJ
VONN IS

Het verhoor v<ln ,die ve rda chten cn ge tui ge n
nam ongcvee r drie weken in b ~s l ag. Gouverneur Dc Cheusscs werd waarschij nlijk constant
op dc hoogte gehoude n va n de vorde rin ge n.
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Eind februari had de raadfiscaal dc criminele
cis geformuleerd en kon De Chcusses aan het
vaderland rapport doen. De criminele cis werd
een dag later in het Hof van Poli~ic voorgelezen. Zoals bij rechtszaken in deze periode
in Suriname gebruikelijk vonniste het Hof van
Pol iti e onmiddellijk. Het merendeel van de verdachten werd vrijgesproken wegens gebrek aan
bewijsmateriaal. De aa nkl acht was namelijk
sodomie en hel in de hand nemen van iemands
geslaeht lid was geen sodomie. Daarvoor moest
anaal geslachtsverkeer bewezen worden en
slech ts twee verdac hten, Mauhijs de Goijer en
Jan Brouwer, hadden bekend de 'cxcelrabelc
en verfoeilijke crimen sodomie' te hebben bedreven en hun bekentenis was tot stand gekomen 'vrijwillig sonder ell buijten een ige ijserbanden , offte torture'. I~ (Dus zonder gemarleid IC zijn).
De raadfiscaal verwees in zijn 'criminele
eis' duidelijk naar het bijbelverhaal over de
verwoesting van Sodom en GOlllorra. Hij
stelde dat dc 'sonden van sodomie' ni et alleen
vo lgens de wereldlijke wetten strafbaar waren,
maar ook volgens de goddelijke IVel, 'gelijk
ons l ot Icevendige exempelen zijn Sodoma en
Ga mora'. Uil de bijbel blijkt dat God in gevallen van sodomie ni et alleen de daders straft,
'maar ook de landschappen en sleeden waa r in
diergelijke word gepleegd'. Om te voo rkomen
dat ' de gramsc hap Godes' zich over Suriname
zo u uitstorten, moesten de delinquenten de
doodstraf krijgen. De Go ijer moest aan een
paal gebo nd en v'lorden en op deze manier
enigszins gewurgd. Tegelijkertijd moest hij met
vuur geblakerd worden. net zolang tot hij zou
komen te sterven. Daarna moest de kolonie
zich van deze sodomist omdoen. Het ontzielde
lichaam moest met honderd pond aan gewich t
worden verzwaard en in zee gewo rpen. I'!
Jan Brouwer kreeg deze lfde straf: ter dood
gebrac ht door middel van de galg en blakering
door vuur?1 Het Ho f van Politie bevond ook

Christiaan JUI'kas schuldig. Hij had weliswaar
geen sodomie bedreven. rn,13r dat kwam vooral
omdat De Goijer geen geld had 0111 hem Ie bclakn. Was dat wel het geval geweest, dan zou
hij niet geschroomd hebben zich te laten penetreren. Zijn straf bestond L1il het aanschouwen van dc exec uties van De Gaijer en Brouwer, gevolgd door een geseling en levenslange
verbanning uit de kolonic. 21
DE ZAAK D IRK SWART

Door middel vun deze zware. exernplarische
strafTen hoopte De Cheusses sodomie voorgoed uit te bannen. Hij verwachtte dat de straf
die be ide mannen moesten ondergaan, tot gevo lg zou hebben dat alle inwoners van de kolonie God vurig zo uden verzoeken ·sijne anders getergde regtvaerdige st raffe' van Suriname af tc wenden. De maatregelen hadden
hopelijk tol gevolg dal God de kolonie 'meI
sijncn zegen en voorspoet' zou bcgenadigen. 22
Twee jaar later zou blijken dal de zo nde der sodomie hardnekkig was.
Op 30 december 1733 onlvingcn de Directeuren van de Sociëteit opnieuw een alarmerende brief van De Cheusses over een nieuw
geva l van sodomie in de kolonie: ·Wij wederom alhier te lande tot ons leel\\leese n ontdeckt hebben dat de verfoeijclijke sonden van
sodomie nog niet ten eij nde waaren geloopen. 23 Dit keer was de hoofdverdachte Dirk
Swart, kapitein van het schip 'De Juffrouw
Maria'.
Op 7 oktober legde Claas Marlijn de eerste,
belastende getuigenverklaring af tegen Dirk
Swart. Claas was werkzaam als timmcrjongen
op 'De Juffrouw Maria'. Op een avond was hij
nog laat op het dek aan het roken, omdat hij
vanwege de hitte de slaap niet kon vatten. Toen
kapitein Swart hem zag. bood hij hem aan bij
hem in de hut te komen slapen. Claus. naïef
zijnde. dacht dat de kapitein hem dit aanbood uit
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dank voor h~1 g~ l cvcrdc timm erwcrk. Ilij verbl eef ee n paar nachten in zij n hul zo nd er dat e r
iets gebe urde, lot op een ,wond Swa rt aan C laas
ve rzoc ht bij hem in de koo i te komen li gge n. Na
enige aarze lin g gi ng de timll1et:jo ngen op dit
ve rzoek in. Toen hij een tijdje naast de kapitein
lag , greep die de hand van dc jo ngen en legde
' met fortie z ij n schae mt c' in zijn hand. C laas
voe ld e daar ni els voor e n trok zijn hand terug.
Daarna deed de kapitein ee n poging de jongen
bij zij n 'sc haemte' te va tt en. maar ook daar
voe ld e C laas niets voor. Hij draaide zich 0111. de
kapitein probeerde nog Claas tussen zijn benen
tI..! g rijpen , maartoen ook dillllislukte, li et hij dc
jongelllllct rust en ging hij s lapen. ~~
Na de verklaring van de timm e [~jongen
( laas besloot de raadfiscaal ande re opvarenden van het sc hip te verhoren. Godfri ed Meisnel', chirurg ijn op ' De JufTrouw Maria'. kwam
ook met een belastende getuigenis. ::~ Hij ve rklaarde we l drie keer door de kapitein te zijn
benaderd voor seksueel co nta ct. Dc eerste keer
von d plaats op ee n avo nd toen zij beiden o p het
dek za ten. De kapi tein ve rzoch t Meisner bij
hem te komen zitte n. Toen de c hirurgij n dat gedaan had, g ree p de kapitein zijn hand vas t en
stak di e in zij n broek, ge lijktijdi g zij n eige n
hand in de broek van de ch irurgijn stekend . De
chirurgij n wild e zij n hand terughalen, maar de
kapitein belette dat en dwong hem met zijn
'gcmacht' te spe len. Een en ander duurde ongevee r een kwartier.
De twee de keer da t de kapitein avances
maakte was in het kamertje waar de chirurg ijn
de mannen va n het sc hip sc hoor. Toen Meisnel'
de kapitein aa n het sc heren was, maakte di e de
broek van de c hirurgij n open, deed zijn hemd
omh oog en spee lde met z ijn ges la cht. Dit gebeurde op k la arlichte dag en toen op ze ker moment een va n de st uurlieden binnen kwam,
maakt e hij sne l de broek weer di cht. Toen de
stuurm an weer ve rd wenen was, maakte hij de
broek wee r ope n en wi lde Meisners ges lacht
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kussen. maar die hield zijn hand ervoor zodat
dit onmoge lijk was. Ee n en ander nam wel twee
uur in beslag e n het bleef niet bij die ene keer.
Een andere keer riep de kapitein Mei sner in
zij n hut. omdat hij last va n lui zen had. Opnieuw werd de chirurgij n betast en dit keer
dwong de kapitein hem, hem te bevredigen. ::/>
Op 8 oktober co nfronteerde de raad fi scaa l
Dirk Swan met de ve rklarin gen va n C laas
Martijn en Godrri ed Meisller. 27 De kapitein
deed gee n moei te hun getu igenisse n te o nt kennen, ma ar hij benadrukte dat hij met beide
mannen geen anaal co nt act had gehad.
De ze lfde dag nog verhoorde de raadfiscaal
de zestienjar ige hutj ongen I3artcl Hendrik
J-Iasscl. Bartel gaf toe regelmatig in de hut van
de kapitein te hebbe n geslapen, maar on tk ende
dat de kap it ein 'quaat' meI hem bedreven zo u
hebben.:'.\l De raad fi scaa l ge loo läe hem niet en
liet twee artsen, Freytorens e ll Felbingel', dc
jongen onderzoe ken. Zij co nstatee n.kn sc heurtjes bij z ijn anus wa t duidde op ana al, seks uee l
eo nta ct. ~'1 De hutjon ge n zag in dal verde r ontkennen geen zi n meer had en gaf toe zo'n ti en à
twaalf keer door kapitein Swart a llaa l ge pe netree rd te z ijn , e lke keer tegen zij n zi n in en o nder dwang. '11
De raad fiscaal had nu vo ld oe nde bewijs
voor sodo mi e: ee n bekentenis van de jongen e n
een m,.:dische verk larin g. I-lij vroeg Bartel
waarom hij twee weken ge leden bij het eerste
ve rh oor had geloge n e n waarom hij ni et ee rder
zij n mond ope n deed over de zo nden va n de
kapitein. Bartcl ant woordde d<lt hij dat niet h ~ld
gedurfd omdat de kapitein e n de st uurlui hem
te g raze n zouden hebbe n ge no men. a ls hij de
kapitein had ver raden. Bovendien was de kapitein het 'opperhoofd' va n het sc hip, die hij
moest gehoorza men al was het tegen zijn zin . \i
Voor kapitein Dirk Swart za t er nu ni et veel
meer op dan een bekelltenis af te legge n. Hij
ga f toe sodo mi e te hebbe n bedreve n met de
je ugdi ge hutj onge n. Het zou ec hter niet zo
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va{lk gehcurd zijn als Banel had verk laa rd, niet
meer dan twee of drie maal. De andere keren
had hij hel we l ge probeerd. maa r doordat Bartel zich vcrzette en doordat hij te snel was
klaargekomen, was het niet tot anal e penetratie
geko men.32
Op 13 november 1733 had de raad fiscaal de
zaa k afgerond en las hij de cri minele eis voor in
een vergadering va n het Hof van Po liti e. Claas
Martijn en Godfried Meisner g ingen vrij uit.
Het was duidelijk dat de kapitein en Godfried
Meisner homoseksuele contacten hadden geha(lmaar va n anaal geslac htsverkeer was geen
sprake gewcest. Dal was wel het geva l geweest
tussen Dirk Swart en de jeugdi ge Bartel
Hendri k Hasse l. De raad fiscaal eiste tegen beiden de doodstraf cn het Hof van Po litie kon
zich in di e eis vinden. Een paa r dagen later
werd de straf vo ltrokken. J3
AFSLUITING
Hoewel in de ac httiende eeuw zich in de Republiek der Verenigde Nede rl anden nog dri e
golven van vervolginge n va n sodom ieten voor
hebben gedaan (i n 1764, 1776 en 1795), zijn de
twee in dit artik el beschreven processen de
eni ge die wij in de Surinaamse cri minele procedures hebben kunnen vinden. Het is nog een
aalltal keren voo rge kom en dat mannen va n sodomi e werden ve rdacht en daarvoo r we rden
opgesloten en verhoord, maar de zonde kon in
di e geva llen ni et bewezen worden en tot doodstraffen is het ni et meer ge komen (zie Schellekes 1999). In Nederl and verdwee n tijdens de
Franse tijd, in 18 1 I, sodom ie uit het wetboek
va n strafrecht. In Suriname gc beu rde dat waarschijnlijk pas in de jaren 1860 toen de Napoleontische wetboeken in de koloni e we rd en ingevoe rd.
Boon ( 1984 en 1997) heeft hct over vervo lging va n homoseksuelcn , maar het is de
vraag of dat wel helemaal juist is geste ld.

Matthijs de Go ijc r za l o ngct\vijfeld eCI; )ollloseksuele geaa rdheid hebben ge had, maar hij
was ni et exc lusief op de eigen sekse geric ht.
Bij een bezoek aan ee n plantage vroeg hij eerst
o m een slavi n als 'b ij slaap', pas toen geen

vro uw bereid gevo nden werd met hem te slape n, ri chtte zijn seks uele lust zich op een sol-

daat. De 's lachtoffers' van De Go ij cr wa ren
hoogstwaa rsch ijn lijk geen van allen homoseksueel. Voor zove r gee n sodomie had plaatsgevo nde n, werden zij trouwens vrijgespro ken.

Jan Brouwer deed het voor het geld en niet vanwege een seks ue le voorke ur. Of kapitein Dirk
Swa rt homoseksueel was, weten wc ni et. Aa n

boord waren gee n vro uwen aa nwezig en hel is
bekend dat in gemeensc happen waar vro uwen
ontbreken, noga l wat mannen hu n bev redi ging
bij andere mannen zoeken.
Het g ing bij deze processen in Suriname
dan ook ni et om de vraag of de mannen misschi en homoseks ueel waren, maar om het feit
dat sodomi e was bedreven. Dat was door God
en de wet verboden. Het bijbelverhaal uit GenesÎs over de verwoestin g van Sodom en
Go morra maakte duidelijk wat God zou doen
met gemeenschappen di e sodomi e toestonden.
Om Suriname te redd en moesten sodomi eten
met zwave l en vuur ve rdelgd worden. Het deed
er verder ni et toe În hoeverre va n schuld gesproken kan wo rd en. De zestienjari ge Barte l
was duidelijk het slachtoffer van een gei le
sc hee pskap itein . In onze tijd zo u hij slachtofferhulp gekregen hebben. In het Suriname va n
1733 moest hij geoffe rd wo rden om de ko lo nie
voor Gods wraak te sparen.
De vraag is wat justitie zo u hebben gedaan
indien anaal geslacht sverk eer bij een vrouw
was aangegeven. Het is natuurlijk de vraag of
men zich dit soort variaties in heteroseksuee l
geslachtsverk eer kon voorstellen. En aangezie n zowel de penet rator als de ge penetreerde
ter dood werden veroordee ld. is de behoefte tot
aa ngifte nooit erg groot geweest.
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1'(111 hOlllo.\'l.!ksl/alirei! in de l'nll!gmudeme lijd. Nijmegen: SUN.
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Surinaamse kranten en hun vindplaatsen,
1774-2000

E

r :a /ll'e/ IllIulI'elUks een (}I/(Ier:oeker op hel
gehied \'(11/ de Suril/olllisliek te vindelI
:ijn, die hel ellorme belallg 1'0/1 de sillds lIel
einde 1'(/// de 18de eellH' I'erscltel/ell Surillaall/se
kmI/Iel/ als hislOri,,,·che. sociologisclle (~lc/f""

rele hrollHiel ollderkellf./1l ,'eel gel'(tllell :UI/ die
dligh/lIdt!11 en 1I,(!t!kkrallfen :eU,~ de enige nog
bescltikhare hmll. I 'mgen die hij ulIller:oek :eer
ji'equenl opduiken :ijll: welke kralllen :ijn er 11//
exaCl geH'ee.'..-J. \lW/Heer :ijll die l"erscllenell. e H
I'ooml: \I'elke Surinaamse kmllfell :ijn er nog
heli 'aard geblc l'cn el1 waar bel'indell die :icll?
Dal :{jn elememaire lIeurisrisclie I'ragen, die
SOII/S a/ I'eel lijd ITogen, aleer een ollder:oek
kali begilIlIelI. De:e hUdrage )\'il een eerste mllI\'oord ge l'eli op die ITogell ('1/ eell o1/der:oeksinSlrUlI/ell1 aanbieden I'uor I'cle/I. Eell il/houdel{jke hescllrUl'illg \'(11/ de krmllclI. lam staan eell
J'/ldill/en/aire I 'O/ïll 1'(111 persgeschiedcJ/is geep
de:e hijdrage 1/iel.

LANDSARC I-II EF EN KONINKLIJKE
BIBLI OT HEE K

De vroegste kran tcn uit de 18de ceuw bevinden
zich in de collecties va n de Universi teitsbibliotheek Ams tcrdam. het Persmuseum in
Amsterdalll en dc Caraïb isc he A fdeling va n hel
Koninklijk Instituut voo r Taal-. Lalld- en Vo lkenkunde in Leiden . De twee be langrijkste collccti es Surinaamsc kranten uit de negen ti ende
en twinti gste ceuw zijn die van de Landsareh iefdien st te Paramarib o en de Koninklijk e
Bibliotheek tc ·s-Gravenhage.
In het Surin aa mse Lanclsa rchiefbev indt zich
een tamelijk grotc colteclic l1egc nticndc-cc uw-

sc kranten. wat gezie n de enorm e problemen va n
conserveri ng ve rwonde rlijk mag heten. De
voornaa mste krant was de SlIril/aall/sche COI/IW/I die in al zij n versc hill end e versch ijn ingsvormen de he le negentiende eeuw door is blij-

ven uitkomen . Omdat bij na alle onderzoekers
verdwalen in de doolhof va n edi ti es va ll deze
belang rijke krant. is in hel onderstaande een
na uwkeurige recon structie ge maak t van atl e ne-

ge ntiende-ee uwse ed ities erva n .
De jaa rga ngen va n de SI/riuaamsclte COl/ram in hel Surinaamse Landsa rchief zijn niet
co mpleet en buitengewoo n jamme r is het dat
enkele belangrijke jaren (1863, 1873) ontbre-

ken.

SOll1 llli g~

ontbrekende jaargangen zijn bij

hel inbinden opgevu ld door andere krant en.

ovcr enk ele jaren is in het ge heel gee n kran tCl1maleriaal bcwaard geblevc n.
Bij dc Landsarchiefdienst zijn onder
'Surina amschc Courant' ook ingebonden
(soms incomplete) jaargangen va n De Telegr(ll~l( v anaf 1841). hel Algemeen Niellll's- en
Lellerklflldig Blad (va na f 1843), Algemeen
Niellll'!i- en Adl'ertewie Blad (va naf 1844).
Surinaalllse" IVeekh/ml (v<l lla f 1844). hel Koloniaal Niellll",""h/ad (vanaf 1848). Di! lVes/-/l1(liër
(vanaf 1868). De Ku/ul/isl (va naf 1868). S/lli/lame (vanaf 1876) en De Surinamer (vanaf
1894). A ls afzonderlijke (incomplete) scri es
zijn aanwezig SI/ril/uwe. dc /Vest-Indiër, Guede

Tijding en De SI/rinamer (zie dc lij st hieronder).
In de Koninklijke Bibliothe ek bevindt zieh

de ver uit grootste co ll ect ie Surina amse krant cn
in Nede rl and. li et gaat voora l om nege nticndccn twi nti gstc-eeuwse krantcll.

o.m, Tijdschr{/i FOOI" Surillaamse TaaIkuIlde, Lelferkl/lJ(le, Cullllllr el/ Geschiedenis 20(2): 2Ó3-2XÓ
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STAAT
De staat van de kranten in 's Lands Archief is
wisselend. De meeste jaargangen zijn nog
steeds goed raadpleegbaar. Sommige jaargangen echter hebben sterk te lijden gehad van
voeht- en klimaatsinvloeden, bepaalde jaargangen zijn gedrukt op papier dat blijkbaar
door heel wat knagers en knabbelaars als onweerstaanbaar is ervaren, en de staat van veel
edities vanaf ongeveer 1843 is desastreus door
papierverzuring. Sinds begin 1998 wordt eraan
gewerkt de kranten projectmatig te microficheren~ voor so mmige jaargangen komt die
redding te laat. Van de in de Koninklijke Bibliotheek bewaarde jaargangen verkeert slechts
een gering aantal jaargangen in een staat die
raadplegen moeilijk of onmogelijk maakt; de
fauna is daar minder manifest aanwezig geweest. Ook in de KB is een microficheerproject van start gegaan.
De eerste collectie, die van het Landsarchief, is door de eerste auteur van deze bijdrage
geraadp leegd van december 1995 tot maart
1996 en in de periode september-december
1997. De collectie in de KB hebben beide auteurs ingezien bij talloze bezoeken over de jaren 1993-2001. Het is belangrijk om dit aan te
geven, omdat de ervaring uitwij st, dat sommige onderzoekers van vroegere tijden blijkbaar nog numm ers of jaargangen van kranten
ingezien hebben, die inmiddel s verdwenen
zijn. Van de collecties van de Surinaal1l.'I'che
Cal/ram die zich in Suriname bevonden, ontbraken in 1950 alleen nog maar de jaren 1805,
1807 en 1910, volgens Ph.A. Samson (1950:
80). Inmidde ls blijkt over de jaren 1801-1808 ,
1810 en 1812 helaas geen enkele krant meer te
vinden in we lke openbare collectie dan ook.
DE SURINAAMSCHE COURANT
De krantengeschiedenis van de Surinaamsche

Courant is nogal complex. Hartog (1944: 320322). die als de betrouwbaarste bron geldt als
het gaat om de persgeschiedenis, onderscheidt
de Surinaamse/Ie Courant en Algemeel/e
NieulVstijdingen (1795-1805) en de Surinaal/lsehe Courant (vanaf 1804) met vijf edities. Uit
autopsie geven we hier een eigen, gedetailleerder beschrijving van de edities uit de
negentiende ecuw.
De Surinaamsclte COl/ranl was aan het begin van de negentiende eeuw - de periode van
het Engels tu sse nbestuur - een tweetaJige krant,

in twee kolommen: links Nederlands en rechts
Engels. Er bestonden drie edities van, die elk
afzonderlijk genummerd werden, en die bij
verschillende drukkerijen werden gedrukt. terwijl bovendien geregeld van drukkerij werd ge-

wisseld. Toch valt uit een ingezo nden brief in
de Surinaamsche Courant/Tlle Surinall1 Gazefte, nr. 19 van 5 maart 1813 op te maken dat de
uitgevers dezelfde waren: de brief reageert namelijk op een stuk dat in een van de andere edities is verschenen.
Een editie, verschijnend op woensdag en
zaterdag, kwam uit onder de enke lvoudige kop
Surinaamsche Courant, vermoedelijk vanaf 30
mei 1804 af (Samson 1950: 82). Deze editie is
tweetalig tot en met 1816.
Een tweede editie verscheen onder de dubbele titel Surinaamsche Coural/t/ Th e Surinam
Gazette; deze kwam uit op dinsdag en vrijdag.
Dezeeditiegingvanafl februari 1814verderals
tweetalige krant maar enkel onder de Nederlandse kop. Na 1816 verdwijnt het Engelstalige
deel. Vanaf 1830 heet deze editie: Surinaall/se"e
krant, vanaf I januari 1834 wordt die omgedoopt tot de Nieuwe Surinaamsche Courant en
Letterkundig Dagblad, en vanaf 1835 weer tot

Surinaamsche Courant/Letterkundig Dagbladnog steeds uitkomend op dinsdag en vrijdag.
De Geprivilegeerde Surinaamsche Courant
tenslotte verscheen weer onder een enkelvoudige titel, was echter eveneens tweetalig

Surillaamse kranten en /tuu \';ndp/aafs('lI. /774-:!(J()()
lOl en met 1816 (26 febr uari). en kwam uil op
maandag en dond erd ag. Na 1829 viel het
'Geprivilcgcerdc' uit de titel weg en ging de
krant eveneens door onder de titel SI/rill{/{/II/sche COl/ram. Vanaf dat moment komcn cr
twee ve rsc hillende ed ities onder deze lfde naam
en hetzelfde nU1l1mer maar met andere opnmak
op één dag uit.
Hoewel deze drie edi ti es geregeld dezel fde
berichten en advertenties bevatlen. werden deze
afzonderlijk gezet. en ook evident gedrukt op
uiteenlopende kwnliteiten papier. De edities
zijn voor smmnige jaargangen in het Landsarchief afzonderlijk ingebonden. voo r andere
jaren samengebracht in een band. Een aan tal
jaargangen is dubbel aanwezig, met zowel afzonderlijk a ls tcza mcn ingebonden edities. Het
fonnaat van de kranten lOOpt sterk uiteen, grofweg echter kan gezegd worden dat na 1829 de
afmetingen va n klein op groot folio formaat gebracht worden. De nummers van de eerste jaargangen hadden eell omvang van vie r pagina 's.
een totalejaargang omvatte circa 1000 pagina 's.
Bij hel grotere formaat variee rde de omvang va n
2 tot 5 pagina's, waarmee het totaal aantal pagina's per jaargang verminderde. De nummering
loopt per editi e door. beginn end in januari van
elk jaar (bij de Surilllllllllsche Couram komt dus
dezeltae nummering voo r bij ve rschi Ilende edities. zij het mct afwijkende data). Illaar er zijn
merkwaardige afwijk ingen: in 1822 begint er
opeens een nicuwc nUlllmcring van de woe nsdaglzatcrdag-cditic op 4 september. Jaargangnummers worden voor het eerst toegekend door
een gehee l nieuwe krant die vanaf 1892 verschijnt onder de titel Niellll'e SI/rinaamsche

COl/ram.

Voor wie dit alles nog niet onoverzichtel ijk
genoeg is: vanaf 1834 wo rdt de puzzel compleet. Er vcrsch ij nen dan de Sl/rinaamsche COl/ram op zo ndag, maandag, donderdag (twee verschillende
edit ies)
en
zaterdag;
de
Slirinaamse/u! COl/rallllLel1erklilldig Dagb/ad
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op dinsdctg en vrijda g en de Nieuwe SI/I';lIaam.\·che Coumm op woensdag en za terdag.
De laatstc blijft ook na 1837 versc hijnen. rnaar
vanafdatjaar is erook elke dag een krant onder
de titel SI/I'illaamsclJe COl/ralll. Het kan dus
voorkomen dat de SI/rinaamsc!u! COl/m1l1 voorkomt onder hetzei rde nUl1lmer. met dezel fde datUI11 , manr dat hel gaat 0 111 twee ve rschillende
edities, gehee l afw ijkend van inhoud.
De Surillllfllll sche COl/rallt ging vanaf 1848
samen met het GOlfl'enwlllenls Adverlemiehlad. Onder dezelfde naam Nieuwe 5/1ril/aal1lsche CourmIl verscheen va llaf 30 juni
1892 dc cerdcrverl11e lde nieuwe krant op zo nda g en donderda g bij T. Libcrtador Elli s.

HANDLEID ING BIJ DE LIJST
De navo lgende lijst geeft in dc eerste ko lom de
titel en eventueel de (vroegste) ondertite l van
kranten en \veekbladen. Tenzij anders aangegeve n, verschenen de ge noemde kranten in Surinallle en meer dan eenmaal per week. In de
tweede kolom staan de jaren waarin de betreffende titel versc heen. Vervolgens is in kolom 3
en 4 de aanwezigheid in ' s Lands Archief.
Paramaribo, respectievelijk de Koninklijke Bibliothcek. Den I-laag aangegeve n.
In de laatste kolom staan andere vindplaatsen voorlOVer bekcnd - met de vo lgende afkortinge n:
Bisd. = Archief Bi sdom Paramaribo
EBG = Stadszending der EBG te Parnmaribo
KITLV ~ Caraïbische Afdeling van het Koninklijk Instituut voor Taal-. Land- en Vo lkenkunde in Leiden (K ITLV)
LoC = Library of Congress in Washington
Persm.
Nede rlands Persl11uscuJ11 in
Ams terdam
NIOD = Nederlands In stituut voor Oorlogsdocumentatie in Amsterda m
SM = Surinaams Museum in Paramaribo
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UBA ~ Unive rsiteitsbibliotheek va n Amsterdam

kranten uitgekomen bij bij zondere gelegenheden (b.v. bij kronings feesten of de Emancipatie-Courant di e in 1926 versc heen);

Geen ve rrn cJdinge n betekent dat er geen exemplaren va n de betrefl:Cndc titel aanwezig zijn in
de ons bekende publieke coll ecties. Omdat op
dit moment bij verschillende instituten
microfichcerprojecten lopen , is in de lij st niet
ve rmeld of het in de collecties om papieren of
gCll1icro fi cheerd e kranten gaat .

bijzo ndere Suri name-editi es van ni et-Suri -

Niet opgenomen zijn :
kranten en peri odi eken die meI mindere frequentie dan tweewekelijks verschenen (zoals
het tweemaandelij kse. Nederl andstalige A/H a,! dat va n 1943 tot 1948 in Suriname uitkwam, Volks"ieu l1's va n 1990 tot 1992 in Nederland, Weekel1dll iell H's vanaf 1991 en
Kranri in /992 in Suriname (niet tc ve rwa rren met hct gelij knamige VHP-blad dat in
1997 uitkwam) en Sranan Kora nli in 19961997 in Nederland - die allevier al s maandelijkse uitgave uitkwamen);
tijdsc hril"ten di e zich ' krant' noemden (zoals
dc SlIrill ame-krant di e rond 1972 in Delft
ve rscheen):
Kmn l

lf~eke~l'ksc"c>

Verschenen

1774-1805

JIÎJ(,I/st/(I(/gsche SI/I";I/aamsc COl/ram

DeSllr;//{wf1/Sc:l1l'
NieuII's"""'elde,.

1785- 1793

:.. lands
Archief

naamse kranten:

personee lsbladen als Bauxco N;elllVs.
Veel gegevens voor de ze lij st zijn ontleend
aa n I-I art og 1944, De pel's in pel'specl ie/,( 1978)
en Va n Doorn e & Va n Kempen 1995, zij het dat
deze gegevens waa r nodi g gecorri geerd en aa ngev uld zij n. Onze dank gaat uit naar Jan
Bongers, Paramaribo, die versch ill e n~ gegevens verifieerde; William Man A Hing zorgde
voo r transcriptie van de titels in Chinese karakters, omzetting in het lnandarijn (Hanyu-pinyin) en ve rtal ing naar het Nederlands; Theo
Damsteegt ass isteerde bij de vertaling van ti tels ui t Indiase talen.
Vooral na 1960 is het aantal peri odieken zo
stormac hti g toegenomen, dat deze lijst rcdelijkerwijs ni et kan pretenderen voll edi g te
zijn . De auteurs woruen graag attent ge maakt
op omissies, aanvullinge n en correcties, zodat
die in ecn supplement kunn en v.rorden opgenomen.
Koninklijke

Andere collecties

Bihlio lhcek
KB: nrs383,
1- IO-1783cll
427.4-8- t 784

I)crsm.: nr. [ "an J 774 , " nrs uit 1779
en 1782. SM:jrg. 1775 (nrs 27, 8-217751/111 72. 20- 12- 1775)en jrg.
1777 (nrs 43. 23 -4- 1777101en met
79.3 t -t2-1777)
U BA:nurn me rsu ill 776cn [ 788
SM:nrs83.4-1-1787 tot enmct 134.
27- 12-1787 en 356. 29-3- 1792 to t en
mC1394. 2D- J 2- 1792 ( incompleet).
UI3A: nr. 152 ( 1788. 1 mei)-n r. 166
( 1788. 7 aug. ): nr. 168( 1788.2 1 :HJg.)nr. 183(178R.4dcc.); nr. 188(1789,
lS ja n.)-n r. 196 ( 17H9. 5 mrt); nr. 198
( 1789. 19 m rtj-nr. 199( 1789.2ó!Iltt);nr.
247 (1790.25 feb.): nr. 250 (1790. 1R mrl)

Suril/aalllse kranten el/ film \'illdp!u(ffs(:'fl. J 774-2()()O
Krant

Verselll'nen

Sl/rÎIWl/III,\'/'he
SI'f!Cfillllr

17X7

I

De 5I/1'/II//IIIII,\'( ';' e

':-; Land~
Archief

Koninklijke
Bibliolhe<:k
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Andere cülkl,tie:-;

17HH

Rhlll).\'()(!i.1'I

1790- 1795

5I1rilllllllll,\''''II'C'III/-

mlll

(wed. Tre:-;fon)
Per:-;m,: nr:-; \-an 14-5-1792 en
.10-4-1792

1792

Go=('I/(' d(' SI/rillalll

Itwel' maal per
\\'Cek

J

7~'I//schf!s 11;)("111.'11hllI//lib' Sl/l'il/lI111

.

1792
-

De Sl/l'illc/{lIl1sche
Bihlio/heek

---1793 ver:-;chenel1'?

Sml/rdag,\'clw

1 79~

UBA: C'nige bekende eXlO'mplaar,
17van27-11-1792
-lnr.

f-

('011-

}"ul1lwIIINiel/\\'s,
Smul/k wli.'/"II/!li
SI/I"illi/(/I11.\'('II(' ( '/11/rtllllell ,.J/g('IIII:'C.-'II/'
Niellll'.l/iidillgell

f--

Niel/ll',I"I'el"",lder ol
:lIlIIl:'lI.\III'Wlk

Persm .: nrs van 29-9-1797, 3-10-1797,
15-6-1 ~02, 22-5-1 K04

1795- 1X05

,
.. 1796

r---

-

IlIssch{'1I LOI/II' ('11

I\relis
SlIrif/(Ja/llsclie COII-

[verschillende
edities: beschrijving
zie boven]
ralll

1804-1851
In combinatie
met Gouvernements Advertentiebladen tot
en met 1883;
Gouvemements~

advertentieblad
afzonderlijk tot
en met 1975

/J(I/(/(!/."i c!te SI/I'i1/{/{/III,IT!t e COl/ralll

1805-1806

Billl/cllla//(/sche SI/rilta!lll1.1'che COl/rail/

180iS-lgIO?

1809.
1811-1830,
1832(lc
helft),
1833- 1844,
1847- 1849,
1853-1855,
1857-1859,
1868 (Ic
helft),
1870-1871
(Ie helft),
1875.1876
(Ie helft).
1879(le
helft)

1783, 1784.
1820,1821.
1824, 1825,
1830, 18341859, 18611882, 18841890, 18921975

Si'vl : in een band IO!'ose nummers O\'er
dejarC'nIRI7-liSI9.
PcrSIll. : nr. va n 9-6-1 ~O3,
KITLV: 11816H 1872):
( I R74 )-( 1940): ( 1945 )-( 1975 )
(incompleet)
UI3A: 6-12-IS37.
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s Lands

Koninklijke

Archief

Bibl iotheek

vóór 18 11 -1829

( 1813- 1829)

SI/ril/aalllsche CO/l/'GI/I/ Tlle Surinam
Ca=efle & Tlle 511/'ilIalll Ca=l'rte

1811-1814

( 18 11.
1813.
1814)

Su/'illaamsche krallt

1830- 1834

Nieuwe Surinaamsche Courant ell
Letlerkulldig Dagblad

18 34

SI/ril/Gallische COI/-

1835-1836

Geprivi/egeerde SI/-

Andere coll ecties
SM: in één band losse nummers over ue
jaren [815- [819

ril/(WII/sche CO/lralll

-

--

mnr/Lellerklil/dig
Daghlad

Surinaamsche COI/-

-

1848-1883

UBA: GAB van 1816-1855. Editie
J.e. M uller. 23-3-1852

1885- 1975

U8A: 1914. 1919- 1926. 1928-1938.

rail! en COllvernelI/enlsAdl'erlelllie

13/(/(1
GOllverllelllf!III,\'

1950-1975

Ach'erlelllieblad

1837- 1843

De Surinaalllsche

1837- 1838

USA: 1-6-1838

1844. 18471849. 1853
[correct?]

K1TLV: nr. 107- \08 (1845);
nr.58-nr.61 (1850)
USA: nr. van 7·2-1854

Telegr(j(dTook De
Telegraaf] twee
maal per week J
1842-1844

Algemee/l Niell\\'sell Lerrerkulldig

'1842

Blad [voortgezet

als:]
1844-1854

Algemeen Nieuwsell Advertentieblad

De Kolollist [ook in

1842-1872

1868-

1866-1870.
[872

1838-39 een gelijknamig tijdschrift]
Nieuwsblad )1(/11
Paramaribo

1845

Sllrinaamsch Weekhltld (Paramariho)

1847- 1862

1853, 1854,
1858.1859,
1861. 1862

1848- 1870

1866-1868.
18 70

-

I

Koloniaol Nieull'sblad

'I

KITLV: nr. 18 va n 1850

Suril/aamse kraf/ten ell hl/II villdplaatsell, 1774-200(}
Krall1

Verschelll'n

De Tijdgeest, SuriIH,,,khtw/ (in

1;:;:57

's Lands
Archief

Koninklijke
Bibliotheek

Andere l'o lkct ies

I S71-1898

1863, 1865IH9X

U BA: losse nrs van 1/0:88 en 1X96

//lW/liS

1932 ook een gelijknamig maandblad]
De We,l't-llldië/:
daghlad toege ll'ijd
a(/II de helallgell
WII/ /"./eder/ulld.l'ch

IR6.1-IR9R

Cl/XII/UI
SIi /"i//(/lIIe : daghlad

186~

UI3A: nr. 1 van 19-6-1864
I

!()/k.\·I'rielld [lbgblad; niet ge lijk aan
hel tijdsc hrift, \855]
Neder/allt/sdl Cl/ijalla, tUdschrij; lot
IJ/! I'()rderillg \'(111
/IUI 'erfieid ell m/h!Jesc!wI 'illg [twcc-

1864 vcrsche-

Ilen?
1R65
ncn?

ver~chc-

wekelijks]
Dl' li/lksgeesl

[weekblad]

1868 verschcnen'!

De Creooljwl'ck-

1871

blad]

[vcr-

Pamlllilribo

IS71

schee n elke \Tijdag]
SI/ril/llllie. kO!IJl/irw{
"iel/II'.\'- (:1/ ai/rertellliehlw/ [nieuw]

compleet
aanwezig

1871-1971

[ 1940-19450ok"
Extm Et/ilie SuriIIIIIII('J

De Wachter

r\.'Cr-

1872

schijn ingsfrcquentie
onbekendl
De Bode WI/I
PUn/marihll

1885-?

--De Christelijke
I-III;s\.,.iell(/ [twee

1888-1900

m,131 p("r maand]
Dt: (jllyU/ll/

1888-1889

I

1872-mci 1940.
10 nov. 19452511lci 1946,
dcc. 19-\.6-1952

K ITLV: 1923. 192-1- \ '>33
N10D: 1940- 19-1 5 (a11ecn de extra
oorlogseditie)
U BA: JO-6-IS9 1
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270
Kram

Verschenen

GlliwllI./Iiellll'S-l'1I

's Lands
Archief

Konin klijke

Andere collecties

Bibliotheek
UBA: /9-4-1890

1 ~90

adl 'crfel1!iehllid
-

DI! 10 /kI'h(lde

IR90-1892

23-4- 1890 -

Pcrsm.:nr. 149. 7-2-1892

7-2-1892
1891 -1906

DI! Pionier [moge-

lijk ook uitgekomen
als The Pio/leer;
mogelijk gelij k aan

Nick!;'ri/! Pionier?]
Niel/\I'e Surinaol/lsche COl/ralll, O/'guml del' hevo/king

1892-19 12

Goede TUdin}!,.

1892-1897

l1iell\!'S- e ll ar/Fc/'-

!ellfieh/ad der k%
lIieSII/'inumc
[voortgezet ab
011::1' '/i'st]

1892-1912

LoC: 1910-'1

compl eet

compleet

U l3A : 13-5-1896

aanwezig

aanwezig

-

KII'ai Fa [ma nda-

Een exemplaar in het archief-Suriname
van de paters Rcct emp tori ~lcn tc

1893- 18 94

rijn: Gllihlla] [De
zonnebloem: gcstenci ld weekbladJ

I----

WiUcm onder nr. 3158

De Surin{/mt'/:
ka/ho/iek
niet/lj'sb/ad

1894-1955

fI,'ickerie Pionier,
en adre/"felllieh/wl rverscheen elke zaterdag; mogelijk ge lijk
aan Ot! Pionier?J

1895-1906

Pmles!allleilh/ad
\'oo/"dl' kolonie
SI/riname

1895-1 R97

1894-mei 1940
3 jan. 194625 mei 1946,
dcc . 1946-1955

com r 1eet
aanwezig

Bisd.: comp leet aanwezig
KITLV: 24-4-1946, nummers van 1949
UBA: nrs van 1928
Persrn .: nr. I van 1895

nil'lIl1'.\'-

f-------

De Kmlwlieke
H(f(f/"Sc!,UII '! 'I"

1895-1896

compleet
aanwe7ig

Bisd.: compleet aanwezig

[1891-118961934

[weekblad: eerder
vanaf 18Sl1 verschene n als manndblad: in 1934 voortgezet als DI'
Ka/ltoliekJ
1

-

Suriuaamse kram en en huu l'indp/alllsC!n, /774-2000
Vl."r:-!."hl."nc n

Kranl

S Lands
Arch ief

1~97 - 19 \

On::('JI; '.\/· /liel/lI:\ -

\

lR<)~-1911

Mad lIil t'1I \'/lor ."il/ril/lIIlI(' l \'oorlgd,()-

KonÎnklijke
Bibliolhl."d
wmpkel aanwc"/ig

Andere co11eclies

u n A: l X97-19tll
Lo(' : 1907-'!

men uil Goede
TUdillg]

--

~

I ~NI~ - 1 X99

IJ" {)liil;lI~
[wl.'c\..blad·.']

DI' IIc',I/. n'enielldllllgW '/t hili/I g eI\'iid (/1111 (It' he/IIII g,e/lI'/lnNede/"-

I

Ul3A : nr. I van 15-ll-1S98

IS9!oi

/til/dH '" 11 ;" .\1- /1//(,(;

[N('derlam\l
0(/\"1 ('11 lI i' \I. }':OlflIIÎ(lall\·('t'J.h1ad

\90 1-197 1

P/YI{i'.I{lIlllel/ -h/t111

1901-1952'.'

[wl..'àbladl

\919-1913

1901. kb. 1902
- dl.'c. 1902.
1905- 1933.
IlJ4)- llJ)_l.
1962-197 1
K I 11 V: 10-2- 1951

f--190 1-19 17

0(' S/lI"Î//(IIII11Scht'
Bilde, kollil/Î(1II1

!."umpiccl
aanwcLlg

1905- 1917

LoC: [1)16_"?

lIit'II\!".\ - l'1I (/(1\"('1"-

{eI/IÎehl(/d

1904-1906

1'111111/1111" /'0,

1905

ni<'//I!".\ - e/lw/n'I"!1'IIIIt'h/ml\"fwl"
Nt'derllll/{/~ G"II I'III/(I

f-Ol' Ikl"/"IIhllllt'/:
\I'el'khllll/l'ool" hel
t !Jri\ldijJ.llll i \I!.(':ill.
(/I"gllm!i '(l1I

dl'

~- 19-l5

EBG : 1923- 19-l4

I

EI"lIll.!!,e!i"c/tl' !Jml'dl'I"gl'lIIl'el/lt, jI/SI/ril/WIl('

[aam ~n\..c-

lijk 0111 dc 14 dagen.
\at\.'r wl'!."kblad]

COl' HbNrlillg.
I/ÎeUII'.I' - elltldl·l!r-

felllit!h/wl

1906

27 1
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Krant

Verschenen

Zondagshlad uif en
mor de Evangelische BlVederge-

's Land s
Archief

Koninklijke

Andere collecties

Bibliotheek

1907-1921

EBG,1908-1919

meellfe in Suriname

[vanaf 1912: ZOIIdagsblad der El'tmgelische Bmeder
gemeen!1! iJl Suri/lame]

De Ploeg [weck-

1908

blad hoofdzakelijk
gewijd aan dc
landbouw]
Ot! IJest, dag/)/(u/
uil ell vour SI/rinalJle voortgeko-

1909-

1909-heden

r

men uit Oll::e IIi'H]

1909-1925.
1932-1939.
2 nov. 19451947.19491951.
jan. 1970-mn
1970.
okt. 1981-1982,
mei 1984-

KITLV, 7-5-194 1: 5-5 - 1944: 6-7-1950:
13-4-195 L 4-5- J 954. Verder vanaf

[-8-1996 aanwezig.
UBk 1980. 1985-1988 (incomplccl)
LoC : 1909-

dcc. 1984,
aug. 1996Boschbo(ie, dagblad
Foor Kabels/miol!.
Sikakamp. GOII:.e en
olllstreken

1911

/

La Ga:.elfe de Ho/-

1911-1915

'{llIde [Surinaams??]
Sr(llwm Volksbl{ld,
IIjoel/soe- en
advertentiehlad
[wee kblad]

1911-?

Zondeicollrami vo
Anil/'ie Soeffla
rweekblad: eerder
van 1852-1879 en
1889-1906 verschenen als maandblad
onder de titel Makzien va Kristen .welllQ zieli [Magazijn voor Christenzielen] .] (voortgezet
als:]

1907-1911

Niet in de Biblinthèque Nationale de
France

Surinaalllse krantel1 en hun vindplaatsen, /774-2000
Krant

Verschenen

Mak=ien l'oAmifril'.I'O('lI/a [Maga-

1912~19J2

's Lands
Archief

Koninklijke
Bibliotheek

Andere collecties

EBG: 1921-1931

ziJn voor HerrnhutIers; zondagsblad]

TIlt.' Week!." Echo

273

I

1912.1918

1918

[weekblad]
Tilt! 1I;',(:'kly Nell's

1912-'!

[weekblad]
De À'feinl! Suril1i1-

1913

[verschijningsfrequentic onbekend]
/11('1'

Tlle Parall/oriho
Til/u's rverscheen

191J~1924[?1

191J PI

compleet
aanwezig

elke zaterdag]

I---

Tlle NI'\\' P{lI'(/III{/riho lï/lll's, Tlte
01/(1' English
Nel\'.I'jmpl'r in Ilie
Colon.\' [verscheen

1914-?

elke zaterdag]
1915-1917,
1920-1921

OJ' de U i/kijk,
I\'t'ekh/ml \'001'
S//rill/lllle

K1TLV: jrg , 4,nr, 169van31-7-192ü

1915-1917
I

---

//1'1 Par/I'illders hfad, OIgO(/1I \'(/11 de
Suril/ClWlIsche Pad1'/lUle/'.)' OrgClllisalie

1915-1916

[wekelijks bijvoegsel van Surillamel

r

SlIril/oll/-Paris ver-

schijningsfrcquelllie
onbekend]

1916(apriljuni)

Niet in de l3ibliothèquc Nmionale de
Fnmce
-

De Nimrndhl'wI'ging, Il'eekhla(/
flimdelcl/d OI'er dl'
gl'e.\'fd ii f..e el/ sl(Jf~
./èfijkc he/aI/geil der
\'o/hloed-lIegt'l".I' ill
de kofOllit' S!o'il/l/l11e
Na/iol/aal Recfome-

h/ud [weekblad;
lal er: Recl{/mehlud
I'oor Suril/ameJ

]l)

IS-Iq 19

( 1-12-1918101
en met
4~IO~1919)

1919[19~8,27~

j 8.ro<p. 19~ 121

Michiel van Kempen & Hllgo Enser

274
Krant

Verschenen

's Lands
Archief

VideSI Bhar(lll'iis/

[Indiërs in den

Koninklijke
Bibliotheek

Andere collecties

1920(26-1 tot
cnmC'!31-7)

vreemde: in hel

Devanagari]
.Jolig S/lriname.

-

[1919-]1921

N10 D:jrg. 3, nr. 3 (7-8-192 r ), nr. 6
(18-9-1921). nr. 7 (2-10-1921)
Niet aanwct:ig bij de EBG

/924-1929

NIOD: losse nummers vanjrg. I en 2.

!'cl-'rliendaugs Mud

voor hel Chris/el/ik
hIlisgezin. orgaa/l
de/' EWlIlgelische
BroedergemeenTe in
SI/ril/aml! [eerder

als maandblad verschenen vanaf 1919:
ook een gelijknamig
maandblad van

Louis Doedel , 1933-

1934]
De Periskoop. alge//leen weekblad !'nOl'

-

Enkele exemplaren aanwezig in Archief

SIi/'i110111e

De Marcollist,
weekhlad Foor

1925-'1

/

nieull's ell (Il/ver-

fel/lies
~

Vu/hhlad, \I'eekblad \luor Suriname

1925-1928?

On=(-' 5Iel1/, 5uriorgaan
[weekblad'?]

1927

De Spon, {weewekelijks orgaan
gewijd aan de belangen van SporT

1928

De Banier)l(/1/
It'aarh eid en Recht,
Surinaams nieull'Sn/ adl'ertenliehlad
[tweewekel ijks1

1929-1936

comp leet
aanwezig

De Niel/ll'c Slem,
Surinaams /lh:,uwsen adl'erlellfiebfad

1929-1931

[929

Radio Nieuws [bijblad bij De Banier
W/ll Waarheid en
Recht]

1930

I/(WlI/S

8-1-193527-6-1936

KJTLV: 1929-1933

-

Surinaamse kralltell ell hWI \lindplaalsen, /774-2VOO
Kmnt

Verschenen

Chillese O\'e/'SI.!II,I
lI'i:ek(I'Swil/olll

1931

De I'olkshodc [uitgave van De Surinaam"'e Volksbond;
weC'kblad?; ook
nieuwe titel vanaf
1969]

1lJ31-?

/Je A /'heidel: week IJ/mi, orgmll/ 1'11/1 de
SlIriI101lIllSI!Dl'IIIIJCHlfi,I'('he Arheiders
Par/ij

1933

Ol'S(/Ciall/De!llll-

19J3-'!

's Lands
Archief

Koninklijke
Bibliolhed

Andere collecties

('/tm/, 1't'{'/,/il.'lrdll{/gs

orgaall 1'011 de SI//'i//(w/llse /)ell/(I(' /1/lische A rheiders
Partij
/Je Ka/holiek, ::'011dag.l'h/{/d I'UO!' ka1llIIliekl'1I [in 1955

1934-1955

I

~

l3isd .: comph:et aanwezig
KITLV: 1947-1948tlossenulllmCrs)

opgenomen in
Oml!olJgj
SIII!I'lII Adl'crf('llsi
Dali /{{/!wrhor/-

1934 [eenmalig
uitgáolllcnj

Raja [Adn:rtenticbl;td en bericht van
de grote dag]
!Ief We!t'{lI1l'fsh!ud,
lIelil/'(/IIII/(/(I;I/(/(/Il de/ijh h1ad \'(w/'
hl!/ ~ehi('dsde('!

1934

SI/rill(//I/('
Kor/hal RCI'//e, o!flá('e!orgll(/Ill'{/Ilt!e
SIi/'iI/WIII1.I'/! ;',:ol/hlll

I 935-'!

80Ild[lmcr: lI1.--ekhlwl ge)rijd (/(/11 de
Sliri//{/{/III.I'(,

;";O/jlm/l

$: IIII-LolII ZIIII K

'(lil

[mandarijn: IIs!'ill
Na/lChoIlK'{/u[

[Periodiek van het
Zuiden: weekbladJ

1934-'1

f--
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Krant

Ve rschenen

Radiobode \ '(111 de
Algemeene Ib'eelJi~
ging Radio Ommcp
SlIril/(JwcA. V.R.o.S.

's Lands

Kon inklijke

Arch ief

Bibliolhcck

Andere col lecties

1935·?

[tweewekelijks]
De Vliegende Krrmf

1936-?

[\lcrschijni ngsfrequcmic?]
Surinaamse Volks kralll [lwccwckc-

1936-1937
[en verder?]

I

lijks]

HetAllker

1936-'!

Berg OpWOllI'1S.

1937-7

1

-

1'( !l'l'Iielldllags org(l(1I/

der Forestery

inSul'illame

On=e Tijd, week-

1938

h/arl, ))esc/lm/win-

geil Mer het/elldaugsche sociaalethische prohlcmen
el/varia
De schakel !/lol'schell
school en huis
[tweewekelijks: \lCTspreid samen mei
dagblad Surinamel

--

.//111/(1 A khhllllr

ca. 1938-?

.

~
jaren '40?

[Vrijdagk rant : gestencild godsdienstig weekblad van
dc Namaaz League.
onderafd. van de
Sur. Isl. Verenigi ng}
JOlig Sl/rÜUlllle.

[tweeweke lijks] van
de Algeme ne SuriIlaamschc Veren igi ng
Suriname Ora njestad/
Just iti a Piet as Fides
Curaçao

1941- 1951

!

NIOD:jrg 2, nr. 37.9·4.1943 t/mjrg. 6.
nr. 12 1.24-1- 1947
KIT LV:jrg.5, nr. 114 ( 150kt. 1946)

S"rinaamse kramen en hUil \'indplaalsen. 1774-2000
Krant

I

Lam FO(!lIg [mandarijn: NOIl FengJ

s Lands
Archief

Verschenen

Koninklijke
Bibliotheek

Andere collecties

1946-1952.
juli-dcc.1954,
febr. 1955

N IOD : 6-10-1944 t/ Ill 23-3-1(4)
UBA : 1952 (cersIC helft)

194:'1-197S

[Zuidenwind:
nieuwsblad. later
dagbladJ

~(,II\I'S.
{/fgt-'IIU't-'1I

1943-1960

compleet
aanwezig

doghfad

Ton'III1.II('/(lIIIII-

I

1943

.\"lIl/le lijdsdirU'

[tweemaal per
maand]
f,:e/"khode lIil dl'
EWlIIgefische 8/"Oetlergemeellle. I\'eekMat! FO()r hef
cll/ü!efiik IIII;Sg('=ill.
orgai/II

1'(111

KITLV: 3-8-1997
EBG: compleet aanwel'ig

1945-

de El"(lI/-

gefische Broed(!/"gell/eelHl' ill SI/ril/Ome [voortzetting van
De Nermhlllfer]
De Nickaim/ll

I 945-n<l 1968

[tweeweke lijks
niellwsblaadje,
voortgekomcn uit
het sinds 1942 verschijnende Nickerie
liJ/ll"/lil, blad van de
gelijknamige verenigingJ
Nil:l/\I' Suril/ome

1945-1948

[tweewekelijkse
uitgave: verg. ook
het gelijk nami ge
dagblad vamf 1954]
Prak{/sh [Li cht:
tweewekelijksJ

1945-49

.Higrli [Ontwaking:

ca. 1947

tweewekelijks: in
het Dcvanagari]
De Unie. {lwell'ekelijk.)· orgaan l'(//I dl!
Unie S1lriname

1945-'1

I

UBA: compleet ;wnwczig, m.u.v. de
nrs 42 t/ m 49
NIOD:jrg 1. nr. 5
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Krant

Verschenen

's Lands
Archief

Rel'dl'e [gestencild
ochtendblad]

1949- 1950

1950

Ilel l'Ölk [wcckblacl

1949-1950

Koni nklijke
Bibliot heek

Andere collect ies

vaQn gezet als De
Jlolks.\' rell l]

De Echo,

IIwlI(/esl
\'(111 Imarheid en

1950

recht [wee kblad?]
De Slem cia Gctle-

1950

mohiliseerden
(Ome skotrirjie 1\0/Tlllli) (weekblad

van de Bond van

Surinaamse OorlogsveteranenI
1950- 1951

UOA : 1950-195 1

1952-1915

[\'00rI7. van Su/'i-

KITLV: 1969-IQ75 (i ncompleet)
UBA: 1952-1975 (enkele tlLlmmerS

1/{/{/flls/lieU II'.I'bulle-

ontbreken)

Surinaams /I;ellll'.\' ·
hlll'erin. s:lI11cngcst.
door het l3urca u
Volksontwikkeling
en Volksvoorli ch-

ri ng van liet Departement \'an onderw ij s en vo lk sont -

wikkeling in Suriname. Den I-laag
[we kelijks]
SI/ril/ooms niel/lI's

lil, I ui Ig. van hel

Commissariaat voor
Surirw.1m se Zaken,
Kabinet van dc G~·
volmach tigde Mi·
nister van Suriname
in Nederland [aflIl'
vank. 15 x pcr jaar,
1961-1973wckc-

lijks.inl97421 x.
in 1975 15x]
D l' IfllksslelJl

1950- 1953

compl eet
aanwezig

1950

1950

[weekblad?, voortzetting van lIel l'iJlk]
IVrw kl (Oen lViekie)

[weck-m ani fes t]

-

L,n~(I~<=T~~:~_~,;-; ~ 4:-;2~O~O;O-.:

,
Kn"'l _____,~S'_III
'
lIlelI ell 111111
r~z;:;;_._ill_1I_a__
"~I.I~"'_:A'I~,{(/llIle

IJ i:Ulkl l

-t

II1~gblad
1

D
hO.e::I!\H'Cp['

I

~~.RIII'I
~

VC""henen

'- 19

I'"
c1[111''''JI'' XI"
SIII'''e'

SOK.alg(,lII~
0

1::.::::.(':III'ill-;::;;- 1 u'('(' khfai!

I

1952 [ell

.

'

l"der"J

Nickeri , {'

I

(IIII!!"

I

,

jarw[wcckbl
_ \\< IJ

N;\"", S",'I""m\,
(agblad; vanaf

.[.l11\\CZ,"

'

tweewekelijks

~rnbassadcbladl

A:ohalllNickcric
tweewekclijks'?l "

\'1101' her J 'icuriaal

I

1955- I

/

-

195 5-

1953

-

compleet
annwezig

~

1957-1976

- ---

r

[I ,Here niet

. S"\ an lel

1"1 0111] \ UI/

~g\dL
l

. lIllna
B
III L' /\llOrt.lclln

I
DeKalholl'k
cl
( • ZO l1~hl,Jdl

I

meer ,ltIn'
WCZIg ]

~
al}I(II1~e/I/k'" ')~I/1954~
19)'7
"",d, ,,,,,,,,,,;'' ,,1
) 4·19 SS
RechldoO/ ye

, I e l ll\\-

H'lldll\f(/(/fI\

" ,ek"",,/

r- -

l--

~

~

Olllhuog. I\"('ekh/ud

lvanaf195S"

-

,I

1 19S4-1967

I,1,975 ccn gelijkn".
lig

t

953

1953

1

)

:f

~WCCWCkciijkS'?]

L

1952----t

19'i 2- 1957
~ compleet

19-

, 195S'1957

1--

Andcrecoll"-

-I -

I

I

I

D\'7Ud[o\'htcnd.
bladJ
f---;
/"'/' lr

--I

~

/"k
(111 eIJ . \\"(,f!kh/w/
S",'I""m\,
""Ol'

_______

I

~I

~
1952-19'14

Ige
om'II,' "k -

J/lslader/al/tl

111('('/1 ('/I

I

I

1951

/)(//1 -

~IfSI'(//lI1illgs-

k

Komnkhjkc
Bibliotheek

.
bcglnjaren
'50

quclltll,:ollhckcn dJ

2~7 Ç9

/77

aallell

1 '950'?---~-::::::::""'--i---~: : :\ ~t~'C:'<~------=~, Alel"cl

SO

IU:JII N.i.cu w Lc~'cn
1"\r"h'Jning<t;'c. J
e ll

1,

I'llId,,/

i

--l

KITLV: nr.41 (19SCS-

(Incompleet)

--

) - lU.85 (1956)

I~~~~~

I

280
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Krant

Verschenen

I Kon inklijke

's Lands
Archief

Andere collectÎes

Bibliotheek

NjOl'1I Vmedo('

rNieuwe Vloed;

verSChij n ingSfrc-~

qucnticonbckcndJ
Ot! Nieuwe Tijd

1955 _1: J _ _ _---j
_
[956-1960

(ochtendblad1

/Je rUdSPieg/!1
[weekblad]

B/I//eli" K(lIII (!rl'(lII

compleet
aanwezig

1956 [hcrvcrsc hijn ing;ccrdercjarcn nie t
bekend}
1957-

t

1959- 1970

Koophomlel (& F(I"rieken) rlwec maal
per maa nd]

/-Iel Ilalldelshltul
(om de 14 dagen
gratis verspreid
onder kooplieden]

Dl' 110m Tijd, ol/af//{/I/k e/ijk dagblad

\ 1957-?

19 57-

~

_ 2_5_.1_"'_1;. lI'eekh/'_"_' _--L_1_958- 1960
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Tajiya, een verloren islamitisch rouwfestival

1

ed-UI-Fill' gel/iel ollder SI/rinaoms-hin-

gehasl!erd op Ilerl'er:al/le!de I/Iatcriaal door de

dost(fol/se lIIoslims de gl'Oolste 1I'(Iarderillg
als isfolllifische/eesldag. I l ef \I'ord! gevierd JUl

qj(fe!ing cuifulirsflldies. Daarnaast lIeh ik gesprekkell !f,l!l'oerd II/e/ eell (f(fll(({! i/ljÓrll/({I/1CII.

de heëindiging 1'(/11 de l'tlslel/lI/lI{1//{1 (Rall/adall)
ell is sederl 1970 (!l:'11 erkellde naliollale./i!esfdag il/ Suriname. I/el .~'ji 'fetische T(~ii.ra-.Ièsli

DE OORSPRONG VAN TAJIYA

\'(d l was ::eke r fOl /945:u moge/Uk popl/lairder
dan hel led-UI-Fill':ji:esf, TaFra is de mllll 'plechtigheid mnd de mortdaarsdood \ '(111
Ill/sayn. de kleill:ooll WIJl de proleet Moham-

Alvo rens in te gaan op dc oorsprong van Taji ya
gee r ik een kortl! sc hets va n de hindoslaansc
islam. De o nï c iële gesc hi ede ni s van de is lam in
Suri name begin llllct de aanko mst van de ee rste
hindos taa nse cOlllraetarbciders in 1873, lIet
aan ta l 1110s1Îms ond er de aangevoerde contraetarbeide rs bedroeg c irca twin tig procen t.
Uit de imm igra tie registers is moeilijk op te
maken tot we lk e stro min ge n de moslims behoorden: ze we rd en slec ht s verme ld a ls 1l111 sulman . ll1ol!slim o fll1oham edaan (z ie Histori sche Database Suri namc 19(8). Naar a ll c waa rsc hijnlijkheid L<l lell cr oo k sji'ielen onder de
aangevol!Hlc mos lims in Suriname. De overgrote mee rde rh e id va n de hindos taa nsl! moslims is soenniet. de orthodoxe richting binnen
de islam. Daarnaast zijn cr in S urinam e aanhange rs van een reforma torisc he is lami tisc he beweg in g, de ah mad iya h. en enige shi' ielcn (zie
urmohamcd 1985: Vc rn ooy & Va n der Burg
1986: 47-8).
De oorsprong van Taj iya ligt in een politiek
cOllllic t uit de vroege gesc hied e ni s va n de islam
in hel Midden-Oosten rond de opvolging van
het is lamitisc h leidersc hap. het kalifaa t. In di t
co nn iet sneu ve lden twee gegadigden voor het
kalil:1at: Hasan en Husayn. beiden kleinzoo ns
van de prorect Mohammed. De ene partij wilde
a ls wereldlijk en gees te lijk leider een bloedve rwa nt van dc he ilige profee t. dc andere wildc ec n
gekozen ka li er die niet nood za kelijkerwij s het

med. De processie is hierhij een helallgrijk e/emelll. Tijdens de processie wun/f een grOfe \'C1Il
hamhoe gemaakte el/ I'ersierde Ia/nlf (grt~/ïu de
l 'OJ'llI I'tlll een fOrel/) 1'Ol/dgedragen. MII~iek eu
dal/s '·OJ'llU! 11 illfegrerel/de hestanddelell \"{III de
processie, Iedere wUk (?Fdorp lIIel hilldostOl/{!ll
deed el'{/(l1I 1II('t'. Ook /tindues. crt'o/ell ell jaI'{f(fl/se II/oslims nal/U'II hieraan deel. N{f 1945
raakte Tqj(l'{/ /allg::lII/ler!w/ld ill de I'ergetelheir!. Slechls incidemee/ en minder grools
kll"(llil men na 19.J5 I/og eell Tajiya-processie
tegen . De laaIste. geïllilieerd door de (~/(Jelillg
("/llt/wrSllidies 1'01/ helmillisterie I'tlll OIulenqïs
& l'olksO/lfll ·ikke/illg. die op groulse "'ij::e werd
a{lIIgepakl roud plams ill 198 7. CllltllurSlUdies
legde de:e laatste grootse Taj(ra-Iterdenking
raS! op hee/dmateriaa/ ell door middel WIII illleniell 'S meI il!/hrll/alllen.
111 de tileratll//I· is er /lollH'e/ijks oOl/daclt1
besleed aml dit destUds :eer pOfJulllirefestiwtf
owler hindOS{(lallse mostims (:ie De Klerk /95/
:22 1: /-/eill/(/Il 1977: 31/: Venwoy & Vall der
Bllrg 1986: 51: Bakker & DaihIliselI e.a. 1993:
/ 23). 11/ dil arljkel heschrUf"ik de oor:akel/ Fall
de l'erdll'Uning vall dil eens =0 populairejèsli\'(/1 I'fll/ SI/ril/aamse hodem ell l 'fllI de atlraClie
WIII dif .~'ji 'ietisch e./èsfiwlll'oor soel/nieten, hindoes, creo/ell ell jal'{lIIell. Dil arlikel is deels

we reldlijk leiderschop hoefde Ie bekleden. Uil-

Oso. nidschr{li ,'oor S/lril/all/1/se Ttw/kmule. Lelferkllllde. Cllllliur ell Geschiedenis lOf 2): 287-]1)-/

288

We/moed de Boer

eindelijk resulteerde het con fli ct in de belangrijkste splitsing binnen de islam: uit de eerste
partij die de familie van de profeet aanhing, ontstonden de sji·ieten, de partij die een gekozen
leider prefereerde zijn de huidi ge soennieten.
Het essentiële punt van deze splitsi ng is de houdi ng en ideologie omtre nt hel islamitisch leidersc hap, waarbij de herdenkin g van Hasans en
Husayns marte laarsdood bij de sj i"ieten een
ce ntral e plaats inneemt. Tajiya, betekent letterlijk 'graftoren', en duidt in dit verband in het
bijzonder op die va n Hlisayn. Tajiya is nog
steeds het be langrijk ste religieuze festival onder de sji' iet ische mosl ims in de islamitische
we re ld .
Naast bloedverwantschap met de profeet
Mohammed moes t in de ogen va n de sji'ieten
de leide r zowe l wereldse als religieuze macht
hebben. Na de dood van de profeet vo lgden de
vie r zoge heten ' rec ht ge lei de' kaliefs, die over
religieuze en were ldse ma cht beschikten. Die
eerste kaliefs veroverden grote delen van het
Midden-Oosten, hielden zich bezig met organisatie va n het islamitische rijk en legden de
rege ls va n de islam op sc hrift vast (Janssen
1987: 88). De vierde en laatste rechtgeleide kaliefwas Ali, de zoon van Mohammeds dochter
Fatimah. Hij maakte de Iraakse garn izoe nsplaats Kufa tot hoofdstad va n het islamitisch rijk . Ali's rivaal was Mu ' awiyah, die
door de derde kalief als gouverneur te Damascus was aanges teld. Ze raakten in confli ct en
uiteindelijk liet Mu'awiyah zijn tegenstander
Ali vermoorde n. Daarna ri ep hij zichze lf uit tot
khalief Hasan en zijn jongere broer Husayn
waren de zoons va n de vermoorde Ali, achterkleinzoons va n Mohammed. MlI'awiyah zag
een bedreiging in Hasan wegens diens bloedverwa ntsc hap met de profeet en sloot een overeenkomst met hem, waarin Hasan afstand deed
va n zijn rechten op het kalifaat. Desondanks
zou - vo lgens de sji "ieten - MlI'awiyah voor de
zekerhe id Hasa n hebben laten ve rgifti gen door

een van diens echtgenotes. Hasans broer
I-Iusayn sneuvelde in de slag bij Kcrbala, waar
hij werd ove rva llen toen hij op weg was naar

Kufa. Husayn zou met zijn tocht naar Kufa de
aandacht hebben willen vestigen op het godsdienstig verval van de moslimgemeenschap. De
dood van Husayn was het bloedigst en spectaculairst en hij was de laatste va n de beide
ac hterkl ei nzoons. Daardoor heeft I-Iusayn de
hoofdrol gekregen in de rouwherdenking.
De ware leider, zoals de sji "ictcn hem beschouwen, draagt de titel imam, niet te verwarren met de gelijknamige titel van geestelijke
voo rgangers bij de soenni eten. De benaming
'sji' ieten' is afge leid van het Arabische woord
shi'ah, letterlijk 'part ij' , in dit geva l de 'partij
va n Ali en diens nakomelingen '. De sji'iet Îsc he
gezagsdrage r wordt beschouwd als de plaatsve rvange r van de ware imam, die in zij n uitleg
va n wet en ge loofslee r onfeilbaar geacht
wordt.. De huidi ge sj i'ieLen hopen nog steeds
op de terugkeer van de ware le ide r, de imam
mahdi, die zowe l de godsdienstige als de wereldse scepter za l zwaaie n. Zo lang die er niet is,
wordt hij waargenomen door de sc hrift geleerden met aan het hoofd de ayatollah (lettcrlijk : wonderteken va n God), de plaatsvervanger va n de imam.
De warc imams na Hasan en Husayn, allen
afstammelingen van de profeet, zouden ook een
martelaarsdood zijn gestorven. De twaal rde
'ware leide r' , zo u niet ges torven zijn , maar
'verborgen voo r hel oog van de mensheid' de
were ld bestieren. Hij zal wederkeren bij het
"einde der tijd en'. Binnen de sji "ieten zij n er
ve rsc hill end e strom ingen die grada ti es vertonen in de mate van vergodd elijking van
Husayn.
MUHARRAM, TAJIYA , HOSAY

Sji 'ieten bewenen jaarlijks de dood va n Hasan
en Husayn op de tiende van dc maand Muhar-

TaFI·a. een " er/OI'ell islalllitisch mUII/eslhal
ram. de ee rstc maand va n de islam itische kale nder. Dil was de dag waaro p Husay n sneuvelde bij Kc rbala. vo lgcns dc is lal11itisc hejaartelli ng in hctj aar 61. vo lgc ns de chri stelijke kalender o p 10 o ktober 680. De tiende va n
Mliharram - dc dag bekend al s asllIlra - is ook
voor dc soe nni eten cc n bij zo nd ere dat um ,
waarop vc r sc h c id~n c opzienbare nde ge be urt eni sse n heb ben plaa tsgcvo nden. Hoewe l de
rouwh crdcnkin g rond Hasa n en Husayn ook bekend staat als MIl/w rralll. di ent deze nict verward tc wo rd cn met de socnnieti sc hc viering
va n Muharralll o r As/mm. Ne t als de joden gede nk en de moslims de da g dat Mozes en z ijn
vo lk door God uit de handcn van de farao gele id
wcrden. MaM dc mosli ms ge love n dat dczc gcbellflenis plaats.vond op de ti end e da g van
Muh arram. Daarom staan dc 1110slims op deze
datulll stil bij deze lIiltocht. Zij vasten die dag.
Hoewel Mohamllled en z ijn afstam melingen
ook een bij zo nd ere plants innemen in de harten
der soennieten. en ook zij de tragedi e bij
Kerbal a herd en ken. doen zij dit ni et met luidkeels gewcek laag. met process ies en soms met
ze lfk ast ijdi ng, zoa ls bij sj i'ieten het geval is.
Voor de soe nni eten lelt voora l het droe vig feit
dat op di e da g moslims tege n moslims het
zwaa rd hebben opgenomen (Qiblah \ 982: 20 ).
Taji ya wordt gev ierd in moslim landen mei
een o mvioll1 g rijkc sji ' ielisc hc be vo lkin g zoals
Irak en Iran. In Trinidad wordt hel Tajiya-festival nog steeds gev ie rd , maar daar draagt het
fees t de naamllosay - ee n duidelijk e heri nn ering aan de naam van I-Iusayn . Wel moet worden
opge merkt dat de process ie hi er veel weg heeft
va n een carna va lso ptoc ht. Momenteel te lt
Trinidad nog zo' n 500 sj i'ietc n. Dal is ve rmoedelijk dc reden dat het les ti va l daar overleefde. '
In Suriname ga at dc vie rin g va n Tajiya terug lot
in de cOlltrflctpcriodc en heeft deze in hnar grotere vorm tot in de jarell tacht ig stand gchouden.
Tajiya vo nd plaat s in dc di stri cten. overal waar
zich conce ntrati es vall hindostanen bevonden.
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De e ige nlijk e herdenk in g bego n gedurende
de eerste tien da gen va n de maand Muharnlm.
voora f aan het naar builen dragen va n de grafto rt.: n, dt.:: tablI !. Wanneer de maand Mliharrarn
in z icht kwam, staken men se n de hoofden bij
e lka ar. Als ze bes loten ee n g raftore n tc bouwen.
vo nd cen wc rkverde lin g pl aats. Gedurende
d~ zc ti en da ge n bOll\vdcll versc hill end e Taji yag roepen va n acht ~I ti en man ee n gra ftoren met
ee n raa mwerk va n bamboe ell hout. beplakt mei
ge kl eurd vli ege rpapier en vers ie rd met spiege ltjes, kerstba ll en en derge lijke. Volgens ee n info rmant. een oud-contrac tant. zo u de toren na ge noeg ge lijk zijn aan de talml d ie men in Ind ia
bou wde. Alleen het gebruik van panm- ho ut
zo u volge ns hem een Surinaamse toevoeging
z ij n. De gr~ln o re n ste lt ee n re plica voo r van de
to mbe van I-Iusay n. De uivormi ge koepe l. die
de bekroning van de tore n von11l. zo u symbool
slaan voo r het afgehakte hoofd va n Husay n. dat
na de slag bij Kufa a ls bew ijs van de ove rwinnin g tri o J11f~lI1t e lijk doo r de vijand op ee n
zwaa rd gestoke n tc paard door de stad werd
rondgedrage n. Va ndaar dat op dc ca llka. de ste llage waarop dc g raftoren ge plaa tst werd. vaak
de vorm van een paard werd ge bouwc!. eve neens bep lakt met gek leurd papier. T ijdens het
bouwen reci teerde c ~n lIIallh 'i of icmand anders
di e goed de koranverze n kende. ge beden, de
dIla's. Die dIla's ware n geri c ht tot God. maar cr
wcrd ook ge bede n lot de geest van Husayn.
Doorgaa ns werd bij de leider va n de groep
op hct erf een stuk argesc hcrmd en een overka pping va n ho ut en palen met z inkplaten gebouwd. waar de to ren ge maakt zo u word en.
Ook bo uwde men de to ren wel in de loods va n
de plaat se lij ke rijstpel molen. Daar was tenmin ste ge noeg ruimt e, want niet ze lde n kreeg
de Tajiya-to re n ee n hoog te van zo'n vijf mete r.
Ook hind oes deden so ms mee aan het ril1l e lc
bo uwe n van de tore n en aan de process ie. Meer
dan eens werde n in éé n dorp versc hill end e torens gebouwd, so ms we l zes of zeve n. Men
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mocht dc plek waar dc graftoren gebouwd we rd
!lict zomaar betreden: de pcrsoon moest daarvoor ritueel rein zijn . Vrouwen bOll\vdcn niet
mee. maar verzorgden de catering voor de bouwers en brachten ook offervoedse l bij de tabl/t,
door de informanten aangeduid met de hindoeterm prasad. Mensen uit de buurt kwamen bij
de graftoren 0111 te bidden tol de Almachtige en
tot Husayn. Velen baden om de genezing van
een ziekte of een zieke, kinderloze vrouwen
vroegen dc zege n om kinderen te mogen baren.
Er zijn verhalen van vrouwen die ervan overtuigd zijn dat zij door deze gebeden een kind
hebben gekregen. Gedurende het bouwen werden nie t Hileen gebeden gereciteerd, maar ook
een soort klaagliederen gezongen. bekend als
11Ias~\"a·s. In dc 11Ias~\,{I's bezongen de moslims
de lotgevallen van Hasan en I-Iusayn. H et werd
een compleet festijn doordat cr allerlei activiteiten in hel kader van Tajiya plaatsvonden. Zo
we rden er worstel wedstrijden (k/lsti) gehouden,
nagespeelde zwaa rd- en stokgevechten (talll'ár
en ghalká) en demonstraties waarbij mannen
mei met zware knuppels zwaaidell. In de optocht was de j/wrrá populair, een soort dans
waarbij mensen elkaar met pri1l10bezems 3
slaan, terwij l ze de slagen moeten proberen IC
ontwijken. Van het zichze lfkaslijden met zwepen of kettingen tijdens de processie, zoals
sji'ielen elders wel doen, maakte geen der informanten melding. In de achlste nacht van
lI1uharram vond het vlaggenriwcel (aláll1)
plaats ter ere van Abbas. de vlaggendrager en
halfbroer van Husayn. Ook Abbas bracht het tot
martelaar lOen hij dodelijk gewond raakte in
een poging water tc halen voor de dorstige kinderen in hel legerkamp. Met de vlag in de hand
werd in een kring ge lopen. Hct gcluid van de
fásá-bands, die voortdurend militaire marsmuzie k ten ge hore brachten zoa ls ontstaan in hel
Oostcn, zweep te de aanwczigen op. De muzÎek:
klonk dikwijls al in de periode van het tabwbouwell. Op de mu ziek werd ook gedanst door

de mannen. Een eenvo udi ge tá.wÎ-band ~tond
uit een grote houten kctcldruITI. voor op de buik
gcbonden, die !TIct een kort!.;, dikke houten Slok

beslagen werd om het basisritme of de 'beat'
aan tc geven. Deze kctcldrul1l werd begeleid
door de kleine kOllworlllige metalen drums,
ook vOOr dc buik gebonden, die werden besla-

ge n met lange dunne Slokken . Menig
Surinaamse wadjan [een pan met holle bodem]
heeft eraan moeten ge loven om ontdaan van
handvaten , bespannen met gei tcn- of schapenve l, dienst te doen als lásá-rommel. Soms werd
een wadjall gewoon <gekaapt' uit moeders keuken. Verder werden de trommels begeleid met
de Jhá/. twee gro te koperen bekkens die tegen
e lkaar ges lagen werden. De tásá-drul11 wo rdt
bij gelegenheid nog bespeeld. maar de Jilá/ is
daarbij niet meer IC horen. Onder hel gclnid van
deze opzwepende marsmu ziek van drummers
die in dc optocht liepen, droeg men tot slot În
processie de graftoren door de straten naar de
rivier of een ander stromend water, waar ze 011der rituele begeleiding va n een mall/I'i in het
water we rd geworpe n. Soms werd de tablll op
een korjaal gezet om haar vervolgens in het
midden van de rivier in het water te we rpen . Een
hindostaansc informante uit Houttuin in het district Wanica maakte melding van, wat zij
noemde, een kleine Tajiya-vicring, die zou
plaatsvinden naast de grote rouwherdenking.
Daarmee doelde ze op de grootte van de tab",.
Het gaat hier waarschijnlijk 0111 een herdenking
van de martelaarsdood van de ac ht maanden
oude zoon va n Husnyn. die 'zich uit zijn wieg
rolde omdat hij had will en meevcchten in de
slag'. Het kind, genaamd Ali Ashgar, werd door
de vijand mct cen lans doorstoken.
VECHTPARTIJEN ROND TAJIYA

Enerzijds bevestigde het bouwen van de Tajiyn
of ta/JUl de een heÎd onder hindoes en moslims
in Suriname. Anderzijds spee lde concurrenfie

TaF ra. eel1 n.,-/on:11 iS/lIl11ilisch mUil/c's/in"
een belang rijk e rol. Ikt was een 'plaagding',
zoals ee n creoolse inrOllnilllt Le i. De ene g roe p
had li eve r ni et dat de ande ren zagen wa t z ij
bo uwden. De conc urrenti e kwam vooral s terk
tot uiting wann e!.! r tijdens de rondtocht en het
naar cl e ri vier d ra ge n twee process ies elkaar te ge nk wam\.!Jl. Moes ten ze e lkaar passeren dan
le idde dat va ak tot vec htpartij en om voorrang.
De lásá-Illuziek leverde oll tge twijreld een belan grijke bijdrage aan dc opgewonden stemmin g va n de dee ln eme rs. De popu lariteit va n
Tajiya in al z ij n aspecten, zoa ls de demonstrati es van kracht en vec htkuIl st, zo u ook te mak en
hebbe n met de ' marti a le gees t' va n de betreffendc bevo lkingsgebieden in India waa rde mees te
cont ractarbe iders vandaan stmnd en. Deze
vec htkuns ten z ijn type re nd voor de regio wan r
dc meeste co ntra ctanten va ndaan kwamen.
De vie rin g .la l oo k een belangrijke cmo ti onele uitlaatklep geweest z ijn voo r negatieve
gevoek ns di e te make n hndden met heimwee
naar In dia en met de beroe rde omstandigheden
waaronder de Indiërs we rkten op de plantages.
Maar waarschijnlijk was het voorn I de emotione le ge lad enheid van he t restiva l di e zo rgd e
voo r een o nt vank e lijke sfeer voor het uitbreken
va n rellen: in India ware n deze ook ni et vree md

(Schimmel 19RO: 120). De aard en de at mos feer
va n Tajiya werkten een emoti o nee l opgewonden stemmin g in dc hand die kon o ntaard cn in
gewel ddadi g hede n.
In 189 1 veroo rzaakte dc Tajiya-herdenking
nabij de plantage Zoelen in het dis trict
Comll1ewijne ee n rel waarbij uiteindelijk doden
viele n. Maar ni et alleen in de di stricten we rd
gevoc ht e n, ook in Paramaribo zij n e r vaker
vec htpartij en o nt staan bij een Tajiya-viering.

Leo Ferri er ( 1998: 11 0- 111) bes pree kt de beruc ht e aan het Tajiya-fcest ge re lateerde rel nabij pl <l t11<1 ge Zoe len in COl1lll1cwijnc in 189 1.
Hij vertel t dat dal Tajiya-fecst va n 17 augustLIs
dat jaar ontaardde in ee n vec htpartij tusse n de
processiegan gcrs van de piamages Mari ënburg
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en Zoelen en die va n de plantage Gecrtruidellbcrg. Zoa ls gebr uik elijk draaide het gevec ht om
de voo rrang naa r de rivier. Aanvankel ijk bemoeide dc po litie zic h er niet mec. maar door
intervcnti!.! van de dirccteur va n Mariënburg
.I a1l1es Mavor, ee n roo ms-ka th o li eke pries te r en
de agen t Vnn Gcijt. zo u de o rd e herste ld z ijn.
Ondertussen had iemand ec ht cr naar dc stad gebeid e n versc hee n proc m e ur-ge neraal Van
Ka lfT opeens mc\ een detac hemcn t va n twinti g
militairen . De hoofdman en ee n aantal ande re
'koe li es' we rd en gearresteerd. Vervolgens beg0l1l1en de ove ri ge processiegangcrs met kluite n e n stellen tc goo ien naar de militairen
waaro p de laa ts ten uit e inde lij k het vuur op hen
ope nd en. li et resultaat was 4 doden en 5 gewonden . Het voo rval werd in de doo fpo t gesto pt uil
angst dat de l3ritse rege ring de co ntractmig ratil.!
va nuit Brits-Indië nHal" Su riname zo u opsc ho rt en.
Onclanks de vee lvuldi ge relletjes en vec ht partijen rond Tajiya we rd dit rcsliva l ni et verboden. O nd erlin ge vcc htpartij e n va n de hin dos tane n werden blijkbaar gedoogd zo lang de
autoriteiten maar ni et hct1l1ikpunl werden. Moge lijk zage n di e c r ze lrs een voordee l in dat de
cont ra cta nt en z ich bij dergelijke fees ten het
liefst op e lka ar arreagel.! rd en. Zo zou Tajiya een
belangrijk\.! ui tl aa tkl ep 'lijn voo r spann in gen di e
anders misschien op dc plantagebazcn afgerea geerd zo uden kunnen worden. Bovendie n zo u
een ve rbod op Taji ya waa rsc hij nlijk tot groo t
protest ge lc id hebbc n gezie n de po pularitei t e n
de re li g ie uze aard va ll het festiva l en o mdat he t
volgens de co ntrac tu e le bepa lingen gevie rd
mocht wo rden. Geen V,,111 de inronnanten
maak te melding va n ove rtnati g alcoholgcbl"llik
tijd ens de processie. Manr dit ZO LI wel een rol
ges pee ld kunn en hebben bij o ptoc ht en di e in
vec hlpartijen ollta:'lI"Cldell . Zo wmeit in ci c
Trinidadiaansc media rege lmatig commentaa r
ge leverd o p het drankmisbruik tijd ens de
Nosay- processic. Over de Taji ya-v ierin g in Gu-
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yana - deze behoort ook in dit buurland lot het
verleden - wordt gezegd dat dit ritueel geleidelijk aan was gedegenereerd tot een salul'llalia
waa rin hindoes, moslims en creolen zich met
elkaar vermengden en rum en marihuana bijdroegen tot de religieuze ferveur van de
proeessiegangcrs. Vaak ging het festival gepaard met geweld en doodslag. Ook zouden
processiegangers in Brits-Guyana iedere plantageful1ctionaris die zij tegenkwamen en bij het
naderen van de Tajiya-optocht niet op tijd van
zijn paard steeg molesteren (Guyana H istorical
Joumal 1992-3: 28). De Surinaamse informanten maken echte r geen melding van het dragen van wapens in de processie of van het
molesteren van functionarissen.

vaarlijk was, 'Want als je eenmaal cr aan begonnen was zou je cr e lk jaar mee moeten doorgaan om Husayn te herdenken. Anders zouden

de geesten die je cr mee had opgeroepen boos
wo rd en en je z iek maken'. Een vooraanstaand
aanhange r van de ahmadiyah-beweging ze i:
' Met a ll e respect, maar onze voorouders wisten
niet beter. Ze deden zoals zij gewend waren va n
hun voorouders, maar wij weten beter want wc
z ijn geschoo ld '.
De alfabetisering en de daaruit voortvloeiende intellectuele ontwikkeling leidde tot een

beter begrip van de heilige geschriften van de
islam, de koran en de hadith (de officiële traditie van de islam). Hoewel de alrabetisering op
westerse leest geschoeid was. vo rmde zij een

grote stimulans voor de uitbouw van inHET VERDW IJNEN VAN DE TAJlYA-VIERING
Hindostaanse moslims schrijven het verdwijnen van de Tajiya in Suriname toe aan de kleine
sji" iet ische minderheid. Hoewe l exacte cijfers
over de omvang van de sj i' ieten ontbreken,
mogen we aannemen dat ze niet dominant waren, hun belangrijkste festival echte r wel. En
hoe diep de religieuze betekenis ging. is te zie n
aan de viering van Muharram elders ter wereld.
waar de deelnemers zichzelf slaan met zwepen
of kettingen. Er was ve rm oedelijk ee n kleine
hard e kern die beschikte over de rituele kennis
van het festival e n er een zeer sterk geloof aan
hechtte. Daarnaast za l de soc ial e functie en aantrekkingskracht van het festival de grote massa
op de been gebracht hebben. De populariteit
van Tajiya onder de overige religieuze moslimgroepe ringen en deels de hindoes za l voora l gelegen hebben in de socia le functie en ook in de
mogelijkhei d om bij de tabllt te bidden om beterschap af het k.rijgen van kinderen. 4
Mijn soe nni et ische informanten betitelden
Tajiya a ls afgoderij. Een moslimvoorganger tc
Sa nl o Boma wist te verte ll en dat het zelfs ge-

tellectuele vaard igheden op het gebied van de
islam. Volgens soennieten wordt nergens in de
islamitische geschrifte n aanwijzing gegeven LOt
de noodzaak of wenselijkheid van de carnavalsachtige Tajiya-viering. Daarom ageren
zij ertegen. De precieze percentuele verhouding
tussen soennieten en sj i'ielen in Suriname za l
nooit aan het li cht komen, maar zeker is dat het
belangrijkste kanaal voor socnn iet ische dominantie liep via de geschoolde voorgangers. Die
begonnen zich uit te spreken tegen het festival:
God is één en heeft geen tussenpersoon nodig in
de vorm van Husayn. Tajiya werd beschouwd
als afgoderij. Behalve 'zuivering' van de islam
had de westerse invloed lot gevolg dat andere
vormen van amu sement hun intrede deden.
Hiermee begon Tajiya naast zijn religieuze rclcvantie ook z ijn sociale en vertiersfuncli e te verli ezen.
CONCLUS IE
De Taji ya- herdenking in Suriname week in haar
hoofdlijnen niet af van die in India, zowel in
haar uiterlijke aspecten als in religieuze zin.
Heftige emotionele praktijken zoals zelfkastij-

rllpl'lI, een l'er/oren Îslamitisch m/lll:ti.-'stinll
di ng mct 7we pen of kctt ingen. zoal s than s nog
waa rn ee mbaar in Iran. kwam en hier ni et voo r.
Oo k maak te geen de r info rméln(en me ld ing va n
and ere cmotionele hande lingen, zoal s van he t
stukm aken va n s ierad en e n het o pvan ge n va n
tijd ens het Taj iya- fces t ge plengde tran en die
ee n ge nees kra chti ge waard e zo uden hebbe n.
Wel wa ren in Suriname kle in e uiterlijk e afwijkin gen ziclltbaar, zoals het gebruik van
parwoho ut voo r de g ra rt o ren. Ook werd hi er de
/(Ilmt in stromend water gewo rpen. en niet. zoa ls in India oo k we l het geva l was. begraven in
de gro nd . Dit hee ft ve rmoede lijk te maken met
de prakt isc he o ms tandi g he id dat in Suri name
ruim sc hoolS natuurl ijk strome nd water voorha nd en is. He t COllllllcntaar va n soc nni eti sc he
voo rga nge rs op de rouw herdenkin g was ee n
anti -pro paganda di e ook in India niet gehee l
afwezig was. maar kenn clijk ni et doordron g tot
de e norme me nse nmassa in dat land .
Interessa nt is de ee nh e id die Tajiya - 011-

danks de bijhorende vec htpartijen - wist te
bewe rk s t e ll i g~ 11 o nd er hind oes e n mos lims. ee n
re latie di e so ms lokaal in ee n bepaalde periode
gc ken merkt we rd door spanningen at s gevo lg
van de gespann cn verhoudin g tu ssen beide geloofsgcmeenschappen bij tijd en wijle in In dia.
Tajiya was vermoede lijk ee n bela ng rijk e uit laatk lep voo r spanninge n ge re lateerd aan hel
kol o niaal plalllagcsystcclll en de heimwee naar
het Illoederl:.-md, Hoewel de gcza menlij ke viering va n het feest doo r mos lims e n hind oes
VOOrIkwam uit sync ret isme. droeg Taj iya de
po tenti e in z ich va n een fest iva l met ee n sterke
identi te itswaa rde. Ui teindelijk kon uit ge re kend
de meerde rheid van de islamieten z ic h ni et
identiftce ren met deze rouw herde nking: ze wareil in de eerste plaats rcchtgeaardc mo s lims die
zich ni et d iend cn over te ge ven aan 'afgodi sc he'
praktijke n a ls Tajiya. De sji ' ieti se he rouwherdenking Tajiya hee ft ten s lotte de overplanting uit Indi a naar Surinamc ni et overleefd. Ondank s de ma ssa le po pu lariteit moes t het fest iva I
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w ij ken voo r hetled-u-Fil/'. dal bij de soe nni e tcn
thans een bela ngrij ke plaats ill nee lllt. Er moet
een kl e ine re ligieuze kcl'll van sji 'ietcn geweest
zijn di e de rituele ken ni s droeg va n hCI tès ti va l
e n voo r wie het ee n diepe spiritue le bete keni s
had. Danrnnast za l ee n aantal d eelnemers
meegedaa n hebbcn uit ove rwegingen dic doo r
de informanten betiteld worden a ls "afgoderij' ,

zoa ls het bidden bij de tahllf 0111 voorspoed, betersc hap cn kind ere n. Voo r de overgrote ma ssa
za l e r ec ht er voo rnam e lijk sprakc z ijn gewees t
va n ve I'l ier.
Bij d c overplanting va n Tajiya g ing hel 0111
de handha vin g va n vooro uder! ijke traditi es, die
a ls gevo lg va n de o nt w ikke ling di e ze hadd en
doorge maakt in Indi a ee n sterk sy ncret isc h karakte r droege n. A lfabet ise ring en daarop vo lge nd e intellectuele o nt wikke lin g zorgden voor
een bew ustwo rdin gs proces om tre nt de o p
sc hrift geste lde godsdiensi. De voo rga nge rs
va n de soe nn it:: tisc he mee rde rh e id zagen ne rgens in de geschreven bronnen de nood zaak
verme ld V~1I1 ccn ca rn ava lsachti ge rOllwherd enkin g rond I-Il1sayn . Integc ndeel, de
soe nni eten zagen - met name bij mo nde va n hUil
voorgangers - er ee n sterk e vorm va n' afgode rij '
in , Me t di e bcw ust wording e ll het ge leidelijk
aan o pgaan van de sj i'iclcn in de socnnieti sc he
mee rd erheid was het vcrdwijnings proccs in
gan g gezet.
De uite inde lijk e b reuk me t de Taj iya-v iering werd in gezet doo r de soe nn icti se hc voorhoede di e z ic h ertegen uits prak . Uit e indelijk
heeft deze ontwikkeling in het uitslervingsproces van Taji ya in S uriname de beslissende

ro l ges peeld .
A Ifabel isering en modern ise rin g (ve rwesters in g) bracht e n be hal ve ort llodox-soennieti sc he invl oeden echt er ook ee n int ensieve re invloed va n de westerse cuitullf met zich mec.
Omdat Tajiya voo r de ma ssa voora l de func tie
had van ve rtier. is de in vloed va n de westerse
cultuur een be langrijke reden gewees t dat het
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aan po pularite it ve rloor. Weste rse vormen van
vermaak deden langzame rhand hun intrede,
waarmee naas t de rel ig ie uze be tekeni s ook de
ve rti ers ruIlcti c aa n relevantie inboette. Dat
Tajiya een aa nt rekking skracht had als 've nnaak
voo r het publiek '. bleek bij de laatste grote
Taji ya-v icri ng in 1987. Een groot pub liek
woond e de optoc ht bij . Optochten met muziek
hebben nu ee nmaal een grote aantrck-

kingskrachl op men se n. Dit is ook te z ien aan de
ca rnava leske flosay-v ie ring hedentcn dage in

Trinidad. Dat Tajiya hel in Suriname niet heeft
kunnen brengen tot de stat us va n carna val,
kom t door het uitsterven va n de harde
sji ' ieti schc kern di e de rituele waarde en kenni s
va n he t fes tiva l bezat. De rouwherdenking ro nd
Hasan-Hu say n hee ft daardoor in S urin ame ni et
lang stand kunn en houden.

NOTEN
I. Tajiya;s de Sa rnami !>pclling \oor het Urdu woord voor d it fes ti val dat vo l gcn~ de geroman iseerde Urdu spelli ng luidt:
w'=iyllh. In hel Sarnami llin!.: t de ui tspraak als lat/ja". zoa ls het 'irl dc volksmond' ook vaak gesch revcn staal.
2. Zie \\ \\ \\ .•11-islam.orglorgan i7at ionslbmma/hossay.ht ml .
3. Printabezcllls /ijn de Imditiondc bezems bestaande uit een bos bijeen gebonden patmbladncnen. waannee al bukkend
de vloer wordt sc hoongeveegd. Oo~ tegenwoordig worden ze in Suriname nog geproduceerd l"1I gebmikt.
4. Hel man (197R. !.ie noot op pagina 31 1-3 12) bestempelt de deelname van hindoes. \aak vrouwen. als merk\\aard ig.
Volgen:t hem is het 'luidl1lc htig en kleurrijk gebeuren een overblijfsel van pre-i<;tamitischc culIen'.
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Het Community Based Schoolprogram; een
alternatief voor meer kansen in het Surinaams lager
onderwijs

H

el Surilluall/s lager olldenl'Us keilt een
I/{Ivg perce//tage =itleflhIU, 'crs. ECII ,'erge/ijking Wel (IIu/ere lallden il/ de regio ol'er de

periode 198()-1990 \I 'ijSI uil dar Surillame behoort tOl de landen mei eell relatief hoog percel/tage :illeuhlijll'rs. I't)orts =ijl/ er i/1 SuriIImlle grolt! I 'erschil/ell ;11 leerprestaties !lissen
leer/ingen uil gedepril'eerde en lIil sociaal hogere milieus. De Surinaamse OI'el'lteid he~fi ;/1
de loup der jaren ,'erschilIende maarregelell
ger/ïdli!n om dil prohleem aall fe pakken. Dir
hee.li echll'1' lI;el gcn!slIlt(!t'nl ill een =ichthare,
stnfCfurele )'enllimlering 1'(11/ het percentage
=iIfCI/h/U\'fr:.." (~r fOt hogere leelpres/aties ra"
lIIet 1/(111/(' If!erlillgel/ uil gedeprh'eerde miliells.
111 .\'{//llellll 'erkillg lIIel de UI/illersifeil \'(111
Amsterdalll is hef COIIIII/I/I/ity BlIsed ScI/OolIJfYJgmlllll/u (CBS) oll/lI'ikkeld. eell sclwolimer,'elllie progralJlma, waarhij ill een .WIII/ellll 'e rking.\"\'erlul/ld 1"(111 school, ge::ill ell hUllrr acriI'ileilcn lI"ordell ompluoid ,'nlgens hepaalde
strafcgieëll. Dil moel resullerel1 il1 de I'erhelerillg IWI "el OIulenl"ijsrendemelll 1"(111 leerlingen il/ de alllll'(/J/Ksklassell I'{III hel lager 011de/wijs.

111 de fJ<"I"iode

IYY~-IYY5

ell 1997-2000 is

hel CBS lOegepasl il/ de onderbollw nll/ hel SI/rinaams lager o;ulerll'ijs, 111 dil al"likel hespreek ik de resu/rafen \'tIIl hef lIifgel'oerde
CBS-progrollllllu il/ SlIriname meI daarbij spcc{/ll!ke aondaclll I'f)or dl! I'mag ill huel'erre IJl!!
eell posiliele.flecl "e(~/i op het terugdringen I'WI
hel =ilfel/h/(jl'fll als op hft I'erhogen 1'(111 de
leerpl'eslalies.

ZITTENBLI .lV EN EN ONDERPRESTEREN

Elk jaa r in begin oktober gaan in Suriname 011geveer til!lldui zc nd leerlingen naar hel eersW
leerjaar va n hel lager onde rwij s. Nauwe lijks
I\\ce jaar later hebben dezc Icerlingen een
harde les gcleerd, Velen hebbe n hun ec rste
faalcrvaring opgcdaa n: zc z ijn blijven zi llCIl in
de eerste kla s. anderen Lij lllllCl de hakken over
de sloOI ove r gegaan. Van de lee rl ingen die
jaarlijks naar het ecrste It,.:crjaar gaan. blijven in
Surinamc gcmiddeld circa drieduizend lee rlingen, ongevee r dertig procent , zi ft en (Bada l
199 I). Ongeveer tienduizend (14.3%) leerlingen in de lec ftijd va n dertien tot zeve ntien jaar
ve rblij ven nog op de lagere sc hool, terwijl ee n
leerling die zo nder z ittenblijven hct basisonderwijs doorloopt op twaalljar ige leeft ijd dc lage re school zou kunnen verhiten. Met name bij
lecrlingen uit gedepriveerde Inilicus komen wc
het doublccrfcnomcen tegen. Op schol en in
achterslHndswijkcn moet gemiddeld vee rti g
proecn! de eerste klas minimaal ee n keer overdoen (Ringeling 1990).
De hier geschetste situatie is niet van rccenfe datulll. Sinds 1960 heeft Suriname tc maken met een hoog pcrcclll,nge z ittenblij ve rs in
hel lager ollCh::rwijs. Er z ijn vrijwel geen rece nt e algemene overz ichten over de situatie
met be trekking tol z ittenb lijven en onderprestercn in Surinamc ove r cic jaren na 1990
beschikbaa l'. In ver8chillc nde bcle idsrapporten
wordt ec hter wc l gc mc id dat in de afge lopcn
ti cnt a ll en jarcn wcinig vera nderin g is opgctrc-

o.w. Tijdschr(/i \'oor Surillaamse TaaIkuIlde. Lellerkul1de, CulIuur en Geschiede"is JO( l): .?95-J()5
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den in het probl eem va n zittenblij ven en onderprestere n in het Surinaams lage r onde rwij s
(Assen 1989). Het beeld va n zittenblij ve n in

1963 ve rschi lt nauwelij ks met dat van ruim
de rti g j aar later (Mij s 1973; Asse n 1989;
Ringeling 1990; Badal 199 1). In versc hill end e
rapport en wordt ze lfs aa ngegeven dat dit probl eem vanwege de sociaal-economi sc he situati e ern sti ge r lijkt te zijn dan voo rh een (8Iufpand 1995 ; Rin ge ling 1990; MINOV beleidsnota's 1961- 1988). Oo k is er een ve rsc hil
tussen de perce ntages in de hoofdstad ene rz ijds

en de di stricten en het binnenland anderzijds
( MI NOV 1987 b; Asse n 1989; Blufpand 1995 ).
Bij anal yse van deze gegeve ns blijkt dat:
a. het z ittenblij ve rsperce ntage per lecljaar ieder sc hoo lj aar ongevee r hetze lfde is. In e lk
lee rj aa r bl ijft ongevee r ove r all e kl assen
ge nomen ge middeld 20 tot 25% zitte ll ;
b. het zitte nblijve rspercentage hoger is in her
eerste leelj aa r (on gevee r 30%) dan in de hogere lee rjaren;
c. het merendeel va n de lee rlin ge n di e vaker
z ijn blijven zitten in kl as een tot en met vier,
ni et eens de vijfde o f de zesde kla s hal en; zij
hebben dan het onderw ij s a l ve rlat en.
Z ittenb lij ve n en ond erpresteren in het lage r o nderw ij s Zijll ni et typÎ sc h een Surina ams probleem. Ook in an de re o ntw ikke lin gs land en is
dit feno meen met betrekki ng tot de la ge re
sc hool de laatste j a ren o nderwerp va n studi e
geweest. A lgemene ine ffi c iënti e e n ineffecti vite it van de sc hoo l di e ee n lee rling kl as ee n to t
zes laat vo lgen, zo nder aandacht voor de individue le kwaliteiten va n de leerlin g, is de belang rijkste reden voor deze uitva l ( Izqui e rdo &
Arri ve & Catal a & Cald eron 1991 ; Gri say &
Mählck 1991). Al gemee n ge ldt voor o ntwikkelin gs landen dat ongevee r derti g tot vee rti g procent van de lee rlin gen de tagere sc hoo t ni et afmaakt (Wolff 1994 J. Het percentage z ittenbl ijvers in o nt w ikke lings landen is ove r het a lgemee n vijf kee r hoger dan dat in de westerse.

Voor Latijn -A merika ge ld t dat va n de negen
milj oen kinderen di e aan de lagere sc hoo l beg innen , 29 u/o in de ee rste klas blijft z itten. 42%
va n de lee rlin ge n blijft op de lagere sc hool éé n
of meer kee r zitten. In Latijn s Amerika wordt
e lk j aa r 2,5 milj ard Am erik aa nse doll ars besteed aan zo' n tw inti g milj oe n z ittenblijve rs
( Wolff 1994).
Zittenblij ve n en ond erp restere n hebbe n
vee l nade le n. Het demo ti vee rt de lee rlin gen.
maar oo k de finan c ië le kosten moeten ni et onde rsc hat wo rden. Reeds in 197 1 bec ijferde de
UNESCO dat va nwege di t z ittenb lij ven de kosten va n het o nderw ijs onnodi g hoog zijn . Het
za l d uide lijk z ijn, dat het oo k va nuit eco nomisc h oogpun t uit e rmat e be lan g rijk is a ls Suriname wat aan het zittenblij ve rspro bl eem doet.
Zitten blij ve n heeft ook ee n nega tieve e ffec t op
de sc huulcapac itc it urmlat lk z itte nblijvt:rs J e
o nde rwij splaatsin gsmoge lijkheden bezet hOLi den voo r de ni e uwko mers. Dit is ee n va n de
ve rkl arin gen voo r het teko rt aan lo ka len en
lee rkrac hte n in Surin ame, voo ra l in de
ac htersta ndswijken en in het binnenl and
(Sc halk w ij k 1996; Blutpand 199 5).
Zittenb lij ven heeft ook nade li ge effecten op
de ontw ikke ling va n de lee rling in het al gemee n en in het bijzonder o p de lee rprestati es.
Dit is in tege nstelling tot de veronderste lde
voo rd e len va n z ittenblij ven. De meest o mva ngrijke studi e op dit terrein is di e van Holmes &
Matthews ( 1984) di e een meta-analyse ui tvoerden op 44 o nderzoeken. Ze conc ludee rden dat
zittenblij ve n ee n negatief e ffect heeft op lee rprestati es, voo ral bij leze n en taa l. De maatrege l zittenb lij ve n wo rdt toegepast 0 111 nivea uve rschill en in ee n kl as tu ssen leerlinge n te ve rklein en vanuit de ve ronde rste lling dat zo' n
g roeperin gvorl11 betere voorwaarden biedt
voo r het leren va n lee rlin ge n. Maa r uit ve rsc hill ende o nd erzoeken blijkt J at juist heteroge ne g roeperin gvorme n ee n lee rrijk ere o mgeving bi eden dan ho moge ne g roepen (J ac kson

H el COl1lnllll1i!.l·

Based Schoo/program

1975: Hadd ad 1(79). Bij het streven naar homogene groepe n leerlingen is de kans groot dat
de instructie en begeleiding zich op een be-

paald ontwikkelingsniveau richten. waardoor
leerlinge n die boven of onder het ni veau zitten
buiten de boot va llcn (Van der Ley 1997) .
Zittenblij ve rs hal en hun achtersta nd in het
doubleeljaar nauwclijk s in en raken late r toch
weer achtcr.
Daarnaast zij n cr de negatieve effecten op
sociaa l-emotionele ontwikkeling, zoa ls het
zelfconcept, de houdin g tegenove r school en
het gedra g in de klas. Wanneer de leerling nict
kan voldoc n aan de schooleisen omdat hijlzij
hiaten hee ft in de ont wikkeling. intellectueel
iets minder begaafd is. dan zu llen aanpassingsmoe ilijk hedcn hiervan het gevolg zijn die
ve rvolge ns kunnen leiden tot weinig ze lfwaarderi ng e n zelfaanvaardi ng (Brophy 1985:
ETS 1992). Dit bevordert niet de leerprestaties
waardoor hiaten niet weggewe rkt kunn en worden. In Nederland hebben KI1l1Ver & Reezigt
(1991) cn MOl11l11ers & Van I-loo ft Aarnoutse
(198 8) dcze conclusies op onderdelen bevesti gd. Een gevo lg kan zij n dat zittenblij ve rs op
de lange re termijn va nwege het leef·
tijdsverschil met gewo ne ' doorstromers' een
grotere kans lopen 'drop-out ' te worden die
zonder diploma het voo rt gczet onderwijs ve r·
laat. Dat hangt nict allecn sa men met de nade·
rcnde gre ns van de Ieerpiicht, maar ook met
'eige naardigheden' va n leerlin ge n in de pl!.
berteit die de school als een belemmering kun·
nen ervaren in hun drang naar zelfstandigheid.
BELA NG VAN LAGER ON DERWIJS

Het lager onderwij s vor mt de basis va n de
mense lijke ontwikke ling en draag t bij aan de
onderwij s· en soc iale on twikkeling van een
land. Onderwijs speelt een belangrijke rol in
het vormen en ve rsterken van een nationale,
culturele identiteit en kan gezien wordcn als

cl11/)()wermenl
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van de bevolking (Coombs

1968: C0l111110n Wcalth Scc rctariat 1980).

Onderwijs bevordert ook economische ontwikkeling. I3cnavot ( 1985) stel t dat dc lage re
sc hool een signi ficallt positief effect hee n op
de economische groe i van 110 ontwikkelde en
ontwikkelings landen. Voor de periode 19451980 vo nden Lau, Jall1ison en Louat (Lockheed & Verspoo r 199 1) een economi sc he groei
di e sterk beïnvloed we rd door de lage re school
in 22 landen in Oost Azië en Latij ns Amerika .
Onderwijs hee n een signi fi cant effeet op de teru ggave Vél n de investering aan onderwijs. Het
percentage va n de onderwijsÎn vestering dat teru gvloeit naar de sa menlev ing is in minder ontwi kkelde landen voor het lager onderwijs 27%.
en voor het voorgezet cn hoge r onderwijs re~·
pectievelijk l.estien en dertien procent. (Bers·
tee llller 1985: I'saeharopollilis 1985).
Een lwak systcem van het lage r onderwijs
brengt het ge hele systeem va n de ontwikkeling
va n het menselijk kapitaal in gevaar. Het
produceert leerlin ge n die slecht voo rbereid
worden op het scc undaire en tertiaire onder·
wijsniveau en volwassenen die ongeletterd
zijn . Het belangrijkste is dat het niet ge noeg
gesc hoo lde ouders. we rknemers en manage rs
produceert di e kunne n bijdragen aan de ontwikkeli ng van het land. Ges teld kan worden dat
het lagc r onderwijs de meest winstgevende
ondcrwijsvorm is va n alle onderwijsvoorzieninge n. liet is daaro m belangrijk dat het lage r
onderwijs va n hoge kwa liteit is en dat h :~ t ge·
bruikt kan worde n als een instrument voor de
omwikkel ing van de menselijke hulpbron .
De ve rbeteri ng van het lager onderwijs
blijkt echter met name voor veel ontwikkelings landen een moei lij ke taak te zijn . Ook in
Suriname wordt reeds gcmime tijd door
beleidsmakers onderkend dat zittenblijven en
onderpresteren van leerlin ge n, vooral di e uil
gedepri vee rde milieus. een ernsti g bedreiging
vormen. niet alleen voor de ontwikkeling van
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de bctre ffende leerli nge n zelf maar ook voo r
die va n de Surinaamse samcnleving (M INOV
1961-1 992). Men heeft dan ook een groot aantal maatregclen gcnome n om het geschetste

probl eem het hoofd te bieden . Genoemd kunnen worden de opric htin g va n het Pedolog isch
In stituut , de instelling va n Remedial Teachin g
als hulpstrateg ie, hel ge bruik van onderwijskundi ge wij kteams in ach terstandswijken met
het oog op het ve rbetere n va n het onderwijsni vea u en dc ont wikkeling va n het landelijk
dia gnost isch tcam dat zic h via diagnostisch
onderzoe k ri cht op de lee rlin ge n die ni et goed
mee kunn en komen in de klas. AI deze maatrege len Cil de cr mee gepaard gaa nd e finan c iën
hebben echter er niet toe geleid dat het
doubl eerfenomeen en andere aspecten va n onderpresteren zij n teruggedrongen.
EEN ALTE RNATIEF

Uitgaande va n de hierboven gesc hetste problematiek is het COII//1/l1l/ify Based SchoolproIJ/mI/lila (het CBS) ontwikkeld, een school in-

terve nti e program ma dat samen ges teld is uit
ee n aantal op elkaar afgestemde ac tiviteiten,
gericht op de schoo lpreslati es va n het kind en
uit gevocrd door de sc hoo l in samenwe rkin g
met de buurt. I-Iet doel va n het programma is
het ve rmind crcn va n het percentage zittenblijve rs op d e lagere school en hel verhogen va n de
leerprestaties va n kinderen (Ringeling 1999).

in het lager onderwijs hel z Îttenblij ven Ie verminderen en dc leer presta ties te ve rhoge n. De
experime nt ele uitvoe ring is toegespitst op het
vak lezen en de eers te klas. De keuze voor de

nadruk op tezen hangt SaTnen met het feit dal in
ee n ge]ctt erc!c samenlevi ng lezen de sleut el
vor mt lot vee l informatie. Een belangrijk probleem in het Surin aamse onderwijs is dal het
leesmateriaal. de in st ru cti e en de uitleg in dc
Nederlandse taal worden gegeve n, terwijl een
dee l van dc kinderen het Nederlands niet of
slec ht beheerst. Daar leze n bij alle sc hool vakkCIl een belangrijke rol spee lt , za l hel verbetercn van dc leesp restati es ook een gunsti ge invloed hebben op de andere vakken (S lavin
1989).

I-Iel CBS-model bestaat uil een aa ntal uitgangspun ten die betrekking hebben op factorcn
die ten g rondslag liggen aan het zittenb lijven
en onde rprestere n en op wetenschappelijk gefund eerde ke nni s cn ervaring om deze factoren
aa n te pakken. I-Iet kan als volgt geïnterpreteerd
worden.
De afllankelijke variabelen zijn 'verbetering va n leesp restaties', zowel als de 'verminde ri ng va n het percent age zittenblij ve n' op
klasni veau. Om dit resultaat te bereiken zij n
een vierta l voo rwaarden belangrijk, namelijk :
I. Hef hallferen l'an eell '0111 cOllle-hased'
schoolconcepl \'(I11qlde eerste klas.

Bij ee n 'out comc-based ' schoolconcept han-

Er is gekozen voor een schoolinterventi e pro-

teel1 de school het uitgangspunt dat alle lecrlin-

g ramma omdat uit studi es naa r voren kwam dat
ex perimenten met sc hoolinterventie prog ramma 's in geïndustri aliseerde en ontwikkelingslanden gunsti ge effecten li eten zien op de leerprestaties van de lee rlin g, mee r dan de voorschoolse - en buitenschoo lse programma"s-

gen di e onderwijs vo lgen positieve resultatcn
moeten kunnen halen en dat het onderwijs aange pas t wo rdt aa n de ontw ikkelingsmoge lijkheden en het tempo va n hel kind. Hierbij wordt
er rek enin g ge houden met de cognitie ve en sociaal-culturele ve rschillen tussen de lee rlin ge n.

In een haa lbaarheidsonderzoek in 1994-

1995 is eerst onderzoc ht of het voor Suriname
ontwikke lde COIlI/III(1/i'.l' Based Schoolprogramma zo u kUllllen di enen om bij lee rlin gen

2. De sa mel/werking school-buurt.
I-Iel sc hoo lsucces va n lee rlin gen kan ni et alleen
door het ond erwij s bepaald wordell. Voor het

./

!-lef COlllllllfllity 8ased SdlV()lpro~ra111
vc rb~t e ren va n de Iccrprcstatic~ is het daarom
belangrijk dc ouderbetfokkcnhcid bij de school
Ie vergroten. Dat is dl.!s Ie belangrijker. daar de
meeste Icerl ingen uit gcdc pri vcl.! rdc milieus bij
intrede van dc Sd1001 niet of in onvoldoende
mate de ve reistl.! voorke nnis ell vaardigheden
hebben. In het Surinaams lager onde rwij s blijkt
de tijd te kort tI.! 7ij n 0111 de wettelijk voorgeschrl.!vcn leersto f over tI.! dragen en de leerli ng
te laten Ocfl:l1el1 (Ringcling 1999). Belangrijk
is dat deL.e kcrlingcn meer instructic- en leertijd krijgen om dc nodige leesvaardigheden en ervaring op te doen. waardoor de achterstand
verminde r! .
Een enCCI; eve werkwijze voor de verle ng ing van dc instructie- en Iccnijd is de strategie
va n dc ' Ve rl engde Schooldag' (VSD), Hierbij
wordt een gedeelte van het formele curri cul um
(bijvoorbeeld handenarbeid. textiele werkvormen. gymnastiek. muziekonderwijs en dansante vormi ng) "uitbesteed' aan ee n buunorganisatie en wo rdt de sc hooldag verlengd
(Mcijncn 1996). Op deze lVijze ontstaat er tijdens cic regulier\.! lee rtijd mee r tijd om meer
aandacht tc geve n aan het leesonderwijs. De
samenwerking met dc buurt geeft de mogelijkheid voor de verhoging van de kwantiteit van
dc instructietijd en bevordering van de oudcrbetrokkcnhl:id.

3. De l'erhoging 1'(11/ de kll'lllllireit en kll"{J!ifeif
nfll de leesillsfrl/cfie.
Voor dc verhoging van dc kwantiteit van de
Ict:sinstructic wordt hel curriculum aangepast
voor meer leestijd. Een ofllleer vakken wo rden
uitbesteed aan een samenwerke nde bUlirtorganisatic. De vrij gl.!kol11c n tijd wordt besteed aan
het leesonderwij s (zie punt 2). 0111 de kwaliteit
v ~n dc leesi nstr uctie te ve rhoge n worden voorzieningen gctrolTcn voor een stimulerende
Icesoll1geving op sc hool en in dc klas zoa ls: het
kiezen van een gesc hikte leesmet hode voor de
leerl ingen van de school; het beschikbaar stel-

299

len \a ll votdoc.:nde olllkrwij smatcriaal : hl.!t
zorg dragen voor bijsl:holing van de leerk ra chten \'oor een effectief leesonderwijs en voo r
trainingen in vanrdigheden \'oor dc verbe terin g
van de instructiekwaliteit van de leerkracht: het
regelmatig organiseren va n teambijeenkomsten voo r cic onderlingc ondersteuning en
sa menwerki ng: het zorg dragen dat de leerlin gen op sc hool veeilezeIl.
4. De I'c:rheferifl},;

IWI

hef

I(!(!s~ed,.ag 1'(11/

de

leerling.

Een Iccrgcrichtc sfeer in de klas met een lecrprestatie bevorderende lee rkracht verhoogt dc
participatie van dc leerlin g in de klas. De verbetering van de instructiekwaliteit va n dc leerkracht leidt tOL een positie!' Lc lfbceld van de
leerling en verhoogt dc leerlllotivat ie . Naa rmate dc instructie aangepast is aan het ni veau
van de leerling, lal de leerling meer betrokken
zijn bij het lt.!sgebeuren en betere leerresu ltaten
behalen. De leerling doet hierdoor mccr
succeservaring op. verwerkt meer leersto!' en is
meer betrokken in de klas. Dit heeft een gunsti ge in vloed op de leesprestat ies van J e leerJing.

IMPL EMENTATIE EN EVALUATI E

Het CBS heen een empiri sch onderzoek uit gevoerd in hel sc hooljaar 1994- 1995 in de ee rste
klas vall vie r scholen in L<Hour. een volkswijk
net builen Paramaribo. Dit haalbaarheidsonder70ek heen plaats gevonde n in samenwe rking met hel Ministerie van Onderwijs en
Volksontwikkeling ell het Ministerie va ll Social e Zaken. De vie r sc holen die aan het ex periment meededen. waren twee openbare scholen
en twee van hel bij zo nder onderwijs. Eén
schoo l had een sc hoolteam va n zes tien lee rkra ch ten 111et zes honderd leerl ingen. Op de andere sc ho len waren cr op iedere schoo l tien
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lee rkrac ht en werkzaam e n ge m idd eld dri ehonderd lee rlingen ingeschreven. Elke schoo l selecteerde twee klassen: ee n experimen te le kl as
(de C BS-k las) en ee n co ntrol e klas (de C NTR-

ko mstig uit ederland en is nict af11 3n kelijk
va n de leesmethode in S uriname. Deze toets
wordt drie kee r in het sc hoo lj aar bij een lee r-

klas). In totaal waren cr dus acht kl assen, waarva n vier CBS- en vier CNTR-kl assen.
De evaluatie va n het experiment CBS als

den leeso nd erw ijs ge had te hebben . Kort sa-

haalbaarhe idsstudi e in 1994- 1995 betrof de
vraag of het moge lijk is met het COl11l11un ity

Based Schoolprogram het zittenblijven terug te
dringen e n de leesprestati es va n gedeprivce rde
leerlingen Ie verbeteren. Voor een genuancee rde r beeld va n de effecte n is aan de leerkracht na drie maanden leesonderwij s gevraagd d c lee rlingen in goede. mat ige en
zwakke leze rs tc verde le n. Het selec ti ecriterium was hct oordeel va n de lee rkrac ht ovcr de
ge leverd e leesprestat ies door de leerling na
drie maanden on derwijs.
In de ana lyse stonden de vo lgende v ragen
ce ntraal: Is het perce nt age z ittenb lij vers in d e
kla ssen met het C BS s ig nifi cant ve rmind erd e n
z ijn de leesprestati es va n de leerlinge n in de
kl asse n mct het CBS sig nifi ca nt ve rbeterd? De
aa ndacht va n het C BS-project ri chtte zic h op
dric cffcc tva ri abe len: verlagin g va n de perce nt agcs zittenblijvers, ve rhoging van het leesni veau en vergro ting va n de leesvo rdering.
Voor de bepaling van d e leesresultaten zijn
naast de rapportc ijfers voo r leze n, twee toetsen
ge bruikt : de leestoets di e bij de geb ruikte methode hoo rde (M T ) en ee n niet-methode
gebonde n leestoets, de zogenaamde Drie Minut en Toets ( DMT). De meth oden gebo nden
toet s is een toets die be hoort bij de gebru ikte
leesme th ode in Suri name . Nadat ee n bepaald
gedee lt e Vél n dc leeri nh o ud behande ld is, kan
de toets afgenome n worden door de lee rkrac ht
ter contro le va n de be hee rsing van de lee rstof.
Hoe hoge r de sco re op deze toets hoe bete r de
leespresa ti e. De max im a le score is voor e lke
toe ts achttien punten; voor e lk e fout ga at er ee n
punt af. De Drie Minut en Toets ( DMT) is af-

ling afge nomen: na vier, zeven en negen maanmengevat

ware n

de

resultaten

va n

de

haa lbaarhe idsstudi e in 1994-1995 al s vo lg t (z ie
Ringe ling 1999).

A. Res//llaten von ::ilfenblijven
Voor alle vier scholen ge ldt dat in de C BS klas
mind er leerlin ge n doubleerden dan in de controle klas van deze lfde sc hoo l. Op dri e va n de
vier sc ho len was he t percentage lee rl inge n in
de C BS-klas lage r dan in de vij f voo rgaa nde
schoo ljaren. De gewe nste reducti e van percentage z ittenblijvers is ge rea liseerd in de
s ubgroepen op alle vier sc ho len. maar met
nam e in de groe p zwa kke en mati ge leze rs.

B. Resultaten von het rapporlcijjer leen
Het aanta l drieën was aanmerke lijk lager in de
C BS- dan cic controle (CNTR )-k lassen en cic
voorgaa nd e vijf sc hooljare n. Dit wa s zowel
voo r de g roep a ls ge hee l a ls voor de subgroepe n. Ook wat betre n het leescijfer va n mini maal een zes was het percentage in de CBSklasse n significant hoger dan de CNTR-groep.
In a lle subg roepen hadde n de C BS-k lasse n ee n
hoge re pe rce ntage ki nd ere n met m in im aal een
zes voo r leze n op het c indrapport. De verschille n tu ssen de C BS- Cll CNTR-klassen wa ren
s ign ifi ca nt bij de zwakke e n mat ige lezers. Het
ve rsc hil tu ssen de goede leze rs was niet signi f ica nt.

C. Resultaten lees vorderingen
De C BS-lee rlin ge n kende n meer leesvorde rin ge n gedurende het C BS-experiment dan de
CN TR- Iee rlin ge n. De gemiddelde score s van
de C BS-groepen was voo r al le leestoetse n beter dan de sco res van de CNT R-groepe n. De
ve rsc hill en in lees ni vea u e n leesvorderin ge n
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wa re n voor de ge he le groep ni et groot ge noeg
om a ls stat istisch sig niricant te worden aangeduid. Ec ht cr wanneer dc resultaten per subgroep bekeken worden. blijken dc verschi llen

tussen de CBS- en CNT R-Ieerlingen in de
groep ' mati ge" en 'zwak ke' lezers significa nt.
Het grootste versc hil tu sse n de CNTR- e n de
CBS-groep was bij dc zwakke leze rs. Bij vier
maanden leesondcrwijs konden beide groepc n
zwak ke lezers gemiddeld nog gee n woord leze n op de DMT. De/,c si tuatie bleef zo voor de
CNTR-groc p 101 het eInde va n het sc hooljaar.
In de CBS-groep konden de leerlingen na zeve n maanden leeso nderwijs gemiddeld meer
woo rden leze n. Soo rtgel ijke res ult aten tcn aa nz ien va n dc leesvorderinge n zjjn ook gevonde n

bij de methode gebo nden leestoetsen (MT).
Na de posi tieve resul taten met dc haalbaarheidsstud ie van 1994-1995 is cr vervolgens in
1997 een driejari g project gestart ( 1997 -2000)
waarbij het CBS in beperk te vor m op 26 sc holen geïmp lementeerd is: va n het RKBO (39%).

het EBGS (30'%) en van het AMEC en Zevendaagse Adventisten (samen 3 1%). De sc holen
bevonden zic h in vij l' districten. Aa n de
implementatie deden 26 sc hooll ei ders en 130
leerkrachten mee (IMWO 200 1). Het percenta ge deelnemende Icerk11lchten en schoolleiders va n elk di strict was a ls vo lgt: Paramaribo (62%). Wani ca (12%) Para (10%): Bro-

kopondo (8%), Marowijne (8%).
De toe pass ing va n het C BS in beperkte

vor m (1997-2000) is geëvalueerd door het
IMWO (Wetensc happelijk Onderzoeksi nstituu t van de Anton dc Ko m Uni ve rsi teit va n
Surinamc).Vanwcgc het on tbreke n van een
aantal gegeve ns kunnen er gee n uit sprake n gedaan wo rde n ovcr dc reduc tie va n het aantal
zitt enblij ve rs. noc h over objecti ef ge mete n
Icesvo rdcrin gc ll ged urende de sc hoo ljaren. Het
evalu ati eonderzoe k beperkte zich tot de mening van de sc hoolleiders en leerkrac ht en over
de efTecten van het C BS (IMWO 200 1).
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A ll e lee rkrac hten vonden dar het C BS moti vee rde 0111 ex tra hulp te bieden aan zwa kk e.:
leerli ngen. Zij konden leeszwa kk e lee rlin ge n
ee n ex tra push geven door het geven van brujkbare tips ell het maken van lee rmiddele n.
Voorts vonden cle h:::crkrachtcn dat het CBS nut
heen voor dc leerkrachte n vanwege de Ilieuwe
leuk ere aanpak (86.9%) cn va nwege het fe it dat
het lcid t tot dc ve rbete ring van dc lee rprestati es
va n de kinderen (2 1.8%). Ten slotte vond en dc
\ecrkrn chtcn dat hun houding te n opzic ht e va n
dc zwakke lee rlin g door toepassi ng van het
CBS in pos itieve z in is ve randerd.

NATIONALE IMPLEMENTATIE
Op grond va n de be haa lde l'I:su lt atcn k<lIl gesteld worden dat het C BS een posi ti ef etlèct
heeft ge had o p het terugdringen va n het ziltenblijven en op het verhogen van de lecsprestaties. Voora l de zwakke leerlingen hebben
aa nt oonbaar profijt ge had van dit progra mma .
De o pgedane kennis en ervar ingen geven aangr ijpingspunten voor ve rde re we tenschappe lijk
o nd er70ek. beleidsmaatrege len en di sc uss ie op
het gebied va n het th ema z ittenblijvcll en
o nd erpresteren in het Surina ams lager onderWIJS

I-kt C BS is lot nu toe Il'I crcndeel in de stad
en kustd istrictell geïmpleme mee rd. Voor loepassi ng in andere delen va n Surin ame is het
aa nne melijk dat cr fundamentele aspec te n aa ngepast of gewijz igd moe ten wo rden. Te denken
va lt aan de onderlinge samenwerking in hel
sc hoolteam en dc rol van dc sc hoo ll e ider. In dc
implementatie van 1994-2000 heeft dit aspect

beperkt aa ndac ht ge kregen. Zo u het CBS op
sc hool ni veau toege past wo rde n dan za l dc
sc hooll eider ee n be langrijke rol krijgen 0111 dit
ve rni e uwin gsproces op sc hool te bege le iden.
Voor de lliJtionale toepassin g va n het CBS
zo u e r een afs temmi ng moeten z ijn met het o nderw ij sbe leid va n de ove rhei d. In dien cr geen
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afstemming is tu sse n het o nderwijsbe le id en

Een ander aa ndac htspunt is de onderwijs-

het CBS dan zal dit moeilij kh eden op leveren

politiek. In de Surinaamse onderwij spo liti ek
wordt pri o ritei t gegeve n aa n de kwa litei t van

voor d e stru cturele doo rvoe rin g op de sc ho len.
Gedacht kan wo rd en aa n o nder mee r het
doorbreken va n het lee rsto fj aa rklasse nsys tee m
in Suriname. In dit systee m blij ve n de ac hterblij ve rs z itten en bij aa nvan g van het ni euwe

het onderwijs ten koste van de uitga ngspunten
' ge lijke o nderw ij skanse n" en ' di versite it in on-

derwij s'. Dit komt onder andere tot uit ing in
het on tb re ken va n ee n ond erw ijsprog ramm a

schoolj aa r moeten zij opnieuw beginnen met

voor de taa lprobl emati ek di e evident is en al

de lee rsto f di e dee ls beheerst wordt. Wat ni et
behee rst wordt, wordt op deze lfde w ij ze aa n
deze leerlinge n onderweze n a ls het j aa r daa r-

j aren ni et wordt aangepakt binn en het o nd er-

voo r. Het pl ezier in het lezen door de fl ex ibele
planning in het CBS-model wordt teni etgedaa n
doo r het vasthouden aa n het leersto fj aarkl asse nsystee m. Het afsc haffen van dit traditi o ne le systee m is noodzake lij k voo r ee n fl ex ibe le plann ing. Zo zijn e r nog meer voo rbeeld en
te geven van aspecten di e ze ker op be leidsni veau gedra ge n m oeten wo rde n.
Een ander aspec t is de meerta li ge taa ls itu ati e. In Surin ame worden o ngeveer zesti en ve rsc hill ende ta len ges proke n. O p so mmi ge sc ho len zijn c r kl asse n met lee rlin ge n di e he t Nederlands nauwe lijks be heersen omdat ze uit
een ni et- Nederl a nd sta li ge m ilie u afko msti g
z ijn . De vraag is o f het C BS waa rin de nad ru k
ge legd wo rdt op het goed kunne n lezen va n Nederlands ook in di e vo rm uitgevoe rd kan worden 111et dezelfde pos iti eve effec ten op de lee r-

prestaties als in 1994-2000.
Tevens kan de vraag geste ld wo rden o f het
Nederl a nd s in de ee rste jaren van het bas isonderwijs zo nadrukkelijk aanwez ig moet z ijn in
kl asse n met ni et-Nederl andsta li ge leerlin ge n.
Het handhaven va n het Nederlands a ls instructi etaal ve rkl eint d e kan s o p schoo lsucces voo r
deze groep leerlin ge n. Een moge lij kheid is om
in de voorsc hool se fa se ni et-N ederl and sta li ge
kindere n ee n prog ramm a aa n te bi eden ter
voo rbere iding op de lage re sc hoo l. Dit programma zou met nam e geri cht moeten zijn op
de behee rs ing va n het Ne derl ands, nodi g voor
de aa nvangsklassen in het lager ond erw ij s.

wij s. Vanwege de versc hill en in aa rd of( omvang van de ond erw ijsprobl cma tiek tu sse n de
ve rschill ende ge meensc happen in Suriname
wo rdt er a l j arenl ang ge ple it voor decentra li sati e va n het onderwijsbe le id. Op d it moment
worden de organi sa ti e va n het onderwij s, het
soo rt lee rmid de len en ander o nderwij smateri aa i, d e spec ifieke lee rillh o ud en, de
beoo rd e\in gs- en ove rga ngsc rite ri a voor ee n
groot dee l bepaa ld door het mini steri e. Dit ond erw ij sbe leid hee ft tot gevo lg dal leerlingen
va n Paramari bo tot Kl aaskreek di ep in het binnenl and hetze lfde o nderw ij s krijgen vo lgens
dezelfde voo rsc hriften. Een hoog perce ntage
zittenblij vers en lage leerp res tati es va n met
name lee rlingen uit gedeprivee rd e m ili eus zij n
hi e rva n het gevo lg.

TOT S LOT
Het doo rvoe ren va n o nderw ij s op basis va n de
C BS-we rk w ij ze ve reis t ee n and ere o nderw ijspolitie k dan th ans in Surinam e gevoerd wo rdt.
Het los laten va n een jarenl ange traditi e is ec hter ni et een va n de makk e lijkste o pgaven. Hi er
gaat ee n bew ustwordin gsp roces aa n vooraf gevo lgd doo r ove rweg in ge n e n di sc uss ies ove r de
te vo lgen rout es. Dan pas kunn en er keuze n gemaa kt worden. S uriname staat nog aan het beg in va n dat proces. Daarom moge n we ni et a l te
hoge verwachtin ge n hebben ten aanzien va n
moge lijkheden voor (sne ll e) ve randeringe n.
O nd ank s bove nstaa nde op merkin gen kan
geste ld wo rd en dat het C BS toc h a ls instrum ent
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kan dienen 0111 dc kansarme' kinderen in de ve rschillende gemeenschappen va n Suriname
mce r ondcrwijskanscn IC bieden. Vanu it rea li sti sc h oogpunt is bij de gekoze n werkwijze van
het CBS het huidige onde rwijspolitieke uitgangspunt meege nomen . Basi s vall het CBS is
het uitgangspunt 'ge lijke onderwijskansen', dit
met het oog op kwaliteit en diversiteit. Iedere
leerling di e het lager onde rw ijs volgt. 1110el de
mogelijkheid krij ge n zich te ontwikkelen. In
het CBS wo rdt de kwa liteit van het onderwijs
nict losge late n, maar wordt er vastge houden
aan minimale in plaats van maximale
kwal iteitsei sc n.
Ook voo r wat bet ren dc financiële consequenties is het CI3S een reële overweging 0111
al s ve rni e uwin gsiclcc in hel beleid op tc nemen.
Het CBS sluit voor cen groot deel aan bij de
huidige situatie in het onderwijs en de vernieuw in gen die IllI doorgevoerd worden. Het gaat
bij het CBS meer 0111 een andere manier van
dcnk en over ziltenblijven en onderpresteren
dan om ve randeringen dic veel ge ld kos ten. De
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investeringe n die gepaard gaan mct hct CI3S
kunnen worden terugverdiend doordat c r aa nzienlijk minder zittenblijvers en onderprestee rders zullen z ijn. Vanwege het hoge percentage zittenblij ve rs en lage preSlee rders in hel
huidig onderwijs is er than s sp rak e van econo~
mi sc he verspilling. Extra ge lden moet e n nu
vrijgemaakt worden voor meer onderwijsmateriaal, leerkra chten, sc bool ge bouwe n en
voo r opwlJlg van gedemotiveerden, drop-out s
e n niet opgele iden di e geen passc nde plaats in
de sa menleving kunnen vinden. Deze ge lden
zo uden besteed kunnen worden aan de extra
ko sten van het CBS waarmee het onderwijsrendement ve rh oogd wo rdt.
In het CBS zijn wel iswaar niet alle op lossingmogelijkheden opgenomen voor de problematiek van het zittenblijven e n onderpresteren in het Surinaams lager onderwij s. De behaalde re sultatcn geven echte r genoeg aanknopingspunten 0111 het jarenlange beeld va n
zittenblijven e n onderpresteren in het Surinaam s lager onderwijs te wijz igen.
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Wim Hoogbergen & Okke ten Hove

De vrije gekleurde en zwarte bevolking van
Paramaribo, 1762-1863

D

e geschiedschrijving o l'er de slaverl/ijpeI'iocle in Suriname (de periode 1650- /863)
legt nogal sterk de nadruk op Suriname als
p/alllagekolonie. slm'enver:et en de marrONoorlogen, 111 Paramaribo ontstol/d een geheel
ander type slm'ernU, \I'{wrbij slaven posi/ies
il/namen die typisch =ijl1 I'oor een stadshel·olking. /VU dun 'en de hypothese te poneren
dal na /S30 het merendeel W IJl de slaven dar in
Paramar;tw woonde, =I\'arle 0/ gekleurde
meesters had. Dat is niet:o I'reemd \\ '(I11( op het
eind 1'011 de slm 'erllij was de vrije gekleurde en
:11'arte hevolkillg \'{III Paramaribo groter in
oll1 vallg dali de populatie slaven in de slad.
Aange:ien de k%llie geen liberale arbeid.\'markt kende, werdelI slaven aal/gekoch, voor
IlIIisd(jke dienstel/.

INLE IDING
De kolonie Suriname le lde in de s lave rnij peri ode v ier catego ri eën vrij e zwart en en ge kleurden: (a) d c gemanUTni tl eerden en hun naza tcn ,
(b) s laven di e ge recru teerd wa re n voo r m ili taire dien st in hel Nege r Vrij corps, de Rcd iIllll SU 'S, (c) d e marron s en (d) in d e negentiende
ee uw ook nog ee n groep vrije, zwarte arbeiders. Afstamming, zich uitend in een gesc hakeerd e huid skl eur was (en is?) een belangrijk c riterium in d e Surinaamse maatscha ppij. A ls w ij he t in d it artikel over zwa rten
hebben , dan du iden wij daar - zoa ls in de slavernijperiode gebruike lijk was - ll1e nscn ll1 ec aan
met enk e l zwa rte, uit Arrika afkomstige voorouders (' nege rs '), Indien één van de ouders,

o.w. TUdschr(/i \'oor Surinaall/se TaaIkuIlde.

meestal dc vade r, wi l (b lank) was en dc andere

zwa rt, dan geb ruikt e men daarvoor de term
mulal. Er waren and ere kl eursc hakeringe n,
maar di e zijn voo r dit artikclnict belangrij k.
In dc achttiende ee uw was dc groep mar-

rollS numeri ek dc omvang rijkste groe p vrij e

zwarten. Aangezien in Panllnaribo maar heel
we inig marron s woonden, blijft hun gesch iede-

nis buiten dit artikeL ' Ovcr de Redimusu's en
dc ca tego rie 'vrije arbeiders' z ull e n wij hel
slec ht s kort hebben. De nadruk zal li gge n op dc
groep vrij e zwarte n e l1 gek leurd en di e door
rnanumissic dc vrijh ei d kreeg. Deze groep
woonde voo rnam elijk in Paramaribo .

Ruclolf van Lier wijdde in zijn uitgebreide
studie Samel/leving ill een grensgehied (1949)
een hoo fd stuk aan de 'vrijc mulatte n en nege rs '
van Surinam c. Op dit hoofd stuk basee rde
Harry Hoetink z ijn ve rge lijkin gen lusse n S uri name e n C ura çao ( 1969 en 1972). Paul KOld en
sc hree f in 1973 een Schets l'llll de historische

olltwikkeling von de A;fllll/llllissie il/ Suril/ome

(1733-/863). Hij was ook de auteur van het
le mma ' Manumiss ie' in de Encyclopedie l'llll
( 1977). Rose mary Brana-S hute
promoveerde in 1985 o p The Mmlllll1issiOfl of
Slal'es il1 Suril/ame, een uit geb re id e archiefs tudie naar gcmanumilt ecrd cl1 over de periode
1760-1828. Haar uitgangspunt waren bri eve n
aan het go uve rnem ent , waarin de afzend er verzoc ht een bcpaalde s laaflof s laven te manu mi tt eren. Een sa men vatt ing van haar studie is
te vinden in artike len ui t 1989 en 1990. Van de
hand van Rosc marijn Hoefte is ecn gedegen
overzichtsartikel over de vrije ge kl eurde en
zwa rt e bevo lkin g van Suriname in 1996 gepu -
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hun rode baretten. waren aan vankelijk zeer
succesvol. a cen muiterij in 1805 was het overi ge ns ove r met de liefde van de plante rs voo r
hun zwa rte troepen. (Voor meer informatie. zie
Stcdman 1796: De G root 1988-89: I-I oogbergen \ 992). Een groot deel van de RedjulI/su 's
woonde in Para maribo in ee n wijk di e sindsdi en Frimfll/gm n ( land van de vrije mann en)
hee tt e. In deze wijk woo nd en voora l de arme.
vrije zw arten.
De derd e ca tegorie gcma nulllitt ee rden besto nd uil sla ven di e door arbeid gel d bijeen
brachten en z ichze lf vrijkocht en. Eenmaal vrij
zagen veel va n deze vrije n het al s een taak ook
verwanten of rela ties vrij tc kopen, het versc hijn se l dat Ten I-love en Dragtensle in
'kett in g man um iss ie' hebbe n genoe md . Bij een
goede rela tie tu sse n ll1 eester(es) en slaaf ko n de
laatste in de ge lege nh e id worden gesteld 0111
door e ige n arbeid inkome n te ve rwerve n e n op
die manie r voor de finan ciering va n de e ige n
manutlliss ie zo rg tc dragen. Dat het slec ht s
(volgens Va n Lier 1949) 0 111 een kl e ine groep
zo u gaa n, wo rdt door Brana-Sllltte ( 1989) tege ngesp roke n. Tot in de tweede he lft va n de
achttiende ee uw waren het voora l blanke man nen di e de vrijheid voo r slave n aanvroegen. In
de door Ten I-love en Dragtenste in onde rzoc ht c
peri ode va n 1832 tot 1863 was hel co ntingent
gek leurde en vrouwel ijke vrijlat ers ni et onbelang rijk . Soms was de vrijgever familie van de
ge l11 allllm itteerde. so ms kon ove r verwantsc hap in de bronnen ni ets gevonden wo rden.
Ove r de peri ode IR32 tot 1847 konden Ten
I-love en Dragtensle in va n 397 gel11anumitteerden ee n ve rwantsc hap bewijzen. Vee l
meer vrouwe lijke (29 1) dan manne lijke (106)
verwa nte n we rden ge manulllitteerd. Daarvoor
is ee n duid cl ijke ve rklarin g te geve n. Voor de
statu s va n he t na ges la cht was de se kse va n de
ve rwekker (dc man) o nb elan g rijk : het was imme r de lega le statu s van een vro uw (slaaf of
vrij) die bepaalde of de nieuw geborene slaaf of

nlll
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vrij was. Voor de soc iale s tijg ing véln de l~lIni 
lies was het du s vee l bchlllgrijker dat vrouwen
dan dat ma nn en werden ge manumitteerd . Men
in vesteerde daarom in vro uwen ,
Ee n opmerke lijk voo rbeeld van 'kettingmanum iss ie·. in dc vorm va n ce n ex-s laaf die z ic h
voor de vrijwordin g va n z ijn lot gc noten be ij ve rd e. wa s Jan Ho uthakk er. Hij ze lf kreeg in
1838 brieven van vrijdom . In 1847 was hij ze lf
voo r het eers t vrij later. In de zest ienjaar daarna
tot de afsc hamng van de sla vern ij manlimitteerde hij in z ij n to taliteit 129 slaven. Er z ijn
geen aanwijzingen dat Ho uthak ker een pl aatselijke ve rtegenwoordiger was voo r een abo litioni slise he ve re ni ging. Waarsc hijn lijk 'kocht'
hij , nat uurlijk met hun toestc mming, slaven o p
die ve rvo lgens voor hun e igen vrij dom moesten werkcn (Ten I-love & Dragtenstein 1997:
47). or dat al lecn ge bemde uit fila ntropi sc h
oogpu nt. of dat een en ande r een bron van
inkom sten was, zal wel nooi t duid e lijk wo rd en.
EIGENAA RS EN V RIJLATERS

De sla ve n in Surin ame z ijn in vier ca tegorieën
onder te verde len. De belangrijkste verdel in g
was die tu sse n 'parti culi ere' s la ven en ' plantage ' s la ve n. Deze inde li ng zegt niets over de
werkzaamhede n die deze slave n verrichtten .
Het was een juridisc he onde rverde li ng. Ee n
'p lantage' slaaf behoorde tal hel onroerend
goed (de 'bocde!' ) va n een plantage en kon a lleen met toes tem min g va n he t go uvern cment
va n de 'boedel' afgcschreven worden. De overgrote mcerderhcid. zo' n tachtig % va n de
Surinaamse slaven, was pl a lllagcs iaa f. Het
klinkt heel erg onsympat hi ek om tot hel onroerend goed te behoren. maar het ga f die slaven
juist ee n aantal rec ht en die ' parti culiere' slaven
o ntbeerden. Zo moc hten in de negenti ende
eeuw plant ages laven alleen als zij dat ze lf wilden naa r een andere plantage verpl aatst worden. Verder was het moei lijk cc n 'boede l' te
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Tabel J: Eigenarell

1'(111

gemalllllnitteerde sfG\'en, J832- J863

Percentage van
het totale aan tal
slave n

Aantal
gemanull1 itteerden

Percentage van het
totale aanta l
gem a 11 uJ11 i 11 eerden

RO

999

15 ,7

3

133

2, I

Particuliere slaven

17

5.232

82,2

Totaal

100

6.364

100

Categorie slaven
Plantageslaven
Gouvernementsslaven

sp litsen en in gedeelten te verkopen, waardoo r
de plantagebevolking bij elkaar kon blijven. In
een eerder artikel heeft Ten Have ( 1996a) er al
op gewezen dat de Surinaamse wetgeving de
gescheiden verkoop van moeder en kind verbood. Let op, dit verbod was onafllankelijk van
de leeftijd van het kind. Zo lang moeder leefde,
mocht niemand uit haar bere verkocht worden,
een regel die zowe l voor plantage- als particuliere slaven go ld.
Een 'particu li ere' slaaf was het eigendom
van een natuurlijk persoon en in een enkel geva l een instelling. De Herrnhutters hebben slave n gehad, de ' Maatschappij tot Uitbreidin g
van het C hri stendom' bezat in 1862 een paar
slaven die als roeiers geb ruikt werden. Ook de
' Nederlands-Portugees Israelitische Gemeente te Surinam e' en de firma 'Gebr. Van
Praag ' hadden bij de emancipati e particuliere
slaven. De R.K.-kerk als institutie had gee n slaven, maar Gerardus Schepers, in 1863 de bisschop va n Para maribo, was wel eigenaar van
de toen 37-jarige slaaf Cupido, die hij had uitgeleend aan pastoor Kempkes te Coroni e. 7 Een
derde categorie slaven zijn de gouvernementsslaven. Z ij verrichtten veela l (huishoudelijke)
arbeid op de forten, maar ook in Paramaribo in
instellingen van het go uvernement. Daarnaast
konden zij aan partictl1icrell worden verhuurd.
Aan het einde van de sLavern ij periode bezat het

gouvernement ook Iwee plantages (Rustenburg
en Catharina Sophia) waar gouvcrnemcntsslaven plantage-arbeid verrichtten. Zo kocht de
koloniale overheid in 1835 op Bonaire zeven
slaven die al s matroos gingen di enen op de koloniale schoener Hcnriettc Elisabeth. ~
Een vierde categorie bestond uit de yall de
slavenstand afgeschreven en uil de ~11enlc
ving verwijderde slaven: de leprozen op Batavia.
De overgrote meerderheid van de slaven in
Paramaribo bestond uit particuliere slaven,
maar er we rkten en woonden ook plantageslaven in de stad. Slaven konden verhuurd worden
en eigenaren konden hun plantageslaven ook
meenemen naar de stad om daar in hun huishouding Ie werken. Omgekeerd konden particuliere sla ven ook plantagearbeid verrichten
want de eigenaar van een bepaalde plantage
kon naast de slaven die bij die plantage hoorden, ook aan hem toebehorende of gehuurde
slaven op de plantage laten werken.
Een particuliere slaaf en zeker een die in
Paramaribo werkte, had een veel grotere kans
om gcmanumitteerd te worden dan een plantages iaaf. Die kans steeg nog eens aan zienlijk als
deze slaaf een vrouw en/ofmulat was. Over de
6.364 in de periode 1832- 1863 gemanumitteerde slaven zijn door Ten Have en Dragtcnstein (1997) ecn groot aantal gegevens vcrza-
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1ll ~ ld di.: hCI moge lijk I1lnk cn dcze lI ilsprak e n Ie
o nde rs teuJlen. Ilocwel Lo'n 80% va n dc slaven
plantageslaaf was. behoorden slech ts 999 ge manumittecrden tot het onroerend goed van
plantages ( 15.7(Yo). In 133 geva ll en was het
gouvernement de eige naar (2,1 %) va n ee n gemanumiu ec rdc, 1I.~ rwijl iets meer dan 3% van
a ll e s la ve n gO ll ve ll1 c mcnt ss laafwC1s. Meer dan
RO% van de gc manumittcc rd en was een particuliere s laaf. terwijl wc zage n dat s lec ht s zo' n
20% van de s In ve n tot deze ca tegorie behoorde
(zie tabel I). Van die parti c tliierc s lave n was in
1.547 geva llen de eige naar een vro uw (24.3%).
In 2.606 geva ll en was de eigenaar ee n man
(41 %). Voor d e andere ge manumitteerden
( 16.9° 0) kon hel geslac ht van de eigenaa r niet
vas tgesteld worden.
Va n 21.7% V(lIl dc e igenaars staat hel ono ms tot elijk vast dat Lij gek leurd was. Voor de
rcs t was dat ni et te achterhalen. Er is een vcrsc hil tussen een eigl!/l(wl' van een s laaf e n een
\'/'Ulufel: Een vrij later kOIl ook een andere persoo n zijn (bijvoorbeeld: ec n straat voogd. ee n
cura tor o f ec n exec uteur). In 60,8% van de m{JIlumi ss ies was de vr ijlal er een man . Van allc
vrijlat ers was minimaal 22.3% va ll gek leurde
herkom st (Teil Il ove & Dragtenstein 1997: 4445).
In deze periode (1832- 1863) \Verden 710
moeders ge lijktijdi g met hun 1.353 kinderen
gc manul11itt ee rd . In 32.4°0 va n hel totale aantal
manullliss ies betrof het dus de vrijlating va n
een moeder met één of meerdere kinderen.

V RIJ E POP ULATI E
Vroege r was de ee rd er ge noemde Quassie de
bekendste. vrije zwa rt e in de gesc hiedeni s van
Suriname. Tege nwoordig is dit door het werk
van Cynthia Me Leod (1993, 1996, 2000) onge tw ijfe ld E li ~a b e th Sa mso n gcworden. de
vrouw die in 1764 wilde trouwen met ee n

1'(111
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blankl: kos ter. Elisabcth Sa mson groe ide op
aan de Waterkant in het hui s van haar mulatten
halfzuster Maria. die getrouwd was met de
Duitsc r Fre<.lcrik Coenraad Bossé (MeLcod
1993: 2X). In 175 1 gi ng Elisabeth in conc ubi naat wo nen l11 et C art O tto Crc uz. ook ee n Duitser - zij het uit K k:eC vlak over de Nederlandse
gre ns - in l:e n stati g herenhuis. ge lege n op dl:
hoe k va n de Wa ge nw egstraat en de I-!cerellstraat (MeLeod 1993: 55). In Paramaribo
woondcn in deze lijd rijke planters. Hoewcl zij
hun inkomen kregl:1l uit de koffie- en suik erpl antages op het platteland. hadd cn de meeste
planters een huis in Paramaribo waar z ij hel
groots te deel van het jaar woonden.
In 17 12 bestond Paramaribo reeds uit 500
hui7en. In de jaren 17..J.0 werd de stad sterk ui tgeb re id. De stra ten ware n breed. beplant met
Inmarindeboml.:n. ve rhard met sc helpen en
voor7Îen van een goede at\va teri ng. De ho uten
hui zen ston den op een ste ncn fundament en
hadden dik w ijls ee n kelder en ec n ortwee vel'diepin gen. De IHli ze n hadde n aan de ac ht erkant
g rot e tuin en (erven), waar ne vcngebollwen
stonden : een keuken. ee n be rgplaats. hui sjcs
voor de s la ven e n stall en (Van S tipriaan 1993 :
3 12).
In het midden va n de achtticndc eeuw was
het merend ee l va n de zwa rt e en gek lcurde populatie van Pa ramaribo nog slaaf. In sOlll mi ge
hu ishoude ns werkt en zo' n twinti g lot dertig s la ve n (Wolbcrs 186 1: 183). een aantal dal dui delijk maakt dat de s la ven mede dienden o m de
rijkdom van de eige naa r te n toon te spreiden .
De Zu id -Nede rl andse gratie us BCllOit hee ft in
I R39 di e rijkdom in een boek vastge legd. Beroemd is de afbeelding waarop te zie n is hoc de
planter op zondag naar de kerk ging, vergezeld
va n enk e le s la ve n. Ee ntj e liep voorop; aehter de
plante r kwam dan een s laafmet een paraso l bove n het hoo rd vun z ijn meester. vervolgens de
plant ersvrouw en een slav in met een paraso l
boven hct hoofä va ll de mees teres en daara cht er
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weer een slaaf met het kerkboek op de handen.
De in deze periode nog kleine vrije gekleurde populatie was in het algemeen redelijk
welvarend, omdat zij afstamde van mannen die
tot de elite behoorden. Deze vrijen waren door
hun vaders, die meestal tevens hun eigenaren
waren, gemanumitteerd en hadden in de meeste
geva llen ook van hem geërfd. De rijkdom van
Eli sabeth Samson was uniek, haar positie niet.
In 1762 bedroeg het tota le aantal vrij e gekleur-

den ('mulatten ') en zwarten ('negers ') in Suriname 330 personen, waarvan er 298, dat is
90%, in Paramaribo woonde (Vrij 1998: 136).

Dat geta l moet dan afgezet worden tegen een
populatie van zo'n 50.000 slaven en 2.390 uit
Europa afkomstige vrijen (planters, ambtenaren, kooplieden en militairen), de 'blankcn '.9
Twintig jaar later was de vrije, gek leurde populatie in Suriname meer dan verdubbeld, want
op een lijst uil 1781 van inwoners in Paramaribo staan reeds 739 namen van daar woonachtige. vrije kl eurlingen en zwarten (Vrij 1998:
136).

Tabel 2: Vrije poplllotie

vall

Het uit Europa afkomstige segment van de
Surinaamse bevolking is gedurende de periode
1750-1 863 eerder gedaald dan gegroeid. Het

aantal vrije zwarten en kleurlingen daarentegen
nam in diezelfde periode sterk toe: 1.760 zielen
in 1791 ; 2.889 in 1805 en 3.075 in 1811 (Wolbers 1861: 442-3 ; Einaar 1934: 72, 98). -11i' over-

grote meerderheid woonden zij in Paramaribo,
zodat in deze stad al aan het begin van de negentiende eeuw de vrije gek leurde bevolking
die der blanken in aantal overtrof. In 1833 was
de verhouding in de stad al bijna twee staat tot
vijf: 2.045 blanken en 4.951 vrije ge kl eurden
en zwa rten (Lans 1842: 197, 20 I), waarbij aan-

getekend moet worden dat van deze popu latie
80% kleurling en 20% zwart was (Van Lier
1949: 71). '0
Op 3 1 december 1862, zes maand en voo r

de afschaffing van de slavernij woonden in Suriname (marrons en indianen niet meegerekend) 52.963 personen, waarvan er 16.479 vrij

waren (8.338 mannen en 8. 141 vrouwen). De
populatiecijfers uit de koloniale verslagen ma-

Suriname /762 - /863

Percentage vrije zwarten
en gekleurden op de

(inclusief blanken)

Vrije zwarten
en gek leurden

1762

2.730

330

12

1781

2.900

821

28

1791

4.260

1.760

41

1805

5.400

2.889

53

1811

5.500

3.075

55

1833

6.996

4.951

70

1861

16.386

14.200

86

1862

17.162

15.000

87

1863

49.132

47.000

95

Jaar

Vrije Populatie

total e bevolking

De l'rije geklellrde en =warle hel'olking I'all Paramarmo. / 761-/863
ken in d C7~ p..:riodc gC":- 1l onderscheid in huidskleur, du s wc kennen (h:' ondervc rdeling in
blank. gekleurd en zwart nie l. Het aantal Europeanc n, zal ec ht er de 2.000 niet hebben overtroffen, zodat wc ru:;tig kunnen stellcn dat zo '11
80% van de vrije be vo lkin g. zwart of gek leurd
was. (Z ie tabe l 2 voor een ove rzic ht van de
vrije bevolking in Surinmnc over de periode
1762- 1R63.)" Het ""ntal slaven bedroeg op 3 1
deccmber 1862: 36.484 personen, waarvan
17, 162 mannen ell 19.322 vrOllwcn. \~ Een en
ander betekcnt dat vél n d e ge kleurdc en zwartc
populatie van Surinamc op het einde van de
s lavernij periode bijna 30% vrij \Vas. dus geen
s laaf (mee r). Paramaribo lelde op 3 1 decembe r
1862: 13 .5 10 vrije pe rsonen (5.815 mannen en
7.695 vrou wc n) en 5 . 156 s laven (' .942 mannen
en 3.2 14 vrollwen).p Mei ecn geschat aant<tl
van 2. 000 Europeanen in d ~ stad, was dus bijna
70% van dc zwartc e n ge kkalrde poplIlatie van
Surinall'lC'S hoofd stad op dat moment vrij , en
dus gecn s laar(rncer).

MAATSCHAPPELIJKE POSITIE

We 7ijn intus'Scn al wat soc ial e grenzen tegengekomen dil! de Surinaamse maatschappij in
segmcntcn vc rdl:cldl!Jl . Het zal duidelijk zij n
dat vrijc mula\tcn cn zwarten nooit de soc ia le
s tatus konden berei ken die voo r vrij e Europeanen W,15 weggelegd. Hoc willer. hoe hoger de
status. Vrije mulaucn waren vaak aanzienlijk
rijk er (hlll vrije 7\v:J rl cn, daar zij VHn blanke vaders geërfd konden he bben. Binnen de groep
vrije kleurlingcn en zwancn bestond nog een
verdere onde rverdeling. namelijk die lussen
vr ij gebOt'ene n en tijden s het leven gcmanumitt ccrdcn.
1n zijn algemcenheid kan geste ld worden
dat vrij e zw arten en gekle urd cn in de achttiende ceuw een hogere st,ltus hadd en dan die
cen eeuw lat er. Voornamelijk komt dat omdat
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in dc tlC' htti c nck ce uw h<"1 aan lal vrije pe rsoncn
van kleur veel kleiner wa s dan een ec uw late r
en de vrij e gt.! kl curden vaak familit.!betrckkingen hadden mcl de pc rsol1l:n uit de vrij e. blanke
populatie. Elisabeth Sa mso n was een duidelijk
voorbeeld va n zo'n geprivil igee rd e Vl'IJC
zwartc vrouw. Zij leefde ja ren lan g in concubinaat met de officier Carl Otto C re uz, d ie bij z ijn
dood in 1762 lid was va n hct Hof va n Pol itie.
Hun cO llcubinmn was niet een ad- hoc arrangement , maar officieel in 1751 bij dl.! notaris gerege ld mct gelijkc rech ten voor man en vrouw.
Samen met haal' partner g ing zij in zaken
(komeplantages ) en sam cn werden zij sc hat rijk. Toen haar partne r ove rl eed. zette zij de zaken voort met haar 'Z uster Nallc ll e. Het bez it
va n bcide vrouwen werd op een gegeven moment op meer dan anderha lf miljoen gulden
getaxeerd . Dat .dj pe r sc met een blankc wi lde
IrOIlIl'eJ1, maakt duidelijk dat zij ondanks al dit
bez it niet dc gcwenste. soc iale status had.
Huwelijk e n tll SSl..! n vrijen en slaven en tu sse n s laven onderling waren ve rb oden. Al s gekleurde partners vrij waren, s to nd niets cen hllwel ijk in d c weg. Zo tro uwde Elisabeths oudere
halfzuster Maria, een l11ulattin. al rond 1720
met de blanke Frcdcrik Coe nra ad Bossé. ook al
een lid van he t Hof va n Politie. Sociaal was cr
ni ets mi s mei huwelijken waarbij de man blank
e n de vrouw mulat was. Gouverneur Jan
Nepvcu was ook ge trouwd met een vrouw van
kl eur. weli swaar een mes ties (driekwart blank)
e n sc hatrijk (Me Leod 1993: 2 1). Een "ndere
go uve rn eur. Jan Gcrhard Wichc-rs ( 1784- t 790),
maakte geen gcheim van z ijn (buitenechtelijke)
betrekkingen me t een kleurlinge. Hun zoo n,
Jan Wicheridcs, werd ge manllllliUecrd, erkend
en ve rtrok naar N~derland, waar hij op 27-jaI'ige Iccllijd overleed (Vrij 1998: 136).
De belangrijk ste sc he idin g binnen de vrije
bevolking in Paramaribo liep tusse n blanken en
kl eurlin gen aan de ene ka nt en vo lledi g zwarten
aan de andere. Wc hebbe n a l gezien dat Elisa-
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beth Samson de g roo ts te moei te had o m te mogen trouwen, terwijl dat voor ha ar mulatten
zuster Maria geen enkel probleem was. Jean
Jacqu cs Vrij (1998: 140) is uit ge breid in gegaa n
op de orga ni sati e van de burgerco mpagnieën
va n de gekleurde en zwarte bevo lking. Ook
hee n hij laten zie n dat met name de gek leurd e
bevo lkin g hee ft ge profileerd van het onde rw ij s
dat sinds 1760 voo r hen mogelijk ,"vas. Rond
1800 blijkt in Paramaribo reeds een hele middenkla sse van gesc hoolde gek leurden te wone n
(Vrij 1998: 138- 140).
In de nege nt ie nde eeuw bego n zich binnen
de vrij e populatie in Paramaribo ec hter een
sche iding ar te teke nen tu ssen arm en rijk. De
groep rijke n we rd nie t veel groter, maar wa t er
aan vrije populalie bijkwam, was in overgrote
meerderhe id arm . Het wa ren in deze eeuw ni et
meer zozeer de rijke pla nt ers die co ncubines e n
kinderen manumitl ce rde n, maar eenvo udi ge
kleurlin gen en zwarten di e hun verwanten en
vri ende n gingen vrij kopen. Het aantal arm e
z\varlen en gek leurde n was in 1844 dermate
ges tege n dal de overheid ee n wet afkondigde
tegen ' ledi gga ng en v(lgebo nd age', waarin zij
be paalde dal alleen nog brieven van man umi ssic zo uden worden ve rl ee nd aan perso nen die
ecn bepaald beroep ol' bcdrijr ui tocfenden en
stonden ingeschreve n in het Nijverhe idsregister (S iwpersad 19 79: 58). Dankz ij deze
reg is trati e is het moge lijk een uitspraak te doe n
over de beroepen van de tussen 1845 en 1863
gema numiu eerde slaven. Het gaa l hier we l 0111
het be roep dal zij uit oefenden op het moment
dat z ij brieven va n vrijdom kregen. Daarna
konden de gc manllm ittce rd en natuurlijk an dere
werk zaa mh eden ki eze n. In het Nijverheidsreg ister Ireffen wc de be roepen aan van 1048
vo lwasse n mann Cn en 1995 vo lwassen vrouwen. De mees te man nen bleken ' hui sbedi ende'
te zijn (375),267 mann en waren timme rm an en
59 kl ee rmaker. De gc manumitt eerde vro uwen
ware n: hui sbedi enden (12 24), wa svrouw

(316), néw ;slcr (224) en 'u il venSlcr' (icmand
di e etenswa re n op straat verkoopt): 4 I . (Ten
Hove & Dragte nstein 1997: 55-59). Het za l ui t
deze bcrocpcl1cJassificatie duidelijk zijn dat de
groe p die in de laatsle decennia voor de emanc ipatie de vr ijhei d kreeg, een duide lijk anderc
was dan die in hel beg in vall de ac htti ende
eeuw ge munlllll it tec rd we rd .
VRIJE Z WARTE A RBEIDERS

In Paramari bo vesti gden z ich in de jaren 1823·
1863 ook ' vr ije zW<lrtc arbeiders', A I'rikancn
die noo il orticiee l slaaf geweest waren. Het waren vrij wel zonder uit zo nderi ng mensen, die
gea rrestee rd wa re n, toen sla venh ande la ren
poogde n hen illegaa l de ko lon ie binnen tc
smok kelen . Toen Nederland in 18 16 Suriname
van de Engelsen terugkreeg. moest de kol oni e
z ic h ve rpl ichten gee n ni e uwe sla ven toe te laten, imlllers de Transatlanti sc he slavenhande l
was sinds 1808 door de Engelsen verboden. De
groo tste groep ' vrije arbeiders' was afkomsti g
va ll de Fran se brik La Légère, ee n smokkel schip dat in 1823 ge tra cht had slave n binnen te
brengen. Het sc hip we rd o nd ersc hep t en de 253
A frik allen werden overgedragcn aan het Suri naamse gouvern ement. Z ij kond en niet als slaaf
verkocht worden en de regering besloot hen tijdelijk aan het werk te zett en om ze te z ijner tijd
naar hun vade rl and terug IC zenden. Dit ·vaderland ' 1110et ergens ge traceerd worden in Ni·
ge ri a/Kam eroe n, getui ge de 'ge boortep laa tse n'
va n de aangevoerde s hlvell: Ing hon , Iga la,
Bonnie, Ebo en Wippa. Vanaf dat momcnt
kend e Suriname een ni e uwe categorie inwoners, q ua stat us ergens halfweg tussen de gemanumitt ec rdc n Cn sla ve n: dc 'vrij e arbeiders'.
Z ij ware n a ll en in di enst van de overheid en
verri chtt e n hetze lrde werk a ls de gO llvcrn emcnt ss lave n.
Siwpersad ( 1979: 4S-60) w ijdde in z ijn
proefsc hrift enkele paragrafen aan deze catego-
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ri ~ binnengesmokkclde s laven. Hij sc hreef dal
de Engelsen in de jaren 1840 cons tateerden dal
ettelijk!...' duizenden vall dic 'vrije arbe iders' in
staat van slavernij ICl..!fdell. Ettelijke duizenden
is wat overdrl..!vcn. hct waren cr 976 orn precies
te zijn. l1'l<\nnCIl en vrouwen met een grote
groep in Suriname gebu ren kinderen. De Enge lsen eis ten de vrij latin g van deze mensen el1
emi gra tie naar cl..!n Britse kolonie. De Nederlanders wild~n geen problemen met Engeland
en voldede n gcdeelH: lijk aan het Britse verzoek. De 'vrije arbeiders' werden nu echt vrijgelaten en kregen een eert i ficant van manumissic. Zij we rden nu ook in de burgerlijke stand
ingeschn:ven met ecn 1~lIllili enaaJ11. voora l Bijbclse namcn en niJmen \ an ederlandse steden: Abraham. Vianen. Zaandam en Si tt ard.
(Zie Hoogbergen 1996: 120-125 met de korte
biografie van Jan Ilcnd rik Babel. zo'n vrije
arb eide r).

SLAVEN E

VRIJEN

Tijdens de vaak verhitte discussics over het
s lavernijverleden en de op ri chting va n een
slavernijmonlll11cnl word t nog we l eens voorbij
gegaan aan het gegeven dat het bezit van slaven
niet een spccifiek voo rrecht van 'witten' was.
Alle vrije personen mochten in Suriname slave n bezitten en VCl n de 4.320 s lave n uit
Pa ra maribo die in 1863 ingeschreven werden
in het c mtln ci paticrcgis lcr was waarsc hijnl ijk
hel ove rgro te ded eigendom vall gek leurde of
zwal1e e igenaren. li et aantal slaven in Para~
l11aribo bedroeg op 3 1 december 1862 (volgens
de s la ve nregisters): 5.156 en een hal fj aar later,
in de lijsten behorend bij de emancipatie:
4.320. Er is een behoorlijke discrepantie lussen
deze cij rers. die niet verklaard kan worden uil
het del110gralische ve rloop van de bevolking
(meer sternen dan geboo rt en), of verleende
nKlI1urni ssies (in zijn totaliteit werden in 1863
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maar 163 slaven gcmanulllittcc rd) . \Vij verk laren dele uil het feit dat het cijfer van (h:cember
1862 een papieren cij Icr is, gebaseerd op slecht
bijgehouden n::gisters. terwijl dat v[ln I juli
I X63 is gebaseerd op een telling wanrbij de sla ve n lijfCl ijk gecon trol ee rd we rden . Er waren
blijkbaar nogal wa t sla ve n ·onvindbaar·. Zij
waren 'weggelopen' or lcc!èlcn als pik i lI.\'a1/I .1
en vonden hel niet nodig 0111 7ich op de aangegeven plaatsen te Inlcn ·verificcren·. Imm ers.
dc drkhonderd gu ld en emancipa tie-compe nsatie waren ni~1 voor hen bestemd.
Er wan.:n heel wal gekleurde en zwa rt e inwoners vall Paramaribo die bij dc afseh~lffïllg
van de s lavernij op I juli 1863 een sc hadeloos~
stelling ontvingcn. I-Iocvccl dat c r precies waren. is moeilijk nil te gaan omdat noch in het
cmancipatier..:gister. noch in de lijstcn vall dc
Algemene Rekenknlllef' van dc e igena ren ve r1l1l:ld wordt of lij wit. mulat
zwart wa ren.
Gegevens daarover moeten daarom uit andere
bronnen komen. Die z ijn cr wcl. Zo is er bijvoorbee ld het manu111issiercgistcr vanaf 1832
waa rin alle tussen 1832 ell 1863 gen1anull1it~
teerden verm eld staan . A ls de eigenaars va n dc
in 1863 geëmancipeerde sla ven in dit register
als vrijgelaten pcrsonen voo rk omen. is dat eell
indicatie dat wc te maken hebbclllllcl zw<\nc of
gekleurde mensen. Ook 111 de Wijkregisters lijsten waarin staat w ie WHar in Paramaribo
woonde lrelTen wc heel vaak een opmerking
aan over de huidskleur V,1I1 de bewoners. Wij
zu ll en een paar voorbeelden geven.
\Villem Vlijtlllan. lelf gcrnanumitteerd op
22 december 1840 en volgens een Wijkregis~
ler l~ meestertimmcrman, had op I juli 1863
een 'aanneme rsbedrijf' lTICt een aantal 'timmerncgers'. Hij bezat vee rti en mannclijke s la~
ven, allen timl11erlieden. en vijf slavinnen : twee
wasvrouwen, ee n bed iende en twee hui sbedienden. Gee n van zij n sla ven was onderling
vc rwant, wat waarschijnlijk betekend za l h e b ~
ben dat zij nict in het huishouden va n Willclll

or

3 16

Wim HoogbergelI & Okke feil /-love

Vlijtl11an woondcn, maar c iders in Paramaribo.
Vandaanlit gingen z ij waarschijnlijk dagelijks
naar hun 'we rk '. Het is aardig om te z ien we lke
familienamen de voormalige slaven van Vlijtman kozen: Houlm"n , Vlijl, Boolman, VIijihof,
Bart, Baard, Vlijthuis, Mansvlijl, Blok,
Vlijlson, Vlijlzen, Doornik, Veldhoorn, Langve ld en Snik. I"
De familie Sluger, volgens de Wijkregislers
va n Para maribo 'gek leurd ', bezat in 1863 tien
slaven. P.C. Stuger bezat cr zes: vijfmannen en
een vrouw. Deze slaven woonden ove rigen s
niet in Paramaribo, maar verbl even op Toevlugt, een kleine plantage in Boven Suriname.
De mann en, op cen spelend kind na, wa ren zagers en veldarbe iders, de vrouw huisbedie nd e.
Als tegemoetkoming voor de emancipatie van
z ijn slaven onlving hij f 1.800,- .ealharina
Louisa SacolO Stuger, dochter van Eduard Jo~
seph Sacoto Stugcr, bezat drie slaven, twee
vro uwe lijke hui sbedienden en een later overleden mann e lijke peuter. Zij onlving f 600,.Eduard Joseph Saeoto Stuger. als erfgenaam
van zij n ec ht ge note Eli sabct h Agnes Desmon tier. bezat twee sla ve n, een oud vrouwtje van
zesti g jaar en een jongetje vall e lf jaar, beiden
huisbedienden. I-Iij . en zijn kinderen di e eveneens van hun moeder erfden, ontvingcn als
sc/lIldeloosstelling f 600,- ."
Johnn y Holliday, lidmaat van de Broedergemeent e en volgens het wijkregister 'gekleurd', beza t plantage Schaapstede aan de rivier Beneden Com mcwijne. Hij bezat 2 1 slaven cn ontving bij de emancipati e ccn tcgemoetko min g van r 6.300,~.'l! Bebe van
Malmberg, een zwa rte vrouw van 49 jaar, bezat
negen slave n waarvan acht zwarte en een gekleurde. '9 Alida va n Mathijs van Beudeker, een
zwarte vro uw van 54 jaar en van ge reformeerd e
hui ze, bezat een drietal zwa rt e slaven en had
tevens ee n gek leurd sla venm eisje in hllllr.:w
Ook geboren A frikane n bezaten slave n. Consla ntia van Alexa nd er. geboren in Afrika in

1798, als ongehuwde ingeschreven in het burgen·cgislcr op 14 maart 1832, bezat een pand
aan de Nepheusgragt in Combe alsmede vier
zwarte s lavcn. 21
De 've rkl euring' van de Surinaamse vr ije
bevolking leidde niet alleen tot een 'verkleuring' van de plantage- en slavenhouders maar
ook van het amb tenarenco rp s en de vrije werknemers op de plantages. In de wijkregiste rs va ll
Paramaribo werden Ab raham de Vries. P.
Drieling, Herman Ohlsen, Pietje Wijngaard en
e h. Nico/aHs Nede rh orst genoteerd met als beroep ' blankonicicr' Y [n de zeventiende en
ac htti ende eeuw werd deze functie veelal vervuld door Europeanen, vermoede lijk veela l
oud-mi lita iren die na heL ei nd e van hun di e nsttijd in Suriname bleven wone n. In de negentiende eeuw was een 'bla nkoffi cier' niet meer
per definitie een Europeaa n, maar een functiebenaming waarbij de etnic iteit van de drager
van die functic blijkbaar geen mimeer spee lde.
De hi erbovl":11 genoemde Abraham de Vries en
P. Drieling waren kleurlingen. Herma n Ohlsen ,
een adres delend met z ijn oude rs, de blanke UIrich Oh lsen en de kleurlinge Chri stina Voetman, was ook een kleurling. Pietje Wijngaard,
ee n klcurling mei ve rmoedel ijk een zwarte
moeder, was op 12 november f 833 gcmanumittcerd en voor de kleurling Charles Nicolaas
Nederhorsi geld l dal hij op 30 juni 1834 brieven vall vrijdom had gekregen (Ten Have &
Draglenslein 1997).
In de Wijkregislers zij n ook gekleurde en
zwarte plulltagedirecteurell te vinden : Jacques
Anthony Jacot, ecn zwa rte man van 3 1 jaar,
vervulde die funclie. " Hendrik Willem Buillab
was een gekleurde plantage directeur?' Dal
waren ook Joh. Franc. Adr. van OmrnercIl 2~ .
Jacob Alexander de Vries 26 , Jacob Tour0 21 en
Ja cob us Dompig. De laatste leefde sa men met
de vrije, zwarte Maria Magda lena van Dompig,
een vrouw die eens als slavin zijn bezit was
gcwees1. 2 ~
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90% va n Surinal11c's vrije geklcurde en zwart e
bevolking woonde in Paramaribo, In 1833 was
al 70% van de vrij e bc vo lking van Paramaribo
gek leurd ofzwart. De wat o ud ere literatuur (z ie
bijvoorbeeld Van Lier 1949; KOlden 1973)
schi ld ert dcze ll1 iJ llSCn arals armlastig, als mensen miJ t weinig rec ht en cn weinig initiatieC
waa rdoor zij s lechts spo rad isc he profiteerden
van de soc iale slijgin gs1l1oge lijkhedcn di e een
s tad als Paramaribo bood, Dat is een foutief
beeld . In de hond erd jaar die dit artikel besc hrijli ( 1763- 1863). wiS! ee n deel van de
zwarte en gek leurde vrij e populatie ecn belangrijke pos iti e in de koloniale maat sc happij te
verwerve n.
De laa tste jaren is met name meer bekend
geworden over de groep rijke zwa nen en kleurlin ge n, zoa ls Elisabeth Samson en haar ve rwanten . Uil deze gegevens blijkt dat de groep
perso nen va n kleur, die zijn vrijheid kreeg in de
eerste heIn va n de achttiendc ee uw rede lijk
welvarend was. Door de afwe zigheid van vo ldoende blanke vrouwen in de kolonie , konden
lllctname ll1ulatten vrouwen s nel sociaal stijgen
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Er wa ren ve le li ai sons ovcr dc kleur lijll hcen .
Vanaf de jaren 1780 werden kinderen geboren
uit wettige huwelijken tu sse n witte mannen en
Illulaltcnvrouwen al s 'wit' beschouwd, In Suriname woonden daardoor heel wat 'w ittc' men se n die e lders in Am erika als 'zwa rt ' zouden
zIJn geclassificee rd. De ze ' li cht gek leurde'
blanken el1 eell niiJ t onbe langrijk deel van dc
vrije gek leurd e en zwa rt c populatie had bez it tin gc n en ge ld en vervulde belangrijke pos itil:s
in d e kolonic, op bestuurlijk en administra ti ef
terrein .
Ook de gekleurde bevolking probeerde bij
voorkeur vro uwen te manumilleren, immers
het was de vro uw die dc legale statu s (s laaf of
vrij ) va n het nages ladll bepaalde. Na tuurlijk
leefden e r in Suriname ook tal VUil arme. vrije
ZWHrten en ge kl eurden . Vooral voor vrije.
zwartc mannen lijken de stijgingsmogc lijkhed cn ge ring, al maakt eell voo rbeeld al s dat
van V lijtman duidelijk dat cr ook s ucccsvolle
vrije manncn van kl eur waren. In de laat stc jaren va n de s lavernij was de maatschappel ijke
statu s van de gc mHllumitt ecrdcn Inng zo hoog
niet mcer als in de eerste hel ti va n dc ac htt icnde
ce uw .

NOTEN
I . Dat neelllt n il..'l \\cg llal o ok gedurende' do: sla\'cmijperiodc marrons z ich defi nit ie r 111 Para maribo Vl'stÎgdcn. Z ij he le n

dan een \ Crtoe" IIld icnl'll hu n hel bmgcrn:cht Ie \ erlenCI1. Dat "rq;cn 7ij :Ih. /ij konden bc\\ ijzen dat /ij gedoopt warcn
(/ icTcnl/(J\ c 191)6: 167-\6S).
2. Oven gen:. \\ crd h el :KIIl Joodsc meesters Iocgcslaan hun \ rij Ie laten ~ 1 :l\c ll in d l' jomhc religie tI..' o llclcrw ij ,cn . Zo werd
lil \ ~J3 <k sl:1\ in Cam gl.'mamllllinecrd die onder d..: naam' Hila Keila' in dc rcg i:-ll.'fS \ all de Isral'[iti schc Gemeente :t ls

lidmaa t bd, cnd ~ [Or1l1. 0 0" ene Aj uba en haar doch ters bleken in I R4 1 bij aall\ raag 10\ manumissio: Ir.! zijn ingesc hreven
in hè! Rl' gi~ ll.'r va n de Isracliti st.:he Gl!tT1eentl! (Teil 1-!lHl! & Dragtcn s t~'ill [997 : 2-1). Z ij \omkn aansl uiting bij dejoods\'" klcurlin gl! n g\"' rne~n sd Hip die in 1759 een apan kerkgcnoobehap had upgericht die de naam ' DabTl! 1csa rim'
krl!cg (Van Lil!r 19-19: 8 1),Tut kOr! \ oor de afschaffing van de slavernij in I S6J wl!rden nug a,\\\\'fag~n tot rnanumi ss ie
afgl.!wczl.! n omda t d ~ rdigiLlu:e \'l'rplichting niet was nagekolllen. Zu \\'~rd in I ~5J ,k IlHl!lUll1issk van de s la vi n Me rri.::
upgl.! ·;chnl't ' 101 d c~(' lv e /al l ijn gl'doopt e n daarvan het bewij ... ovcrk'gd' \T èll Il ovè & Drag'cll~lcin 1997: 24),
J. I3ran;\+ShulC' IK'l!n 1ll'::1 sl~t.!k procven gewerkt . O\'e r d~ pcriod..: 1760- 1~OR onder....oehl z ij dl! archieven om de drie jaar,
daarna bijna jaarlijks 101 18 28. Il el gela l gem<lnumillccrd.::n van 655 Qv.::r de p.::rio(k 1760- 1799 dal Hoene ( 1996: lOS)
g.::ct1, is niel çu rn.~çt. Zij hee fi over hel hoofd gezien dat I3 ra na-Shul':: '::l!1l Sh ..'t.!kprol!f nnm . 11 '::1 aa ntal manumiss ics ovcr
,kl':: pl!riodl! I ~ daarom o ng,(:veer drie keer zo hoog.
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4. Op de plantages woonden lelden \\ iuc families . Van de circa 500 plantages lIic dlo: kolonie in 1786 telde. werden cr
~kc hl s 80 90 door de eigenaars bewoond (Van Lier 1949: 30). Op de nOllen: plantagö waren dirccleuro.:n aangesteld
e n de boekhouding werd in Paramaribo door udminiSifatcurs verricht.
5. lI oewel in d c pl!riodc 16R6-1784 seksuele re lat ies tussen vrijen en slaven bij de wet verboden war..:n. rijn ons go.:cn
gevallen bekend. w<lllrbij blll nk c mannen veroordeeld werden voor rcllnics mei slav innen . Vanaf 17R4 wan!t1
\ crhoudi ngcn geoorloofd, mils LC maar niet lot o ngeregeldheden leidden en in IR 17 verdween he t verbod op seksuele
relaties tusse n vrije personen en slavin ne n (Van Lier 1949: 55).
6. Voor meer informa ti e over Quassie . .lÎe Stedman 1796. waarin ook een a tbeC'lcling van hel11 Ie vinden i~. Price 1979. De
Ijçd & Prj c~, 19i'2: 19, Hoogbergen 1992. e n Beeldsnijder 1993.
7, AI{A .A r("hi('IA/~l!lIIl:'lIe Rekl'llkolller: borderel 780 (173R), dd 03·11·1 X62. Hij de bonlcrc1 is een bricfn.1nwczig, de!.
25·03· 1~(13. w:wrin pastoor Kcmpkes tc Caronie verk laart dllt di,; s l.1af Ctlpidu bij hel11 werkte .
8. ARA ·AnMl'f'w/II 1/('1 MII/is/erie 1'1111 I\O/OIliën /8/3-/849 (code: 2.10.0 I) 3369:G R 12- I 0-35. 1111. 1006. I kt ging 0111
de \olgel1ek ~lavc l1 : RinlOn Anthony. Ma rtis Cntha lina Janga, Franci sco f'uul.1, Philip \:.m l1end rin:l Goeloc. I\:dro
Li:tettc. Philip Albcrt\l ~ ,langa en Lambcrtus Mabja. Zij kostten per hoofd f70Q,
9. In 1706 woonden er i et~ minder dan 10.000 slaven in Suriname en ongc\cer 750 blanken. verdeeld in 'christenen'
(/o' n 500) en ' POrt ugese joden'. In de daarop volgende jaren <aeeg het aantal slaven mei 70' 11 750 per jaar. In 1774
telde Surina me 59.923 sl aven. Daa m ;\ begon het aantal al weer te dalen: in 1794 wounden er 48.155. De bevolking
bleef daarna \'rij stabiel. Op 1 jam",ri J 854 telde S uri name 38.545 s laven (12.597 mannen. 13. 155 vrou wen en 12.793
kinderen) en op 3 1 december 1862: 36.484 (Van Sl ipri:JaJl 1993: 31 1).
10. Overigens werkte n in I S30 op de plantages en in Paramaribo nog eens 3.033 'gekleurde' s la \ en. \\at duide lij k maakt
dat niet e lke kleurling cen vrije persoon was.
11. De vrije lwan C e n gckkurde bevolking in de jaren 186 1- 1863 is berekend op grond van de aa l1l1amC dal de vrije
populatie van Suriname ongeveer 2.000 (witte) Europeanen telde.
12. ARA-KoloniaJe Verslagen (code 2. 02.2 1.0 2). 1862.
13. ARA·Koloniulc Verslagen (code 2.02.21.02), 1862.
14. De overheid letle cr sc herp o p dat manum issi.: door de s laven houders niet wcrd gebruik t om 1.ich van mulillkl!n (slavcn
die niet meer in staat waren tI.' werke n) tc o nldoen, Di e politie/.. kwam nid zo/eer uit goedertierenheid VUOrl, maar uit
hel feit da t lij cr niels vour voelde voor de kosten van levensonderhoud van dere mensen op tr.: draaien. I \cl kwa m
regelmalig voor dnt slaven r.:envoudi g weg aa n hun lot werden overgelaten. Dit type illegale vrijen noemde men in
S urinnm e piki-I/yall. el.'11 verkorting V<ln de uitdrukking \\'ak{/ piki· n,l'o/l (hungerig rondsd1:trrelcnd). Zij woonden
ml'cstal in P:lra rn;lri bo.
1S. DI.' wijkregisters V[ll! Paramaribo bevinden 7ich in het ARA-ArdEiej GOI/I'e/'lll!/Ir-Gene/"{/{// der ,Neder/{/ndsch JVl'~'I 
llldische lJv'=illillgen, /81X-/845 (eude J.t15.0R.O 1 ). In de noten 7.al verwc.ö:n worden via de vermelding: Wijkn:gj~tcr
meI het inventari snulIlm.:l'. In dil geval gaat het 0111 inventari:,nU1l1mer 693 .
16. ARA-A/'chil1"A/gl'III /!II /! ,f?ekell kame/'(cooe: 2.02.09.08). De do/en 223·237 b('vallen de bonkrellen met betrekking tot
de tegemoetkomingen a.1Il e igenaren van Surinaamse s la ven. l1 il archief is uok raadp!c~gb"a r onder code 2.02.10:

a

Klapp/!r op de n{[mell 1'0/1/ plllllfages ell p/ollfage-eigl'lIarell ell sl(1I'(!1I -óge//(/rell e/l .~/lIkke/l hNretfende de 1'l'J'mllwoordillg 1'l1l/ de lIilhelflli/lg ;11 l 'l'rhalld mei de ophejJillg ,'(111 de slow'mij ill Wes/-lnt/iC'. Horderel no. 902 (2498).
\\1. VlijtlJlan \\ oonde in de Sara maccast raat L E no 6 1.
17. ARA-ArchiejA/gell/elle Rekellkllmer. borderel no 843 (3000) van Catharina Lo uisa Sacoto Stuger (Paramaribo: in het

huis e n e rf La. B. no. 84 NW); tegemoetkom ing f 600.- : dd 18·10- I 862: borderel no. 844 (1297) Eduard Joseph
Sacoto Stugcr ( I)aramaribo: La. B. no. S4 NW): tegemoelkoming 600,- : dd 18-10-1862: bordere l no. 845 (1893)
P.e. Stllger (Suriname): tegemoetko ming f 1.800.- : dd 24- 10- 1862.
ARA-A/gemelle ReI./!l1k/lme/: bordere l no. 192 ( 1622).
ARA-Wijkrcgi ste r 66ft
ARA-Wijkrcgister 668.
C BB S urin.:l fll e Burgerreg ister. nr. 2265 en ARA- Wijkregister. 670.
ARA -Wijkregistcr 649. Sara maecastraaf 35, Abraham de Vries. kleurling. 27 jaar. blankolTicicr. luth ers: 649 Saramaccastr.:lal 25. r. Dri e ling. kleurling. 50 jaar. blankoflicicr, gcreforTnecrd: 650 Westzijde Zwa rtchovcnbru gstraat 2 11 .
Herrm ll Ohlsen, kl eurling. 2 1 jaar. blankotlicier. luthe rs; 693 Hoog('s traa l J 12. Pil.'tje Wijngaard . bhmknlli cicr.
kleurling. 19 jaar. hçrvormd. (Pietje Wijngaard was in 1833 gemanumittcc rd); 649 Lcdeslllaslr,wt 3H6. Ch. Nko laas
Nederhorst. kkurling. 4h jaar. b1.01T.
A RA-Wijkregistcr 663. Steenbakkersgracht JR. Jacqu es Anthol\Y jucot. /wart. o ud 31. directeur. herv0n11d.
ARA. Wijkrcgister (,75.l'rinces!raaI2~7. He ndrik Wilkm Buillab , kleurling, dinx:teur. rc (rooms-katholiek).

r

18.
19.
20.
2 I.
22.

23.
24.

De l'l"(ïe gekleurde en =H'arfe bel'olking 1'(/11 Parollwriho, /762-I/\6J

319

15, ARA-Wijkrl'!.!isler 693, S:lI'3111aCl'<lSlraat 26, Joh , Franc, Ad!', van Omllleren, kleurlilH.!" directeur, oud 5-1.
26, A RA -W(jkl'l.:gi..;ter 698, C\11l1b~ Groole Watl.!rstr<wl regts I.wblc p,. Jal.!ob A kxander d~ Vrks, kblrling, 29 ja:lr. dirl.!ell'Uf. gl.!rl.!tunnccrd,

27, ARA- Wiikregis(eI' 686, Gro()\e Dwarsstraat I X7, Jaeob Touw, kkurlirH.!, oud -U, din.'deur. luthl.!rs.
2S. ARA-W{jkregister 6K2, ZwartenhovC'llbrugstraat 216, Jacobus Dompig, kleurling, oud 5.1, dircctcur, luthers: Maria
Magdalcna \an Dompi g, zwart. oud 39, re (rooms-katholiek) met /cven kinderen.
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Recensies
Alhen I-Ie/Hu/II. A mor OJl A ,."ba, mer een nawoord \"(11/ Wim !?I/{gers, CUlIsenie, Schoorl
1999. ISBN 90 54291]49. prijs I 34.95.

In de laat ste jaren van zijn sc hrijversleve n
publiceerdc Albert II elm3n nogal wal boeken
waarvan de tcksten veel vroeger geschreven
wa ren. Daar zaten slaa ltj es va n briljante vertelkunst bij. maar cr zal ook wcrk tussen dat 011ge twijfeld niet helemaal toevallig jarenlang in
de bureaula was blijvcnliggen. Toen ik Helman
eens vroeg ofhij ook vall plan was het verhaal
te publiceren dat hij ooit ove r Aruba had geschreven. antwoorddc hij dat hij ze lf ni et meer
ovcr het typoscript beschikte en da l hij indertijd cr ni et van overtuigd was geweest dal dc
tekst ook rijp was om te publiceren. Nu is deze
tekst. A mUI" ollldekr Aruha, alsnog in boekvorm
verschc nen. Het is het verhaal van een jong
weduwc gcwo rden Amerikaanse vrouw die eCIl
wat avontuur lijker we ndin g aa n haar leven wil
geven. Ze gaa l op reis en komt vanwege een
motorstoring van haar vlieg tu ig op Aruba terech t. Zij on tm oet de Arubaan Sjon Eli die
voeding geeft aan haar nieuwsgierigheid naar
het eiland. Maar hij ve rd wijnt naar de achtergrond wanneer ze de Ilollander Evertsen ontmoet. meI wie zij he\ eiland doorkruist en mei
wie eell licfdesrclalie ontSlaat. die Sjon Eli
duidl als een bevestiging van de voo rtreffelijkheid va n zij n eiland.
Eerste vraag is nat uurlijk or legen Helmans
inten tie

0111 h ~1

typosc ript nict tc publiceren

(wisten de nabestaanden daarvan?), mocht
worden ingegaan. li et geval van Max Brod die
Icgen de uitdrukkelijke wens van de sch rij ve r
in, toch hel werk van Franz Kafka publiceerde,
lee n ons dal de intent ie va n een auteur wel eens
ondergesch ikt kan zij n aan het litera ir-historische be lang. Helman, zelf een va n de ee rsten
0 111 Kafka in Nede rland tc introduceren. moet
zelf sc herp gezien hebben dat. zo cr al een

Kafka in hCI11LCtfsc hool. die zich ni et liet zicn
in All/ol" oll1dekr Ar/lha. Het eers te wat opvalt.

als ik het boekje nu ve rge lijk met dc kopie va n
het typoscript dal ik hi er bij de hand heb. is dat
de aanduiding 'roman' op hel typosc ript ontbreekt. Voor een verhaal vn n 67 pagina's is het
natuurlijk ook een potsierlijke term. Erger is

dat plot en karaktertekening zel fs geen nauwe
sc him zijn van - laten wc zegge n - datgene wat
hel gemiddel de Hclman-vc rhaal te bieden
heeft. Er slaat je een dufTe vij fti ge rjaren-sfccr
lIit hel ve rhaal tegemoet ('dan is het onze
christenpl icht ti een lift aan tc bieden'). De
zogenaa md e volwasse nen gedragen z ich a ls
pubers m e I ei nde loos en op dell duur stOIll vervelend wordend geplaag. Ze pralen als
tuttebellen {'het is gemeen een ander onnodig
te laten schrikken ') of braken zinnen uit als:
'I-Ioc volkome n ve rsc hilt het 's na chts va n het
rustige. vroeg al ingedollllllelde. ook in het
donker nog deftig aandoende Playa: Aa nv:lI1kc lijk dCllkjc dot met dc vrouwelijke hoofdpersoon opnÎc uw ee n van Helman s stc rke vro uwcnkarakters is gecreëerd. Er zij n passages di e
tonen dat cr ccn aute ur de pen voert, die in de
beschrijvingskunst wel uit de voeten kan, al
kun je loch nu ni et meer aankomen met 'de
primitieve cha rm e van de sq uaw' (Kuifje op
Aruba). En zeker heeft Helman gebruik willen
maken van een groots natuurlijk decor om het
vertelde uit te laten stij gen boven het alledaagse. Maar hij faalde jammerlijk door de
onbenullige babbels van de protagonisten.
Staan ze eenmaal in een grot met overweldi gende dondergolven. vraagt J11encerlje Evertsen de wed uwe al ten huwelijk. en noep daar
gaal de hele onaOlunke lijke vrouwpe rsoo n, hel
is di rec t dikke mik.
Criticus Wim Rut gers, zelf op Aruba woo nachtig, schree f ee n llawoord in ee n merkwaardi ge stijl. alsorhij hel even uit ee n bestand van
een literatuurgeschiedenis heen gelic ht. Wat is

o.w. TUdschr(/i \'oor SurilwlIIJlsC! Taalkl/nde. Lelferkullde. Culwul" en Geschiedenis ]O( I): 3] 1-356
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RecelIsies

cr de z in van, 0111 het ve rhaal dat de leze r net
heeft geleze n. l10gccns uitvoerig te gaan samenvatten? RUIgcrs vraagt zich in z ijn nawoord af
wat Aruba toch heen , wat dal kleine eiland zo
spec iaal maakt in de ogen van schrijvers. Hij

der. Ze heeft een vijf gene raties omvallende
familiekroniek gesc hreven, maar over de Libanese Surinamers horen wc weinig detail s en wij
krijgen zeker geen inzicht in, om de woorden
van de achterkaft tc gebruiken. een I'erbol'gell

citeert dan wat een handvol Antillianen en Ne-

geIl/cel/schap.

derlanders heeft geschreven, zoals je dat ook

e hanelra Doest heert zeker aanleg. Ze
sch rijft vlot en so mmi ge passages z ijn bijzonder aardig, bijvoorbeeld dc nostalgische be~
schrijving van de markt waar boezcmrijke
vrouwen kOl"l' boyo en 'korenpap' verkopen en
de impressies van een ' Hollandse' Surinamer
die rond dc eeuwwisse lin g in Paramaribo rond~
loop t. Ook is dc figuur van grootmoede r Mai sa
li efdevol besc hreven. En hel verhaa l ovcr het
kleine donkergekleurde mei sje dat z ich op een
'witte' sc hool in Nede rl and in het begin van dc
jaren zestig ze lfs op een mooie zomerdag vc r~
stopt in dikke kleren , is zo navrant dat het niet
bedacht kan z ijn.
Met het schrijven van een familiekroniek
heeft Chand ra Doest ec hl er te veel hooi op haar
vork genomen. Er z ijn te veel losse eindjes,
open plekken, inwendige tegenstrijdigheden en
onju isth ede n. Waarschijnlijk had een deel daar~
van voo rk omen kunnen worden als er wat min·
der haast was gemaakt met de publicatie, waardoor de redactionele begeleid in g zo rgvuldiger
kon zijn geweest, of als de auteur zelf haar
werk een tijdje had laten liggen 0111 het daarna
krit isc h tc lezen.
Uitgeverij Vasalucci staat erom bekend dat
zij zoek t naar werk van ' allochtone ' auteurs en
dal z ij die ook stimuleert. Op zichzelf een l of~
fel ijk streven. maar niet wanneer dil leidt lOt
onve rantwoord haa stwerk.
Hi er volgen twee voorbee lden van losse
eindjes. Er worden tamelijk gedeta illeerd bijfiguren geïntrod uceerd die in het verhaal ver~
der geen functie hebben . In het begin slaat een
76-jarige mijnheer Mijnders aan de Waterknl1t,
ovcr wie wc na hoofdstuk I niets meer horen.
Een groot deel van hoofdstuk 3 beschrijft een

ZO l!

kunnen voor Nicuw-Nickerie, Berg-en-Da l

of Lutjebroek. Ee n ove rt uigend antwoord op

zij n vraag levert hel in ieder geva l niet op. Dal
komt omdat di e vraag niet goed gesteld is. Die
had moeten luiden: hoc komt het dat zo 'n begaafd verte ller als He lman tegen het decor van
zo'n 'speciaal ei land ' als Aruba niet meer uit
zijn pen kreeg dan de draak van dit ve rhaal ?
De uitgever van Conscfvc moet. nadat hij
zijn hui s had gebouwd op het succes van Cyn~
thia McLeod. gedac ht hebben dat e r ook nog
we l een windhaa n op dat huis kon, verdiend
met de faam van wij len Alben He lman . Ik gun
een ieder zijn windhaan, en die is met de scha nde lijk hoge prijs voor dit boekje natuurlijk snel
bijeengeschraapt. Maar het e ni ge wat bij de
uit gave va n ee n oude tekst ~ ze lfs al is die in
bepaalde opzic ht en veroude rd, dal ho eft niet op
voorhand ee n bezwaar te z ijn - moet tellen is
natuurlijk : wint de literaire reputatie van de
sch rij ver e r iets bij ? In dit geval: niets dus.
Michiel van Kempen

Chandra DoesI. A mholl & Am,;ssa. Vasalucci.
Amsterdam 2001. 190 pp.. ISBN 90 5000 1858.
prijs J39. 90.
Hel romandebuut van C handra Doest werd met
een zeke re span nin g tegemoetgezien, omda t
het de verboden li efde zou behande len tussen
een creoo l ell een meisje uit de kleine maar
economisch belang rijk e Libanese groep in Su~
ri name , die - zeker in de literatuur ~ tot nu toe
weinig aandacht heeft gekregen.
De sc hrijfster geeft OI1S zowe l meer als min-
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bijna \erkrach te Ado lfina, die alleen de functie
heen de hoofdfiguur Maisa tot cenjlash hack
IC brengen.
Over ck open plekken: Verteld wordt dat
Nabih. de vader vaJl Annissa. in Suriname ee n
bestaan hoopt op te bouwen en Annissa daartoe
wil uithuwelijken aan Yuri , de zoon va n de
eveneens Libanese buren. Hij zo u dan een
parlncrscha p meI Yuri's vader kunnen aangaa n.
Dat lukt ni et omdat J\.nnissa weinig voor Yuri
voelt. Het wordt echter niet duidelijk gcmaakt
hoc het IlU met de zaken van Nabih gaal. Wcl
blijkt hij verderop in het bock een winkel Ic
hebben. De vade r van Yuri is ge rui sloos overl eden en - \lam alleen de lezer verneem t nog
we l ve rgif'ti gd door lijn eigcn Vro ll W. Over de
LiballC7en leien wij we l dat zij streng voor hun
dochters Zij ll en die allee n binnen de eigen
gemeensc hap willen uithuwelijken. Ann issa,
die een kind van Anth on verwac ht. wordt ZO I1 der pardon op de boot naar Libanon gezet en
An ti lOn wordt door een groep Libanese mannen bijna dood ges lage n. Maar over het da gelijks leven bij de Libanezen ve rn emen \.vij
ni ets. Er hadden toch tenminste een paa r
Libanese spij7c n ge nocmd kunnen v,lOrden. zoals de schrijfster ook creoo lse lekkernijen beschrijn. or zij had kunnen verte llen hoc cr bij
he il begraven en ge rouwd wordt. In Nede rl and,
waa r Ann issa van de boot ges tapt is, on tpopt zij
7ich als een IéIlcntvolle ontwerpster en
vavaa rdi gs tcr van kleding. Il ad die go.w e niet
al in Surin ame aangekondigd kunne n wo rdcn'!
Ee n vall de I"neest slorend e tege nstrijdighedcn vinden IVC op p. 136/137 en 146. Op p.
136 wo rdt verte ld dat AlmH. de dochter va n
Annissa cn Anthon. uit haar huwelijk (zij had
~en 'voorkind ', Michel) een dood gebore n
dochtertje heen gek rcgen. Alma en haar man
hadden daarop 'besloten gee n kinderen meer te
ncmcn.' Maar nog gce n ti en bladzijden verder
lezcn wc: 'Ei nd elijk was dan de kleine Farinah
gekomcn' en krijgen wc de indruk dat Alma en
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haar I11an jaren naar dit kind hebben lIit gek~
ken . Is dc treurig geëindigde Lwa ngersc hap en
het voo rn emen va n dc oude rs dan helemaal
vc rgct~n door de sch rij ISler?
Het is uitstekend dat Doest voor in hel bock
een stamboom plaatst 111etjaartallcn. waardoor
dc ram iliekroniek een duidelijk raam krij gt.
Maar dal betekcnt dat het ve rh aa l zelf ook historisch gelOctst mag worden en dat we moge n
rekenen. In 1950 laai de sc hrijfster de ongelukkige Adolfina een kOf 0 naa r hilar werk dragen.
In die tijd droegen nog milar enkele oudere
vrouwen dagelijks een koro. en zeker gee n
jonge meisjes. Or p. 33 lezen wc dal de ouders
van Amhon. Jorgc n en Tilly, wel ' hadden willen trouwe n. maar gcen toes tem ming kregen .
leder jaar hadden ze een veïL.ock ingedie nd en
ieder jaar wee r hadden ze een af\vijzing ge kl-cgen. 70nde r aantoonbare reden'. Als wc naar
hun leeftijden kijken. zien \:I,.'C dal Jorge n 29
j3ar was toen AnthoJl we rd gebore n. Na zijn
30 e had hij van niemand meer toes tell1ming
nodig. liet duurt dan nog negc n jaar voor Tilly
op 32-jarige leeftij d ste rn. Mai sa. de moeder
en vermoede lijke voogdes van Ti ll y. had gecn
bezwaar tegen ee n huwelijk . Ze hadden dus
negen jan I' de tijd om Ic trouwen. Een bootreis
van Surin ame naar Nederland duurde in 1957/
195R hoogstens drie we ken en gee n twee maanden. Op p. 163 Lict kleinzoon Michcl het
'Amerikaanse bed rij f Billiton' liggen. Rara.
wa t zag hij : hel Amerikaanse Slim/co of het
Nede rlandse Bil/ilO,,'!
I-Iet boek is geschreven in Algemee n ederlands: om het Surin aamse karakter tc bchoud en maakt Doest nogal vecl gebru ik van
Sranan woorden. die ac hter in het bock in een
woordenlijst worden ve rkl aard. I-Iclaas staan
eni ge onvertaa lde liederen in het Sranan in de
tekst. Jammer genoeg heb ik niet ku nnen ontdekk cn welke spelling zij gebruikt. Overeenkomstige klanken worden de ene keer zus en
andere keer zo ges peld : haya : laja/obi: gudu :
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soekoe: Srolloll : spaug En dan heb ik de li ederen nog buiten beschouwing gelaten. Ook de
vertaling lijkt me niet altijd even betro uwbaar.
Zo doet het me wal vree md aan het vee l gebruikte tussenwerpsel haya ve rtaald te zien
l11et ' ik begrijp je '. Voor ee n raadsel word ik
gesteld bij doe. Op p. 9 1 staat dat Maisa een
doe wilde houden, ee n bij ee nkomst tegen Nabih , de vader va n Annissa. Waarschijnlijk bedoelt Doest ecn.fi:mOlvdu, in hel Surinaams Nederlands 'benodi gd heden' ge noemd, waarbij
een familie zich doo r het uitvoeren va n rituelen
handelinge n, bijvoorbeeld een wif/ti prei. kan
zuiveren va n kwade invloeden.* In Am/IOn &
AUI1Îssa horen wc ve rder nie ts ove r deze bijeenkomst. du s wete n we ook ni et wal de
schrij fster bedoelt.
Aan he l uite rlijk va n het boek lij kt wel zorg
tc z ijn bestecel. Lijkt, want dc afbeelding van
een sc hilderij va n Ron Flu is zonder diens toestemming op het kaft ge plaatst.**
Laai Chandra Doesl voo ral doorgaan met
sc hrij ve n. Ze heeft vee l verhalen te vertellen,
maar laat zij zich wat beperken in het aantal
personen. En laat zij vooral een meer consciënti euze uit gever zoe ken.

Eva Essed
• Een prachtige beschrijving van 'het doen van benodigdheden' vinden we in Edgar Cairo, Kolh'kriel'C schuld (ij
wel FlIllllr'mll/l-SlI/li, 1976.
•• Dit werd vermeld in een redactioneel artikel Suri/lame
lIls /i/emir wil/gewest in IJl! JIll/'e rijd U/em ir van 24 rebruari 200 I,

Jol/1/ Jan sen 1'(11/ Ga/en , Hel SuriIlUllle-,\ YIl,Iroom. De P",IA (U-"!ielt Den Haag en Parllmariho, Uitgeverij Bert Bakkei; Amsterdam
200 1. 196 PI' .. ISBN 90 35 1 22 79 8. prijs
36.50

r

De Partij van de Arheid (P vdA) wordt van alle
Nederlandse politi eke part ijen het meest een
specia le band mcl Suriname toegeschreven en

ook het mcesi gCi:lssoc iccrd I11ct het Surin amcdebacle. De dekolo nisati e va n Suriname was
hét koloniaal-historische project va n de soc iaa l-democraten. Premier Den Uy l zag deze dekolonisatie als de grootste prestatie van zijn
kabin et. Na het traumatische verlies va n Nederl ands- Indië zo ud cn de soc iaal-democ rat en
laten zien dal zij wel dege lijk in staat waren van
Surinames onaflHlnk clijkheid een modeldekoloni satie te maken, een gedachtegang di e
in de jaren zeve ntig een uit vloeisel was va n het
socialistisc he geloof in de maakbaarheid van
de samenleving.
Naa r aanleiding va n een kwart ee uw onafhankelijkheid va n Suri name en in opdracht va n
de Wim-di Beckmon SIÎchting, het welenschappel ij k instituut van de P\'dA. sc hreef JollIl
Jansen van Ga len Het Suriname-syndroom . Het
centrale the ma in dit boek is de rel at ie tussen de
Nederlandse sociaal-de mocraten en Suriname
tussell 1900 ell 2000, ell met lIame na 1975. De
aufeur hangt de uitwerkin g va n dit th ema op aa n
een aantal vragen. De eerste vraag is of de
dekoloni sati e va n Suriname voortkwam uil de
oprechte bedoeling dit land de best moge lijke
toekomst tc garandere n of dat zij eerder het
gevolg was van een ge brek aa n interesse en uit
de zelfzuc htige bedoeli ng zo snel mogelijk va n
de last va n eell koloniaal verleden ve rlost te
zij n. Ve rvo lge ns stelt de auteur zich de vraag of
het anders had gekund en of het juist is de
veramwoordclijkheid van het Suriname-debacle uitsluitend bij de sociaal-democraten te leggen. Hij behande lt deze kwesties chronologisc h
in 92 korte hoo fdstukjes.
TOl aan het eind van de Tweede Wereldoorlog kon nauwelijks worden ges proken va n
en ige betrokkenheid va n de sociaal-democraten bij Surin ame. De Nede rl andse koloniale
agenda werd bepaald door Nederlands- Indië.
Ko loniale politiek was Indi ë-politiek. Suriname bleef voor de sociaal-democraten een
blinde vlek.

Recel/sies
In de naoorlogse periode kreeg de PI'dA
direc te bemoe ieni s met Suriname doordat de
go uve rn eurs van S urinam e uit de ge lede ren va n
deze pa rtij kwamen. Opvallend was ec ht er dilt
z ij ni et o f nauwe lijks int eresse toonde voor de
zich. ee rst in A mste rdam en lat er in Suriname.
o ntki emende Surin aa m se nat ion a li sti sc he beweging in de jaren vijftig e n zesti g . In S uriname bekeken de PI'{IA-gouvcrneurs de nationali sten in Surinam e. die z ij ook nog in ve rband brac ht en Ill e t hel co mllluni sme. met wantro uwe n. Deze gouve rne urs reageerden ook
wreve li g op suggesti es van Surinaamse zijd e
(begin jaren zesti g ) om in de verhoud in g va n
toen ve rand ering te brengen. Volgens de auteur
is het ee n ge mi ste kan s geweest voor de soc iaal-de moc rat en a lTI gee n aa ns luitin g te v inden bij het o ntluik end e nati o nali sme in Suriname. Z ij konde n .t;il: h et: nvoudi gweg nog ni et
voorstellen dat S urinam e ooit los va n Ho lland
zo u komen.
La g S urin ame to t 1969 te vee l aan de pe ri ferie va n de socina l-delllocratische int eresse,
de mei-o pstand in 1969 in Curaçao die met
in ze t va n Ne derland se marini ers kon worden
bedwongen. le idd e tot ee n omslag in het denken in Nederland over de overzeese relaties. In
de PI'dA voe lde me n zich besc haamd dat Nede rl and voor het oog va n de wereld was opgetreden al s de o ude rwetse ko lonial e houwd ege n
di e ee n oproer van inheemse arbeiders had onderdrukt en wellicht een revo luti e in de kiem
had ges moo rd , De me i-rell en op C uraçao hebben directe invloed ge had op de sta ndpunt bepa lin g van dc PvdA. In Keerpunt '72. het
geza menlijke ve rki ez ings program va n de PartU 1'(111 de Arheid. Democraten '6I'i e n de
Politieke Partij Radicalen. werd ge pl e it voo r
onafhankelijkheid van Suriname en de Nederla nd se An till e n voo r e ind t976. Behal ve de
anti-kol on iale o pste llin g va n de prog ress ieve
partij en in Nede rl a nd spee lde oo k het
g roe ie nde aantal Surinaamse immigrante n ee n
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rol in hel deko loni sa tic streve ll van Nederlandse zij de, De PvdA dacht twec v li ege n in
éc n klap te s laan: afscheid va n de res te n va n het
Nederlandse ko lo niali sme en ee n dam opwe rpen tegc n de Surinaamse immi grati e. Het paradoxa le va n de aa nge kondigde dekolonisat ie
was ec hter dat de emi gra tie uit Suriname hi erdoor hel karakter va n een exodu s kreeg.
Hel voo rtdurend ba lanceren tu sse n int erve ntioni sme en no n-interventionismc. de rode
draad in dil bock. van Nederland se zijde bepaa ld e de re lati es met Surinam c na 1975. Me n
wilde Suriname los laten en het tege lijk begeleid en naa r de toekOI11S1. Pas mei de militaire
staat sg reep in februari 1980 manife stee rd e
z ich een men ingsve rsc hil in de Pl'dA over de
ten aanzien van Surinam c tc vo lgen koers.
Encrzijds was er een stro min g di e vo nd dat
1I1e n zich di e nd e 11..: onthouden va n snt:l\e oordelen (non-int erve nti o ni s me). Deze lijn zo u tol
de decemberlIloorden in 1982 in de PvdA de
bove nt oon voeren, Anderzijds was er ee n stromin g die de co up j ui st afwees (interve ntionisme). Di c situati e veranderde na de decemberl/lvorden van 1982. Want daa rna koos
men binn en de PvdA voo r int erve nti o ni smc ,
maar dan in de zi n van fermc afwij z ing va n het
regime in Parama ribo. Medi o jaren tachtig ontwikkelde z ich vo lge ns de aut eur in de PvdA
ee n S urin ame-sy ndroom: ee n mcerderheid
sto nd int ens ieve bemoei eni s met Suriname
voor en een minderh eid g rote re afzijdigheid.
Het beleid va n de PI'lIA ten opzichte van Suri na me (sedert 1975) werd bepaa ld door ee n verlangen het goed te doe n, maar het ni et te kun nen en het ook ni et precies te wet e n hoc. Dit
be le id kenmerkte zich door interventi o ni sme.
Binnen deze partij versc hild e men alleen va n
m enin g over de mate waarin men dat mocht en
moest doen. e n of men dat waar ko n make n,
aldus de aut eur.
In de jaren negenti g kwam en vrijwel all e
po liti eke partijen in de Tv\'eede Kam er tot de
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<.:undusic dat de weg va n meer betrukkellheid
(interventionisl11e) met Suriname moest wor-

den ingeslagen. Het Plall-Lubhers in 1991 en
het Raaml'erdm g in 1992 zijn hier de uitvloeisels van. De totstandkoming van de regefing Wijdcnbosc h in 1996 markeerde weer een
dieptepunt in de betrekkingen tussen beide landen. De Nederlandse ministers Van Aartsen en

Hcrfkcns ve rklaarden zelfs dat Suriname uit
het centrum van het Nede rl andse buitenlands
beleid moest verdwijnen. Zove r kwam het ec htcr niet, aangezien met het aantreden van de
regering Ve net iaan in 2000 de betrekkingen
weer werden genormal iseerd.
a het leze n van dit boek is de lezer nict
geheel duidelijk wat het Suriname-syndroom
binnen de PvdA nu precies inhoudt: van we lke
"::iekleloeSland of::iekl1lakellde verschijnselen'

is hier sp rake? De keu ze van de term synd room
lijkt mij zwaar geschut voo r de verhouding van
de Pl'dA (en van de Nederlandse regering) met
Suriname, die in dc behandelde periode eerder
kenmerken vertoonde va n bevoogding, l ammer is dat de auteur eindi gt zonder gevolgtre kking of conc lusies, waarschijnlijk doordat de
vragen niet consistent zijn uitgewerkt. Wat ook
opvalt in dit bock. is dat de voortdurende worsteling mei Suriname niet typi sch iets is vOor
de PvdA. Er zijn na 1975 nauwel ijks punten
(besteding ontwikkelingsge lden tussen 1975
en 1980, militaire staatsgreep, decembermoordelI, herstel van de rec htsstaat, good gm'erl1al1Ce) te noemen waarop de P\,tIA divergeerde
met hel Nederlandse beleid len opzichte van
Suriname.
Voor breed geïnteresseerden biedt dit boek
helder inzicht in de Nederlandse bemoeienis
(en dan met name die va n de PvdA) met Surin ame de afgelopen decennia, Het boek is ook
in een prettig leesbare stijl geschreven, Met
}-fel Suriname-sYl1droom heeft JOh11 l ansen van
Ga len op heldere wijze de dilemma's gesc hetst
waarvoor de PvdA (en de Nede rl andse rege-

rin g) Lich sedert de dekolonisatie van Suriname geplaatst zag.
Hans Ramsoed h

Cá l/dalli, Een ~oetJ1l(l(erlielJ. In SI/ri name
uitgegeven door UitgeverU Cm/liG, Paramariho
2000. 64 PI'. ISBN 999149392 I: 111 Nederland door In de Kllipschee/: Haarlem 2000.
ISBN 90 6265 495 9. prii'I27.50.

Cá ndani , pseudoniem va n Asha van den
Bosch-Radjkocl11ar ( Paramaribo 1965) publiceerde ged ichten in versch illende tijdschriften,
voordat in 1990 haar eerste bundel, Glllll1ghru
IiII gail l De rinkelballd is gebrokelI uitkwam,
Daarna verschee n Vallll'aarje dachlle vertrekkeil sta je geplallt ( 1993) en ter gelegenhe id
van haar huwelijk met Dennis van den Bosc h in
beperkte oplage en niet in de handel Zal ik
ferllgkeren alsje bruid (1999), ln Een :oelwater/ied (2000), haar vierde bundel, staan het
leve n in het rijs tdistrict Nickerie en de mi ~ rat i e
centraal, vanaf het voorin opgenomen be1<ende
ged icht van 13hai RUste-Smart en het motto,
waarvan het laatste deel luidt: 'planten oogsten
scheppen lachen en dromen I wat is een hindoestaan I die niet van de akker afweet'. In feite
is er sprake van een meer vo udige migratie van
India naar Suriname en ve rvo lgens naar Nederland, De 35 gedichten van Een :oetwalerlied
worden gepresenteerd in vijf steeds langer worde nde de le n mei daarin de ycrhaaldraad vnn

een migranten leve n,
Het ee rste deel van het tweede gedicht eindi gt met de verzen 'klein en blij ben ik I om het
sc hone dat I ik niet raken kan', waarvan het
middelste vers zowel verbonden kan worden
met het voorgmllldc als het volgende, als ' klein
en blij ben ik om het sc hone' en als ' het schone
dat ik ni et raken kan ' , Daarmee is de essentie
va n de bundel gegeve n: de feitelijk on ver-
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woordbarl.: \ crwondcri ng 0111 het leven. die desondanks În geen andere \'orm dan in poëtische
laai gecolH.: retiseerd wi l worden.
D~ ze th l.:ll1atick wo rdt va nuit een sterk persoon lijke betrokkenheid benaderd. Zo vera ndert in de ee rste afdel ing het voo rn aa mwoordelijk gebruik van ee n afs tandelijk en al ge meen
'zij" en ee n objectiverend ' hij" naar de ve rbon den heid Illet een 'jij' die vervolgens dri e keer
als 'broeder' wo rdl aangesproken. Zo is er niet
alleen migratie in geografisc he zi n, maa r
vooral ook innerlijke m igra ti e: 'begrijp tUl:h,
dat de vrij heid va n de geest / niet in het loslaten
vall de plantages li gt I maar in het bevechten
\,111 de pijnen'.
In een vo lge nd dee l domineert de besc hrijvi ng va n het mOCi L<lllle iml1ligrantenbcslaa n.
Hier wordt naast dc sc hoonheid va n de natuur
de tekortschietende godsdienst aan de orde gesteld : ' tc laat kwam hij / de slavernij heeft hij
gem ist. ook va n de immigratie weet hij niets //
en weer had h ij haast / h ~ t bloedbad laa l hem
koud'. De arm e landbouwer hoort pas op zij n
sterfbed va n ee n god va n mededoge n: 'Ik ben
slechts een werk-dier / als ik meer ve rlan g, dan
krijg ik de 7weep van God / mijmert hij // bij
zijn sterfbed zei lil.: priester: / God is uw herder'.
Na de eerste migratie van India IUwr Suriname word t aanva nkelijk de myth e va n de teru gkee r nog ge koesterd. maar dan vo lgt toch de
ge leidelijkc aa npass ing cn uitei nd elijk de
keu ze o m IC blijven: 'zo werd zij n leven nu en
hier / het leve n is hier en nu / dc rest is levenslot'. Deze keu ze wordt gerat ional iseerd met
' het doel cr niet meer toc / dit is het land van
mijn kinderen ( ... ) Suri name ( ... ) in jouw
zweetvochtige aa rd e La l ik oplossen' .
Dan vo lgt eell intense beschrijving van het
zware leve n va n cic landbouwers. hel gebrck
aan priv<lcy in het gro te dri cgcilerati e gezin, de
armoede en het vo lharde n, zoda t dit dee l van de
bundel ge leze n kan worden a ls een ode aan hel
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zwa re maar moedig vo lgehoudcn [;]ndbollwerslcven in de rij stvelden . li et nooit vo lledig
te helen trauma v<l n de imm ig rati e ontdekt dat
er levensvreugde sc huilt in het bcw~rken van
de grond, in het planten vaJl de rijst en in het
oogsten.
Werd de immigralie-ervaring van uit Indi3
negrHier beschreven, oo k over de tweede migratie uit Suriname naar Nederland wordt weinig goeds gezegd: 'vluchtcnd gingen zij weg
( ... ) denkend aan hun land / krimpen zij di cper
in hun huid '. Remigratie is cve 'H1Iil! positicf.
want 7e brengt slechts dubbele ve rvreemdi ng
voo rt . van LOwcl de migrant als va n deze met
degenen die ac hterbicven. Een zoektoc ht naar
de kinde rtijd mislu kt \a n beide kanten :
'wamol11 heb ik toch nÎet / haar geschiedeni s
ge lezen / ik was ecn gast en ve rli et / haar hu is
als een onbekende // in Ilo lland kan ik haar /
geest ni ct binnl!ndringcll // wat wilde zij mij
ve rtcl kn'? ' Dc urbHnisatie vergroo t het co ntac tprobleem: 'eell dorp onaangeroerd door angstcn / veroudert sal11(:n met dc dorpelingen /
gee n nieuwe gc nerati es di e de rust verstorcn /
gee n dromen tusse n dagelijk se beslommcrin gen / dic voo rnam elijk ujt staren bestaan ( ... )
men nccmt decl aa n het uit sterven'. Dc dichter
blijkt van land en menscn ve rvreemd: 'alsof hcl
mijn volk niet meer is / sta ik vreemd, als ccn
vree mde / hun woo rd en rakcn nauwelijks mijn
oren I mijn land mijn mcnsen / di e ik zovaa k
bese hrecf / opgegaa n in boekentaal / een
we rkclijkheid vc r / van dc we rkelijkheid '.
De ecnvoud van het districtsleven ell 'de
vreugde van de modder' zij n vroeger niet
begrepen. Dat bese!: ve rwoord aan het slot va n
de bundel, ontstaat nu het te laat is. Dit eeuwige te laat SlcJ11 tl1lclanc holiek. Een titel als 'een
zoetwalerli cd' veronderstelt op hct eerstc gehoo r iets lieflijk s, maar de uitkomst van de
bundel is met het dubbel mi sluk tc contact
nogal wrang.
Cándani ve rwoordt dt'zc th cmatiek in di -
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recte taal, waarbij ze de kunst verstaat zic h te
beperken tot het essentiële met weglating va n
alle franje. Vaak worden gegevens terloops gemeld zodat nauwkeurig lezen en herlezen
nieuwe gezichtspunten opent. Die soberheid

van taal wordt gespiegeld in de soberheid va ll
uiterlijke presentatie, waarbij hoofdletters en
leestekens ontb reken.
Soms is Cándani l11et haar poëzie van het
enjambement wat al te beknopt. Wat moet ik
me bijvoorbeeld conc reet voorstellen bij het
hi ervoor geciteerde gedic ht over slavernij en
immigratie, waarna de verzen volgen 'en weer
had hij haast I het bloedbad laat hem koud'.
Welk bloedbad, de deecmbcrmoordcn? Ik kan
er veel bij verzinnen maar vind geen enkele
verwijzing. Beeldspraak is mede een kwestie
va n persoonlijke appreciatie, maar met het volgende had ik loch wel moeite: 'weer verlang ik
om lief te hebben IJ het vrouwcnhart borrelt
voortdurend I als een volle pot kokende rijst I
boven het houtvuur".
Zoals de gedichten met aandacht geschreven zijn , zo is de bundel door Cann a uitgegevcn. Intussen heeft Geert Koefoed met zijn
privé-uitgeverijtjc een aantal belangrijke bundels Surinaamse poëzie op dc markt geb racht
in een bepaalde verstilde sfeer, ver van het
lawaai van alledag.
Het komt niet vaak voor dat een dichter
voor een en dezelfde bundel twee uitgevers
vindt. De Haarlemse uitgeverij In de Knipscheer publiceerde de bundel voor het publiek
in Nederland.
Wim Rutgers
In de Knipscheel:
Haar/em 2001. ISBN 9062654983. 103 pp.

JolIlI Lee.!illul/s, Refl"O,

'Dat in het wilde weg plunderen van het pakhuis van de wereldrijken uil het verleden, deze
smeltkroes of métissage van vroegere macht ,

was de ware graadmeter voor huidige kracht,'
een citaat uit Sall1lan Rushdie's bockenweekgeschenk Woede, is in hoge mate van
toepassing op John Leefmans' nieuwe poëziebundel Relra. Niet alleen inhoudelijk, maar
ook wegens de literaire vorm, omdat zowel
Rushdie in zijn proza als Leefmans in zijn poëzie de taal zelf tot het speeltuig van de geest
maken.
John Leefmans, geboren in 1933 in NieuwNickerie, trok op vijftienjarige leeftijd naar
Nederland, studeerde rechten in Leiden, vo lgde
een diplomaten-opleiding en kreeg als standplaatsen onder meer Madrid, Brussel. Abidjan,
Santiago de Chile en Oslo.
In de jaren vóór 1980 hadden oudere dichters. zoals Albert Helman en Rudie van Lier,
hun poëtische oogst inmiddels al dan niet
verzameld gepublicee rd. Na 1980 kwame n
daar Bhai, Dobru, Shrinivasi en Michael Slory
met hun verzamelbunde ls bij. In dit rijtje zou
ook Jo LötTel, pseudoniem vall Johll LeefmaIls.
gep laatst kunnen worden, die in 1981 in de
bundel Intro zijn lussen 1952 en 1967 geschreven gedichten publiccerde. In 1984 publiceerde Leefmans een tweede bundel, Terugblikken zo//der blo=en. In 200 I verscheen de
derde bundel, Reu·v. De Intro was die van een
48 jaar oude dichter, de Retro van een inmiddels 68-jarige. In Relro is de tweede bundel
opnieuw opgenomen. Maar jammer genoeg
niet de ged ichtcn uit de toch niet gemakkelijk
verkrijgbare eerste bundel. Was dat wel het
geval geweest, dan was Illi ook de - voor lopig verzamelde poëzie van John Lcefl11ans
beschikbaar.
John Leefmuns kent talrijke leeftijdgenoten
die later ook dichter zijn geworden: Bernardo
Ashetu (1929), Corly Verlooghen (1932), Hans
Favery (1933), Bhai (1934), R. Dabru (1935),
Michael Slory (1935), Bea Vianen (1935),
Vene ( 1936) en vele anderen. Toch zOu ik hier
niet van een generatie willen spreken omdat de
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verschillen tu sse n de7e dichters groter lijken.
veel groh':L dan d e mcrel'nkol11sten.
Ook John Leclinans is een volstrekte eenling in het land der poëzie. Er zijn van die
spreekbuisdichters die denken namen s een
groep Ie moeten sc hrijven. Manr daar hoort
Leeflllans bepaald niel bij . Hij verwoordt al·
leteers! hct eigen innerlijk en verw ij st nauwelijk s naar dc builc:nwl.!rcld in zijn d iverse zo
verscheiden standplaatsen. \Vél bedient hij
z ich van beelden uit di ve rse tijden. plaatsen en
culturen. Lee rman s sp reekt zic h uit in cen
s ingulicr taalgebruik waarbij hij diverse taalregistcrs bespcelt. Zo hij al met iemand vergelcken LOU kunncn worden. dan zo u dat wegens
zij n taal spel en lijn leve nsgcvoe lmet Be rnardo
Ashetll z ijn. Maar iedere dichte r heeft het recht
op eigen merites beoordeeld te worden.
Een v-.::ebdlr ij \ l.'f" i ~ John Lccfillalls niet bepaald .lmm. hel rcs ultaat vn n vij ftienjaardichten. bevat nog geen v ijfiig gcdichten. Het twintig jaar later verschijnend Refm lel t er 75. Dat
is eell gemidde ldc van nog geen drie per jaar.
John Lcef1l1ans hecht daarbij weinig aan chronologie. Zo is de vo lgorde van de gedich tcn in
Illf/"O niet chronologisch van 1967 tot 1952.
Wie de ontwikkeling van de di chter wil weten.
moet de bumkl daarom achterstcvoren lezen.
In RefrtJ staan dc nieuwe gedichten voorop.
waarna dc gedichten uit de tweede bundel, nagenoeg twintig jaar eerder geschreven. herdrukt worden. O\erigens eveneens met
vo lgord eversc hill e n. Dat wcinig hechten aan
chronologie lij kt wcl begrijpelijk voor een
dichter dic z ich ze lf zecr gelijk blijft in vorm en
thematiek .
Toch is cr naast a ll e ovcrccnkomsten in
bijna een halve \!ClIW dichtcrschap we l enig
ve rschil tu ssc n de nieuwe gedichtcn in Refl"O en
dc gedic ht cn uit dc twee vor ige. Refro is meer
ve rhal end. mei zijn lange volzinnen die over
verzen uitwaaieren cn bevat cen wat minder
exuberant taalspel dan II/fm en Terugblikken
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::o/lder h/o::eJl. Dc eerste twee bundcl s Lijn fel-

ler va n toon zetting. d c laatstl' protcsteer! minder en accepteert meer. ook dl: tclcurstclfingcn
in hl.!t Icven.
Voor Refm ontlcent Lcefmans z ijn stof aan
zijn geboorteland SurÎnnllle, maar vl.!l"volgcns
aan zo ongeveer overal en altijd. Zijn poëtische
vensters staan wijd open, z ijn dichtcrswoning
biedt ruim uit z icht. Ilij toont z ich een culturele
omnivoor in tijd en ruimte. waarbij dichtbij en
veraf. jeugd cn vo lwasse nheid. vroege r en nu.
christcndom en de klassieken van West en
Oost. kinderspelen en kinderliedjes. sprookjes
cn de Bijbel rC50ncren in een culturele méli ssagc. Lccfman s' poëzie is een grole intertck st
als oOg5t van de in een kosmopolitisch bestaa n
verwoncn lees- cn leefervaring. Voor Leefmans' wcrel d kan alles als metafoor dienen: het
schaakspel. C~1l ~pdlctjc biljart. cell schilderij .
lokaties in Suriname. Zuid-Amerika of waar
dan ook. de kl ei n\.! e igen cn de grotc geschiedenis van dc mcn sheid. De beelden buitelen
barok ovcr elkaar hee n in een stocipartij met dc
taal, waarin de lezer de vrije associaties maar
moet zie n te volgen.
Refrf.) is het product van een gerijpt Ic·
vensgevoel, waarin re lativering van de were ld
en het 'ik' ce ntraal slaan : 'het afzichtelijk
doml11e dubbel spe l 1 van hl.!t historisch toeval. 1
van scha kel s en toevallige keten s. 1 met beperk ingc n V~1I1lijd en plaats' (p. 39). Dat Icvert
nie t altijd opgewekte poëz ie op. maar van enig
rctrospec ti e f in wrok is gecn sprake. De emoties liggen aan dc ketting van dc ironie. Uit de
rccente gedic ht en sp reekt distantie van dc dingen. va n de men sen en van zic hzel f.
De dichterlijke associatics waaiere n alle
kantcn op. liet concentratiepunt daarbij is het
spel met de taal. het genieten vall de laai o p
zich. Dat uitte z ich in l11fl"O nog in talrijke gedichten over het di chten zelf. Deze uitgesproken mcta -poëz ie komt in Relm niet meer voor.
is impliciet geworden.
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John Leefmans schrijft hermetische poëzie,
leespoëzie in tegenstelling tot gemakkelijk te
volgen voordrachtspoëzie. Door lezen en herlezen vallen cr iedere keer nieuwe aspecten in
te ontdekken, waarbij ontleden en beleven samengaan.
De st ijl is van een bestudeerde noncha-

lance, een vrijheid die zich niet laat binden in
strakke traditionele schema's. Hij plundert a ls
het ware in het wi lde weg a ll es wat van z ijn
gading is uit het pakhuis van de \vereldrijkcn.
Hij s lipt daarbij overal tussendoor, o ntgl ipt aan

elk vast sc hema en laat zich niet vastl eggen.
Een recensie van John Lccfl1lans' poëzie betekent voor mij daarom het trekken van cirkels
die weliswaar steeds nauwer wo rden, maar die
me toch nooit de zekerheid bieden dat ik de
kern heb geraakt. Zo hoort goede poëzie ook te
zijn: een dialoog met cen lezer, waarbij de
interpretatieve moge lijkh eden meer intrigeren
dan de zcke rheid hét antwoord te hebben.
Wim RuI gers

Mala Kishoenclqjal. Dame Blallche. In de
KnipscheeJ: Haarlell12UOI. ISBN 906265510
6. 223 pp .. prijs! 34.50.
Dame Blanche is een prachti g boek. Het is
goed gesc hreve n en het heeft iets te ve rte ll e n.
I-Iel verhaa l speelt z ich af in Den Haag, maar
keer op keer komt Suriname in jlash-backs en
heri nneringen dit verhaa l binnen.
De hoofdpe rsoon, Indrani trouwt na drie
j aa r ve rkerin g met Radjinder. Dat is al iets
bijzonders, want in Hind ostaanse kring worden
nog steed s zeer vee l huwelijken gearrangeerd.
De huwe lijkspl ech ti gheid wordt en igsz ins ironi sc h beschreven. !ndrani lacht o m het
ge harrewa r tu sse n de fam ilie va n de bruidegom
en dic van haarzei f over de vraag of de plechtigheden vo lgens de regels van het traditionele

hindoeïsme moeten plaatsvinden, zoals haar

schoonouders dat wil len, of dat de huwe lijksce remonie vol trokken moet worden vo lgens
voorschrift en van dc hervormingsbeweging
waar haar vader z ich mee afTichee rt. Haar
sc hoonfa mi lie wint, want Indran i en Radjinder
zijn in beide families de eersten. Het gaat dus
om hun oudste zoon. Maar al heel gauw wordt
duidelijk dat dit allemaal buitenkant is. Want
de kern van het bock gaat over de positie van
Hindostaanse vrouwen die getrouwd zijn met
Hind ostaanse mannen die nog steeds dc dienst
wi ll en uitmaken en hun eigen leven lei den zonder zic h veel aan de gevoe lens va n hun partne r
ge legen te laten li gge n. Stoerheid en een ove rvloedig gebruik van a lcoholLene n bij ve len
van hen de toon. Same n een relatie opbouwe n
is er niet bij, ze lfs niet a ls cr zulke versc hri kkelijke dingen gebeuren als de dood van ee n kind.
Op dat moment is Radjinder even o nder de
indruk, maar daarna gaat het leve n gewoo n
ve rder. Hoewel er nog ee n kind wordt geboren,
komt het tot een scheiding. Maar dan worde n
de moeilijkheden nog groter. Haar ex- man
kee rt zich tegen Indrani . weet 's nac ht s haar
huis binnen te dringen, weet haar zelfs te ve rkrachten. Maar ook zijn familie wi l ni ets meer
van haa r weten. Toch is niet a ll een Indrani het
toonbeeld van de situatie van de Hindostaanse
vrouw. Ook andere vro uwe n komen in beeld
vriend inn en va n Indra ni , haar o ma , haar mocder en daarbij hun mannen. De auteur va lt niet
in de va lkuil a ll e Hind ostaa nse mannen als
boze schurken neer te zette n. Zo geeft zij een
heel ont roeren de beschrijving van de hoekigheid en tegelijkertijd de li e fd e van de vade r va n
Indrani . Aan het e ind va lt het li cht op Indra ni 's

dochter. Dan blijkt ook de belangrijke rol va n
de Indi asc film s. Ondertussen begint dwars
door alles hee n het herstel, wa nt ondanks deze
moe ilijkheden bouwt Indrani langzamerhand
ee n ni euw eigen leven op.
Hoewel Dame Blanche een mooi boek is,
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heef( hct ook een aantal tekortkomingen. Anders dan de boe ken va n (,.I ndani. Rita Rahman
e n iels langer geleden Oen Vianen is het sterk
gericht op I-lind ostaan~c ICLe rs. liet staat vo l
I-lindo s t<lan ~c woorden cn uitdrukkingen en
Ilindi passages uit li edjes uit In diase film s.
l3ijna altijd wordt de eerste keer dat ee n woord
or een uitdrukking voorkomt netjes een vertalin g gegeven, ll1aar bij de stukjes uit liedjes van
India se films is dat wel eens ve rge ten. Voor de
niet-I-Iindostaan se le zer zo u het daarom goed
z ijn als in eCIl vo lge nd e druk ac hterin een vcrklaremIe \\ oorden lij st LOU worden opgenomen.
terwijl VU il de passages uit de Indianse fillllliedjes a lleen ee n Nederland se vertaling wordt
gegeven. Dat kan, want de auteur doet dat ook
met de Iwce hindoe beweginge n die in het boek
voorkomen. Ze laat de nnmcn weg zo nder dat
hel aan de inhoud afbreuk doet. Toc h blijft
ondanks deze beperkingen Dawe Blal/che een
prachti g bock.
Tenslotte nog icts me rkwaardigs: het beeld
Damc Blanche is ni e t helde r. Bij ee n Dame
Blanche z ie ik een :;ellOte l voor me met witte
ijsbolleljC$ waar ee n hee rlijke chocoladesaus
over is uitgegoten . Dat geelt een bruine buitenkant e n ec n wille binnenkant. Als deze
Damc Blanche een beeld is van de verhoudin g
tusse n de l-lind os laan sc cn de westerse c ultuur.
zou ik denken dat de bru ine buitcllkalll staat
voor hel I-lind ostaansc e n de witte binnenk<illl
voor het wcstersc. Mam de auteur laat op p.
2 14 haar hoofdpe rsoo n IndranÎ tegen haar
vricndin het vo lgend\.' L.cgge n: ' Maar we blijven allebei in hart e n z iel een Dame Blanche:
knijp ik terug. 'Een westers sa usje over een
oosterse inhoud.' liet Iijkt cr hier du s eerder o p
dat de sc hrij Is te r gedacht heeft aan de letterlijke bt:tekcni s viln de uitdrukking Damc
Blanche : witte dalll e. Dun immers zou het gaan
0111 een dame die van buiten blank is en du s
weste rs, maar van binne n nog steeds bnJill en
J-lindo staansc. Naar buiten tOl' en dan vooral op
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haar werk gedrang t de hoofdpersoo n zich wesIers. maar tegelijkertijd domineert hc t
II indosta<lnse evcnee ns g rot e delen van haar
Ic vc n. voora l pri vé.
Fre"k L. 8akker
Kim Isolde MII//e/", Elislibeth 1'1111 tier "iJlule:
lllemorUe l'lIlI 't geen bij mijll lijl i.,· l'OOl1:el'lIl/ell. A/el /rel op:ieubarl'lIlle I'erslag WlII
hau,. rei.\· utltlr de Wiltle Klist /6 76-/6 77. Term

11I('()glliw. All/sIert/am ]001.
ISB N 9IJ 73893133. "rijs/l9.5IJ,
Eli sabc th va n der Woude uit Heerhugowaard is
negentien jaar als 7C in d~cc mbcr 1676 sa mcn
met haar \"ader. broer en jonger zusj e scheep
gaat om mct 350 andcrcn aan de be nedcnloop
van de Oyapock, de huidige g rcn srÎ vier tu sse n
Frans Guyana en l:3r:lL.i li ë, onder auspi c iën van
dc: Stat e n va n 11 01land en West-Friesland een
landbOllwko lo nie te stichtcll. Wanneer ze hier
twee maand en later aankomt. is haar va der inmiddel s aan ccn besmettelijke ziekte overlcden , nct al s /cstig andere kolonisten. I-laar
zusje vo lg t spo~dig . Eli sabcth word t ze il' ook
Lick, maar hl. ! rste lt en besluit ondanks het
dat dc Oyapock haar 'ccn :lerts paradij s' toesc hij nt. naar patria terug It.: keren. Ofsc hoon
tocste mmin g hi ertoe haar doo r hel bestuur van
de ko lo nie wordt gewe igc rd, gaal Elisabelh,
'ncmcnde oorlor ae n Illij se lve r', loc h aa n
boord V,,111 ce n retoursc hip . Na ee n avontuurlij kt.! terugreis, waarbij El isa beths schip een
orkaan moet doors taan cn in dc Noordzet.! door
de Duinkerkers gekaapt wordt. arrivee r! zc in
juni 1677 weer in de Re publick.
Kort na tc ru gkee r stelt Elisabeth haar wederwaardi g heden op schrift . Aan dit dagboek
voegt ze later aantekeningen IOC over ham leven voor en na de rci s naar de Wilde Kust.
Uiteindelijk besluit ze het gehee l in te (laten)
naaien en van ecn omslag te voorzÎen. Dit re-

reit
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sulteert in een piepklein I11cl11orieboekje. vo lgeschreven in eC Il priege lig handschrift. dat
tha ns a ls het oudste doo r een Ned erl a nd se
vro uw gesc hreve n re isvc,"slag te boek slaat.
Hoewel al eerder fragmenlen hi eruit gepubli -

ceerd we rd en. is thans een vo lledige ed itie va n
Eli sabet hs I11cl1lori cboc kj c ve rsc henen, be-

werkt door Kiml so lde Mull er. l3ehalve de tekst
en een uit ge breide beschrijving van het boekje
bevat deze uit gave com mentaa r op de betreffende koloni sati epoging aan de Oyapock en

aantekeningen over hel leven van Elisabcth van
d er Woudc. Opvallend is de ui ts tekend ve rzo rgde g ra fi sc he uit voe ring van de uitgave, d ie
on tstond als een (bekroonde) doctoraa lscripti e.

Jammer alleen dat de geog ra fi sc he kaartjes
soms wat knullig aandoen. Zo beva t het kaartje
van de Wilde Ku st feitelijke o njui sth eden. hiermee o ngew ild s uggererend dat de naam va n de
uitgever nog op de Guyana 's van toepass ing is.
De enke le (kleine) mi sse rs in Mu\lers co m mentaa r va ll e n in het ni et bij het geprese nteerde.
Eli sabeth va n der Wo ud es leve ndi ge rei sve rs lag beslaat meer dan de he lft van haar
memorieboekje. Eli sabeth s vader was ee n van
de initiatiefnemers of 'pri nc ipa len ' van de
koloni sa tiepoging, die de laatste zou z ijn die
va nuit d e Repub li ek aan de Beneden-Oyapock
we rd ondernomen. AI va naf het laatste decennium va n de zestiende eeuw waren er gerege ld
hande lsco ntactc n
tussen
Ho ll andse
en
Zeeu wse sc hippe rs en de Indianen va n Cayenne en de Oyapock (W;apoco of W;apoca).
Niet voo r ni ets heel de rechrerkaap aan de
mond ing van de Oyapock al sinds hel begin
van de zeve nti e nd e eeuw ea bo (Ca p)
d'Orange. Ook de Engelse n en Franse n waren
hi er acti e f en zij waren het die a ls ee rsten aan
dit dee l van de Wilde Ku st nederzettinge n
tra chtt en te s tichten ge ri cht op de verbouw van
tropische productcn naast ruilhandel met de
Indian en. Gee n erva n duurde langer dan cnkele

jaren e n in de loop vml de zeventiend e ecuw
z ien we dan ook een bonte opeenvolging va n
dit soo rt ondernemingen aa n de BenedenOyapock. De kolonisa ti epogi ngen van C harl es
Le igh, Robert I-I arcourt. Jesse de Forest en Jan
va n Ryen zijn hi e rvan de meest bekende geworden. De ve rh oudin g tot de plaatse lijk e Indiane n, voorna me lijk Yaios en Arowakken , was
wisse len d van karakter, a fluUlke lijk van de instelling van de koloni sten. Ee n duidelijk bewijs
dat de Ho ll anders en de Zeeuwen met de Indi anen aan de Belleden-Oyapock handel s relatie s
onderhie ld en, is de archeo log ische vo nd st enkelc jaren geleden va n een Delfts blauw kommetje dm als bijg ifr diende in ee n Ind iaa nse
begrafen is.
In de twcede helft va n de zevemiende eeuw
wa ren het Frankrijk en de Republiek die elkaar
het bez it va n Cayenne e n de Beneden-Oyapoc k
betwi stten. In me i 1676 we rd Cayenne door
Binckes veroverd. maar al ee n ha lf jaar later
door de Franse n weer teruggenomen. Een paa r
weke n eerde r warcn Elisabeth va n der Woude
cn haa r familie met de Clndere kol oni s te n afgeze ild . Gouverncur va n dc ni euwc ko lonie werd
Johann es i\prici us, ee n predikant va n Enge lse
afko mst di e enke le propagandapamnetten teil
behoeve va n de onde rn emi ng sc hreef. De kolonÎ slen werden verp licht ee n aantal knech ten en
di e nst bode n mee te nemen naast vee.
la ndbo uwwerkt ui gen e n voo r raden . Het beoogde aa ntal van honde rd ' part icipante n ' we rd
echte r bij la nge na niet ge haald. Trouwens, bij
aankomst aa n de Wilde Kust wa ren mind~r dan
300 va n dege nen die de oversteek wtrtlgden.
nog in leven . Daarbij kwam dat men midden in
de rege ntijd arrivee rde. Hoewe l ond er de ko loni ste n spoedig onenig he id o nt ston d en vee l va n
het vee o nmidde llijk in het bos ve rdwee n,
s laa gde men Cr toch in ee n versterking aan te
legge n, Fort Ora nge, en s uik erri ctve lden aan Ie
leggen. De Indianen waren de kolonisten goed
gez ind en net toen in jul i 1677 de toekom st er

Recellsies

icts lonni ge r lI it bcgon tc 'Z ien. we rd de neder·
zelling door een klein legertje Franse n uit
Cayenne ove rva llen en verwocs L Ilierbij kwam
Apricius 0111 het leve n. Elisabeths broer wist
sam en met cnk ele <l11(kren te ontsnappen en
kon ontk omen naar Suriname . Zoa ls de fiscaal
van de koloni e. Ge rardu s de Myst. het in een in
1678 gepubliceerd ve rslag uitdrukte : al di e
maanden voorbere id ing. de vermoei ende en
langdurige toc ht over7Cc en di e vijf maa nd en
hard werken aan de Oyapock waren niets meer
dan 'verl oren Ar rebcyt' geweest.
Arie Boolller!

g /aas /J,.elluiss(!1J. Ik heb Surillllme (I/tijl/liefgehlU/. /-Iellevell I'CIII tie Jm'llllll Salikill
/-/art/jo . ClIribhl'lIn Series 10. KITLf ~ UiIgeIWij. LeidelI ]IJOI . ISBN9IJó7/8/83J. ]/ó
!lp.. p/'ijsI-I5.f1l1.

Dit boek is l!en enthousiast gesc hreven bi ografi e di e bovendien vlot leest. [3rcunissell besc hrijft hi erin dl! 'dri ve' V<Ul SH likin I-Iardjo. die
aan 7ij n leve n onverwachte en onbedoeld e
wendingen hee n gegeven. Door di e 'drive'
groeide I-Iardjo lIit tOt eell belangrijke expone nt
\an he! zellbewustwordingsproces dat de
Java nen in hel ve rl cdcn in Suriname hebbe n
doo rge maakt .
Tegen (11: ach terg rond va n maatsc happelij ke, reli gieuze, sociale cn po litieke veranderingen wordt voo rnam elijk hct openbare leven
va n Salikin Il ardj o uit dl! doeken gedaan .
Van de ach t hoo fd stukk en neemt Bre unisse n de ee rste zes voo r zijn reke nin g. De laatste
twee zijn geestes kind ercn van Hardjo ze lf. Hct
zeve nde hoofdstuk bevat de brieve n van Bok
Sa rk uit C01l1lllewijnc. Bok Sa rk is het pse ud oni em van Sa likin Il ardjo. Dezc brieven dateren
uit de jaren 1932 tot 1935. Bok Sark besc hrijft
daarin de ho peloze toestand van de Ja va nen in
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het algc mee n en va n dc Ja vaa nse rontr:1<.:tarbeiders in het bij zonder. Bok Sark vra agt
aa nd ac ht van de autoriteiten \ ·Qor haar Ja va anse
broeders. li et achtste hoofdstuk is cen vc rslag
van de terugkeer naar Indonesië en het
opstartcn va n een nicuw bestaan.
I3reun;ssl'1l bl!sc hrij n in de hoofdstukken
di e hij voo r zijn rekenin g n('cmt dc wederwi.lardigheden Va n Sa likin Hardjo. ge borell op
17 j uli 1910 in Kepalljl!ll. ee n dorp ten zuid en
van Malallg (Oost Java) en overleden in 11.)1.) 3,
82 jaar oud. in het dorp Tongar in Wes t-S umatnL Sa likin kom t in 1920 mct Lij n ouders in
Suriname ,Jan . In 1930 haalt hij het ULO-diploma en zoe kt we rk . l3 rcun isse n besc hrijft
voor ts de ve le (organisatorischc) activi teiten
va n Il ardjo. Dil legen de achte rgrond va n po~
lit ieke vera nderi ngen in Nederland. Surinalllc
CIl het toen malige Ncderlands· lndië. Activiteiten di e vee lbelovend beginllcn. maar ove r
he t algemccn zO llder gunsti g re sultaat eindigl: n.
Maar dat ve rand ert in de jaren vijftig. De
politieke co ncurrenti e van de KTP/ (""'."0//11/ Talli
Pf:'I'SOflWII Indo/l es ;a - Vereniging va ll Indonesisc he Landbouwers). dil! li chamelijke ag re ss ie
ni et sc hu wden. ellcf"Lijds en het onafllankelijk
worden van Indonesië anderzijds zcttcn I-I m'djo
aan tot lett erlij k gre nsovc rsc hrijdende acti viteiten. Grote bekcndh eid krijgt hij met het 0 1'g:miseren va n de tcru gkeer e ll het daad we rkelijk laten terugkeren ViJ n ec n dui ze ndtal
Javanen naar Indonesië op het sc hip dc
LangkIllIs . Dc mees te repa trianten zijn po litieke medestanders.
Breunissc n ged't vee l informat ie over dc
politieke ontwikk elinge n en de gevol gen daarvan voo r I-Iardjo Cll zij n aanhang. Hij 111a ~lkl
ons dee lge noo t van de strubbelingen tusse n dl'
Ja vaanse politieke partijen in Suri name. vaJl de
a-politieke houdin g van de g roep in Sumatra
(0111 ni et onbedoeld lege n schenen te schoppen), en va n dc controve rse tusse n godsd ien-
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st igc richtingen zowe l in Suriname als op
Sumatra. Dil alles ge lardeerd met citaten uil
interviews e n journa li stieke stukken.
Van de Javanen die opteren voor terugkeer

naar Java zijn ve len lid van de politieke partij
PBIS (Pergemkal/ Bangsa Indunesia Suriname
- Beweging va n de Indonesische Bevolking in
Suriname), di e behoren lot de religieuze groep
di e als oostbidders bekend staa n. Daarnaast is
een grool deel van dc gesc hoolden ch ri sten.

Het aanvankelijke plan

0111

naar Java terug

te ke ren wordt door de nieu\vc Indonesisc he

regering omgebogen. Voor deze groep repatriant e n is geen plaats op Java. Ze mogen in
West-Sumatra hUil ge luk beproeven. Hardjo en

naar de fleillllll , en van het on twaken uit de
droom en het beseffen dat landverhui ze n vaa k
betekent ve le stappen terugdoen. Het dorp
Tongar is geen gr.::slaagd experiment gewccst.
maar de meeste repat ri anten hebben een behoorlijk bestaan kunnen opbollwen door weg te
trekken , bijvoorbeeld naar de olie-industrie.
Deze biogralïe is een aanrader voor wie
meer wil weten over de GJ/;J/II1S revertendi van
vee l Javanen in Suriname, het handig inspelen
daarop van de politieke topfiguren. het organi se ren van de daadwerkelijke terugkeer en het
moeizame aanpassen aan hel toch wel geïdeali seerde vaderland.

zijn groep wi llen in West-Sumatra landbouw

Sylvia M. Gooswit

bedrijven. Ze sc haften tractoren en ander benodigd gereedschap aan. Ecn groot deel van de
repatrianten is ec ht er geen landbouwer. Er verrij st een dorp. Tongal' zoals de nederzetting
wordt genoemd. Het groei t helaas niet uit tot

" 'el Piepel; SllriullJlleS elite en het buitenlaud,'
llllrd eu betekeui.'j l'l/II exter"e re/ilfie.'·, serie
Slirinaamse Verkenningen, Leo Vic{O/: Parama-

het voorbeelddorp dat Hardjo voo r ogen had.

ribo 2000. ISBN 9076736022,52 PI'.

Maar voor hemze lf is zijn missie: ' De te rugkeer van Javan en uit S urinam e naar het land
van herkomst' geslaagd. Het opbouwen va n
een redelijk bcstaan voor allcn is voor hem een
afgele ide van het kerndoel geweest. Toch stelt
hij z ich ook in die zin verantwoordelijk op.
Wat Brcunisse n naar mijn idee niet erg dui-

Ivel Pieper richt zic h, in tegenstelling tot de
auteurs van de mee ste sociaa l-maatschappelijke studies ove r Suriname, niet op de armere
kla sse n maar op de vermogenden. Ze geeft in
haar werk een analyse van de Surinaamse elite
en de welhaast onontkoombare re latie van Su-

delijk maakt. is de heft igheid van de religieuze

rinames hoogste sociale klassen met het bui-

strijd die politiek wordt uitgevochten. Dit
aspect van de Javaanse terugkeerkwestie wo rdt
nauwelijk s ter di sc uss ie gesteld. Ook moet mij
van het hart dat de tek st we l erg veel ' tik'fou ten
ofverse hrijvingen beval. M issc hie,n zljn ze niet
dramati sc h, maar ze zij n we l hinderlijk.
Wanneer ovcr dit manco niet al te hard

tenland. Het dynami sc h karakter van het begrip
'elite' komt s terk naar voren in de e litemodellen die ze tegenkwam. De comp lexe geschiedeni s va n Suriname Illet z ijn koloniaal
verleden, migraties, onaillankelijkheid en een
wanke le democratie die twee militaire coups
geke nd heeft , vindt haar weersp iegel ing in de

geoordee ld wordt, blijft een lezenswaardi ge
biografie over, die ook de politieke macht spelletj es blootlegt van de .Javaanse top in Su-

samenstelling va n de elite. Een van de effecten
van de migratie s was het ontstaan van versc hil -

riname. uitgespeeld over de hoofden va n de
gewone Java nen. Brellni ssen maakt ons ook
deelgenoot van de euforie van de terugkeer

lend e etni sche e lites naast e lkaar. Behalve
etn iciteit ondersc heid t Pieper verschillende
machtsbases op g rond waarvan ze de groepen

als 'e lite' heeli ingedee ld .

Recensies
liet bt:eld dat in J e gespre kk en het duidelijkst naar vo ren kwam was ee n dri ede ling: ee n
o ud e en ni e uwe e lit e en dc 1101/\'eaUX r ic·hes. De
ee rste catego ri e hee ft vooral bestuurlijk e
ma cht. de tweede eco no mi sc he. Pi eper sprak in
Surinam e met vijfti en lede n va n de o ud e e lit e,
v ij fti cn mense n uit de krin g van dc ni euwe e lit e
en ac ht perso nen uil de g roep va n de 1101/ 1'ea 1lX
Fiches.

Een m ee r uit gek ristall isee rd bee ld gee ft ze
in ee n vij rdeli ng: dc o ude best uurlij ke elit e met
Joods- Portugese vooro ud ers en de creoo lse
e lit e bestaande uit telge n uit onde rw ijze rs t~l111ili es di e zic h OIJwcrkt en doo r studi e e n
po litiek. Daarn aast is cr dc rece nt gegroe id e
hande lse lite , waa rtoe vee l j-lind os tancll bdlOreil . Dan zijn e r nog de tec hn oc ra ten di e hun
inv loed o ntl enen aan hUil spec ialisti sc he bcroepske nni s. ma ar daarm ee niet o p de voorg ro nd tredell .
De milit aire n di e in de jaren ta chti g aa n de
ma cht wa ren dee lt ze in als ca tegorie o mdat ee n
aant a l va n heil nog bijzonde r ve el invloed
hee ft. De 1/01l1WII/X riches zijn ge midde ld min der hoog opge le id dan de o ud e bestuurlijke
e lit es. d ie doorgaan s de unive rs it e it doorlo pen
hebbe n. De len van di e flOI/W'aI/X riches zijn
om streden bij de tradi tionele e lit e wegens hun
nie uwe- rijk cn-1l1 a ni e ren, zoal s het showc ri g
ro nd sc heurcn o p lawaa ie ri ge wat erscooters o p
dc Surinamcri vie r. Oo k is hel voor ve le n uit de
oude e lit e o nacce ptabel de inv loedrijk en uit
' revo luti o na ire' peri ode als zodani g in te de len,
maa r daa raan va lt ni et te o ntk omen omdat ze
vee l ge ld cllmacht hebben. Rijkd om en inv loed
gaan nu cc nm aa ln ic t gepaard met wa t de o ude
e lit e vc rstaat onder besc hav in g. Deze laatste
g roep zo u to t de 11 0/1 1W il/X rh'hes moe te n behoren. ma ar uit de lij st informant en blij kt ni et o f
zc oo k geïnt erv iewd zijn . De lI o u veallX riches
uit de ' rcvo ' ko men helaas ni et apart aa n de
o rde bij het o nde rzoe k. Het zou bij voo rbeeld
int e ress ant zijn in te gaa n op hun pos itie in de
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be drij fssec tor e n de po litiek. Uit de co uppe ri ode is tuch ee n po litie ke pa rtij o nt sprote n
waarva n de in vloed ni et te o ntkenn e n is C Il di e
een multi -etni sc her sam e nstellin g heeft dan d e
meeste g rot e partij en De po liti ek van t.h,: ' revoelite ' hee ft ee n sterk ere. ex pliciete ni GI o p Nederland ge ri cht e buitcnland o ri ëntati e dan de
mees te partij en.
I-Iel buitenland, dat voo r de Surinaamse
elite zo be lang rijk is, besta at g rot en dee ls uit
Nede rl and e n in mind ere mat e uit de Ve re ni gde
Stat en. De tege nste llin g tu sse n arlll en rijk
ko mt lot uitin g in de aard va n het conta ct mct
het buitenl and . De arm en ove r1cvl! 11 met pakkett cn uit Nede rland, te rwijl de rijk en z ich beroc psmati g handh ave n met informati e uit het
buite nland. netwe rk en en hun kinderen ' wegsturen' voor studi e. Pi epe r kop pe lt dezl! s ituati e
aan Ga ltun gs cc nt rum -pe rife ri eth eorie waarin
de e lit e in ontw ikk e lin gs land en al1lanke lijk is
va n de inform ati es troo m van de media uit de
o nlwikk e ld e land en. Ze spi ege len zich aan het
\Ves te n in pl aat s va n aan a nd ere land en bij voorbee ld di e in de reg io. Dan val t ee ll ve rge lij kin g met dc s ituati e in S urin ame voo r he n
s lecht uit. Ee n int eressa nt punt is dat d ~
H indostaan sc en Javaanse l.: litc zich ni et zozel.: r
oriënt eren o p het land va n hUil voo roud ers.
Oo k zij ri eht ell zich voo ral o p het Westen. Hun
culture le be lev in g is ec ht er we l Az iati sc h georië nt ee rd .
Dit onde rzoe k va n Piepe r is een int e re ssa nt e bas is voor verder onderzoe k naar S uri nam c!' el it e. Daarin zo u bij voo rbee ld in rc latie
to t het buitenl a nd het etni sc he as pec t uit gedi ept kunn ell, vooral met het oog op de Az iati sc he tv-ze nde rs di e dc laat ste jaren a ls pad des toe len uit de g rond zijn gereze n en zÎl..: h
lijk en te prese nte ren a ls ee n soort tra nsnational e media met ' India n News ' e n film s in talen
di e de doel g roep ni et ec ht beheerst.
We lllloed de Boc r
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Ani! Rail/das, He f gelreugen vall de SUil/. Uitgeverij Balans. Amsterdam 2000.
ISBN 90 5IJ I 8 53915. 19 1 pp.

In het nawoord wo rdt door onder andere Hein
Reedijk , directeur van het Wer eldl1lllseulJI in
Ro tt erd a m. aangegeven waaro m di t boek lot

stand is gekomen. H ef geheugen van de sfad is
name lijk gesc hreven na ar aanl e iding van de
tentoo ns te lling ' Ro tt erd amm ers', di e tot hel
j aar 20 J 0 in da l WereldlllllseulI/ te z ien is. Die
tentoon ste llin g is sam enges te ld 0 111 ee n bee ld
te geve n va n tie n famili es di e e ld ers uit Ne-

derland of uit hel buitenland naar Rotterdam
zijn getrokken. In de tentoonste lling draait het
nam e lijk 0 111 de di versite it va n de Ro tt erdammers. De centrale vraag di e wo rdt geste ld, is

met welke ve rwac htin ge n deze famili es naar
Rotte rdam zijn ge ko men en o f ze zijn uitgekomen.
Deze ti en famili es kom en in dit boe k ze lf
oo k aan het woord. Ani l Ramdas hee ft de famili es geïnterv iewd en hun ve rhal en in dit boek
ge bunde ld. De fa mi lies ko men ni et a ll ee n uit
Surin ame , maa r oo k uit Turkij e, Joegos lavi ë ,
de Antill en. Ita li ë. Marokko, Kaa pverdi ë.
C hina en ni et te ve rge te n Ned erl a nd . Vol ge ns
de oms la g va n het boek ko mt c r geen Ned e rlandse fa mili e aa n het woo rd, terw ijl dit we l
dege lijk het geva l is. Een foutj e?
Het boek is zee r vlot gesc hreve n en bedoe ld
voo r ee n breed publ iek. De opbo uw is held er
en pretti g. Er word en name lijk na ied er verhaal
foto's va n de des betreffend e fami lie ge toond,
gemaakt in het land va n berkom st en in Ned erland. Per famili e kom e n vee la l versc hi ll e nd e
fam il ie led en aan het woo rd : ee n broer en een
zus in het geva l va n de Turk se famili e, de zoon,
vade r e n g roo tvad er bij de Chinese famili e en
all een de moeder bij de S urinaam se famil ie.
Hierdoor kome n di ve rse inval s hoeken aan het
li c ht e n dat maakt de ve rhal en int eressa nt en
boe iend .

De verhal en z ijn so ms tri est om te leze n,
zoal s hel ve rh aal va n Gi sela uit C uraçao en dat
va n To maz ia uit Kaa pve rdi ë. Want beid e ve rh alen gaan ove r ee n moeilijke jeugd, waarin mi shandelin g nÎ et wordt gesc huw d, en ove r de
harde leve nsweg di e z ij hebben moe ten bewandelen o m te komen tot waa r zij nu staa n. Het
ve rh aa l van Sa mira ge bore n in Maro kko geeft
o p ee n tre ffende w ijze de c ultuur- en generat ieve rsc hill e n aa n tu sse n Ned e rl and en Marok ko.
Het o p kamers gaan wo ne n - wa t geb ruik e lijk
is in Nederland a ls je stud eert - vo rmt tu sse n
Sa mira en haa r o uders ee n taboe. Maar ni et a ll e
ve rhal e n z ij n m istroosti g, bij voo rbee ld dat van
ee n Hindostaan se man uit Suriname di e ve rtelt
ove r zijn je ugd in Surinam e en z ijn ko mst naar
Nederland . A l met al geven de ve rh a len ee n
bee ld van de gewoo nt en en gebru iken di e men·
sen e ld ers uit Neder land o f uit het buitenl and
hebben meegenome n en di e hen laten wo rstelen met de gewoont e n e n ge bruiken in Nede rland en spec ifie ker in Rotte rd am.
De mense n ve rte ll en vo lgens Anil Ramdas
o penhartig e n eerlij k hun ve rh aa l. N aar de mening va n Anil Ramd as ko mt dat door hun
ni e uwe woo nplaats Rott erd am. Bij de sc hrij ver
gaa t het om Ro tte rda m als id ee. Dat idee is
vrij he id: ze lfs tandi g he id en in d ividua lit e it.
Maa r dit ge ldt naar mijn ove rtui g ing ni et a ll ee n
voo r Ro tterd am. Waar ik het ec hter ze ker mee
ee ns ben, is dat de herinn e ringe n en ve rhal en
van deze mensen meer overee nkom sten hebben
dan ve rsc hill en. Anil Ramda s noemt het oo k
tre ffend dat hij met deze ve rha le n kan aanton en
dat Turken, Ita lian en, Antillianen en Zee uwen
nie t dezelfd e mense n z ijn , maar mi ssc hi en we l
dezelfde leve nsll10ti eve n hebben. Een helder
ze lfd e leve nsmoti e f dat wij bij de mee sten va n
hen tege nkom e n is het op zoe k g aan naa r een
beter leven.
Toc h is uit dc ve rh a len ni et altij d dui delij k
waa ro m de mense n voor de stad Rotterdam
heb ben ge koze n. De meesten kwa me n na ar
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Rot te rdam \oor ee ll be te r leve n. zowe l in materieel o pLic ht als 0 111 h e l leven uit hun land van
he rkom st te o nt v lu c ht e n. Vaa k ke nde n ze a l
me nse n uit hun o mgev ing di e he n voor wa ren
gegaan , ma a r ve rd e r blijven de rede ne n in da t
o pziclll vaag.
Eell plint van kriti e k heelt dan ook te maken
me t dc beantwoo rdin g va n de ce ntrale vraag ,
zoal s omsc hreven in he t nawoord. Ui t de ve rhale n ko m I nam e lijk ni e t duid e lijk na a r vo renl1l e t
we lk e ve rwac htin ge n de fa mili es j ui st naar
Ro tt e rda m 7ij n ge ko me n en o f deze ve rwac htin ge n voor he n l ijn uit geko me n. \Velli c ht
moe l o m op de ce ntra le vraag ee n du ide lijke r
a nt woord Ie krijgen de te nt oonste lling ove r
deze fami lies wo rde n bC70c ht. Dit boc k is in
icde r geva l ee n aa nrade r a ls j e geïnteresseerd
beIl! in a nde re c ul ture n e n in de leve nsverh a le n
va n di vcrsc mc nse n u it versc hill e nde la nde n.
De po rtre tt e n make n nicu wsg ierig e n vrage n
e ige nlijk naa r mee r. Z ij geve n in iede r geval
ee ll goe de impress ie va n dc j eu gd e n va n de
ko mst van deze t:\ll1ilie s naar ee ll Ned e rl a ndse
stad .
Ram ona Sti g te r

A/mjolijn Disldhrillk. Op w)(!(lell ;,ollder 111(111.
Oproe(li,,!: 1.'11 ontwikkelillg iu Creools-Suri1I(1lI111 ....·e eell - en tweeolllier ge;.inllen in Neder/mui. ''cm CorclIlII, Assen lOOO. I 54pp. ,
ISBN 90 !3]36599. prijsflY.511.
He t is o nt ege nzeg lij k ee n prestatie va n
Ma rj o lij n D iste lbrÎnk 0 111 in ko rt e tijd ee n stu di e te produce re n di c ei genlijk bedoeld is o m
ni s uitgan gs punt voo r be le id te di e nc n. Opl'oedell =ullder llw /l is co mpac t gesc h re ve n en leest
daard oo r n ie t LO vlot. Deze stu di e Îs o nt staan
uit he rin te rpre tat ie o t: zoa ls de a ute ur zelfaangee ft , sec undaire ana lyse va n ee rde re o nde rzoe ksgegevens. G ez ien dit pc rspec tÎ e fi s he t

rand zn<lm ee rst de bij la gen te
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Ie krij gen va n dl.! he rko mst van de ond c rzoe ksgcgcve l1 s.
Bij lage I gCl.! n nadc re info rmati e over dl.!
kwa lit a ti e f ve rkregen op voedin gsgege vc ll s. DI.!
o pvol.!din gsgegcve ns Lijn ve rkrege n u it twee
studie s, waarbij voor dl: se lec tie van moede rs
e n de a na lyses is ui tgegaa n van ee n inde lin g in
op le idin gs ni ve au s (la ag. midden e n hoog l. ll c t
blij kt da t he t wer ve n van la ag opgeleid e moede rs mOl:iLna m is ve rlo pe n . De laClgst o pgelei de moede rs (m e t all ee n ba sissc hool ) zijn ni e t
o f na uwe lijks berei kt (p. 128). Dat wil zeggl: n
dal de a na lyses voornam e lij k de midd e n e n
hoog o pgd ei dc.! m in o r meer mo nd ige Jl1oc(k rs
be tre fTe n .
De b ij lage n 2 c.! 11 3 bcva tt c n ee n nade re toeli c hting op dc kwa nt itat ieve gegc\'ens. Deze
z ij n ge ha a ld u it de rcs ulta te n va n de SlIn '(~I'
Sociale Posilie ell J1JOr=iell illgellgehl'llik
Allochfollell (SPf 'iI-Y8) Cll lIel !Varioll(la!
Schol ierell ()l/(ler=oek I YY4 .
Di stc lb ri nk gee ft op pag ina I ee ll sc he ts
van haar doe lg roe p: C reoo ls-Suri naa m se moeders ell k inde re n in Nede rland . Uit ee rdc re onde rzoe ke n is vastges te ld dat va n dc c reoo lse
gezi nn c n de he lft bestaat uit gezi nne n van mocders di e hun kind e re n o pvoede n zo nde r man .
A ls bro nn e n \Vorde n aa nge haa ld : SPI 'iI- Y8 c n
ISEO&SCP. Maar o p pag ina 139 (Nar;r", aal
Scholieren Omler=oek IYY.J) staat : ' Van dc c reoo lse sc ho lie ren blij kt 62% met twce oude rs tc
wo ne n e n 3 1\)0 a llee n me t z ijn o f haar moede r.
Va n de l1l oedcrgcz inn c n is ee n kleine mi nde rhe id ve rwcduwd '. Dus lij kt mij de bewe rin g da t
cic he lft va n de C reoo l s-S urinaaJ11 s~ gez innc n
besta a t uit all ec nstaal1(le Illoedc rgez in nc n
e ni gsz in s ovc rdrcvc n.
Di ste lbrink ste lt z ic h te n doe l an twoord te
gevc n op dc vo lge nde vraag: 'we lkc in v locd
hce ft dc afwcz ig he id van ee n inwoncnde pa rt nc r op C reoo ls-S urinaa mse moeders in Ncde rl a nd e n o p de opvoeding e n de ontwikke li ng
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van hun kinderen'?' De relevantie van dil her-

interpreterend onderzoek. zegt Distelbrink, is
dal er een antwoord gegeven wordt op de vraag

naar dc efTec len van het alleenstaand moederschap op creoolse kinderen. Daarbij wordt aandacht besteed aan dc invloed van de sociale en
culturele contex t op dc wijze waarop moeders
en kinderen omgaan met het alleenstaand moe-

derschap. Co nc lusie van dc studie : 'Ze ondervinden al meI al weinig nadelen mede door de
specifieke sociale inbedding va n deze gczinsvorm en dc betekeni s die het alleenstaand
moederschap voo r hen heen. al lijkt dit laatste
sterker Ie gelden voor moeders dan voor kinderen ' (p. 111 ).
Laten wc de kinderen ten tonele voere n. Op
pagina 32 deelt Distclbrink mee: 'Door de aard

van het ondcrzoeksmutcriual kunnen de kenmerken van kindercn niet LO uitgebreid worden
besproken als die va n moeders. Hun invloed op
het opvoedingsgedrag is dan ook maar in beperkte mate meegenomen in dc uitwerking va n
de vraag in de probleemstelling.' Op deze lfde

pagina lezen we verder: 'Ui teindelijk is een
belangrijk doel va n deze st udie een uitspraak te
doen van effectcn van het alleenstaand moederschap op kinderen.' Welnu van de zes hoofdstukken vind ik hoofdstuk 5: 'Effecten op kinderen' het minst interessant: het is in feite een
nietszeggend hoofdstuk. De aan tallen waarop
ingewikkelde stat istische analyses zijn uitgevoerd zijn zo klein dat je je afvraagt of dat wcl
nodig was en welke waarde de uitkomsten hebben.(Notabene: de gegevens van het Natiollaal
ScholierelI Ollder:oek 1994 betreft 62% c reoolse kinderen uit tweeoudergezinnen).
Het is wel zo dat Distelbrink ze lf de tekortkominge n aangeeft (p. I I ), maar die te-

kortkominge n vo rmcn ten dele het manco. Ze
is zo gespitst op het bewij zen dat het alleenstaand moederschap eigen lijk endemisch is in
de creoolse groep, dus voor de groep zelf geen
noemenswaardig nadelige gevolgen heeft. dat

ze aan voor de hand liggende verk laringen voo r
afwijkingen op dit stramien geen aandacht besteedt. Op pagina I I I zegt ze: . Moeders die
hun jeugd gedeeltelijk or helemaal in Neder-

land hebben doorgebracht, vinden de opvoeding vaker zwaar. Dit hangt waarschijnlijk samen met hun kenmerken: ze zijn jonger en hun
kinderen zij n jonger. De disciplinering van
jonge kinderen roept voor creoolse moeders in
het algemeen vragen en twijfels op.( .... ). ln dit
opzicht lijken ze op veel andere autochtone én
allochtone moeders.' Mijn vraag is: zou het
kunnen zijn dat deze tendens verband houdt
met ve randeringen in de cu lture le en socia le
context van alleenstaande creoolse moeders?
En dal hun welbev inden hierdoor meer overeenkomst venoont met dat van autochtone
alleenstaande moeders'! Zou zich hier het feit
wreken dat de underzuc.::ksgegevcns va nuit een
andere vraags telling ve rkregen zijn?
Wat mij verder opvalt is dat Distclbrink op
gee n enkele manier naar voren brengt dat creoolse moeders, per slot van rekening, geëmancipeerde vrouwen zij n. Geëmancipeerde
vrouwen die ergens tekort sch ieten in de opvoed ing van hun zonen tot verantwoo rdel ijke
vaders. Uit Opvoedel/ :onder man blijkt dat
creoolse moeders, gebed in matrifocale gezinnen, zich concentreren op dc opvoeding van
hun dochters waardoor de opvoeding van hun
zonen erbij inschiet. Zou dat een aspect zIJn
van matrifoealiteil? Onderwerp voor een
vervo lgstud ie?

Begrippen worden meerdere keren i!)f de
tekst omschreven. Dal geeft duidelijkheid. Het

nadeel van een secundaire analyse is dat telkens weer een terugschakeling naar de bronnen
nodig is. Ook het ontbreken van een index is
een hand icap. Maar ondanks alle tegemvcrpinge n geeft Opvoeden =onder man een
redelijk goed beeld vall een deel van cle
onderzoeksgroep. Het blijrt een manco dat de

laagst opge leide alleenstaande creoolse
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de rs ni et bcr~ikt 7ijl\. Dc vraag is orDi stelbrink
dan tOl dC7clfde co nc lus ie gekomen zo u z ijn.
Sy lv ia M. Gooswi t

Jn/wlI .Jol/t's. COJltextuele Stlrillllllllise The-

ologie. Th eologisch Selllinarie der EBGS NI: 7.
P(l/w//(//·iho :JOOO . 36 pp.
Johan Jo ncs. in I tJK I ge prom oveerd in Brusse l
op KIt 'ak()(! el/ Chris/us. een proefschrin over
de ontmoeting van het c hri s tendom en het A fri kaan s religi e us e rfgoed. is docent aan het Theologisch Seminarie van de Elïlllgelische
Broedergemeellfl! in Paramaribo en teven s
wcrk7aam in dc 7e ndi ng in het binnenland (aa n
de Sar:.lI11<l Cc a).
In dit nieuwe bot.:k heen hij een aantal co lleges gebu nde ld di e ovcr de contextuele th eologie hand e len. lIij wil g raa g dat deze manier
va n tlh.:ol og ie-bcoefe nin g gee n karll wir laya is
(2) maar g(:fundccrd in Suriname aandacht
krij~t.

Il ij start 111 (: 1 ee ll uiteen ze lling ovcr th eologie. bijbelse th eo log ie el1 theolog ie in de context van Isra ë l en met een pluriform kenmerk.
Dan komt in 7ijn ver haa l de Suri naam se si tuati e aan de orde. en dan met name het pluriforme
karakter van dc Surinaamse samenleving en de
dito reli g.ic\.Izc samen stellin g. Hij w ijs t o p de
nood Laa k va ll dc dial oog van de rel ig ies in
S urina me . ook als ee ll bijdrage aan de integratie in S uriname.
Tens lott e gaa l hij in op dc plaats va n de leek
bij dele mani e r van theologie-beoefe nin g. Hij
w il af v~lt1 ee n a l tc academ isc h ni vea u (die
acadcmici Lijn in het buitcnland o pgeleid!) en
pleit voo r de parti c ipatie en inbreng van de
mense n aan dl.! ba sis di e hun eigen theolog ie
hebben. Hij s luit af met ee ll sa menvatting van
ee n lez in g ovcr e l·ol/gehe el/ cul/llur binnen het
verba nd van dc broedergemeente.
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Jone s w ijs t mc t de7e brochure op ee n kan s
voor Su rinam e 0 111 theologie-beoefenin g
d ie nstbaar tc maken aa n de samenleving. Joncs
pleit voo r con tcxtue le th eo log ie. een stromin g
in dc th eo log ie die oog w il hebben voor c!L:
s ituati onl:le moge lijkhede n a ls reacti e op de
wijdve rspre ide. westerse. mediter rane th eo log ie. Jo ncs had kunn e n wij zeil op de experi me nt en V<ln deze theo log ie in Suriname
(vers la ge n van curs usse n va n het Ka/eche/ischPas/omal Cell/rulI/ va n hel bisdom Paramaribo. de PUllda ('lIhiers). Contextuele
theo logie foc ust op d e log is tieke sit uati e. Ook
inhoudc lijke th emati e kcn di enen aan de o rde Ie
komen en we ll ic ht ze lfs prioriteit te hebbe ll .
De brochure is fri s. o pen en w ijst ee n juis te
weg voo r S uriname. Ee n ni euwe trend en hopelijk meI goed s ucces.
.loo p Vernooij

Blal/ clIe EII/lllelif/e DI/ke. A l/istm:l! (~l ,he
AIIKlicaJl ClllIn.:h ill Guyalla. Red Th,.eod
WUII/ el/ :\' Pres.\'. GevrgerUlI·1I lOOf). 445 pp. II/e/
i/lus/mlies.

De Am erikaans-Gu yanese anglicaanse Blanc he El1lmcline Duke heeft de historie van d e
an g likaansc kerk in he t Suri naamse buurland
Guya na systemati sc h besc hreve n. In S urinam e
werd ro nd 23 juli 200 I hel re il he rdachl dal 350
jaar ge lede n het ang li c<'lIlis llle in de Gu Y,lIla 's
een aanvang nam . De m ensen rond Lord
Willoughb y kwamen me t hun re li gie naar de
\Vi ldc Ku st en S urin ame e n bouwde de ee rste
c hri stelijke kerk. de St. 13ridgel. in Thorarica.
toentertijd c\(: hoofd plaats va n de ko lonie Suriname. De he rdenking in Suriname werd
voora l doo r me nsen uit Guyana opgezet.
Toen de Zee uwe n in 1667 de koloni e ve roverdcn ve rd wccn het anglicani sme in Surinan'l C maar het dook wecr op tijden s het En-
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gelse tlissenbestllllr (1798-1814). In de twintigste eeuw kwam er weer continuïteit en momenteel is cr een kerkgemeenschap rond de St.
Bridgelkerk aan de Hogestraat, Paramaribo.
Guyal13 bestaat uit de vroegere Nederlandse kolonies Berbi ce, Dcmerara en Esscquibo, in 1831 definitief verenigd in Brits-Guyana en vanaf 1824 kwam het anglicanisme
daar tot bloei en van daaruit ook weer in Suriname. Vandaar dat we de ze historisc he documentatie onder de aandacht brenge n. Het is ons
allemaal nabij.
De studie begint met een uiteenze tting van
de start van de anglicaanse kerk in Guyana en
daarna volgen de diverse ambten en activiteiten, en dan met name de bi ssc hoppe n, de sc holen, de opleidingen, de anglicaanse kloo sterzusters en hun activiteiten, de dagcentra en het
jeugdcentrum in Georgetown. Hierna kom en
de gebieden, fhe rllra/ deaJleries van
Demarara, Essequibo en Berbice aan de orde.
Suriname wordt bij de deanely van Berbice
behandeld, met name dan de activiteiten van de
anglicanen te Paramaribo, Mariënburg, Wageningen en Nickerie (p. 397-399 ). De studie
sluit af met een alfabetische lij st van priesters
en een chronologisc he lij st van de belangrijkste
gebeurtenissen.
Hoewel het anglicanisme in Suriname beperkt blijft tot de in Su riname wonende Guyanezen of andere mensen van de regio, is het
anglicanisme vanwege de Engelse kolonisatie
van groot belang in de regio. De informatie van
Duke is een goede hulp voor hi stori sch inzicht
en geeft een betrouwbaar beeld van een belangrijk religieu ze institutie in het Caraïbisch gebied.
Joop Vernooij

Mag lllls Hl/bel' en Mikae/ Park\'all. Spreadillg
tlle word: The issue of l/ijJil.'iioll 1lI110llg the
AI/alltic ereo/es. Westlllinsler Creolistics Series 6 (/999). ISBN 1859190936. 325 pp.
Online te hes/el/en bU: HWlt'.halllebridge.colll
Prijs oflgeveer/60.-.

In 1996 vond de derde Wes/mÎlIster Creo/istics
Workshop plaats aan de Universiteit van Westminster in London . Verschillende linguïsten
spraken over het (wel of niet) bestaan van één
of meerdere prototalen in het Caraïbisch gebied en West-Afrika en ho c deze zich door het
Caraïbisch geb ied hebben kunnen verspreiden
- 0111 uiteindelijk te evolueren tot de hedendaagse creooltalen. Ee n aantal van de op deze
workshop gegeven lezingen is terug te vinden
in dit interessa nte boek Sp reading lhe word:
The issl/e 0/ di/TI/sion amang /he Af/all/ic
Creo/es. Andere artike len zij n in een later sta dium toegevoegd.
1011n McWorthcr vergelijkt definities va n
ve rschillende soort en contacttalen en doet een
voorstel 0111 de tcnninoJogje te stroomlijnen ;
Mikacl Parkvall bestudeert een aantal eigenschappen van creooltalen en stelt dat op basis
van deze studi e het aantal veronderstelde prototalen in het Caraïbisch gebied teruggebracht
kan worden tot twee : één prototaal voor de op
het Frans gebaseerde creooltalen en één voor
de op het Engels gebaseerde creooltalen (o.a.
het Sranantongo). Dudley Ny lander behandelt
de expressie van tijd in het Krio, een Sierraleoo nse creooltaal , va nuit een Chomskiaans
minimali stisch perspectief.
In het tweede artikel bestuderen Michae l
Aceto, Magntls Huber en John McWorther de
West-Afrikaanse invloed op het ontstaan van
de Atlantische creoolta len.
In Heliana Ribeiro de Mello's artikel staat
het Braziliaans-Portugees centraa l: is deze taal
het resultaat van de creoli satie va n het Portugees in Brazilië of is het misschien uit Afrika
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mceg\!nomcn door dl.: slaven'! Op basis van een
vergelijking tussen d~ Portugese creooltalen
gesproken in West-Afrika en het BraziliaansPortLlg~e s komt Z I.: tot cle conclusie dat de WestAfrikaanse slaven waa rschijn lijk al op het 1110ment dat zij naar Brazilië werden versc heept
een Portugese !)ic/giJl- of creoo ltaal sp rake n.
Deze t[lal heen waarschijnlijk een rol ges pee ld
bij dc totstandkoming va n het Braziliaans-Portugees. Dit verklaart \Vaarom het BraziliaansPortugees een aantal eigenschappen heeft die
karakteristiek lijn voo r de \Vest-A frikaanse
creooltalen.
Ook !-lildo !-Ionorio do Couto's artikel heeft
betrekking op Brazilië. Zijn artikel geeft het
antwoord op de vraag waarom cr in Brazilië
geen creooltaa l is ontstaan, terwij l de si tuatie
i/1 I3razilii: op het el.:rste gl.:L.icht niet anders
lijkt dan bijvoorbeeld dc situat ie in Suriname.
De nrtikden van Jacques Arends. John
Ladhams, Norva l Smit h cn William Jennings
hebben slec hts zijdel ings met Brazilië te maken, maar des te l11ee r met Suriname en de van
oorsprong Portu gese woorde n in het Srananton go (hórho 'baard' - Portugees /wrha
'baard'), het Sara1l1akaans(horika 'b uik' - Portugel.:s harriga 'buik 'l, het Ndyuka Uika 'vrij
laten' - Portugces.f1cor 'v rij late n') en Ilclmysterieu7c Djutongo Ui·uw 'vrucht' - Portugees
.ti·lllo ·vrucht'). Terwijl li nguïsten in het verleden de ve rk laring voor dc Portugese woorden
in de Surinaamse creooltalen zoc hte n in het
beswan va n een pidgin gesp roken op de (slaven-) handelspos ren aan de kust van WestA frika, bestuderen Jacques Arends, John Ladhams, Norval Smith en William Jennin gs een
andere connectie: Bra zilië - Suriname.
In 1654 vie l de Nederlandse kolonie Pernambu co in Noo rdoosl-B ra zi li0 in Portu gese
hand en. Ee n gl.·dct:l tc van dc.' groe p joden die
to en Pern amb uco Illoest ve rlat en, ongeveer
tweehonderd me nse n, vesf igde zic h met hun
slave n in Surin ame. Althans, dat wordt be-
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\Veerel. Mam Jacques Arcnds is het daar nie t
mee eens: de hi stori sc he documenten die tl.:n
g rondslag li gg~n aan deze bl.:wering Lijn foutief geïnterpre teerd. Bij voorbeeld, het genoemd e aantal van tweehonderd immigranten
is niet het aantal mensen dat va nuit PernambLico met eell olllweg Suriname binnenkwam,
maar het totaal aall!.al joden dat in 1667 in
Suri nam e woo nde. I-Iet aa ntal personen dat in
dat jaar !laar Suriname v<tnuit Cayenne - het
tu ssc nstation voor de doortocht van Brazilië
naar Suri name - ligt lager. op maximaal hOIlderd . Daarnaast is het niet duidelijk of deze
mense n hun 'BraziI iaanse' ~ Ia vcn mcebrachten . Jacqlle ~ Ar('J1(ls ac ht het waa rsc hijnlijker
dat zij hUil slaven nict konden meenemen (de
meeste plantages waren vernield in de strij d om
de heersc happij ovc r Pernarnbuco: door de dric
jaar durende bezetting van de hoofdstad was cr
hongersnood: cr ware n (tc) weinÎg schepen 0111
alle inwoners na de nederlaag weg te voe ren:
geen ellke) se hip voc r rcclllstreeks van Pcrnambuco naar Suriname maar ve rtrok ee rst
naar Europa
andere Nederlandse koloni ë n:
het aantal slaven va n joden in Pernambuc o was
niet groot, omdat zij slechts 6% va n de plantages in Pcrnal11buco bezaten). Daarnaast is het
Portugees niet de enige taal die door de joden
in Sminame wcrd gesprokcn. Er is afdoende
bewijs om aan te nemcn dat zij naast Portugees
ook Spaa ns en Lingua Franca spraken, te meer
daar een grotere groep joden ni et uit Brazilil3
kwam, maar via Cayenne uit Livorno en zelfs
uit Noo rd-A frika. Vo lge ns Ja cq ues Arends is
het dus op basis va n historisc he argumenten uit
Ic sluiten dat Portugese woorden in de Surinaamse creooltalen afstammen van 'Braziliaanse' sla ve n. John Ladhams en William Jen·
nin gs staan ook op dit standpunt en dragen /log
meer dC1l1ografïschc gegcve ns aan met betrekking tot Pern alllb uco. Caycnne en Suriname.
John Ladhallls conc ludee rt dat het Djutongo
ond er invloed Vtl n het Portugees op de joodse

or
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pl anta ges aa n de Suriname- ri vier is ontstaan.

Norva l Sm ith is het met geen va n all en
ee ns: Jacques Are nd s . .Jahn Lad ha1l1s en Wil ·
liam Jennings erke nn en dat de geraadp leegde
hi storisc he bronnen soms tegen st rijdi ge inform atie geven en dubbelzinnig of on be-

trouwbaar zijn. toch ve rki ezen ze deze (socio)hi storisc hc gegeve ns boven linguïstisc he om
aan te tonen dal de van oorspro ng Portugese

woorden in de Su rinaamse creooltalen nict uit
Brazili ë komen, terwij l het heel goed moge lijk
is 0 111 all een o p basis van een vergel ijking va n
woorden (fonol ogie. struct uur, betekeni s) de
herkom st van een taal te ac ht erha len: Norval
S mith heeft zo aangetoond dat hel Berbicc-

Zo voeg t elk artikel iets toe aan wat een ander
heeft geschreven (of biedt een alternatief). Ve rschill ende kaarten geve n aan waar welke taat
gesproken wordt (werd). De gebruikte tabellen
z ijn he ld er e n voorbee lden zijn cr in overvloed.
Kortom, ee n zeer interessa nt en volledig
bock. Met name hi stori c i nodig ik uit om ee ns
een blik in dit boek te werpen: veelvuldig worden hi storisc he bronnen geb ruikt om een bcpaalde theorie omtre nt de herkomst van een
taal te verwerpen dan we l te onderbouwen.
Jacque s Arends heen zijn artikel zelfs het vo lgende motto meegegeven: ' In order to beco me
better creol ists, wc s hould strive to beco me
beller hi storian s' (Mar ie-Josée Cérol, 1992).

Nederlands is ontslaan uit hel Nederlands en
ee n Zuid-Nigeriaanse taa l, In d it heldere artikel
vo lgt Norval Smit h eenze lfd e strat eg ie. Versch ill ende fo no log isc he eigenschappen van
Sa ramakaa nse woo rden van Portugese herkomst* worden vergeleken met deze e ige nschappen in het Portugees en in andere talen
die zich onder invloed va n het Portugees ontwikkeld hebben ( in onder andere Sào Tomé,
Ango la, Kaapverdië en Principe), Hij co nc lu deert dat deze e ige nsc happen ni et op de joodse
pl antages aan de Surin ame-r iver aan het e ind
van de l7 e ee uw onts taa n kunnen z ijn, maar
ove rblij fse len van ee n op het Portugees gebaseerd pidgin, ges proken door s laven waar Portu gees de voe rt aa l was: in Pern ambuco en
Caye nn e,
Het ri sico va n een derge lijk e hoeveelheid
aan o nderwerpen en invalshoeken samengebald in één boek is dat de versch ill en de artike le n als los za nd aan e lkaar kunnen hange n.
Dat is hi er ni et het geva l: de artikelen zij n
geordend aan de hand van de reg io waar de
meeste nadruk op li gt in het a rtikel: WestAfrika, Brazi li ë e n Su rin ame. Daarnaast z ijn
de artik elen inh oude lijk op e lkaar afgestemd .
De auteurs konden namelijk el kaa rs art ike l bekijken en daar in hun eige n artike l o p reageren.

Margot van den Berg
• Een voorbeeld van een ronologi sc he eigenschap is hd
volgende: I!S- aan het begin van een woord wordt weggchltcn in de Saraillakkaanse vari:mt als de klemtoon op
het eerste gedeelte van het woord lig! : Portugees es/i'ega/"
'wrijven' wordt Saral11akkaansji.>igá of fi.'egtÏ.

Sallyen Richard Price, De kUllst vall de Marrons; culturele vifliliteit ill de Afrikaanse diaspora, KJT Uitgeverij. Amslerdam /999. 375
pp., 291 ill., ISBN 90-6832-297-4.
Ee n nieuw boek van het antropologen echtpaa r
Sa lly en Richard Price behoeft eigen lijk gee n
recens ie. De aa nk ondi g in g dat he t er is zo u
vo ldoende moeten z ijn om iederee n die geïnteresseerd is in Arro-A mcri kaa nse cu ltu ren naar
de boekhandel te doen stappe n om het o nverwij ld aan te sc haffen . O ngezie n wee l je dal je
iets interessants en van hoge bvaliteit in hui s
haalt. Deze rece ns ie is dan ook vooral bedoeld
voo r degenen d ie nog onbekend z ijn met hun
we rk .
AI sinds de jaren 1960 doen de Prices o nderzoek naar de gesch iedeni s, cu ltuur en kun st
van Afro-Am erikaanse vo lk en, met nam e van
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dc S<l ralll:l ka in SlIri nillll C. Gedurendc dc afgel o p~ n \ ier deec lln ia hehbc n z ij daarove r een
hoogst int e n.:ssant oc uvre bij e lkaa r gesc hreve n. da t ni c t all ee n door Surin amc- en/o f ma rronk enne rs I.cc r wordt gewaa rdee rd, maa r
eve nee ns door we tensc happers e n be lan gste llend en di e zieh mct ge llCcl andere c ulturen be.lig houd ell . l3 eha lvc hUil uit ermat e onderl egde
en Lee r betro kk l! n besl: hrij vin ge n van de
marro!lcultuur zij n / ij oo k hec ltoegank e lijk in
hun steeds ve rni euwe nd e onderzoe ksmethod en
en vorme n de door hen ont w ikke lde vis ies en
in val shoeke n e\ ell /ove1c bij drage n aan g rot ere
th ema 's en (k bat tc n. Daaro mkr bijvoo rbee ld
de vraag hoc versc hill cnde historisc hc bronn cn
(k o lon ia lc c n o rn k) c n \e rsc hill cnde hi sto ri sc he ' ste mm en' (o nd crd rukkers. o nderdrukt en.
de hi sto ric us CIC. ) me t elk aar gecombinee rd
kunn en worde n. Ook hebbe n /ij vaak het th ema
aan ges neden VHn dl.! cu lture le co ntinuït eit en
c ulturele ni e uwvo rmin g bij transco ntinental e
( ge d won g~ n ) mi g rati e. zoa ls in he t geva l va n
de Afrika anse dia spo ra . Oo k in het hi e r besproke n bock vo rmt dit thema de leidraad.
Zo al s bij vrijwc l nlle g rot e sc hrijve rs e n
o lH.le rzoe kl.! rs hel geval is. vormt icder nic uw
boc k va n de Pri ces o nde rd eel van' li et G ro te
Boek' waara an 7ij hun le ve n lang sc hrij ve n. En
aange/ie n de Priccs hllll leze rs op ove rtui ge nde
w ij /e hun we re ld wete n bl11l1e n w ha le n e n oo k
steeds hun eige n o nt wikke ling lat en z ie n (\\ .:11
dat betreft is all el.! l1 a l de inl e iding va n dit boe k
int eressant ). krijge n /owcl de besc hreve n marrons e n hu n culture n a ls de Pri ccs ze lf op de n
du ur ie ts hl!e l ve rt ro uwd s. Des te meer geldt
dat \ oor di t bock da t in fe it e ee n ve rni euwde
uit gave is va n ce n Engelstali ge publica ti e di e
z ij al in 1980 li ete n vc rsc hijne n ter begeleiding
van ee n pres ti g il.!tl zc tent oon ste llin g over marronkull st. Voor degl.!n en di l.! dit werk kcnnen is
het ond erhavi ge bock dan ook bekend met vertrouwd e foto's en ve rhal en. liet is al s ee n I~I 
mil ic -album dat j e na lange tijd wee r ee ns met
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plc/ ic r inkij kt c n waa raan inmiddel s e nkele
nie uwc kie kjes I.! I1 '~lIn il i cvc rh i.l lcn zij n tncgc\oegd. Dit kan 7clf.... lett e rl ij k ge no men \\ord en
ge tu ige de p~ rsoon l ijke tOOI1 van de inleiding
geco mplet ee rd met twee "avo ntuurlijk e' foto 's
va n ee n ha rt verovc rend jonge Sa lly en Ri chard
in Surinam c in 1965. Ilclaas zijn dl' roto 's in
het boc k, waa rsc hijnlij k 0 111 het ge heel betaal baar te houd en. dit keer lo ut er in zwa rt -wit
a fgedrukt. ze zijn da arentegen we l wee r v\!e l
he lde rde r dan in dc ec rste uit gave.
I-I et boc k is ve rdee ld in ac ht ho ofdstukk en.
Vier d:.w rvl.l ll L. ij n aa n spec ifi eke kun stuitin ge n
ge\\ ij d va n \ oo ral Sam l11aka cn Ndyuka en in
m ind ere mate A1 uku nam e lijk tex tie l (palcllIt·(w/.:. bo rduurwe rk . applique re n ). ho ut snij\\'e rk (voo rn ame lij k door manne n). ka lebasdeco rati es (me rend ee ls doo r vrouwen ) en mu -

ziek & " aIIs. Door hct bock heen blijkt het
ec ht er om nog \'ce lm ee r dan a ll ee n deze vier te
gaa n. Zo is cr oo k sprake va n li chaam sve rs ic rin ge Il ( lidt eken s ). kra a l- e n draaddecorati es. c ulinairl.! vcrs ie rkun st (patron en in cassi.lvc koc ke n) , haar-kun st (vl ec htpatron cn) cn dc
kun st van het woord (reli g ieu s en seculie r) e n
dc we lspreke ndheid . Kortom , marronkun st is
zee r uit gebre id ell com plcx. het geen de aut eurs
ert oe brengt o m in navo lg in g van dat ee rd ere
a ntropl oge nec ht paar dat S urinam e in dc jaren
1920 en 1930 bC70c ht. Me lvill e en Franc is
l-I crskO\ its. te s h: ll en dat in laatste instantie
marronkün s t samc nva lt met het Illarronléven
(p. ~4) .

A fgcL.ie n \ :In ~e n inle idend hoofd stuk
wa ar in de Pri ces hun ont wikke lin g al s wete nsc happe rs en S urin::J lllega nge rs gedurende de
laatste dri e dccc nnia sc het sc n. e n een ove rz icht
ove r gesc hi edeni s en lee fwij ze van de marron s,
wijde n ze t\!vc ns een hoo lèlstuk aan de plaat s
van kun st, I.!sthcti ca. kun stkritiek en commerc ia li se rin g in de marron sélmenleving. lil fei te.
zo blijkt , is iede re marron ee n kun stenaar. al
wo rden so mmi ge din ge n hoo rdzakclijk door
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vrouwen gemaakt (pafchwork) en somm ige
vooral door mannen (houtsnijwerk). Ook wordt
individueellalent zeker gewaardee rd maar in
principe is alle kunst gewoon deel van het
mens-zijn en daardoor nict aan enkelingen
voorbehouden. Toerisme en de (daarmee) oprukkende geldeconol1lie beginnen dergelijke
st ructuren echter meer en meer te doorbreken.
In het laatste hoofdstuk, Het veranderende
zelf, tenslotte, behandelen de Prices hun central e stelling, namelijk dat kunst en cultuur van
de marrons bij uitstek Afro-Amerikaans is, namelijk een vereniging van alles wat zij uit
Afrika hadden meegenomen met de complete
culture le nieuwvorming die zij de afge lopen
paar eeuwen in 'hun ' stukje Zuid-Amerika tot
stand hebben wetcn te brengen. Zo doet vee l
van de marron kunst en cultuur voor de
ongeoefende en zelfs voor de geoefende
beschouwer zeer A frikaans aan. Toch zal het
velen verbazen dat het bekende open houtsnijwerk pas dateert uit de tweede helft van de
negentiendc ceuw, toen de marrons al lang
gesettled waren en er ook al lang geen Afrikanen meer in Surinam e werden ingevoerd. En
het textiele patchwork dal zo sterk aan WestAfrikaanse equivalenten doet denken ontstond
ze lfs pas in de twintigste ee uw. De Prices waarschuwen er dan ook voor om alles maar in een
groot gebaar als A frikaans te omschrijven.
Zonder de Afrikaanse erfenis IC ontken nen bijvoorbeeld op het vlak van esthetiek- benadrukken zij echter de culturele vitalitei t en gehee l eigen ontwikkeling van de creativiteit die
de marrons in de loop der tijd hebben laten
zien. En dat is misschien een nog g roter eerbetoon dan wanneer alleen het behoud van het
Afrikaanse zou zijn getoond.
Alex van Stipriaan
"A{i"O-AmericufI arts f?I"'he SI/rif/am raif/fhrest, Uni vcr-

sity ofCalifornia Press, Berkeley 1980.

Cándani, Oude ollbekellt/ell, 11/ de Knipsel/ ee/:
Haar/em 200/./2 7 pp .. /SBN 90 6265 497 5,
p riis/29.50.
Cándani kennen we tot nu toe voornamelijk als
dichteres. Oude onbekenden is haar eerste langere (127 pagina's) publicatie in prozavonn,
maar we komen de dichte res ook hierin tegen
door de beeldende en tegelijk eenvoud ige taal
en door thema 's die ook in haar poëzie voorkomen, zoals de dromen van de immigranten en
hun heimwee naar Bharm ( India), eigen jeugdherinneringen, de vermoeidheid van de vrouwen die jaar in jaar uit een kind baren, de
dwingende banden van de ' cu ltuur' waartegen
verzet wordt gep leegd.
In Oude onbekenden is de jonge schrijfster
Roshni teruggekeerd naar Suriname, waar ze
een speurtocht naar vroeger onderneem t, of
eigenlijk twee tochten met twee verschillende
gidsen. De ene tocht is gericht op haar persoonlijk verleden. Ze wil weten wic ze is en
vooral een antwoord op de vraag waarom haar
nu overleden ouders, vooral haar moeder, niet
van haar hielden. Ze bezoekt het vervallen huis
in de Magentapolder waar ze geboren is en de
eerste jaren heeft doorgebracht. In haar herinnering was ze toen nog gelukkig: er was een
lieve tante, ze speelde er meI haar neefjes en ze
maakte pop pctjes van klei , die voor haar bezielde wezentjes waren. Ze ontmoet er de vroegere buurman, Somansingh, haar eerste gids,
die haar vee l over haar jeugd en fami lie vertelt
en haar tenslotte de weg wij st naar haar aji,
haar vaders moeder.
De andere gids, de pottenbakker Sahadevsingh, zoekt haar zelf op. Hij heeft een koffer
vo l oude schriften en enkele foto 's van een
immigrant die zijn ervaringe n en overpeinzingen in de eerste zware jaren in Suriname opschreef. Sahadewsing wil dat Roshni aan de
hand van deze schriften cen bock over de immigranten zal schrij ve n. Roshni ontdekt dat zij
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haar stereot ype bee ld va n dc immigranten moel
herz ien: ' li et wa re n mc nsen, denk ik, die niet
hoeläcn te denke n. Sterke armen en bencn
moestcn ze hcbbe n. Om in de modder te ploetcn,;n. Ilun mond WiJS cr 0 111 de meester te begroeten. Dat da c ht ik . Sahadevsingh hee n mij doen
twijfe le n aan clat beeld'. M ~w.r zc is allecn bereid dc 'ware' gesc hi ede nis tc schrijven als zc
' ie ts ta stbaars kan vind e n, iets dat mij de s leutel geert va n mijn jeugd:
l3ij een welgeste ld e z uster va n wie ze begrip voor haar 7oek toch t had verwac ht. wek\ ze
alleen irritati e. Di e vindt dat Rosl'm i haar leve n
weggooi t met haar pe lgrim stocht en dat ze haar
overleden oude rs moet vergeve n. In dit hoo fdstuk horen wc wclmce r mcr Ros hnÎs ve rbittering, ook tegen haar vader die zelf een rokkenjager was. manr va n zijn dochters eiste dat z ij
z ic h vo lgen s de hi ndoestaa nse cul tuur gedroegen.
Ze vocl t Lich li c ha mc lijk aangetrokken tot
Sahadc vs ingh. maar weet dat wanneer zij een
initiatie!' zou ncmen, dit door cen Surinaamse
man verkee rd zo u worden uit ge legd. Aan de
andcre k3nt is ze bang dat hij ve rliefd wordt op
haar. Uitei nd e lijk kome n zij tot ee n gees telijk e
relatie. Toch bes luit zij terug Ie gaan naar haa r
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RoshnÎ he t kind is van ee n buurman die zic h
s llpc rÏl'ur aan de plattelands bewoners gedroeg
e n later ambassa de ur is gewo rden. De grootmoeder en Ros hni voe len z ic h aa n e lkaar vt.: rwant. zij ac ht e n het onwaa rsc hijnlijk dat de
'ambassade ur ' de vader is. Ook Somansingh
denkt va n ni e t. omdat Ro shni van eenvoud
houdt , ie ts wnt dc ' amba ssade ur ' ,'c rfoe ide.
Maa r wat geloofde haa r IT\ocd e r'!
Sa had evsi ngl1 is diep tel e urges te ld dat
Roshni gee n boc k over de contractanten wil

schrijven . Op het eind lij kt het of zij zich be-

dochter Anjali in Nederland (tot wie zij zich

de nkt en na.,r hem te ru g keert 0 111 samen mCI
' mijn man de gesch iede ni s van de immigrtJtie
[te] o nde rzoeke n 0 111 cr ee n boek over tc schrij ven: Maar dit blijkt gee n rea liteit te zijn .
Roshni hee rt in ieder geval aan hCI ei nd van
dit bock gcko7e n voor haar doc hte r. voo r de
toe komst.
Dit is hee l kort het verhaa l. da t natuurlijk
vce l meer omvat e n waarin wc door de beelde nd e laai S urinat11 e ' proeven'. Opvallend z ijn
de beelde n va n he t zonlic ht : ' De zon li g t al s
ee n wijd ges preid laken ove r hel hui s en het
land sc hap o m mij hce n en nee mt e r bez it va n'
en als z ij in het oude hui s ee n lu ik opcnstoot
' Een zee va n li c ht dat jaren wachtte, stort z ich
op de kamer en op mij : Om I uur 's midda gs:

ook in ee n deel vtln het boek heeft geri c ht ).
omdat ze (voo rl o pig?) niet s me t he t verhaal
va n de immi g rant e n kan beginnen. Ze herhaalt
he t bt:eld va n de s leutcl. maa r nu omgekeerd :' De gegeve ns over de contracta nte n
z ij n ee ll s le ut e l voo r mij . Maar waar is de deur
die ik open moe t maken'!'
Pas als ze e nke le da ge n voo r ze za l vertrekk e n b ij haar grootmoede r komt. vi ndt ze de
gegeve ns di e ze zoe kt. Voo r Ros hni ge boren
moes t worden hee rt haar moede r ve rsc hillende
abortuspog ingen gedaan , e n ook na de geboort e probee rt zij he t kind me t magi sc he middel e n te dode n , Bij een tweede bezoek vertelt
de grootmoeder dat he t nie t ollmogelijk is dat

platen.'
De rece nt e S urinaam se geschi edeni s hee ft
ook hel k indcrlcvcnl evc n in g rijpe nd veran derd . ' Ineen s vic l a ll es weg ... .. Dat was 19 75.
De o na Olankcl ijkhc id . De g rote uittoc ht. Ik beg reep c r niet s va n: Ook ove r 8 decem be r 1982
hore n we door dc o ren va n een meisje dat in midd e ls in ee n internaat aan de GravenSlraat
woonde .
De gevoe len s van Ro shni voor Surinam e
z ijn, evellal s die va n cic mee ste in Nede rland
wonende Suriname rs. a mbi va lc nt: 'Wie zo u
hei mwee kUllnen hebbe n naar een land waa r
zovee l kwaad gesc hi eddc ? Waar. in naam van

' Ik hoor hem [de zo n] knetteren op de zink-
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de regering. dc ene na dc andere moord werd
gepleegd? Waar dc toekomst van kinderen in
de kiem we rd gesmoord door gebrek aan me lk

en ander voedsel? En toch, Anj ali. als jij hier
was opgegroeid L.OU ergens diep in jou een
herinnering leven van een zonn ig land, va n
rozen d ie meer woekeren dan bloeien ... '

Eigenlijk zo u ik veelmeer passages wi ll en
c it eren, maar hel

is beter ze lf het hel e boek tc

lezen en ervan Ie ge ni eten.
Wc hopen dat Cándani zich bin nenkort
wee r aan proza zal wagen. Ee n k le in verzoe k
voo r d e toekomst. Vlaak het de niet-hindostaanse lezer ic ts makkelijker door meer
Sa rn ám iwoordcn IOC tc li c ht en of in een woorden lijstje ac hte rin te \·e rta len.
Eva Esscd-Fruin

Peace lIIul DeIllOCl'{n:JI iJl SII,.iJl(lllle. FÎlIllI

Report of lir e Specitlf Missioll to Surillllme
(/991-1000) . Gel/eml Secrelarial of Ihe Orga lliza/ion (l AII/ericall Sla/es (OAS), WlISh il/glol/1001. ISBN 0-8270-4222-1. 145 pp.
Peace aud DemocrClcy is het vers lag va n de
activitei ten va n een spec ial e mi s's ie va n de Orga nisatie \'an Amerikaallse Sraten (OAS) in
Su ri name tu ssen 1992 en 2000. Z ij had als taa k
de Suri naamse regering te assisteren bij het
bere iken van een duurzame vrede met de rebe ll erende groepen in het S urinaam se binnen la nd e n te he lpen bij het ve rsterken van de
democratie. Een van de auteu rs van dit rapport
is Gary Brana-S hut c, ce n Amerikaanse antropoloog en Surinam c-ke nn er.
I-Iet rappo rt bevat vicr de le n. Het eerste
dee l (3 1 pa g ina '~) besc hrijft in voge lv lucht de
soc iaa l-eco nom isc he en politieke gesc hi ede ni s
va n S urin ame tu sse n 1650 en 2000.
De feitelijke we rkzaamheden va n deze
Speciale M issie staan in dee l 2 (p. 3 1-89) be-

sc hreven. De be trokkenheid van de 0115 bij de
vredesbesprekingen in Suri name dateert uit
1990 toen president Shankar tijdens een A lgeme ne Vergadering va n de OAS in Paraguay
deze organ isat ie om hulp vroeg bij de rea li sat ie
va n ee n vredesregel ing met de strijde nde partij en in Suriname. Achtergrond van deze oproep vor mde de patste ll ing in de strijd tu sse ll
het S urina amse leger en hetJl/lIgle COlJlll1alldo.
In ju li 1989 we rd onder Franse lei din g tussen
de Surinaamse regering en het JUI/gle COIJlmando he l accoord van Kourou geslotcn. Deze
ove reenkomst we rd echte r door het Surinaamse
legcr verworpen dui z ich op het standpunt
ste lde dat er met 'te rroriste n' nic f o nderhande ld
diende te wordell. Op instigatie van e n bewapend door het S uri naa mse leger verzefte ee n
deel van de Indiaansc bevolking zich legen het
accoord van Kourou. De rebellerende Indi anen,
onder de naam Tucajalla. vonden dat het ee n
bevoordeling inhield va n de Boslandcreolen ten
opzichte va n de In dianen. Het strijdtonee l we rd
geco mpli ceerd door ac ti es van andere gewapende g roepe n o nder Bos la ndcrcolen zoa ls de
Malldela en de AI/gllla, die evenee ns doo r het
Suri naamse lege r van wapcns werden voo rzie n.
De regering in Paramaribo kon geen gezag
meer doen ge lden in het binnenland. Die situa~
tic had ook be langrijke repe rc ussies voo r de
Suri naamse econom ie.
Onde r a uspiciën va n de spec ia le OAS-missic werden in 1992 gesp rekken gevoerd met alle
be la ng heb bende partijen: regenn g, leger.
Jungle Commando en Tucajalla. Drie kleincre
rebe ll erende groepen (AI/gllla, Mande/a en
Ko.fJlemaka) sc hoven in de final e fase va n de
onderhandel ingen aan. De gesprekken tc LeIydo rp resulteerde n in aug ust us 1992 in de o ndertekening va n een Overeenkomst voor Nationale Verzoening en Onfwikkeling. Be lang rijk e
punten in deze overeenkomst bet ro ffen de on twapen ing van dc rebe ll erende groepen, de oprichting van ee n specia le po litiemach t voor het
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binnenland bl!s t aand~ uit ex- leden van .Jullgle
COllIlIllIndo en 7ilcojul/a. Ook de ontwikkeling
va n het binn~nlancl werd crin geregeld. De bewoners Louden l!igendolllsnx:hten krijgen op
ue grond. Tevens Loudcll de medische zorg, het
onderwijs en het wege nn et worden ve rbete rd.
In deel drie (p. RIJ- 12 1) wordt ingegaan op
de pogingen va n de spec ial e missie 0111 de de moc rati e in Surinam e na de burgeroo rl og te
helpen verstl! rk l!n. In een afs luitcnd hoofdstuk
(hooläswk . L p. 121-125) word t sU lllmier een
balans opgemaakt \all dc.' crvaringen van de
spec iale missie in Suriname die kunnen dienen
ter "erclert: ve rsterki ng van de democratie daar.
Het is dan ook lecr de vraag o f met de
recente aa nb iedi ng van clu rapport aan president Venetiaan. in aanwezigheid van ex-Jullgle
CU11I1I/(/J/(lolcider Ronnie Brunswij k en ex- TuCl~j{III(1 l eidcl' Mala. e~n turbulent tijdvak in Suriname is afges loten. Van de voorge nomen nationale ve rzoe ning en ontwikkeling is (nog)
niet vee l terechtgeko men. De kwestie rond de
landrechten is nog steeds nÎ el ge regeld. goudwinning (door buitcnlanc]se maatsc happij en Cll
KUl'illlpeim .i;) en groo tse hnli ge hou t kap door
multinationals vormen cen ern stige bcdrciging
voo r de lee/'- en woonolllgeving va ll veel
binncn\andbewon~['s . Na 1992 we rd Suri nal11e
geregeld gccon!i·ollh.::erd met gewapende acties
\ an ex- leden \ all het Jungle COII/mal/do die
ee n nak ving eise n van de gesloten akkoorden
door de regcri ng i n Paramaribo.
Polit iek ge"oelige zake n waa rin deze specia le mi ssie geïnvolveerd raakte. zijn. zoals de
auteurs ze lf aangeven . bewust buiten dit rapport gehoude n. Het biedt primair ee n chronologisc he bt.::schrijving van hel binnenlands conniet in Suri name sedert 1986 en de rol va n de
spec iale missie van de OAS hi erbij tussen 1992
en 2000. In hoeverre de activitt.::itcn van dcze
spec iale mi ssie hebbcn bij ged ragen aan de vcr ..
sterkin g va n dc de\1''IOcra\ic in Suriname bl ijft
in het ongew isse. Wel gee ft dil rapport goed

În LiLlll in dc achtergronden \a ll het connicl.
Een overzichtelijke. h.=csbare. doch wei ni g verrassende stud ie 11<1(11' 1'~11 turbulente periode uit
de Surillanrnsl: geschiedenis.
Ge'imcressccrdcn kunnen desgewenst dit
rapport onk dOll'lllo(u/ell:
www.upd.oas.org/documents/pLiblications/SLIri namc200 I/Suri lla111c]1ub. htm
HallS Ril l11socdh

A l'/1/ulIll SlIijders. Surinllme: me"seu, politiek.
l'couomie, c llltlllll~ milieu . (Lul/delln:eks) Koninklijk /ns/ilflfll 1'001' de Tmpel/. Ams/e/'t/lIl11

2000. ISBN 911
22.90.

~832

382 2. 78 pp.. prijs

fl.

In 1993 verscheen in dl: LWIt/l'IIIë!eks va n hct
KUI/illk/ijk IlIs/i/uIII \'001' de Tropen (/': IT) een
boekje ovcr Suri nal11e van de hand van de journalisten Maric-Allllet van GrLlll svell en Wim
Noorckgraaf'. In dCLe vlot geschreven
publicati e sc hetscll dc auteurs eell tamelijk nega ti ef beeld va ll Surinam c. ni ct ve rrasse nd natuurlijk meI bijvoorbeeld de toenmalige eco nomische groei va n 32%. Illaar de toon was lOch
optim istisch. Ii el thema was ' leven lU ssen
droom en we rkelijkhe i(l'.
Zeven jaar later \Iond 11el KIT het tijd voo r
ee n nie uwc uitgave Over Suriname. Arllland
Sn ijders wc rd ben.~id gevonden 0111 in minder
dan 80 pagi na's de g~sc hi cd cn i s ell politiek. de
samcnleving. cconomie. cultuur en natuur c n
milieu tc beschrijven. liet moge duidelij k Lijn
dat zo iets geen gemakkelijke opgave is; cic
beknoptheid dwingt dc au teur tot hel maken
va n keuzes en kOr! en bondig formuleren. Bove ndi en moet cr ook nog plaats worden inge ruimd voo r kaart cn, ra la 's. ee n literatllurlij stj e. reis informatie. en ee n zee r korte be ..
spreking va n de relatie Suriname-Nederlandl
België.
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Snijders heeft voor het thema van etn ici teit
gekozen: de nauwelijks één-pagina lange inleid ing draagt dc titel ' Een volk, geen natie' en
de nel zo korte conclusie ' Eenheid in verscheidenheid', In die inleiding benadrukt dc

au teur dc uniciteit van Suriname in positieve
alsmede negatieve zin : hij prijst de rijkdom aan
natuurlijke hulpbronnen. nom, en fauna en cu lturele uitingen, maar veroord eelt het economisch en mamschappelijk verval door onder
andere corruptie. dru gshandel, politieke 011-

macht en etnische tegenstellingen. Met dc laatste zin van de introductie zet Snijders de toon:
·Zolang al die bevolkingsg roepen zich niet
werke lijk S urin amer voele n. zull e n ze met elkaar nooit een nati e vormen ' (p. 5).
Vervolgens worden in negentie n pagina's
(inclus ief fOlo 's en uilee nzellinge n in losse kaders) de geschieden is en politiek onder de loep
genomen. Om een idee te geven van het bovengenoe md e probleem van het maken van keuzes
en de beknoptheid: in enke le bladzijden moel
350 jaar geschiedeni s worden behandeld. Overi gens is dit hi slo ri sc h overzic ht rommelig,
c li chématig, onvolledig en af en toe aanvechtbaar. Marrons en absen teïsme worden behandeld in de paragraaf over contra ctarbeid ; het
ve rsc hil tu sse n het slave nl eve n in Suriname en
bijvoorbee ld Barbados wordt ni et uitgelegd: de
daling van het aantal plantages is weinig zeggend a ls he l cITecl van productieverhoging en
co ncentratie niet wordt besproken; en waren
s lavenopstand en inderdaad 'eerder rege l dan
uit zo ndering' ? (p. 9). De periode na de Tweede
Wereldoorlog wordt wat ruime r behandeld,
meL aparle parag rafen voor bij voorbeeld de
decembermoorden en de binnenlandse oorlog,
maar ook hier staan slordigheidjes en
ondu ide lijkh eden: Pengel wordt als VHP-voorzitter (1) ten tonele gevoerd en het is de vraag of
Henck Arron 'onverbloemd naar onafllankelijkh eid streefde' (p. 15) na dc dood van Pengel. Arron deed dat inderdaad na zijn ver-

kiezingswinst, maar daarvoor ha d hij z ich
nooit erg duide lijk over soevereiniteit uitgelat en. Ook de relatie tussen de omvang van het
ambt enaren apparaat en politieke patronage
wordt ni et duidelijk ge maakt.
De twee volgende hoofdstukke n bestrijk en
de soc iaal-economisc he toe stand. In het hoofdstuk over de sa menleving richt de auteur z ich
op de verschillende bevolkingsgroepen di e allemaa l apart worden behandeld en de ~k op
soc iale voorzieningen zoa ls onderwijs en gezondh ei dszorg.
I-Iet is een verbeteri ng ten opzichte van Van
Grul1 sven e n Noo rdegraaf dat de indianen nu
met de alldere bevo lk ingsg roepen worden besproken in plaats va n apart in een hoofdstuk
over het binnenianeL maar de genoemde Warao
wonen niet meer in Suriname ten\'ijl drie k leine
indianengroepen, de Sikiiyana, Tunayana en
Mawaya na , niet worden genoemd. Hel economi sc he hoofd stuk kijkt naar negatieve aspecten
zoa ls het verval van de agrarische sector, maar
ook naar mee r positieve ontwikkelingen in de
o li e-indlfstrie. De meer ongrijpbare economisc he sec toren zoals de go ud- en houtindu strie
en de hande l in cocaïne worden eveneens besproken. Het culturele hoofd stuk borduurt
vaart op het algemene th ema van de etnische
ve rscheidenheid en in s lec ht s 8 pagina 's wordt
aa ndac ht geschonke n aan mu ziek; vertre kke nde kunstenaars in de lit eratuur. film , handvaardigheid en beelcle ndc kun st en het culturele
e rfgoed in de vorm van architeclUur, fest ivit eiten en de Surinaamse keuken. Daarnaast kome n
ook Pim de la Parra en voelballlog aan bod . In
het laatste hoofdstuk beschrijft Snijders in zeven pag ina's klimaat, natuur en milieu waar hij
de ontwikkelingen van dcjaren negentig van de
vo ri ge eeuw sc hets t: de grootsc hali ge houlkap,
hel in 1998 gevo rmde Cel//raal Suriname Na//1/11'
Reservaat CI1 de groe iende l1lilieuproblcl1''lCll door ol1ve rwerkt afval en het gebruik va n kwik bij de goudwinning.
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Arl11and Snijders co nclud ee rt dat Suriname
ee n land van grote con tra ste n is, waar zic ht bare
lu xe de rampza li ge soc iaal-eco nomi sc he toesta nd verdoeze lt. Toc h eindigt hij , ietwat ve rrassend gez ien de in houd va n z ijn bock, redelijk op timi sti sc h. Hij s uggeree rt dat 'ee nh eid in
ve rsc heidenh ei d' ee n belangrijk hulpmiddel
kan z ijn 0 111 tot noodzak elij ke po liti eke en
ma a tsc happelijk e vernieuwing te kom en. Ook
roept hij op tot ee ll mee r positieve rel at ie tu sse n Suriname e n Ne derl a nd, aangezien de band
lussen beide landen on uit wisbaa r is.
Samenvattend, di t dee l in de landenree ks is
geen nas la gwe rkj e waar je blind op kunt va ren.
Het is handi g. wa arsch ijnlijk vooral voor sc holi ere n en toeri ste n, maar zeke r ni et onmisbaar.
Het boekje biedt wein ig di epga ng en anal yse
en is erg op de actualiteit ge ri cht. Du s over ee n
paar jaar is het vero ud erd. maa r waarschij nlijk
za l het K!T dan wee r een nieuwe ve rsie publi ce ren.
Rosema rijn Hötie

!smeue Krisl!l/ac!m/i. De opt/r{lcllt l'tlll Fot/e",roko , Pllh/ishillg Sen'iees Suriname, Para-

lIIariho JOO]. /61 pp.
Jeu gdlit eratuur is in Suriname een sc haa rs
goed. Boeke n voor kl e ine kinde re n vi nd je cr
ge makke lijk. maar het aa nbod voo r jonge lui
di e net va n de lagere sc hool afkom en tot en met
iV/ ULO-leeftijd is bed uid end mind er. Het is
daarom de s Ie plez ieriger dal de va ardi ge pen
van Ismcil e Kri shn ada lh nu jui st voor hen iet s
ni euws hee ft voo rt geb ra cht: De opdraclll van
F(){]ell'mko. een fa nt asievo ll e avonturenroman
voor de jeugd V<l n e lf tol en l11 et vijftien jaar.
Ismene Kri shn adat h ( Paramaribo. 1956) is
va n hui s uil pedagoge. Sede rt haar eerste lin g,
De .flaporen \.( 11/ Amar ( 1989), hee ft ze ee n
reeks j e ugd boeken gepubliceerd. waaro nder

Veren Fuur de Piai ( 1992), di e veel lo r oogstte.
Ze kreeg in 1993 de Swa/sprijs \'(Jor JeugdliferwlIlIl" uit gereik t.
De opdrachl 1'(111 Fodell'roku spee lt z ich
in het Surinaamse binnenland. Zeven ti ene rs
ui t twee gez inn en mak en met hun ouders een
vaka ntietripj e naar Banja-eiland. AI ge lijk na
aa nk omst beleve n ze een avontuur. en dit is nog
maar hel ee rste in ee n he le reeks va n spanne nd e gebeurt enissen waar de jonge lui mee Ic
maken krijgen.
In hel bos o ntmoete n ze Fodewroko. een
wijze oude man die hen vraag t om ee ll goudzuchti g monster te vers la an. De ze 'Gowlu Didibi ' richt grote sc hade aan in hel regenwoud
maar de bi nn enlandbewoners z ijn door de malaria di e hen teister! als gevolg va n deze

ar

mili euramp lezecr verzwakt

0 111

zich hiertegen

te ve rwe re n. A ls onze jonge he ld en eenmaal de
o pd racht hebben aangenomen ro ll e n ze ac ht e r
e lkaar vall het e ne adembe nemende avo ntuur in
he t andere. Erove rkoml hen werke lijk all es wat
ee n no rm aal me ns vreest: verdwijning in het
ni ets, be laagd worde n door giga nti sc he moordz uchti ge insecten, bedwe lm d raken door de
ge ur va n ee n verboden bloem e n de co ntrol e
ove r jeze lf volkomen kw ij t zijn . Steeds staan ze
voor ee n ogensc hijnlijk on mogelijke uitda gin g
die van he n ve rgt dal ze hUil eige n g renze n
ove rsc hrijd en en hun angste n overwi nn en. Het
is bijvoorbeeldjui st dejongc n Ill ctl1 00g tevrees
di e in hoogste kankantri moet klimm en en
vervolgens door een reuzc narc nd wordt
meegeno men.
Kri shnadath heeft hi e rm ee ee n prachti gc
oervorm in dc vc rhaaikull st ge han tee rd. We
z ie n die terug in de sage n, sprookj es, myth en
en lcgenden va n al le culture n: dc he ld die opgeroe pen wordt tot avontuur en ee n weg van
zware beproevingen aflegt. onderweg bovennat uurlijk e hulp krij g t en onve rm oede drempel s ove rsc hrijdt. Uite indelijk o ntvan gt hij ee n
gesc henk , waa rva n de unive rsele betekeni s ee n
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leven in vrijhe id is. De ultieme metafoor voo r
het mensel ijke bestaan, en bovendien een di e
altijd en overal aanspreekt. Op dit eeuwenoude

patroon heeft ISIllC IlC Kri shnadath een zeer
modern ve rha al gev loc hten. Evenals in haar
eerste jcugdroman VerelI voo,. de Pilli schept ze
ook nu weer een wcrèld di e bestaat uit een
bonte mengeling van magie. avontuur en hi storische werkelijkheid.

Het centrale thema in De opdracht \'an

missc hien afdwalen en de spa nning kwijtraken.
Maar ik denk dat de Illeesten ervan zulle n
slllu llen.
Chandra van Binnendijk
ASfrid RUlls ell Ilehe Verre.')f, Relaties fll.\·.\·eJl
SII";IIlUllllse en Nel/er/(fIIi/se NGO's. Een pe,'.\ jJectielop samenwerking . Nikos Agids. Amsterdalll 2000.8/ pp .. ISBN 90-7('7J('-03-0.

Fodell'roko is zeer van deze tijd: bezo rgdh eid

om de vernietiging van het milieu. Maar dit is
ni et hel enige mod ern e e lement. Terloopse ve rwijzingen naar een encyclopedie op CD-Rolll.
een e lcctrisc hc tandenborstel en The SilllpSOI1S

en Ally MaeBcal als favo riete tv-series trekken
dc leze r he lemaal in hel Illi. De leve nsec hte
dialogen tussen de hoordpcrsonen en de zeer
beeldend beschreven omstandigheden waarin
zij terechtkomcn makcn dat het boek zee r vlot
doorleest.
De schrijfster hee lt op onnadrukkelijke manier veel Surinaamse elemcntcn in haar verhaal
verweven. waardoor het ollmiskenbaar alles
van dit land ademt. Typische bomen, bloemen,
landschappen . vruc hten. insecten, vissen, lekkernijen, klederdrachten, uitdrukkingen, gebruiksvoorv.'crpen en bijgeloof komen er in
voo r - dit alles echter zonder enig spoor van
nadruk of belcrendheid. De fantasie kan ze
prikkelen, ze goochelt onbekommerd met tijd
en ruinne en in combinatie met soepel en puntig taalgebruik weet ze daardoor te verrassen.
Goddank maakt deze schrijfster zic h nergens
sc huldig aan het pedagogisch veran twoorde gewauwel waaraan sc hrij vers voor kinderen S0111S
menen te moeten voldoen. Ismenc Kri shnadath
heeft een prettige eigenzi nnigheid wat dit betreft !
De grote hoevee lheid avonture n (negen in
totaa l) waarin de jonge helden verzeild raken
voordat de ontknoping plaatsvindt, zou sommige kzers kunnen overspoelen waardoor ze

De auteurs voere n dri e redenen aan voor het
ve rri chten van dit onderzoek dat werd uitgevoe rd tussen mci 1999 cn januari 2000. Allereerst willen zij een realistischere beeldvorming
va n de relatic tusscn Nederla nd en Suriname
bewe rkstelligen. De nadruk in de media op de
toen (ten tijde van de regering Wijdenbosch)
slec hte politieke verhoudin gen tussen Nederland en Suriname doct vo lge ns de auteurs gee n
recht aan de ve rsc hillend e dimensies die de
relati e tussen Suriname en Nederland kenmcrkt. Dic gaat immers verder dan alleen de
politieke relati es tussen dc twee overheden. Als
tweede reden wordt opgevoerd dat NGO's een
belangrijke actor zjjn in de ontwikkeling va n
de eh'il society en dc sociaal-economi sche situatie van Surin ame. De derde reden die wordt
aangedragen is dat de NGO's een steeds belangrijker rol spelen in de uit voering van de
ontwikkelingssamenwerking. Dit was ook de
situatie ten tijde van het onderzoek: het hu lpniveau aan Suriname lag zee r laag vanwege de
verslechterde ve rhoudin g tussen Nederland en
Suriname. De NGO's plaatsten zic h buiten het
conniet, waardoor de rol van de NGO-seclor
va nzelf toenam. Ook vanwege de voo rtsc hrijdencle armoede was er meer werk voor de
NOO·s. Ondertussen is de relatie tussen dc
overheden na hct aantrcd";l1 van president
Venetiaan weer verbeterd, maar de rol van de
NOO's in het ontwikke lingsproces is nog
steeds onmisbaar.

RecelJsies
!\anslu iknd geven de auteurs de drie gebieden aan \vaar het onde rzoek zich op concentreert: het NGO-veld in Nederland en in
Suriname ; de omvang. aard en inhoud va n de
relaties tussen de Nederlandse en Suri naamse
NGO's, en het belang van die relaties voor hel
wederzijds functioneren van de organisaties .
De Nederlamlse en Surinaamse organisaties
die voor dit onderzoek zijn benaderd (c r zijn 71
NGO's in Nede rl a nd en Surinamc geinterviewd; met 32 hiervan zijn diepte-interviews
gehoudcn, 16 in Surina lll e cn 16 in Nederland).
hebben samen meer dan 100 co ntal:tc n met
organisaties in het andere land. Die co ntacten
blijken heel d ivers va n aard. Een belangrijk
punt dat uit het onderzoek naar voren komt. is
dat de relaties 'veel meer dan geld inhouden'.
Financië n maken wel vaak deel uit van de relati cs (de 16 geselecteerde Nederla nd se NGO's
best cd en op jaarbasis ongeveer zeven miljoen
Nederlandse gu ldens in Suriname), maar dat is
ni et altijd het belangrijkste. Oo k advies. informatie overdracht. kaderuitwisseling en het
sche nk en vaJl goederen maken een belangrijk
deel uit van die relatie. De opvatting dat dc
al11<lnke lijkh cid van het zuiden ten opzichte
van hel noorden eenzijdig zou zijn is volgens
de o nd erzoekers niet terecht; de Nede rl andse
NGO's zijn net zo aOtanke lijk van de Surinaamse NGO's als andersom.
De o nd erzoeke rs presenteren onder de paragraaf ;:tanbeve lin ge n enk e le voorste ll en voor
/h/lO\\'-IIP activ it eiten, die rn erend ee ls betrek' king hebben op het uit voerend niveau. UitgangsptJllt is dat de relatie tussen Nederland en
Suriname ee n !è it is en dat co ntinu aan de
verbetering van die re latie gewerk t moet worden. Dat de organisaties dezelfde Nede rland se
taal spreken, houdt niet automatisch in dat Illen
e lkaar ook begrijpt. Het onderzoek, zo wordt
aangcgt:ve n, is een inve ntari sat ie en anal yse
van het ve ld en geen eva luati e van de et1'ecten
van ontwikkel i ngssi:lmellwerking.
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Het rapport is opgebo uwu uit vij f hoofd stukk en. De belangrijkste bevindingen en aanbevelingen worden in het begin van het rappor!
gepresen tee rd, waarna de opvo lgen de hoofdstukken de con text aangevell. waarb inn en Je
Surinaamse en Nede rland se NGO's o perere n,
gevo lgd door ana lyse en conc lu s ies. (Zie hel
artikel va n De Bruijnc, Runs en Vcrresl in de
vor ige Oso 20( I): 36-47.)
Het NGO-veld in Suriname ve rt oont ee n
grote dive rsite it (basisorganisaties. sen'ic('
providers en int erm ediaire organisaties) en ecn
hoge organisatie graad. Er z ijn naar scha ttin g
3000 NGO's in S urinam e. Voor dit onderzoe k
hebben de onderzoekers gewerkt l1lt:t de NGO's
die bezig zij n op het gebied van soc iaal-eco no mische versterki ng, onderwijsverbetering en
sociaal- Illaatsclwppe lijke verbeteri ng,. Ee n problecm waar deze organ isatics doorgaans mee
kampen is een tekort aan kader. Daardoor ont staat overbelasti ng va n het bestaand kader, hetgeen resulteert in een gebrek aan uit vocrin gscapaciteit.
In het rapport wordt vermeld dat dc Nederlandse initiatieven die zic h op Suriname
richten, variëren van algcmene on tw ikk elingsorganisaties die een van l1UIl programma's
in Suriname hebben. lot (donor-}organisalies
die zich niet specifiek op ontw ikk el in gssamenwcrking richlen, maar op ee n spcl: ifi ek
terrein middels ge ld of meer inhoudelijk in
Suriname actierzijn, en organisa ti es waarvoor
de acti vi teite n in Surinamc in feitc de eni gc
z ij n. Het onderzoek conce ntreert zic h op algemene ontwi kk e lin gso rgn ni saties. (al dan niet
donor-)organisaties die niet op ontwikkelingssamenwerk in g gerich t z ijn. en organisaties (Ii e
zic h specifiek op Suriname richten. Er bestaat
geen platform waar 111eerdere organisaties bij
aangcsloten zij n, wel is er een geza menlijk progra mm a in Surinamc va n de grote mcdefi nanc ierin gsorgan isa t ics.
Dank z ij dit onderzoek is een deel va ll de
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Surinaamse en de Nederlandse NGO-sector in

relatie tot ontwikkelingssamenwerking in kaart
gebrac ht. Bij zo nder waardevol z ij n d e appendices van hel rapport, waarin zich een lij st van de

organisaties bevindt, en hun onderlinge relaties
via ee n gedeta ill eerd en overzichtelijk netwe rksc hema m et e lkaar in ve rband z ijn geb racht.
Mijn s Înz iens is het de ond erzoeksters ge lukt
0 111

va n de NGO's in Nederland en Suriname e ll

hun re lat ies een goed beeld te sc hetse n, en

daarmee beantwoordt het rapport aan de doelstelling 0 111 ee n inventari sati e en ee ll ana lyse
va n het ve ld te mak en.
Core/aid, ee n Nederl and se medefinanci e-

rin gso rgani satie met di verse projecten in Surinam e, finan c ie rde het o nde rzoe k. Dat deze
finan c ie ring het onderzoeksperspectief kl eurt ,
is onvermijdelijk e n wordt tijdens het leze n van
het rapport steed s z ichtbaard e r. Het beeld dat
aan de hand va n de studi e wordt gesc hetst is
overwegend positief en mi st, naast enk e le kantteke nin gen. een kritische beschouwing. Er
wordt gee n eva luat ie va n de e ffecten gegeve n.
Vermoedelijk hee ft men daar geen belang bij.
De aanbevelingen voor jol/ow-liP ac ti vi te iten
lijke n verbeteri ng in de s ituat ie te bep lei ten,
maar zijn ni et vern ie uwen d en han dhaven
vooral de sta tu s qu o.
De onderzoe kers ha dd en het ge hee l wat
mee r gew icht kunn en gegeve n als ze in hun
analy se ee n koppeling hadd en gemaakt naar
mce r ac tuele di sc uss ies op het geb ied van ontwikkelingssamenwerking en Suriname. Ee n
di sc uss ie zoa ls het bepleiten van ee n overgang
van bilate ral e hulp naar Jllulti-Iaterale hulp bijvoorbee ld, of een mee r za kelijke opstelling
vanuit Nederland. Ee n UNDP-co nsultant verte lde me vorig jaar wat z ijn impress ie was van
Suriname: ' De NGO's zijn onderling in ee n
concurrentiestrijd om de pot 111et geJd van de
donor verw ikke ld . Sa menwerk ing tussen
NGO 's is vaak nauwelijks co nstru cti efofstru ctureel va n aard. De ge mee nsc happe n maken

van het relatief gro te aan bod aan mogelijkh eden, terecht handi g gebruik. In ee n situat ie van uit z ic htl oze a rmoede kiest men
doo rgaa ns voor wat l1et sne lste verli c hting
brengt'. Ook de auteurs zelf heb ben deze s ituatie opgemerkt, zoa ls blijkt uit het vo lge nde
ci taa t: ' De vers lec ht erde re latie tu sse n de beide
overheden heeft niet a ll ee n negatieve maar toch
ook positieve effecten. Smin aamse organisaties geve n aan dat het wegva ll en van de
o ntwikke lin gsge lden de inve nti v it e it bevordert
om /l aar alternatieve op lossi ngen te zoeken' (p.
78). Deze formulering omdraaiend zou j e kunne n ste ll en dat de huidige m ani er van ontw ikkelingssamenwcrking leid t tot afnam e van
in ve nti vite it in het [op ee n ze lfstandi ge w ij ze]
zoeke n naar oplossingen - en teve ns ee n afname in ze lfwerkzaam hei d, zo u ik daar nog aa n
willen toevoegen. Bovenstaand gegeven, tezame n met het geco nsta tee rde gebre k aa n uitvoe ringscapacite it aan Surinaamse z ijde in het
algemeen, geeft vo lge ns mij vo ldoend e rede n
om de discussie over ontwikkelingssamenwerking in Surina me opnieuw kritisch, en
voo ral realistisch te bekijken.
Karin Boven

Hein Vrllggillk. Surillaams-.JavlIllfl ..· - Nederland." Woordenboek. KITLV Uitgeverij. Lei·
den 2001. Voorwerk 79 pp .. woordenboek 442
pp. /SBN9067 / 8/528.
Het Surinaams-Javaans - Nederlands Woordenboek dat Hein Vruggink in sa menwerkin g
met Johan Sa rmo heeft sa m enges te ieL is zowe l
wat inho ud al s vo rm betreft ee n prachti g bock.
In de Verantwoording beschrijven de sam enste llers zeer in het kort de m oe iza me gesc hi eden is van het woordenboek, dat zijn oo rspron g
von d in het Taa/project dat in 1979 (ni et zoa ls
verme ld in 1980) in Su rinam e begon en na de
sto pze ttin g van de o ntw ikkel in gs hulp in 1982

RecemiÎes
gestaakt werd. Gelukkig werd het onderzoek
naar het Sllrina~lJns-JavmHls (verder afgekort
als SJ) voortgezc t· en had Vruggink bij terug-

keer naar Nederland eind 1984 al vee l materiaal verZalTlc:ld. Il ij heeft mede dankzij de steun
van WOTI?O en de voo rtgezette medewerking
van Sarmo en anderen in Suriname het project
door de uitgave v<ln dit woordenboek (voorlopig'?) beëindigd.
I-Iet is me er dan allecn eell woordenboek.
want het hoofdstuk over het Surinaams-Javaans
beval Lowc l een soc io-linguïsti sc he als een
grammaticale beschrijving van dc taal. die is
ontstaan uit ve rschillende Javaan se dialecten.
wat nu nog waarneembaar is door het grote
aantal varian ten . Verder hee ft de SJ woordensc hat invloeden ondergaan va n andere talen. in
het bijzonder van het Sranan en het Nederlands. Veel leenwoorde n zijn aangepas t aan de
Javaanse uit spraak cn kunnen ook Javaanse
voor- e n achtervoegsels krijgen. Hoe diep de
invloed van het Sranan is doorgedrongen blijkt
uit de vergro tende trap waarbij het Sranan
I/J(JI'O wordt gebnlikt. bijvoorbeeld: Lemari iki
mom ged(; limhullg fell/ari ikll. of Lemari iki
geiN lIIom l el/UI ri ikll. l3eide vertaa ld als' Deze
kast is grote r dan die kast.'
Verder wordt aan de hand va n een SC helll<1
en van voo rbeelden een duidelijke uiteenzetting gegeve n va n hel ondcrscheid tusse n informecl. fonneel en zel fs zeer formeel laalgebruik dat voo ml in de keuze va n andere WOOfden 101 uildrukking kom!. I-Iet onderscheid dat
in het SJ wordt ge l1uwkt komt niet geheel overeen met hct gebruik in Indonesië. O ve rigen s
ve rdwijnt zowe l in Suriname al s in Indoncs ië
de kennis van hct formce l Javaans.
I ntere ssant is ook de paragraaf ovcr de
ve lja vaanstc toponiemen. waarbij in enkele geva ll cn ze lfs ecn formele vmiant bestaat. Zo is
de plantage naam La Liberté in het SJ Kaliberté
geworden. Kali betekent in het informeel Java an s rivier o f kreek, de formele variant is
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en LO is de formele plaats nmlln
Lèpèllherté ontstaan.
De positie va n hct SJ wordt volgcns de samcnst e llers voora l in Paramaribo zwakkc r door
de druk van andere talen. Daartegenover zijn cr
mcn se n die nadruk leggen op het beleven V<lll
hun Surinaams-Javaanse identiteit en die zich
in spannen om hun taal niet a ll een als spreektaal maar ook als schrijftaal te behouden. Bij de
Surinaamse javanen in Nederland staat de tanl

onder nog grotere druk. ondcr meer doordat zij
zo verspreid wonell en meer contact hebbcn
met Indonesië en het Indones isc h.
Kennelijk was het onderzoek al enkele jaren ge leden afgeslolen : de Vertllllll 'oording gaat
voorb ij aan dc invloed van de Javaan se TVze nd ers die Suriname dc laats te jaren rijker is
geworden e n die vee lvuldi g films uit Indonesië
vertonen waarin Indonesisch wordt gesproken.
In dc Efementaire gramll/atica wordt een
duidelijk overzicht gegeven van de klank- e n
vorml eer. Voor een woordenboek van een In doncs iche taal is dit buitengewoon belangrijk.
omdat in deze talen door toevoeging van vooren acht ervoegse ls aan het grondwoord een
woord met e~n andere fUllctie of ander aspect
kan ontstaan. In de woordenboeken moeten w ij
zoe ken bij hel gro ndwoord. wat so ms ingewikkeld is d oordat de voo rvoegsel s klank ve rand eringen kunn~n veroorzaken .
In hel eige nlijke woordenboek. dat În dc
eerste plaats put uit mondelinge bronnen , va lle n verschillende dingen op. Bij de vc rlaling in
he t Nederland s is uitgegaan van SurinaamsNederlands (SN). Alleen wanneer de betekenÎ s
afwijkt van di e in het Algemeen Nederlands is
deze toegevoegd met de vermelding AN. Het is
bij zo nder prettig en interessant dat bij leenwoorden is aangegeven aan welke taal deze

ontleend zijn.
Slechts in één opzicht stelt het woordellbock wnt teleur. Bij de namen van planten en
dieren is so ms, 111[1ar niet altijd het woord in het
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SN aan gegeve n, meI een meesta l weinig zeg-

"'''' J.vél n Donselaar, Woordenhoek

ge nde toevoeg ing in hel AN, maar nooit mCI de

<ierlallds, tweede druk, Coutinho, Muiderberg 1989.

( Lat ijnse) we tensc happe lijke naa m. Zo zoc ht
ik de tege nwoord ig heel pop ul a ire vruc ht

(waa ra an

kank erge nezend e

eige nsc happen

word en toegesc hreve n) patyé op. Er sto nd
'vrucht van de klfdu- boo m : Bij het lemma
kl/dil staa t . srt( soort) boo m ", maa r nergens

kunn en we vinden dat boom en vrucht În het
Sran an didibri-apra worden ge noemd of dat de
wetensc happelijke naa m M orilIda cifr{{olt"a is.
Mi sschien zijn we in dit opzicht verwend door
het Woordenboek va l/ hel Surinaams-Neder-

lands. ** dat door de bioloog Va n Donsel aar is
sa men geste ld en doo r de Woordel/ lUst Sra l1(1l/ Nederlands***'. waaraan de biol ogen Tcuni sse n e n We rk hove n hebben meegewe rkt.
Te nslotte de doelg roepe n di e de a uteur voor
oge n slaan . Dit zijn in de ee rste pl aa ts de Javaan se Surinamers en vooral ook de j onge ren
di e ' steeds meer moeite hebbe n mei het spre ken e n ve rstaan van hun eigen taa l.' Maar ook
'voor hen di e regelm ati g met het SJ \vo rd en
geconfrontee rd, bij voo rbee ld doo r hUil werk
(ve rp leg in g, o nde rw ij s en de rge lijke)' Voor
deze g roepen lijkt mij dil woordenboe k minde r
gesc hikt. Ik zie ee n ve rpl eegs ter o f ee n k leut eronde rw ij ze res ni et zo ga uw met dit boe k ro ndlopen. Daarvoor is het toc h te uitge bre id. Bove ndi en zo uden di e meer ge baat z ijn bij ee n
Nederlands - Surinaams-Ja vaan s woordenboe kj e en ee n aanta l zinnetj es.
Missc hi en dat Vru gg ink of and eren op basis van dit ui tstekende woordenboe k nog ee ns
tot de sa men ste lling van een prakti sch zak woo rdenboek kunn en komen spec iaa l voor degenen di e het Surin aam s-Javaans ni et of ni et
mee r be heerse n.
Eva Essed- Fruin
'" Voor zover mij bekend het en ige van de destijds geïn itiee rde dedprojech.'11 dat is voort gezet en concrete resul taten
heen opgeleverd.
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**'" Stichting Volks lectuur Suriname.

li~',.

het SurilllwlIIs-/\,IeWourdenlijst . IHml-

Sm/wII-Nederiand.,·.

Nedel·lol/(/.\·-Srllllllll . EI/g/ishSranon. Mei eenlijsll'aJll'/al/((!lI- ell die/"ll(//l1el1. Wilh a lisi
alp/allt.\" alld II/limal flWI1<'~' , Vaco UitgcvcJsrnaatsdwppij,

derde uitgave. Paramaribo 1995. (Vrllggink heeli gebruik
gemaakt van de t\\'t:'ede uitgave van 1980, maar ook daaraan was een lijst \an planten- en dicrnamcl1tucgcvoegd.)

Uitgeverij Okopipi - Tussen ,JrofJIII en werkelijkheid. Een keuze lIit tIe literaire pagina van
de IV"re Tijd, 308 blo. f34,60PI5, 70. ISBN
999 / 46400 X

Tussen droo m ell ~rerkelijkheid luidt de t ite l
va n de eerste ui tgave va n Surin amc's ni c uwste
ui tgeve rij Okap ip i, Het boc k is ge wijd aan literatuur va nuit ecn Surinaam s perspec ti ef. Kri ti eken, besc hou win ge n cn interv iews worden
afgewisseld met proza, poëzie en thea ter.
Literat uu r va n ve rsc hill ende continent en
komen aan bod, maa r e r wordt ook stilgestaa n
bij Surin aamse woo rdkun st di e mind er beke nd
is. Het gaa t o m ee n keuze uit zeshond erd edi ti es va n de litera ire pag ina va n het dag blad de
Ware Tijd,
Vo lge ns een persbe ri cht w il de uit geve rij
met deze en vo lgend e uit gaven sub stanti eel bijd rage n aa n het open- en vastl eggen va n tcl"tell
o p literair, cultureel en hi sto ri sch gebi ed. Deze
o pgave is bes li st geen sinec ure, in ee n land
waa r haast gee n seri euze uitgeve rij en bestaan
di e investeren in /le t daar aanwez ige potenti ee l.
Uitgeve rs in Surin ame besteden marginaal aandac ht aa n redac ti e, vo rm gev in g en kwaJit e it.
Zij z ijn in het al ge meen tevee l gericht op het
ko rte termijn voo rd ee l, hetgeen z ich ve rt aa lt in
ee n bedroeve nd e kwa lite it. Ta lent wordt ni et
ge kwee kt noc h begeleid en de reve nu en gaa n
voo r het g rootste dee l ni et naar de aut e urs.
Ko rt om er wo rdt ni et geïnves tee rd in ontw ikkeli ng van de e ige n litera tuur.
We zien 1l1 c d ~ daa rd oor ee n groo t aanta l
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auteu rs die wcrk in ~igen beheer uitgeven die
de toet sstee n der kriti ek ni~t kunnen weerstaan.
Een \cclhcid van wcrk~n. eigenlijk rijp voor de
prul1l:nbak. ove rspoelt de lokale markt. Die
pllbli c ati~s hebben weinig toegevoegde waarde
voor de ontw ikkel in g V,1Il de Surinaamse lettereil . Overtui gd al s men is van de kwaliteit en
eigen belangrijkheid \vilmen va n eni ge kritiek
op het eige n werk Jliet~ vernemc n.
Aan de andcn: kn nt zien wij getalentee rd e
aut curs die ove ral moeten leurcn 0111 eigen
werk aan de man te brenge n. Gezien de hoge
im cs tering tlie met het uitgeve n va n boeken
gepaard gaa n. /iell Lij gec n mogel ijkheid rcge lm ati g \\e rk uit Ic brenge n waardoo r vcel op
de plank bl ij ft staa n. I-Iet is daarom buitengewoon jammer dat door miskennin g van de
auteu rs hel publi ek prac htige boeken wordt
onthouden.
De economische omsta nd igheden waarin
S urin ame op dit moment ve rkeert, maken het
geen gemakke lijke opgave om het serieuze
uitgeversberoe p uit tc oefcllell . De instelling
va n ce n stimulering sfo nd s door de overheid ter
st i111lJ lering cn o nt wi kkc lin g va n dc I iteratuur is
broodllodi g. niet in de la atste plaats ter behoud
va n het eigen c ultuurgoed. \-Iet is daarom lovend dal v ier dynami sche v!"O uwen. Chand ra
van l3inllcnclijk. Lila Goba rdhan. Els Moor en
Robcninl! Romcny juis t nu ge mcend hebben
ee n uitgc verij tc mOt;ten beginne n.
De naam Okopipi had niet treffende r gekozen kunne n worden. Dele voor S uriname
endemisc he kikkersoort \blauwc bos g ifkikker;
dendrobatc s aLureus) kornt voor in hel zuiden
van het n:gcnwoud en sy mboliseert de
Surina amse eigen he id. Voorts staa t in de in heemse mythologie de kikker voor de kracht
vall wate r. zowel het doorsijpelen dat uitholt.
als het reinigcn door eC Il sibibll.',i en het he len
doo r ondcrdo mpe lin g. D~ kikke r gee ft ste un en
energie cn 7ij n gekwaak kan dond er. weerlicht
en rege n o proepen, Ne t als de krac ht va n WOOl"-

den. De kracht va n woorden blijkt oo k wel uit
dc soms henige n:actics die de recensies op de
lit eraire pagina teweegbrengen.
li et ontwikkelen va n een eigen Surinaams
perspec tief is va n belang doordat te la ng meningen lIil het buitenla nd klakkeloos zijn overge nomen. Dnarbij is de aa ns luitin g zowe l op dc
e igen be lev in gswere ld en realiteit a ls o p di e
van de regio een geLande ontwikkeling. Dat
hierbij kwaliteit snormen gehandhaafd moeten
blijven. is vanzelfs prekcnd. maar dat is - ve rwacht ik - wel aan Okopipi toevertrouwd.
Tussen droom el/ lI ·erkelijkheid is ve rkrijgbaar via de bock lmnd e l. U kunt cont act
op nemen met Uitgeverij Okopipi op de vo lgende adressen: Postbu s 1719. Paramaribo. tel.
00597
4338 11
/
3 15733.
c- mail:
c handravb(a sr. nel. Contac tadres in Nederland :
RobCrlinc Romcny. Postbus 15681. 100 1 ND
Amsterdam.
tel.
020-6275383.
c-mail:
rron1cny (p wxs.n l.
Peter Sa nches

Wim I ()e/: Vrlldlfl'lI in Slirillame. 111 Nederlal/d Ie koop hij o.a. l erelligil/g OIIS Silril/ame
(?f" I'oor //leer i/~!hrll/{lI;e kali //Iel de (lllIeu/"
Itw·dell gemaild VEERWN(a1SR.NET Pf·U.""
+/- NLG 41i.liO.

\Vim Vee rs passie li gt voor namelijk in de
kweek van tropi sc he vru chten waar hij actief
st udie va n maakt. li et bo~k is hel logisc he \lervolg op ee n rec ks s\\ccesvo lle weke lijkse él n ikelen in hl!t dagblad De H-esl ove r een periode
va n ruim ee n jaar (mei 2000 - juni 200 1). Het
gaat hier niet om zo maar ee n bundeling va n di e
artikelen mBar deze z ij n bijgewerkt c n aangepast.
Res ulta at is ee ll prachtig uitgevoerd bock
meI sc hitterende foto's va n de hand van de
auteur ze lf. Hel bock bew ijst dat cr in Suri nam e
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oo k moo i ve rzo rgde boe ken kunn en wo rden
uitgegeve n. Vruchten in Suriname is een fotoboe k met tekst en is in eige n be hee r uitgegeve n
met medewe rkin g van Co nse rva ti o n Int ern ati ona l. Vee r wil met het boe k ee n bee ld geve n va n
de meest voorkom ende vru chte n en we lke inheem s z ijn en we lk e ni et (pA) . O ok d e herkom st va n dc vrucht en wordt aangegeve n en
wa l erm ee gedaan kan word en. Zo komt Vee r
tot dc co nclu s ie dat de sa menste lling va n S urina mc's vru chlenwe re ld ee n wee rspiege ling is
van on ze cultuu rgeschi ede ni s (pA).

Veer kies! voor de beschrUvÎng van de
meest voorkom ende vrucht ensoo rt en en ni et
voor een ve rh ande ling van de S urin aa mse plantenwere ld . Va n elke beschreven vruc ht is ee n
En ge lse ve rta ling o pge nom en. Ve rm e ld WO f den de Latijnse naa m , de naam in het S ranan e n
de Enge lstali ge naa m . Ee n tekortkoming is dat
ni et de Nederl and se naam is ve rm eld. Mi ssc hi en dat dit in ee n vo lge nde druk ka n wo rde n
gecorri gee rd . De tweeta li ghe id va n het boe k
maakt hel ook een uitsteke nde handl e idin g
voo r toe ri sten. Die kunn en nu makkelijke r de
vru cht en identi ficeren.
Gez ien de bepe rkt e om van g va n het boe k
(104 pagina 's) hee ft Vee r z ich keu zes m oeten
stell en. Soorten al s paran oot , saw iranoot, g ranaatappe l e n pomme roos ko nden ni et worden
opgenome n. Oo k is d e behandelin g van de
C itrus famili e beperkt (p. 5). De beke ndere
soorten als s inaasa ppe l, mandarijn en g rapefruit zijn wegge late n. Dit is beg rijpe lijk maa r
toch wordt aangeraden om deze in een volgend e druk op te nemen ter compl eterin g va n

het overz icht. A nde rs valt ni et te rec htvaardi gen dat onbekendere soo rt en a ls ackee (p.24 ),
l11undu (p A6), mangi sta n (pA8), nootm uskaat
(p.68), sapote (p.78) en kepe l (p.86) wel worden opgenome n.
Vee r maak t duide lijk we lke soo rt en inhee m s z ijn en we lke ni et. Vru chten waa rva n
gedacht wordt dat z ij inh ee ms z ijn blijken geïn troduceerd te zijn al s ond erdee l va n o nze ko loni ale gesc hi edeni s e n zo ko m j e lo t leuke en
ve rra sse nde o ntdekkingen. Zo komt C uraçaose
appe l (p.92) ni et uit C uraçao maa r uit Indonesië. Bi rambi (p.20), Fransma n B ira mbi (p.2 1)
en po mm era k (p.90) z ijn ni et inh ee ms m aa r
ko men ook uit Indo nes ië . Bredebon (p. 14)
ko mt uit het Still e Oceaa n gebi ed, lemm etj e
(p.32) ui t Noord Indi a o f Ma le is ië en dya mun
uit India en S ri Lanka. Inh ee ms z ij n onder andere kasyu (p.6), monkimo nki ke rs i (p A4 ),
sw itbonki (p.50) en maripa (p.60). Ee n vru cht
waa rvan ik ni et wi st dat di e in Surin ame voo rko mt is duku (1'.52). Deze vrucht boo m komt
oorspronkelijk uit Indon es ië en wo rdt o nd er
and ere b ij Lc lydorp vrij vee l doo r Java nen ge tee ld.
Vee r hee ft met Vruchten in Suriname ee n
moo ie in troduc tie va n de Surinaam se vr uchtenwe re ld gegeve n di e navo lg ing verdi ent. Het
is te hopen dat ee n vervo lg e n uitbre iding va n
het boek pl aat sv inde n. Hi erin li gt ee n dankbare
taak weggel egd voor een va n de Surinaa mse
uit gevers zoda t dit ni et door de auteur in eige nbehee r hoe ft te geschi eden.
Peter Sanchcs

/rene Ro/fes
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ontvouwde. Een hindostaa nsc en creoo lse
kantoorgc iloot kwa men will eke uri g dc kam er

HeLartikel ' De Saramakaanse vrede in heLS rananton go" (opgenomen in de Oso 2000- 2) is gesc hreve n door Wim J-Ioogbc rge n & Thomas Polim é. zoal s aangegeven staat in de inhoudsopgave. He laas stond bij het artik e l ze lf ee n fouti eve auteursvcrm c ld ing(Okke ten Have & Thomas Polimé}. Onze exc uses aan Wim Hoogbergen. die al s eindredacteur van d it blad na tuurlijk wel een beetj e beter had moge n opletten
bij de correctie van de drukproeven.

binnen wa ndelen en ve rnamen van Brum<1 wat
mij n plannen waren. en dat hij zich daa rm ee kon
verenigen. Wij bclootöen elkaar dat wij elkaa rs
cli ënten desgewenst juridisch zOllden bijstaan.
dat ik in Nede rland zijn cliënten iJl hUil
ve rblij fsrec ht el ijke za ken zo u bijstaan, en dat
hij voor mijn cli ënten in Paramaribo zo u optreden. Ik zo u het een en ander o p sc hrift stell en.
onder vermel din g van enige referenti es, zodat

hij kon nagaan of mijn bedoelingc n loepzui ve r
waren.

Mijn blikken doorzoc ht en zijn werkkamer.
HERINNERINGEN AAN EDDY BRUMA

Aan het p lafond bun ge lde ee n kreuk vrij e toga

di e ge huld was in ee n transparante plastieken
Frank W. King
In de zo mer van vorig jaar zoc ht ik besc huttin g
tege n de verzengende h itt e, onder de se rre va n
zijn statige kantoorpand in de binnenstad va n
Paramaribo. Ad voc atenkantoo r mr. E. J. Bruma
stond op een ge poetste koperen plaat geg ri ft aan
de geve l va n het pand . Ik ko n de verlei din g niet
wee rstaan o m het ge bo uw te betreden. Een Javaanse sec retaresse sprak mij aan vanacht er een
g la zenbali e. Ik w il de s lec hts ee n kort ges prek
heb ben melmr. Bruma. Ik had vooraf gee n afspraak gemaakt. hel gesprek zou gaa n over. .. dat
wilde ik zelf in persoon aan hem vertelle ll . De
sec retaresse liet mij niet door, ik diende ee rst
een afspraak te maken . Uiteindelijk. na vee l
gedeliberee r en op en nee r ge loop, gelukte h et
111 ij mr. Bn.\l113 te spreken. Het moment leek welhaast een in vervu lling gegan e kinderwe ns, die
de architect van de Sre.f1del/si. de onaflwnkelijkheid va ll Suriname, mocht sprek en.
Meester Brurna ontvin g mij hartelijk terwijl
hij aan de lun ch zal. A I knabb elend aan Zijll Surinaam se puntje za te n wij bijkans ee n uur te praten. Hij legde z ijn oren goed tc lui stere n, knikte
zo nu en dan inst emmend als ik mijn voo rste ll en

hoes. Sinds het acht decemberdrama in 1982 oefende mr. Brullla met waardigheid zijn nobe le
beroe p uit als advocaat voor de burge rij . Door
mijn vorige beroe p a ls rechtszaalve rs la ggeve r
kwam ik di cht er op de huid van mr. Brulll<l tc
zitten. Ik herinne rde mij het geva l in de rechtszaa l van een o ud e J-lindoslaansc onderwijzer die
zijn ZOO I1 , een eerstejaarsst ud ent Journ alistiek.
met ee n jachtgeweer heeft doodgeschoten omdat deze in een vlaag van band eloosheid de
li efde had bedreven met eell nog maagdelijke
jonge Hindostaa nse vro uw. Z ijn raadsman, mr
Bruma, voerde ce n s pek take l op. Ik sc hreefm ijn
pen leeg aan de sto rt vloed van woorden di e ove r
mij heen kwam en. Wat had deze cliënt tot een
derge lijk daad begeesterd? Ik zag hoe de recht er
na het pleidooi van Brullla door twij fe l werd
overmeesterd. De rechter was weken later lot
z ijn oordee l ge ko men. Het vo nni s was een straf
op maat.
Ik heb eve nzee r in mijn nadagen als ve rs la ggeve r in de rec htszaa lm ecge maakt het geva l van
ee n Afro-Franse sc hrijver, di e naar S uriname
waS afgereisd om e r een boek te sc hrijven over
de nazaten van de gev lu c.: hte negerslaven. D~ ze
schrij ve r we rd betrapt in het bez it tc zij n va n

Ow, T(jdschr{/i VOUI" SUI"inaamse Toalkullde, Le llerkllllde. Cl/I/uur ('11 Geschiedenis ]()(2): 366-373
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verdove nde 111 iddclcn, wat een overtreding bcte~
kcnde van de Surinaamse narcotica-\.vetgcving.
\-lij hoefde enkel L.ijn tijd in voorar rest door IC
brengen in een krapbemeten overbevolkte cel
om daarna. na hel zakelijke pleidooi van mI'.
BrU1l1H, zijn vrijspraak te horen vonnissen.
Bruma liet de rechter het bock zien dat deze
schrijver reeds op zijn naam had staan en het
manuscript over Suriname dat al welhaast af
\\o"lS. En nu besefte ik dat ik heimelijk met hem
had mee geple it. zij het met de pen.
Tijdens mijn studie aan de Vrije Universiteit
la:-> ik, vanwege voorbereidingen op mijn eindscriptie. over zijn llationa listi sc he gedrevenheid.
dat onanlankclijkhcid zijn droom was. dat hij,
loen zijn politieke partij [PNR] in 1973 deel uilmaakte van de regeringscoali ti e dc Nederlandse
delegatie met onder andere Jan Pronk en Joop de
Uyl onder druk zette door te dreigen dat hij de
onderhandelingstafe l LaU verlaten als zijn wensen niet 70uden v·/orden ve rvuld. Zijn leermeester prof'. mr. de Gaay Fortman sr vond hem
reeds als student op de Vrije Universiteit cen
opmerkcl ij ke persoon !ij kheid. Echte r, 1-1 indostaanse landgenoten warcn hem onwelgevallig
omdat 7ijn nationalistischc ideeën hen bcang~
stigdcn. Meester I3rllma dichte en schreef zijn
vo lk bij elkaar dat het een aard had. I-lij stichtt e
later een volksbewegin g, dic hij 'Wie egi sanï
noemde. 'Ons cigen erfgoed'. In archiefbeelden
zag ik hoc hij met gebalde vuisten op een 130diU11l op de dag van de soevere in iteitsoverdracht
de Surinaamse burgerij in de victorie van de on~
aflwnkelijkheid opzweepte.
In mijn onbedorven puberale jaren was
meester Brllma ministcr VJ n Economische Zaken. Om de noodlijdende enige Surinaamse su ikerLlbriek. Marii!nhllrg. voor de ondergang tc
behoeden bedachl hij een vo lk splan die hij
tooide met dc spreuk : kapoe (jil/ga 110 sjing, wat
zo iets betekent als: 'het is gee n schande om sui kerriet te kappen'. Ili erm ee bracht I3ruma een
heuse volksbewegi ng op gang. Zelfkoll hij geen
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su ikerriet helpt:n kappen omdat -70 vertrouwde
hij een tv-journalist toc - hij in een schidincident tijdens een overva l aan zijn halld gewond was geraakt. Mariënburg had het overleefd. dc plantage was gered en de machines
draaiden daarna op eigen wieken nogjarell door.
Na cle verkiezingen va n /977 trok Brllm<l
Lieh terug uit de actieve politiek. Na dc staatsgreep in 1980 was hij kabinetsfol'lll<.Heur. Toen
de voor een tijdje verboden oude politieke partijen de politieke arena weer mochten bestijgen
sprak Eddy Bruma hel volk publiekelijk voor
het laatst toe. volgens het vuurvaste ritueel: op
populistische wijze. met steken ondcr water.
Zijn imago was nict beschadigd I..! n zijn blazoen
was smetteloos gebleven. Hij was andcrs dan
vele landgenoten nict naar het buitenland gevlucht toen dc onanlélnkclijkheid Su rin ame nict
die welvaart op leverde die erva n verwacht werd.
Nog eni ge maanden geleden onderhielden
wij zowe l telefonische als schrifte lijke contac
ten. Volge ndjaar. zo had ik het plan gevat. zou ik
mI'. Bruma weer opzoeken op Zijll kantoor in
Paramaribo, 0111 wat bij tc praten. inzichten uit te
wisselen, evenwicht te zoeken en steun te vinden. Maar toen benauwde mij het ongerijmde
bericht. dat meester Brul11a de worsteling van
een roofoverval niet had overleefd. Ilij stierf In
het harnas van wie eg; sal/i, zijn eigen erfgoed.
hel land dat hij heeft helpen bevrijden van een
overzeese koloniale heerschap.
w

IN MEMORIAM PAT ER C..I.M. DE KLERK
(CssR)
Freek Bakker
Op 7 mei 200 I overleed paler Cornelis.lohanncs
Mariacle Klerk. Hij werd 98jaar. Paler De Klerk
ge noot in Suriname grote bekendheid onder
hindostanen. en dan voora l onder de hindoes.
Door ve len va n hen wordt nog altijd met groot
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respect over hem
gesproken, terwijl
hij al in 1953 Suriname ver liet.
Pater de Klcrk
werd in 1903 geboren in Noordwijkerhout. Hij wildc eerst
naar de kweekschool 0111 onderwijzer te worden,
maar een vriend van
hem
stimu leerde
hem zich aan te s luiten bij dc Redemptoristen , de congregatie die zic h wijdt
aan de bekcring tot
het rooms-katholicisme. In 1922 trad
De Klerk in en zes
jaar later, op 26 september 1928, werd
hij tot priester gewijd. Hij had in dejaren daa rvoor een studi e filosofie en theologie voltooid.
In 1930 vertrok hij naar Paramaribo, waar hij op
3 oktober aankwam. Hij werd kapelaan in de
Bonifatiusparochie. In 1933 ging hij naar
Nickerie, waar hij zeven jaar zou blijven. In
Wa ldeck bouwde hij het Heiligc-Geestkerkje.
Op I I maart 1940 kcerde hij voor vakantie
terug naar Nederland. Vanwege het uitbreken
van de Tweede Wereldoorlog kon hij niet terug
naar Suriname. Hij begon een universitaire studie in Leiden , Amsterdam en Utrecht. In 1945
maakte hij een begin l11et de voorbereidingen
voor een dissertatie over het hindoeïsme in Suriname. In J 946 keerde hij ve rvolgens terug naar
Suri name voo r vervolgonderzoek.
Over zijn proefschrift vertelde hij: ' Ik probeerde als Christen Ie begrijpen wat het H indocïsll1e is. Ik heb getrac ht ee n eerlijk en positiefportrel te geven van het Hindoeïsme zoals

dat in deze beledcn werd door de Hindoestanen
in Surinamc. ( ... ) Ik heb zoveel mogelijk plechtigheden bezocht en bezoekers en pandits ge~
sproken. Hun informatie heb ik gelegd naast de
informatie die ik gehaald heb LIj! de literatuur.
Zo heb ik een beeld geconstrueerd over het
Surinaamse Hindoeïsme' ( Hira, 1998: 6). Een

vriend van mij herinnert zich nog goed hoe hij
pater de Klerk achter op zijn bromfiets over de
dijkjes van de polders in Nickeric voerde 0111
hem van de ene pandil naar de andere te brenge n. En wie het voorwoord in De Klerks boek
leest, stuit op eell indrukwekkende reeks van inderdaad de meest vooraanstaande pandils die
Suri name in die periode telde. Op 14 maart 1951
was het zover. Pater De Klerk promoveerde in
Leiden. Maar hct materiaal voor lIet proefschrift
was zo omvangrijk dat besloten werd dc
oorspronkelijke studie in twee delen uit te brengen. Alleen het tweede deel zou als dissertatie
dienst doen. De titel daarvan was CulIlIs en ritueel van hef Orthodoxe Hindoei:"me in Suriname. Het eerste dee l, oorspronkelijk bedoeld
als inleiding op het tweede deel, we rd twee jaar
later in 1953 als afzonderlijk boek uitgegeven
onde r de titel De ImmÎgratie der Hindoslanen in
Suriname. Beide boekcn ge lden als standaardwerken. Uitgeverij Amril in Den Haag bracht in
1998 ter gelege nh eid van de herdenking van 125
jaar immi gratie va n Hindoslanen in Suri name
beide boeken in één volume uit waarin ook een
korte inleiding is opgenomen over het leven van
pater De Klerk.
Na zijn promotie keerde De Klerk terug naar
Suriname, maar in 1953 vertrok hij weer naar
Nederland, waar hij benoemd was tot retraitepater van het Petrus-CanisÎlIs-Retraifehuis
van de Redemptoristen in Bergen (NH).
In feite is hel een wonderlijke zaak dat deze
gelee rde en tevens geestelijke na het voltooien
van zijn proefschrift slechts twee jaar in Suriname gewerkt heeft. want Dc Klerk was aan het
begin van de jaren vijftig waarschijnlijk de
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meest gekwalilïeccrde theol oog di e de roomskathoi ieke kerk bez.'!! voo r de contactcllmet h illdoes in Suriname.
In Hindo /'{//II11 (200 I : 19) schree f de hi slO-

ri cus I-lans Ram soedh: 'Volge ns mensen di e
hem persoonlijk hebben gekend, zou zijn ver,reK uit Suriname door de hoogs te kerkelijke
autoriteiten zijn gelast vanwege zijn al liberal e
opva ttin ge n over het hindoeïsmc.' De roo ms-katho lieke kerk was blijkbaar nog ni et toe aan de
openh eid w aann ~c De Klerk hindoes tegemoet
trad.
Ook in Nederland was De Klerk toen hij daar
in 1953 aa nkwam de th eoloog met de bes te achtergrond voor het opbou wen va n goede co ntacten meI hindoes. maar in di e tijd woonden nog
hee l wcini g hindostan en uit Suriname in Nederland .
In Surin ame was De Kl erk voorstander va n
een evan ge li satiemethode w<.wrbij het chri stendom we rd gezien als een verrijkin g van het eigen
hindoeïsti sc he cultuurbezit. In /942 schreef hij :
' De laak van de Chri sten-mi ssionari s is aan te
toon en dat de Hindoe. wannee r hij C hri s t~ 11
wordt, nie t ten vo ll e breekt met zijn eige n re ligieus cultuurbezit. maa r dat hij wat sc hoon en
goed was in Zijll eigen opvaltingen. ve redeld en
ve rrijkt te ru gvindt in 't Chri stendom' (De Kl erk

in de ziel vindt door de ge nade ( ·gra ria
sancti/icol/s ') in de Indi sche ziel een vru chtbare
bodem.' Met andere woorden, uiteindelijk is het
hindoeïsme voort gekomen uil dezelfde God die
Jez us Chri stus bezielde. De oo rsprong win de
hindoerelig ie en het geloof in Jez us Chri stus is
God ze lf. En God is g rot er da n de kerk allee n.
In J 955 werd De Kl erk pastor van het kl ooster va n de Redemptori sten bij de O ll::e-Uel'eVrol/ \!'eke/"k aan de Keize rsg ra cht in Amsterdam. Toen in 1985 hel klooste r werd opge heven,
verhuisden de bewo ners naar Al ariëngaIJrde in
Warmond . Daar is pater de Kkrk overleden. Bove il de ove rlijd ensadve rt entie stond:

KOllllt eilige Geest.
!'(: /ï'1I1 de hor/eli Wil/ Uil' gelo\'igell
en olllsreek;1I heilitet \ ' //11 1" \'C/ll//I I' /i e.fi/e.

Deze woorden zijn een duid t: lijke ve rwij zing naa r zijn gedac hten ove r de ve rhouding lu Ssen het hindoeïsme en het chri stelij k geloof. De
Kl erk wilde lieve r ve rbind en dan scheiding maken.
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I MEMORIAM JAGGE RNATH
LAC IIM ON ( 191 6 - 2001 )
Hans Ramsocdh
Op 19 okt ober 200 I overleed Jaggernath
Lachm on in Den I-laag. Hij was hier al s leider
van een Surinaarnsc parl ementaire delegatie op
bezoek. Op 2 1 septel11berj .1. is hij in Surinamc
nog op grootse wijze ge huldi gd in vc rband met
zijn SSC ve ljaard ag, Lachl1l oll is de vierd e politi eke leider in Suri nn me di e in ee n tijdsbestek
van ee n jaar kwa m tc ovcrl ijdcn. Ee rder ove rl eden Eddy Br1l11la (U 6 novcmber 2000), I-Ienck
Arron (U 4 december 2000 )en Fred Derby(U 19
mei 200 I ). M ei hCl overlijden van Lachmon verlies t Surina mc een va n zij n grootstc politieke
leide rs.
Lachm o n we rd op 2 1 se ptember 1916 in het
district Nickcri c geboren. Hij vo lgde de opleidin g tot praktizijn (advocaat) waarna hij zich in
1939 als ze lfs tandi g ad vocaat vestigde. In 194 7
werd hij voo rzitter van de HindosIClClns-JaVC/ (/JJ5e Politieke Par lij cn in 1948 van de Verenig de:' Hillc!os/a(ll/se Partij (VIlP). Met de opri chtin g van dc V}-JP werd hij de onbetwi ste leider van het Hindosta anse vo lksdecl. Bij de alge111cne ve rki ezinge n in 194 9 werd Lachmon voor
het ee rst als parlements lid ge kozen. Hij zou tot
aan zijn dood parlementslid blij ven . Samen met
pater Weidman va n de kath o lie ke Progress ie\'e
SuriJ1aamse Vo/k.'parrij (PSV ) was hij een vall
de belang rijkste voo rvec hters van hel algen1cen
ki es recht.
Lae hm o ns ge hele politieke loopbaan stond
in het [cken van eCl1l11issie: de emancipatie van
het hindoslaansc vo lksdeel en de verbroederings po liti ek. De verbroederingspolitiek
moes t in zijn optiek leiden tot de vreedzame
coëxi stentie tussen de diverse bevolkingsgroepen en dc politieke machtsdeling en samenwerkin g tussen hindoslancn en creolen in
Suriname. De vc rb rocderin gspo!itick kon hij

realise ren door de poli tie ke samenwerking met
Johan Pc ngc l, de IClder vall de creool se Nationale partij Suriname (N PS), in de j aren vijfti g
en zes ti g. Door dit po liti eke verbond kon hij de
politieke en maatschappelijke emancipati e van
de hindoslaansc bevo lkingsg roep bewerk stelli gen . Vanwege zijn ro l in het ct11an cipaticproces
va n de hind ostaan se is hij weleens de ' M o:::es
VGn de H i lldosta ll en ' genoemd .
Lachm on hec htte zee r sterk aan behoud va n
de koninkrijksbanden. In zijn opti ek was de 0 11 afllJnk elij kh eid geen reële optie. Hij was tevreden met de ruirnt c die het Statuut reeds aan Suriname bood. Men moest vol!!ens Lac hmon eerst
we rke n aan de ccono l11 isch ~ ze i fstand ighe.ill en
dan pas pra ten ove r de po litieke onafhankelijkhe id. Uiteindel ij k ging Lachmon op dit punt
overslag nadat partijgenoo t H indorie in J 975 de
partij verli et en zich aa nsloot bij de rege rin gscoalitie 0 111 op di e manier de onafllankelijkheid
parl ementair mogelijk te maken. Lachrn oJl zei
later dat hij met dc onafllankelijkheid instemdc
om racial e botsinge n te voorkomen. Ook na de
onafhankelijkheid bl ee f hij streven naar goede
betrekkin ge n mei Den I-laag. Hct is welli cht ni ct
toevallig dat Lac hm on uit ge rckend in Nederland is overl edell. het land waa rvoor hij WanllC
gevoelens koesterd e, wamm ce hij eige nlij k
nooit de banden hee n willen ve rbreken en dat
naast Suriname ook voor hem een moederland is
gebleven.
In de j aren ta chtig kon Lachl110n als leider
van de hilldostan en uitgroeicn tot nationaal leider, de politieke sta bilisator. de vader des vaderlands en de éminence grise va n de Surinaamse
po litiek. Hij was de architect van het politieke
bes tel van de post-militaire period e waarmee hij
teve ns dc bas is legde va n de rev italiserin g van dc
oude verbroederin gs politiek. Hoewel Lachmon
vijftig jaar eell prominente politieke rol vervulde, aanvaa rdd e hij niet dc con sequenties van
zijn politiek leidersc hap. Hij hee n altijd afgezien vall po litiek- bestuurlijke fun cti es.

Berichfen & COIII/lU:'lIf(/(/I'

'Papa LIldI' odl.:ndc macht het liefst onzichtbaar uit en koos als parlcmentsvoo rzitlcr
voor macht zo nder ri sico. 52 jaar ee rder wist
Lachmon de afzonderlijke hindostaansc, politieke panijen 0 /11 IC' smeden tot dc VHP. De
paradox is dal zijn overlijd en nu oo rzaak is van
een mogelijk uiteenva llen V<l n de VHP. hetgeen
samenhan gt met zij n leidersc hapsstijl. Hij was
al di e jaren voorzitter van de part ij bij 'gebrek'
aan tegenkandidaten. L3c hll1on IOlcreerde binnen de partij gee n onafl1ankelijke geeste n en
eiste va n zijn volgelinge n absolute loya liteit. Hij
ve rtrouwd e teveel op zijn oude macht en was in
de jaren tac ht ig en negelllig n ier bereid cic mncht
Ic delen . In 1996 werd hij geco nfronteerd met
een scheurin g binnen zijn partij waarbij de
hande/s fa ctk zich afscheidde. Deze scheurin g
hin g ook samen met het ge brek aan democratie
en transparantie binnen zijn panij. Over zijn opvo lg ing hee lt hij zich curi eus genoeg nimmer
uit ge laten. Gevolg is dan ook dat de partij een
aantal [<lcties kent di e al vas t de messe n aan het
slijpen zijn en azen op dc erfenis va n Lachmon.
Ilil!rmee nemen ook de pol iticke ri sico's voor ci c
huidige regerin gscoalitie toe. Met het overlijden
van Derby en LachnlOrl verlies! de huidige rege·
ringscoalitie twee belangrijke steunpilaren.
Vijftigjaar lang bleer LachmoJ1 hamercn op
de vreedzame coëxistentie. politi eke macht sdeling en sa menwerking al s noodza kelijke ingrediënten 1/001' po litieke en raciale stabiliteit.
Politieke asp iraties va n hindostaan se zijde wist
hij te temperen door sh:eds tc rc-fercrcn aan de
ra cia le strijd en spanninge n in het buurland Guyan a. In tegenstelling tot het buurlanu Guyana
hebben kucnte antagonistische spanningen tussen hindostanen en creolen in Suriname niet geleid tot ra ciale strijd. Lachmons harmoniemodel
hee ft hiertoe zee r ze ker een belangrijke bijdrage
ge leverd. Dit is voor Suriname zijn grote verdien ste geweest. Met zijn heengaan ve rli est Suriname een groo t nationaal leider.

37 1

EX POSITI E: SLAVEN EN SC HEPEN - EN K EL E REI S. B ESTEMMING ONBEKEND.
ZWA RT IIOOFDST U K : Nederlands Sc hee pvaartmuse um IC Amsterdam van 20 se ptember
200 I tot ~ nmet 29 se ptember 2002.

Dorinc va n Hint e~ Ru stw ijk
Vanaf 20 ~e pt elllbe r i:-i in het Nederlands
Scheepvaartmuse ulll de expositie Slo\'(;' 1I el/
Scfle{Jelf Ie bezichligc n. In dc folder. met op het
voorb lad ee n afbeelding van e..:n slave ntransport per sc hip. wordt aangegeve n dat de bezoeke r meer over het tran sport va n de ·= lI"or{/.:'
lading' te weten zal k 01l1~n : ' Ervanr dat de
2cevaart gcsc hiedcnis va n Nederland mee r is
dan ee n aaneenschakeling va n heldendaden.
Vergelijkbare sc hepen waarmee I3ritten en
Spanjaarden werden ve rsla ge n. zijn ingeze t 0111
honderddui ze nden slave n nanr AmcrikLl Ic vervoeren. De tentoonstelling omval oorspronkelijke documenten. zoals historisc he afbeeldingen van Suriname en ee n journaal va n een
sla ve nschip. Negen verhalen van ge tui ge n vo rmen de leidraad V<l n dc e.x positi e.'
Ter ge legenheid va n de ex pos iti e i:-i het bock
EI/kele reis, h(!SfelllllJillg cJlfbl!kend uitgegeven
door Prim<:lvern Pers. 1-1 cl behandelt verschillende as pecten va n de sla ve nhandel. Daarnaast
is in het Scheepvaartmuseum op 16 nove mber
2001 een tentoo nstelling geopend. sa 1l1 e n ge~
stelel door de Anrillimmsc kUllslenanr Ge rald o
Steven Pinedo. di e de öfgelopen jaren een deel
va n zijn t. : reatic ve werk gewijd heeft ~w n hCI
s lavernij ve rleden. Aa n de hand va n schilderijen.
bee lden, foto's en documenten heeft hij een \C1llaonstelling samengesteld die zijn visie op het
ve rl eden ve rbeeldt. De tentoonstelling va n
Pinedo. eerder tentoon ges teld op Cuba en
Curaçao. is te zien tot 25 feb ruari 2002 . Bezoekers va n het muse um worden op de le manier in
staal gesteld kennis te nemen van twee visies op
het sla ve rnij ve rl eden: de visie va n Pincdo (:n van
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de same nste ll er(s ) va n de te nt oo nste ll ing S laven
e n Schepen.
Ter ge lege nh eid va n deze ex positie organi seerde het Nede rl ands Sc heepvaa rtmuse um
op 2 november 200 I een symposium Ovcr de

Trans-Atlanti sche slavenhandel. Verschillende
deskundi gen lieten hun li cht schijnen over de
th ema 's s lave nhand e l en s lave rnij .
Dom de edu ca ti eve di e ns t va n het mu se um is
tevens ee n spL!c ia lc speurtocht sam engesteld bij
de tent oonstel! illg S laven en Sc hepen. Voor leerkrac ht en en doce nt en is ee n spec iaa l o nderw ijspakke t beschi kbaar.
De ex pos iti e kem vij f gedee lten: Moeder
Afrik a, S laven va n Nederl and, S lavernij e n Verzet, Naza ten, Commentaar Bezoekers. Deze o pzet ko mt de ove rzic hte lij khei d zeer ten goed e.
Somm ige the ma's word en echt er naa r mij n menin g Ie sUll1l11 ie r c n SOm s o nvolled ig beha nde ld .
De expos it ie is op trad iti one le w ijze vo rm
gegeven met de ge bruike lijke Illuseal e midde len, zoa ls hi sto ri sche prente n aa n de Illuur en
o bjecten e n doc um enten in vitrines. Gespro ken
getui ge ni sse n z ij n (c belui steren door aan ee n
koo rdje te tre kken bij het po rtret van de desbetre ffend e vert e ll e r. Jamm er ge noeg is ni et dui de lijk aa ngegeve n we lke handelin g verri cht
1110et wo rdc n 0111 kenn is te nemen va n de vaa k
in teressa ntc ve rha len van dc 'wiking " eculs·.
Vee l bezoekers lopen daa ro m hie raa n voo rbij .
De aankl edin g van de ex pos iti eru imte, di e
o nderverdee ld is door midde l van doorz ic ht ig.
zwarte v itrage c n bed rukll1l et te ksten over mensenrechte n en afbee ldi ngen van s laven, is geslaagd e n zeer s uggesti e f. Er is he laas s lechts in
ge ringe mate gebruik ge maa kt van mo dern e
audi o-v is ue le m idd e len, waa rd oor sOll1mi ge in teressa nt e presc llt at ies te stati sch zijn en -vooral
het j o nge, zappende publiek - minder zull en
aan spre ken. Ee n cat alogus o f ee n uit gebre id ere
uitl eg bij de a fbee ldin gen en o bjec ten zou ze ker
de publie ksv ri endelij kheid heb be n bevo rderd .
Pcr s ia l va n rekcnin g is dit as pec t va n de roem-

Tucht c va derl a ndse schee pvaartgesch ieden is
aa n vee l bezoekers o nbekend.
Hel is cen uitstekend initiati efen werd hoog
tijd om de keertijde van de Nederl andse Go uden
Eeuwen de ro l van Nederl and hieri n voor een
breed pu bli ek vaa r het voetli cht te brenge n. De

ve rschillende ac ti viteit en. waar de ex pos iti e een
onderdeel van is, is een goede stap in deze ri c h ~
ting. Ee n bezoe k aa n deze ex pos iti e is a ll esz ins
de rnoci te waa rd .
Voor meer in formati e: www.scheepvaartmu seum .nl of
Icl : 020 ·5232222. AJ n.:s: K,It1 cuburgerplein 1,
10/ 8 KK Amslcn hlm

WI RUTU; T IJDSC HRI FT VOOR SU RI NAA M SE GENEA LOG I E
De Stichting 1100 1' Surinaamse genealogie
waa rop wij de lezers reed s eerd er atte ndee rde n,
gee ft nu oo k ec n eige n tijdsc hrift uit: Wi RUIL! .
Het eerste ntl 111 Il1 c r va n j ti Ii 200 I bevat arti ke le n
va n Jea n Jac qu es Vrij ovc r Abraham George
Eli is ( 1846- 19 16), Ee n Ne derl and se mini ste r uit
het beg in va n de 20 ee uw met Surinaamse wortels, va n S ig i Wo l f ove r het s lave rn ij monum ent ,
va n Pieter Bol over vindplaatsen voor S urinaams fa l11il ieonde rzoek en een lijst va n
S uri naa mse kranten en hUil vind plaa tsen.
Het tijd schri ft Wi Rutu is, naas l de we bs ite
(www.suri naam segenea log ie) eén va n de belang rijk ste medi a waa nn ee deze genea log ische
Sticht ing info rm atie aa n de do nateurs w il ove rbrenge n. Het li g t in de bedoe li ng van de redact Îe
het tij dsch rift twee kee r per jaa r ui l te bre ngen.

HI STORI SC HE DATA BAS E
VIA INTE RNET

SU RI NAM E

De Hi sto ri sche Database S uriname (HDS) is de
verza melnaar\1 voor een reeks onlin e data base s
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met persoonsgegevclls over de bevolking van
Suriname in hel verleden. Het idee voor de HDS
is ont w ikke ld door Amrit consultancy in Den
Haag in samenwerking met het Algemeen
Rijks~lI·chicfen het Instituut voor Maatschappij
Wetenschappelijk Onderzoek ( IMWO) 111
Paramaribo. De \-I OS i~ vooral bedoeld voor
mensen mei belangstelling voor ge nealogie. zowel binnen al~ buiten Nederland, waarvan de
stamboom ge heel ofgedeeltelijk geworteld is in
Suriname. Her internet adres van deze webs ites
is wW\V.':ll"chiefnl/ radl De Hi stori sche Database
Suriname zal voorlopig bestaan uil ee n drietal
webplatforms:

Arheid op ('Ol/lH/ Cf
'Arbeid op Con fra ct' beval databases met gegevens over de (Aziat ische) immigranten die als
(contract)arbc ider sinds de tweede helft van ue
1ge eeuw naar Suriname kwamen en hun nak omelingen. De databases zijn gemaak t aan de
hand van de Surinaamse immigratieregisters.
aanwezig in Paramaribo. Op dit moment z ijn
binnen Arbeid op Contract te raadplegen. de al
eerder in deze Oso genoemde Hind ostaanse database, de Javaanse database en de eh i ncse dal.1·
base.
Vrij il/ S/lriname
V rij in Suriname is een plat f"orm voor databases
met gegevens over vrijgelaten Surinaamse slaven en (andere) vrije z\vanen. De databases leveren ook de nodige gegevens over voorma li ge
shlVenhouders. De bestanden zijn in hoofdzaak
gebaseerd op archiefbronn en in het A 1gemcen
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Rijksarchiefin Den Haag. Op dit moment is binnen Vrij il/ Suril/ame te raadplegen de database
'Surinaamse mant/missies 1832- 1R63·. Ove r
een aantal maanden za l hieraan worden toegevoegd een database. over zwarte ~o 1claten en
vrije arbeiders (ca. 1770 - ea. 1850).

Kv/onie SuriName
.Het platform Kolol/ie SI/ril/mlle woro t in het najaar van 200 I actief. Hi er wordcn databa ses geprese nteerd over personen en hun gezinnen die
als kolonist.mililairofkoloniale beambte in Suriname leefden. veela l van Europese herkomst.
Als eerste database zal op dit platform zijn tc
raadplegen de database Boeroes (va naf 1845)

OSO-COLLOQUIUM 2002

Op initiatief van de Vereniging Bcthesda di e in
2002 honderd jaar beSlaat, za l het Osocolloquiulll van 23 november 2002 als thema
heb be n' lepra in Suriname' . Tradit icgctrouw za l
hel colloquium worden gehouden in het
Soeterijntheater van het KIT Ie Amste rd am. Diverse spreke rs zu ll cn op aspecten van deze vroeger zee r gevreesde en nog steeds nict uit·
geroe ide ziekte in gaan. In 2003 zal daarop mwsluitend her themanummer van Oso over lepra
gaan. Auteurs die Over genoemd onderwe rp ee n
bijdrage willen leve ren, kunnen zich in verbinding stellen met Wim 11 00gbergen, de eindredacteur van Oso.
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Amsterdam Center tor
Language and

;andori lfl)wanadoo.nl

COlllmunication
Universily of Amsterdam
Spuistraat 21 0, room 307
10\ 2 VT Amsterdam

Or. Rosemarijn Hoefte

Or. Cynthia Ringeling

KITLV, afd. CARAF
Poslbus 9515
2300 RA Leiden

Jacob van Artcvcldestraat 27-J
1061 CH A Il1s\erdam
caringc 1in~«D halmai I.com

Or. Wim Hoogbergen

Wim Rutgers
Universiteit van Aruba
P.O. Box 5

Drs. Welmoed de Boer
Pla redactie De West
Or J.c. de Mirandastraat 2-6

Paramaribo
wclmoeddeboer@holl11ail.colll

Instituut voor CLilturele
Antropologie

I-Ieide lberglaan 2
3584 CS Utrecht
w.hoogbergen@fss.uu.nl

Drs. Aspha Bijnaar

Oranjestad, Aruba
tin i varuba ({v setarnet. a\V

Drs. Aric Boon1crt

Drs. Ok kc len Have
Aphroditcdrcef7
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Peter Sanchcs
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VOOR l iET AA1\ B1 E[)El\ VA)!

KOP IJ
,\ rtikl'l~n:

:\ r! ih kn I<'ürckn in g ~di~ nJ biJ de eindredacteur
{Wim l loogbergenl. D~ t ~bl Ji ~ nl Ji gitaal k "uru~' J1
aang:d el(~nl, op d i ~kcl1c of nis a!ta(h~d lik Jan
\\_h(l(l b!ben.! ~IJ (<i hs \1\1 o l. [)e e indredacte ur toe ts t dc
aan g~bouen kop iJ aa n de hanJ van u ~ ,ulgt:nd.: (fu ]'me le)critc ri a:
Olll\Ung ma\ illHla l h,OOO woorde n (i ncl us icfnotcn ~n l i t eta1iJ u lliJst) ,
Ik! ,lI1ikd begi nt l11~t ecn inlei di ng in cursief.
waarin (k docls tl' lling \\'ord! ~atlgcg c\'cn . Verdcr
Jie'nt hct artikd een duidelij ke opbol! I\' te hebben ~ n
een Jfsli li ting _
1!ct art ik cl lll ü ~1 ni~U l<'e inforIllU tic b~\~tt e n : het
ma g nie't al eluers zij n gep ubl iceerd of a~ngebod ~ n .
De te ks t dient Ie \\,(l rd ~n aa nge leverd in \\'ol'd met
d~ \ ()Igen uc opmauk :
Le tt ert ype l il11t_'s N~ w Roma n_ 10 pUlli.
11et ~n ik e l be li\ltu;; " en k()rj ~, (orlll:lak , lutenyrc.
kk in kap ita~ I) ,
Dc ttkst is inge de eld in a lin e-<l 's, k llla k~1l uoor ~('n
harde rc turn aan het cinde van de a lin ~a (ge~n
spmi~s . g~en tabs. gc~n \\ it]' ~g<:ls).
ln dic n gtb mik g<' Ill~ ~kt \\ ord t \'~n !~ b~lle n en /of
a ibe ~ l din g ~n diell t d ~amaa r in de tekst tc worden
\ tr\\'eLe n (dus in de tekst bij \ ' ourb~'dd : Lio: tabd 4),
Dç ta hellen en afhee ld in gc n nu millerc n, Tabellen
.:n afb.:elding l'n h~ bb~ 1l ~~ t1 tite l en ~en bro nvCfmeid ing.
lk lito:ratu urlijs t dien t opg ~Tll aa~ t tc l ij n \'olgc n<
Jc O\U-\lnkwij /_O: (;i c hilTI'oor ee n r,'cento: Ow:
Io:t op Je jui ste vo lg orde : kt oo k op: uc pbms va n
uitga \e + uitgeve r ).
Lik ra !Ullrn: rw ij zin g':lI g ~-,; chic ucil door k wr"Ijzen naar auttur - J ~Jrtal + p ~gina in ue- tebt
tus se n haa kje s (bij l'oorheeld: (V~n Licr 1')49 (7)
Dus g~en litemtu ll]' Il1l1otçn!
Jnd ie n gecitecrd of geparMras<,erd \\ ordL d i ~n t ,11 tiid nilar ~en pagi na \ ~ \\ürd~ n \Crllçzen
i\ nik ekn \\orden niet in behande lin g gc nom cn ~ Is 7ij
niel ,lilTl dl';'::Ç rürm~ k eisen \ o ldo~ n . DL' r~ g ,' b g~ld~ n

70\\<,1voo r ~ ll1 e ll rS die op e' igen ini ti at iefanih'kn toc 7enuen, als \'oor auteurs die 0111 ee n tnj d rag~ (hIJloo rb ~c l d lil v~rballd ll1~ t O:L' II th~Ill 'lII u ll llllo:r) gn ra agd
LIJn, De " ind\e rJlu \\ oo rMl ijk he-id hie' ['\ ()o r ligt bij de'
einureuact eur, Indien dc k'lPIJ aa n ho, en , Cnlli' h k ~ i ·
s~n 1()IJoc t, ,,()I'ut uo:' ()l gL'II J~ rouk gL' \\l lgd
De e i nd red~cle u r st uu rt cl,> kopij na ar twee' beoorde laars (twec rcdaCl ie lcden. of indien ()n\'() l d () en d ~
iI1 ho u udijk ~ ~x p<: ['!iso: in lk r<:d~lc t i<: ,WIl\\ ~z i g is: ~0n
redJc!iè'lid en één b lli tens t a~ n d~r) I n Ji~n be iden ~ k 
koord gaa n. "wdt hct an i ke i gep laats!. De eindro:ual" kur J~<: lt J~ g ~ I1uml" 1I b<:,lis,illg Ill ~~ aan (k auk uf.
Ongeveer tIl ec maande n \ ,lOf he t \ersc hij nen \ an de
ni,'u\\<: Ow. krij g! d<: auk llf do: t~b t uigita.1I ! U~ g L'ZUIi
de n, IliJ kan d~Mi l1 " IF i gi n g~n Janb rè'llge n, mils Ju iJe lijk ( in ee n tek st kle ur o;elllarkee rd) , De auteur hee tt
dalt <.:t: n w<:<.: k 'UOI' ~U ITt: c· t ic ,
]{cecnsh.. s:
[i)('11 (I(/II IH'Ci/sics .

M:l\ imn ~l

I (j()() \\-oordcn.

l nk,~r i ng: re~'~Tbi~ ui !~rIT i k

ach t weken na on tvangs t I'all het bock (ttll7 i] de Olma ng
(Ie
r1l bl içatie ee ll rui llle l-~ nid voor hct sc hrij'en 1';\11 de
reee' n, ie nodig ma ak!).
lI--1a.ximaal tw ee bOL'k cll pe r rcc en scnt PC I-Ow-nUIllmer telv ij hct nie t J n d~rs ka n. \-'cra nt \\oordcliJk heid
lti~ fI()()r Iigt bij d~ re c ,' n si~ rL'daneUh .
Oso \\"erkl met twee- re-ce nsie' r~ uacteul-en (L'én \ '00 1- hct
aannagen en dislribllercn van de bll ek ~n (l'~ter
Sandlt:,) en ~én 'UUl lk k b t r~J 'l cti~ ( Fre~k Bakk~r),
Wie een bo.:\.: \\ il recense ren. d i~n ! c() ntac t IIp Ie nL'Il1c'1l
liu I'ekl' Sanches : Q;;a nehes(1t wor ldo!l ljnc nl. l'der
st uurt elke d[i~ ,,~kt:n (a l ~ a!tadl cu lik I ia email ) ~ Cll
aa ngcpaste lij ST' nn te besp re ken boe ken Twn r de nuIl'urs di L' zic h op ZiJll rcc ~ns ie lij S! heb ben late n plam,en_ Rcccnsies die kbnr l ijn. d iencn te wonkn I U ~ 
gn:() nd~n aa n Fi-cc~ Hak k l"
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