TIJ DSC HR IFT VOOR SUR INAAMSE
ETTER KUNDE, CULTUUR EN GESC HIEDENIS

NUMMER 1, MEI 2002
JAARGANG 2 1

Red"",;c- ,," "dlll;,,;,'r"I;<'-<ldl""
\\ '" " I ln" " h" ,-,," 11
CU llUh'k \111'-n r" , I ,, ~ i c'
11<'i,I" lkrgh",2
1 ' ~ ,1 C S \ -l r,','11I
\\ ,){(1<l"h Q~';lJ"

("

1111

ui

~d, ' I'-" 1'1'('<'II,;c-redIlCf;e
Pc'ln ~<\l1ch,' ,
K \)n,-\\ilh,'l l11 in.IS1r<l:1I I~

2 ~ 11

,N'

oso

1 \ 1Z ~~ ll\\ ij k
,-"ç ll,i ~ I:~ (bc l l q, I N'd l i l1l~ i l , 1l 1

~h(J/I"(,III~III~"

1I,'d",'I;"l'lIlId
RlL'hl rkël,h lli i,k r
C LLIt Il LLNLLdic" "1Il 11 ~1 ~II"O \ '
Rid I)"n , ld
I k i n I' , [',c l
\I Juri1, 11.ls':m kh an

pcrj,,"r, in In,'i l'l1 i tl l \( l\~ " l hl'r
Ix :clra:lgl f I ~_- il',m i,'ul ic'rc'l1 l 0 1'( ~ 1_( b LLl 1,'n l ~lHh,' .1i:><J n n ~," , 'tl i'''ll'll i11 S''l1 l_Hl'I ,,1" 'llll,'<I\,l1l Cl])
(/'0" p,: r \ ücH lli l!x-laII1l S Ic' \ll ld",' l1 , [ ,'tl " C
'l' lï ' lgi ru':I" '1
\H'r«1 Ic",: ~~/'-' tl,k', ,- Ku il<-'l1 l"mi, c' "l><J llm',', cl ,,' Ill c'l," ,'I' ,',' I!
" ~d ~ rl'Lllcl, ~ ~ i r" ,- ,'k"l l i 11 ~ bl',cI,i kl. c'II , IIP,-dl \ c,-;,, ,, llI I,'
lx'u k,tl i"-'r \ IS,\-c ln lll -,'md I "i, l r'l n \l I1lI11 ~ I ' ,' 11 \ ,' n al d"I' ''''
\ " t'Il lc' kk ll i , " i,'u \\c' ,lbUll lil'" k un"" " l irh , çhril k l i jl. 1\1' SC" én bij hc'l " ,lIni ni ' ''':ili ,'-;"II",,; SIid 1li l1 S ms_C LL lturel l'
,_\I!I I\ ' I,,-'l ugi,', 1 1 ,' !( k lh ~ ,-"h "l! :, ~ S~-I CS l -l rëc'h L Icld ,, "i, ,'11 \ i" \l if)_: " '- 2 111 of l' " r c-m"i l: i Wi\IJ ,L gCli a f",u II uI.
]), ' Illc',',I,' 1 1I 1I1 )tll ~r, ,'"" ,Ic- \ <lri g,' i." ,,~ .mg l'1I/ 1 jn n (),~ k "crh,,,,r, I k pr ij, hien ,,.'r hëdr"" !;1f 111,- 1"'1' n UIllIll Cr.
l ' I. lI nT d~ h' L'\ ël1lp l.m:n Ic'ld')IlI' ch ( () _1( I,2 ~ ~ , : 111) ,'n

(j ~c' rt

~ - m "il hë' I ~ I lc-Il :

EEN

H "lf J AA A c I J~S E

U ITeAllE

VAN DE ST ICH Tl Ne
INST IT U U T TE R BE .(}" (} ( ~ I NG
.AN O E SlJ R INAM IST IEK

K,\.;k'C'd

(h'i!

Ik

,("" ch iJm lil ,',

~ ,'~r

~hp :lllC' Ell CnbrflJ '

,'i"

i \l 1 1I1J~\'1l (i J"',lIu,nl.

JOI1111 _,'dl1 lal1;
\\ i l li:" 11 \bn A I-!ill~
h h\ lil '\ 1<,,',h,,11
Eh \ 1')l1]
\\ 1111

RU ig,'"

Joop \'~ rn,)" ij
Sr gi \\ ,,11'
RedlId;"
K",.i " I'.u\ .- "
Fr l'd, Il:lk k ~ t ( t\'''''Il, i ~ , I
h a h " 'd.Fnti,,
Syl y ia ( i,,, , " ,\ i t
rl 'lr inë ,',,,,l l il1l, R"'1\\ 0! 1.
\\ï l\l l l (K, ~ n..:r~, n 1,' i n dr~d ,',l i ~ 1

~ l il'h , d \ ~ Il
1'~1èr

Kcm p" 1l

\ lc d

I lal" r"'l11wc'd h
p"lër S, mc hl', I rl'["h i,', I

Ik

Sli{'hlill~

lIJS

(i,'" I' ~~n h"l tj :v"li,i'i lij d,chri l't ddl ",[',,'h'- ll1I C\lHk r <Llh-

pK i;;" \ !m d e' ') li cli ll ll~ Irhli lllU1 lc' l' 1l~\c\rd ,' r 1ll~ ':In dl'
Su n " " mi,Ii,'K Ilib J_ Dl' S1ich1i ng , Id l l i ,'h 1 ~11 <in d ,k' , Ut dic' "I' hd S" fl ll'd " 111 cl " ') \lri" " <lI" '" 1""1. k'II,'L-kll E1 dc'_ n tl ·
Ill"" .:n ~",cllI ,'d ,'n h I ~ i n i ll ,-'r~ n , Ic' 1'~ \( H,krl' ll d l ill , 1",1,1
I, hOll,k'n, !'<l 1I, 1U w h ,k ') lid ll i 11 ~ (E1 IC',k Hl il ~l'\ c'r \ "n ,Ic,,' l'I c' H! "IiJn , ')! \ ,,,,>;' d. ' S.'i!di, ' LW! SIIi-i lilillW ,I":III ,j,, nrg:\Il i _
,,' ~ rt I IlS ~"tll' ( , I I<l'iLJ i ll lll n\ ,' 1'

,','11 ,'l' l u " ,' l l h~m.1 b i n ll ~ n ,k

') LLr i ''''''' h l il'k
L b ll ll d"" ak lll' " Ul IBS \\" ",k ll \ n." ,:,' 11 kd ,-a,c! """ f ~,, _
Ddll"ll" " " ~ l' ij ~ l'li dc' (ho 1(;<.:",' <1111 1,-,1~Il 1,,; bhë11 " r:lI i, I<)~
!;U1 lg lUI h,'1 Il lS _, .-.l ln'l' ll lll11

"'lil dl' SIi<-lrr;lIg IIIS

II,'II"",,,,,/'
I{ i,-, 1l ,·t'\~ l d

S) 1\ i" ei,,,,,,, il j \ <lor/i IlCr l
]),Hilll' \ 'Hl I lul1\'- Ru <!Wlj k
\\-; ,11 1 1t)()" h ~ r~,'n (r~ll n i ng m"~,l.;r)
I I~m ' R'Hll,,()~ d h
1 \'1~ r

1" ,'r,'uris)

S'11K h,',

I nl' ,,-LlU U ~

0\ l' r d l' SlI d llr ng I IlS

h

,-" .k " ]'

II H,'m,' 1

,k n, (;'l lu,'[\o<'1' n"ar: \\ 11 \\ 1'" _\,,,-,,1p ih" I,lm

Ic' \ " ' -

TIJDSCHRIFT VOOR SURINAAMSE
TAALKUNDE , LETTERKUNDE, CULTUUR EN GESCHIEDENIS

Themanummer
Religieus
Suriname,
a/a kerki bun

EEN HALFJAARLIJKSE UITGAVE
VAN DE STICHTING
INSTITUUT TER BEVORDERING
VAN DE SURINAMISTIEK

oso
NUMMER 1, MEI 2002
JAARGANG 21

Inhoud
Wim Hooghergen & Huns Ramsnedh
Suriname, een religieuze mozaïek

5

Arl11ondo Lampe
Het christendom op Curaçao en in Suriname

15

Joop Ver/lOoi}
De christelijke

26

ka~lrt

van Suriname

Wieke Vink
Over migranten , suikerplanl'ers, Joodse kleurlingen en religieuze tolenlntie
De Joodse ervaring in SurÎna me

35

Preek L Bakker
Nieuwe groei en ontwikkeling op vreemde bodem
De religies van de Hindosfanen in Suriname en de andere Caraibell

58

Yvon WI/I der Pijl
Een klein verhaal over winti

76

Sy/via M. GoDswil
Geen bos gerooid, maar een boom geveld
Een kwart eeuw EBC-zendillg ollder Javanen il1 Suriname, /909-1935

90

Karel Sleef/brink
Herbronning als uitzuivering tussen islam en javanisme
Twee tegengestelde bi()gr(~/ieën

102

G UII O

Jones
Door één kerkdeur
Over een 'bakrakerki' il/ Paramaribo

110

Martin Ho SI/ie Sang & Wim /-loogbergen
Arro-Surinaamse moslims

119

Halls Ramsoedh
Surinaamse hindoes en moslims in Nederland

135

Recen sies
\54
Alichiel \'(11/ Kes.\'lJI ell lIugo I'{III dcl' Vlist, Tussen twee huiLen - hel leven van de Surinaamse
Netkrlandcr Jan Veldcm8 (dour Rall/ul/o Stigter): Chill'a (j(U·(f{IÎn. Schoorvoetigc lijden (dool'
lf'illl RIl/gers): II.F. A1111111eke, Recht en samenleving in de Nederlandse Antillcn. Aruba en Suriname. Opstellen over recht en sociale cohes ie (door /laIIs Rall/soedh): IlIe:: \'(1Jl Dllllell/en. Maria
Sibyl1a: een ongebruikelijke passie (door Mic/tiel l'(fII Keil/pen): LII('ienne Stassaerf, De licht voeti ge amazone: het gehe ime leven van Aphra Bchn (door Michie/ 1'011 KempelI): SlIIan K. RalulII e/l
.Jörgen !?aYII/{//III, Mama mama. kijk buurvrouw. .lörgen Raymallll's alter ego Essclicil va n Doornengat
(door A1i("hiel I'ClII Kempen): !?iw Rall/1um: Lie lèlesgeuren (duor Wim Ril/gers): Fral/cis VrielldwUk, Pikin Todo en Pikin Snedi. een Surinaams vertelsel. el/ MarUke 1'(/// Mil, Kikke rtje ell Slangetje (door lI'il1l Rllfgers): A1arieke Heemskerk. Dri ving farces of sllla ll-sca ie gold mining 311101lg

th e Ndjukn Mnroolls: a cross-sca le socioeconomie analysis ofparticipa tion in gold mining in Suriname (door Kari/l BOI'ell): Ro.'" Bhikarie. Het drama van begeerten (door Ethl'in IHarslwll): De
wilde vogel s van Paramaribo (door R.L. Diercks): TiI1l I'all der Aw)irc/. Detcrmining Langllage
Vita lity: Thc Lallgllagc Usc of I-lindu Coml1lunilics in lhe Nethcrlallds and the United Kingdolll
(door

Fre~k

L. Bakker): UIa Gohardi/all-Ramhoclis. Onderwijs als sleutel tot maatsc happelijke

vooruitgang: een wal- en onderwijsgeschiedenis vall Suriname. 1651-1975 (door Varilla TjOI1 A
Teil): See/IUI D./vl. f(cmd/wi-Orie. Rama ya n. het ve rhaal van prins Rarna. clI lllt/ra Vrafl1a, Sa l11Jllic
en Bharti. het Ramlila toneel (door Chan E.S ChoeJlIli): J. 1'(11/ de Walle. Ee n vlek op de rug (daal"
Dorinc I {1//JIiI1/e-RusllI"/jk): Wa/ICI" Lotens, Gesp rekken aan de waterkant (dOOI" E(ill'i/l Marsha//) .
t

Pl'ter Salie/les mei II/edewerking
Signalemcnt('n

\'011

Hall S Ramsoedh

\8 \

Ire/l c Rofles

Rc(·cnh.' public:alics
B cric hl(~ n

A utl'U I"S

& CO ml11Cnl<lar

\90
\9 7

20X

4

In 0.'1'0 word en Nede rl and sta lige bij drage n o pgenomen ovcr Surinam e di c volge ns de redac ti e
vo ldoe n a an de a lge mee n ge ldend e norm en voor wetenschappe lij ke artike len . Uite raard gee ft de
redactie van Oso ook ruimte aa n bijdrage n waarin ideeën na ar voren ko men en meningen word en
ge uit. wa arm ee zij het ni et ee ns is.

Afbeeldingen oll/slag
Op de foto op de voorzijde van de omsla g z ien we de sy nagoge en de mos kee aan de Ke ize rstraa t.
De a tbee lding op de achterz ijde is een mall/ana . Dit is ee n ronde ho uten sc hijf van bijna ee n mete r
midd e llijn, di e door de Waya na-lndianen wordt ge bruikt om in rond e hui ze n de nok van binnen a f
te sluiten. Op deze maIl/a na , waarva n het ori gineel in het Acad emi ege bouw te Le ide n te zien is. z ij n
aa n wee rszijden va n het midde lpunt f iguren a fge bee ld di e ee n zoge naa md e kull/l rayak voorste ll en ,
ee n di er (gcest) mct twee ko ppe n ell kuifve ren.

Wim Hoogbergen & Hans Ramsoedh

Suriname, een religieuze mozaïek

S

ed(,l'f hef eillde 1'(1// de J/('gellti('l/(le e(,l/l\'
kll/l l /(:'II \\'(' S/lril/(llI/(' iJl religieus op~icllf
('('1/ lIIo:ai'ek I/Oelll('II,
f'iel' !!om fe \\'ereldgodsd iellstell tre.tj'ci/ \1'(' hi('/' {um : cll/'istelulolll ,
j()del/dolll, him!oei:\'IIle ell islalll , La l/ge lijd ec/i/CI' heh!wlI / II'('e !)('I'c('plies de religie/ce hee!dI'omring ol'er SI/I'il/oll/e hepaa!d: il/ de e('l'sl('
p!tWIS l\'('rd her ,'I'C:'derl de :el'eilliel/d(' ('el/II' lOl
circa 1940 hcsc//O/fIl'd als eel/ IJlVle,\'/alllse kolonie ('11 ill de I ll'eede plaals 1'(11/ 19-10 IUt circa
eilldjaren :eslig ill de fwil/tigsfe eeuu' als eell
Ol'eJ'lreg(,lId c/iristelijk lal/d. Beide percepties
\I'aren la l/ge lijd hepalel/d \ '001' de goc/.w!ienslige I'uimle die niet-protestal/tcn el/niet-chrisl enen in Silrinanw :o/ldell krijgen,

D I- BL ,\NKF El.lII'

Tot vl.; r in ci c ac httiend l: ee uw gold de ge refo rm ee rd e gcloot:... 1ccr als staalsreli gie en de
Hervo l'lndc Kerk in Suriname al s de staatskerk ,
Dl: \Vest- Jn disc hl.: Compag nie. di c sedert haar
opri chting in 162 1 onder meer de bekering van
Ind ia nen CIl slavc n nIs doelstell ing had. Jjet zic h
ec htcr we inig ge1cgl: n ligge n aan bekeri ngswerk,
Na cic- veroveri ng va n Surina me op de Enge lsen in 1667 werd het beheer van de kolonic
opgedragen aa n dc opge ri chte 'Geoctroyeerd e
Sociëteit \';;I n Suriname' \Vna rva n de aa ndee lhoud ers de \Ves t-Indisc he Compagni e. de stad
Amsterda m en ck 1~II11i li e Van Aersse n va n
SO llll11clsd ijck wa ren, In het octroo i va n de Sociëteit we rd en de regc ls vuo r het bestuur van de
ko lonk vastge legd, El..! n van dc bepalingc n in
het octroo i luiddc dal ni emand va n de
'paapsc hl..:· rdig ie in de ko lonie moc ht ve rblij ve n of een ambt beklcelen, De planters ze lf
behoord en grotend eels to l de cal vinistische

0.\'0, Tijdsc/IIN;

1'001'

Ncdcrdu y tsc h Gl.!n,; to rl11 ~c rd (': Ke rk . K ath o li eke
gccs tclijkt.: T1 we rd en in dc ko lonie tot 1786 niet

geduld. Toen go uve rn eur Corn cli s va n Acrsscn
van So tl11l1 clsdijck ( ! 683- 16HX ) up verzoek van

een bev ri ende. kath o liekc pl anter lWL'l: priesters
in Surin a1111.! toeli et, leidde hel beri cht ove r hun
aa ll wc7Îg heid in cic k010ni c tot beroerin g bij dc
d irec teure n va n dc Sociëtei t iJl Amsterdam . De
gOl!\ cmeur we rd onm iddellijk geso mmee rd dc
Iwce. inm idde ls vrij kort na hun aa nkomst ovcrIcdcil. prÎl:stcrs dc ko lonie uit tc wijze n. De in
zij n w iek geschOlen SOl11l11clsdij ck liel hun gebeen te opg ra ve n I.!n per sc hip bij dc directe uren

van dc Soc i'::tcit in Holland bezorgen (A bbenhui s 1936).

In [741 kregen dc lutherane n toestemm ing
in Suri l1<Ulll.: hun godsdi enst uit tc oefenen, Zowc l de hervo rmd e al s dc lutherse kerk bestond
aanvan ke lij k ge hee l uif blank en, maar al spoedi g \Vc rd l.: n ook vrije kleurlin ge n en zwarten in
beide kerk l.: l1 gedoopt en al s lidmaat opge nome n,
Pas in I 7R6 1l1 oc ht ~n ka tho lieke geestelij ken
zich in Suri na llll.: ve rt onen, maar ond er strikte
condi ti es, Zo mochten priesters geen priesterkled illg dragcll, cr moc hten gee n ke rken \Vorden
gebouwd, cr gec n openba re religieuze manifesta ties plaa tsv indl.!l1 , Ook 1ll0clllcn dc priesll.!!'s
gee n s lavc n dopen, Overi gens rustte er geen zegeil op hel ve rblij !" va n de priesters in Suriname,
Zij wa ren nict bestand tege n malaria en de een
na de :lnckr overleed bi nn en kort e tijd, Tussen
1786 en 1865 sc hom l11elde het aa nta I kalholickc
gees telij ken tussen de dri e en de vijf
De Joodse groe p vo rmd e een belan grijk segment binnen de blanke groep in Suriname, Hun
nal1 wez ighcid in de kolonie is onl osmake lijk
ve rbonden Illet de vroege Nederlandse expan sie
in de Nieuwe \Vcreld , .loden uit Holland en Italië

Suril/(lCIIl/se TaaikuIlde, Lellerkl/I/d(', (,"'111111' ('1/ Geschiedenis"] I (I): 5-1-1
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Wim Hoog bergelI & /-Ious Ramsoedh

ves ti gden zich omstreeks 1632 in Suriname.
Nadat de Portugezen in 1654 Braziliëop de Ho llanders hadden ve roverd en de Joden in dat land
allerlei beperkingen werden opge legd, ve rtrokken zij via Cayenne (Frans Guyana) naar Suriname. AI onder het Enge lse bestuur (vóór 1667)
verkregen zij belangrijke privileges, zoals het
rec ht op godsdie nstvrijh eid. Na de verovering
van Suriname door de Hotlanders in 1667 werden deze pri vileges ge handhaafd. In de zeventi end e en achttiende eeuw was Jodensavanne
het belangrijkste cent rum va n de Joodse gemeensc hap in Surina me. Vanafhel begin van de
negentiende eeuw versc hoof dit naar Paramaribo .
Tussen 1787 en 1830 vo rmden Joden ongeveer een derde 101 de hel n van de totale blanke
bevolking. Hun rijkdom en kennis als planters
maakten hen tot steunpilaren van de koloni e. De
j oodse gemeensc hap in Suriname vormde het
eni ge segment van de kleine blanke bovenlaag
dat zich al s blijvende bewo ners beschouwde. In
de tweede helft va n de negentiendeeeuw nam de
Joodse groep in de ko lon ie een in vloedrijk e positie in . Aan het eind va n dc negentiende eeuw
en het begin van de twintigste eeuw daalde het
aantal Joden. Veel Joodse families zonden hun
kinderen naar Europa voo r opvoed ing en sc holing di e vervolgens niclmecrteru gkeerden. Ook
door ve rmcn ging met de Creolen is hel aanta l
.loden gedaald . Het aantal ge registreerde gemeenteleden bij de Joodse groep omvat thans
slechts enkele hondcrdcnleden. Wicke Vink za l
in dit nummer uil gchrcid ingaan op de Joodse
aanwczigheid in Suriname.

KERSTENtNG
De planters in Surinamc deden heel lang geen
enkele pogingen de slaven te kerstenen. De Saksische graafNicolaus Ludwig van Zinzendorff,
die belangrijk e connecties met het Nederlandse

vo rstenhui s had. s laagde cr in 173 4 in , toe-

prediking in Suriname te verkrijgen voor zijn eWlIIge!ische hriidergemeine.
volgelingen va n de Moravi sc he hervormer
Johannes I-lus. In 17 35 arri vee rden dc eerste
' broeders' in de kolonie. Hun zending wa s
aanvanke lijk geell succes. De pluntagehouders
ell de ge reformee rde kerk reageerden fel up de
' ketters' uit Europa. Na een paar jaar tegenwerking krege n de hcrrnhuttcrs toestemming het evangelie onder de Indianen \c prediken . Van de s lavenbevolking werden z ij
aanvankelijk verre ge houden .
In 1760 en 1762 s lOOI het gouvernement
vrede met twee groepen 'weggelopen ' sla ven:
respectieve lijk de Aukanc rs e n de Saramaka.
Zowel de hcrrnhuttcrs al s de Surinaamse ove rheid zag erwel he il in deze mense n Ie kerstenen .
De Aukaners voe lden er niets voor zendelingen
toe tc laten, dus bego n hct zendingswerk onder
de Saramaka. In 1765 trokken de broeders
Rudolf Dehne. T. .Iones en LudlVig Stoll naar
Sentea, het dorp van de Saramakaanse gral/II/an
Ab ini . Aanvankelijk leek het erop dat hun zending voo rspoedi g zo u ve rlopen. In 1771 li et
Alabi. de zoo n va n Abini en intussen de nieu\ve
gra llm all va n de Saramaka. zich dopen, waarbij
hij dc naam Johannes aannam . Alabi wasdc zcndelingen tot grote steun : hij hielp hen bijvoorbeeld l11 el hel ve rtal en van delen van de bij bel in
het Sranantongo. Bijna vijftigjaar, va n 1765 tot
18 1J, zo uden de Moravische broeders onder
deze Marrons prediken, maar erg succesvol waren 7ij niCI. I-Iclaas voorde 7cnrlclingcn vo lgden
niet veel slamgenolen hel voorbeeld va n
johannes Alabi, waardoo r de Saramaka overwegend ' heidens' bleve n. Van de 39 zendelingen die in deze periode aan de Boven-Suriname
werkten, ove rl eden er dertig aan 'seizoenskoortsen' , mcestal malaria. waarvan clf binnen
enkele weken na aankomst. In 178\ bestond de
' kerk ' uit nict meer dan 24 gedoopte Saramaka
en dil aanta l steeg in de jaren daarna nauwelijks.
stel11ming tot

Suriname. een religie/ce mo:arek
In dc pe ri odc 1840- 1853 we rd hel zendingswe rk herva l. maa r opn iC ll w met weinig res ultaat

(Riemer IRO!: Swehelin 191 3- 1919: Priee
1990: Londers 1996).
S uccesvoller waren dc he rrnhutters in Paramaribo. In 1767 kochten enige broeders,
waaronder C hri sto ph Kersten, daar ee n han del shui s en ee n stuk g rond . De handel van d e
broeders tloree rde . AI snel kwamen zij hand en
tekort t::n huurd en z ij s la ven ter assistentie . \Ve ldra vo lgden enk ele n het god sdien st ig onderwijs
dat de Broeders gave n. In 1776 konden de broeders de ee rs te s laa fdo pen. Twee jaar later wa ren
52 zwa rte n. zowe l vrij en als s laven. lid van de
bro(:d(:rgell1cente. Op het erf va n Kersten & Co.
op d c plaats waar thans de Gro te Stadskerk va n
dc Evangclisch(: Broedergemccnte staat . trok keil de broeders het ec rstt.: sla ve nk erkj e op ( Hel-

man 1968: 80). Aa n he/ gemeenschappelijke
Avo ndmaa l dat daarbij ge houden werd, zat cn
vrij en en s la ve n. blanken en zwa rten gezame nlijk om de ta rel.
In 1779 krege n d(: herrnhutt ers toes tel1lming
van de Enge lse plante r Pa lm er. eige naa r va ll
Fairlield a[lll de CO ll1l11 cw ijn e. 0111 onder z ijn
s lavc nt e prcdiken. Op plantage Fairfie ld W0011de n 148 slave n. In 1785 kregen dc herrnhutt e rs
van de Sociëtei t Ct::11 st ukje gro nd bij d e
samenv loe iïng va n CO lliea en COll1 l1l ew ijne.
waa r z ij de post SOlll l11 e lsd ij k st ichtte n. Veel s lave n va n plantages ro ml o m So mllle lsdijk kwame n op zo nd ag naar de zendingspost 0111 naar de
prediking te luistert::11 e n een jaar lat er hadde n de
herrnhutle rs reeds 164 s laven gedoopt. Maar
toe n een paar jaar lat er eell korjaal oms loeg
waarbij drie slavi nn en verdronk en. was het afge lopell met deze kerk ga ng. want de s la ven krege n geen toes te mmin g mecro m SOllll1lc lsdijk te
bezoeken. Pog in ge n van de ze nd e lin gen o m op
dc plantClgcs zo nd agsdi enst te houden , mi slukt en omdat de direc teuren hen dit niet toeston den. Na 1793 g in g het s ne l acht eruit met d e
hcrl1lhultcr zc ndin g op de plantages. Doo r de
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oorlogen in Euro pa kwamen gee n nieu we zendelingen in de kolon ie Illct::raan. Pos t SOllll1lelsdijk werd vc r/alen en ook het kleine kerkje op
Fairlield we rd gcs lo ten. De zend e lin gen eoncc ntree rdcn zich daarna o p de zwarte ell gekl eurd e bevolking van Paramaribo. In 1826.
vij f'ti gjaa r na de eers te doop . te lde dc gemeente
van de Moravische Broeders 1800 gedoopte
zwa rt e n, zowe l vrij en als s la vc n.
In I X23 werd de ' Maat sc happij Ier be vorderin g van het C hri stendom onder de Hei dcn sehe bevolking in de kolonie Suriname'
(meestal de 'Haagsc hc Maatschappij' genocmd) o pgeri cht. Deze ve renig in g kwa m voort
uit de Nede rdu ytsch ge refo nnecrdc kerk . maar
koos de Moravische Broeders a ls int ermediair
omdat zij de ee rsten geweest waren die z ich het
' Io t der s la ve n' hadden aangetrokken. Door politieke druk voo ral uit Nederland we rd nu de tijd
rijp voo r groo tschee pse kerstenin g der s laven.
Vanaf 1826 werd het mi ss ie en zendin g toegestaa n de kers tenin g van de s la ven o p de plantages te r hand tc neme n om hen 'zedelijk en maat sc happe lijk te beschaven'. De s laven houd ers
verwachtt en dat de t::x-s lavt::n al s chri ste n be ter
in het garee l zo ud en lo pen dan a ls ' he iden'. We l
von dcn de plante rs het om presti ge redenen ni et
gewenst dat een s laartot deze l rde (hervormde or
luth erse) ke rk toetrad als z ijn meeste r. S la ve n
konc! t::!1 s lt::c ht s lid wo rd en va n d e in de optiek
van de blankcn ' milld cnvaa rdi gc kerk en ' a ls di e
va n de hcrrnhult crs e n de katholieken, zodat de
soc iale dis tantie tllsse n beide groepen ge hand-

haafd kon blijven. In 1835 predik/en de
Moravische broeders op et rplantagcs. ri cnjaar
later op 102 en bij de arschalling va n de s la ve rnij op 190 va n de ongeveer 220 in Suriname
aamvezigc plantages. Het aanta l gedoop te or
kamlidaat- gedoopt c he lTnhutter s la ve n groeide

lot 27.490 in 1863. he/geen bijna 70% van de
sla ve npopulati e wa s (S tc inberg 1933: 133-

135).
In het begin va n de negenti en de ee uw kwa m
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dc (k3l holi ckc) kersteni ng van de slaven dan
oo k maa r moe izaa m op gang. De hcrrnhult crs
ware n in vergel ij k ing meLde mi ssie succesvo ller in he l beke rin gswerk ond er d c slave n doo rdat z ij fi nan cië le steull kregen van het ko loni aa l
bes tuur en de eerder genoe mde Haagsc he Maa tsc happij d ie a ls be lan grijk st e doe l had het ze ndin gswe rk o nde r de s la ve n tc steunen. De 111 iss ie
ontbee rd e deze steun en veel pro testant se pl anters hadden een voo rke ur voo r de herrnhutterzende linge n bove n de priesters.
Met hu n ac tiv it ei ten op het terrei n va n hel
o nderw ijs en weze nzorg zijn mi ssie en zend ing
eri n ges laagd ee n groo t dee l va n de ex-slaven te
kerste nen. Wel gel dt hi erbij de ka ntt ekening d at
ondanks hun succes o nde r d e ex-s laven (C reolen) onder dele n va n de C reoo lse vo lk s kl asse
het d ual isme is b lijven ove rh eersen. Bij deze
groep z ijn nog d u ide lijk sporen van Afrikaa nse
op va ttin ge n ziensw ijzen tc bes peuren. Inho ud
en patroo n hie rvan wo rd en bepaa ld doo r de cul tuur di e zich op de plantages had ontw ikk eld o p
bas is va n d e A frik aa nse er fe ni s ond er condities
van de s lave rn ij. Hi erdoo r behi e ld winti a ls
A rro-S urin aa m se re li gie een pl aa ts naast het
chri stendom .
In 1879 besto nd de pop ul atie va n S urina me
uit 4 5.222 b lanke n cn zwa rt cn. Het ko lon ia le
ve rs lag over d at jaar verme ldd e 7.283 kat ho li eken, tegen 2 1.003 hcrrnhutt ers. In dc jaren
daa rna veroverd e de kath ol ie ke ke rk terre in o p
de herrnhutters. Zo' n ho nderd j aa r later, in
1980 , bestond het chri ste lij k vo lk sdeel uit o ngevee r 8 1.000 kat ho lie ken en 69. 000 hermlllllt ers
(zie tabe l I).
Met name op het terre in van het ond erw ijs
was de co ncurre nti e tussen de versc hill end c
chri ste lijk e d eno min ati es mani fes t. In de j aren
tw inti g va n d e twinti gste eeuw werd in Suri nam e ee n fe ll e schoo lstrijd ge voerd . In protestantse krin gen (on der mee r in de Ko lo nial e
Staten) werd geweze n o p het dre ige nd gevaar
va n verrooms in g va n de ko loni e. Pas aa n het

ei nd va n de jaren de n ig kon

wo rd~ll

gcs prukt.: 11

va n een zekere 'pacilkat ie' tussen pro testante n
e n ka th olieken die we rd ingegeven vanwege. dc
hiern a nog te bespre ken. pl annen va n hel kolon iaa l besluur be paa lde e lemen ten uil de ada t va n
hin does en mos li ms we ll e lij k Ie erk en nen. Pro-

tcs tnnt cn en ka th o li eken sloten dc rij en aan een
o m een fro nt Ic vo rm en tege n dc ni et-christenen.

As pecten van hel chri stend om in Suriname zuI len in het art ike l va n Joop VC rllOOij wo rd en besproken.
Ht NDOSTANEN EN JAVANEN

Va na f 1873 a rri veerd en Bri ts- Indiërs in S uriname. Z ij kwa men de door d e afscha ffin g va n de
s lavernij ope ngeva lle n arbe idsp laa tse n 111vu ll ell . V~ln ui t Parama ri bo vert rokken z ij vrij
sne l naar de pl ant ages in de d istri cten. 34.000
Hindostanen hebbe n de toc ht van Brits- Indië
naar Surin ame ge maak t. Met hen kwamcn twec
ni e uwe re li g ies in de ko loni e: het hi ndoeïsmc e n
d e is lal11. Vo lge ns De Klerk ( 1998, dee l 2: 11 2)
was 17,5% va n dc Hind os taanse immi gra nt en
mos li m. Wat de isla m bet re ft , onge twij fe ld zij n
er in Surin ame slaven aangevoerd mct ee ll isla mitisc he achte rgron d . Volge ns Nu rmoha med
( 1986: 3) is va n te nm inste vier s lave n in S uri name be kend d at z ij het Ara bisc h in woord cn
sc hri ft mac hti g warc n e n Elle n Klink ers ( 1997:
32-33) vo nd in de arc hi eve n van de Eva nge li sc he Broed crgemeente vers lagen van zende li nge n over hun ontm oetin gen met mos lims laven.
Vee l impac t op d e godsd ie ns tiges ituatie in S uri na me hebbcn deze mos lims ln vc n ni ct gehad .
Deee rs te Javaa nse immi granten kwa men o p
9 a ug ustu s 1890 in Parnmaribo anl1 . Z ij wa ren
a ll en aa ngeworve n a ls co ntra ctarbe iders voo r
de pl ant age Mari ënburg, e igcndom va n de Nederl and sc hc Hanel c l Maatsc happij . T Ol 1939
zo ude n 32.956 Java nen de re is va nui t Nederland s- Ind ië maken. Icts mcer dan een kwa rt is

Suril/ame. eel/ religie/ce

wt:c r Ilaar I ndollcsië teruggegaan . Hoewcl dc
overgrote rnccrckrheid va n dl' Ja vaanse
con tnll: tarbl.!idc rs t:e n islamitische achtergrond

had. stodt dc is lam bij deze bevo lkingsgroep op
t:e n fundam enl vall pn.~ - i s lal11iti sc hc gc loofsvoorstellinge n zoal s <.1<.: slollle/rll/ (heil sl11aaltijd
voorde get:stcn) en ht:1 plaat se n van S{u(jell (offers <I1111 (h: gees tellwe reld). Men rekent zie hzc l r
tot dc islamiti sc he geloofsgemcc nschap, maar
bekolllm er! 7ic l1 mind er 0 111 helnalevcl1 van de
plicht en die het ge loof hUil oplegt.
Ve rreweg eh: mees te immigranten uit BritsIndi ë en Ja\a bk\cn hun religie trou w. Uitc raard hebbe n herrnhultcrs e n katholieke n gepuogd de h ind()('s en moslims tot het christendum te bekeren. Sylvia Gooswit gaar in eell
artikel in dit nUllllller in op het be keri ngswerk
van Je broedergemeen te onder Javanen. De
be kerin gs ijver va n hcrrnhutt ers en katholieken
leidde tal ~en l\.: lI c ond e rlinge co ncurrenti e.
voora l na I X95 toell het ove rh eidsbeleid zic h
ridllle op de pl.'llnancn te ves ti g ing in Suriname
ViJn ex-co ntra ctarbcid e rs. Missie e n zc ndin g
hadden . illll.!gc ll stcll ing tot de cx-s laven. onder
de7e ' ni eu\Vt:l ingc ll ' weinig succes . Nog gec n
vijf proce nt V..lIl dc I-lindostan cn en Java nc n
ging o\'e r tot het chri stendom. Dit geringe succes was mede tOe tc sc hrij vcn aan dc wij ze
waarop hel plantngekvell was georga nisee rd .
I kt lie t nau welijk s ruimte voor geregelde
beke rings\\'c rk l.na mh edell. De ge regelde aanvoe r va n ni e uwe contractarbeiders beslCndigdc
de band me t he t oude moede rland . Daarni:Hls t
ondervonden bt: ide chri slelijke denominaties
veel verze t vrln dl.' hl! rvo llnillgsbewegillge n bin nen hel hindoeïsme e n dl.' islam di e het belang
va n het eige n c ulturele erfgoed en de eige n identit eit benadrukt en.
Zowel de mi ss ie :lis de ze nding hant ec rde
een eatcgonllc benaderin gsw ij ze bij de evange li sa tie onder dt: zc ni euwkom ers. waarmee zij
hun ove rga ng lol hel chri stc ndom hooptcn Ic
ve rgemakk e lijken. Iede re groe p had in hun visie
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rechl op een eige n identitei t. Zo ontstond va nuil
dl.' mi ssie en de Lcnding dl.' categorale zicl sLorg
op basis va n laaI en bevolkingsgroep. Zo W iJ S
het lan g~ tijd ~~Il usa nce dat binncn ec n en deze Ifdc kerk aparte kerkdienste n werden ge hou den voo r Creolen . Ilindostancn en Ja van cll . Ot:
r hri stelijke kerken vo lgdt:1l el1 vc rste rkten hiermec het :-o tr.llnil.:n v an de reeds bestaande VL' rsc heid enlt cid in Surinam e.
D ~ kerken bClladrukt l: n het uitgan gs punt
van vrel:d/'<l1l1c coëxistentic va n dc ve rsc hil lenelt: bevolki ngsgroepe n binnen de chri stelijke
kerk. Inlegrnt il! (in de betekenis va n geza menlijke di ensten voo r alle etn isc he groe pen)
we rd besc hou wd <lI s ee n aard se waard e die zij
ni et tOl het werkt errein va n dc kerk re kende n cn
ve rvree md end 70U we rken . De ka tholi eke kerk
brak eind jaren 7csti g van dl' vorige eeuw met
dezc bClwdcring. te rwij l de eva ngeli sc hc
broedergcrneel1t~ pas in dt: jaren nege nti g van
de vo ri ge Ct:UW dit voorbee ld zou vol ge n.
li et heen hcc l lang geduurd voordrIt bij de
Suri naalllse overhcid dl' not i ~ doorbrak tbt door
de komst v;ml lindos tan en ell.bv:lIlCIl het c hri stelijke karakt e r va n Surinam c zou ve rdwijnen .
lI et is 70' 11 beetje gegaan als met de migratie van
'gastnrbeidcrs' !laar Nede rl an d in de jaren zestig. Men vocrde geen beleid in dc veronderstelling.dat dt:7t: mensen or70ude nt erugke rcn naar
hun land van oorsprong urzouden blij ve n. In dat
laatste gevrI l ac htt e mell de wes terse c ultuur de rmaIl.' superi e ur da t me n v<l n H indos tanen cn
Ja va nen verwac htt e dal zij 70 ud en ass imile re n
in de Creoolse si.ll11en ll.'ving ~n na \'e rl oop va n
lij d wel gekerstend louden zijn.
De pe rceptie va n Surinam e al s ee n christelijke kolonil! we rd eigen lijk pas door go uverne ur Ki elstra ( 193 3- 194..J.) ve rl aten. Eind jaren dertig VU il dc twinti gs tc ee Llw stelde het ko loniaal bestuur voor dc eigen adut iJl huwelijkse
zakt:11 bij hind ocs en moslims tc IcgJ li se rc n.
Ilindoslant:11 en .Java ncn bleve n nam elijk hun
cigen regels in matrimoniale zak en vol ge n en
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sloten hu we lijken voor hUil godsdi ensti ge voo rga nge rs die in deze za ken gee n ofllc ië le rechtsmacht bezaten. Hel voors tel va n het koloniaal
bestuur leidde tol vee l verze t in de Staten va n
Suriname waarin de meerderheid va n de leden
valllllcn ing was dat het een bres zou slaan in het
bolwe rk van hel corplls christioll//t/1 dal voo r

heil als chri stenen Suriname moest zijn en een
verlies va n de monopoliepositie va n het christendom in de kolonie. Ondanks dit verzet lega liseerde het koloniaal besluur de zogehe ten
Aziat ische Huwelijkswetgeving in 1940. De
op ri chtin g van hel Comité Chri stelijke Kerken
(een samenwerkingsverband van de hervormde,
de evange li sch-lutherse, de eva nge lische broedergemeente en de rooms-katholieke gc mee nte) in 1942 was ee n react ie op deze we tgeving
om daarmee de christelijke cultuur en christelijke beginselen te besc hermen. Dit com ité
\vierp zich op als het geweten van het christel ijk
deel van de Surinaamse sameni cv ing.
Tahel /.- De religie/ce verscheidenheid val1
Suriname ill /980

355.000

Totale bevolking

Religieuze stroming Absoluut

%

Rool11s-ka lhol iek

81.000

23 ,0

Protestanten totaal:
Ev.Broedergemeente
Hervormd
Eva nge li sc h Luthers
Jehova's Getuige
Adve ntist
Vrije Eva nge li sati e

69.000
56.000
6.300
2.700
1.600
1.100
1.000

19,4
16,0
2,0
0,8
0,5
0,3
0,3

Hindoes

91.000

26,0

Moslims (Javaanse
en Hindostaa nse)

7 1.000

20,0

81"1111 : B/!/"eke/lillgt'1I op hasis
fel/ing /980. (ABS 199:!)

WIII

de Vfifdt! A/gell/ellt' h!lh-

NA DE TW EEDE W ERE LDOOR LOG

Ook in de naoo rl ogse period e zien wc va n christelijke zijde nog lange tijd een krampa chti ge
reactie op in voe ring van hindoeïstische en is lamitische cuituure lemelllen. Vanouds kennen
hindoes dc crematie als de belangrijkste vorm
va n lijkbezo rging. Hindoes waren lOt 1969 aa ngewezen op begraven. De eerste di scussies in de
Slaten va n Surin ame betreffende het cremeren
vond en plaats in 195 1. Daarbij hadde n de voorstand ers (Hindostaanse statenl eden) een crematorium voor ogen vo lge ns het Europese model.
Hoewel nadruk we rd gelegd op godsdienst ige
motieven werd de in Indi a ge bruikelijke crematie (lijkverbranding in de openlucht) ni et beoogd. Pas in 1966 werd in Suriname de
begrafeni sverordening zodani g gewijzigd dat
hel cremeren van lijk en werd toegestaan, maar
met de restrict ie dat dit slec hts in een crematorium zou moge n gebe uren. In 1969 werd hel na
een nieuwe wijziging in de begrafenisve rorden ing mogelijk omlijkverbrandillg in de
openlu cht mogelijk te maken.
Hoewe l hindoes en moslims in de jaren zestig van de vorige ecuw inmiddels Illeerdan vij ftig procent van de Surinaa mse bevolking uitmaakten, hadden erke nd c feestdagen hier een
chri stelijke achtergro nd. De uitvoering van het
plan va n de regering Sedney ( 1969- 1973) in
1970 om Tweede Paasdag cn Tweede Pinksterdag als verp li chte feestdagen te ve rvan ge n tcn
faveure van het hindoefees t Holi -Phagwa en het
islamitisch Idul Fitre vond plaats tegen het zere
been van de christel ijk e kerken en andere (Creoo lse) maa tschappe lijke groe pen. Deze drie
voorbeelden illustrercn de moeiza me transformatie in de perceptie van Surinam e als een overwegend christe lij k land naar een multi-rcl ig ieus
land.
In Suriname vallen religie en etni citeit over
het algemeen samen. De chri stelijke kerken zijn
de kerken van de Creo len ge bleven. Het hin-

SII/'il/ame.
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doeïsme en de islam zijn de godsdiens ten gebleven van Surinamers met een Aziatischc achtergrond. De volkstcl ling van 1980 geert hel volgende beeld VCln de religieuze ve rscheidenheid
in Suriname (zie tabel I).
Opvallend kan wonJeJl genoemd de enorme
verscheide nh eid binnen het christendom na
1960. Hct christendom kreeg seelert het begin
van de jaren zes tig een nieuwekIllent: dc . emotie-kcrkcn·. Er ontstonden groepen met klinkende nalllen als Gods Bazuin. Stromen van
kracht et cetera . Deze nieuwe groepen leggen de
nadruk op lofprijzing. de we rking van dc vrij e
gecst, op de introductie van nieuwe religieuze
l11uziek en vrije express ie. Een nieU\ve loot aan
dc chri stelijke stam in Suriname zijn de
mormoonse ze ndelin gen uit de VS die in
Paramaribo op hun mountainbike en gehuld in
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een wit uve rh cmd. blauwc stropdas en dito valhelm het evange lie in Surinamc verkondigen.
Hiermee is dc laatstc christelij ke gemeente nog
niet gesticht. De verdergaan de fragmc ntatie
binnen ch ri ste lijk Suriname is nog steeds
gaande. Het chri stendom heeft ee n versnipperd
gezicht gek regen en het Com Îté Christe lijke
Kerken is er (nog) niet in ges laagd vormen van
samenwcrk ing met deze nicuw..: groepen te startcn.
Onder hindoes zien we sedcrt hct cind vnll de
jaren zeventig dc opkomst van ve rschi llend e
dcvotionele cn sp iritucle bewegingen zoals Sai
Baba, Brahma Rishi. Harc Kri shna ell Brahma
KUlllaris. Wat dc Ja vanc n betren, laat Karel
Stcenbrink in zijn artike l voor deze Oso nog
ecns duidel ijk dat de gewone vO l"m van Javaanse
religios iteit in Suri namc dc mengvorm lijkt te

De Herl'ormde ker/.: (/(/1/ hef Kerkplein
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z ijn . De formele erkenning va n d c is lam a ls
godsd ien st van dc meerderh eid der Ja vaan se
Surinamers word t vergeze ld door een parade

dag e n Hol i Phngwa op één dag. Goede Vrijda g
is een ro uwdag voor chri ste nen (Jes lIs C hri stus
stierf aan hel krui s va n Golgotha), te rwijl Ho li

van duid elijke niel-islamilische ge bruiken .

Phagwa voor hindoes een dag van vreugde is.

Daarnaas t is bij Java nen sedert de jaren tachtig
van de vorige ee uw de belangstell in g voor het
javani sm e g roe iend e. Deze rieh tin g zoekt naar
het o ud e, wezen lijk e van de pre-i s lamitisc he Ja vaanse c ultuur als onderdeel va n een herkenbare Ja vaan se id entit e it in S urin ame De 1I '(~jal1g
met z ijn kern va n verhal en uil het Mahabharata
en
Rama yana
suggeree rt
een
ste rk e
hind oeïsti sc hc in v loed. Stee nbrink laat o ns kenni smak en mct ee n persoon di e via gro ndi ge ke nni smakin g met he t mod ern e standaa rd Indonesisc h en bocken ove r de is lam zieh een mode rn e
puritc inse vo rm va n is lam hee ft eigen gemaakt.
Daarnaas t was cr binnen die familie ook een
man die de is lam ge hee l en a l had a fgezwo ren en
z ieh doo r taaie ze lfstudie via boeken in het Nederlands en in het Ja vaa ns (tot en met het klassieke Ja vaa nse schri ft) een beeld had gevormd
van wat d e oorspronk e lijk e Javaanse religie zo u
moet en z ijn . Deze laats te propa geerd e die Javaanse re li g ie (aga ma jall'o) ni et alleen in e igen
kring, maar had cr zc l f~ va n rege rin gswege offi ciële erk e nnin g voor we te n te verkrij gen.
Po liti eke en maat sc happelijke ont w ikkelin gen in de jaren tac hti g (de militaire sta ats greep, de Decc mbermoorden, het herstcl va n de
de moc rati sche rec htsstaat en de vers lec ht erende sociaal-economisc he s ituatie) d wo ngen
c hri ste lijke ke rk en, hindoe- en is lamiti sche orga ni sati es tol een geza menlijk o ptreden . Z ij namen hi er mee de rol van het gewe ten van het volk
op zich. De in 1988 o pgeric hte Interre li gieuze

(I-Iet begi n van dc lent e ell hel ni euwe jaar). Zowe l door IRI S al s vanuit dc hindoegSJ1lccntcn

Raad in Suriname (I RIS ) Iraehl de loleranlie lusse n de ve rsc hill end e re li g ieu ze strominge n te
ve rsterke n. Het blijft voora lsnog de vraag in
hoeve rre dc int erre ligieu ze contacten uitvloeise l z ijn van ee n nieuw denken over religi e cn
cultuur in S urinam e.
Dit jaar (29 maart 2002) vie len Go ede Vrij-

zijn perscommuniqués ve rzonden om mensen
op tc roepen bij dc herdenking van beide
gedenkda gen reken ing tc houden met de reli g ieuze gevoelens va ll and e ren. Vooral op hin -

does we rd een beroep gedaan om bij dc
'vrcugdcvicringcn" rekening te houden mei
ke rk gebo uwe n waar bezinningsdiensten we rden ge ho uden.

BIJ DIT TII EMANUMM ER

Dit th ema numm er van O so kreeg a ls litel mee:
' Re li gie us Suriname, ata kerki bun'. Wc probere n erm ee uit te drukk en dat Suriname in reli g ie us opz icht to lerant is, maar 'ala kerki bun '

[a lle kerk en zij n goed] drukt ook uil dal die loleranti e waarsc hijnlijk het gevo lg is van een grote
mate va n onversc hilli g heid.
Het
IBS co ll oqui um va n november 2001 had de reli g ieu ze versc heid en he id in Suriname als th cmel,
De meeste va n de op het co ll oqu ium ge houden
inleidin ge n. aangevuld met ee n aanta l gastbijdragen. z ijn in dit th emanulllm er opgenome n.
In een in sHmc nwerkin g met Cu ltuurs tud ies
(in Suriname) uitgcbracht th emanummer (Oso
1999, numm er 2) werd reeds uit gebre id aandach t bes teed aan dc wcre ld van de bOl/ulI/ an.
ohja. wang piemel: piyai ~ldl/kun. In dil nummer zal Yvo n va n der Pijl een, zoa ls zij dat
noemt, ' klein ve rhaal over winti' houden. Ee rder in deze inleiding is al verme ld dat aandacht

besleed za l worden aan de .loden (Wieke Vink)
en de kalholi eken (.loop Vernooij). Chri slendom. jodendom en winti kunnen besc houwd
worden a ls de religies van d e C reoo lse

SI/rif/ome, eell religiel/:::c II/o:::aïek

bc\ o lkingsgrol.:p, Martin Il o SlIic Sang en Wim
f-I oogbergen zullt.:n in hun bijdrage aandacht
vragen voor (h,: (v rijr: kleine) groep Creo len die
zijn overgegaa n naa r dc islam. Zij hebben dat
vaak gedaan lIit individuele onvrede over de
chri stel ijke kerkel1- Inaar daarnaast speelde
voor vee l bekeerlinge n een ideo logische ave rsie
tege n het l: hri stcndolll een rol. De manier
waarop delc;\ fro- Suri na1l1crs tot de islam kwa men. hing samen mei eell zoektocht naa r hun
/'O(}!s. De bekcl.:rl ingcn kwamen erachter dal dc
islam de natuurlijke godsdienst van deA fro-Surinan1ers was. omdat in hun visie hun vooro uders in Afrika \'cclal al waren overgegaan tot de
is lam Doo r toedoen van de christelijkc ke rk en
de Europese sfa vc rll1lccstcrs is de islam in Suriname vervan ge n door het christendom. Va nu it
de7e visie ge redc neerd is dc bekering tot de islam van hedendaagse Creolen een terugkeer
naar de religie van hun vooro uders.
In hel artikel direct na on7C inleiding LJ I
Annando La mpe het e hri s t ~ndo 111 op CUn.1Ç<lO
en Surin amc met elkaar verge lijken. Het is IlJ tuurlijk opmerkelijk dat in Surin ame in J \..'<lc htti end e ee uw de katholieken gewee rd werden,
terwijl in de cveneens Il o llandse kolonie Curaçao de katholieke kerk geen strobreed in de weg
werd gl:lcgd. Waa r in dc ac htt ie nd e eeuw dc
christelijke ve rt egenwoordi ge rs (zowel katho liek als protcswnt) in Suriname va n de plantages
gewee rd we rden. WHS op Curaçao het katholicisme de religie va ll de slave n en konden paters
jezuïeten zo nder enig prob leem de slaven op dc
pla ntages bezoeke n. Dat de slavernij op Curaçao mildcr va n aard was dan in Suriname komt
vo lge ns h ~ lll doorde7c kathol iekc invloed.

\3

In een artikel, an (juno JOllCS staal dc gckerk in Paramaribo cen traal. Niet
dc 'Nedercluytsch g..::reformcerdc· uit het achttiende eeuwse Surinal11"::. maar de Surinaarnse
dcpcndaJH.;":: va n de (huidige) gere lormecrde
ke rk l: n in Nederla nd. de in de negentiend..:: el.: Ll W
ontstJn e afsplitsing va n dc hervor1llde kerk. DI:
gc rc rorlll..:: ~ rdc k..:: rk WrlS tijdens haar b,,::slaan in
Surina mc een ',vitt e' kerk. ee n kerk voor de
meesta l tijdelijk in Suriname wone nd e Nederlandse g.ere formeerdcn. A<lll de hand van ..::cn
{"(J.\"('- .\·I/I(!I· Ja,at Jones zie n dal het instituut kerk
hIng ni et alt ijd enke ls een s3craJe betekeni s \oor
haar leden hee li. Mensen. met name mi gra nten.
kunnen doo r hun Iidll1aatsc hap va n een kerk ook
hun etnisc he ident iteit markeren.
Zowe l (h,: islam als het hindoeïsmc maakt..:: in
Surinamc een cigen ontwikke ling doo r. \Vat het
hllldoeïsll1e betref! ondersc heidt Frec k Uakke r
in zijn bijdrage aan de7e Oso c..:: n aa lltal trends.
liet hindoeïsme va n Suri name hee ft de neiging
in een aantal op7iehten een voorb..::e ld te nemcn
aa n hel Creoo lse christendom. Verder is het
kastestelse l grotendcl: ls verdwe nen. 13clangrijk
is de behoefte aa n emot;1: uok in dc reli gie, maar
dan in een vorm di e pasf bij de moderne tijd.
flans Ram soedh vol gt de overtocht V,1Il
Hindosta ncn naar Nederl and. Evenals in Surina me zijn Surinaamse hindoes ell moslims in
Nede rland crin geslaagd een religieuze. sociaalculturele en educat ievc in frastructuur op te bouwe n. Ralllsocdh bespreek t hel ontstaan va n ctn isc he instituti es ondcr Surinaamse hindoes en
moslims in Nederla nd en de ro l van deze inslitutits met betrekking tot emanc ipati e. integrati e. ass imilatie en soc iale cohes ie.
n:forll1e~ rd..::

Wim !-Iooghergcl/ & Ilans Ralllsocdh
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Het christendom op Curaçao en in Suriname

1

de s/m'crll(jdisc/lssie lI'ordt l/{fm' \'01'('11
gehrachl da! slal'erll(j il/ de katholieke
k%f/ies' minder wreed ::OIl :(11/ dali il/ de pro1/

lesfallfse (::ie h(jl'oorheeld Taflllcnhalll1l /946:
127: Aleill 1966: 131i-166). Eell reactie op deoe

.\'tellil/g kwam \'(/1/ de U/rechtse (il/middels emcrill/s) hoogleraar Huelillk. Op grond van een
1'('I:f!,e1(jkellde stl/die tIlssen Surillollle en
Curaçao slei! hU dal hoeHeI heide ka/ollies ojfi-

ciee/ prules/allts waren. :::.(1 tnch ::eer verw1111/ellde vormen \'(IJl slm'cmij hehhen gekend
(f-!oeliIlK 196Y: 178-188). 1t,!lgel/s f-!oetillK oijl/
de:=e l'ers('lIil/el/ I'erklaorbaar op grol/d 1'(11/
ecol/omisclle 111olieven en lIief enkel op grol/d
1'(11/ religiel1::e oor:=akell. De plantage-economie, ol/{?flwllkel(jk )'{I// de religie/ce ach lergrol/d \'011 de elite. hq)(falde dat hel ~\pe slal'erlIij wreder was dali il/ welke alldere VOrll! WIII
eCOIwlllische orgalli,wllie (Hoelink 1972).
Curaçao keilde geen plalllage-economie, Het
(1'!Je slol'Cl'nij was hier lIIild. lIoell'e/ de elile proleslal/I ]\'a,\' (HoelilIk 1958: I ON-117), SlIrinallle
kende lI'el een pl(llllage-ecol/olllie el/ daardoor
was hef Iype slavel'llij hier \\Tede/: n;el ollldat de
elite protestal/t ]\'(I,\'. aldIIs Hoelillk Bij de slelling 1'(111 Hoelink \I'il ik eell kamlekellillg ploatstil, Niel al/es is redllceerhaar tot hel karakter
\'{II/ de eCOIlOl1/ iscl!e sI rIfC/UW: Ideologisch e el elIIellten hehbell lI'eI degelijk eel/ mI gespeeld il/
de {/{f/d \'{In de slaverllij. In dil artikel hespreek
ik de rol \'(111 de kalholieken en proteslanlelllJlet
hell'ekkillg lOl de aard el/ de (~h'c1I[{(fjl/g WIII de
s/m'el'll/ï op CIfra(aO ell ;11 .)'l/r;l/(l/1w
De ophol/II' \,{111 dil or/ikel is als I'olgl. 111 hef
eersle gedeelle WIJl dil artikel hesp reek ik de
religielce verschilIelI tllssel/ SlIr;noll/c ell
Cllraçoo die WIl/ illF/oed \rrtl'ell op de S!cIl'Crllij}.!.e,'\'(·h;edellis \'{/Il heide gehieden lil de
=cvcmie"de Cil achttiellde eeuw. 11/ hel tweede

gedeelte belich, ik de religie/(~e o\'crecJ1/wlIIsteil lussen beide geMeden en de im'lofd
lIierl'(lII op de cmollcipafiegeschiedel/is ;11 de
Ilegemiende eeu\\'.

K"T1 10LlCISME OP

C UR"('AO

In 1499 veroverde n de Spanjaardell CUréH,:ao en
daarmee werd ook het kat hol icisllle op het eiland gcvesligd (Ca rcto1 1973), Op Curaçao
woonden Arowa kk en d ie eé n vo lk vormden met
de Indiane n vaJl het Venezolaanse schiereil and
Coro. De meeste inwoners werden door de
Spa njaarden va n Curaçao ve rbanne n, maa r een
kleine m inderheid bleef achter. De bissc ho ppen
van Coro - d it bisdom werd in 153 1 gest ic ht en
in 1638 naar Caracas verp laatst -noemde n z ichze lf ook bissc ho ppen va n Aruba. Bona ire ell
C uraçao (Me ier 199 1). De Spaanse vorm van
evange lisa tie geb ruik te leken die doopte n en
gc loo rso ndcrrieht gavc n. Hi erdoor ging langza mcrhand het kat ho lic isme dcel uitmaken van dc
vo lkstrad itic van C uraçao; dit onda nks de zeer
onrege lm atige aanwezigheid van pries ters,
Toen dc protestantse I-Iolla nd crs in 1634 op
Cllfaçao aankw nlll cn, tro iTe n ze d ri e kath o lieke

kerken aa n (Eeuwc ns 1930: 3 17-337), II e1 katho licisme was intussen ook gemeengoed geworden o nder dc slaven op CIJraçao. Toen dc
bisschop va n Caracas in 1677 twee prieste rs
naar Cu raçao stuurd e. ontdekten zij dat a IIc vo lwassenen van eh: Indiaanse gemecnschap reeds
gedoop t waren, als111t:Lle 92 van de ~09 slaven
(Nuuije n 1995: 68). Een gcdec ltl: van hen kwam
voor aanvu ll ende ceremo nies: het i~ nie t ondenkbaar dat dl' slaven gedoopt warell door J11 cl iaa nsc lekeiL'idcrs. Anders dan in Suriname,
waa r de missionarissen pas in de negentie ndc
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eeuw toegang kregen lOt de plantages, kon dc
katholieke kerk op Curaçao reeds vanaf de zeventiende eeuw onder de s laven werken. Het
\>,.ras uit zonderlijk dat de godsdiens tvrijheid
voor katholieken zo groot was in een protestant se kolonie (Eeuwcns 1931: 103-125). Omdat Curaçao een be lan grijk handelscentrum
was, mocht godsdienst geen obstakel vormen
voor handel sco ntact en. De protestantse koloniale overheid stelde zich tol eran t op jegens de
katholieke kerk.
Volgens het dagboek van M.A. Schabe l. een
jezuiet die tussen 1704 en 1713 op Curaçao
werkzaam was en die zonder problemen de ka th o li eke s la ven op de plantages kon bezoeken ,
wa s het katholicisme reeds rond! 700 de religie
van de slaven. Zo ontstond de eigenaardige situatie op C uraçao dat de slaven katholiek waren
en de meesters protestant of jood (Sehunck
1997). Vanaf de zeventie nde eeuw behoorde het
katholicisme tot het volkse igene van de slaven
en andere A fro -ClIraçaoenaars.
In 1635 hadden de Nederlandse kolonisatoren de protestantse ge meensc hap op Curaçao
gesticht (Knapppert 1928: 31-32). Midden in
het Fort Amsterdam te Wi l1 emstad, waar de gouverneur zetelde. stond hun Fortkerk. De \VcstIndi sc he Compagnie bepaalde dal de directe ur
beroeps halve voorzitler was van de Raad van de
Protestantse Kerk (J-lartog 1969: 15). In ee n in structie van 163X spoorde de WIC dominees aan
om de zw arten te onderrichten in het christelijk
geloof. mnar cr is cr geen enkel bi.!wijs dat de
dominees op een systematische en georganiseerde wijze zwarten hekeerden tol het christendom (Kram 1951: 27).
En protestantsc historicus sehrecl' dan ook:
'De toen omtrent de slavernij heersende op\'<ltlingcn waren cr geheel mee in strijd skIven
<lIs broeders in dc Ilcrc tc beschouwell. liet was
l11aalschappclijk gezien trouwens cen ollmogelijkheid. De lu cratieve slavenhande l zou immers dc hcren, dic dc macht in handen hadden cn

van wie dc gereformeerde gemeente afllankel ijk
was, in flagrante tegenspraak hebben gebracht
met het heilig Evangelie. Enerz ijds omdat het
onmogelijk was zijn s laaf als Jlledclidmaat van
dezelfde kerk te ontmoeten. andcJ7ijds omdat
juist het lid z ijn van de gcrelonncerde gemeente
op Curaçao een soc ial e di stin ctie werd, welkcdc
directeur, ge lieerd aan de s la ven houd ers. wel
moest handhaven' (Ilartog 1969: 54).
Di scriminati e van de zwarte bestond reeds
vóór de s lavernij in Europa. Toen de slavernij
eenmaal een koloniai:ll systeem weru. \leranderde het Europees etnocentrisme in n:lCismc.
Op Curaçao werd deze racistische ideologie
versterkt door een specifiek element: de protestanten brachten vanuit de Nederlanden een
di sc ri minerende hOlldin gjegens de katholi eken
mee (elemens 1978: 729-735). Zo ontstonden
allerlei vooroordelen onder de protestanten tege n dc katholieken, die zogenaamd 'dom' en
'bijgelovig' waren. Dit godsdienstig vooroordeel versterkte op Curaçao nog het vooroordeel
tegen de s laaf en de z\varle. Het katholicisme
werd zo ee n clement binnen de racis tische ideologi e : omdat iemand slaaf. L\V<lr! en katholiek
\vas. was hij minderwaardig aan de sho/l. de
blanke meester.
Ii el onderscheid tussen de (\\ce klassen besto nd op verschillende niveaus: op socina l nivea u (sl.:wf-meester), op raciaal niveau (zwartwit) en zelfs op godsdienstig niveau (katholiekprotcst<lllt). Dit betekent niet dat cr een totale
scheiding bestond. Er waren protestanten die
arm waren en blanken die katholiek waren. Bovendien vond er een sterke racial::! vermenging
plaats, maar de ::.eksudc contacten tussen de
verschillende sociale lagen \\·aren c1ande:'o,ticn
(11 oet ink 1967: 115). I In dl' gcsegmenteenk samenleving van CUral;:10 was de protcst<lntse
kerk voor de blanken en de katholieke kerk \'oor
de zwartell.

liet christcndolll op Cilmç'(/()

II ERRN!\UrrERS

IN SURINAME

In Suriname was de gerefo nnec rd e leer de
staatsre li g ie. Ze ndin gswe rk onder Indianen en
sla ven werd ni et toe gestaan. De luther;:\Il cn krege n in J74 J verlof om ee n kerk te sti chten in
Paramaribo. Ook deze kerk hield zieh afzijdig
va n ze ndin g ond cr niet-blanken. De k<ltholiekc
kerk kon pas in de negenti ende l!e UW mi ssiewe rk verric hten onder de slaven. De hcrrn hutters wan..'n de eerste systematische ze ndelinge n onder de Indi anen ell slaven (Lcnders
1996). In 1735 kW:Jmen dc eerste Duitse broe-
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ders aan in Suri name. Zij kregcn toes tcll1mi ng
voor ze ndingswerk ond cr de Indianen ell
Marrongroepen, maar hadden daar niet vee l
succes. Pas na I X30 zouden zij ond ersteu nin g
krijgen va n dc koloniale autoriteiten en de planIers voor zending onder de slave n. In I R30 hadden de herrnhutters toegang tot elfp Jan tages. in
1836 tol vijft ig, in I R4X lot 130 en in I R62 tol
163. Tussen I X30 en 1863 steeg hel aantal zendelingen van twaalf 10 1 55. In I X34 telde de
broedergemeente 3.5R5 leden, in 18ó3 inmiddel s 27.460. [r was sprake van een spectac ulaire groe i van 76YYu in 29 ja;]r (Va n der Linde

De Roollls-Katholieke kathedraal aal/ de GraH)l/straat

18

Armalldo LaJ/lpe

1956: 140- 141 ). Zij werd in korte tijd de
Ill cerderh cidskerk in Surin ame. Zwarten vormden de mee rhe id van de bevolking en in 1863
was 56% van de ci rca 49.000 zwarten lid van de
broede rgemeen te.
In S urinam e kon de katholi eke kerk pas rond
1840 beginnen met mis s iewerk onde r de s la ven
(Yc rn ooij 1996 : 24). Dat was cen groot versch il
met C uraçao, waar s inds de zeve nti ende eeuw
praktisch all e s la ve n katholiek wa ren. Op
C uraçao bevorderden de blanke protestanten
het katholicisme onder de zwa rten. In Suriname
had de blanke elite niet voor de katholieke kerk
ge kozen als de kerk van de zwarten. Katholieken werden hi er trouwens aanvankelijk niet geto lereerd. Op Curaçao bestonden twee vormen
va n chri stendom die same nvielen met hel Olldersc he id tussen de elite en de zwarten: het Nederl and s protestantisme en het Spaans katholicisme. Het meest opva ll ende ve rsch il blijft
eve nwe l dat op Curaçao reeds in de zeve nti ende
en achttiende eeuw de s laven we rd en geke rstenei met goedkeuring van de e lit e. In Suriname
zo u pas in de negentiende ee uw de bekering va n
s lave n plaatsv inden na jarenlange tegenwerking va n de plantersklasse.
Als we de religieuze s ituatie van Suriname
verge lijk en met de rest van het Cara ibisch gebied in de peri ode van de s lavernij z ien wc bepaald e ove reenkomsten. In de zeve nti ende en de
achttiende ee uw was voo r de plantersklasseklasse in de Enge lse koloniën het christe ndom
de exc lusieve religi e van de blanken (Williams
1973) . Het kersteni ngsproces onde r de s la ven
werd be le mmerd, omdat m en bevreesd was dat
de chri ste lijk e boodscha p van gel ijkh eid va n
alle men sen de sla ve n bewust zou mak en van
hun rechten. Ook in Surinam e ware n in dieze lfde tijd de plantage-eigenaars tegen de
kerstening van de slaven. In de negenti en de
ee uw vond een gro te ve randeri ng plaats in de
houding va n de plantersk lasse in het Caraibisch
geb ied. Ze aanvaardden de kersteni ng van de

slaven ni et uit idealisme. maar omdat - gegeve n
de onvemlijdclijke af'schafTing van de slavern ij
- hel minder gevaarl ijk zou z ijn geïntegreerde
s laven te hebben in christelijke kerken om hen
op die manier onder con trole te ho ud en cn de
heersend e orde te han dhave n. Het is goed hi erbij te refereren aan de slavenopsta nd in 179 1 in

Haïti waar uiteindelijk in 1804 de eerste zwa rte
republiek van het Ca ra ibi sch gebied we rd gesticht. Deze rep ubl ie k maakte ee n eind aa n de
s lavern ij en be l ichaa illdc een anti -racistische en

anti-koloniale ideologie. In de hele negentiende
eeuw waren de ko lonia le mogendh eden bevreesd voor een nie uw Haïti in het Caraibisch
gebied.

S URtNAM E VERGELEKEN MET CURAÇAO

C uraçao heeft twee gro te s la vellopstan den gekend , juist daar waa r de s lavernij geka rakteri seerd we rd a ls mild. Int eressa nt hi erbij isdat hel
chri stendom o nder de s laven een rol had gespeeld in deze gebe urt en issen. In 1795.45 jaar
na de eerste grote s lavenops tal1d, brak op
C ura çao de grote slaveno pstand uil o nder leiding van Toe la, die uit eind elijk gewe ldd adi g
werd neerges la gen door de kolonial e autoriteiten. Pater 1. Sch in ck, een franciscaan die
vanaf 1778 op C ura çao we rk zaam was ell de taal
va n de slaven (het Papiamentu) beheerste, had
z ich opgeworpe n a ls bemidde laa r tussen de autoriteiten en de s lave n. Sc hin ck ste lde aa n de
s laven het volgende voo r: ze moesten de wape ns
neerleggen, terugkere n naar hun werk en ze zo ude l1l1i et gestraft worden. Toela wees dit voorste l
af, zoals blijkt uit het vo lgend e hi stor isc h document va n pater Schinck, geric ht aan de koloniale autoriteiten va n het e il and (Paui a 1974:
267-27 1). " ... Toela begon dan te sp reeken . Wij
zijn a l te zee r mi shandeld, wij zoeken niemand
kwaad te doen. maar zoe ken onze vrijhe id, de
fransche negers hebben hunne vrijdom

I-Iet christendolJl op Cllmç'{/() e/l
b~ko()lllcn,

Neder land is ingenomcn door de
t'ranschcn, vervo lgens moden wij ook hi er vrij
z ijn; ik antwoord de hem dal in Nederland o n7e
ovcrighcid woonde, en dal wij aa n die ovcrigh cid moes ten gehoorzamen, wanr op hij Toela
antwoorde, als 't 700 is, waar blijvcn dan dc
Nedcrlandsche sc hee pen? ... Toela die op deze
vo lge nd e w ij ze in (onzer) a ll er presentie begon
te rede ll ee ren;
/-l eer Pater kool11en alle ll1enschen niet voort
uit een vader Adam en Eva? Il eb ik kwalijk gedaan dal ik 22 va n mijn e medebroe ders ve rlo st
hebbc uit de ho ~ ij e ll s, waar in z ij onregtvna rdi g
gewo rp en wnren ? Heer Pater, de rransche vrijhe id hee lt ons gediend to t torment: als j ema nd
van ons ges traft wierd, wie rd hCllltclkells tegengeworpell, gij zoek t ook uw vrijheid'? Eens werd
ik vastgebo nd en, ik ri ep zo nd er ophouden
gena ad ~ voo r ee n armen s lna L tot te n laaste n
losge1ll<w kt 7ij nde , go lfde 't bl oed uit mijne
m OIl(!. ik wierp mij op mijn knien. en riep tot

God: 0 Goddelijke Majes teit' 0 Suij vers te
Ge cs t~ Is ' t dan Uwe n wil dnt wij zoo m ishandelt
worden! Ach Pater, men draa gt mee r zo rg voor
ee n beest. al s ecn beest een been breekt 't word
ge neezc n ec. En zulk e woo rd en mec r
lIier sprak ee n leider met ee n di ep bewustzijn va n wat de chri ste lijk c id entitc it inhi e ld.
Het is opm erk e lijk dal d e ce ntrale boodsc hap
van het chris tendo m , de ge lijkh e id van all e
men ~e n , ee n s la ven revolutie had geïnsp ireerd .
De kwalih.: it van dit leiderschap stond niet los
va n w<l1 cr bij de basis leefde . Het chri stc ndom
was ee n levende realiteit onder de s lave n bev olkin g, li et feit dat de s laven op C ura çao
al katholiek waren va nafh et begin va n dezcventiendc eeuw was niet zon der betckenis, Het
werk van de missiona ri sse n maakte de s laven
bewus i va n de erkenn ing va n hun Ill cnse l ij kheid
e n ge lijkheid binnen de ge mee nsc hap. De promotie van hel chri stendo m onder de s laven
legde ~e n belangrijke basis voor ee n mee r gelijkwaardi ge o mgang binnen de ge mee nsc hap
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van Curaçao. De elite was wel iswaar ovcrwegend protestant (de blanke protestant zuals dc
afro-Curaçaoenaars 7C nU ll og noelncn), maar ze
hadden gemeen dat dc slave n ook een christelijke kerk lwdden met chris tc lijk e diensten en
hu welijken (Lij het clandestienc hu we lijk en).
Wc moctcn dC7c bijdrage van het chri stendo m
aan de acceptatie va n de s la ven binnen de
C uraçaose samenleving niet onderschal len.
Prec ies dit clement ontbra k in dc S urin aamse
samen icv in g van de zeven ti enc!c en ~ I c htti ende
eeLl\v.
De Surinaal11~e Marrons in de zeven ti e nde
en achttiende eeuw li ete n z ieh ni e t inspireren
door de chri ste lijke boodschap. Ook in hun
strijd (Illarronage) spee ld e dit c leme nt gee n beteken is. Het waren prinHli r de erba lïll c lijkc condities op de plantagcs die kidden to t hun v lu cht
naar de diepe binnen landen,
Recent onc.k r7.ock wijs t ero p dat d e beke rin g
van de s la ven tot h ~t katholicisme een proces
was dat inAfrika wns begonnen, en ni et inAl11erika zoa ls tot nu toe werd aangenomen
(Thornton 1992: 255). De Portu geze n kwamen
reeds in de vijft iende eeuw aan in Afrikn en in troduceerden hi er het katholicisme. [en
"Kongo-katholicismc" W H S hi ervan in dc zestiende en zeventie nde ee uw het gevo lg. Er waren dus s la ve n die reeds katholiek waren o f'b ckend wa ren met het katholicisme voordat ze in
het Caraïbi sc h geb ied aankwamen. lI et p roces
van bekering tot het katho li c isme kon voorso mmigeIl gecontinueerd wo rd en op Curaçao, en de
in v loed van deze Afrikaanse ka tholieken binnen
de gemeensc hap was vee l gro terda n hun aantal.
In Suriname werd zo'n proees nbrupt onderbroken en had het christendo m geen in vloed op de
relati es tussen meeste rs en s lave n in de zeve ntiende en ac htti ende ee uw.
111 het geva l van Cuba w ij st Elkins ero p dat
de katholieke kerk heeft bijgedragen tot dc gunstige condit ies voor man umi ssies ond er s lave n.
Ook had de kerk posi ti eve in v loed op de tot-
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standkomi ng van hel reit dal de slave n hel recht
hadden ve rworven om hun vrijheid te kopen (de
("()orwcÎun) (Klein 1966: 138-166). Wan neer
mCI1 dc s lave rnij op C ura çao vergelijkt met die
in Surinamcdan valt op dat wc in eerstge noemd
land reeds in dc zeve nti ende ee uw ee n groot
aantal vrije zwa rten tegenkomen. dit in sc hril
con trast met hel ge ring aa nt a l ge manumit ·
teerden in Su rin ame.i-Ict is niet o ndenkbaar dat
ook op Curaçao de katholieke kerk een gu nstige
in vloed had op de ze ontwikkeling. We moeten
ook niet vergetcn dat de sla ven va n hun mcesters
tijd krege n om sacramcnten en diens ten van de
katholieke ke rk bij te wOll cn. Deze sociale voorde len die de sla ven o p Curaçao genoten. terwijl
de slaven va ll Surin ame hiervan verstoken bie·
veil. hebben ertoe bijged ragen dat het type
slavcrnij op C uraçao ande rs was dan dat va n
Suriname. De stelling va n Hoetink die het type
slavernij koppe lde aan dc aard van de plantageeconomie moet hoognodig bijgesteld worden.

AFSC HAFF IN(j VAN DE SLAVE RNIJ

In 1944 publiceerde Eric Williaills zijn baanbrekend werk Capita/ism amf Sfm'ely. Een van
z ijn steil În gen was dat de economisc he crisis
vall hel plantagesystee m in de Bri tse ko lonies

hel einde belekende va n de slavernij. Voor
Wi lliams wa re n de eco no mi sc he be langen va n
het kapi ta li stisch systeem de en ige oorzaak va ll
de beëindiging va n de slavernij in de Britse kolon iën in 1834. Roger Anstey en ande ren hebben

deze sielling bekrilisee rd. Ansley (1975) slell
dat de re ligieu ze en morele mot ivatie belang rij ke r was dan de economische factor in de Britse
emanc ipati e beweging. In Enge lan d had de a nti sla ve rnij ·beweging een re li gieuze ac ht ergrond .
Kriti sc h z ijnde ove r de ca usal e ve rbindin g di e
ge legd werd tu sse n ka pita li sme en anti -sla vernij, legde Anstey een ve rba nd lusse n re ligie en
anti -s lavernij.

In recentere studies (Bolt & Dreschcr 1980)
word t benadruk t dal deze scheiding tusse n econom ische en rel igicLt zC factoren een intel lec tu a-

listische constructie is van de twintigste eeuw.
di e niet toege past kan worden op de negen tiende
eeuw. In werke lijkheid wa ren spi ritu ele en materië le waa rden Illet elkaar verweve n. Daarom
moet dan ook gezoc ht worden naar de samenhang tussen an ti -slavernij . kapi talisme en reli gie. In dc Nederlands Caruïbcn van de negentiende eeuw bestond d ie samenhang wel degelijk. In hel proces dal leidde lol de afschaffing
van de slavernij in 1863. was creen netwerk va n

facLOrcll aanwezig. Een va n de factoren was de
invloed van het christe nd om op he t hele gebeure n in C uraçao en Suri name. Men 1110et de rc la·
tics tussen belangen, morele acti e en bewlIstt:ijn
in ogenschouw nemcn bij dc historisc he verkl ari ng (Bender 1992 : 1-13). Sociale vera nd erin gen en ideo logisc hc factoren zijn met elkaar
verbonden. ideologisc he ell economisc he ve r-

and eringe n zijn niet te sc heiden (As hwo rlh
1992: 263-289).
David Bri on Davis ( 1992: 17- 103) heen
deze relati e met betrekking to t de abolitionistische beweging in Enge lan d op he ld ere wijze
beschreve n. Bij de historische verk larin g va n de
afsc haffing van de slavernij geeft hij ni et de
voorrang aan materie le of aan culturele faclOren, maar hanteert hij mce r ee n mode l va n
verv lechting van beide factoren. Dav is ziet de
deelna me V~lI1 de Britse Quakers aa n de antisla vemij bewegi ng va n dc negentiende eeuw.
di e geleid had tot de afsc haffing va n de slavernij
in de Britse kolonies in 1834. niet los van de
moderne kapitali sti sc he geest. Hij benad ru kt de
re li g ie uze bronnen va n de anti -slave rnij bewegin g zo nd er dat hij de kapi ta listi sche be langen
in deze peri ode wegcijfcrt. Davis ste lt dat de
anti- slavernij beweging dc hegemoni e va n een
ni e uwe kapitalistisc he e lit e leg itimeerde, ZOI1der dat hij de Quakers kara kt eriscert a ls opportuni sten di e rc li gie uze humanita ire gevoe lcns
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ge bruikten voor politieke dod einden . De grot e
bijdrage va ll de rdi g iell z~ moti va ti e was dat het
rn o r~l c legitimati e ga f aan ck; politieke bt::weging. di ~ uit eindelij k in het Britse Parlemcnt de
cc ol1 0 1lli sc h~ belangen van de Caraibi sc he
plantage houd ers had ve rni etigd. aldus Da vis
(1992 : JOX-J 09) . Da vis bekriti seert ook ThoIllas L. Haskell . di e ccn1c sterke en directe band
legt tussen he\lllod crn e kapitali snu.: en Je anti sla ve rnij - beweging doo r het vrijemarktl11echan iSllle al s st iIllulans te 7ien van eh:: ant i-s lavernij beweging. Davis ve rwij st terec ht naar Nederl and dat de meest kapital isti sc he maatsc happij met sla ve nhandelaars heeft voortgebracht in de ee rste I ~l se \ an de modernitei t. en
niettemin gee n sterk e anti -sla\ ernij-be\\'eging
hec n gc kcnd (D,,, is 1992: 161 - 179 ). Haskcll
(199 2: 134 ) \' indt ook dat de Nederlandse allOmalie ve rder (lnderi"ocht 1110et wordt:: n omdat
het al k simplisti sc he denk sc hem<ls om verwe rp\. Ilo('wc l Il o lland eell ce nlrak rol
speelde in de lllodetll e k:lpitalisti sc he wereldeconomie. bleve n de Ilol1am.krs on vl.:rsc hilli g
tegello vl!r de ilnti -s l'lve rnij be \Veg in g, al s gevol g \Vaarvan de eJlwn cipati e in til! Nednland sc
koloni ën pas vijfti gj.wr later ge reali seerd \\'erd
dan in c\!: l3rit s\..'.
In dl' 7l!\\..'lItiende eClJ\\ was de Republ iek
bdwh l' hel L'l'n tn Jlll \:111 dl.: k'lpitalist ische \\ ereldecono rn ie ( I() k dl' do miIl:lntc macht î n de A tlantisc hc s la venhandel. Ondank s de cri sis van
de intern:niolwle s la ve nhandel in de achttiemk
eeuw. bleven dc Ilollall(l!:rs in deLe ee uw sla ve n
transporteren naar hun Caraïbisl'he koloniën .
Oavis ('rkent dat hij gee n ve rkl arin g hee n voor
de Hollandse illHlJl1ali e, ee n hoog ollt\Vikkeld en
we lvarend land dit in combinatie ml.:t een absoI uu! gl.:l11 is a,ln uri g i!le lc ant i-s lavern ij-gl.:schri fteIl. 2
Voor Drc,chcr (1995 : 25 -(6) is de 1101 landsc casus hel bl.:ste bewij s dat cr geen causale
rdatil.: bl.:st.l11t lussen kapitali sme en emancipati e: hel bl:trof \.!\.!Il succesvolle kapitalisti sc h
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land I.: n lOch kwa m cic crn am:ipatie relatielïaal
aan. Dl: internationale druk was hil:rbij bO\ endi en doo rslaggl!ve nd. want cr was geen politi eke akt il: ofsocialc rnobi I Îsat ie in de Ilollandse
m<l ntsc happij tege n sla ve rnij . In cle l'CcL'nlc
sla ve rnij studi cs \Vordt terecht benadrukt dat de
afsc halling van dc sla vernij in het Caraïbisch
gl:bied ni et verklai.1rd kan \Vorden als gevolg van
economi sc he fa ctoren (Drese hcr 1977).
Emm cr (19RO: XO-9X) 70l.: ht een verklaring
v o o rd ~ lat ~ eman cipatie in de Nedcrlandse kolonies in oOl7 ak cn dil' betrekking \lebben op de
Sun naamse situati e. aan gezien daar de meeste
sla\·cn waren: cr waren geen sla\ enopstanden in
dl,.' I1cge nt ic nde ee uw. de chri stelijke missiona ri ssen w ar~n gee n neti visten \ oor dl' afsclla Iling
van de sla ve rnij. de in\ loeel \ an de Britse emancipat il: bl:wcging \\as praktisch nihil en de Nederlan (b e r~ gc rin g we nste ni et in te gaan Il.:gcn
de belange n v:l n de planters die \ cel in \' loed
hadden op het koloni:wl bes tuur van Suriname.
Het lijkt mij interessant om tI.: kijken nanrde
rol v<ln de chri stl.:lijk e kerk en in de Nedcrlandse
kolnni 0n in de n~ g cnti e nd e eeuw. In Surinam c
warell dc ll errnllutt ers sla venei ge naars, LO ook
dc kath oli eke 1l1i ssionari sse n op C ura çao. Noch
onder de herrnhutl ers in Surinal1le. noch ond er
de k:ttI Hl lir:ke miss ionari sse n op Curaçao zag.
men eell prilH.: ipiëlc tegcnstd ling ttl ss~ n christe nd om en sla ve rnij. De Duitse herrnhull er Len delingen in Surinilllle hndd en geen instilutionek- banel met dl! ant i-s la ve rn ij georii: nt ecrdc
I.: hristcnell in Nederland: dat 7l!llue gold \,oord\,.'
Nederlam\sc katho lieke rni s::.iona ris::.e n op
Curnçao. Dus \..' l'n rc lc: v:lntc rcligicu7c :mli-s lave rnij b e\V~g in g. zO<l ls di e 7ich voordeed in En geland en in tIL Enge lse koloni es, ontbrak volledi g in de Nedl! rlandse maatschappij en in de
Nederlandse koJoni i: n.
Ondanks dc reli g icll zc ve rschillen tll,sen
Surinamc en C ur,lÇ:IO bestaat er l'en overeellkomst voo r \V:lt belreft d ~ nl.:g.l'nliendc I.:C LI \V.
Zowel van kl: rk cJij kc zijd \.! al s van til,: s t~I~11 uil
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een sterkere nadruk ge legd op dc ker-

ratyau el! i]] Suriname: de slaven under cUlllrok

stenin g van de sla ven. In 1834 vond de emancipat ie in dc Britse koloniën mede onder druk
van de slave nopstand in Jamaica in 183 1 plaats.
De Nederlandse regerin g st reefde naar uitstel
van de emancipatie in de Nederlandse koloniën,
een politiek die alleel1 mogelijk was indien de
slaven rustig konden worden gehouden. En daar
speelden dc kerken op in.
In 1~D7 schreefde Duitse moravische broeder, J. R. Passavant, dat de slaven in Suriname na
de Britse emanci patie onrustig werden en dat de
Moravi~che Broeders daarom de slaven rustig
moesten houden via godsdienstig onderwijs:
.. men ziet meer ell meer de noodzaak in van
christelijk onderwijs van de zwartc, want als de
emancipatie straks ee n feit is en de slaven in een
staat vall heidendom trcn, dan wordt het onmogelijk om over hen te hecrsen'.1 De katholieke
bisschop M.l. Nicwindt schreef praktisch deze lfde functie toe aan de katholieke missie 011der de slaven op Curaçao: 'En genomen dat de
slaven eens niet geemancipeerd zu llen worden,
wat za l dan het beste gesch ikt zijn om hen in
bedwang Ic houden en hen aan hunne meesters
getrouw Lijn en 7ich eerlijk gedragen, omdat zij
door 0117e Geestelijken daartoe worden aangell1aand ell vcrpligt. tem ijl 111ell \olgcl1s godsdienstige grondbeginsclcntracht hen in hun lot
te troosten en hen in hunl1en pijnlijken toestand
te \ rede k houden .. Van hoc\ ecl belang is heil
dan niet dien invloed nog Ic "crstcrkcll, indien
mcn den slaven staat nog wil mainteneren of
/ich llil'l hij Ilwgle gc\ü.:-II om hLlllllL' Emancip~l
Lic Icnuitvoer te leggcn·. l
7.0\\ el de kathnlicke missie als de Moravische 7ending kreeg dL/~II(k politieke functie in
de negentiende eeLl\\ rcspcclie\ clijk op C'u-

houden wegens het uitstel van decmancipatie in
de Nederlandse koloniën, terwijl l11en anderzijds inzag dat cmancipat ie h istari sc h onverm ijdelijk wa s.
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Men kan de late emancipatie in de Nederlandse
ko lonies niet alleen toeschrijven aan de eco nomische belangen va n de Surinaamse slavenhouders en de beLuinigingspolitick van de Nederlandse regering die hen niet v..,ilde tegemoetkomen in hun eisen van schadeloosste lling. In de Engelse koloniën was cr druk van
dc slavenopstanden en in Engeland was dc antislavernij bc\veging als pressiegroep actief. In
beide gevallcn hadden Engelse kerken en ze ndelingen een cruciale rol gespeeld, en uiteindelijk had het geleid lot de afsc haffing van de slavernij in 1834. De Britse zending had deze
catalyserende functie, waardoor hel cmaneipafjeproces werd vers neld zoals door .Iakobsson
(1972: 297) gesteld. In de Nederlandse kolonies

hadden missie en zc nding een tegenovergestelde functie. namelijk het disciplineren van de
slaven via godsdienstig onderricht. Vanwege
hel ontbreken van protest van de /ijde \<111 111 issionarissen en /endelingcll was cr geen druk op
de Nederlandse regering om de sl:l\crnij af te
schatTen. Zo \\-erden de christelijke kerken
medeverant \\loordel ij k VlH)r de lale C'IllJlleipal ie
in de Nederlandse koloJlic~. ' Daarom slelde ik
aan het begin van mijn ,\rtikcl dat inde geschicdschrij vi ng \all de sla\crnij en L'llli.lllCipat ie i11 hel
Nederlands Caraibisch gcbicd de eeonomischc
l'<lctoren niet overge:lccenlucerd diencn Ic wordenlen koste van de ideologische.
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NOTl-.N
I. ·Bul. hUIl l'l c r lihl'rnl ... r~H."C rl'latluns lIlay hal": b..:..:n 111 Curaçao. Ihcr..: did uriginall' ":ol.lI:s ur h..: ha\ iuur 10 r\:gu lari/l'
sOl·ial rl'latiuns b... tl\ l· ... n \\ h 11 ... ), ;md n..:groc~ as the 11\ u ... xln':llll'~ uf Ihl' I~)":;II hi ... rar ... h ~. 1I \\ as dWral:l ... risl ic Ihal lhl'
nlllth ... r-nHlIllry s..:gm..: tll, \\ llh i!s pS"'lldo-humog('tll:'OllS v i... " :lt1d nl'g,HI\)t1 nl"lltl' Illh..:r, cml'l'ull y a\ oi,kt! sprcading
Prot \.·sl;ull t"aith :ltllllng' IIIh.' nl'grn s..:glll ... nl. nOI\\ ilhsl:tnding. sll"Ong pr..:s,ur..: inlhi, dir,,:clion by lh..: Cumpany tlir..:çlOrs
inlhl' Nl'Ihl·rlantis. Ralhcr Ilwll cOllIribllIl' in rl'alll'nm 10 rcligious anti Ih ... rdix\.· clihuntl a .. similation, thl'Y pl'nnil11'd
calholic lllis,i,Jtwril.'s lnlhc is land, :tlbl'il rl'luclantl y. Prutöt:mt con\ l'i"'I\Jn o flh c Nl'gWCS \\'mlld nu l unly have atli:cIl'l.l
Ih,,; Illolhl'r-cu llntry sla lll ~ sY1llbo i. blll wmlld abu h;l\"; tJl,,;anllh,,; r,,;,,;ugniliotl ofthl' olbc l" s,,;gm,,;nl a~ hl'in!:!, pUlcnlially
,,;qual. This \\a~ illl:llllllil.'l \1 ith Ih..: p,,,;w,lu-hulllug..:n";lllb I i";,,, lor lil unkr lu b,,; abk Il1 l:UllIUHll: 10 igllurl' Ihl' ulhl'rs,
lu Illa inlai n Ih \.' Iklil.lll ll fh ... ing alll'xll'n ~iun ofll1\.·1110Ihl'r cuuntry, th l' \)lh~'I"', tJlust r... main a~ 'l:par:lIl' as po~sibk' .
1. Dal id Bri on Dal Is (1991: ::!95-196 ): ' 1l uw ar,,; \10.' lu l'xplain Ih\.' I"a..:t Ihat Ihl' llati lll1l hallllay ha\l' l:unlainl'd Ihl' lnosl
lil('rall', pl"tl,p..:rous . .:nligb lc ncd , anti markl·l-oril'nl t.'d popllbllon in lh,,; \\ (trl d prudlll·\.·d only a handfu l oflargcly
llllitali,..: allli,I:!\ l't) Irat.'ls"! Or Ihc fact thaI. Cl ('n aft('r Englalld had \ inu:tll y fon:cd Ihl' Nl'lh..:rkrnd:-. 1O ('nd Ihc sht\":
trade, "man) D utl'h SUhJl'l' l ~ :rml a signi fi ca nt ('ktlll'tlt nftlll: (I)lltll r)', l·..:t\nUtll)' l'ontitl ltl'd 10 hl' \\l'ddl'd to the
p lanlalÎon ... ~sll'rn in Ihl' w. . . .. ··."
J . Bril·f\ an J .R. Pas':!\ ant, P,. r;t marroo. d,d.18 Juli I SJ7, gl'publin!l'rd in : Ikhkr S ladbuch 1970. " EÎn Bas kr in
Nicd l'rla tl d i ~chc n - Ifl(IÎ cn, Z\\Cl Bricli: des Bnrdl'rmissionars Joh. Rut! . Pa"a\ anI au" Ilaramariho ( I X36 I XJ7)", p. 50.
-I. Brief\ an Xjanuari I XSO, gl'l' ill'crd door Ci.J .M. Ihh lhau:>. ~Igr. ~ la rI Îtlu, JO:lntll''; N il'" ituh, Ba;tsrodc 19 1-1. p, -1-40.
5, 7il' \oor ":l'n ui lg...:brl'i,krl' ;Irguttll'tllalÎl': Armando Lampl' . .\Ii ,\ioll or .'iuhl/lill/fll/ :} Mor(j\ Ull/lIIld Cwhulic
J\II\.\imlllril'.\ 1II11t(' f)/I(c !J Cllrihhl'lIlI Dllrillg ,hl' 19rh CI'IIIII/:I".
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Kaart van christelijk Suriname

H

el c!lris/el/doll/ is lIIel de eerste /..-0/0111'su(orell /lauI" Sl/ril/ulI/e lIIee!.!,ekolllell. De

IIJ(!//Sell rOlld

Frol/cis Wil/()ughhy. baron

val/

Par/tall/, hJ'ac!lIell er de allglicaanse l'lwiallt.

De Ellgelsen

I//(/(//':,ell

ThuI'arh'o

(JUli

de Surin-

ul1Ieril'ier 101 1/()(~/ilplaafS 1'(11/

de kolonie. ZU
hOl/ll'deJ/ daar een kerk, die op 23 juli /65/ (Wil
St. Bridge/werd toegewijd. 111 de::e kerk werden
de sacramenten hediel1d ell IClI'ame/J de mensen
salllell. Uil tie EI/ge/se lijtl (/65/-/767) oijl/

geen doopsels Wtll slm'en bekend, laar SIallIl
Inheemsell. 0(101"110 hraclttell de Zee /III 'ell

WIJl

wlllq/"

/667 hel coh ,jllisme meI een sIreng ami-

papislische !toudillg lIaar Suriname. De Sociëteit 1'(/11 Suriname, helaslmel hel heheer Fan de
kolol/ie, el/ de gO//I'erlleurllloesten ::orgen voor
de christe/Uke religie, namelUk de fJrediking, de
lIiflwcidil/g ell het onderhouden WIII de christe/Uke geln'uiken :oals de ::ol/dagsrusl el/ de
l'a.,·tge,\'lelde hede- ell hoetedagell. De joden
hadden enige \·'-Uheid. ::oals hel sluilel/ vall
hUlI'e1Uken. maar kregell het lIiel klaar enige
hel1'egil1}!, Ie hrel/gell ill de kwestie sabbat en
::ondagsheiligillg. Plam.\·ell ell sIreken ill SlIriI/all/e hebhel/ I/iel. ::ools e!tler..· in de regio ell op
hel cOl1til1em. heilige namen gekregen ::oals
Triuidnd. St. LI/CÎa. SI. KiWi. De kolonisatoren
lIil Holland en Zeeland hielden dnar duidelijk
lIiel::o 1'(111. De litel die ik aan de:e bUdrage heh
gegeven. wil eigen lUk :eggel1: \'001' ::O\'er SurilIallle christelUk is. Ik ::al in dil artikel de
kll'(lJllill1liel'e eli de Áïl'alilOlievc dimcnsie. de
historie ell de lOekolllsl 1'011 hel chri,wcndom iu
Suril/allle hcspreken.

Gso. TUt/sc/wUi

\'001' Surinaamse

KOLONIALE KFRKLN

Het c hri stendom zoa ls het zic h presenteerde aan
dc Inheemsen, slaven CIl Marrons was in contr<ldictie 111et zichzelf: het evangelie staat haak s op
slavernij, dc cvangc li sche gel ijkheid van mensen go ld in die tijd nict voor de slaven. De voorga ngers hadden een staatssa laris en stonden in
nauw co ntact mei de kolonial~ overheid en dc
eigenaars ofadministralcurs. Religie stond nÎet
ter discussie: de organisatie van hun religie \Vn s
a l klaar ell bekend en werd van Europa naar de
Nieuwe Wcreld ovcrgeplant. Opvallcnd is dat
diczei rde koloniale ovcrheid op de Ncderlandse
Anti ll en in een andere context ook anders han·
delde. De Antillen. heel dichtbij het katholieke
Latijns-Amerika mct vele v luchtcnde priesters
na~lr de Ani i\len, krcgcn een min of mcer katholi eke sig natuur. (Zie hiervoor hct artikel van Armando Lampc in dilthcmanLlll1mcr).
Later kwamen andere kerken via Amsterdam naar Suriniunc zoals de evangelisc he
broedergcmcente of Moravische broeders
(1735). de lutherse gemeente (1741) en vanaf
18 17 de katholieke kerk . Deze vier ge ld en als de
ko loniale kerkell waarbij d e hervonlld e en luthersc gcmce nt en meer de kerken vall d e eige naars ell blanken warcn: de broedergemecntc
e n de katholieke kerk trokke n vee l slavcn, onder
andere omdat die twee kerkcn vanaf het begin
hct Sranantango geb ruikten , maar ook a ls tcgenh ange rs van dc blanke kerken optraden. Ecn
bcpa ling van de lllanulllissiewctgeving was dat
de vrijverklaarde lid moest worden van ee n
c hri s tcl ij kc gcmee nt e. Da t speelde in het bijzonder tijd cns de aa nl oo p !laar de afschalling van dc
slavern ij . De christelijk e kerk werd een C reoo lse kerk en daardoor ctniseh gek leurd.

TaaIkuIlde. Lellerk"nde.

CU/II/lfr en
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chl'i.l,",e1Uk Sl/ril/{lIl1t'

Iiel Iidmaatschap van een kerk was nog iets
anders c\nll aanvaarding van hel geloofspakket

en dc participatie aan dl..! kerkdiensten. cic
gcloofspraktijkcn en dc naleving van dc kerke-

lijke Illoraal. Zo ontstund onder Creolen dc situatie van dc dubbele religie: de ofliciëk en de
oJllcicuzc, de normalicyc- ell de volksreligie.

waarbij cic term volk politiek en sociologisch
vertaald dient tc worden, namelijk als dc groep
die onderdrukt werd. ook in religieuze 7<lkcn.
Dat is een kelllllerk van vcel leden van dc
christelijke kerken gebleven <;11 ook v<ln hen die
eh:: nadruk legden op dc rel igic van dc voorvade-

ren. Zo groeide cr eell andere situatie dan op
diverse Engelse eilanden waar nieuwe christe-

lijke groepen mei veel van het erfgoed dcr vaderen lot leven kwamen zoals dc orisa. de baptist
shouters, pocomania en hel myalism. En ook
heel anders dan de voodoo van Haïti en dc
santerÎa van Cuba waarbij de christelijke religie
zich opzichtig vermengde met het A fhkaans
erfgoed.
Een ander kenmerk is dat de overheid antikatholiek bleer en dat de protestanlse kerken,
onderling verdeeld, eén front vormden tegen de
katholieke kerk. De christelijke verdeeldheid
werd een kell1llerk \ an hct rc\îgieus leven in dc
kolonie. Redelijk lang na de afschalTing van de
slavernij ontslonden enkele religieuze hervormingsbewegingen zoals die van Rijts met dc
nimrodbeweging. De sociaal-economische
maar vooral de culturele crisis \verd zodoende
aangestipt maar dat alles had geen permanent
karakter. De oudere kerken waren en bleven
1I1aatgevend.
De broedergemeente en de ka tholieke kerk
dcden veel op het terrein van onderw ijs. geLondhe id en socialc opvang waarvoor respectievelijk Duitse cn Nederlandse zendelingen en
missionarissen naar Suriname kwamen. De katholieke kerk ov~rvleugelde daarmee in de eerste hein van de twintigste eeuw in aantal de
broedergell1cente.

TWI:l:.IJE
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Een tweede laag of groep christelijke kerken is
eind negentiende/begin twintigste eeuw naar
Surinamc gekomen, meestal vi<l Guyana en het
westelijk district Nickerie: name lijk de
adventisten. de baptisten. de wcsley;lIlen. hellegel' des heils met eigen Surinaamse leiders. met
bescheiden middelen. zonder veel contacten
met het buitenland en Londer overheidssubsidie. Deze nieuwe groep heert een protestants ot'evangel isch karakter (alleen cic 8 ijbel is
maat: het Woord geldt). heeft weinig cer~mo
nies en rituelen. Deze kerken, misschien wel
black cllllrcl!es te noemen. groeicll:J1 niet uit tot
volkskerken. zoals elders op het westelijk hall:'
rond en in de regio. Ze kondl:1l hl: t wat sociale
relevantie bet reIl. niet halen bij cic kerken van de
stad Paramaribo en de koloni,lIe machten.
Na I R73 hebben de broedergemeente ell de
katholieke kerk categoriale zielzorg onder de
H i ndostaansc en Javaanse cont rac!;]rbci(krs opgezel. Deze nieuwkomers zagen een nauw verband tussen christcndom en het Creool-zijn en
beschouwden een overgang naar het christendom als een ·vernegering'. Toetreding kon
leiden tot sociale uitsluiting uil de eigen groep
en dat was niet aantrekkelijk. Enkele duiLcnden
I1 indostanen en Javanen werden chrislcn.
vooral via de christelijke schokn en internaten.
De christe lijke kerkcn integreerden de cultuur
vun deze groepcllllict opvallend. maar gebruiktcn wcln<lmcn als Rajpur. Sukll Dhaam. Taman
Pu lro. maar cr was echt niet veelmeer inbreng.
De velc gezichten van het christendom. zoals
ook die van de Chinezen. Libanezen, Inheclllsen. bleven verborgen achter het Europecs CIl
eventuccl Creools imago. De lokale taal kwan1
minder in zwang. Aria/we/we. Loofi de lInT,
het koraalboek deden het goed. Nielh:min
creoliseerden de leden van de broedergemeente
meer dan dc katholieken het aanbod VUil het
christendom. zoals cic kkmtooll op Goede Vrij-
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dag , het acc ent op het bloed van het Lam, de
dankbaarheid voor het leve n, de deemoed of
sakafa.'l i en de bijbel se aanzet tot prij ze n en loven van de I-leer.
V OLLE EVi\N(jELlE

Hi erop vo lgde in de jaren zes tig van de twin tigste eeuw de groep die we onder de verza~
melt erm het 'volle eva nge li e ' kunnen laten vallen, zoa ls Gods Bazuin, Stromen van Kracht,
Bribi , De Kande laar, De Sleutel , Hand elin ge n
en de ti enta llen andere ze lfstandige kerk- of
ge loofsge noo tsc happen. De groep hee t ook wel
de pinksterbeweging al s een reactie op het traditionel e en wat saaie va n de oudere kerken. Zij
werken publicitair aan z ien lijk opvallender dan
de oudere kerken (electl'OlIic cI/lIrc/res), gebru iken veel zang en mu ziek, genezing en handop leggi ng. Soms worden ze /rOl c/rurches genoemd, omdat het cr warm en soms heet aan toe
gaat. Soms is er s prake va n cl!urc/r IlOpping: het
lidmaatsc hap is soms van korte duur: mcnloopt
de re li gie uze markt af. Deze g roep houdt ralli cs
en co nventi es en maakt veelv uldi g gebruik van
buitenland se gasten.
De adressenlijst van het Surinaams Bijbel
Ce ntrum van 2000 hee ft zev entien gemeentes
van de Adventsze nding. de African Methodi st
Episcopal Churc h dri e, de Baptisten Uni e met
vijftien , de Ind ependent Faith Mi ssioll vijftien,
de Wesleyaanse denominatie twaa lf. Volle
Eva nge lie twaalf, Stichting Eva ngelie Centrum
S uriname zeve nendertig, Bribi Ministry vee rtien (De Ware Tijd 3 maart 200 I).
In de woelige jaren tac hti g en negenti g heeft
deze groe p zich sterk kunnen uitbre iden, doordat velen in deze kerke n naar ve ili g he id en zekerhe id zochten. Merkwaardig is dat de
rec rutering van deze groep onder de leden van
de o udere kerken niel lot ma ssalc ove rgang
hee n ge le id . Deze nieuwe groepen met hun
bewegelijkheid en c rea ti viteit. mcl hun aan-

dacht voor emoties en expos ure, speelden we llicht meer in op de gevoele ns van dc Creool se
groep dan de wat oudere kerkgenootschappen.
Vaak wordt naar voren gebracht dat deze nieuwe
groepen het moet en hebben van de armen, maar
o nd er de arllle 1-1 indoSlanen en Ja va nen werkt
het nu een maal ni et zo .

De oudere kerken hebben cr nauwelijk s
' last ' van. Dat li gt gedee lte lijk, naar mijn mening, aan dc kriti sc he opste llin g va n de Surinam er ten opzicille va n het leiderschap. het vertrouwde van de oudere kerken en het ~ge respect voor voorgangers, dominee s en priesters
va n de oudere kerken, wellicht a ls vertege nw oo rdi gers van de bekende, oude ve rtrou wde orde, vert egc nwoordigers en opperste
ex ponent en van het establis hm ent.
Volgens de Carihheal/ Ca/llOlic Dii"('C'{(n:r
1994 wa s het reli gieus li dmaatschap in Suriname toen: chri s tcnen42.2 % (katholieken 22,8
% en protestant 19,4 % ); hindoe s 27.4 %; moslims 19,6 %); anderen 10,8 %.

OECUMENE EN DI ALOOG

Deze chri stelijke kerken. ook wel denominati es
genoemd, z ijn onderling ve rscheidcn en vee lal
gesc he iden. Rivalit e it, concu rrentie, vooroordelen , va lse beschuldigingen behoren a ll e bij
het ke rkelijk pakk ct. Er Zijll pogingen tot vormen va n ee nh e id gewees t zoa ls de oprichting

va n het Comité Christelijke Kerk en (1942). de
wederzijdse erkennin g va n de doop va n de kerken van het eeK (1967), lidmaat sc hap van de
vier oudere kerken van de Caribbean Co nt""crence of Churclles (197 3) . Ma ar hel overgro te
deel loopt niet warm voor vo rm en vaJl oecumen e. Persoonlijk ku nn en cr vri end schappelijke ve rhoudingen gegroeid z ijn (vele families
zijn opvallend gemengd wat lidmaatschap van
een reli gie uze instituti e betreft), maar structureel is er geen vooruit ga ng op dit punt. De ni et-
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chri slelijke reli gies hebben wel wal va n de

De kerken hebbe n vaak een e igenaard ige

chri ste lijke kerken ove rge no lll en zoal s de
gebedshouding, leze n in de heilige boeken,
kerkbanke n in de mandirs (hind oe- te mpels),
li cht en kaa rse n. Maar over het algemeen is er
weIllIg In groeI.
Er zijn enk e le o pva ll end e fenomenen die de
interre li g ieuze s ituati e in de multi culturele samen lev in g ken merken. Er z ijn enkel e Javaanse
pink srerbeweginggroepen zoa ls guspel dj{l\\'{I
met minsten s twaa lf gemeentes. Het is duidelijk
dat deze groe pen z ich ni et erg thui svoelen in de
oVl!rwcge nd C reoo lse pinksterbeweging. Onder de Ja va ne n als groep is er ook ee n groe i va n
dc groepe n die hel java nis 11le (k ejawell) nastreyen di e haar bronnen in de oorspro nkelijke. prchindoeïs ti sche e n prc- is lamitische o p Ja va peri ode zoekt. De g roep is intern niet zo ges lolCn
al s die va n de I-lindostallcn tot heden toe.

agenda. Naar aanleiding van de promotie va n
carnava l in augustus 200 1 hebben de E va ngelisc he Broeder Gemeente. het Volle Evangelie,
dc Bap ti sten Uni e en dc C hurch of th c Living

God een verk laring uit gegeven met de waarsc huwin g voor hel gevaa r van zeden ve r-

wildering en cultuurverli es. De andere reli gies
worden bij zo '11 statement ni et betrokken en ook
niet d c g rootste chri stelijk e gemeent e, hel bi sdom (De Ware Tijd. 14-7-200 I; Omhoog 22-7Ol ). Vele chri s te lijke ke rk en wiJle n graag hel
geweien van het vo lk zijn , Illaal" dc ch ri ste lijke
ethi ek is ee nz ijdi g e n du ldt geen andere levensbesc houw ingen naast zich. Terwijl cr grote prob lemen z ijn rond gewe ld legen vrou wen, partijpo lit ieke propaganda. inccs t en gewe ld tege n
k inderen. hebbcn sO lllmi ge kerken het eerder
over se ksualiteit en oud fat soen.

Opvallend is evenee ns dal alleen het Lk . bisdom Paramaribo van alle chri ste lijke groepen
vanaf het begin lid va n de Int erre li gieuze Raad

KENME RK EN

in Suriname ( IRI S 1989) is. In 2000 hee ft de
luth erse gemeente zich aangemeld. De andere
chri ste lijke kerk en lat en het afweten omdat ze er
theo log ische probl em en m ee hebben.
Ee n versc hijnsel in de kerken is dat er nogal
wa t afsta nd is tussen de kerke lijke le idin g, de
parochi es en ge mee ntes en dege nen di e lidmaat
z ijn maar ni et vaak parricipcrcn . Hel Co mité

Chrislelijke Kerken en de IRI S hebben in 1999
naar aa nl e idin g va n de po liti e ke cri s is va n die
d agen een co mmi ss ie tcr voorbere idin g va n een
programma voor nati o naal herste l in geste ld. Zij

heeft binnen korte lijd dil progra mma klaar gekregen , maar binnen de ge mee ntes, parochies
en betreffende re li g ie uze groe pen is dit ni et of
nau we lijks ter di scuss ie gesteld. Er is ook geen
onderzoek gedaan naar hel effect van dit prog ramma bij de sa men ste llin g van de diverse politieke partijen die Han de algemene ve rkiezin gen va n 23 m e i 2000 dee ln amen (NII samen
'·(Tder).

Ik bes preek nu enk e le kenm erken va n hel chri stendom in Su rin amc zo nder daarbij te streve n
naar vo ll edigheid. Il ct mcest fundam ent e le is
dat individuen en g roepe n de Bijbel anders z ijn
gaan lezcn cn be leven. De materiali sti sche lezing va n de Bijbe l, de his torisc h-kriti sc he mcthod es of de se mi o ti sche method ieken , lez ing
va nuit de bev rijdin gstheo logie le idend tot
bevrijd ingstheologie en -pastoraal. m aar oo k de
fundamentali sti sche lez ing va n de Bijbel. komen onder c hri s tenen in Suriname voor. Dal leve rt vall ze lf cen grote ve rscheidenheid/gescheidenheid va n g roepsvorming op, waa rbij de kwaliteit het som s moe t aneggen tege n de kwanti te it.
Verde r: voo ral de Evange li sc he Broeder Gemee nt e c n de katholieken hebben de s laven ,
vrij ve rkla arde n, Inhec111sen. immigranten geholpen op het geb ied va n onderwij s. medi sc he
zo rg en socia le pos itie. In die z in zij n de twee
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kerken van g ro ot belang geweest vour hL:[
ellwnCip<l li cproecs van met Ilame dc Creo len.
Maar dal is nu voorbij. Va ndaar dat de oudere
ch ri stelijke kerken lan gzaam hunmaatschappelijke positie zie n verdampen. Andere acccnten
vra gen 0111 ander beleid, nieuwe vormen V<l n org<lnisat ie en nieuwe accenten van orde en inhoud.
I-Iel christendom is een etnisc he religie geworden en z iet weinig kans daar verandering in
aan te brengen. Een paar duizend Hindostanen
en Javancn zijn christen geworden maar hebben
tot heden een marginale pos iti e in de eigen
groep Cll in het totaal van de kerk waarvan men
lid is geworden. Jnhecmsen. Chinezen en Libanezen z ijn chr isten geworden, ma<lrdat heert het
Creools gezicht van het chri stendom nog niet
veranderd. Ik ben van mening dat de scherpe
etnische kanten zullen s lijten als ook op andere
levensterreinell zoa ls de politiek, de vakbeweging. het onderwijs en culture le vorming. de
surinlJmiseri ng (a ls een proces van samenhang
naar het model van eCllheid illl'crscheidcnheid)
toeneemt. Dat proces heert goede papieren, zeker bij de jeugd.
I-Iet aanbod V<ln de kerken is: voor elk wat
wils. Allerlei typen religieuze mensen zijn cr:
van rustig en henig tot mensen di e kerk en re1igie als een therapie zien; mcnsellm et twee rel igies en idem dito ethiek. Zo zijn er vele typen
kerk: l11et een hiërarchisch of sy nod aa l gezag.
met ve lc of weinige ambtsdragers, met vee l cu lturele verscheidenheid en met eenzij di ge expressie. vanu it hel buitenland of van e igen bodem. etnisch en int cretnisch. fund<lmenlalisti se h en progressief. reactionair en open. exc lu sief en in cl usief. Soms lijkt het op: reilt a ('ar.
rent a priesf, rellf a dil/reil. I-Iet hele scala van
mogel ijkh ede n en keuzes is voorradig: dat is een
rijkdom die nog niet erg tot vormen van samen\Verk in g heen geleid: ee nh e id in ve rsche idenheid is nog geen werkbare formule voor de
chr iste lijk e groepen.
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Vele ch ri stelijke groepen weigeren nog
steeds te erkennen dat andere religies ge lijk waardig behandeld dienen lL' worden in een
sec uli ere samenleving als die van Surin~lI11 e.
Vele christe lijk e groepen hebben de cu ltuur en
religie van bepaalde bevolkingsgroepen verafschuwd en hebben alles ged<lan dic uitte roeien
door Europese kerk modellen te introduceren en
verplichtend op te leggen. Deze deculturmÎcpogingcn hebben geleid tot een meervoudige
godsdienstigheid: nwnsen zijn christcn. maar
houden vast aan bijvoorbeeld het Afrikaanse of
Java<lnse religieus erfgoed. Deze dichotomie is
nooit publiekelijk geworden. Dat hecti ge leid
tot de m<lrginalisering van cle volksre li gie met
haar eigen gedachten. verbindinge n. exprcssie
en rituelen. Zelfkritiek is duidelijk niet het
sterks te punt van de chris te lijk e groepen ofkerken. Tekenend voor de si tuati e is dat de bthedraal en de grote pastorie i n de Gruvenstraatllli n
ofmeer in verval raken terwijl de hindoeïstische
Arya Smnaj ecn kleurrijke el1 1~lI1tasievolle
multifunctioncle mand ir aan dc ande re kant va n
de stad (Wanieasl raal) gcbouwd heelt.
De christe lijk e kerken hebben vooral de
strategie va n de substitu ti e gevo lgd. De kankant ri in het bosland veree rd als //(/ husi g(f(lo
(bosgod). werd omgehakt en er werd een kruis
voor in de plaats gezet. De kalebas we rd kruis.
De winti werden verdreven met zegen water cn
uitdrijving. Er zijn evenwel ook a<lnzetten lot
comp lemcntariteit zoa Is de gebru iken rond dede
oso (huiswake) cn begrafcnis. or dc toelating
van ogr 'ay (hel boze oog). Vaak is dat als eell
addi ti onele za<lk gezien. Het is dus eell moeilijke ondernemi ng precies te achterhalen wat
wel en niet en waarolll elementen van een andere religie erbij gevoegd werden, Illaar zeker
geen substant iële of const itutionele dimensies
of visies zoals gedac ht cn over verlossing. heil
en het godsbeeld. Het heen cr al les van dat leden
V<ln dc oudere ch ri ste lijk e groepe n een vorm van
lidmaatschap met de nieuwe christelijk e groe-
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pen hebben va nuit de concepti e van com pl e-
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menta rit eit : wat ze ni et vi nd en in de oude kerk en
e n wat ze mi sse n in de nieuwe groepen komt zo
mooi bij elk aa r en dal beantwoordt nam hun bevinden, voorlopi g het best aa n hun opties en vi-

sies in het kader van de ontwikkeling van hun
identitei t en menszijn .
De ch ri slelijke kerken he bbcn lol op hed en
gro te verdeel dh e id in de jonge en kwetsbare
S urin aamse samen leving gebrac ht, niet alleen
in de stad maar mom en tee l oo k in het bin-

nenl and. Er is SO Ill S sprake van wildgroei en reli gie uze business. Het bijzonder o nderw ij s tege no ver het o pen baar onderwij s hee ft een streep
door de sa menlevi ng getrokken di e eigen lijk
ne rgens meer toc dient. De erk enni ng van godsdienstvrijheid heeft soms geleid lot beschadig in g va n dc co hesie van het nieuwe Surin aamse
vo lk . De christelijke kerk en z ijn mede ve rantwoordelijk voor de instabilite it, de toenam e van
de armoede en het gewe ld en de zwak ke ontwikkeling van cohesie. Het Evangelie komt er so ms
binnen en buiten de kerken bekaa id va n af. Versc hillen kunnen pos itiefz ijn en ee n rijkdom bete kenen. Het is tol heden onmoge lijk gebleken
de verscheidenheid posi ti e f aan te wenden ten
behoeve van de humani serin g va n de sa menl evin g.
Surinamisering, creo li sa ti e. zij n nog in een
beginstadiulll. Er zijn dan wel Surinaamse voorgangers en de besturen bestaan uit men sen va n
Suriname (behalve in de katholi eke kerk) , maar
wat bijbeluitleg, vO l1n gev ing van de liturg ie, het
gebruik van liederen. de gehanteerde kerkelijke
moraal betreft, is er nog nauwe lijk s sprak e van
surinami sering. De beoefenin g va n de theologie, empiri sc h onderzoek op het vlak va n ge loof
en de ontwikkeling van een netwe rk in de reg io
zijn. hoewe l er pogingen gedaan, worden nauwe lijks op gang geko men. Iso lati e op gebieden
als taal. transport en eco nomi e, vormt een handi cap recente stro mingen in kerk en were ld op
de voet te volgen en er voordee l uit te ha len.

De christelijke kerken hebben aan het eind van
de twint igste eeuw geen model van ee n kerk vall
dearmcn kunnen orga ni seren. Dccontacten met
Latijns-Amerika waren ell zijn minimaal en vernieuw in gen \verdell en worden ap arstand gehoud en. Relig ie en ke rk di enden voor orde en
rust, voo r be houd en cO ll so l idat ie. Daarmee legden de kerken zic h een beperk in g op die de aa nva nk elijke soc ia le relevantie ee n deuk heen gegeve n. Soms heeft het cr a ll es va n dat de kerken
de armoede helpen organ ise ren, zoa ls in het verleden we lli cht dc kerken ook meegeholpen hebben de o nderontw ikk elin g tc organ iseren. In or
o p de volkwoni ngsproj ecten TaJllmenga. Po nt .
La tour. Sophia 's Lust, Flora treilen \ve voor
tachtig procent christenen aan. Hoe is helll1ogelijk dat de kerkleden o p dal armoedeniveau leven? Deze kritische vragen gaan de kerken zich
we l meer en meer ste ll en.
Hel is momenteel di enst ig de trits re li g ie/
ra s/k lasse nader te bekijken in het huidi ge S uri nam e. De Creoolse groe p, du s de chri stenen,
vi ndt van zichze lf dat ze het ni et goed maakt.
zowel tïnancieel, mat eriee l als mentaal, in ve rge lijkin g met de groep va n de Hind os tan en,
Ja vanen, C hin ezen, Liban eze n, Brazi li anen en
G uyanezen. De groe p heeft daa rm ee den kwerk
voorde leiders va n de chri s te lijke kerken aangedragen en de kwes ti e kan ni et ontlopen worden.
De C reoo lse identiteit is in het geding en soc ia le
spannin gsve lden di ene n z ich aa n.
Voor de toeko mst zull en oecu me ne en di aloog va n de reli g ies absoluut beter uit de verf
moeten kom en. Daarmee in verband zullen
kadervorming en de ontwikkeling va n een Surinaam se th eo logie mee r aandacht moeten krij gen (Jones 2000). Helmandaal van het evangeli e is erm ee iJl het ged ing.
De grotere c hri s te lijk e in st ituti es z ull en op
andere dan de traditionele v lakken a ls onderwijs
en jcugdzorg, socia le relevant ie dicnen te zoc·
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ken. I kl accent ku n event ueel gelegd worden op
d..: on twikke lin g van levensbeschouwelijke visies. waa rd eneo1l1lll uni eat ie, keuzemogel ij khede n sc heppen, werken aan barmh artigheid en
hoo p. keuze voor ..:en kerk model dat heel de
kerk va n de arm en. de nadruk op cic naleving van
de mensenrec hten, Kortom een kerkmoclel waar
recht v1tardi ghcid en vrede de inhoud van het
evangeli e vorme n en \vaar in ..:indelijk ge mee nst hapsvo rmin g. de kuil/ol/;l'. alle a:lndac ht
krij gt.
TOT SLOT

Zeke r past hier kort e aan dacht voor het Suriname in hel voorma lig moederland. Erzijn over
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en wee r ve le contacten, ook in religieuze za kcn,
di e elTecticrzijn. De uitwisseling kan van grot c
waarde zij n en dan belren het ni et all een de
goederenpak keIlen, maar ook en meer de
kennisname va n nieuwe Icels tijlen waarin dc
kwa liteil va n geloof en leven duid elijk manifest
zijn. De Surin aamse chri stelijke kerk en kunn en
daar hun voordeel mee doen bij paslorale planning en ve rnieuwin g, I-kl ligt voor de hand dat
die contac ten groeien en di epere inhoud zull en
krijgen, Dat brengt mensen elkaar nabij en laaI
iets voe len van het uni verse le christendom clal
zich ni el alleen kan beperken lol Surinal1l~.
maar ook haar gr..:nzc n di elltte ve rl egge n wil ze
haa r karakter va n mi ssionaire. apos tolische en
eva ngeli sche ge meensc hap waarll1:lkcn,
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Wickc Vink

Over migranten, suikerplanters,
Joodse kleurlingen en religieuze tolerantie
De Joodse ervaring in Suriname
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(,11\I'ell/ullg II/(/(/kl(' de J()odse gell/('el/sc!Jap d('e/ uif 1'fIJ/ de Su/'inu(I//Ise he\'olki/l~ (,lIlc l'C'I'de =U (' eli helu/lgrUf..e hUdrage (lUI/
de f..( JI()II isat ie l'tI \'e/ '(/e/,c 01/ 11\ 'if.. /.:el il1g 1'tII1 Su,.;nUl/U', IIl'f .J()()t/sC' ,'crlet/ell mil SI//'ill((III(' h/Ukl
uif de 1',,/(' SP()J'l'1I die 35(~ia{/r.hmdse {/(IIlll 'e:igheid in SurillulI/(' IIee/i al'lllergelofell : de fOf
{'/fiile l'('rml/ell J()t!"lIslIlïllllle, de .\', \'IU/goges
(/011 de ""ei:('rs,\/rua/ el/ t/e Ilerel/st/'aat ill
Pa/'tJlJ/uriho, dl' lTle .JomIse I/(llI1el/ omler t/e
.. (I;'o-SUl'il/(l(lIlI.\'(, he)'(J/killg, dl' Joodse mll/H'e:ig!teid il/ de Aji'o-Sl/ril/fI(llIIse orale 'I'adilie el
('('({'ra, De g('schiedellis l'tIIl de Suril/aalllse .Jodell is e('!t,(,/, Oll/\\'el'ell 111('/ legendel/, !w!n'
\I'om'hedl'lI ('1/ 1II'U/ë.'laclllige il/(e/'fJ/'elmies 1'011
dl' hefJl'r/.:1 tllII/lI'(':ige 11/'01111('11 , 111 dil (f/'Iikl'! : 01
ik fJmhl'/'l'1/ 1I/l'''I' dl/idelUkheid fe gel'el/ ol 'e/'
('('1/ OOI/tal ('{'II!ra!e !!tell/u ,\' ell hardllekkige 11/.1'thes il/ de Sl/l'iIIllUIIIS-.JO()(/o.'e geschiedenis, D,)
l'omlgel'illg I'tII/ ('('11 SllI'illflflIl/S-.JOOc!.\'(' geII/censc!w/J ('/I t/e relatie II/el {/Iulel'e h('l'olkillgsgroe/Jell in Suril/a/1/e: de hlal1ke koloniale
elite {'II de .. I/iv -Surinalll/lse hel'(}lkillg s!IIal/
Meril! l 'elltraal.

II FRKOt-.IS r.

t-.lI(j t~.A'll1 t:N V /:5 ll(jtNCi

De vroege migratil..! \<In Joden naar Suriname
bestond voo rnamelijk uit we lgesteld!.: Sefardi sche .loden, \ Sommigcn kwamell rcchtstrl..!eks
va nuit het Europese vas teland naar Surinam c.
<lllLll!ren hadden reeds eerdere kolonisatiep()~
gi ngcn elders jn dc Nieuwe Wereld ondel'lloIll en, ~ DI..! .lood se kolonisatie in Surinamc werd
aangemoedigd door (Il! koloniale machthebbers

- a:lnvilllkl.!lijk dL' Engelsen. lat!.!!' dl: Il oll1.ln ders - die drÎngL'nd op i'oek waren naar blanke
kolonÎsll!1l 0111 hUil kolonil:1l tI.' bL'volkcn.
NiclIWL' .l oods!.' kolonisten wc rd L'1l gelok t door
mooie vL'rhalcll over dc mog!.!1 ij khcc\cn dic dL'/c

/..olonie It.: bk:ocn /Oll hl.!bbcn en dl.! sJ)l:ciak pri vih.::gcs die heil in Suriname 11,; wachten stonden . \ Van ..:cn b loeiend Joodse gcmcL'll sc hapsleven was in dt.!/~ periode.: echtcr nog geelJ

sprake. Dit \ L'ramlcrdL' aan hCll.!indc va n (k tCvcntÎcndl.! Cl:lIW toen - na dL' verove rin g va n Su-

riname in 1667 dour Abraham Crijll SL'1l - cic
migratie va n Joodse kolonisten va nuit AIllSIL'rdam IIp g'.II1g kwam L'1l de .Joodse gCIl1l!cnsdwp
snel in omvang IOl.!lliJl11.' A~!l1 hCI einde v:l n ZI.>
vCllt icndl.: L'l.! lIW \VoOlH. kn l!1" cin.:a 550 - meest

Sci"ard i:o;che - .I o d ~ n in Suriname, Gedurelleh; dl. !
iH,:hui l..!l1lk eeuw gro~idc de Joods~ gCtl1~C Il 
schap uil lol ollgevc~ r 1400 kelcn cn blee f dc
volgende eeuw van ongcveer ge lijkc omvang
(Na"y 1791 rl97~] I: 74. idem 11 : 30).
Pas in de twil1tigste ee uw begon de afbrokkeling van dl.! Surinaams-Joodse gl.!lllecn:-.clwp, De cl11alH.:i pat ic van Joden in Europa nam
I.!e n belangrijk deel \ an eh:: aantrckkingskr:lcht
\ an Suriname weg, Godsdi enS I\ rijheid. politieke particip\ltil.! en burgl.!r:.:chap w<!ren inmiddels gcmeengocd gewonJc n in Europa, Bovelldicn had SU rill<ll1le steeds rniJlekr te bicekn, Il ct
plantagetijdperk was delïnitid·vnorbij. de COIlCU ITClltic in dl! IWll(kl werd steed:.: gro tadoord c
kOll1st van Chinese cn Liballcse migrantcn. lerwijl tl1ogelijkhcd~n in juridische en mcdische
beroepl:1l in onvoldoendc matc tegenwicht boden. Oudl:rs 70ndcn hun kinderen voor oplei-

():m, Tijdsclll'i//l '(Wr SU/,;'/(/(II/lse TlUl/kul/de, Lellerkundc', ('ull/I//I' ell G('scltiedellis 1/ ( I):
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Tabel I : Joodse bevolkil/g ,'01/ SI/ril/ome, 1666-2 1!OI
Jaar

e
c

1666
1695
1788
18 17
1860
1930
1974
2001

Tot".1

e,
c,

c,
c,
c,

150
550
1.411
1.332
1.4 19
1,000
250
1501200

Portugees

c.

din g na ar Nederland ; de meesten kee rd en ni ct
teru g. S inds dc j arcn v ijfti g van de vori ge ee uw
is het aa nta l leden van de ge meenten verder
ac hteruitgegaan . Steeds mee r Su rinaarnsc Joden ve rtrokk en naar Ned erland , de Vereni gde
Staten en Israë l. Het aantal Joden in S urinam e

nam afv an circa dui zend perso nen aan het begin
va n de twinti gste ee uw tot c irca 150 à 200 pe rsonen bij aanvan g va n de 2 I sIc ee uw (zie tabel I). ~
Mede dank z ij de vroege gesc hi edeni s va n de

Joodse mi grati e naa r Surin ame, beeft hel verhaal van de Portugese Joden ee n onevenredi ge
plaats gekrege n in de Surin aa ms-Joodse gesc hi edeni s. (' Het huidi ge idee ove r de Suri naams-Joodse gesc hi edeni s wo rdt nog a ltijd in
sterk e mate overh ee rst doo r het bee ld van de
rijk e Sefardi sc he s uikerpl ant er, di e - besc he rmd
doo r de nodi ge pri vil eges en te n koste va n zijn
sla ve n - een luxu eus leve n le idde op de Jod ensava nn e. en ve rvo lge ns na de pl anta gec ri sis
e inde ac htti e nd e ee uw naar Paramaribo ve rtrok
om zijn ge ld te ve rdi enen in de hande l, de vrij e
beroepen of de po liti ek. Hoewel zich zeker rijke
koloni sten onder de Surinaamse .l oden bevonden is dit bee ld ni et represent ati e f voo r de S uri naan"ls-Joodse gesc hi edeni s. Deze geschi edeni s
is in we rk e lijkhe id het ve rhaa l va n ee n me ngelin g van Portu gese, Hoogd uitse en Poo lse Joden, va n we lges te lde pl anters en arm c straat -

475
834
691
737

Hoogduits

c.

75
477
606
ó R2

-

-

-

-

Gekleurd

100
35

-

venters, di e zich va naf het eind e va n de zev entiende ee uw in de Surin aa mse koloni e hebben
gevestigd,
Kenm erk end voor he t Surin aa ms-Joodse
mi gra tiepatro on z ijn de mi g rati ebeweg in ge n
va n de Jood se passag iers va n sc hipper Herman
Strooyer, doo r Robert Cohen (1 991 ) geanal ysee rd in z ij n studi e nanr de Surina amse
Joodse ge meenschap in de tweede he lft va n de
ac htti ende ee uw. Met z ijn boot ' De Vreede nburg' , zette Herm an Strooye r in 1776 koe rs va n
Amsterdam naar Surin a me . Aa n boo rd had hij
twce vrij geze ll en van Hoogduit se a fK o mst
(Jose ph Abraham s cn ene A ron s), de Po rtu geesJoodse vrij geze l Isac de Abrah am Levy
Mont es inos en de o nge hu wde Esth cr de Mose h
da Fo nseca . Er wa ren oo k twee t~lll1ili es aan
boord; de famili e va n A ron Sa mue l Levy m CI
vro uwen kind, en J e famili e van Dani cl da
Cos ta Pimcnte lm ct z ijn vrou we n vier kind eren.
Het bezoek va n J e vrij geze l Jose ph Abrah ams
aa n S urinam e was slechts van ko rte duur. Twee
maande n na aa nk o mst kee rd e hij weer teru g
naa r A mstcrdam. lsac Mo nt es inos ve rtrok na
dri c maand en naar St. EUslatius. Mo ntes in os
was ee n zoge naamd c despaclwdu, een arm e
Jood di e ho nde rd g ulde ns van dc Am ste rd amse
Portugees-Joodse gc mee nsc ha p had gek regen
0 111 naa r Sur iname te vc rtrekk en, op voorwa arde

0, '('1' lI/if:!.l ïlllI CI/ , slIik"I'j)lal/lerS, Joodse k /el//'/iI/f:!.<' !1 ell /'e lig,it'I/::e In /a nI/til'

d,1I hij de: ca slc vijJ'li cll jarcn niet zo u teru gkeren. De vrij gcl,cl i\ron s en de {~11l1ili e van Asse r
Li.:vy ble ve n in Suriname, net <lIs Esth er
Fnn scca. Z ij g ing bij haar broer wonen di e twec
jaar ee rder meI zijn vrou wen dri e kim!crcn nallr
Surin,lI11e was ve rtrokk en. Dan is cr nog hct vc r~
haal van Dani el da Costrl Pimcnt cl en zijn fa11li ~
lie di c. na cl.; n kort ve rblij f V;l1l dri e jaar in dc
ko lo ni e. met elri e V <l1l eh: vü:r killlkren teru gkeerd c naar A11lsterehlln . Ook I)alliel da Costa
Pillll.! lHc! was CCI! r!e.\"pachm/o (hij had vijtllon(k:rd gul ch:ll s van de Amsterdam se ge mcensc hap ge krcgl.! n) en werd dus niet gt.:ac ht binnen
de termijn V~lJl vijftien jaar teru g tt.: keren naar
Amsterdam . Toch was de famili e cia ('osta
Pimelltcl na dri e j ~wr .t/ wee r terug jJl A mstcr-

Illteri eur
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daill. Allecn hUil do chtt.:r Esth er bkcf achter În
Surinallle. waar I. ij lrou wde Jlll.!t ècn anck":n.:
Joodse llli grantli it A mSlcrdanl . .lacob GOI11 l!S du
Cost<l . II <lar broer Abraham di e aa nvankdijk
meI zijn oud ers tt.: rugkccrd e naar Amsterdam,
mi g.ree rd e denicil jaar later opnit.: uw naar Surinallle w aar hij kOrl t.: lijd I.:!t t: /' ovcrlcL'd (Collen
199 1: 15v v ).

Bovcnstaande besl: hrijv ing is op ec n aantal
punten exemplarisc h voor de Surina ulIls-Joodse
mi grati e. De connec ti e tussen A 111 stcrd ~ lm en
Surini.lllle. de gemengde Ashk cna zischc en
Se fardi sche ~ 1f'k o 1l1 s t vall de mi grant en, de !logt.:
mate va n mobilitt.: il . hel grote aandeel Juodsc
l11igranlen dat in ramili cvcrhand n;wr Suriname
mi grct.: rd c: dit Lijn allemaal kt.:n1l1 crkt.:nde cle-

de synagoge (/ (111 de Kei:t!I:\"fI'({fIf
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men/en van de Joodse mi grati e va n en naar Suri name. Bove ndi en was de S urinaa ms-Joodse mi grati e geen geïsolee rde aa nge lege nh e id. S uri -

name maakte onderdeel uit va n een kolonial e
Atlanti sc he gemeenscha p met nauwe eco nomische banden tu sSen

Surin ame en and ere

Caraïbisc he kol oni ën, met name St. Eusta\ills.
Deze banden vinden hun weerslag in de Surinaa ms-Joodse rn igratic. Voor ve le mi grant en

was Suriname slec hts ee n tussenh ave n. Zij ve rbleven een korte peri ode en ve rt rokke n ve rvo l-

gens ri chting and ere bes telllm ingen. SOll'unige
keerd en weer teru g n<lar Amsterdam, and eren
ve rvo lgden hun reis naa r andere bestemmingen
in de Caraïben of vertrok ken naar het NoordA merik aan se vasteland (Swiercnga 1994).
Eveneens kenm erkend is dc instroom van
arm e Jood se mi g ranten va na f de tweede helft
va n de achtti ende CClI\V. Dit was direc t eell gevo lg van de ve rpa upering va n de Am sterdam se
Joodse gern eensc hap. O m de dru k o p de gemeensc hap te verli chten werd de ko mst van
ni e uwe mi g rant en na ar A msterd am o ntm oedi gd
en de e mi g rati e bevorderd. Met nalT\ Cbi nnen de
Portu gees-Joodse ge meensc hap we rd dit bc lcid
aangegrepen als oplossi ng voo r het armoedcprobl eem in A msterdam. Armc Joden krege n
een kl eine som ge ld o m z ich e ld ers te vesti gen
op voo rwaard e dal zij gedurende een vastgesteld e peri ode (mees ta l vij fti en j aa r) wegbl even
uit Amsterdam (Cohen \ 982). Hoewel het geen
structure le oploss in g bl ee k te zijn o m de arlTlOcde binnen de Joodse ge meensc hap in Amsterdam te verlichten, maa kte deze vornl van
mi g rati e ee n belang rij k dee l uil va n de total e
mi g rati estroom van Jo den naa r Suriname
(Co ll en 1991 :23 ).
L EV EN IN DE JO DENSAVANN E
EN IN PA RA M A RI BO

.Jodcnsava nll e, ge lege n aan de rec ht eroever van
de S urin ameri vier, is ee n belan gr ij k sy mboo l

gewo rd en van de Joodse aanwez ighe id in Suri name. Het was de plaat s waar Sefardi sc he
mi g rant en zich in de vroege kol onial e peri ode
(c irca 1655- 1750) a ls planters ves ti gden. De bewone rs dee ld en eco nomi sc he en ve rwa nt sc hapsband ell en leefden in e lk aars nab ijhe id,
a fge lege n va n de rest van de sa menl ev in g. Ze i f's
voor degenen di e in Paramaribo verbl even, was
Jodcnsava nn c het soc ia le en re l ig icuze centrum .
Het wa\) de plek waa r ze werd en geboren, naar
sc hoo l g in gen en hun godsd ie ns t beoefe nde n,
waa r ze tro uwden en ui te indelij k beg ra ve n we rden. Het was ec hter oo k het toneel van het hard e
plant age leve n. de pl ek waar dui zend en s laven
de sui kerindu stri e draaiende hi elden. He la as is
we ini g beken d ove r deze vroege koloni a le periode; de arcl,ieve n va n de Po rtugees-Joodse
gemee nsc hap, di e waardevo lle informati e zouden kunn en beva tt cn hebben J ~ tallo des tijds
nie t ove rleefd. Zij zijn ten prooi geva llen aan
o ngedi erte en de klim ato log isc he oms tandi g heden in S uri na me.
Hoewel .J odensavann e to t hel e inde vall de
achtti ende ee uw het hart van het Joodse gemee nsc hapsleve n in S urinan1c was , woo nd cn
Jode n va naf het beg in van de achtt ie nd e ee uw in
en o m Paramaribo. N ie t aJl e Joden waren ac ti ef
in de plant agesec tor. So mmi ge hi eld en z ich bez ig met hande l cn sc heepvaa rt cn vest ig den z ich
in Paramaribo. Be langrij ker echter is het feit clat
Jodensavann e voo ra l het hart was va n dc
Sefardisc he gcn1 eenschap in Surinam e. Hoogduitse en Poolse Joden waren ni et we lk o mp p de
Jodensava nn e en hebben z ic h va na f deifroegc
ac htti ende ee uw in Paramaribo gevesti gd, w aar
zij zich bez jg hi eld en mei hande l en nij verh e id
(Cohcn 199 1: 92). AI in 17 18 werd aan de
Keizerstra at in Paramaribo mct de bo uw begonnen va n een gebedshui s. Dit ge bedshui s Neve
Shalom ( Hui s va n de Vred e ) we rd in l7 20 in
gebruik ge no men en we rd zowel door
Sefa rd isc he a ls Askenazische Joden bezochl. 7
(Te lllilli nc k Gro ll c.a. 1973: 19). In de tweede

On',. lIIigtrmll!)J.

suikellJlal/fers. Joodse kleurlillgell ell r('/(~ielce lolertlllfil!

hel ft \ ~111 de achtt it:mk ec uw kwam cr een eÎnc!c
de blol.!i periode vrln hel Joodse gerneensclwpslcvcn in de Savanne. De economisc he malai se waarin de Surinaamse p!anlagceconomil! ve rl.cild was ge raakt. raakte de
Joodse gC ll1l.!cnsc hap in bcl hart van haar bestaa " (Na,,)' 1791. I: 157- 1(9). Cen groOt aantal
Joodsc plant agcs wcrd in deze pcriodc vcrkocht
cn de bewo ncrs trokk l!11 weg naar Paramaribo.
Slechts ecn hand vo l annc gezinnen bleef achter.
Tcgl.!l1 het einde van dc ~chtliendc eeuw was
Joden sava nne, hel symbool V:1I1 de Joodse
planlersk lassl!. vo lledi g verlaten en had het
Joodse gemeensc hapsleven zich definitief verplaatst maar Paramaribo (Co hen 199 1: 175 ). De
sy na gog..: op de Savanne bl..:er ec hter lOl 0 111strc..:ks I X60 een rituele funct ie ve rvullen . w.Ulr
de Surinaamse Joden op hun belangrijkste feestda gcn n:gc llllatig naar terugkecrden (8ru ijning
& Voorhoevc 1977: 3 14).
li et hl.:Slllllr V:lIl d..: Joodse gellleellschafJ lag
in handen van hel I.:o llcge van ek 'Senhores de
Malwmad ', kortwe g /lw/w/llml ge noel1ld .~ Dit
collegc beslOnd uil vier /)(II'I1(1s.\'illl (vc rlcgl.:nwoordigcrs van dc ge mecnsc hap) en ee n
gahhay (pc nnin gl1leesll!r). De hakha/ll was verantwoo rd elijk voor hl.:l Torah onderwijs en anderl! religie uze fun Cli es binnen de ge meensc hap, :toa Is voo l7angc r in dc :-;yrwgoge (110:01/)
en spirilueel leiderschap (8ijlsm:\ 1920). Behal ve als kerk elijk beslUur fungeerde de lIIa/wm{/{J van de Se fardi sc he gCl11ecnse halJ lot 1825
ook al s rechtbank voor kleine civiek za ken (dit
pri vilege gold niet voor dc AshkcnnzÎschc
gl!l11ccnsc hap).'I De lIIa/wlIIlId was daarnaast
ve ranlwoorch:lijk voor hel innen va n de
ge lll ce n se hap s bd ~ l s, ing , de bestraffin g va n diegenen di e zich ni et hil!lden aan de rege ls van de
ge meensc hap en de alhandeling va n nalat enschappen. Ook zochl zij naar oplossi ngcn bij
onenigheid lusse n ve rschill end e ge l11ecnsc hapsleden (Cohen 1991 : 124 vvo Na,,)' 179 1.
I: 102).
Han
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De madll van dl.' 1Jl1lJUfllllld over de gemeenschap was uan7icnlijk. Zij conlroreerdc
hl!1 gedrag l!1l de omgang van ham gel11eellsch\1psledcn en dc nalc vi ng van ek ve k joodse
voorsc hrilien. Sanclies tcgl!1l overt redin ge n VHricl.!rden van boell.!s. buitensluiting van {ll!
gellleensc hapssc hool en de synagoge dienSll.:ll,
onlkl:nning vall hel rechl 0111 op de gemee nsc happl!/ijkc bl!g raafplaal s b~ graven te worden .
tol de ingrijpende I!('/'{!III. vo /kelige excommunicatie. wmlrbij al le gemecl1 schapsleden we lk conlal.:t dan ook mCI de veroordeelde
di ende Ie vermijden . Bij onverbl!lcrlijk gedra g
kon de lila/Wil/ad bovendien dL' gouverneur ve rzoe ken om diege nen di e aanhoudend 'illlll1or..:el' gedrag aan de dag legdelluil de kolonie
t" verbannen (Cohen 1991: 12X- 132. 15 1- 153:
Emanuel 1957: 95-96: N<lssy 179 1. J: 201).
Vanaf' hel einde van de achttie nde eeuw begon
de machl van de lIIa/ul1//(/(/ ar tI.! brokkelen . De
I.!co nomi sc he crisis. dc emancipatie en gd ijklijdi g dl..! afschaHing van de s p~cialc privileges
in I H25 (wu:lrondcr dc reehlspraak va ll dc
/IIo/w///lId). ve rmimkrd e nil!1 alleen de mogelijkheden 101 een sc herpe controle vall cl\.! gemeenschap. maar laste ook het draagv lak aan
voor eell oligarchisch gelllc..:nsc hapsbcSIlHIr.
Surinaam se Joden warcllllict lange r atllilllkclijk
va n hun lidmaatsc hap van de joods religil!lI ze
gemeenschap voo r hUil posilk in de Surinaamse
samenJc ving(Co hen 1991: 1...J5-153).Hl
1'\\1 1' 1 JOODSF (i l ' ~ II ' ENSCl I J\ PI'F N

Aanvankelijk was de Scrardisc ht: ge meenle dl!
l!nige ve rt egenwoordi ge r va n de Joodse geIlll!ensc hap in urÎnall1e en war~ n de Ashkena / ische Jmkn aan gcs lOIl!1l bij de Se l ~lrdi
sc hc ge mecntc. Onderlinge g\.!sc11illcn zorgden
ec htcr al snel voor een schei din g Ilissen b..:ide
gC ll1el!ntcn. 11 In 1735 werd het gebeds hui s
'Ncve Shalom' aan de Kcizc rstraat afgeslaan
aan dc nil.!uw opgerichte Ashkc nazisc he ge-
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meent c. De Po rtu gees-Joodse gCIT\CCllSchap
bouwde ve rvo lgens een ni euw gebeds hui s Sedek ve Shalom (Rechtvaardigheid en Vrede) aan
de He ren straat in Parama ribo dat in 1736 werd
in ge wijd . Na de sc he idin g tu ssen beide gemeenten is de re latie tussen de Ashkcnazische (Nederland s- Isra ëliti sche) Gemeente en de Sefardisch e (N ederlands- Portugees Is ra ë liti sc he)
Gemeente lange tijd ge kenme rkt gewees t door
onenigheid. openlijke vijandelijkheden en wederz ijdse uilingen va n di sc riminati e.
De theologi sc he en religi e uze uitgan gspunt en van Ashkenazische en Set1lfdi sc he Joden van beide gel11eenschappen z ijn in beg insel
gelijk , eve nal s de structuur en voertaal (Hebreeuws) van de sy nagoge dien ste n. Verschillen
zijn voo ral te vi nden in de details va n de invul -

.~vnagoge

lin g van de liturgie, zoa ls de plaat s va n de Iw=tIIl
(voorzange r) tijd ens de dienst en, de keuze van
de gezange n cn uits praak vu n het Hebrec uws.
I-Iet ze lfde ge ldt voor rituelen rondom dood , huwelijk en geboo rt e. Zo worde n PortugeesJoodse kinderen vaak vernoemd naar nog levend e ve rwant en. Di t is ta boe bij Hoogdui tse
Joden , die hun kinderen tcr nagedachtenis juist
ve rnoemen naar overleden ve rwant en. De kloof
tussen bcide gcmcenschappen we rd dan ook
eerder door sociaal -economisch e l ~lc torCJl veroo rzaa kt dan door fundamentel e religieu7<: verschillcn. Dit ge ldt ze ker voor cic Su rin aamse situatie, waar dc Ashkenaz isc he ge meente na de
sc heidin g in 1735 de Sefard ische ri tus bleefvolgen (Bruinin g & Voorhoeve 1977: 3 1X; Nossy
1791 I: (3). Sefardische .l oden voe lden zich

aan de K ei=erslraal

(her lIIig/wl/ell, slIiJ..('lplllllfers. .Joodse kleurlillgell

vedal sup\.! rieur <Jan de Joden lIil Midden cn met name - OOS I Europa die lij al s onbeschaafd
en minder ontwikkeld b\.!sc hOll wde nY De
Ashkel1<l/ischc .Il1den besc huld igdcn op hun
beurt dc Sd~ lI'dim V:1I1 ecn te nonchalante houdin g tCIl :w ll /ie ll va n de nal ev ing v<l n religie uze
welh.:n CI1 geb ruik en (Fabel' 1992: 59.60),1 1
De sdll..: iding lu ssel1 beide ge mecnt en \Verd
i'0 vo Jkdi g mog(:lijk na ges trcefd. Zo was het de
Ashk(:Il:l7ische .l oden verbod en zich op .10dcns'l\':111I1C te ves ti ge n en b(:schikten beide
gCllleen:-;chapp\.!11 over een eige n sy na goge. kerkelijk b\.!s tu ur en gees telijke leiding. liet was
stri kt ve rboden voor leden va n een ge meente de
synagoge di enst\.!11 va n de andere g\.!lllcentc te
be/oe ken. In 1753 we rd door de Iloogduitse gemecnlC e\.!!l \\ ct uitgevaardi gd die het haa r leden
ve rbood de Port ugese sy nagoge te bezol.!ken op
stnllll.! \clll een boet\.! va n 1" 25.-. di e laler wc rd
vl.!rhoogd lot rl 00,- (Benjamins & Snellcmans
19 14/ 17: JXX). Ook besdlikten beide gemecnsc happen over ati:ol1tkrlijke ven: ni gingen cn
voo r/ i\.!ninge n. i'oals clparl e \Vccs- ~11 boedclkal1ll!rs en gcsc heidcil armen/org, In 1773 rapporteerd e rabbi Il aim lsaac Cari ga l (a fkom sti g
uit hCI land van lsr:I':: I) na eell be/oek aan Surinam\.! "<In eell bevril!nde Joodse koopman in
Ncwport: 'In thi s tirlll th e Portu guese funds are
kept se parate rrom Ihose of tlle (iermans, and
the boy. whom I brought with me. IJL'ing Gcrman, thcy do 110t pay lul' hi s maintenal1cc. I
wa rncd yO ll or all this bclore, but you objcc lcd
thatthis company had largc funds and thalthcy
wD uld bc surc to pa y for thc CX pl.! l1SCS c<l used by
that boy ' (Fricdrnall 194 0: I R).

Illustralie f voo r dc rl!lalie tusscn de I loogduitse en POrlugees-.Iood.sc gClllcellsc hap is de
houding ten mUl/ien va n ge mengde huwelijken,
Il oewel dcrgl!lijke hu welijken incidenteel
vuo rkwalllen wenkn deze door beide gemeensc happen sterk afge keurd . Zo vaardigde
<I!: Il üogduil se ge l1 lCell sc hap in 1772 ee n wel uil
waa rin expliciel ve rm eld we rd dat diege nen 'dk

('1/

rdigi(,II:l' IOIel'll11lic

41

met lllul:Jttcn o r POr\ugee/cll lrou we n \\ orden
afg\.!dankt als lid maten en \c rla<lgd tot
congn:ga nt cn' ( Benja mins & Slh.: lklll<ln:- 1914/
1917: 3~X), De/.c wel werd in 1:-; 14 weel' ingetrokk cn. Ook dc Purtugel.:s-Joodse ge mee nschap was sc lll,::rp ge kant tege n dergl!lijkc VCI'binti:l1issell. 111 de {/skmI/OI!t (regulcringcn) vall
1754 we rd een bcpaling opgcnol1len d'll ' alli:
dicgcclle d ic I11 l.! t II oogd uijl sc he Joodschc VI'O U\Vc n komen Ic trouw en sull en l e r~ao nd V(l ll
Yahidi111I vo lw.wrdi ge Icdcn-j \V\,.' rd cn a fgedan k 1
en begrepen wc rden onder dcn ran g vall
congreg<l llten', In 17X9 werd dele r\.!ge t herbevestigd met dc toe voegi ng dat 'l ij ook van
kracht was \ oor \ \'Ouwen di e lI1el Iloogduitsc uI'
Puo lse Joodse ll1anncn trou wdell .l-I In de loop
va n <Ic Ilcgenticndc ceuw nam het aan tal gemengde huwelijken cchtl.!r sterk toe: ecn proces
dal sindsd ien onveranderd v<ln kracht is geb leve n, In 1914 stc lden Bcnj amins en Slldlclllans
Iclrs dat cr 'tegenwoordi g bijna gcc n fami lie
!"i s ], di e niel sterk IIlCt Jcdcll der andere gell1 ~e nt e vc rwant is' (J88). Dit vc randcrcndc
huwclijksp:Hrooll kan ee n rel1ecli e zijn v:l n de
ve rand ere nd e soci:tal -cconomischc ve rh(llldin gc n tussen dc POI'tugese cn Il oogcl uil sc ./oden,
1'01 eind achlli elldc ccuw bestond cr cell sociaal
econlllni sc he kl oof tusse n bcide gC ll1ccnsch:lppen, Dc economisc he crisi:-; V:l n eind ac htt ie nd e
e\.! u\V bracht hi eri n, erand erin g. De Iloogd uitse
.l oden haddcn nooit deel uit ge maakt van de
Joodse plant:'lgesalllclllc\ ing.. m:m r wa rcn aClief
in de handel I.! I1 !lij, crheid (Cohen 1991 : (2),
Toen dc gro t!,,; crbi s va n dc Amslcrdamsc en
Lom!t;nse beur/.cll in 1772 en 1773 vee l Sll1 l.: l1lo n\: rs m:wkle binnen dc Portu gees-Joodsc
pJanli:rsgetlleellschap. warc n de verlic'lcll olHkr
de Iloogduit se .Imkn Illindcr groo t. De myth c
v<l n de rijk e. aristueratisehe Se fardischc Jood
kon ni l.! t lange r in stand \Vorden gc houdcil . Zonder f'al11ilil!rijkdol11ll1cn om tc besc hcnncl1. vi:rdwecn bovendien een belangrijke rcdcn voo r
eell slrikt e l1u wc Jij ksst ral egic en wcrd hCI po-
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len ti cel aan gesc hikt e huwelijkspartners ver-

breed.
De toenade ring flIssc n de Joodse gemeen-

dere afname van het aan la l Jode n În Suriname en
toenemende ontkerk elijk ing heeft ge resu lteerd
in een fusie tussen beide ge meenten.

sc happen beperkte zich nict tot de hu welijksmarkt. In de negentiende eeuw we rd zelfs gestreefd naar een veren ig in g va n beide kerke lijke

TOLERA NTIE EN ANTISEM ITI SME

ge mee nten. De weg naar een he renigin g was
ec ht er lang en vo l obstakels. Eén van de eerste

punten op dc agenda was de aanstelling van ee n
geza menlijke ra bbijn. Tekenend voor de moeiza me verhoud in g is de lange periode die ge-

moeid was meI de keuze en aanstelling van een
rabb ijn . Er werd ve rgaderd in I X22, 1839 en
1851 . mam hel zo u lol 1857 du ren voordat M.J .
LeclI wcnslcin tot rabb ij n van beide ge mee nten
werd benoemd (Benjamins & Snellemans 19 14/
1917: 388). De kom st van Lecuwcnstci n leidd e
echt er nict tot de gewenste verb roedering van
beide ge mccntcn. Dit was volgens Jaap Mc ijcr,
hi storic us en waa rn emend godsd ients lcraar en
rabbijn in Surinamc lussen 1953 en 1955, te wij-

De positie die de Joden ats groep in de Suri naamse sa mcnleving innamen, is lange tijd
gebasee rd geweest op de a l eerder genoemde
priv il eges die in de vroege ko lon ia le periode aan
dc Surinaams-Joodse gemeenschap waren ve rlee nd . Deze pri vi leges verschaften de SUfinaamse Joden een bevoo rrechte pos itie. zeke r in
ve rge lijk in g met conte mpo rain e Joodse gemeenschappen in Europa. De Surinaamse Joden
bevo nden z ich we liswaa r niet op gelijke voet
met de blanke koloniale eli te. Jod en waren bijvoorbeeld buitenges loten van kiesrecht e n hel
uitoefenen va n publ ieke functies, maar geno ten
ve rder een tot dan toe onge kende vrijhe id. Zij

ten aan de rigourcuzc kortwieking van de

konden hun godsd ienst beoefenen zo nder ge-

Sefardi sc he ritus door Lce ll wenstein: 'Sefard iem ell Asjkenaziem, die e lkander in de keuze
va n Leellwen ste in e ind elijk hadd cn gevo nden.
waren doo r de aanva l op de Port ugese ritus verder van e lkande r komen te staan dan ooit. Geen
enkel winstpuntje was cr geboek t! ' (Meijcr
1955:53). Pas hal vcnvcge de twintigste eeuwen
genoodzaak t door een snelle inkrimping V,1Il de
Surin aams-Joodse gemeensc hap werd de samcnwe rk in g lusscn beide gc mce nte n uit gebreid . Beide Joodse gemeenten hadde n steeds
mce r moe ite om voor elke dienst een mil1yam
(vereist quorum van ti en mannen) bijeen te late n
komen. Va naf 1944 werden c r, afw isse le nd in
beide synogogen, gezamenlijk e synagoge diensten ge ho ud en. Oflicice l bleven de gemeenten
echter naas t e lkaar bestaan (Bruijning & Voorhoeve 1977: 3 1~). In midde ls is ook deze laatste
sc he idin g ve rd we nen. In een poging de z ie lt ogende Surinaams-Joodse gemeenschap te late n
voortbestaan 7ijn de krachten gebundeld. Vcr-

vaar voor ve rvo lg in g en beschik ten ove r een zekere ma le véln autono mie . Hoewel de Joodse
privileges herhaa ldelijk aanleiding waren voor
I'ri cti es en con ni cten tussen de SurinaamsJoodse gemecnschap en de koloniale machthebbers, bleven ze tot de emancipat ie van dc
Surinaamse Joden in 1825 van kracht. De enige
Jood se pri vileges die we rk el ij k OllnJst ve roorzaa kten (en ve rvo lgens werden ingetrokken)
belrolTcn het rl!Chl om op zondag Ie werken. te
handelen en winkels te openen, e n het rec ht op
het sluiten van hu we lijken vo lge ns de Joodse
gewoon te! d. i. verbintenissen tussen nauwe ver-

wa nlen (Van Lier 1971: 20-21: Nassy 179 1, I:
105- 106).
De Jood se privileges z ijn vaak geïnterprelCerd a ls aa nwij zing voor het tolerante klimaat
in Suriname jegens de Joodse bevo lkin g. Het

beeld van hel lo lerante Hollandse koloniale bew ind is ech ter moe ilijk ovc reind te hOllden wanneer men bcdenkt dal JOdCllllict overa l we lkom

Ol'!'r II/Îgllllllell, sIIÎk!'lplo lllers, Joodse klel/rlil/gell e/l religÎe/ce tol('J'{/lIIie

waren. Zo bestond cr in de toellmal ige 1101lambc ko loniën I3crbicc en DCll1crare eell
vestigingsve rb od voor Joodse kol on isten
(Loker 199 1: 1 9). 1 ~ D~ Joodse privil eges wcrden dan ook in cerst!.! instantie doo r het Engelse
kol on iale bewind ann de Joodse gemeenschap
ve rl ee nd om de vestiging va n we lgestelde
Joodse kolonistcn te stimulercll. De herbevestiging V:.ln dc pri vi h:ges in 16()7 door
Abrahalll Crij nsen kan w<lJrschijnlijk bctcr
wo rden bcschouwd al s indicati e voo r de teru ghoud endh cid 0111 ve rand erin ge n flan tc br~ll
ge n in ee n stHllls-q LIO en dc ~ r kellning van de
waarde van de Joodse suik erplant crs voo r de
verdere on twikkelin g V<lll dc kolonie, dan als
ccn uitin g va n reli gie uze tolerantie va n het Ilol ~
lands kol oniaa l bestuur.
Naast de Joodse pri vi legcs is het bee ld va n
de rcli gÎC'llzc tolenltltic in Surinamc cn de socia le integ rati e va n de Surinaam se Jodcn in belangrijke mate gebasec rd op ve rschill ende passages uit h~t IlislOriscli Essay van David Nassy
(1791). Mct name dc vo lge nde passage is vee lvuldi g geci tee rd : 'Mi ssc hi en is in de ga nschc
wereld niet cenc plaats \e vin(lt.: n, daar dc Godsdi ensti ge verd raa gLflaJllheid zic h zo wyd uitslfl: kt. en 1.0 naau wkeuriglyk ond erhouden
wordt. als in S urilwll1~ . Noo it hoorde mcn 'cr
vall ec ni ge rl ei Go d sdi c n s ti g~ g~sc hil s tukk e n :
elk aanbielt daar God op zy ne wyze: ieder doet
daar. het geen hy 't beste en 't bl!kwnnmste oordeel t der behoudenisse Lync r zielc" (Nassy
179 1. 11: 20). Om zij 11 steil ing kracht bij te zett en
vc rhaa It Nassy: 'zeker achtbaar .l ood va n grootc
b ~ l ec7cn h e id en ee ll gezo nd oordeel. had ee n
Negerinne tut zync Byzit; di e baarde hcm ve rsc heiden kind ers. welke in den Gcre lo l"lllee rdcn
Godsdienst we rd cn opgetrokk cn. Ve rvo lgc ns
trou wde hy dl' oudste zylwr dogtcrcn uit aan een
R oo lll se h~Kath o l i ekcn weduwnaa r. ee n' man
va n zee r vee l ve rdi enste. maar ongelukkig di e
L1it zy n ~e r s t e IUlwclyk een' zoo n had. dic. in
Ru sland geboor·cn zy nde. was opge voed in de
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leerstellingen der Griekselh.! Kerk : zo da\ lil! Vader l!en .l ood was, de Moeder een I kid en. de
Man Rool1lst:h-Kath o lick. zy ne Vrouw Ca lvinist, cn zy n kind cen sc heurzil!ke Griek: De man
ges tor ve n zy nde, is dc vro uw \.vedcr ge trouwd
aan l!cn' Engelsch~1l Presbiteriaitn .' (Nassy
179 1.1 1: 20. 2 1).
De vraag is hoevee l waarde aan derge lijk e
bcst:hrij vinge n ge hed·lt kan won.kn , Kenne lijk
is Nassy bij de stelling dat cr in Surinal11l! nooit
sp rak e W<l S v;.ln 'cl!nigerll!i Godsdienstige
gesc hi lstukk en', he t co ntliet rondom het pri vih::ge van de Joodsc gel11l!enschap 0 111 op zondagl.:n doo r te werken vc rge tcn. l h BoveJldil!n kOIl den .loden oo k in :l11derc gd Jieden in rc(klijk e
omstandi ghedcn hun godsdi enst uitoelc nell , LOals in Amsterdalll, de Britse kolonics en ve rschillende pl aatsen in Noord-Ame rika. Daarnaast kwam het in S ur iname va ker voor - in toencmcnd e l11at ~ vanaf het begin va n de nege ntl l!ndc ee uw - dat btJiten ec htdijk kinderen van
g~ 111 c n g d c (.I oods-A fro-Suri naamse) a Iko mst
gee n Joodse opvoedin g krl!gen, maar we rd en
ingeschreven bij el! 11 ni e t - J ood s~ kerkc lijke gemee nte (rooms-katho liek, her vo rtlul. hl! ITnhut ter), li et ver haal van de .Jood se vader dil.: zijn
(ge kl eu rd l.:) kind eren opvoedt in ' den Gl! rcforrncl!rden Godsd ienst' en é~ n va n hl!1l ve rvo lge ns
uithu we lijkt aan ee n rooms-katho lick. ge tui gt
mijns inzil! l1s meer van buitensluiting v<l n gekleurde Joelen uit dl! Surinaam s-Joodse gcmee nschap (en vervo lge ns v<In onvc rse hi lli ghl.:id en aan zien v<l n ni et-j oodse kerk g~l11ee n sc happ cn) dan va n een uitin g v<r n religicuze \okran tic en soci.lIc int ~g ratie van
Surimmmse .l oden .
Behoudens ck ze k:ln llekenin gc n bij dc r~
li gieuze to Jcrnnti l.: in Surilwllll!. was de Vl! rhoudin g tussen eh: Joodse ge meensc hap en de
blanke koloniale elite tot het midd l.:l1 va n de
achttiende eeuw goed te nocmen. Er WilS gee n
sprake va n openlijk untisemitislllc l! n (w~lge
stl! lde ) Jod cn kond ~ Jl tot op zekere hoogte parti -
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lonic. 17 In ee n verzoekschrift va n de oppositie
aan de regering in Holland werd Jod ensavann e
ve rge leken met een ' die ven hol' (Nassy 1791, I:
129) en werd het verzoek gedaan Joden uit te
sluiten van de verki ezinge n van leden va n het
Hof va ll Politie, omdat 'onder gee n Christen

ting en a fk eer va n alles wat hen betrof daar vernomen; zyn de dc lebbige naam van Smou s, zo nder ond ersc he id , zo wel aan de Portugeesc hc als
Duitsc he Joode n gegeven, ' t we lke zo verre
gin g, dat di e naam, by vervolg van tyd, a ls ee n
ge li efkoosd woord, ze lfs door de sla ven gebruikt wierd. o m 'e r met vc ra chtin ge ieder .lood
zon der o ndersc heid door te betekenen ... 't Gevo lg hier van was, dat de hui zen der .Iooden
nooit meerdoor de Chri ste nen bezocht wierden ,
ge lyk 111cnze ook ni et 111eer uitnoodigdc 0111
ee ni gerlei vro lyke byeenkomstc, 't zy dan
openbaa re ofbyzondere , by te woon en '. (Nassy

Moge ndh eden toegelat en of ged uld wordt, dat
Jooden in Rcgccrin gszakcn zich moogcn

namc toleranti e een kwet sbaar instituut te z ijn

ciperen in de soc ial e wereld va n de blanke elite.
Na 1750 namen de wrijvingen tussen Joden en
niet -Joelen echter to e. Een politiek conflict

rondom de benoeming va n nieu we leden voo r
hel Hof va n Politie onder het go uverne urschap
van Mauricius (1742-1751) zorgde voor opleving van anti -Joodse sentim e nt en binnen de ko-

inlaete n' (Hartsinek 1974 [1770]1: 828). Het
verzoek werd niet geacce pteerd door dc Neder-

landse regering.
In 1761 werd door cl1kele leden va n het Hof
van Politic een plan ontwikkeld om jn S uriname
ee n gett o in te ri c ht en voor de Jood se be vo lking
di e z ich in steeds grotere ge tal e in Paramaribo
Jod en ni ct meer in aanmcrkin g voor de lage publieke functi es, ze mo chten niet lan ger handel
drij ven als bakke r of kruidenier en het werd de
sla ve n va n Joodse planters ve rboden in dc stad

te overnachten (Nassy 179 1, I: 175 , 176)." Eel1
Hollal1dse tOl1celgroep bepaalde il1 1775 dat Joden ni ct lan ger welkom waren als toeschouwers
in het door hen opgerichte theater. Als reac ti e
opende de Surinaams Jood se gemeenschap in
1776 een eigcn th ea ter dat veel toeschouwers
lrok. Iederee n was welkom met uit zonderin g
van het bestuur en de acteurs va n het bewuste

Hollal1dse th eater (Ibidem: 18 1, 182), Di scrimi natoire maatrege len gingen gepaard mct soc iale
buitensluiting van de Surinaamse Joden. In het ze lfde essay waar Nassy de reli gicuze tol eranti e
in Suriname roemt, cons tatee rt hij ve rbitterd
dat : 'zo ra s dc Jooden hun ruim bestaan
ve rloorell [na de eco nomi sche c ri s is], en de armoede z ich deed voelen werden alle de bronncn
voo r hun gestopt en ni ets dan ges tadi ge vcrach-

1791, I: 172). Zoals zo vaa k, bleek ook in Suridat snel afbrokkelde onder politieke en economi sc he spanning.
Na 1825 kwml1 er een verandering in de positie va n de Surinaamse Jod ell. Hoewel het ve rbod op gemengde huw elijken tu ssen Jod en en
niet-Joden vooral snog bleef bes taan , werden
Joelen voor dc we t ge lijk gesteld met ni et-Joden.
Hiermee kwam er ni ct a ll ee n een einde aan de
speciale privi leges, het maakte eveneens de weg
vr ij voor de pe netra ti e van Joden in vooraan staande posities binncn het koloniaal bestuur.
Aanvankelijk vo nd en vee l Surinaam se Joden
nog ee n bestaan in de hande l. Ha lve rw ege de
negentiende eellW wc rd ongeveer veertig proce nt van de hande lso mzet in Suriname verhan deld in bedrijven die in Joodse handen waren (dc

Bruijne 1976:30). Vanaf de tweede helft van de
negentiende ee uw vond erec hler in toenemende
male een ve rsc hui vin g plaats naar de vrije
beroe psgroe pcn. Vooral onderdejurisfen en artsen wa ren de Joden ruim ve rt egenwoordi gd

(Van Lier 1949 [1971]: 69). Hel is in deze periode, eind nege nti end e eeuw, dat de Joden samen met de uit Nederland afKomstige hoge re
ambt ena ren de regerend e elite gin ge n vormen

( Ibidem)."
De juridiscllc integratic van Joden in dc
Surinaamse sa menl ev ing betekende ec ht er ni ct

01'('r lIIigmlll('lI. slIikt:J'phl1llers . .Joods!' klcl/rlil/gclI

hel I.' jm!i: \ an antiscmitische scnt imenten.
Teelbtra sl' hrec rnog in 1X42: . DL: Joden sl<lan in
Surinamc niet alleen bij de Christenen. maa r
ook bij de negers in groote minachting. zoodat
de laats ten heil niet omh..:rde blanken rekenen tc
bohoor""' (45). 111 I X90/lJ I leidd"
scri c eOI1!lietell tussen gO tl ve l'l1eur De Savorn in Lo111l1un.
die o ve r I..!I..!I1 gro te :1I.: hl crban bcschiktc ollckr dl'
A!l'o-S urinamnse bevo lking, en dc Kolonial e
Stat cll. gedomin cerd uoor I..!cn :l<Intal in vloedrij ke .lod en . wederom ta l dc opleving va n <1111i .loodse sC lllil1l c lll cn. ~u Aanv~lnkelijk beperklen
dc/.c ailli -.l oo(b e se nl illlcnlen 7icl1 lOl een aanlal
anti -Joodsc artikelell În /Je I'olkshode. de
spreck bui s vall De Savornin Lo h111<l 11
(Ral11soedh 1993). Na het onts lag va n De
Savo rnin LohnHln ese . lleerde het contliet.
Paramaribo W:lS gedurende drie dage n het tonel..! l \ an ve m iel illgen cn plunderin gen. waarva n
met tWllle dc Joodse bc vo lking het slachtoffer
wa~. Een politiek con Iliet tusse n de gouvl..!rneur
en de leden viln de Koloniale Stat l. : n ontaardde in
el'n volk so pstand. Ill el als bclangrijk~ t l..! ~ p e l e r s
de A jJ·o-S urin:wl1lsl.: be vo lking en tic Joodse
burgl'rij . Dele co nfrontati e bren gt Ons bij mis~c hi cn we l ~l!n van dc heikelste punt en uit de
Surin:l,\111S Joodse g(:sc hi e(k nÎ s: (k relatil! tussen de .loden en de A I'ro-S urina:llllse bevo lking.

C""

Dc relatie tusse n Joden cn Arro-Surinamers is
en beladen. Joden behoren S;II11 C Il met
de I\fro-Surin:wll1sc bevolking tot de langst in
Suriname \ erblijvende bevolkingsgrol..!pen. In
de afge legen Jodensavan ne bl.:vo nd 7ich hel hart
V:1Il dl' Joodse plantagesec tor. De relati e tussen
de slavcn en dl' Joodse planters werd bepaald
door het zwa re le ve n op de suikerplantages. de
COtlstilllte drl!igillg van de Marron s en de kwetsbare en geïso leèrdc li gg ing van ./odcnsav3 nne,
omringd door di cht rcgenwoud . Zoal s eerdcr
co n1pl e~
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\cllndd is maar wci ni g beh'ml over doe
vroege kuloni ale pe riode. l1e belangrijkslt.'
bronnen lijn ve rwij/ inge n in de literatuur eIl de
A fro-Sli rinn:ullsc o rall..! tradit ie. Opvallend is de
central e phwts di e wordt inge no men dOllr bloc(krige ve rlwlen va n Shl VC llopst<llldenl..!11 wrede
bcstr:lnin ge tl door de .l oodse plant ers. Vl..!rs lage n over de moord op dc Joodse pla 11 h.:r
Immanu el Maclwdo in 1690 en op MallLlci Pereyra (1 7~X). de vlucht va n hun sla ve n. ck aall va llen va n dl.' Marrons op de Jood se plantages en
de patrouill es c.q. wraak expeditics van dl'
.loodse milities ge ri cht tcgcn dc Marrons. ncmcn i'owc l cen bclangrijh' plaats În binnen de.:
'o lliciëlc' Surinaamse geschicdsc hrijving. als
de Sitramakaanse ora le traditie (I..!.g. Bllddingh'
1995 : 123. 1 2~ ; assy 179 1. I: lJlJ vv; !'riec
1990: 5 1'1'; Wolbcrs IX61: 137-1~7) . 111 dc
bceld vo nnin g Vt ll1 de blanke niet-Joodse elile
wa ren de .I odeil /e lf vcrantwoo rd elijk voor hun
probicmen met de wcggelopell s!;,l ve n. De hardvoc htige bclwmlclin g van hun s la ve n. hl!t gebrek aall ord e op de plantagl.'s l! n de inconseque nt c olllg<lngsvonncll met de sl(\ \,c l1bevo lking (dan Wl!er tc falllili iliJ'. dan wel!r te
wrecdaardi g) IOlldcl1 hi er:l:ln debet 7ijn (Nassy
179 1.1 : 160.II,I ;Tccnstra I X42: ~6) .
Me t n:llll l! het beeld \:In de wred e Joodse
plant l..!!' is een consl<lntteru gkl' rcnd thema in 10wc l d ive rse (\ oorname lij k llcgelll icndeeeuwse) literatuur als in dc Ali'o-Surin:wmse
ora le tmd itÎ e. II :lI't sinck was de eerstc die hCI
idce introduccerde dat Joodse planters wn:dcr
\V:lr~ 1l dan nict-Joodse planters. Dc hardnckkight.:id waannce dit idec ve rvol gc ns lijn Wl!g
hee n gevonden in de literatuur is op/iellbarend .
Stcdnwn onderbo uwd e 111 lijn beroetmk
'Narati vc ' Il artsineks idee door gedctailleerd e
besc hrij vingen tc geve n va n wreedh eden beg"an door Joodse plal1ters (19 XX rI796] : 11 5.
11 6). Overeenkomstige ge luiden zijn teru g te
11..!7ell in Ilcgentiende-cc uwsl! werken. Z.o
schrij ft Teenstra dal ',Joden, cn vooral de .10-
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dillIlelI 7ccr wreed en oJlmccdoogcnd zIJn
(Teenstra I R42: 45). Volgens Koenen was '[d]e

aIKeer des ve rdrukten Negers
veel grooler
voo r den Israclitischcn meester dan voo r den
Chris ten planter: en dc Jood was harder legen

den armen slaaf. dan zijn landgenoot van verschi ll end ge looC'( Kocnc n 1843: 300). Ook de
aboliti o ni ste n Hoeve il ( 1854:85,86) en Wolbers
( 1861 :289.290,327) noeillen de buitenspori ge

wreedheid van Joodse planlcrs. ~' In zijn klassieke werk Samenleving iJl een grensgebied
grensgehied s telt van Lierterecht dat dit idee tOl
op heden onbcwezen is ( 197 1: 66/67). Op deze lfde pagi na vo lgt echtcr ee n passage waa ruit

blijkt dat ook va n Lier moei lijk kon loskomen
van dil beeld : 'maar het kan z ij n dat in dc 19de
cC lI wdcjodcn dc indru k maakten, wrede e n grillige meesters tc z ijn. omdat zij toen tot een van
dc weinige oude ko lonistcngrocpcn in het land
behoordcn. die onbc\Vust, zowe l door een zekere gcmcell7<lêIlllhc id met dc sla ven a ls door
een st renge \Vijze van tuchtiging, nog hel mces t
de gc\Voon ten van het ve rl ede n va n ee n s lavenkolonie hadde n ove rge houden' (67).
Waar komt dit hardnekk ige idee van de
wrede Joodse planter va ndaan? A lI ercersl is het
van be lang tc realiseren dat dc S urinaamse Joden vooillamelijk in de suikerseetor aetief\\'aren. Va n\Vege d c s pecifie ke ' hyd rauli sche c l/I tUllr' die ge paard ging met de suikerteelt in Suriname (z ic Oost illdic & va n Stipri aa n 1995) \Vas
he t we rken en leven o p su ik e rpl antages ex treem
zwaar (Oosti nd ie 1997: 94-95). De afkeer van
s la ven voor de Joodse planter zo u dan meer gericht z ijn tegen dc arbeidsomstandigheden opde
su ik erpl ant ages dan tege n de Joodse planters.
Oostindie \Vijst c r bovendien op dat het beeld
va n de IHirde Joodse slave nei genaar gevoed
word t dooreen zeke re mat e va n gez icht sbedrog.
Aangezien Joden de groo tste g roep uitmaakt e
binnen de S urina amse plante rsk lasse, is het niet
mcer dan logisch dat de meeste gegevens over
de slec ht e be hande ling va n s laven deze groep

betreffen . Daarnaast vie len de glo ri ejaren va n
de Joodse planters kla sse in de als ' hard' bekend
staande achttiende ceuw, waardoor he t imago
va n de Joodse plante r in grote mate ve rbonden is
geb leven aan deze periode (Oos tindi e 1997:
336, noot 91). Het voorko ill en van marro na ge
ka n eveneens ee n rol va n bete ken is hebben gespeeld in de heerse nde beeldvorming over
Jood se planters. Rond 1780 was men hel eens
gewordcn ove r dc belangrijkste oorzaak va n
marronage, nam e lijk een slechte en hardvoch tige behandeling van dc s la ven (Ooslindie:
1997: 79). Een verband tu ssen de Joodse planters die herhaa ldelijk doe lwi t \Varen va n sIaveil verzet (en ove rva llen door Marrons) en een
hardvoc hti ge behandeling van slaven door
Joodse planters is dan s nel gelegd. Overigens
sc hrijft I-I oogbergen (1985: 37) in z ijn di sse rtotic over de Boni-oorlogen dat de opvatting dat
de Joden wrcder voo r hun sla ve n waren dan de
'c hri stenen' een voo roordeel is dat doo,",rchiefbronnen ni et bevestigd wordt.
Het door Stcd m<ln en Hartsin ck gesc hets te
beeld van de wrede Joodse planter is ve rvo lgens
overgenomen door di ve rse auteurs en we rd in de
nege nti end e eellW verder gevoed door tocnemend an ti -scmitisme. Het is opmerkelijk dat in
verha len ove r \Vreedhede n tegen slaven (o.a.
Stedman, lI oevel l & Wolbers) veelal exp li e ict
de Joodse herkoms t van de dader wordt ve rmeid, terwijl in andere geva llen de re li g ie/he rkom st va n de betreffende planter niet nader
wo rdt toegeli c ht. Hi erdoo r werd een vertekend
beeld geschetst va n de re latie tu ssen Joodse
planters e n hun slaven. Van Lier geeft nog een
ande re verkla rin g. Hij ve r\Vijst naar het aantal
vooraa nstaande Jode n dat nauw betrokken was
bij de op positie tegen de afschaffing van de slavernij. Deze ho udin g bevorderde zowe l bij de
Afi·o-S urin aa mse bevo lking als bij dc aboli ti o ni sten een anti-Joodse stemmin g (Van Li er
197:(7). Deze laa tste factor zou bovcndien de
toename kunncn verk la ren van het aantal ve rha -

On'" mit!'ïlll/{'II. suikeljJ/mll{,/'s . .Joodse kleurlingen
Icn ovc r cxtrl..'em \\ rede Joodse plant ers hal vcrwl..'ge (k I1 l..'ge nti ende I..'I..'UW: de periode waari n
het abolitionistisehe debat werd gevoerd (de geIlocmd r: werken van Teenstra, Kaenen, Il acve ll
en Wolbers uatl:rcn allellwaluit het midden va n
de llegl: nti c11(!i: ee uw).
De co mpl exe relatie tusse n .I odcn en AfroSurinilill1lse bevolking blijkt evc nee ns uit de gesc hi edeni s van de Joodse kleurlingen. Vanafdc
vroege k() lonill lc periode hebbcn cr scks ud c
contacten pinatsgehad I USSl:11 .I oodse pla nters en
Arro-Su rinaalll se Vl'Ouwe l1 . Derge lijke contacten vnriec rd cn van ko loniale Illeestcr-slaafre lati cs tol seksuele contacten en so ms langdurige
(vnak buitenec htelijke) relatics IlI s~e n Joodse
mannen en vrij e 7Wa rl e vro UWCIl . De Joodse
kkurl ingen waren het nages lachl va ll beide
groe pell. ~~
el a 1:-. de blanke .loden vormden dc
Joodse kleurlingen een subgroep binnen dc
SurÎnaamse sa men levi ng. Als vrije manncn en
vro uwe n bch\ )ordelll.ij ontegenzeggelijk tot de
lagere midd cnklasse V;1I1 kleur linge n. Ec hter,
hun ve rbindin g met dc Joodse gelllcell sc imp
maakte va n heil ee n aparIc categorie binllen de
groep van kleu rlin gen in S urinam e. De relati e
tussen de Jnodse ge meenschap en de Joodse
kleurlingcn werd gekelllllerkt door ecn opmerke lijk e cOl11b innti e van incorporatie en buitensl uitin g. Il oewel cr ongctwij lCld gevall en lu lkn 7ij n gewees t waa rde buitenechtclijkc kindcren \ <lil dc J o()d~c Ill<lnllC Il aan hun 101 we rd en
overgclaten. 7ij n cr ook verhn\cn van .Ioodsl.:
plante rs die vera nt woorde lij kh ei d nemcn voor
hun Ca raïbisc he na ges lach l. Dc kindercn krcgen ~C ll Joodse UI)\ oedi ng. Juodse nalllcn en
werden behandeld ah. ralllilieledcn (Co hen
1991 : 159). "
De groo ts te ut1lv:11l g kende de groe p Jo odse
kleurlingen HUil het ei nd e va n eh:: achlliende
ee uw. toell de Joodse gC lllccll schap circa honderd gekle urd e leden telde (Nassy 179 1: 142).
Zowel binllcn de !\skh ena/ isl:hc als dc Sefa rdi sc he gernec rll c werden kleurlingen ni et toege-
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laten a Is yahidilll (vo lwaa rdi ge leden). ma ar ten
hoogste erkcnd als c·(mgr('gal/f(·/I. lweeckrangs
ledcn. In 1754 stelde de aShlllllOlIl (regukrin geil) vall dc Sclimlischc gc mee nte uitdrukkelijk
diJI : 'd 'und ervinding heen doen siel1 hoc
I1lJdceli g
en onhl:t<lmclijk dat het is, om
MulHIlos tot Yahidim Ic adillillel:ren'. ~-! Ook
Joodse mannen die ee n ge kleurd e vro uw trou wden, wcrden niet lange r al s vol w:mrdi g lid l: rkendo Il un na ges lacht we rd bovendien tot in dc
tweede gene rati e al s Illulat beschou wd en kon
alleen als congrega nt parli cillCrl:1l in de synagogeY ))uilcngesiolcil van volwaa rdi g lidmaatsc hap en in eell poging tol erken nin g, ri chlten de Joodse kleurlingen in 1759 ecn cigen genootsc hnp (sim) op, Dl/rite .Jesslirilll. en bouwden met hulp V<ln J loogd uitse en POrlu ge/c Joden ecn eigen gebedshu is aall het einde \ ~111 dc
()olllinéslraal. hCI Sivup lcin.
Hocwel broedcrschapp":Jl een belangrijk onder(kc l waren van het Joodse gemeensc haps leven in Suriname (cr bestonden broedcrschappen di e vera ntwoord elijk waren voor
dc <lnnell/urg, bcgrafellis- en doodsriluelen)
WilS de oprichtin g van dl: /)(1/"11(' ./('.\'.\'01';111 W,IS
l'cn doorn in het oog v(ln de IJ/tdllllll(/(/. di l' op
dC/e wijl.e haar l11achl en eontrole OVL'I" haar
gClllecl1sclwps\cdcll Gill/ci ld Zilg. Er WilS geen
toestelllming gegevcn \ oor de opril:ht in g \:lll dc
/)ar//e .Jes.\'urilll en het pl'litid.c ·statcmcnt'
ac hl l..'r de oprichti ng was \)\'enJu idelijk ({'ollL'll
1991 : 164-1 Tl. : Oudsehans Ik nt l 1955 : .15).
Aan het einde \ all dc 'H.:hltiemk eeu\\ ~ \\ al\1tot
een direcle confron tatie tusscn de lila/Wil/mI en
de .Ioodse kleurlingen 0\ cr het bestailn:-.rechl
vall de I)urhe./es.wrilll . Directe aanleiding Wil:-'
de dood \ an de Joodsc klcurling Joscph 1):1\ id
Cohen Nassy in 1790 . .Ioseph David Collen
Nassy WiJS l:C Il vooraan staa nde lï gu lir (HHk'r de
J onds~ kleurlingcn en ,li s cO ll gr~g:llll va n dc
Portugecs-Jolldse gemee nt e had hij rl:cht 0111 np
dc Joodse hegr:l'llj,I'lat:-. begr,lvcllle wordcn. De
uitgebreidc rÎluekn \VlIilrlllee de bl:graj"cnis-
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di c n ~ t gc pail rd g ing (r ituel en voorbestemd voor
dc beg rafen is van ee n ove rled en pres ident van
de ge mee nschap) we kt e de ergeni s van de rege nte n. terwij l de modd eri ge o ndi epe poel di e
de p rocess ie kreeg aan gewezen 0 111 Joscpll
Nassy IC begrave n ee n re l ve roo rzaakt en onder
de Joodse kl eur! i ngc n. De m a/Wil/ad bes loot dat
de Dar heJ essel'Î111 tc eige ngereid e n onaflmnkc-

lijk fun cti oneerd e. De Joodse kleurlin ge n
mochten hun eige n broederschap hebben, maa r
all ee n binllen hel kader va n d e Joodse gem eensc hap.
In hun s trijd 0 111 e rk ennin g, zoc hte n de
Joodse k leurlin ge n in septe mber 1793 steun bij

dc di recte uren van dc Sociëteit van Suriname.
Z ij besc huldi gde n d c mahamad va n di sc rimin ati e en ve rzoc hten 0 111 goedke uring van hUil broederschap. In ccn reactic op de ontstane situati e
tro kk en de pal'llassim (leden van de malwmad )
fe l van leer. De ke rn va n hun la nge betoog lu idde
da t ac ceptati e van het verzoek van dc Joodse
kl eurlin ge n dc rust CIl orde in de kolon ie in gevaar zou bn:ngcll CIl zou leide n tot een samcnl eving waarin niemand mcer ond ergesc hi kt ZOLI
zij n aa n de we l. Di.! wet moesl gehandhaafd blij ven en als erk cnd bestuur van dc PortugeesJoodse ge meente wns di.! l/1ohalllad ve rant woo rdelijk voor de nalev ing van han r wet ten door
haar leden. De gau\ crn cur bleek gevoelig \'001'
de argulllenten \';111 dc IJlIIWfS\im en de J ood~c
kleurl inge n \\ crdcil geon.knd l ich te sch ikke n
naar hel hl:s tuur \;,111 de . Regel1len en I\. fge\ aa rdi gdcn \;,111 de Portu gec:-.-.I oodse Nal ie'. De
nm'he .h>, \t'l'illl \\ erd opge hc\ en (CoheIl I qq I :
16X- 171)cll de Jood...;c \...k:urlingell \\erdcn weer
\\ nl lij nltijd al \\arcn ge\\'eest: congregan len.
Iiel eilltk \ an de Dar!Je Jcswrilll luidde
e\ e lh.::en~ hd einde in \ a ll de Juudse kle ur ling.
Een hah e eeu\\ later was he t fenumeen van dc
Joodse kleurlin g pra kti sc h opge houd en te bes/aan . Na tuurlijk werden cr nog steeds kincIcren
uit gemengde relati es tu ssen Joodse mannen en
Arro-S urinaamse vrouwen geboren. Deze kin-

deren krege n ec hter niet kll1ge r een Joodse opvoed ing. Léllll ll1ens noteerde in I R26: "Den 15
Ja nuarij, we rde n de ki nuere n van ecn Joods
heer, dcn ad vocaat Presburg, door de n Iiervormden pred ikant gedoo pt. en d us in die kerk
inge lijft: sc hoon dc Y<ldcr en de moeder, :t ich,
voor als nog, ni et bij dat kerkge nootschap voegden. Dat de Jodcn daa ro vc r zeer verontwaardigt
waren, is na te gaan ; dog i s in 70"C I"I"e te
vewond crcn, daar L. ij all e hunn e kind Lrcn bij
hui shoudste rs verwckt. dus buiten huwel ij k. allOOS in een der and ere kerk elijke gc noot ~ch ap
pen, buiten he l Jodendulll. optrekkc n: -\\ e Ice l'
scheen d it niet 70 te 7ijn . alzo men kleurlin ge n
vind . den Joodsc hen Godsdi enst toegedaan'
(gec iteerd in Lamlllclls I X16- 1X21: I 7 1). ~/o Ook
kind ercn die geboren we rd en uit hel toclleIllende aan tal gcmengde huwe lijken tLl ~se n
Joodse vrou wen en ge kl eurd e Illanne n in dc Il Cgen tiellek en twinti gs tc ceu\\ - mede als ge\o lg
van eell groeiend \ rou we noverschot binnen de
Joodse gClllCe nschap doo r het \\ egtrek ken van
Joodse manni.':ll - krege n vc ~lal g e e njo o d ~ rcli gi eLl7c opvoeding.
EI<. N Sl1RJNA t\Ms-Joonsl ' IDI' 11 rl ' IT'?

Nog ~én clement \,m de Surinaam:-,-Jnodse geschiedenis mag niet ongenocmd blij \ ell. een
l:k menl dal mis"chicn \\ cl het mec"'t ll ngrijpbmc ondcl"C. kl'1 \ an de Surinaams-Jombe en ari ng behcbt : de Surinnallh-JoocJ....e identiteit.
llel benoi.':Il1i.':1l \ an .I uodse identi teit i.':11 SUIl1l'l<lIlh-.I nnd"l' identi tei t in hct hîj70lllkr. i:-, niet
cell\oudig. Ikt ge\~l:lr \an algellleenheden el1
sti.':l'cotypcll ligt op Î.k l o~r. De \ek studie" die
nog altijd \ i.':r"dl ij nl..'l1 ll\ cr Joodse identiteit ell
lijn par"lIlli.':lers gnell aall dat Joodse identiteit
niet \ <J1l7drsprd.cnd is l'll dat i.':r niet/oli.':ts bestaat ab dé .I oodsi.! itkntitcit, ol"dat dele op lijn
minsl complex en heterogeen is.~- Dit voorbeho ud ge ldt natuurlijk evenzee r voo r dc Surinaams-Joodse iden titeit. Zoals we hebbe n ge-

Ol'el" migranten. suikerp/amas . .Joodse k/eurlingen en religielce
z ie n was de S urinaams-Joodsc ge nlCcnsc hap
nie l hOlllog\.!cn. maar enorm gcdinc rclllicc rd.
lij bestond uil Portugcs\.!Joden.ui t Hoogdui tse
Joden en Puolse Jockn. uit rijkc Joden Cll arme
.l oden. uit Jod e n di e al gc neratics la nd in Urtname woon den e n ni e uwkomers. Z ij bestond uit
witt e Joden Cil ge kl e urde .l oden. en ni et te vergeteil uit orthodoxe .l oden . liber'll e .loden en Joch:n
bij wh.: re li g ie nauwelijk s een ro l va n bcte k\.!l1i s
s pee ki e. Ondanks alle ve rande ringe n is heterageni tci tl1 0g altijd een be hm g rijk kenmerk van
de Surinaams-Jood se ge mee nschap. S uri naam s-Joodse identiteit is dan ook cen begrip
dJt ve rsc hill e nd e me nse n. ve rsc hill ende verhal c n en ve rsc hill e nd e ide ntit e it e n in z ich hu ist.
Mense n di e op indi viduele w ij ze in vullin g gaveil cn geve n aan hun S urina ams-Joodse id elllite it. ee n in vullin g di e niet sta tisc h en onve r~lI1 de rlij k i ~. maar co nstant o nd erhevig aan herla nnul erin g e n aanpass ing aan ve ran clc rcnd e
o ills tandi g hl":d cn.
Met deze ve rsc heid e nh e id als uit gJngspullI
kan in g ra v\.! lijn en d e vo lge nd e o ntwikk e lin g
worden gesc hets t Vil ll 350 jaar vormgev in g aan
S urin mull s-Jooclse id e ntit eit. 111 dc vroege kolo niale pe ri ode (7c vcllt ie nd e \.!Jl ;Ic htti end e ee uw )
was hel Jood se leve n in Suri name strak
georgani see rd . In deze peri ode spee lde re li g ie
een bûlangrijke rol in de bel ev in g va n Joodse
identiteit in Suri name. Gedurende de sa bbat lag
het plantagewc rk st iI en waren de winke ls ges lot\.!n. net a ls tijde ns de joodse feestdage n. wama nda pesach ( Pase n). soekkOl (LooflHlItc nlÎ:csl). JOIll kippo('1" (g rote ve rzoe nda g) e n
poerim (l o te nfees t). li et reli g ieu ze leven bepe rkt e lic h ni e t tot de sy nagoge dien s ten e n de
j oodse fi:cs tdagen. Het g d lC Il": dage lijks leven
was diq") doo rd rongen va n reli gieuze voorsc hrirt ell \.! Il lof'l.:egg in ge n. zoal s he t dagelijk s
gebeel. d\.! kl edin gvoorsc hrin en en niet tc verge te n. de s pij swe tt en - de kfl.~iroe l . ;~ De mal/(/II/ud h ie lel toez icht op de na lev i ng VJ n dc joodse
wetlen en he l gedra g van haar leden . Joods levcn
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was in d..:- zl.! per iod e bo ve ndi cn sle rk vc rho nd en
me t \.!e n e igl' ll pl \.!k. De Jode nsaV:'lI111\.! was voo r
de Portu gese .I odl:1l he t hart va n h\.! tjoodse relig iell 7e Icven. de Il oogduit se Joden krcg\.!1l al
sne l ee n eige n god sdi ensti g ce ntrum in
Paraillaribo.
Vanal' het e i nele va n lk al:htt iende e\.! uw we rd
cr in S urinam e (n e\ al s e lde rs in de wl: rc ld waaro nd er Neder land) e\.! n ontwikk\.! lin g ingan g gezet naar el..! n mee r libera l\.! vorm va n Jood s leven . ~\' De eman cipatie va n cl \.! Surinaam se Jod en
in 1825 vera nd erd e o p I..!e n in g rijpend\.! mani er
de pos it ie va n dc Jod en in d e S urinaam se sam cnlev ing. Beroe pen di e voo rhl.!c n ni e t toegank e lijk
waren voor Joden. wen.k ll nu opengesteld. cr
kwa m ecn ei nd e aan de Jood se pri v il eges t.: n dc
S urinaamse Joden kregen de besc hikkin g over
vo ll edi ge burgerrec hten . De7e verande rin g had
even eens gevolge ll voor dc re latie tussen ind ividuel e .loden e n de Joodse ge mee nt en. Surinaam se Joden waren. in ieder gev al in th eor i\.!.
ni et mee r onckrgesc hikt aan he t bestuur van de
malwlI/ot!. mct ;ll s gevo lg dal de contro lerende
mac ht van de IHl/"lUlSSÎ/11 op 70we l re li g ie us, 'lls
wereld lijk ge bied afnam . Bove ndi en waren .Joden ni et 1:lI1ge r afhank e lijk V'lIl s pecilieke
Joodse voor7 ienin gen die lidm aatsc hap va n ee n
Joodse ge mee nte ve reiste.loal s bij voorbeel d de
anncn Lorg. Met andere woorden. dl..! emancipatie van de .l oden maakt e dee ln ame aan het
Joodse leven op basis van vrijwi lli g he id en e ige n in vulling moge lijk . ll oewel reli giell/c gebruike n nog a ltijd dee luitmaak lcn van hel Suri nél:lms-Joodsc leve n. verdween de v:lnzells prckend e re latie tu ssen re ligieuze be lev in g en een
Joodse ide ntit e it. Sabbatsru st e n joodse voo rsc hri rt en. zoa ls d e s pij swetten. werden doo r
steed s mind er Joden in acht ge nome n e n ee n
g roei e nd aa ntal Jode n b\.!pe rkt e de bindin g ll1 l": t
de jood se re li g ie uze instituti es tot een aan tal
centra le pij Iers. zoa ls de rituele besn ijden is. een
re li g ieus huwelijk en cen be70e k aan dc sy nagogc op hoog tijdagen .

50

Wieke Villk

Dil proces van liberalisering van hel Joodse
leven in Suriname ging hand in hand met de
olltwikkeling van een meer specifieke Surinaams·Joodsc identiteit. Een aansprekend voorbeeld. waaruit zo wel de liberalisering als de
creoli se ring van dc Surinaams-Joodse gemee nsc hap blijkt, is de zoge naamde 'baarden-

kwestie', die ei nd achttiende eeuw de gemoederen binnen zowe l de Askcnazische als de
Sefardische gemeenschap behoorlijk verhitte .
Volgens de ort hodoxe leer mogen Joodse mannen z ich gedurende dc periode tussen Joods Pasen (Pesach) en hel LooOllillenfcesl (Soekkal)
niet scheren .", De aSkG11Ioflt van de Sefardische
gemeente uit 1754 beva tt e dc bepaling dat gee n
enkclyahid (lid) hel rec ht had z ich te sc heren of
hel haa r IC laten knippen. voo r welke reden dan

ook. op straITe van hercl1/ (ban) en een boete van
honderd gul d~n , Ho~wc.;1 deze bepaling nieL langer was opgenomen in de askal1lolh van 1787,
go ld zij nog altijd al s ongesch reven wet. l1 Echter, twee jaar later vroeg een grote groep
Sefardische manllen tocstcmming om geschoren de synagoge te bczoeken. Zes jaar latcr deed
zich een gelijke kwestie voor binnen de
Ashkenazische gemeente. Nu was de "baardenkwestie' gecll typisch Surinaams fenomeen, zij
deed zieh ook voor in Europa en de Verenigde
Staten, Het dragen van een baard was een belangrijk uiterlijk teken va n een Joodse identiteit,
Het afscheren van de baard werd dan ook
meesta l geïnterpreteerd als een ke uze voor aanpassi ng aa n een niet-Joodse o mgevi ng. Typerend was echter het argument dat Surinaamse
Joden aangrepen 0111 hun baarden afte scheren,
namelijk de ernsti ge gezondheidsgevaren die
gepaa rd zoude n gaan l11et het dragen van een
baard gedurcnde meer dan twee à drie dagen
(baard) in de tropi sche omstandigheden in Suriname, gccol11binccrd met (de) het "speciale
karaktcr' va n dc Surinaamse Joden: 'verm its dc
meeste Il1cnsehcn hier v3n een phlegmatique en
billicusc temperamcnt zijn en meestal genood-

zaakt zijn zich op het heetst van den dagop straat
tc begeven. waardoor de baard de pori
s lu ytcndc. de transpiratie daardoor belet zijnde,
cr sc hielijk een stagnatie en vervolgens een in
na gmatie kan ons taan (Samson 1959),
De bijdrngc van de Surinaams-Joodse gemeenschap aan creoli seri ngsprocessen in Suriname blijkt niet alleen uit de gesch iedenis va ll
Joodse kleurlingen, uit de gemengde hu welijken met dc I-lindostaans-Creoo lse bevolking or uit incidenten. zO<l ls de "baardcnkwcstic'. Ui tingen van creolisering zijn eveneens te
vi nd en in alledaagse gebeurtenissen. de taal. de
inburgcring va n Joodse gewoonten bij niet-Joden of de aanpassing van joodse rdi gieuze ri tuelen aan de Surinaamse omgeving. zoals het
gebruik van kasahahrede (cassavebrood) als
substituut voo r dc mOlse. En wa t te denken va n
11(.;1 vulgl:lllk rijmpje ; "Adonai Ngimacheill. gi
mi wan pis 'ken, dan mi 110 sa gi yuse n' (geefme
een stuk su ikerri et. dan 7a l ik je geen schande
geven)? li et eerste gedeel te - Adonai Ngimachem - is de Il ebreellwse vertaling van' de Eeuwige zij met u", welke woorden door de voorlezer worden geuit, wanneer deze bij aanvang
van een torah-Iezing de fel'al! (ook wel hili/ah,
podium) beklimt. De verbinding van cen onderdeel van een sy nagoge di enst en het suikerriet is
gezien de belangrijke rol van de Portuge:-.e Joden in de Surinaamse suikerindu5trie opmerkelijk te noemen, Of \ en\ ijst het rijmpje
we ll icht naar de boeteregel ing van twee pond
suiker voor 'v lecschclij ke conve rsatie' van
blanke koloni sten met zW<lrte ofl ndiaansc vrouwel1, die in 1686 door gom crneur V,1I1
SOl11melsdijck werd ingesteld? Andere tyrisch
Surinaams-Joodse uitdrukkin gen zijn: ".ru /.\{{1/
fá\\' I faleh' (je kunt je tallieth gebedskleedweI opvouwen: geef het maar op) en: "II/i go
/eysi hq/iara', (Sam so n 19R9: I S7- 1gg), De

laatste uitdrukking wordt gebruikt wanneer iemand vanwege sa nitaire nood de synagoge
dienst wil verlaten en verwijst naar de regel dat

Ol'er lIIigra ntc'l/, suikelp/ullters, j()odse k/ellrlillgell ell re/igiel/:e
de sy nagoge lijdl..":ll s I..":en torah-Il':l ing ni et mag
\Vordell vc rlaten voo rdat de !u!/iara, dc voo rlez ing uit de prol\;ten, beg int. Er zijn onget\Vijfi.::ld nog ve le andere voo rbeelden aan te dra ge n.
Vandaag de da g telt dc Surinaams-Joodse
ge mec nte nog ongeveer 200 kdl..":ll , van \Vie cr
naar sc hatting vijftig tot honderd actief z ijn ,l ~
De alhemende belangste lling voo r re ligieusculturele activiteiten . in combinatie mct de fysieke mi gratie va n het merendeel va n de Suri naamse .l oden en het grot e aantal ge mengde hu \Ve lijken ml. ": t de Ilindoslanns-Creoolse bevo lking. hee ft ervoo r ge70rgd dat dc Surinaam sc .l oden steeds minder zichtbaar zijn ge\Vorden als aparte groep, Om de kra chten te bllndelen zijn de beide gc mee nten inmiddels ge fu seerd : geza menlijke diensten \Vcrden al lange r
gdlOuden . De Il oogduitsc sy na goge aan de
Keizerstraat wordt nu door de ge hele joodsc gemeensc hap ge bruikt. De Portu gese synagoge de
'Sedekwe Shalol11 Synagoge' aan de I kren straat is verhuurd en d01..:1 dicn sl als lntern clcafé,
terwijl dc inbocekl van de syna gogc is uit gelee nd aan het Isra 01 muse um in Jeru za lem.
Slec ht s I.!en hand vo lJ oden weel echter de weg
naar de sy na goge te vinden ell hel kost moeite
om de za terda gse sa bbatdienst doorgang te laten
vinden: hi ervoo r is de aan\Vczigheid van ti en
manllen ve reist. Een rabbijn is cr al ti entall en
jaren niet mee r in Surinéllne. De d iensten \Vo rden gl..: leid door niet beëd igde ledcn va n de gemeenscIHIp. In ecn pog ing de Surinaamse
Joodse gC Jl1 ~i,,!nsc l wp in stand Ie hOlld e n. is dc
ge meensc hap aHn dc voo ra vo nd va n ek
~e n e lll\Vinti gs t e ee uw bego nnell bekccrlingc n
op te ncmen zo nd er voorafgaande toestcmming
van cic orth odoxe rabbijn (zoals de Joodse wet
ve reist). Alle potenti ële bekecrlin ge n moeten
hun kennis VB n dc Joodse gesc hi edenis en Ii ebrec uws demonstre ren: manncnlllocten bovendi cn een riluck bcsnijdeni s ondergaall. Even·
cens wordcn kind eren vall Joodse vaders Cll

t()/('ralllh~
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niet-Joodse Illoeders loegl..: lalcn tot de gemee nte, dit ondanks de bl..:zwarl..:l1 vun enkcle
traditioncle Joden (Lu xner 1995: 47). !! Eén van
de weinige rege lmatige bezoeksters vall de
syna goge ve rt elt : ' I-I et is jamll1er dat de ec hte
ge meensc hap strak s ni cll11eer bestaat ... En dat
terwijl \Ve ee n hele belangrijke ro l hebben gespee ld in de ontwikkeling Vi.l ll Surinam e, li et
gee ft ec hter wel Hall dal ons volk zit:h overal
moeiteloos kan aanpassl..: n L:n fei lI oos past op
iedcrc plaats in de we reld. Dat is mi sschi cilnog
belangrijk cr dan het krHmpa ehti g vasthouden
aan de eigcn identiteit ' . 14

TO r IlESL UIT

li et beeld van teloo rga ng is compleet. Als g~
vo lg va n emi grati e, ontkerk elijking Cll (h: vele
ge mengde huwclijken lijkt de Joodse ge meenschap in Surinamc zijn einde nabij . Ondanks de
initiatieven 0 111 de Joodse gc mcensc hap in Suri ·
name ni eu\V leve n in te blazcn, gelo ven s1cchts
weinigl..":n in eell voo rb estaan va n de Joodse ge~
1l1censc hap op de lange re termijn . Komt hierme~ de Surinaams-Joodse gl..:sc hieden is tot een
einde of is dit een tI. ": makkelijke conclusie en
mi ssen wc zo Je esse ntie V;1I1 de SurinaalllsJoodse geschiedenis'! Wclli cht kunn en wc de
o ntwikkeling va ll dc Surinaams .I oodsl..: gem ~c n sc hap als eell voorbeeld besc hou\Ven va n
een ereo li se rend c Joodse ge mec nsc hap. een gemeensc hap die aanvankelijk deel uitmaakte van
cc n inlcrnati o nanlJ ood s nc twe rk e n dn" .. in belangrijk e mme haar groc psidcntit eit aan ontleende, maar in toencmende Ill,lte aansluiting
zoe kt bij de gee reoli seerde omgeving waar zij
onderdeel va n is. Een ontwikkeling dk nog
vo lop in beweging is cn ons laat zicn dat culturen ni et be\Vaard blij ve n door afscheiding en
buitens luiting va n 'cxterne' in vloeden, maar
waarsch ijnlijk alleen kunnen voo rtbestaall als
een product va n ve rm enging en interactie met

52

Wieke ViJlk

andere groepen, and ere c ulturen en andere iden-

titeiten. In dit lic ht bekeken, ontstaat een ander
beeld va n 350 jaar Surinaam s-Joodse gesc hi ed eni s. Niet ee n beeld va n te loorgang,
marginalisering en verga ne g lorie, maa r jui st

éé n va n veran derin g. vern ieuw ing en versc hui ven de grenze ll .
Bove ndi en, nel zoa ls de Su rin aams-Joodse
gemeensc hap verande rd is door d e o mgeving
waa rvan zij deel uitm aakt, heeft 350 jaar Jood se
aanwezigheid eveneens duid elijk e sporen achtergelaten ond er de niet-Joodse bevolkingsgroepen in Suriname. In de inl e idin g werden a l
de Jood se aanwezigheid in de Afro-Surinaamse
ora le traditi e en de ve le Joodse nam en o nder de
Afro-Surinaamse bevolking genoe md . Een ander voorbee ld is het geb ruik van mezoeza kok ertj es door ni et-Jo den. Een mezoeza is een kokertj e aan de rec hte r deurpost, waaraan het hui s va n
een religieuze Jood te herk enn en is. Het bevat
een ro ll etj e perkament met twee bijbelse passage, (DeLl\. 6: 4-9 en 11: 13-2 1). Dit geb ruik heeft
z ijn weg gevonde n naar ni et-Joodse huishoudens in Suriname, waar kokertjes met Nederlandse bijbelteksten bescherming moeten bieden tegen brand CIl anderonheil. Maarhet meest
aansprekende voorbee ld van deereolisering van
de Surinaam s-Jood se ge mee nsc hap is mi ssc hi en we l de ve rm ee nde Joodse herkom st va n
het gerecht 'pom', hé! sy mbool van d e creoolsSurinaamse keuk en. Het ve rhaa l gaat dat de
pom bedacht is door Joodse vrouwe n die, gebruik makend van loka le producten , op zoe k
waren naar ee n ge recht dat ni et sne l zou bederven in tropische omstandigheden, wanneer er
door naleving van religieuze verplichtingen n iet
kon worden ge kookt (b ijvoorbee ld tijd en, sa bbat of andere feestdagen) . Tijdens hct I BScolloquium va n november 200 I bleek dit verhaal ove r de herkomst van pom niet door iede r-

een zond er slagofstoo t te worden geaccepteerd.
Andere verhal e n over de herkomst van p0111 bcnadrukk enj uist dat dit ge rec ht geïntroduceerd is
door slaven die hun kennis van het bereiden van
aa rdkno ll en vanuit A frika meebrachten naar Surinam e. Hierbij kan de kantteke nin g gep laa tst
worden dat de kans kl ei n is dat de Joodse
plantersvrouwen daadwerkelijk ze lf in de keuken stonde n. Dit lieten zij ove r aan hun AfroSurinaamse kokkinnen. Ee n wede rzijdse beïnvloeding en vermeng in g va n kookcul.tlfren li gt
dan ook voor de hand.
Hoe het ook z ij , de 'pom' laat ons zien dat de
Joodse aanwezighcid in Suriname a ll ermin st
een afgedane zaak is, voor eeuwig veroordeeld
tot een vergeten voet noot in de Surinaamse gesc hi edenis. Creo li sering staat vo lop in de weten schappe lijk e belangstelling en juist de
gesc hi edenis va n de Surinaams-Joodse gemeenschap - mct haar ervarin g van c ulturele en
re li gie uze verander in g. de ve rdwijning uit het
straatbee ld en tegelijkertijd het behoLId va n
Joodse culturele voetspore n - kan ons vee l dui~
de lijk he id verschaffe n over de werking va n
deze compl exe processen. Hoe de Jood se gemee nsc hap er over tienjaar uit za l zien moet nog
blijken. Wel is duidelijk geworde n dat de Surinaams-Joodse identiteit i n d e loop der tijd steeds
ditTuser is geworde n en moeilijker te duiden.
Oude mark ers van een Jood se identiteit zij n niet
langer ge ldi g, Jodensava nn e en de beide synagogen zijn toerist isc he trekp leiste r geworde n en
ee n Joodse naam beteken t in Suriname niet
noodzakelijk erw ij s een Jood se herk om st. Wat
overblijft is dc co nstaterin g dat Joods leven in
Suriname z ich op een veranderende matri x bevi ndt va n suikerplanters en Joodse kleurlingen,
synagogen en sc haa fij sman, haren bal mir::lI'ah
en sp in verhal en, matzes va n cassavebrood en
ni et te vergete n 'po m '.

O,'er II/i~/,(II/I(,II, suikelfJ/mlll!rs, .Joot/s(' k/el/I'lill~e ll <.'11 rdigiel/:(, lo/enllllie
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[k hl'lIarnl1lg Sel:u\h is afgdeid \ an hel Il ebreeu\\ ,e WHllrd S..·l:I rad (SpanJe)":1I \\111'\1 1 \ a;1 1.. gebruil..l a l, \ l'r\\ lj/tng 11;1;1 r
dl' ;1I':.laI111111.'1111gl:l1 \~I n d..: Sp;Wrhl: 1:11 PllrtugÖI' Jnd..:n di..: hl'! lherh..:h S.:hil're iI;1I1d 0111\ 1\11.:hUel\ , DI: hcn:uni ng
l\,hl..eI1;l/1. afgL'k'id \ .In hel l l..:tm:..:u\\ 'c wmHd I\shkcnal ([)uil,land) \'e1'\\ ij'lllaar Jlldcn uil Milldcll en ()IIS! I:u nlila .
Il eide grl1epell Jlllh:n waren in Surinal1l': verlegen\\ o\l!"digd CI1 delen dl' l'r\ ;lring \:lll 1ll1gr:l li ..:. \ eSliging en uill'ill{k lij~
":1lligralic. ll llC\\ el ik vO(l1"lk leeshaarheid veel \ uldigg..:bruik 1.;,lm'l\oa :n \ all de bCll:\1l1ing.:n Ashken:lIi l'11 Sd:\rdi. i:-. hl' 1
gebrui k \all dCIl' aanduidingenlliel :fu nd.:r proble lll en. Ikl h:id illi cl l..:Idell lol een 11: g rull: n:ldru~ op I.'l'n '~i lll)l l.'k'
SI.' I;lrd i-A,hkl.'ll: l/i didioluillie en \I:rhull dl' irl! l'rn C w rs..:heid..:nhcid hilln.:n hl'idc gru,: pl'll. l\l:ll s bijvollrb,','ld d.:
e ul lllr..:k":l1 soei;wl-,,:cll ll\ lrni,ehe \ ers..: hil k n IUSSL'n Il llogd ui b": .l Ollen en OllSI - I· U!\lp l.'se Jnde n. bei dl'Il b..:hn rend lu l de
i\ ~h~ell<llis..:he Jnden. 130\ e11llie l1 hebben naar mijn \\ el e l1 Suri naams..: .JndL'1l l\lwil nuar IÎl.:h/l'l h el"We le ll :l ls 'Sl'!:II'll i'
111"" Ashkan:\11 '. maar gl.:brui~ll'n dl.: b..:naming..: n ' Por1ugee". ' 1I IJIlgdIIIIS' e li ' I \lnl~·. Dl' \lnki~h.; I..L'r~l'Iijl....: bel1aming
\ nor dl' I\lrtugces-Jill\lhe gel1leo.:llsl"ha p in SUrini1ml'. is 'Neder l and~ I'or!ugee, I ~r:tdlli~dle gl'meellll'·. I)e NL'(k'rlal1 d ~
bl"ill' liti,ch ,' (il."mCellle i~ dl' kerkelijkl' gcmeente \an dl' Hpogduihe Jodl.:n UI SlIl"Inall1":. \\:1:11"1oe <)Ol.. de Pn(ll ~e Jilden
hd1l1fell .
rncll dl' [11'1" illcie Pcrn:1ll1hllCil aan d..: Urat i l iaa n ~e ()O~ll..u,t lil 16.'0 IIlldl'r Ned erlamh I..Hlunlaal hc\\ il1d k\\;I111 IC staan .
\ l'~ l lgd\' 0.:0.:11 gl"O\'p l\lrtUgl':'\' J\l\klll1il /\ m' ICrd:l 1ll 11ch abMJIl..c'l,I :Ullcr,enlw1l{kl:lren in lil' 1 1 ~l l l;l nd ,1.: llelkrtl.:lli ng in
n ra/ili~. Na Ik Iwrm cring \;111 Pern:unbuco in 165-1 dnor PlIrluga l. he,ln t":ll dl' mee,l !! Juden-l1accn periodc \ an relalicf
Il.kralll N,,'lkrl:lIId , h..·\\ 1I1l1 - dl' lerllgh'er \ nn dl' g.l'\ rc,,',dc Porlllg..:,>c Inl]IIhll1C lI1el ar ll' \\ adlll'll . SUIll1ll Îgcn I.. l'..:nkn
";1111":11 IIWI dl' Nederlallll,..: m ih lai r..'nlenlg naar Ned erland. :lIukrcn \ urmden 1l1 ..·U\\ 0.: nedo.:r/e lli ngen Hl hel Cara'lbl,chc
g..:hied. \\iwmmkr 111 Surin:lIlll", Fcn ~ Iandaard\\ erk 0\ o.:r dl' Ncderlamhc a:umellghl'id 111 Br;l/ilië i:. ge~c h r..::\ e n dour
{"hark, R. Ihn,cr, nu' 1)11/("11 ill IJI"(/:", Ifi1.J·/fi5.J ( LI)!l(hm 1957). Iklang riJI.. \oo r dl' g"',,;hl\'lk lli ~ \:tn dl' J()(kn in
B r;l/ili~: i, h!.'t \\ erl.. \ a n "muld \viinitIer, btj\l)orbcctd 'k\\" in thl' Sugar Indu,try ulToloni:ll Bril/i!". kwj\'11 Social
Sludlt'\ ) X: I XI)-) 1)1\ ( 1(56) en.kw.\· ill l"olollial Bra:il (Ne\\ Ynrl.. t 1)(10). Vnur ..:en 0\ ",rIldIl \ an dl' \ Tllq;c 111igralle naar
Surinarnl', lil' ()ppenhdm 1907 en L.L.E. Rl'ns 19~1 .
{kl': prl\ l1.:ge, waren i,! 16(15 dom dc Engelsen \·erleend ilal\ dl' 'l lebrl'eu\\'se Nalie' in Suriname en werden na dl'
\":I\l\ering \"an Surina111e dom Il nlland in 1667 herbe\l.!stigd en uil gehr..:i d . Dl' pri\i1.: ge~ \l111V;!I!":1l IlIlde!" aud..:!"e hel
re..:hl (lP gl)dsdiCIlSI\ rij hl'i<1. \ rij w:U'ing v:ln gedwongen publiek..: dicll~l\ èrkllillg (h ij\'llllrbeL'ld militai r..: dicn~lplichl),
erkL'llIling \ a ll hUI\ di jkscon lr:telen ..: nl l'sllHl!l'nh.' n. lllogL'lijl..heid \ll l eigl'n rcdlb p r:Hl~, het rl'eht (l]l/i\l1dag 1L' w..:rkell en
een gl.'hedsh uis, ~e hOill ell l)L'graa lillaal ~.
dl' 1ile~enllillg va ll g rnnd len behn..:\"..: \:In dl' b\luW
Vonr l'cn heschrij\ ing \":lll lk i\mSI..:rd:llll~l' Sd~1fdische gel11..:..:nsdlap li..: Fuks - Mall~kld 11)1\1) en Swe lsc hill sl..i 1000.
Ihl \1\nen: tl nlijning & Vourhul'\ e 1977: 311) (jaar 197-1); Klll.!nen. I X..O: 30H, uil : rillle, 1- 1- 1XI (J (jaar IH15): Lal1ll\1en~
11»)0;1: 54 li:1ar I XI 7); \ all LIer 19 71: 14 (jaar 1~Jn): Na~~y 197-1 I; 74 , idem {I : JO (jaar 1695. 17XX ); Nederlalld~
bmelili'l'hJaarbnd j", I X65. XI [I. U\ ergl'lllllllen uil l\kijl'r 1955: 62 ei:!arl H6O): I~d'u, - J)raaibaar 200 I : )0;): R (lllenlal1l~
Dagblad. (1- 1-1001 (jaar 2001): S:ll1hOIl 191\9: I X9 (jaar 19:10); Sminaam'ehl' I\lm:lIlad 179-': 6lJaar 1791); reells11":l
1XJ5 I I:204lt:1ar I ~O l) ).
Ik hL'langriJl..1' mi \ a n dl' S..:f:lrd i~(' h e pl,1IlIerskl;l!'>~e in dl' o nl \\ il..l.. l'lillg \ an de Surina;l111w plalllagc-ecoll11mie ell hd
I lisliln ...clt I ......ay \ an Na ...s)', gesch rcl en doo r dl' killers van dl' Sc l:.rt.ll<,chc gC1llcl' lls!.' h:l[l. lijn h lcr lla luu rlrj l.. ,)tIk in
bd:lI\griJk..: male debet ,1:111.
D..: (/,~(lII/f//" (reguknngen) \l'rmdden lIad ruUclijl.. dal hel gdxlu \\ In Pararmlnbo lIi ..'1 Illeer \\a~ dan l'en '('a/a dl'
OW\-':I,)' (gebed s hlll~) . Fr\\lI,skcht,ééns) nagoge.op<k Joden,;t\ :I nne. dl~ reglelllen tair IIJ II fU llctie abeentnllll van d..:
1\ 1I1U]:1.\'.:,-Jooi.1:-e gelllee ll ~dlil]l blee t"behouden ( Bijbm:1 1(20).
Iklde Jtlud ,e geme.: n ~..: h:lppen ill Sunnaml' b,,'~chil..len 0\ ~r e..:n elgL'n 11111/11111/'11/. 111<.'1 el'll \erg..: ltj kbare pos it ie bi lHIl'n
dl.: ógerl ge111eerbdlap. Ol' be!>ehrij\ Hlg in d Cll' par:tg!"aat" I" ge h;l~eenl up dl' IIwl/(/l/Iud \an i.k l'urlugl'e,,· JIX)dse
g":111eel1,chap.
Tol dl' J oud~e pn\ ilL'ges bdwurde eigl'l1 rechtspr:ti1~ \our ~\\..:~Ii..: s IOleell hl'drag \,111 10.000 )lund suih:r: laler gdijk
gl.'stl'ld ;l:In r. 600 ( Ilarhinck 19 7-1 [1770J 11: '1\76; Nassy I: 102).
Vlllgen~ R'lbcrt {"oh..:nllilill hc! aanlal contliCll'l1 lIlssen inlli"illue le gem..:en~dl:lpsli.!i.k n e ll d..: lI/ul!lIlIu/(/va nafhc t eimli.!
\'a n dL' aehllicnde ..:euw lI:l11 "iCIl I!jk lnc. "uwe! hij deÀ~khcn:lIisch..: a ls dc Sd:lrd i~d l e ge l1l ee ll ~cllap ( 199 I: 124 \ v).
Overul in dl' w..:rdd W:Iilr I\~hkena/ische !.'11 Sc llmli schc ,hlde n samcnkwal11cn werden apartl' ge l11e ..'nst" happl'lI (lP gericht. Ikl is dan Iluk nauwelijks \'..:rwond..:rlijk dal dele se heii.ling lic h \lllk in SurirWI11": \'oo l.kl'll.
Vl'cl/l'ggend lijn de hL!w\,ordingen \\aarin David Nass)' eind aChllil'lllle ceuw in lijn ' Ili sluric:ll Essay' naar (111el name)
P lllll~l' Joden h in n..:n dl' I I lll)gduit~l' gemeenschap 1'1.'1"\\ ijsl: ' M i~schi":II/;11 men nl'rgelh Il oogduilsche Jomkn aantref·
tl'n. diL' l)\ er ' 1 gdlL'e L in leden en manieren. Illel dil· \':111 Suriname gdyk ,Wan [ ... J uÎtge/ond..:rlll'..:nige bc1:tdtl' lyke
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Wieke Villk
bygdoovighcdl!1l en wal al tc \cel kwcc7c laary, is het onderscheid. in het algclllccn g.: ... prukcn. !lid LO groot. en hel 7011
\:rgdlccI g.:cn plaat:- hebben. zo niet eene zeer groote menigte Pooischc Joden. van tyd 101 tyd, hcrwaardsm erge~()mo..:n.
hen. 10 tc sprcckcn. bedorven hadden door hel invocren van hunne m:lIlicrcn' (Nassy 1974 I: IOX).
Voor een oycr.lk: ht vnn dc \crschillen tussen Askcnazischccn ScfardischcJockn. 7ic o.a. H.J. Zimmels,A.\hkl'llldm (//u/
Seplwl'dim: TI,..;,. f?el(/f;o/l, Di!lerl!lIces (ll/d Proh!ellls liS Re/lecred ill rhe l?(Ihhil/im/ !?".I(NNJ.\'(/ (London 1955).
Zic A RA 1.05. 1 I. I R: 106. 11-1. Het bezwaartegen gemengde hllwelijken i . . 0\ crigclIs geen 'Surinaams fenomeen'. maar
deed /ich OO~ in :ln(h;:n;: gCl11ccnschnppcn in Europa cn cle Amerika VOOf. Lo werden binnen de Lun(knsc get11c . . rl ...;elwp,
de namen v:m llu(lgdui\!'c vrouwen die met Portugese mannen trouwden niet opgenomen in cic registers van de Portugcö
Joodse gCll1eenschap. Er wcrd de term 'Tudesca', gebruik t 01ll lHlarde7e vrouwe llt l: verwijzen. d . . gcnerickeell elligs7ins
denigrerende b.:nam ing die Portugese Joden gebruiken voor dc Hoogd uit sc .h)(kn (Faber 1992: 62).
Dil verbod op vestiging in Berbice en Essequebo go ld ook voor katholieken. Tcr vergelijki ng: Joden konden "ieh vrij
eenvoudig vestigen in dc Britse kolonies. Dit was niet het geval in die gebieden die onder Frans koloniaal bestuur
~tonden. Net als in de Franse steden. wertlen Joden ten hoogste getolereerd in ruil voor speciale belastingcn en verbJijfgel(kn (Lokel' 1991: 22).
De stelling va n Nassy over tie religieusc tolerantie in S uriname is bovendien in tegenspraak zijn eerdere opmcrking dal :
'Joo<kn. ondan ks hunne \oorrechten. ondanks de ~ Ia nd vast i ge besc hemli nge. die hun van de kant der Heercn Ei genaaren. beweclen is. en welke ook hunne zorgen en hunne yver ten beste der Kolollie wa ren. even\\el. door hunne
medebewooners. mct vcrontwaardigi ng zyn beschouws als cene kla~~c \ an me nSc hen. waar mede het. voor al len \ an
eenen anderen God.;;dicilst. nutteloos of zelfs gevaarlyk is eene naauwc vrienschap. e n verstand houd ing IC oe nènen'
(Nassy l: 17 1).
Dele uffaire word t uitgebreid behandeld in G . W. vun der Meiden, Betll'ist Bl'S/III/,.: e('1/ (,(,1/1, ' :w 'ijd 011/ de lII(lch, ;11
Surillflllle, 1651-1753 (A msterdam 1987).
ll ogerc publieke functies wan.m altijd al OIttoegankelijk geweest voo~ Joden . De7c nwatregcl werd pas in I ~Q5 afgeschaft na dc volledige gelijkberechting van Joden in Suriname.
De toenemende participatie van de Surinaamse Joden in de juridische, besluurlijke en medische sector is \aak beschouwd als een teken van de socia le mobiliteit en dctinitieve integratie van Joelen in de Su rinaamse samenleving. D.
Regeling suggereert ec hter dat de7e versc hui ving in eerste inslantiecen gevolg is van de venlringing van de Joden uit hun
vroegen.' positi\!s. Met Ilame de komst van de Chinezen en Liban~.!l'n Lul! ervoor ge/.orgel hebben dat vele Iwn ddsfamilics uit de handel verdrongen werden door nieuw binnengekome n hllndcl'!rL'l1lRegciing 1922: 98). De Chi n e~c
immigratie leidue ze lfs tot protesten vanuit de gevestigde hande lse lite. \ ooral be~taa nd e uit .loden. Europeancn en een
klein aantal kleurlingen. In 191 1 deden zij een verzoek aan de gouvemellT om de migratie van Aziatt:fl!e verbieden,
omdat' hier evenals elders de hande1concllrrentie met Aziaten die geheel andere Icvenseisen hebben niet mogè!ijk i.>;'
(Bllddingh 1995: 237).
Deze atl'aire wordt uitgebrdd beschrevcn door Han s Ramsocdh in: ' De joodse bevolkingsgroep in Suriname in de
tweede hdll van de negenti ende eeuw'. Studio RO~'ellll/(/Ii(JI1{/ 27: 1,2 (1993).49-71.
Hoewel in mindere ma le. zijn er ook \'crhalcnte vinden van vreedzame en alTectieve relaties tussen Joden en de AfroSurinaam::,e bevolk ing. Indicatief z ij n de versch il lende manu mi ssieverl"ocken van Joodse planters. De planter Josia...
Pa rdo deed bijvoorbeeld een verzoek tot m31lumissie voor zijn s la\ innen Niobc. A1cioe e n Iris in 1759. Pardo had dit
verzoek opgenomen in zijn testament: 'tlyt consideralie van hunnecxtraodinaircoppassing in mijn ziekclijkeouderdolll
& bi llijk is wel daden te bcloonen wanl zij hebben mij opgepast nier .1lsslaaven maaralsofse mijn eyge kinderen waaren'
(Vrij 1999: 131). Van dc vooraanstaande planter Samuel Cohen Nassy. is bekend geworden dat hij zijn s13\ in Judit: 'bij
sijn testament ende zijnersle w ille van der s lavernij verlost e n in vrijheijd gesteld heeft. alsmede op sijn doodbcdde
begeerde, dar haar soon genaampt Siro mede in vrijhe ijd soude werden gesteld" (ARA 1.05.03: 127. Notul..:n Raden \ an
Politie).
Om als Joodse k 1cllrling toegelaten te worden tot de synagoge was bewijs van rn;lI1ul1li~sic noodLakclijk. De 'ofliei~k'
groep Joodse kleu rl ingen waarna::Jr in dit artikel verwezen word t, zijn vrij geboren. dan wel gemanllmitteerd.
Hel teil dat kinderen van Joodse mannen en Afro-Surinaamse vrouwen een Joodse opvoeding kregen e n deeluitmaaktcn
van de Joodse gi!m\.~enschap is natuurlijk een vreemde buitenbocht. aa ngezien vu lgens ddoodse wet de Joodse lden titcit
all een via dc m<ltelllHle lijn bn worden doorgegeven
Iloewc l bui tenges lote n van volwaardig lidmaatschap, waren alle wetten lt!n de daaraan verbonden sancties) vall de
Joodse gemeenschap op he n van toepassing:' Niet lecgenstaende zij als Jehidi1ll afgcebnkl. cgtcrblijve n zowel zij. als dc
Mulolaten onderwerpen arm alle d'Ascamoth, Peene. en Boel~ns, aan de Jchidirn bij ;rIk Rcgla1l1enten inge legd. ee\ enuf
zij 't ook weczen lijk waren (ARA 1.05.11.18: I 06).
Aanvankelijk werd er automatisch v.muit gegaan dat gemengde huwelijken alleen Joodse mannen en vrij..: i"warte
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\ 1'1l11\\'l'1I klill hein: Ikn, In ,k t\ .. kalll(11 h \ all I 7~ 7 i:. l'çhlL'r {Ic <.: lausulc llpgl'lH Illll'll dil' ll(lk Jlhld~L' vn luwcn ui I~ It lul \'; 1/1
\'olwaanlig lidnwalsçhap indÎl'1l lij 1'1'1l/WarlL' 1I1:1n ofkkurling hll\\dl'll (I\I~ /\ I.OS.I I. 1X: 11. '1 .
nil/l'llik li.. il blijkl (hij.. uit ck wijkrcgi:.tl'I'S \:111 Paramaribu (1~2X.1X4S) w ...'I"l' in hd Ri.iks:lrçhkl' in I)l'n Ilaag Ilo'
\ indl'll/ijn . Wanlll'cr (binnl'n) lil'h bin1l1'111'L'n .loods hlli .. h()lIdcn~ Cl'n gl'/in~tid bL'\ ond InCI gL'1 ij kl' f;llllilil'll:HlIII al." dl'
houn.lbl'\\ 11l11'rS, Illilar Illel de indil'alt...' 'J.. leurling' wl.. rtl dc.t'(, :'lel~L'lllla!ig. 11il'II(\1 dl' Juud .. L' religie gl'\\:kcllll, Inaa r kl\.!L'g
dl' \"L'l"wij7i ng hL'1"\ of"llld, roolll~·J..:Hholil'k. hl'rTtlhulll'r, L'1l'L'lcrn. (ARA I.O:'i.OX: (135-(\:'\): 1.05.1 1.09: :ïH·(,X).
Ii el dl'bal U\ L'r .Ioodsc iden! IL'il da!Cl'r1 van dL' lall: nL'gL'lltil'ndl' L'L'llW l'\\ is 1l:I11W v...'rb(lIltkn 111l'1 ck ()pkOrn~1 \ an Joud~
lla1iollalislllL', dal wil/l'ggcn 11l'1 liuniSIlll'. Joodse itkl1\\\cil wa .. niL'! hmgl'r on l\ )~l11akL'lijk vcrhondl' n ml'l r",'ligiL'U71.!
hL'k\ ing L'1l1.!1.!1l rl.!d .. rL'ligil.!ul<..' gl'bruikL'l1 l'1l gdolkn. SIl'cll~ 1111.!1.!1" a:lIldadll \wrd gl'gL'\l'll aan ~\h.:i: tll· L'1l t'ld!Url'lL'
J..l.!lltnl.!rJ..1.!1l diL' dl' JtltldsL' gClllcl.!!lschap 111udl'll karaJ..ll'risL'n:n Cil ollder~.:lll'i<lCll \:111 andl'rL' gl'IIlI.!!.'llsdlappCIl. Ml'l
and.:rl' WI,lLl\"lkl1. \'L'r1tlgl'tl owr Joodse identi lci t vl.:r:tmknkn \ all rl'ligiellle in I1Icer liIK'raal - sL'~'lIlil'rL' nOli("~ V,I11 J,lOd~ ·
lIjn (It...· bij\ ll~lI'bel'ld Si lberstcin & ("ohn 19(4).
111 hCI ktlrt J..omclI Ik \tIUlllaaI11SlL' Jüudsc \ue(bd\oor~chrinL'nlll'er üp Cl'll wrbtld tljl h...·t \kc~ v:m hl'rLIU\\Clldl'
luogdicrL'lll11Cl gcspkll.!n hl)L'wn (du s nk! alkL'1l \";lr"L'Il .. \lcc ... 111:1ar b!j\\I\lrhl.!cld tltlk gl'l'll J..\)nijllllfl)aard). ftlul '..
\"(lgl'l~, ongcsdlllhdc \ i"~l'l1 (bij\'o\u'bedd pal ingl 111' .. ch:wldÎl'I"CIl, til' C()n~lIl11plk: \ all hll)L'd l'n tk \ l'l"Illl'llging V:Hl IlIL'lJ..
CIl \ kl':\, OllJ.. drankn vall druivl'1l gemaak1 bdwrl'tl I\lt lk \ l'rb(\tll'n \ ol'ding. .. middckl1. Voor I.!CIl inkid11lg in .loud~l.!
rdi g il'll~ IL'\ l'll. lil' bijvO\l1"hl'!.'ld : E, \ an Vl)()kn, .loodst' II!I'('H • lhlli\' ('/I ill/h' .\"\"lIIlg Ogf' (Haam : UitgL'\ crij Tl,tl Ila w
(I ')<)1) l.!11 ("haim Pcarl en Rl'ubcn S. Bl"t)ukL'~. Ui'gll'i;.\" il/ hcl .lndmi/om (AlmlL'rdam: Ncdel"l;llItj.,·braL'lilisrh Kl'rkg.l.!noolsehap, 19:-;5),
Voor CCl1 di .. eu:\sil' over dil oll(kn\ I.!rp, lil.' hij\ ombc...'ld : BirnbaUlll & K:ll/d~tlll I'NS .
Voor dL' he1ekcni s \ all Ik b.wrd binnen hel Judaï.'oIlll', lil' r://(Tc/rJpl"dfu .lmlllfc<I. Kelcl" PlIblishing Ilnll ~1.! .krusaklll,
1972, nn(kr ' Ikani and shavlllg'
Vl'rgdijk ,\RA I.O:'i . ll.ls : 106 l'tl ARA f.O:i . II . 1X: 114 .
Ik/l' :wl11alkll /ijll alko1llS1ig \":111 R!.'n!.' h'l"Il:lIldc~, \ ollr7il1l.'r van {k Surinaallhl' .I U\ldsl' gL'nll.!l.!\l\c . I. i I.: NIIr" 16-2-:WO 1
/ 1;\ ~j""wcat 57(,1 : Rnll( 'l"dm ll .\ DlIgh!od, (l- I·:!!)!II .
Lk 11')01 2.1.
Noll en /oll/" IJlIgh!lII/ (\- 1-200 I.

LlTFR ATUU I'
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Freek L. Bakker

Nieuwe groei en ontwikkeling op vreemde bodem
De religies van de Hindostanen in Suriname
en de andere Caraïben

O

P 5 jUlli /873 arriveerden de eerste BrilsIndische ill/l/ligrallten;1I Paramaribo. Zij
waren de eers/ef/l'OII de II/eerdan 34.000 die de
IOchlll{lar SlIriname maakIen. Zo '" 22. 000 zo/{den daar b/ijllen Il'OlIell. Op hel ogenblik dal =ij
"oef {lau lI'a/ :ellell, haddell de::.e immigramell
eell heel illgrüpemle reis ach Ier de rug. lIiel in
hel mil/sJ in religieus op::.ichl. Want Iielel/ WIJl
hen waren hindoe. Eli ill hel negentiendeeeuwse 11illd(Jei~' lIIe \'(1Il India I\'(IS hel verboden
Vl'er:ee te rei::.ell. Onderweg werd duidelijk
waarom. 111 hef hindoeïsme heSfaat eell kaste-

.\'lelsel en h!/" die kaslellMërarchie hoort dm
mel/selll/ir Jlerschillende kas/el/llimmer /lit ééll::.e(fde pOf IllOgen etel/. Vooral de brahmanen is
hel IlerlJOdell om /lil de::.elfde por Ie eten als menscn lIit andere kasreIl. Daardoor wordelI ::.ij onreil/. a/rhalls volgens hUil eigen hindoegeloof
Op de bool cc/lier af iedereen /lil één pOl.
Ol'erigeus 1I'(lrell het nief alleen hindoes die
uif Brits-Indië naar SI/riname /"·w amen. Volgens
parer CJM. de Klerk (/998, deel 2: //2) lI'as
J 7,5/J() I'llll de i/1/l1Iigral1len moslim. Voor hen
gal de reis geen religieu::.e prohlemen. Maal"
\'oor de hil/does hefekeJ/de de::.e tocht een
enorme relafil lering WIJl hef kastestelsel. Er
lI'ol"dt \Vel ge::.egd dOf daardoor de kasre11hiërarchie in SI/riname IlerdweneJ/ is.
IJl dil artikelll'illeJ/ we laten ::.ien WOl er van
hUil religies gel1 'orden is. welke ontwikkelingen
hil/doei:wle ell islam ;11 de "iel/we omgeving
hebhelI doorgemaakt.

0.1.'0, Tijdsc},r!/i
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Er kwamcn nict alleen naar Surinamc Brits- Indi sc he eontracta rbeidc rs. A I in 1838 wa ren cr
immigranten uit India naar andere Caraïbi sche
landen geko men . De eersten gi ngen naar Brits

Guyana, In 1845 arri veerden de eersic Brits- Indi ërs in Trinidad. En verder kwamen ze in dieze lfde tijd en daarna ook terech t in Jama ica,
Frans-Guyana e n ve rsc hillende ei landen in de
Ca raïbische Zee. In totaa l was het aantal van dc
1-1 in dostancn die als co ntractarbe id er naar WcstIndi ë kwamen meer dan 550.000. I-Ioewe l er
aanvanke lijk ook veel Brits- Indië rsopde FransCa raïbi sc he e ilanden Martinique en Guadeloupe terecht gekomen waren, ontwikk elden de
I-linclostaanse gCIT'lCenschappen van Brits-Guyana, Trinidad en Suriname zich in de loop van
de twintigste eeuw tot de drie grootste (Mcye rs
1998: 28). Tussen deze d ri e gemeenschappen is
a ltijd en ig co ntact geweest, voora l tussen die
va n Brits-Guyana en di e in het Surinaamse di stri ct Nickeric.
Een dee l va n de mo tieven van een groot aantal I-lindoslanen die naar Suriname wilden reize n had ee n religieuze achtergrond. In India
werd Suriname namelijk dikw ijls verbas terd tot
Sri Ram. Daardoor kregen mense n daar dc indruk dat Suriname het land was van koning
Rama. Kon in g Rama staa t in Indi a in hoog aanzie n en wo rdt beschouwd a ls ee n incarna ti e van
dc grote god Vi;;!lu. Vooral in het geb ied waarde
meeste contracta nten vandaan kwamen, is

Surinaamse TaaIkuIlde, LeITerkllnde. CII/tullr en Gesel/iel/en'-s 2/ (I): 5X-75

Ni('/ Iln- }!.mei
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on/wikkeling ojJ

Rii"ma I~~ r gc lid<.' en v~ rccrd . In R.'lma's ko·
ninkrijk. IU gt: loof(kn de.:: hind oe.::s daar. Ice.:: rd cn
al k me.::Il S~ 1l in overel:nslclllmi ng met dc VODrschrirtl:I1 van d~ dl/(fmw. dt: we.:: ((cn V,1Il de relig il:, l:1l daarom he.::l: rstc in dit rijk vrede ell
redll vaardi !..dlt:i d. Gct: n wO IH.!t:r dal no I.!.a I wal
I lindos!iIllt:;l di t: d:lchl t: n Ilaar Sn Rllm te gaan
groll' vt:Jw,lchtinge n kot:stcrcl ell . De wt:rke lijkheid van SurinilJlle is t:c lu l. : r vcrbijs tert:n d ge.::wcl..:sl. Wan t '1 1..: kWLlll1l..:1l op de Surinaam se planlagl:s Icrt:cllI in cl!: hutten waa rin lientallcnjarcll
daarvoor dt: ncgersl:l\ en hadden gl..: lec fcl . Naek rlwnd we rd (k toestand op d ~ pI alliages we l
iets bt:tèr. Illaar 7ij heri nnc rde in geen cnk el opzic ht aan dc i(kah..: situatie in het koninkrijk va n
Ram<l .

Ve rse hilll:ndc Brit:-.- Indisc hc immigra nten
hadd clluit India rcligieu /.e voo rwcrpl..:l1 en bo~·
kl:1l rlH;~gt:no rnl'n . Enkele.:: hindocs hadden een
cxcm plaar \ an hl't Ramcaritrninas va n Tuls l
D.'ls ( 1531- 1(13) or van t:en andcre hindoctckst
Ill l..:egebr:lehl CIll:ll kl: ll' Ill oslims een exempl aar
viln hlln hei lige bOL:k , de Kor;ln . Maar wat mi ssc l1il..:n vl::l:I bdilllgrijkl:r \Vus. was elill ve len va n
hL:11 ook hl:t: 1wa l rt:l i g i ~1I7e bagage in hUil hoot<.1
had(kn Il1l:Cgl'1l0IllC I1. Voor dl: hiJldol:s was de
god sdi~n s t tij(k ns dl: bOOlloeht we l gro ndig
()vc rh oop ge haa lel 111:1 ilr n il:t ve rd wcne n. Voor til::
moslims \\as cr, loub eerder opgl'11lcrkt, Liberhaupt gt:ell prob leem. Mohan K. Ga utall1 sllggc·
reert bO\ ct\(j il:l1 dat tic grote probl emen d ie dc
\\ ;m!ostanen in Surinallle onden onden ook
gClllccllschaps\ OI"lllcnd gcwerkt hebben. Ml:t
rWllle in de pl..:riode V"lll I X 77· 1 ~7X tOl:11 de Brit·
tcn dc vc r:-'L'hcping van Orits- lndil5 rs naar Su!"i rHIIl1L' sIOIVl'ltcll. l:n tijdl:lls soo rt gc lijkc o nder·
brl..:kingl:J1 in I X79. I X~6 cn I X~X Iwdekll de
Il indoslannse immi gr'lIl kn hel erg mOèilijk. Op
zo' n \llOIlll:JlI wt:rcl imlllcrs ook hl:1eon ta L'll11el
hUil nl<h: derl ,lnd vt: rbrok èJl , Niell wl' sc hepen
Illt:! nieuwe immi granten uil Indi:1 hraehl t: llllok
ni l: u\Ve bt:ri ehl t:ll. Dt: l-h il s- ll1di sc hc C011lr:\(.:I·
a11ll: n hl!grl:pen dat /e in Surinall11..: op elkaar

1.,.('('11 /( /('

"()dem

5'1

aangt:wC7l:: 1l warèn en dal ki dd c crtoe dat /.ij
cxtr;t hun best dede.::n 0111 de erICnis uit hL:tmo.,;·
derland vas t ll: houden cll Ic ae li \ l:re n (Gautam
1999). 130vcndien kl:lllk Suriname de kt:rpl icht. Daarom Opl..:lldCIl de Nl'(krl<lmk rs in
( g90 J'ogc llaalllde kOè liesc hulell. waa r ook 0 11 ·
derwij s wt: rd gl:gevl..: n in hel '1li nduslansch', 111
1929 we rdcn dc/c kodkschokn vcrv<l ngt:1l
do or dislrit:tsschokn. waar al lt:l::ll nog ondl:r·
wij s gt:gcve n muc hl wordCll in het Ncdl: rlands.
Maar vo lge ns Lila Goba rdhan-Ram hoc us
lei dd e de71..: pulit iek van ve rncderlandsing va n
SurinU1nc lul el:1l t~ge nht:weg ln g. 's Morgl:lls
lel:rdcn de ki nd eren op de bilsissdlOkn aetièf
Nederlands sprekell, tl:rwijl dic/l: lfèle kimkrcn
's middags van PWI~/i/s (hindol!pril:stl: rs) l: n an·
(krc kenners VH Il dC7e taal omkrwijs kr~gc ll in
het Il indi in comb inatie met het Ind iase d('\'tI1ll1
g(l/'I-sc hrift (Goba ,.dhan- R"mbocli s 200 I :509).
Eel14.1ndcrc oOl"/imk waardoor ck ta al V4.lI1I11dia in Slirinallll: bl'lcr bewaard bkd' dall in
Trinidad en Urits-G uya na is mi sschi t:n dat hct
Engl: ls. el:11 in Trinidad ell Uril s-G uyan:l werd
gebl:/ igd, ook gl.!s prokcn werd in In dia . Daarolll
kn n di e ulal op de Urits- Indi sc hè Go ntra cl<1 nten
mirHkr vrl::l:Jlld l ij n overgl.!k01llC\1 dan 11L'l Nt:d er land ~.

Van dè n.:ligie gl:ldt eVl:J1 eCIlS dal dc/c in Suriname b~tl:r bewaard is geblcven dan in dt: . 1Il derl: Car"lïb isclle land l.! ll waar vcel Brits-IndisdlC immigranten kwamen wonen. Maar daar
moel wel dl' ka llllekening bij \\ orden gl:maak t
dat naderhand in (kjarclll<lcllt ig va n de \wintig.stl: t:C U\\ in Trinidad l'L:1l rl'l"Îml heelt plai.llsgc\ lHldclI. Nog stccds geldt l'c hler ondcr dc
}lindo:-. tallcn in de Caraïhl.!l1 dat hel SU rill:1i1Ill:-.e
hindncïslllc l.:o n.;crva ti l'\ er i:-. dan dl' hindoè·
rdigic in dc illltkrc landen 1111..'( l'èn g.nl!è
II iJldo~ til aIlSl: gC lll l.!l: I1 Sc hap .
Unv~ lldit:11 wcrd in Trinidad t:l: 1l groot :11.11\1,,1
J Jind nstil1ll'll ï: hri stcll , I kl onderwijs :1<111 dl'
Ilind llslilncil W:\~ in Trini d"d en Urit s-(illY<lIl:1
vrijwel gl..:lIl'c l lI itbcstct:d ;].111 dt: ('(/!/C/(Ii(ll/
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M iss iO!l, de ze ndin gso rgani sati e van de prol cs t<lntsc Canodian Presbytericl1I CII// rch (Canadese Presbyteri aanse Kerk ) en mi sschien leidde
dal ertoe dat in 1946 in Trinidad 18,7% van de
Hindostanen christen was (N iehofYen Niehoff
1960: 11 2). Maa r in Brits-Gu yana was in datzelfde jaar het percentage christenen ond er de
Hindostan en ni et meer dan 2,5%, en in Suri nnmc was het rond 1948 iets minder dan 5,5%
(De Kl erk 1998, deel 2: 32, 2 19-220).
I-I el<las heb ik te weinig gegeve ns om te verkl aren waarom heLchristendom in Trinidad zovee l meer aanhan g ve rwierf dan in Guyana en
Suriname. Wel is het zo dat de Cal/ adia!l
Presbyleriall Mis::ûol/ in Brits-Gu ya na pas vee l
later begon met het onderwij s aan de
Hindostan en dan op Trinidad . 111 Trinidad begon
men in 1868, in Brits-Gu yana rond I RR5 . Bove ndien stuurde de zendin gso rgani sati e zijn
beste mensen altijd naarTrinid ad. En toen er in
1925 bij ee n ve renigingsproces een nieuwe
kerksc heurin g ontstond waaruit de CO lltiJl//il/g
Cal/ adial/ Presbyteriall CllIIrc/i voortk wam,
werd hel werk in Gu ya na toegewezen aan deze
kerk, di e cr veel minder geld in kon steken
(Mondelinge informati e vall J.M .W. Sc halkwijk , 27 no vember 200 I) . In Suriname kan een
rol hebben gespeeld dat het onderwij s aan de
HindoslJnen alLijd mede een ve rant woo rd elijkh eid was ge bleven va n de overheid. ofschoo n ook daar het grootste dcel va n de sc hoo lgaande kinderen onderwij s ontving op chri stelijk geïn spi reerde sc holen. Overige ns waren het
in Suriname de ze ndin g va n de Evan gelisc he
Broedl.:! rge l1lcente (EBG) en de rooms-kat holieke mi ss ie die \'oor deze ehri stl.:!lijk gcïns pin~c rd e sc holen de ve rant woordel ij kh eid droege n (Go bardhan -Ramboc us 200 1: 200). Daarbij
komt dal noc h in SUrin <lllle noch in Trinidad en
l3 rits-G uyana o p de nieu\\'c immigran ten vec l
druk werd uj/ geoefend 0111 hun kinderen naar
school te sturen.
De Brits- Indisc he immi granten zelf waren

zich ec hter terd ege zich bewust van de negatie ve in vloed V~lJ1 chri stelijke onderwij s op het
behoud van de eige n reli gie. wan! zowel in
Trinidad al s in Surin ame was het in de j aren
twinti g en derti g een van de belangrij ks te speerpunten va n de toen opgeri chte hindoe-orga ni saties 0111 eige n scholen op te zett en of te rl eiten
voor meer openbare sc ho len (Fm'bes 1985: 53
en 65-66; Bakk er 1999: 97-98 en 103- 104;
Gobardhan Ramboc lIs 200 I: 14, 255-2( 1). In
Brits-Guyana sti chtte Bhai P<l rmanand. een
vooraanst<laJld leide r va n deA/:)'(I Sall/{~j. dc eerste hindoesehooI in de Caraïben. DH! was in
1910 (Forbes 1995 : 2 1). Daarnaast is bekend dat
de Gu yanese ma rxis tischc po liticus Cheddi
Jagan graag het ond erwijs in 7ijn land wilde
na tionalise rel1 . Een vil n de motieven was dat het
da n ui t de hand en va n de christelijke /'c Jlding
we rd ge haa ld.

R ECO NSTRUCTI E

Ve rreweg de mecste immi grant cn uit BritsIndië bl even hu n religi e ec hter tro uw. Maar zo\.ve l de islam als hel hindoeïsme maak te in het
nieuwe land een hele eige n ontwikkeling door.
Hier beperk ik mij tot dc hool(llij nen'
In het begin bestond cr onde r dc hindocs die
uit Brits- Indië kwa men een grote variëteit. ofschoo n de meesten van he n een gro te toew ij d ing
of hlwkli hadden voo r de persoo n va n RLfl11a. Dc
oorzaak was, zoals een.kr opgelllcrkt. dal verrcweg het groots te dee l van dc immigranten afkoms tig was uil ecn gebied \Vaarcen diepc vereri ng bestond voor koning RLfma. I kt cèntru m
van del'e verering is de stad Ayodh Y<I . die in hl'l
noorden van dit gebied ligt. I kt Racariullllnas
va n de dichter TuIst Das was voor dezL'
hindoegelov igen hel belangrijkste religieuze

boek. DÎt werk was een nÎ euwe bewerking van
bet R5maya l.1a, een epos dat vc le eeuwen oud is.
Vo lge ns de ove rl eve rin g is de eersle ve rsie daar-

Niel/wC' gmd ('11 ollfwikkelillg ofJ \'reell/de hode/JI

van in het Sansk ri et gesc hreven door V5Ill1lkl.
I kt R,Illlcaritmanas is de eerste Hindi verdi chtin g va n het R ,Im 5ya l.1 ~ 1.
Na verluop van lijd ont stond uit dc VC I"~c h e id e nh c id van bewegingcn in dc Caraïben
een brahmaan se vo rm van hindocïsme di e naderhan d werd aan ged uid met de naam S{//ui/o n
f)l!arlll of mct de tcnn orth odox hindoeïsme.
SOl/tltall IJhar/JI beteken t ·eeuwi ge religk' en
duidt op de ongebroken traditie va n het overgc kvcrdc hindoeïsme. In deze vo rm Vrl n hin doeïsme wisten eh.: brahmanen 7ich in WestIndië ccn dom inerende positie te ve rwe rve n,
want op oen duur kOIl cr in de Caraïben nau we lijks ec n ritueel ve rri cht wo rdcn 70nd cr dc
aanwczighcid van een brahmaanse pri ester.
Zo' n prÎl.:stc!" heel eCnl}(I1.1~IiI. Die fJal.l(1i1 hee n
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in het Caraïbi sche gebied een reeks va n l"LlIl l.: tics
op zich gCIlOIllCIl di e in Indi 'l llleest:l l wo rd en
bck lced door mcerdere pcrsoncn. W~ l1lt dc
plll.l ~/il is gU1'I1 (= lee rmeester). t ~l111ili c prÎl.:stc r,
tem pelpriestcr. ritueel spec iali st. priester voo r
cl!.: rituelen rond de dood, astro loog en ge ncz(:!" in
eetl. Daarnaast is hij ook bare!. iema nd die
v!.!rhal !.!nderwijs zij n traditie doürgeen aan 7ijn
toehoorders. En soms houdt de 1)(II.1(lil zich zei fs
b!.!zig mct zwarte magic. Daarbij komt dat deze
priester. die in het orthod oxe hindocï~ m e alt ijd
van brahmaans!.! afKomst 1110!.! t zijn. (: 1' ook nkt
tegenop zag 0111 rituckn te vc rrîc ht (: n voo r mcnscn van e!L: laags t!.! kas te. Daar warcnl.ij in India
abso luut niet toe ge negeIl. I-kt is va nwege ch.:zc
ni euwe opstdlin g dat dc 1}(1I.1~/ilS in het
Caraïbi sc he hind o(:ïsmc een ccntral c positie

qflèr in de COIïI I/I (Înril'iel'
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kregen (Van der Veer & Vertovec 199 1: 15615R). Bovendien ontbreken in dcze va ri ëteit van
dc hindoere ligie de gUIïI·s. waarsc hijnlijk omdat er met de Brits-Indisc he co ntrac tanten geen
gllJ'1/ .;. waren meegekome n. Men ka n daarom
zeggen dat hel C araïbi ~c he hindoeïsme een
brahm aa nse vorm van hindoeïsme is, ontstaan
uit de versch ill ende varia nl en van hindoeïsme
waar de H indos tHflllse immi granten uit afkom st ig ware n. Zoa ls eerder is benadrukt. speelde de
hlwkti voor Rama daarin ee n hoofdrol.
De dom inanti e va n de hhak,i o f toewijdin g
voor Räma. werd in Suriname en de andere
Caraïbi sc he landc n goed z ichtbaar. omdat het
be lang rijkste ritu eel dat door de hindoes we rd
verri c ht de plijcï was voor l-I anul1län. Hanumän
was in het Rämcaritnnnas de generaal va n het
lege r va n de apenko ning en een trouw vriend en
medestrij der van R,lma.
Een p lfi(ï is een ritu eel waarin ee n afbeeldi ng va n de godh e id wordt neergezet om daarvoor vervo lgens all erl ei ceremon iële handelingen tc verr ichten 0 111 dc plaats van het rituee l te
z ui ve re n e n daarna de godh e id we lkom te heten
a ls was hij ee n hee l belangrijke gas t. De godh e id
wordt onde r andere voedsel aa ngeboden , li c ht,
wa teren stukjes sto fdi e kledin g voorstcllen. Na
het ritueel wordt het voedse l als prasäd ui tgedeeld aan de aanwezigen die erva n eten en zo
gc laden wordcn met dc krac ht va n de godhe id.
De godh e id hee n het voedsel immers aangeraakt toen hij daar de fijnste cssenti e va n nal1l~ en
geladen met z ij n heili ge en bovennatuurl ijke
kracht.
Een n ic uwe on twikkeling die in het hele
Caraïbische gebied hceft plaatsgevo nden , is dat
kort voo r het einde va n di t ritueel ee n lange
bamboestaak wo rdt gezuiverd en gewijd om
daarna voorz ien te word en va n ee n driehoekige
vlag, ce n jI/m}rjl. Meestal heeft deze vlag ee n
rode kleur, wan t rood is de kl eurvoor Hanllm an.
Andere bclangrijke kleu ren z ijn gee l voor Vi~!lu
of Ram<l, paars voorSiva en zwart voor Kill . De

bambocstélak mct in de top de vlag wordt aan de
rand van het erfin de gro nd ge plant.
In hel noorden va n India kom en dergelijke
vla ggen ook wc l voor. maar alleen bij tempels
cn dan z ijn ze bovendie n bijna a ltijd oranje. Wel
is het daar gebruik 0111 op de laa tste dag van het
negendaa gse feest dat eindi gt l11et de geboo rtedag va n Ra ma , R ä llll/aVIIII. een rode vlag tc
planten.
Steven Vcrtovec ve rmoedt dat er twee redenen zijn waarom het planten va n jhm.1(h .',\ in
De Wes t zo populair is geworden. De eerste is
dal de hindoes zic h zo konden onderscgeide n
va n de andere inwoners VU il het dorp of ct6 ~tad s
wijk waar zij woondcn. In India was immers
iederecn hindoc. De tweede, en missc hi en we l
vee l belangrijker reden is dal z ij op d ie ma ni er
probecrdcn om in he t nieuwe. vree md e land
waar zij ware n terec ht gekomen toch heili ge
plaa tsen te creë ren. Vc rtovec veronderstel t dat
de ple k waar de jlwo(/lstaat nog hei li ge r is dan
het altaar in hui s (Vc rt ovcc 1992: 130 n. 125;
200-202; 226 noot 7).
En zo rake n we aan iets dat voor de ontwikk elin g va n het hind oeïsme in de Caraïben
e rg belangrijk is geworden. De hindoes moes ten
het gevoe l krijgen dat het nieuwe land waar zij
terec ht gekomen waren heili g land kon wo rden,
verbonden was met de he ilig he id va n hun moederland India. Bharar zeggcn zij zelrliever.
Wat d~lI bete kent. vinde n wc teru g in het vo lgende ged icht va n de Surinaamse d ichte r
Sh rin ivasi (S hri niväsi 1984: 79):
Licls te.
jij be nt Sm inamc
z ijn he ili ge water
de ga nges
In Kila (Fort), ee n verhaa l dat Shrini vas i sc hree f
in 1985, gar hij een soort uitl eg (B lufsa 2 ( 1985
2: 44):

Niellll'e gmd en olllwikkelil/g 0l) \'reell1 dc hodell/

' Eel1 vree mde gewaarwordin g die mij telkens overvalt al s ik dc hoek van eh.:: Mahonys lraal: passeer. kan ik voor de 70vce lsle
maainicl vnn mij ursc huddcll. En waarom '!
Intcgendee l de ontmoetin g met de rivi er
doel telk ens wee r mijn hart opspringe n.
Da<lr ligl r ij wc!.: r. . Fier, Bn.::ed, Mac hti g
strom end naar de stad toe. Met haar ve rre
oevers. De ri vier met altijd de kra cht van de
jeugd. Bij eb. Bij vloed. Maar soms ook stil
en wij s. Beheerst al s eell groot mens. Spieg,L'l cncl tusse n de oevc rranclell.
Tege n de ri vier kon noch durfd e ik oo it iets
inbrenge n. Zijn water zui ve rt de men sen
hi er. Op ve rre al:"tand . In heili ge ri vierell .·
1I ier vinden wc eell gedachte di e voo r de hi I} does in Wcs t- lndi0 heel belangrijk is geworden.
Door de zeeën zijn alk ri vieren van de we reld
met elkaar verbond en en daarom zijn de grot e
ri vien.:n van Suriname. Guyana en Trinidad net
zo heili g <ll s d e Gan ges inlnclia en kunn en aan de
oevers van deze ri vieren oraan het strand van de
zee de7e lf'de ce remoni ën word en verri cht ,li s in
het oud e mocderl and .
Onclertussc n warcn cr oo k hindocs die op
hUil erf cell tempel bouwd en. Een II/(lndi,. heet
ccn derge lijke tempet. Volgens De Kl erk (I 99R.
dee l I : (1 ) waren hCI bijna altijd cle brahman cn
di e ec n tcmpc llicten bouwcll . Dc cerste vc rm eldin g van tempels in Suriname vinden wc in hct
Koloniaal Verslag VHn 191 9. Daar staat dat 'o p
so mmi ge plantages en vcsti gings plaatscn Hindoc- cn Mnho Jllcdaa nsc he tempcltjes' zijn 'opge ri cht. waar de immi grant cn. voorat bij feestelijke gelege nh eden, bijeen kwam en tol het ha u(kn van hunn e ee redi ensten' (Kal oninal Verslag
1919. ded II Suriname: 13). In Trinidad dateert
de eerste signal crin g van eell hindoetcmpel al
uit I H62 (I'rorok 1990: 75 ), terwijl dc ecrste beri cht en ove r hindoetclllpc is in Brit s-G uyana
stamIllenuit I X7 I (Singh 1995: 126). Dat betekent dat zo ' n twinti g ,'I derti gjaar nadat de cc r~t c
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I3rit s- lndi sc.: hc contrac tanten in dt.:l.c landen
gearri vee rd Zijll de eerste tn t.: ldinge n klllll t.:11 va n
Icmpel:-i o l"andere bt.:dehui ze n. Daardoo r wordt
de indruk gewekt dal het blijkbaal" ~é n ge ncrati e
duurd e voo rdat clt.: Ilindostan c: n in sl<lat warcn
dergelij ke ge bouwe n nee r It.: ze tt en.
De ee rste /! w /uli rs lij kt.: n nog erg op di e in
India . '\ct zijn kl eine g!.: bou\V tj es mct daarop
ec n kege lvormig dak. In dczt.: ge bouwtj cs be·
vindt zich eCIl bce ld o l" een and ere albeeldin g
va n één. maar meestal van ll1 e~ r hindol:godheden. Daarvoo r knn icmand indi vidu ee l een
IJ/ljt! ve rri chtcn. Maar in de j an.: nt wi nt ig komt cr
behoe tt e aan kl eine zaaltjes waarin men al s
groep bij ee n kon komen. In Trinidad hee n dat
vooral te ll1i.\kellmCI dco pkolllst van ec nl1i e uw ~
bcw!.:g ing, de Alya Sall1(~j. Dez..: : beweging we rd
in J 875 ges ti cht ill Bomba y. Doel van dc ;/'yo
S{l/I/(7j is eell hervo rmin g van de oud e hindoerclig ie. Di e hervo rmin g houdt in dat cic bee lden
moeten ve rdwijn en en dat de hindoes Illot.: tcn
teru gkeren naar dc ritu elen van cic oudste geschriften van ht.: t hindocïsme, tk Veda 's. Dc
Veda 's zijn vier bundels met teksten. waarvan
de oudstt.: teru ggaan lot het einde van het tweede
mill ennium vonr Chri stus.Bove ndi en strce li de
AI:I'o S(III /(~j naar een alldere O p l'.~t v:lnll et kastcn·
stelse l. Niet meer iemand s ge boo rt e. maar iemands tal cnten cn karakt ereige nsclwPPcll horeil te bepalen lat we lk e kaste hij o f zij bdlOorl.
D:II betekent dat een persoo n di e ,li s paria gcbon.!11 is maar zich later ontwikkelt tot een gelee rd e. ee n brahmaan is en omge kee rd. Belnngrijk is oo k dat de //1:\'0 Sml/{!i Lich sterk in ze t
voor hind oe-ond crwij s voor mannen èn voo r
vro uwe n. dus ook voor een verbeterin g van dc
pos iti c vall dc vrouw. Een anckre vcrbelt.: rin g
van de pos itie van de vrouw WHS dat ci c wedu we
voo rt aan ee n ni euwe vaste relati e moc ht aan gaan met ee n andere man.
De Alya S{l/ II(~i kreeg in h ~ t beg in van de
twinti gs te ee uw in de Caraïbi sc he landen een
stceds gro tere aanhang. oo k al o mdat in di e tijd ,

64

Freek L. Bakker

maar ook daarna in de jaren defti g, regelmatig
predikers van de Indiase AI:I'Cl Samlij een bezoek
brachten aan De Wesl en daar ecn rondreis
maakten langs Trinidad, Brits-Guyana en Suri name. Sommige n bl even zeifs enkele jaren in dit
gebied wo nen.
De opkomst van de Alya Sal1liij leidde in de
jaren twintig meer dan eens tot ernstige ongeregeldheden tussen de aanhangers van het tradi tionele hindoeïsme en de leden va n de ni elJwe
hervorm ings bewegi11 g.
In de jaren twifllig ont stondcn in Suriname
ook dc eerste hindoeverclli gÎngen. Oorspronke lijk waren het voo ral verenigingen van leden
van de A,:rll Sa mäj. In 1922 was er bij voorbeeld
ecn AJJa Samä) in Duisburg en in 1926 een in
Nickeri e. In 1927 spraken de leden van deze
lokale verenigingen over de oprichling van een
landelijke vereniging en op 29 september 1929
was het zove r. Want op die datum werd de A rische Vere ll iging Al ya De ll'akeropgericht. A lya

Dell'aker bClckent ' Arische zon' . De ot1110doxell sloegen echter terug, want op I december
1929 sti chtten zij even eens een landelijke vereniging, de Shri Sa l/ot(1II DI/Orll/ Malla Sahha
Sli rinam e. De Aïyo Samûjr:..· hebben later enkele
kcren een poging gedaan om ook een overkoepelende Caraïbi sche ve reni ging op te ri chten.
maar deze koepels was meestal een kort bestaan
besc horen. In Suriname hadden zowcl de Icden
van de A/:WI Sall/lij als die van de A1a/w Sab/w
contact met een geestelijk cent rum in India.
De Al y o Sam(~j begon ook als eerste actie f te
worden op hCI ge bied va n het onderwij s. Want
AI)ia Dewaker opende al in J 933 een internaat,
waar J-lindostaanse kinderen uit de districten
konden wonen wanneer zij onderwij s vol gdcn
in Paramaribo. Zo werd geprobeerd de invloed
tcgen tc gaan van de rooms-katholieken en de
protestantcn die al veel eerder internaten voor
Hindos taanse kinderen hadden geopend. Maar
de AI:l'o SOli/rij werd gelroffen door een scheuring. Wa nt op 13 okt ober 1935 werd de A I)YI

Pralillidhi Sah/UI Surinam e opgericht, die cen
tcmpel bouwde aan de Gra vcllstraat en daar later aan het bcgin van de jaren vijfti g een eige n
intern aa t ac hter bouwde.
Het ontstaan van ve reni ginge n had grote gevolgen voor hel karakter van de hindoelcmpcls.
Geleidelijk aan , althan s volgens de sludie van
Cnrol yn V. Prorok , die zich overigens beperkt
101 Trinidad, werden de zaa l en de tempel samengevoegd tot één gehee l (Prorok 1990). 111
Suriname was dcSn Vi.y ~1I/ Malle/ir. di e op 7 april
1949 door de Malta Sahha geopend we rd aan dc
Koningstraat in Para maribo, de eerste van dit
Iype. Deze monrlir bestaat uil een rechthoeki gc
zaal mct voor een va n de kOl1e zijden een podium waarop in het midden een reeks godenbeelden staa t opgesteld . Meestal zijn het er vijr.
soms mcef. In hctmidden slaat het beeld va n de
godheid naar wic de tempel ge noemd is. Van
deze beelden moet er altijd een aantal een relatie
hebben tot Vi Slll1 en een aantal een relatie tol
Siva. In heel ~ecl tempels kwamen na verloop
van tijd banken in de zaal te slaan. Daar konden
de ge lovige n gaan zitten, terwijl de pri ester de
eredienst leidde. I-lij voerde rituelcn uit. bracht
offers die voor de beeldcn werden neergezet en
ondertussen zo ngen de gelovige n van tijd tot tijd
religieuze li ederen, zogenaamde hhajall s. Vervolgens hi eld de pri ester een preek. Daarna kon den nog andere mensen een offer aanbieden, totdat het gehee l wcrd afgeslolcll met het aanbieden va n de prasäd aan de aan wezigcn.
In de mandirs van de Alya Samäj staan op
het podium geen beelden. Daar bevindt zich een
vuuraltaar, waar de priester tijdens de pl echtigheden een vuuroffcr brengt. Daar worden ook de
offers gebrac ht die aan de goden worden aangeboden.
In fèit e is de hindoetc mpel in West-Indië
steeds meer op een chri stc l ijke kerk gaan lijken.
Want in een tempel in Illdia zalmen - om slechts
één voo rbee ld te geve n - vergee fs naar banken
zoeken. In Surinamc zeggc n de hindocs dan ook
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als z ij llaar e(:11 I/WI/(Ii ,. gaan : ' Wij gél,lIl na:lr
ke rk . ' In di e lI/lIIldir is ni (: tmec r zo a Is in I ndi a de
dOJ".':(1II be langrijk , het zi(: n v:m de godh eid,
Illaar hl:! horen van het woureL Bovendi en vin (kil de telllpeldi enstcn vaak plants op zo nda gmorge n. De in vloed van het chri stcndom is 0 11 IllÎskt.: nb:mr.
Toc h moete n wc het on ts laan van het ho ud en
val1 ce n toes praak ni et all ee n toesc hrij ve n aan
in vloed V:lI1 hct chri stcnd om. Waarsc hijnlijk is
het ee rd e r zo dat dc in vloed v<ll1 het chri stendom
ec n be paald ge bruik afkomsti g uit India ze lf
ve rsterkt hl:e n. Want nl in India bes tond de gewoont e om zoge naamde ka llu/'s Ic; organ ise re n.
Ec n !,: allul is ee n p lr;/; waar 11:1 het ri tll ee l oo k een
stuk lIit ec n van dc godsdi ensti ge gesc hrifi en
wordt geleze n om daar ve rvo lge ns eClluitl eg bij
tc geve n. DC7e uitl eg ka n, wann ee r de organi salor va ll de kat//(I dal wil en be reid is daarvoo r
veel ge ld uit te tre kke n. Ldfs ve le dage n duren.
Dal ge beurt dan in zoge naamd e jags. Vaak
wordt bij ck zc ge legc nheid gd ezel1 uit hel
l~ llll C, l ri t1ll{i"nas .
De hind oes kc nn elltal van re c~ t e ll en heiligc
dnge n. Twee daarvan tred~1l op de voo rgrond .
I/ ct ee r~\ ~ is rln 'o" , tbt \\lo rdt ge vie rd op eell
d:ltum eind oktob er o r begin nove mbe r. Op dit
rees t worde n in hui s c n in de te mpel kl eine
lampjes ont sloke n te r ere va n Lak?11l1 , dc godin
va n dl.: we lv:lart. Bovl.: ndi l.: ll wordt in de tempel
voor haar ee n e redi enst ge houd c n.
He t l\veedc bdilngrijk l: hind oe rees t is IlO".
Dat wo rdt gev ie rd in de ma and maart. Dit fees t
is CL' n soo rt ni ell wj:larsfecst, w:1<11'Op wordt gevie rd dat de lellt e in het land ge ko me n is. In d e
dorp en we rd e n op de avond van deze da g grot e
vuren a;'l11 ges lOke n. Bove ndi c n moc ht en dl.:
n1 ell Sl.: n elkaar de vo lge nd e da g meI rod e kl e ursto l' bcs pall ell . Ii el lees t hee n ee n vro lijk el1
carna val es k ka r:lkl c r.
Op dit m0111 e nt is de aanh J llg v:ln dl' Jiya
..(·)O l/ /(fj in het C'lraïbi sc.: h ge bi ed in Surinam e het
grootst. /o' n ló% van de tOlale hind oe-

bevo lking (Vl.' rll oo ij 1994: ( 1). In Guyana gaal
het om ollgcvce r 12% (Scrbin 1979: 152) e n in
Trinidad 0111 slec hts RODperso ne n (Forbes 1l) ~5:
11 12). In Trini chld is het a:lI1lal AIYo 's veel grote r gewees t, 1l1aar nu is dc be weging daar 1'0
goed al s ve rd we ne n. Vo lge ns Ridlard Ilulltin gtoll Forlxs ko mt dat door de neiging van tIL'
TrinidadiaallSc Alya SOI//(~ii ,\. 0111 hUll ond erlin g!.! co nfli cten tot hel bitte re I.: inde uit Ic vechte n, oo k al gaat dal 11:11 kos te van de ont wikk eling van cl!.! e i g~ n bl.:weg ing (FOl'bes 19X5: 36637N ).
111 Sur inam e en Guyana hi,;c n de ;/':1"(/ S(fl/ /{~i
duid elijk ee n gro tere aanhan g dan Incli'l ze Il'.
Daar zijn twce belangrij ke ve rklar inge n voor
di e be ide te mak en hebben met de ni euw e pu ~ i 
ti c van het ka stes telse l in dc Caraïben. Door de
boo treis was de rol van dc ka stenh i0rarc hi e sterk
ge relati vee rd . Daj brac ht hee l W:lt immi grant e n
in ee n gees telijke kri sis. W:la rsc hij nlijk vo nd e11
zij bij de AI:m Sall/á"j met zij nnudruk op de eige n
lale nt en ee n ant woo rd dat hen in de nie uwe situati e ee n guede uit weg bood. Eelll weede rede n
is dat hee l wa t ll1l.! nSC ll di e ni et in ee n brahma anse fa1llili e gc boren ware n in hCI ve rbatltl
van dc ;//:1'lI Sml/(fi ee n kan s zagc n l) 111 toch
l }(fI1(li t te kunn e n wo rd en cn 7ielt in de kr ing vun
dc hind oes eC llleide ndc positi e te ve rwe rve n.
Behalve hind oes kwa men cr, 7lw ls ee rd er al
ge meld, oo k mos lims va nuit Brit s- Indi ë lla ~Ir
Wcs t-lncli 0. Ook deze mos lim s bracht en ee11
vorm Vl1 n islam nl !.!e d ie duid elijk de kcn11l erk(:11
droeg van de is lam in India . In he t vo lge nd e
voo rbeeld wo rdt dat goed 7ic htbaa r. \Vann ee r in
India cl l! KOl"<.in wordt voo rgeleze n, wo rde n van
tevore n op celltal'e l allerl ei Loc ti ghedcll11ee rgcZC I. Die le kkcrnijen worde n aan het einde van de
pl ec hti gheid uit gedee ld a all dc aan wezigen. De
reden t!:la rva n is dat ti c mos lim ge lov ige tl d l: ll k en ehlt L' I" V(lil hel KUI"i \n kze n C(: 11 zege nin g.
uit g:wl. Dit geb rui k heL'! .':/1"111. Vl\ lgl.' lls iJ/WIII
A. R.F. I Jase lhoe r lijkt dil np dl.' /}/'(/.\"(I(I hij de
hilld m:~. Bove ndi en wordt c r, 1'.0 I'egl hij. een
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lege stoel neergezet voor de profeet, alsof cr
toch ook een gl//'1/ aanwezig moet zijn . Andere
moslims ontk ennen ec hter dat hier sprake is van
in vloed va n het hindoeïsme. Desondanks moet
gezegd worde n dat dit gebruik bij de moslim s in
de meeste landen buiten India niet voo rkomt.
Ofschoon er in India ook veel moslims wonen di e de sj i' ietisc he richting zijn toegedaa n,
behoorden bijna alle moslims die naa r de
Caraïben kwamen tot de grote hoofd stroom bi nnen de is lam, die va n de soe nni eten. Alleen op
Trinidad was het aa nlal sji I eten dat arriveerde
iets groter (De [3oer 200 1). Sjiïeten zijnll1oslims di e vinden da t de kalief. de leider van all e
moslims, llloet stalllmen uit de famili e va n de
profeet. Voor de soenni eten mag het ook iemand
zijn uit andere Arabisc he families.
In 1902 werd in Suriname de eerste Hindostaanse islamitische ve reni ging opge ri cht .
Het doel van de vere ni ging was de bouw va n ee n
moskee. De eers te veren ig ing va n Javaa nse
mos lims werd pas opgericht in 1932 (Vernooij
en Van der Burg 1986: 45 ; BreUll issen 200 I: 1516).
Ond ertu ssen waren cr nog di ve rse and ere
kleine vereni ginge n va n Hindostaanse moslims
ontstaan. In 1929 werd dc eerste grotere
moslim veren ig ing opgericht, dc Suri naams Islamitische Vereniging (S IV). Deze organisati e
bestond ec hter uit (I~ll11adi :\" aan hangers van de
Indiër Ha zrat Mirza GIndam Ahm ad ( 18351908), die zichzelf had uit geroepe n tot profeet.
Dat was in de ogen va n talloze moslims een
grote zo nde. omdat Mohammed had gezegd dat
hij het zl:gel der profeten was, dus dc allerlaatste. In 1932 werd een tweede wat grotere
moslimvereniging opgericht. Dat was de
l/ida.m!lIlls!OIlI, die later in dl: jaren vijftig haar
llJ<llll veranderde in Surinaalllse Moslilll Asso(" il/' ic .. 11, Ic SI/I/I/I/I H,1/ J 1//1/1/1/,-1/11 IIlIti (S MA).
Deze naam maakl duidelijk dat de organi satie
wilde voo rtboll\ven op de gewone soenniti sche
traditie va n de Indiase islam. Die traditi e is na-

melijk ge kleurd door de school van Abü
Muni fa (t 767). De islam kent vie r van deze scholen. Het versc hil tusse n deze scholen zil in een
uiteenlopende visie op de concrete uitvoering
va n de voorsc hriften van de islamitisl:hc wet of
sjar"o. Maar het gaat hier slechts 0111 detai ls.
Opvall end is de opkomst van de a~Jllladi \" in
deze per iode . Volgens Hasclhocf is de oorzaak
daa rvan dat zij in Suriname de eersten waren die
actief ande ren begonnen Ic interesse ren voo r

hun geloof. Zij deden ,Wil evangelisatie. hoc\vc l
eva nge li satie de islam naar de mening van
Haselhocfvrec1l1d is. De ofl/1wdi :,. hadden succes, omda t er bij de 11 indoslaan sc moslims wei nig kenni s was van de islam . Want cr waren aanva nk el ijk heel wei ni g moslimgeestelijken in
Suri name. Om die reden werden ook heel veel
soe nn ieten Iid van de S IV. Ze dachten dat het een
gcv,/QIlC islamit ische organisatie was. Van het
verschil tussen aflll/adi :". en soenni eten wisten
zij niets.
Mijn indru k is dat de a~lIl1adi :,. ook in
Trinidad en 13rits-G uycll1a succes hadden. want
ook daar zijn organi sati es opgericht die de
a~/II1(1dÎ-strol11ing zijn toegedaan.
Volgens Joop Vernooij (S l ~cllbrink &
Vernoo ij 200 I: 159) was de positie van de re ligies van de Brits- Indi sc he immi granten beter
dan die van deA frikaanse slaven voordie tijd. In
Brits- Guyana waren cr zelfs plantnge-eigenaren di e de Hindostancll stim ul eerden en
hulp boden, wanneer de ze n de erediensten V<lll
hun religie concree t vorm wilden gaan geven
(Dal y 1976: 223). Desondanks was het de hindoes zowel in 8rits-Guyana als in Trinidad en
Suriname verboden om hun doden te cremeren,
hoewel zij dat in hun eigen land gewend waren.
Bovendien duurde het tOt 1930 in Delllerara
(Brits-Guyana) (Gobardhan-Rambocus 200 I:
332), 1941 in Suriname. 1946 in Trinidad en
19 57 in hcd Brits-G uya na voordat in al deLe
landen de huwe lijkssluiting van zowel de hindoes als de moslims officië le erkenni ng vcr-
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krl!l!g. I:n and ers dan chri stelijke feestdage n als
k ~ rs t , pasen cn pinksh.:n.:n wan.:n dl! voo rnaalllst!.! li.:es tda gl.! Jl v:ln de hindoes ell cic moslims
g l.:CIl o ffi cieel door de ove rh eid L: rk cnd c vrije
dage n. Ne t zoa ls bij de erkennin g va n de
hindoeïstische en islamiti sc he hu we lijkss lui tin g we rd het pas vee l lat er beter. Want hel
duurde tot 193X voordat het in Trin idad fo rm ee l
we rd toegesta an 0 111 dode n te (,,;rcmeren. Trinidad W il S vro eg. Surin:l ll1e en Brits-G uyana vol gden pas in 1950 en 195 4 . Die fo rm ele toes temmin g stel(k cc hter ni ets voo r. De tege nstand
blee f groo t. I n de oge n van de chri stenen in deLe
l:lI'1den was crcmati e ee n hei(lcns geb ruik dat
ilbso lullt ve rwe rpin g ve rdi end e. Daaro m vo nd
de ee rste (.;rem.ui e mcestal vee lIaIer plaats: in
Trinidad in 1949, in Brit s-G uyana in 1956 en in
Surinaille ni et ee rd er dan in 1969. Nog later
kwam (h:.' erk ennin g van de belan grijkste hindoe- en 1110s limfeestdagc n. Want pas in 1970
we rd en l/()/, en /t/-II/-./iU· door de Surin aa mse
ove rh eid erk end als onï ciële vrij e da g. In Guya na we rd en oo k d / \'{Îh en I~/- II/-{/dl/{I vrij e (1:1 ge n (Stephanides & Sillgh 2000: H), terwijl in
Trinidad dll'ul! de elligl: o ni cii5 11.! hilldoeïsti sc hl!
vrij e dag wl: rd . Ui ter.m rd hee n 1~/- /f I-.Ilu· op
Trinidad va n dl: overheid evellee ns de status van
olli eiëll: vrije da g ve rkrege n, , -' n wordt oo k holt
op Trinidad uitbundi g gev ierd .
De l: rk elll1 ing va n het Ilindos taansc hu welij k en va n de crell1 il ti e. en het doo r de rege rin g
ve rkl arl:1l van be langrijk e hindoc- en Illos limti.:csldagell lo l offi ciële vrij(: dage n, duiden c r
dan ook op dat de pos it i(: va n de Il il1<.l o:-;I:ll1en in
hun land ge le idelijk :wn slL'rk er is gewo rd el1 .

lil :lIle dri e bnden we rd het na dc Tweede Wereldoorlog toeges ta an 0111 politieke partij en op

te ri cht en in ve rband met de in voe ring van het
il1 ge1l1een ki es rec ht . 1I icr Iiep Smi name voo rop.
Bovendi en beg repen cic Ilindostan en in Suri -
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na1l1e .11 g:lt1 W dat hindoe- en 1ll0s lilllIl indos tan eJl llloes ten s,lIllen wl: rk l!1l om zich
ze tel s in het parl ement tc ver Wl: rVl.: n. Vandaar
dal op I (i j anuari 1949 dc Vereni gde II in-

dostaa nse Partij (V II P)onstond uit eell fu sie V'ln
de Moes lim Partij , (k Surinaamse Il incloe P,Ir1ij
en de 1I incl os wans-Ja vaan se Pol it ieke P'lrt ij . TOl
op de huidi ge dag lukte hel dezl.: partij om steeds
wee r ee n groot aanta l ze tel s in het pa rJ etll l! nt V:II1
Sur iname te behalen en speel(je zij ollder haar
leider '/agc rnath Lachmon een voo raan staamk;
ro l in de Surina amse po liti ek.
In de j aren vij !'tig wist de VII P te bl.: r\.: iken
dat het parlem ent het besluit nam d:lt de organi sati es achI er dc /I /alldirs el1 l110skeeën subsidi e V<ln de ove rheid krege n voor hel ond l! rh oud
van hun ge bouwe n. Oo k werd be reik t dat ck hindoe- en l11os lirng.ees tcl ijken l!e n hij(lI'agl! ont vinge n voo r hun leve nsomlerh oucl. De al genoemde toestel1lming 0 111 te cr"l'll1 eren en de erkenn ing van een hindoe- en een ll1os1i111 t'cl.:sldag
tot o ni cil: 1e vrij l! da g behoo rt eVl! nl!ens tol de
res ult aten d ie dezl.: Ilindosta;Jllsc partij . eve ntu ee l in samenwe rkin g met and erl:, klein ere
11indostaanse parlij en, wist te boeken.
In Brit s-G uY'111a g ing het and ers. D'1:1r won
de PeOIJle .\' Pmg/'ess il '(' p(frl, \' (PPP) op 27 april
1953 de vl! rki e.dn gl.:ll . I)e PPP was el! n prog ressievl! linkse partij en ri chtl l! 7ich op de vc rb ctl!rin g va n het lot van de arbeiders in het land , du s
oo k op dat vn n cic Ilindos taun sc arbeiders op de
suik erplan tages. Bove ndi en was dc PPP in di e
tijd een partij \v.wrin Creo len en Il il1dostan ell
sll mell wc rkt en. Leider was de Il indostaan
Cheddi Jagan . Dl! Brit se rege rin g gree p lip 9
okt obl.! r 1953 in en ontrwm de partij het bl!stuul'.
A an het einde van de j aren vij ni g ont slond cr
ee n splitsing in de PPP. Ee n grot e groep v:1I1
voo rnam e lijk Creo len sc heidd e Lich omlcr leidin g vrlll Forbes Burn hil1l1 ar en sti chtt en ee n
ni euwe partij . het Peol J/e \. Nu/t"ol/al C()l/gres.l;
(PNC). Na de ve rki ezingen van 19t14 kWHm
deze partij aan dc macht.
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Met name in het midden va n de ja ren zesti g
werden de Hindostanen zwaa r o nderdrukt. In
feite waren zij in hun land twe edera ngs staat sburgers geworden. Desondanks w ist het PNC
aan het einde van de jaren zest ig de steun te
verwe rve n van enkele vooraans taande l-lin dos tanel1 . Ook de Guyanese Maha Sab/w. de
gro te organisatie van de orth odoxe hindoes,
koos voo r Burnham . Maa r dat leidde direct lot
de opr icht in g va n de Guyana Hil/du Dlwnllik
Sahha, dj e tot op de dag van daag o p de h an d
bleef va n de ppr. In 1992 won de PPP de verkiezingen en s indsdien is het leve n voo r de
Hind oslane n van Guyana ste rk verbete rd .
In Trinidad st ic htte d e Sanatan Dharl1l
Ma/w Sahfla in de jaren vijfti g de People:'i"
Democratie Party (POP). di e onder le iding
kwam te staan va n de Hind ostaansc zakenman
Bhadase Sagan Maraj. Maar de politiek va n
Trinidad \verd in di e jaren gedo min eerd door de
C reoo lse le ider Or. Eric Williams met zijn
People\ Nalil/llal Movelllelli ( PNM). Hij was
de grote leider van Tri nidad en Tobago toen dit
land op I augus tu s 1962 onatllankelijk we rd .
Wat hel gezag va n Williams vergrootte, was
dat vee l vooraanstaand e A/Ta Salllclj/~' en christen- Hind osta nen kozen voor zijn PNM. Maarop
6 november 1995 wist de Hindostaa n Basdeo
Panday met Zij ll UI/i/cd National Congress
(UNC) dc verkiezingen te win nen. Panday lukt e
hCI omgekeerde va n Eri c \Villiams, omdat hij in
staat was vee l Creo len naar z ijn UNC te trekken.
Maar ein d december 200 I moes t hij aftreden,
nadat het UNC en de PNM bij de verki ez in gen
een ge lijk aan tal zete ls hadden behaald.
Het bijzo ndere van Tri nidad is dat de overhcid he l re li g ie uze organisaties moge lijk
maakte s ub sid ie te verwerven voor de sti chtin g
van sc ho len. Mei nam e de Ai/a/Ia 5ahha h ee ft
daar flink geb ruik va n ge maakt. Want in 1978
waren cr 52 hindoescholen op hel e iland, 4 I van
de Salla/al1 Dharll/ ,Haha Sahlw, 9 van de AI:ra
Pralil/idhi 5ah/w niTril/ic/ad en 2 va n de Kabir

Pallth Associalioll, ee n kl ei ne orga ni satie V(l n
aa nhangers va n de Indiase dichter Kablr (144015 18) . Daarnaast wa re n cr 15 mos limseho len en
282 chri ste lijk e sc hol en (Forbcs, 1985: 243 n.
2). Het aanta l sc hol en van de Aïya Sal1lcfj is laler
minder geword en.
Deze sc hets van de politieke si tuati e in de
drie land en met de grootste Hind ost aanse gemeenschap in West- Indi ë , ma ak t duid elijk dat in
a l deze landen de positie va n de H indoslancn
sterk verbeterd is. Sterker nog, het werd zowe l
in Trinidad als in Guyana e n Suriname ge le idelijk aan duidelijk dat het onmogelijk is het land
goed te regere n wanneer ci c H indostanen buitenspel worde n geze l.
Dat c reëerde nieuwe moge lijkheden. Hin doeïsme cn islam z ijn bloeien de religies gebleven. In de jaren zes ti g en zeven ti g leek het
hind oeïsme in Trinidad eni gsz ins op z ijn retour,
maar in de jaren tachtig was daar een gro te revival.
FRAGMENTATIE.

In Su riname maakten met Ilamc de mos lim s in
dc jaren zeve nti g ee n hele moeilijke periode
door. Dat begon toen de S urin aams Is lam iti sc he
Ve reni g in g de Pakistaanse l1Iaulal/u A lim
Siddiqi uitnodigde 0111 in Surinamc een aantal
lez ingen tc houden. De soenni eten hoorden dil
en z ij gi ngen naar v li egve ld Zanderij 0 111 daar
Ali m Si ddi qi o p te vangen en hem te verl e ll en
dat degenen die hem hadd en uitgenod igd
af/llladi 's waren en dat hij daar du s gee n lezingen kon gaa n geven. Hij zo u zijn lez in gen bij
hen moeten houd en. Alim S idd iqi weigerde gez icn zijn afspraak met de S IV 0 111 met deze
soenn ieten l11ee tc gaan. H ij besloot zijn intre k te
nemen in het Park Hote l in Paramaribo en hij
hield daar zijn lez ingen. O ndertu sse n probeerde
hij beide groepen l11el elkaarle verzoe nen . Maar
da t mislukte.
Later kwam zijn zoon Nurani en die begon
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sc herp ondcrsc h..:id te maken tussen soenni eten
en af/ll/{uli 's. Bij dil onde rseheid g ing het echte r
ni et zozeer o m ve rsc hillen in de lee r, maar om
versc hill en in bepaa lde praktijken. Zo was het
o nder dc (/f/l/lOdi 's in Suriname gewoonte geworden dat de vro uwen naar de moskee gingen
Cil in de mos kee ook het woord konden voeren
over za ken di e de Kor:ïn betr01Ten, en dat zij in
de begrafen iss toe t Ill e.: licpen nuar de begraafplaats. Nurani vo nd dat ve rkeerd en maakte dat
to t de gro te punten va n ve rsc hil tu sse n de
aflll/adi 's en de soennieten. terwijl het hi er in
feire gi ng om bepaalde ge bruike n di e door de
inv loed va n de hindoes de Suri naamse islam
binnen waren ges lo pen.
Ii el le idde to t diep trag ische situaties. Want
de me nsen die uit o nwctc ndh eid in het kamp va n
de afl1/1adi 's terecht wa re n gekom en. werden
door de an dere soen ni ete n, verenigd in de
Suril/a(l/JIse j\/oslim AS.roCÎalie A Me SI/I/Ual Wal
.J{//II(Ja/ - I-lm/(~/i,

streng veroo rd ee ld, zo s treng
dat de soe nni eten ni etll1 ce r bij hun familieleden
en vri end en uit het ande re kamp ove r de vloe r
wilden kom en.
In de j arcll tac hti g kwam mal/lalla Abdul
Wah ab Si ddiqi naar S uriname. Hij \vas afkomstig uit Enge land en hij gaf allen di e uil onwe tendh ei d afl1luufi gewo rd en wa ren de ruimte
om tot inkeer te komen en zich door middel va n
een zoge naa md lal/ha/- ritu ee l weer aan te slui te n bij dc soe nni etell . I-Iet belangrijkste punt van
di sc uss ie was toen dc vrwig of een varken bete r
was dan een af/luadi. Nurani ze i namelij k dal
een varken beter WHS clan een a~lI1/ndi en dat je
daarom abso luut niet met afll1/adi 's om moest
gaa n. Maa r Wahab ze i dat een a ~lIl1{fdi beter was,
omdat eell afmwdi zieh nog kon bekeren en een
va rken ni et. Nurani was daar erg boos over en
heeft vervolgens eenIa/lI'a tegen Wahab lIit gesproken . Wahab is inlTlidde ls overleden.
Ondertussen z ijn de di epe kloven tu ssen de
ve rsc hill en de groe pen mo slims nog ni et gedicht. Wcl is cr in 1978 ee n ni eU\ve islamitische

ve reni g in g opgericht. dc Surinaamse Islami
ti schcO rga ni satic(SIO). Deze vereniging is een
afsplitsing van dc SIV Zij kiest voor ee n onafhank e lijk e islam di e geen keuze maakt lusse n
soenni eten en al/lJ/adi's. Voor hcn is Mirza
Ghulam Ah1l1ad nict meer dan een hervormer. In
deze ve re ni g in g wordt oo k Sranan e n Nederlands gebruikt en daardoor is 7ij toega nk e lijke r
voo r C reole n. Z ij oriënteert zich tege nwoordig
o p Saoedi -Arabië.
Ook de S MA kreeg Ic maken met een afsplitsi ng. Dat werd de Sado/' AIy'lIIlIUI/ Ak{y'OI
Islall1. die later 'l ijn naam veranderde in Su ri naélmse Moslim Federatie. Deze organisatie
ri c ht 7ic h meer op Libië.
In dc kring van cl..:. Suri naa mse Alya Smllaj
onts tonden e\ cneens nieuwe veren ig in gen.
maa r deze blc\ en meestal erg kie lIl. Bovendien
is de AI:WI Pra/inidhi Sah/w Suriname bijna verdwenen. zoda t op dit 1110l11ent de verenig ing
Alya Delmker in de kring vall de Alya SOII/{UIS
verreweg de belangrijkste organisatie is gewo rdell . Dat word t nog ond~rstreept door de opening op II feb ruari 2001 van ee n prachli gc
ni euwe hoofdt emp el aan de \Vani cast raat in
Paramaribo. Ondertussen werd de monopo li epositie die de Shri Sal/a/{III Dlwrm Ma/w Sah/w
Surillal1l(;' onde r de sal/olal1l .\' bczat, in dC7e peri ode s terk aa ngetas t. Or. Radjnarain Mohanpersad Nan nan Panda y liet na L. ijn benoeming
tot voorz itter in 1968 geen enkele grote ledenve rgade ring meer houd en. Ve len in de A1alw
Sabha hadde n het gevoe l dat hij de organisa ti e
alleen gco mikte voor z ijn politieke ambities.
Be hal ve voor.d tter va n de A1allll Sablw was
Na rll1 an Panda y tot eind dccc mber200 I immers
oo k ee n van de twee onde rvoorzitters va n de
VHP. Vandaar dat cr onvrede o ntstond en dat c r
in de jaren tac hti g cn negentig ee n aan ta l
o nafl1 ankclijke s{fl/{ïtofll -ve renigin gen werden
opgericht (Bakker 1999: 99-100 en 106- 110 ).
Ondertussen ont stonden cr ook andere
hindoeveren igi ngen. li et meest aan de weg tirn -
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Illerdell d...: g ru"':pl.! l1 dil! /ic h Iiclen leiden door de
India,e ~1I1'1I Sai na "a (Bakker 1999: 49-54 en
11 7) "':11 ,k I3ro/lllw Rishi Ga.l'(tlri SOIISI//(111
(voor 199f1 (h: CO.!'(f/rie Pori\'(/r Suril/allle). Dl!
13/'0//11/(/ Rishi Guyarri SO/ISI /WII werd in 1979

opge ri cht. DO.l! bcwl!ging hCl! ft CC Il grotc I.!crbiL'd voor lh: hindocgodin Gclya tlï en rec iteert
tijdens haar bij cl!l1kolllSIl!n vee lvu ldi g dc
G(~\,{I/,.ill/{ II/f /'(/. In haar opvatlingl!n over het
kastcste l:-:c l :-:Iaal de vcn.: ni g ing di cht bij de Alyo
S(III I(~i. Als gevo lg daarva n neemt dc /Jrahll1a
/?ishi Ga.\'mri SO I/Sl/1(111 een pu:-:i li c intussen dc
SmUllllll D/Ill/'II/ en de "":\'O SUl/u!;' De bewegi ng hl!e ll ee n grote /llUlltli,. in Paramaribo
(IJakkér 1999:112-116).

VI ' RAN I)I' RIN< i l ·N

In ritucd Olwicht l11 imk tc hct hindoeïslllc in Surinam c Cl! n aantal ve randerin ge n door waardoo r
de reli gie bl! tl!r <I:lngl!pasl raakte aan dc urban e
samenle vin g van Paramaribo. Zo werd hct mogl! lijk om dc jug. di c vroege r zeve n da gc n
dUUl'lh: or lange r. in hCI weekcnd tc houd cn. Ec n
dergl! lijk l.:jag duurck dan niet 1l1l!er dan dri c da geil . Wnl1ll~~ r mcn op vrijdagavo nd begon. WiJS
1ll l!11 op 7ondagavo lld kh,ar. Op di c manier
hOl.!fde nie mand mcer vrije dagl!1l op te nemcn
van 7ijn wcrk. Ook de rituelcn rond hCI overlijden /Ünnu dikwijls /ovl.! r ingekort dat dc f<lI11'ilieh:den ui e uit Ned erland /ij n ovcrgekomen
<l11e pl cc hti g h ~{lI.!n kunn en bijwonen voordat 7ij
met het vlil.!gtlli g naar Europa terugkeren . Verder bl.!gonnell lil.! hindoes in na vo lging va n de
Cn:oll.!n eVl:l1ccns hun ve ljaardag tc vieren.
voo ral wann l:e r :-: prakc was van ee n higi jari.
of'wcll:en kroonjaar. Nogal wat Creo len vierc n
een dl: rgdijk c ve ljau rda g l1let el: n kcrkdicnst
,w n hui s. De hindoes doen uut nu ook.l1laardan
Ill ~ t l!l!lljag orecn kal/w. In combinatie I11Ct de
gcwoo nlc om op zo ndag naar de tcmpel tc gaan
mogen wc dan ook co ncluderl!n dal de hindocs
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in Surinalllc - en waa rsch ijnlijk ook in Trinidml
Guyana - in hUil n.:ligil! ill!..:cn aantal Olvic hteil hct patroon /ijn gaa n \ olgen va ll dl! ('reou!!'>!..:
ehristl:Ill:11 in hun land .
Ec n opvalll.:nd Ic noll1cl:1l i sd~ hl! rk ving v:l n
de crcdi l! ll st voo r K:ïll . D..:ze clIltll:-:. waarbij gl.:i teil worden geslacht en hct bloed daar va n wordt
gl.!o ftl:rd aan lil.! god i 11 K:1 11 , kl.!k in de jan: n vij I ~
ti g l!1l /cs ti g op zijn rctour. Maar dc e re di c n ~ t
hl!c ft /owc1 in Sur inulll l.: als in Trinidad l!en rel ';m/ doorgl.:l1liJakt . wa nt in b~ilk lanckn ve rse hl!111..'n llU voor het I.:l! rst oo k tem pels voor K,TI1 . 1 In
Suri namc / ijn het cc hter(!....' Ciuy'llle/cil dk in dl'
ercd ienst voor Kali d OIll in...:rell. Voor wa t helrcli
dc Caraïben Î:-: Guyana imlllcrs hl! t grot e Cl!I1trum vall dC7c cu ltus. met naml! Albion Vi lJage
Cll Purt Mouralll . In A lbion Villagl! werd al in dl!
jarl!11 twintig Cl!n templ! 1 voor Kali gebo uw(!.
Elk jaar wordt daar l!c n /ogl.:llaal1l(ll! l3ig /J'!ill
geo rgani scerd waar hond erd cnlllcnsen naar toe
komcn. Eell bl.: l:lIl grijk llloti ef oll'1 ecn dergel ijk
ritu ee l te be!.ol.:kcn is dat talhv..: bezoekers lil!
vcrwadllin g knes terl.:ll dat daar m e n s~ 11 gL'ne/CI1 kUllnc n worden (l3assicr 1977: 12: Stephani lk s & Sil1gh 2000 : 10. 15). De oorsprong van
de Kallcultus li gt in fei te bij dl.: Tamil s. di l.!
afkomstig /ij lluit Zuid-India : ' Er zijn !lam Guyana naar vl! rhoudin g vee l meer Tami ls gckomcn dan naar Trinidad cn Suri name. Dl! Il!iders
van de }\fa/UI Sah!UI Cll dc "/:I'fl Sallltfj l110ct cn
ec ht cr van ul!!.e 1'11]0 voo r Kali ni cts we ten (Bakker 1999: 1:2 I -13 7). En da:IIl11CC namcn zij 01"\<lllend gl.:l1ocg del.clfde houd ing aan als dc lei dl! l's vall de l11l!csle Sur inaamse kerk en lege nover de V:l ll oors prong Afrikaansc l!'illli-rituelen .
Bij de moslims hebben de ontwikkelingen
op rilll l!d geb icd evc nmin stil ges taan . Want het
la=~\'a" - fccst dat in het begin van ckjarel1 tachti g no g gevierd wc rd (Vcrnoo ij 19X4: 14) is nu
vc rdwcl1cn (De Boer 2(01) . In Guyana :-:ehijnt
het aluitgeslorve ll tc :;r ijn in ckjarcn vijni g (Dl!
Boer 200 I) . Volgl!l1s I3rack l.: l\l! Williams vl.!ren
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dwccn het in Guyana. o mdat de moslimleiders
de gccrco liscc rd c vo rm daarvan ni et acceptee r-

den. De oo rzaak da arva n was dat de banden va n
dc Guya nese mos lims met de moslims ciders in

dc we reld sterk er we rden. Zij noemden de vorm
di e dit feest in Guya na had aange nomen, ' ruin
tadj ah' (S tephanides & S in g h 2000: 3 1). We lmoed cic Boe r s ugge reert iets soo rt gelijks. Z ij

beweert dat hel feest in Suriname verdwen en is,
omdat dc mos lims zich door een betere opleidin g ee n grotere kellnis van de islam verwierven. Bove ndi en nam dc in vloed va n de beter
o pge le id e 1II11u/vi 's van de soennieten toe. En z ij
beschouwden het vicrcn van taz(ra h als 'afgoderij', aa ngez ie n de gebeden bij dit feest ni et
all een l o t God gericht wa ren maar oo k tot de
dode zie l va n Husein ( De Boe r 200 I).
In Tr inidad is deze vorm blij kbaar we l geacce ptee rd . Wan! daar is dit zelfde feest uit ge groe id to t ee n van de g roo tste feeslen di e de
Hindos tane n daar kenn en. Oo k leden van an de re bevolkin gsgroe pe n vieren dit feest mee.
Het hee t da ar a ll een I/Osay en he t heeft ee n
earna va lsachti ge sfee r ge kregen (M eyers 1998:
64-65). We lm oed de Boc r veronderstelt echt er
dat het voo rtb estaa n van dit feest in Trinidad
vooral tc maken heeft het re lati e f g rot e aantal
sji'i cti sc he mos lims o p dit e iland . Er wonen
da ar nog vijnlOnd erd . In Suriname zijn ze nagenoeg verd we nen ( De Boe r 200 I ).
Deze gan g va n za ken roept oo k vragen op
voo r het I/Oh- fees t. Want ook daa r vloe it de
drank ove rvloedi g, terw ijl c r tegelij ke rtijd dui de lij ke tendense n z ij n om ook de ni etHindastaan se medeburge rs in de viering te betrekk en. Het is beke nd dat veel hind oele ide rs
proble me n hebben met deze vorm van 110ft viere n. Toc h betekcnt dat lOl op hedcn ni et het e ind e
van de v ierin g van dit fees t. Is dat omdat het
hindoeïs me een and er type re li gie is dan de islam, minde r ge bo nd en aan we llen en rege ls, zoal s ill1r1m Hase lh oe f ze i? 110 /1 heeft oo k e ld ers
ee n uit bundi g ka ra kter. Of betekent het dat de

in vloed va n de Indiase hindoe-organi sa ti es o p
de ga ng van zak e n in dc Ca raïbi sche lande n kl e i-

ner is dan di e va n de intern ati onale
I imorganisalies?

!n OS-

T OT SLOT

Aan hel e ind e va n dit artik el moelen nog twee
din ge n naa r vo ren wo rd en gebrac ht. Het ee rste
hce ft te maken met de Indiase film s. Deze film s
z ijn va n o nsc hatbare waarde geweest voo r het
behoud va n de I-lind ostaan se cu ltuur en reli gie.
en dan voora l de hindoe re li gie. In G u y an ~ wordt
we l bewee rd dat zo nder deze film s de1t ind oere li gie daar ve rd wc nen zo u z ijn . Manr dar leidt
oo k to t a ndere co nseque nti es. De film ZCI nogal
ee ns dc no rm voo r wat er in godsdi e nsti g o pz ic ht in De Wes t gebc ul1 . Zo kregen În Suriname
de 1)(/ ~1 4ils na de vert o nin g va n de film van
Ramanand Saga r ove r het Ramaya l., a in 1993 e l1
1994 vrage n waarom z ij in bepaald e passages
llit dit epos a fwe ken van wat de mense n in de
film hadden gez ien.
l-I et tweede heeft tc mak en met g rote behoe ft e van dc II ind os wn en vandaag aan dc dag
0 111 oo k hun emoti es in hun ge loof kwijt tc kun nel1 . Dcc hri ste lij kc pinkste rgc meent en en vo ll e
cvan gc li egel11cc nt en mct Ilun zeer emoti ol1 cJe
uitwc rkin g va n hct christelijk ge loof tre kk en
mee r Hind astanen dan de roo ms-kath oli eke
kerk en de Evan ge lisc he Broedergemee nt e oo it
gedaa n hebbe n. Verd er ZO l! de opkomst va ll de
groepen rond Sa i Baba hi er eve nee ns mee te
make n kunn en hebbe n. Want in de Sai- Ba bag roepen wo rdt mee r aa nd ac ht besteed aa n dc
e mo ti e in het hindoegeloo f En dan wil ik de
te rug kee r va n de eredi ens t voor de godin KaJ I
hi er ni et o nverme ld laten. O o k daar kunn en immers heel wa t mensen hun emoti es kwijt in ee n
re li gieus kad er ges tempeld door het hin doeïs me.
Wc kunn en in het hind oeïsme in Surinam e.
Trinidad en G uya na vijftremls o ndersc heiden.

Nie/l\l 'c !:!roei ell OI//II'ikkc/i llg op I'reelllde hot/cl/I

De (:~ r s t (: trend is de opkom"t V <Ill de 1J/ II/ cF!S, dil.:
kostç is gl:gaan van de gll/ïl ·s. De Iwcc(k
trend is (11: neiging 0 111 in cçn aantal opz i c ht~n
een voo rbe~lcI tc nCll1çl1 aan het Creool se chri stendom , De derd e \rend is hç\ ve rd wijnen V<ln
hç\ kastenstelsel. In fe ite is het nu zo dat in Suri IWll1ç a I Ic 1-1 indostanell met elkaar één kaste vormell , Da:mlan 1l10çt echter worden tocgçvocgd
dat dç brahmanell duidelij k hun best doen om
bi nl1 l:11 de 11 incloegç1l11:çnsclwl1 cic eerste viool te
blij ve n spckn , De vierde i..; cic ni euwe belilllgs t ~ l1in g di l: is geg roeid voor de geda chten va n
t ~n

7'},

Illlliase hilllloed enkers als
( 1R36-1 XX6 ), Vivckananda ( 1X631902) on Mah:jlllla Gand hl ( IX(,9- 1()4X). Do
laatste trend betreft dc bdlOefte ;1<111 emotie ook
in de reli g il:.1l1<lardan in een vor111 dil: past bij tk
moderne tijd , De IJ/wk!i met hel 7ingctl van
hhc!iulIS dat daarbij hoort zoe kt nieuwe wegen
CI1 vindt di c binnçn het hindoeïsl11e in de groe pcn van Sa i Baba en bij cic crcdil:nst voor Kal! .
of daarbuit en bij <.: hri stclijkl: kerken als de
pink sh.: rg,ç meenten en de vo lle-cvangclie-gcmcenten .
VUO ttl<1 11stailmk
R "lll"kr ~ n"

NOTEN

I.

2.
J.

-I .

V{llll" dil arti\..d lijn \ cr:' l' hil l ~ ' \(k l11l'IISl'll g<.!Ïnten ie\\ d : 1111 :1111 A.R .I·. I Ia",,:1hOl' !: I) l11L'i 200 I: M.l . Tau~, J I mL'i 20( 11 : l'n
I),A. ~1.I ddllL', ) jUlli 200 I. VL'rtil'T i~ gdwlIi\.. gL'lllaa\..1 \ an mall'I'laal dat i\.. \ L'1"/alllL'id hL'il \ llur Ik swdil' \'\IIII' mijll hod
IlilldOt ' \ ill ('CII Cl"1'OO/,{' II·('/'dd.
Uill'raard i:. . . r in di l ani\.. . . 1gl'l'n ruimil' om dil' 0111wi\..kL'iing lot in do..'lnil Wl'L'r lL'gl'vl'n . IkgL'nL'lllli . . Ikll \ ('r{kr \\'ilk n
\ . . nll . . I)(·n in Il . . t Slll"inaalll" . . h i lld ()eï~llll, \l'r\\"ij s ik naar Ik bHdl'n van Ik Kkr\.. ornaar l11ijn .... igl'll lIillrlul 'S ill t '('1!
("/"el/ol,·,· u·I'/'t'ld. O\L'rdl' J lindnstaall:. . . i~l:lI11 in Sllrillallll' i" L'l'n dL'rg"lijk,,: "llJdi,,: 11I Ig nil'l \ "r"l'Ill·nl·n .
Slr;l:11 in Paramaribo diL' ll ilhlr1l1 {lP de Surinameri\ i. . r.
1)" tl'lllpel I \I{)j" Küli in SurinalllL' Slaa l in M'lril:nblirg. In dL'jar':I1IH.'g.:nlig 1\ L'nkn daar "Ik hal rjaar 1"11\lelL'11 \ l'rri.: llt . 11':
Il a\..\..t' r 1i)1)1) : 1 2)- 1 .~tl . ()p Trlnidad gl'l)('lInk k l ~ alllkr~ . Da:lrc laimdell dl' hilJ(l(ll' ~ aan h. . t . . indl· van d. . llegL' lll il'ndl'
. . L'U\\ dal til' h. . ilige Ill:l:lgd Maria in Ik g"slHh" \:111 / .11 f)i\ ';I1{/ 1)1I.,ro/"U il1 dl' rooIllS- k:llholi .... \..L' h·r\.. I'all Siparia in hl'l
luidL'n \ 'lIl Trinidad in rl' il" ,I.- gudi n Ki"tli wa s. Daal'lllll twgolln . . n lij 111 gl'\lll' aantalkn ded tl'lIl'1lICII aan dl' \ IL·!'ing . . n dk
ik kl'r\.. org:lIli~ . . t:rdl' op Gill'd.' Vrijdag . Mail!' IlU lijl1Up dil "ilalld (I(l\.. "ell tL' Ki"lI i-l. . I1l I}(·I~ gL'h(\lI wd (NiL' hol'l'& Nic hurr.
l \)(l() : 15)- 1) (): .lila, 191'1) : 12K; IJoodl\() 2()()O : 6N 69: Prl)mk 191)() : 173, 34J -J44).
Dl' T:lIl1il, \e!'L'rL'11 dL' godin Maria11lllla . Ui t dl' L'rl'diL'Il~ 1 \oor dC/L' godin h":L'fI lidi in GUy:llw dL' 11Igel\a:ll ndl'
K~limiiiJlüFI on!\\ i\..\.." ld . dt: t:rL'diL'lbt VIlnr Küli (SingIl 1<)9.5 : -19 . NJ -9\); SIL'pIJ:lnidL's & Singh 2000 : 12 ).
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DI', Frct:k L. Bakkcr studcl.: \'ck \h eol ogic en indologie aan dc

Vrij ~ U lli v~ rs il c il

tc ;\1ll sl~rdilll1 , Il ij

pro t1l ovc~rck in 1993 op een studi e over het hi ndoeïsme van l3al i ( Imloncs ië). 111;WI' sinds 1996 houdt

hij zich b~7ig met hel hindoeïsme in dc Ca raïben . Tegcnwoordig, is hij predikant in Voorschoten ~ 1l
voo r7ittcr va n de Con ti1 Clgrocp Hindoes-C hristencn van dc Raad V, l1l Kerk en in NedcrJ 'l1ld .

Yvon van der Pij l

Een klein verhaal over winti

D

e lIa:alell l'{1IJ de AjJ-ikaanse staven il1
SlIr;'wme. l!/Iliscll onderscheiden il/ grof~

Il'eg Marrol/ s uj'Bosnegers cner:::ijds en

Creolen

under:ijd..... kell/ieil een I'ene van eenduidige

wordil/gsgeschiedenis. De :ogellocl1Ide AjjyJ- of
Ajdkual/s-SlIrillaamse ic/elflileil is mede daar011/, ;11 ween!';!

\'(1/1 haar bil/dende cOlI l/olatie,
hU:{JIIder lIIee/To/ulig en heterogeen. I Toelt
kUllllcn heJl{fa/de.ll~1I0Illel1ell wel degelijk onder
een mil/ (~l Illeer gemeenschappelijke /I./i'oSurinllllmse lloemer \I'orden gebracht. Zo gaan
een (JonflIt 1'(Jor IUi'o-Surinamers essentiële /e1'('11.\'- uf \I'ereldhesc!uJl/II 'cl(jke :aken terug op
een:eUde fJl/III \'(11/ oorsprong, numelijk de veelI'Orl/lige religieus-kos/1/ulogis(:he ellenis die
meI de slcll'ernij I'(nlllil Wesl -AJi'ika Îs meegellomen en die =ijll \I'easlng ril/dt in de winti-cu/lUS
u/-klllll/I'/I. IJl' thematiek lw/mijn promo/ie UII der:oek ';!/in-Sllril/{/(jl1lse perceplies, praklUkeli en riwelen mI/dom dood en rOl/W' 'dwong'
m{j lIIeal in eelll'l"Oeg stadi/lIIlle verdiepen ill de
\\'ol/derl{jke wereld der wil/Ij, aal/ge: ien b{jI'oorhee/d \'ooro{(ders ell o\'erfedellen, o/heter
ge::egd /1111/ geestel1 (ka/wa, yorka), een 1'001'aal/staande plaats ;/1 kUlllle/1 nemen bij overlijdens- el1 beglï~/elli~Tituelen el1 hef I"OUIl 'proces. Dit artikel is het resu/taaf ,'all eelJ kleine
::oeklOcht naar de cOl/cepties VlIII \I'illli iu de
II/eer o.f'millder (oO/wallgewllde li/erall/llr die
OI'er dil olldef"ll't'lp be,·taot. J-lierhij ligt de lIa drllk op de inrichting van Il'illli als religieusspiril/lee/ (,olllplex. I-Iet therapeutisch cOlI/plex,
waari" Ol/der al/dere de mI WIII de dI/mali en het
hel(l llg Fml //Iagische- en 1f(lluurgel1ce.\'w{j=el/
wurdel/ belichl, krUgt ilJ de::e hijdragc weinig

aal/doe/II. :

DE WER ELD DER WINTI

Tijdens mijn ve ldwerk in 1999 en 2000, hoofdzakelijk in (GrOOI-)Paramaribo, herkende ik
vee l uit de literatuuroverwinti, maarteVCl1so ntdekte ik haar tekortkomingen of leemtes. Ondanks dc nadruk die sommige auteurs leggen op
de va ri ati e en de versc hei denheid, word l winti
mees tal met een enorme stelligheid en wa terdichtheid gepresenteerd. De praktijk .clllter is
nog het beste te ve rgelijken met een pri sma, dat
(gefragmenteerd) z ichl biedt op de ve le kleine
e n grote verhalen en waarheden van talloze
ervaringsclcskundige n en 'ex perts ', zoals de
s{jhi-, du-, hOI/II-, dresi-, ohia- en !Ukll}}/Oll.
Winti is kort gezegd een praktijkreligie, waarin
de panieulierc interpretatie hoogtij viert, Verder
han gt in academisc he beschrijvingen van en
bescholl\vingen over winti nog immer een
zwee m van exo ti sme en bestaat er dikwijls een
overdreven cwndncht vOOr ' traditie' en 'authenli c iteit', terwijl dc alledaagsheid e rvan zelden
ee n wetenschappelijk betoog \vaardig lijkt. 1
Welli cht kunnen 'kenn ers' zich niet of ma ar tcn
dele vi nd en in de hie rna vo lgendeabstract ics uit
"de litera tuur '. Bovengenoemde redenen samenha ngend met dc dichotomie lussen exoti s me en alledaagshe id en dic met bctrekking tot
de beslistheid ve rsus particuliere interpreWlics
z ijn hi er ongctwijfeld debet aan. Ook ik presenIccr hier een onvolledig verha al, op een bepaalde wijze verteld en vele mal en mindercol11 pI ex dan de gri lli ge, veelvormi ge werkelijkheid, Het vo rmt desalniettemin een betekenis·
vo lle weergave va n de beelden en beg rippen van
w inti zoal s die bestmlll in de geschreven, wetenschappelijke realiteit.

Oso. Tijd'il'/w(/i \'()(),. Surinaamse Toalkul/de. Lenerkllllde. CU/Ulli/' en Geschiedenis 2/ (I) : 76-89

Ee ll kl d l)

l'er/w ol

In 1.:1.: 11 gl.:s pr~ k ov~ r rdi g il.:ll7.C bl.: lc ving 1: 11
het probk:cm van ambi valentie en ondoor7idllig heid kWéll11 ~é n van mijn inlonné.lntel1.
CÇ Il th eol oog. eens met dc vol ge nde, mi sschi en
mcrkwaardi ge slelling: ' Creo len? ()9% chri sten
en 100% winti .' Zonder hier in tc gaan op de
absolLite geldigheid van dClC uit spraak , lijkt me
el.:l1 uitecnLetting ove r winti - als reëe l en belangrijk onderdeel van de /\ fro -S uri naam sc religicli ze en spirituele bCk:v ing - op zijn plaat s in
dit th emanulllm cr. Oók al moelen wc hicrl crugvallen op (1llijn bl!sc hrijving en interprctati l!
van) 'ck: lilcratuur ' l!11 haar onvo lledi gl!, wellicht eenk enni gl! blik op dc winti -werkl!lijk heid ..•
W AT IS WI NT ]' >

Winti ol11 v:11 ee n complcx ge loolïn or ervarin g
lll L' t goden. (voo roud er)gcl.! slcn en ma gisc h-rcli giclI7l! praktijk en, di e raakpunt en hebbL'1l met
di vc rse 'cx tra-godsdi ensti gc' domeinen. \Vinti
hl!c li haar oo rspron g. zoab gezegd. in het Ali·ikaan se ve rl edcn vnn til! naar Surin ame gcdcportl!crtk s la ve n en is alda:lr va n gcncratie op g,encra\i e mondding ovcrgl!leverd . MOll1ent ce l bl!SI :1<I1l cr in Surinal11e ve rsc hill ende vorm en van
winti-bele ving" daar winti in dc loop van de ee uWCIl is (urn)gevo rllld door, ofaangepast aan. dc
hel!rsL' nd c maatsc happelijke ol1Hlnl1lligheclcn
l!11 in vlol!d hel! rt ondergaan van di ve rse relig ieuze overtui g ingc l1 . me! name di e van hd
C hri s t c nd o m. ~

Winti wo rdt ni et zdd cn aangeduid al s d~
Arro-S urinaamse religie of godsdi enst. Dit is
l!c htcr wat kort doo r de bocht ell 0111 versc hillendt,; redenen mis leidend . Allereerst omdal hel
vc rschijnst,;1 winti niet sa lllenva lt met hee rsL' nd e, wcs tl! rSl! opvHttingen ove r religie. Winti
is, in tcgcns\clling tot bij voorbee ld de grote
WL'n.:: ldgodsd ienstell. ecn lout er oral e. niet gecanOI1 isecrc!c wereldbesc hollwing zo nder cel1 11"<141 1
gl! zng. Winti -g,doof" is, l11el nnderc woo rd en,

OI'el'

wil/IÎ
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tlergt,;!\s vastgd egd Cll I\'1Jl op dk lllOl1ll! nt door
elk l! ;Ianhangcr anders geïlw..:rprl!li:erd wordell ,
bove ndien is hel een \lit gesprnk en l! rvarin gs- en
pmk I ij kgeri chte levcllsbesc ll ollwi ng. dic 7.l! ldl!11
systemati sc h onder woo rden w(lrch gl!brachI. 1'
Erbeslaat nogal wat rcg ioni.lk variati e, zoal s 111..'1
ve rsc hiltu ssell winti in het binnenland l!1l \vinli
in dc ~ t ;,\d en di stri cten. hClgl!e n histori sc h 70 is
geg rue id. Illailr ook indi vidude ve rsc hilll!n zijn
niet onge woon (Van Raalte 19\-\\-\: Van Wl! tcrin g
198R: VeIlCIl1<1 1992: Iloogbcrge n 199X). Daarnaast hee n de terln winti. naast dc hehoorlijk
onstcJsl!llllatl gt,; inhoud val} ge loo f: k vcns- or
wc rcldbL'sc holl wing, ook nog dl! bctekt,; ni s van
gockn ot" g~~s\ e n , wind. ad l' l11 ell bl!zctl!nheid .
Ll! tl L' rlijk bl! tekenl ' winti' wind en gl!C n Il l! t aan
dat goden cn g~es t c n . lIel als ch.; wind, o n z i c ht ~
baar 7ijn . ll1aar zich snel voor! kUlln cn bl! wegl! n
en bezit kUllllCIl 1ll! l11l'Jl va ll mense n en nalll\ll"lijke verschijnsclen. l oal s bOll1cn I.!n dil'ren
(Wooding 1972: 155). Ii el woord winti is door
dc ve rs,hillcndc bc\ekeni slagl! l1 , nl!1 ,li s and ere
woordellllit het SI'{/II f1 I/ f() I/,!!.O , bij zomkrcOnl l!x t
al11al1kl!lijk . Res ulll erend wordl hel woo rd winti
grofweg op dri e vl! rsc hillend t,; ll1ani erL'1l gl!hrllikl.n:ll1l elijk 0111 hel ge loo l"aan te dui tkn, om
de goden ol" gCL'slcn te noemen ell 0 111 dc staal
VOJIl 'het in bl!7 Ît ge nomen zijn door een god ' :.wn
te geve n (Stcphen I<)X S). Ten slollc. bl! weegt
winti zich ni et exc lusie rbinn en het dom ein van
dc godsdi ensti gheid , ma"r bestrijkt ze een wclhaast uneillCli g terrein dat zich uitstekl van rl!li gicLis-ma gische pr:.tktijkcll l!n cultllrt,; le aspec len lul soc iale, cco no illisc ll c . .lcll's po litiekc
relaties en zak cll. als ook medi sc h-psyc hol ogisc he praktijk en.7 De ' ddiniti \!' va n Woodin g
( 1972), wHaraan vet,; lvllldig gt,; re lc rl!c rd wordt
in de lit eratuur, is dan ook mijns in z i c: n ~ v~rre
van toereikend 0111 hel compll! xe gel oof in en de
beleving van winti te bt,;grijp en.N Aangezien
winti zich kan manilcsterell en b~ld L' ni s kan
hebben ill de ve le aspecten van het dagelijks leve il - in relati es. werk . we lzijn cn g,c zondll l'id.
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binne n de o nt el bare as pee tcn va n levcn e n dood
- za l een A fro-S urin amer ee rd er spreke n over mi
kl/ /tl/rtl, en in deze zin zOu ik w inti oo k g raag
willen besc ho uwen: wi nti a ls c ultuuruitin g, gewon e ld in een, zoa ls wc nog zull en zien. in hoge
mate kn eedbaa r, compl ex of kos molog ie va n
goden, gees ten, mag isclH 'e li g ieuze en soc iaalculture le praktijk en. di e zowe l in he t li c ht van de
A frik aa ns-S urin aam se hi sto ri e, als binn en een
brede maa tsc happe lijke context benaderd di ent
tc worde n,
K OSMOLOG IE

Wat wordt aan geduid als w inl; is dll s een bont
agg lo meraat va n opvattin gen, betekeni sse n en
praktijken, dat per persoonlij ke ac htergrond of
voorkeur, regio én hi stori sche peri ode s terk versc hill . Gez ien de heteroge nit e it binnen de A froSurin aam se gesc hi eden is en traditie, en het betrekk e lijk e iso lem ent va n de verschill end e reg io's is het uiteraard ni et erg ven vond erlijk dat
de ve rsc hill en aan z ien lijk z ijn . Des te opm erk eIijk er is he t e igenl ij k dat er ond ank s de ve le verscili ll en toe h nog zo iets a ls een ge meensc happelijk g ro ndpatroon bes laat (Va n Weterin g 1988;
Va n Raa lte 1988; Venema 1992 ). Dil g rond patroon moet vo lgens Pri cc ( 1976 : 20) binn en
betrekk e lijk ko rte tijd en in een vroeg stadium
to l stand gekom en zijn , Het bestaa n van zo' n
gedeeld fund am ent is ove ri ge ns ook een belangrijk e oorzaa k va n het feit dat ve len w inti a ls een
so lide Afro-S urin aa m se reli g ie wen se n te besc ho uwe n. Zoa ls hi erbo ve n aa ngegeve n, is mij
dat iets te voo rbari g. maar dat er zo iets a ls een
grondpatroo n beslaat en bo ve ndi en nog steeds
in een betrekke lijk e lement aire vorm , valt ni et te
o ntkennen , Dil zoge naa md e g ro ndp atroon hee ft
z ijn oo rsprong voo rn ame lij k in Wes t-A frika en
hee ft het karakter va n ee n ' dubbeld ekk er ', zoa ls
Van Weterin g het uÎldrukt. Deze metafoo r wil
zegge n dat de winti kosmologie grofv.'cg twee
lage n o m vat: bove naan bev ind t z ich het opper-

wezen, be neden ve rtoeft ee n vee lhe id aan god en
en geesten (Va n Weterin g 19R8: 20 ). O ve ri gens
wo rdt w inti ook rege lm ati g ge prese ntee rd als
een tri arc hie, bes taa nd e uil bove nn atuurlijk e,
vooroud erlijk e en mense lijk e as pec te n. In de
volgende pa rag ra fen zullen de versc hillend e
hoo fdrol spelers uit de grond s lagen van de w inti
kosmo logie de rev ue passe ren.
GOlJEN EN GEESTEN

Bove n aa n de win ti hi ërarchi e staat de o pperg od, het hoogste gees te lijk e weze n bekend a ls
All ana, GUI!I Gado o t' (AI/alla) Keduama}}
Keduapol1, AI/alla, ee n Fante-A kan aanduidin g
voo r God de Se heppe r (zie Wooding 1972: 122.
156), hee ft de hemel en aa rd e gesc hapen. Nadat
Anarra a ll e z ichtbare e n o nzicht bare. de materië le en geestelij ke, weze ns en d ingen gesc hapen had , hee ft dit wezen z ich terugge trokk en
van d e aa rd e en bemoe it zich s indsdi en ni et di rec t mee r met aa rd se aange legenh eden.
Hoewe l Anana een A frika anse term is en
(du s) A frik aa nse wo rt els heeft, ste ll en d e
mees fe winti -aa nh angers, di e praktisc h all emaa l oo k chri sten zijn (hi erove r late r m ee r), d il
opperweze n ge lijk met de chri stel ijke god .'!
AI/a lla hee ft het re il en en zeil en van de were ld overge laten aa n antrop omor fe hoge re en lagere gode n of geeste n, de \vint i. 1o Deze \v inti
zijn ofwe l meegev loge n met de slavensc hepen
lIil Afrika naa r S urin ame (de I/ellgrekondre
winti o f krioro wim i), of in Surin ame ze If aa ngetroffe n doo r de tocllmal ige slaven (basr a win/i).
Z ij hebben van hu n oppergod het ve rm ogen gekregen om te sc heppen, maar deze sc heppin gen
blij ven lIiteind elijk indi v idue le kwa lit eit en va n
Ancl11a, zond er wie ni ets moge lijk is, Deze
macht o m zowe l te sc heppen als te breken,
nee mt ee n be lan g rijk e pl aats in b inne n de winti
m etafys ica en zo u direct verband hebben met
West-A tl'ikaa nse re li g ieuze trad ities ( Woodin g
1972: 122, 154).

feil kleil/

\,('1"1/(/01

D ~ w in\i zijn vcnlc~ ld ov~r vicr pantheo ns.
d ic ove r ec n s t e lllll1 ~ n mcl dc e l c lll ~ llt c n . w~wr de

aarde uit bestaat" (S tep heil 1985 ): d e amd e. d e

lu cht, h ~ t waleren het bos. Aan het hool ~1 v<ln het
aardepant heo n staat Mal/w A i.m, cic moeder va n
de grond or~\ardc. ll ct I.!\cmcnl aarde is een syl11 M
bool va n stand vas ti gheid, ec uwi ghcid CIl
vru chtbaarheid el1 1ijkl in de winti c ultu s het bCM
lang,ri.iksi IC zij n (ihid.). M ali/ a A isa wo rdt vaa k
a Is hoogstc winl i bcschouwd en zeifs a Is moeder
van ,lIuk!'e winti . hoewe l AI/WUI lIiteindelijk
~llh:: wi nti hec n gesc hapen. Zij wo rdt al s cell
typisc he oCTmocLkr voo rges teld : ni ct allcen
sy mbo liseen zij moeder Il<ltuur, ook vc rt egcll M
woordigt zij cic soc ial ~ ~n biologische aspecten
va n het moedcrsc hap. in drom en kondi gt zij
vaak zwa ngersc hap aall (VeI1CIlW 1992). , l isa's
i.:c ht gelloot Loko (T{(fe Loko o r Pal)(l Loko) is
ec n 'l11derc gl'OlI\l'illfi (eell god va n hel .."WdCM
pantheo n). Ve rd er kCllt dit pantil eo n groll ingi,
dit zijn bovellililtuurlijke wezens van Indiaanse
aC... talllll1i1l g, lelw- lI'illli en ve rd er alle goden Cll
gees tcn dil: ' in wo11 en' bij MOIIUl Aisa. in wk:r
direCIl! d ienst zij staan (zie o.a. \Voodill g 1972:
175- 17X: Stephen 1985: 33-34).

Dl! hoolèlgod va n het luchtpanthcoll is Opele
(dl: g ii, ! r), di e een aan tal brol!rs hl:c n : }'c/\\'. AWL'se
en Arlldi Kmmallfi. Andere {{tfJlI l1'illli, goden
van eh.' IlIcht. zijn S(~/johoda (Gisr; Kroll/ollli).
Ttllldo !\m/I/t11Il; ell Dyeh/'Î (of Dyolll) (zie
Woodin g

1972:

159- 169:

S teph e Il

19R5 ).

Woodin g noem t de- goden V<l ll hetlLlchtpallth coll
hoge goden . daar zij de ' hoge zwarte adel' zouden ve rt egcnwoo rdi ge n. Zij schijnen ve rd er erg
populair te zijn (in ieder geval in de Para).o mdat
zij rec htslreeks uit J\rrikn afkomstig zijn . li et
clement lucht symbo li seert ve rand erin g. vluchM
ti ghl! ie\. wijsheid cn ve rni eti ging en de kl euren
di e mcn mei de lucht goden nssoc il!ert zijn wit.
blauw en zwart.
Dl! goden di e tol het bospantheo n behoren,
worden 11I/.\ïHl 'il/li ofhllsiMgadll ge noemd en cr
zijn er leg io (z ie Woodin g 1972: I X5-20Q) . Er

OI'e/' winli

7')

bes ta:!t overigens ni L:[ :dt ijd ~c ndl1idi g. h~id 11l(~ [
bl!lrck kin g tol de plaats van gmk n in bl! paalde
pantheo ns. Zo bew~l!rt Wooding dat de gml/
illgi, p( /lml l';I/I! (dagl1'e), I'(U/II. (/J.:mlla(lIw)",i,
apllku, hl/.'ii il/gi en ha/.;a,1!.mll /Iisu tot hel bos
M

panth eon behorcn, tcrwijl vee l V,lll cic inrOI'Ill<lI1 M
teil van G lo ria Wekk er( I 994) deze go(kn to t he t

'-\llrdep:l11thcoll rekl! nd cn. 11 1..' t bo~panthl!on
blijkt l!c htcr ook wel Cl! ns als onderded va n het
aardej1antheo n IC WOl'c\o,;11 beschouwd (z ie bij M
voo rbe~ ld Stephcn 19X5. 19X6), w'-I:lrdoor hel
ondersc heid aarckMbDspantheo ll word t opge h ~
veil.
I-! ct laatste p'l ntheon. lI..'ns lott l!. is dat va n dl!
watergoden, de \l'alrcHl'C:IIII. waam ndcr mI/ra
!l H/!lW. 1\ '( lIra papa. I\'alra apuJ.:u, u'mru kmlll
wlli. u'{/flYI illgi, \l'(llra ohO/lia l!1l S(jilr; (ek zeckoning IJfilil/SfI) (zie Wood ill g 1972: 178- 1g4).
M

Water ve rt egell woo rdi gt wl..' lstand. rei nh eid ,
vru chtbaarheid, vl!rdi cnslen en is leve ns hl! t
sy mboo l van kven en dood (ve rdrinkin g) (S tepM
he n 1985).

Opvallend binnen cic:: goden- en gccslen M
we reld is ve rd er cic idel1tilicatic va n slangc nl11ct
goden en gees ten. D~ slang hee n versc hill end e
bctl!ke ni ssen ell hoewe l slangengodl!n of s lan ~
gl! llwinti duid elijk behorl!1l !Ot l!l:11 Surina'lllls
palllheo n (aarek-panthcon), is ec n An'ikaan sc
achkrgrond (Ghana. l3enin ) n<lnlDOnbmlr (Stephen 1985; Steph en 19X(1; Il oog bergell 199X). "
Naast bovenge noemde ve rdelin g in de vier
(ordri~) verschill end e pantheo ns, worden winti
oo k rege lmati g ondaverdee ld ill ve r~( hill e nd e
' klasse n' (ook deze ond crve rddin g kenl ovcri M
ge ns noga l wat weerstand). AlIerl!c rst wo rdt cr
ges proken va n dc 'hogere' winti of 'oppl!r 'M
wint i, dit zijn onder andere de vc r~c hilkn ck
(Iisa- u'illli el/ papa- wil/li. Over het algcllll!en
hcb ben dc hogere wi I1t i een sterk er Illorl!c l bese r
en zijn zc 111ccr gesteld op rituele reinheid, bove ndien zijn zij . in legenstelling tol dc zogc M
noemde lagere winti . ni ct ma gisc h rmmipul cl!I'M
baar (Vcllel11a 1992). Teil twecdc zijn er ck ' mid M
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dc nkl asse' winli , zoals bijvoorbeeld de lehawillfi. Z ij z ijn voomame lijk van goede aard ,
maa r kunn en ook vaar boosaardige doel ei nd en
o pgeroepen wo rde n. Ten s lo tte tre ffen wij de
lage re winti aa n. waaronder voo rna melijk dc
boosaardige winti met kwade bedoelin ge n worden ve rs taan. I Jun taak bestaat cr dan ook vaak
uit om mense n op ee n dwaal spoor te brcnge n
(S tephen 1985: 35). De in ve rsc hill end e kla sse n
ond ergebrac ht e \Vi /lli zij n overigens welmct e lkaar ve rbond en: lagere w inti zij n als ' knec ht '
verbonden met hoge re winti en meestal trekk en
winti vt!e l samen op (Venclll<l 1992; Stephen
1985).
De versc hill ende wÎ nti z ijn voor wi ntÎ -aanhan ge rs e rg belangrijk: zowe l Bosnegers aJs
Creo len proberen de w inti a ltijd g un sti g te stem men. Ze proberen hen Ie gebruiken voor zaken
als jacht e n landbo uw. in de li e fd e e n bij persoo nlijke , familie of relationel e problemen. De
w inti geven kenni s en tradities door va n de voo roud ers en heb be n hun c ige n persoo nlijkheidsken merk en of id entit ei t (Stephen 1985 : 38) en
hun goede en kw adc kant en. Zo zijn er bijvoorbeeld winti di e vee l van plez ier houden. van
feest, drank e n seks. zoa ls de 111 0'-,,0 il/gi (I ett c rlijk : hoe r indiaan), of j ui st erg gesteld z ijn op
properheid. zoal s leha. de winti die de erven
sc hoonhoudt. Verder kan hel gedrag va n winti
worden beïnvloed door de ged ragin gen va n
mens en. zowe l in pos itieve als in negatieve z in .
Alle wint i kUllll en ccn mens al s medium ki ezen en haar of hem in tran ce brengen. Wanneer
iemand (v~l k c r vro uwen dan mannen) in trance
wordt gebrac ht of in bezit wordt genomen, dan
word t deze persoon 'be reden ' door zijn afhaar
winti, zij of hij wordt dan als asi (letterlijk :
paard) betite ld (Wooding 1972: 146)." Veel
m ense n hebben ni ct één, maar meerdere winti.
hoewel dit ni et wil zegge n dat me nse n door al
hun winti in trance worden ge bracht. Winti kun nell zich namelijk oo k op andere mani ere n ma nifcsteren. zoal s in dromcn. Ook uit bepaa lde
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ne igingen. bijzondere ve rmogens of divÎnatie

kan blijken dat iemand een wi nti heeft. De rol
die een winti i/1 iemands leven spee lt , kan sterk
varië ren en is vee lalleeftijdsa fh ank elijk: wi nti
worden meestal verzoc ht kinderen mei rust Ic
lat en en het is meesta l pas op lalere lee ftijd dal
winti 'doorko men'. Mense n kunn en ee n harmo-

ni euze relati e met hun winti hebben, waannee
gezondh e id, voo rspoed en bcsc ht.;rrning worden
geassoc ieerd, m aar ze kunnen ook cell s lec ht e,
niet harmonieuze ofzclfs ve rstoord e relatie met

hun w inti hebben. hetgee n dc kans op ziek te zou
ve rgroten en all erl ei andere e ll ende zou Ve r QOfzilkcn. Ee n w in ti kan iemand ze lfs tc sc hande
zetten door hem afhaar tc pas e n voora l tc onpas.
op een meestal onbeheerste man ier. in trance Ic
brengen. Ook worden bepaalde persoonlijk he ids kenmerken dikw ijls op rek en ing van ee n
wi nti gesc hreven e n zo ud en relaties of gemoedstoesta nden, zoa ls verlie fd he id, door
w inti beïnvloed of bepaald kunnen wo rde n
(Venema 1992).
Wannee r de w inti ongunstig gestemd zijn en
de harmoni e tu sse n m ens en winti verstoord is,
kunn en ern sti ge problemen onlstaan. Eén va n
de moge lijkh eden is dat de winti boos wordt
(mandi) op z ijn afhaar dragcr en/o ffam iIie, hetgeen een s trafv:J n de winti tot gevo lg kan hebben. De verstoorde re lati e met de w inti dient
'gere paree rd ' te word en e n w inti dienen sowieso van tij d tot tijd vereerd Ic worde n. hetgeen
ze overige ns meesta l ze lf in dromen, v ia tekens
en tra nce aa ngeven. De vere ring en het eventuee l hcrstellcn va n ecn relatie gebeurt vee la l op
symbo lisc he w ij ze. mcesta l in de vo rm van ritue le n waa raa n allerlei magische praktijken Ic
pas kunn en ko men. u
Vaak verlangen de winti va n hun drage rs dat
zij bepaalde taboes (treef. Irefu) in acht nem en,
mees tal voedse ltaboes, en z ijn ze erg gesteld op
reinh c id. '4 Wann ee r voorschriften of taboes
oversc hred en wo rd en, kan men probleme n verwacht en met cic wi nti . Tevens kan een onjuiste

Een klein I'er/wol {)\'er lI'illli

leve nswijze. 'lO.lts hel bed rijven va n zwarte or
boze mag ie. ofwel wisi. dil veroorza ken
(Venema 1992).
Wis; kan VQo r vc rsc hill cndcdoclcindcn worden geb ruikt . maar wordt voonulIT\clijk ingeze t
0 111 de mense lijke geest ten kwade tc beïnvloeden , zodat nllerlei versc hijn selen ell kwal en op
li chamelijk ell psychi s<.: h gebied kunn en optreden. Vt..:cl psychosomatische klacht en worden

doo r winti gelovigen dan ook aa n wisi toegesc hreven. /Visi word I hoofdzak elijk bedreve n
door ingewijden. 111,mr in principe is iedereen
ert oe in slaat. Wisi wo rdt daarom ook door ve lcn
gcvn:csd en n iel L.e lden als drei ge ment gebru ikt
om angsi aan Ic jagen (S lephcn 1985: 107). I-Iel
bedrijven VU il ,!'is; kan echler. naast ee n straf
door dc c.: igcil w inti . l o l problemen leiden. Iemand die ee n geest bezweert teneinde kwade
plannen tc rea liseren, loopt het ri sico dat deze
bezwo ren gees t zich tegen hem of haa r kee rt.
Dan wordt hel ee n Iteln' (last), hetgee n voo rn amelijk g~ b e urt wanneer iemand ee n winti
' kOO pl ' e l1 vervo lgens ' di ent' 0 111 bijvoorbeeld
snel rijk tc worden. In h ~ t allen.: rgs te geval 0111stnal cr cle gev reesde kl /IIII . dc (eeuw ige) vloek.
De gees t wordt in ZO' I1 geva l een wraakgeest.
di e dc ge hele f:unili c van een pcnmon kan
terrori se ren. met waa nzi n kan slaan en zelfs kan
uitroeien. W,wrbij. 10 1 OVermi1Ht van ramp. de
gees t van iedere dode wo rdt toegevoegd aan de
krach I va n de kIl/lil. TOl s lot, kunnen pro blemen
on\slmm mei !pisi wanneer va n builCnaf een
wi nti op iemand wo rdt afgestuurd 0 111 on hei l te
stichten en dezc winti zich naast het beoogde
s lac ht o fTer tevens op HlIll ili eleden va n de persoo n richl. Veelal tracht wis; dan de zwakste
schakel te treffen en dit zij n meestal kinderen
(Ven"n", 1992). "
Naast de wi nti . met <11 hUil goede en minder
goede kanten. bes taat nog Cl: n andere ' categorie' gees ten, ook wel di e va n mcnse lijke
gees ten ge noe md, di e direc t ve rbond cn is met de
mens ~ 11 zijn ziclslcvcll .
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Mensen. als kinderen va n de goden. zijn als hel
wa re de derd e link in dc ko smologie van de
wi nti (Wek ker 1994). Mensen worden binllen dc
winti leve nsbeschouwin g dee ls als biologisch
en deels als gees telijk weLc n beg repcn en zijn
al s zodani g vo lled ig geïnh..:grecrd in cic kosmo logic en verbonden met de goden en gees ten
(Woodi llg 1972: 122). Il cl bio logisc he gedee ll e
va n de mens bestaat uit het li chaam en het bloed
en is ve rbonden Illet de aa rd se ouders. li et geestelij ke ofspiri luelc mcnselijk wezc n bestaat uil
de triade km (Licl ). (~r()(~l'() (bove nnatuurlijke
ouders va n een Illens) cnyorka (gccst)Y'
De km. die ook we l y(~re of hel 'eigen ik '
wordt ge noemd, is ve rgelijkbaar met de ziel of
de goddelijke vo nk in de mens en ze tel! in het
hoofd. Del'e kro beslaat uil ee n mÎsi ('juffro uw',
h CI vrouwe lijke deel va n de zie l) en ee n lI/aSl'a
('meneer' . hel 111i.lI1l1clijke dce l va n dc ziel) en
definieert samen met de {~\'()(~I'U het verstand, dc
persoo nlijk heidskelllllerken en mcntalit eit va n
ee n mens (Wooding \ 972).
De (~l'O(~\'o zijn de goddelijk e. bovc nnaluurl ijkc oud crs, di e ee n mens \,(\ n<11'h e11110111en t
van concepti e hesc hermen. Ieder mens heefi
Iwee (~I'nt~\'(), namelijk een mannelijke en een
vro uwe lijke. die hun aardsc kindcrcn ta l elke
prijs bescherm en. waHrdoor I'e no gal eens verge leken wo rd en met de christelijke beschermengel of cnge lbcwHarder. Zowel de {~I 'O(~I'(} als
dc km worden in zekerc I' in beg repen als mcnse n, met alle hebbclijkhedcn en on heb be lij kheden va n dien. Tegenslag. ziekte oronget uk in
hel leven word t ni et zelden toegeschreven aan
het feit dat iemand zijn km en (~\'t)(~l'O niet goed
ve rzo rgd hee lt. Ii el is dan ook va n groo t belang
0 111 te we ten wat de kro ofyeye v;:\n ccn persoon
ve rlan gt. waarbij het ove ri ge ns kan ge beuren
dal de kr(/ ie ts <lnders wil dan hel 'ik' va n cen
persoon . li et is daarbij moge lijk om 'jezelf al s
persoon' ,je ' ik' , eve n opzij h: ze Ilen om naar je
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km te lui steren (Wekker 1994: 87). 17 Een sterke
km krij g je doo r rein te leven ell de kra te ve reren
(opo yeye, ofwe l 'geest verh ogen '). Dit kan je
doe n door bepaalde rituelen uil te voere n ofdoar
'goed voor jeze lf te zijn ', bij voo rbeeld door
mooie dingen voor jezelf aan te sc haffen , zoa ls
sieraden. kl edin g of hui sra ad. Een sterk e kra
wordt teve ns geassocieerd en hee ft tc mak en
met ze lfrespcct, ze lfvertrouwen cn voor jeze lf
opkomen (Venema 1992: 74; Wooding 1972 :
126).
Als derde spi rituele aspect va n de men selijke dri e-eenhe id vi nden we de yorka. De)'orka
is het geestelijk deel van hel menselijk wezen
dat naar he l d od enrijk gaal, waa r het z ic h voegt
bij d e vooro ude rs en overleden verwa nten wa nneer een mens over! ijdl. Een yorka is du s geen
god. maar een geest va n een overleden persoon.
Ovcr hel algemeen word t aangenomen dat de
yorka de ervari nge n die de mens tijdens z ijn leven hee ft opgedaa n beho udt e n hiermee blijft
voort leven in het dodenrijk (Wooding 1972 :
133). Zo hee l'! een pc r:.;Qo n die tijdens zijn leven
goed was, een goede yorka, e ll een persoon die
tijdens z ijn leven s lech t was , een s lechte, Yorka
hebben de macht om hun familieleden te bescherm en o ft e straffen en 50111 S komt cen yorka
nabeslaanden ]êlsti g vall en. Ook ko mt het voor
dat ove rl ed en perso nen z ich (nog) niet met de
dood kunnen ve rzoenen en nog deel aan hel leven w ill en hebben. of dat de rituelen voo r de
dode niet goed zij n uitgevoerd . waa rdoor er
gee n goede sche iding (prat;) meI de nabestaande n hee ft p laatsgevonden en de geest van
de overleden persoo n nog niet naar het doden rijk kan ve rtrekken . In deze geva ll en kunnen
geesten va n ove rleden personen worden waargenomen , prec ies zoa ls zij waren toen zij nog
lee fd e n. Goede yorka z ijn men sen echter goedgez ind en laten z ieh nict gemakkelijk waarnemen. Ze worden vc reerd door offers van voedse l
en door dansen aan het begin van een wint i-preJ'·.
Boosaa rdi ge)'orka daaren tege n kunn en 1llt:l1 scn

del' PUI
flink dwa rsz itlen en kwaad doen. Als cenynrka
versc hijn t. sp reekt d eze altijd de taal die de
overledene sprak toen hij ofz ij nog leefde. maar
dan we l op een nasale wijze waardoor het nau welijks vcrswanbaar is voor ni et-in gew ijden
( Mul er 1988; Sc hoffe lm cc r 1988). Vooral in het
binnenl clJ1d o nd er de Marron s wordt vee l
waarde ge hec ht aan voorouderve rerin g. Geesten van ove rl eden voorouders (kabm of kaaba)
\vorden bij belangrijke ge lege nh eden aangeroepen o m bescherming en hulp te bieden. Als dank
en beloning voor hun bijstand wordt op gezett e
tijden voed se l en drank geo fferd te hunner glori e (Mulcr 1988).
De mens is in de wi nti lïI osofic geïntegreerd
in d e wereld va n de goden en geesten door haar
godde lijke o ud ers, de c(rod)'o, die op hun kind
lelten en hel besche rmen. De bove nnatuurlij ke
o uders on tvange n va n AI/mw de kra, die z ij vervolgens sc henken aaJl een aards kind. Na de
dood van ee n mens keren de mannelijke ell
vrouwe lijk e de len va n de km teru g naar hun respecti eve lijke mann e lijk e en v/'Ouwelijke
dyo(~)lo met wie z ij één worden, terwij 1 de yorka
naar het dodenrijk gaat. In deze opliek maakl de
spiritue le stru ctuur van de mcns du s ee n wezenlijk deel uit va n de bovennatuurlijke were ld. gezien de duid elijke banden di e bestaan tu ssen de
were ld va n de m ensen enerzijds en de geesten-,
godcn- e n dodenwe reld (waar de voorouders
vertoeven) and erzij d s (Wooding 1972: 132133).
De hi erboven gegeven beschrij vi ng blijft ui teraard een behoorlijk si mpli sti sch sa men raapsel. Ik pretendeer. zoa ls eerde r gezegd. ni et
vo ll ed ig IC zij n, s impe lweg omdat dit onmoge lijk is en ik me bove ndien heb moelen beperk en fo t 'd e lilenwwr '. Dc kans is daarom
groot dat ande ren (beschrijvers of ge lov igen)
andere aspcc lcn benadrukken, of het gewoonweg mct mij oneens zijn. De aamve zighcid VHll leg io int erpretat ies is echt er. zoa ls wc
gl:zil: l1ll1,:bbc n, I.::C Il inh erent ve rsc hijn se l va n de

Eel/ kleil/ I'erlwol ()lier u'il/ li

winti-kl/lfll rl/. Ook ove r dc in vloed va n het
chri stendom op winti ve rsc hill en de menin ge n
en inzichten. De ve le studi es dk hieruver gemaakt zijn geve n dan oo k een beeld dat ve rre
van ee nduidi g is.
C IIR ISTEN DOM V ERSUS WI NTI

Hoewe l de S ur inaamse zel'l din gsgesc hi edeni s al
dat ee rt uit hct begin vHn de achlti cilde ee uw, zij n
zc ndin g cn kerstenin g lange tijd we inig succesvo l gewees t. In 1735 arri veerden de eerste
l-I erml1utt ers. maar zij mochten ni et ond er de
slave n Gods blijde boodsc hap brenge n. I S Pas in
dc jarcn derti g van de negenti end e ee uw maa kte
men in Suriname werk van dc kerstenin g van dc
sla ve n. Vana rdi e tijd moe ht cr bekee rd worden
en dal (b )lcek al snel zijn vru chten af tc wc rpen I'). Tege n het einde va n de nege ntiende ee uw
was zo goed al s de ge hele Arro-S urin aamse
kuslbevolking ge kerstend en anno 2002 is het
groot ste deel va n de C reoo lse bevo lkingsg roep
praktise rend christen, ofneemt zich in icder geva l chri sten. In de binnenlanden ligge n de ve rhoudin ge n anders. Hoewcl de zend elinge n we l
eni g succes hebben gekend bij hun pog inge n de
Bosnege rs te bekeren en Ic dopen, bleve n dit
loc h uit zonderlijk e en SO I11 S zelfs befaamd e
voo rvH ll e n .~o De uit eindelijke in vloed va n de
christelijke lee r is in het binnenl and dan oo k
marginaal te noemen: slec ht s ee n kl ein dee l va n
dc Bosnegers is ove rgegaan tot hel chri stend om
cn oo k heden tcn da ge blijkt de kra cht van de
chri stelijke boodsc hap onder deze ACro-Surin amen; gerin g. hetgee n ec ht er ni et wil zeggen dat
bepaalde (nonnati ef- religiell ze) Euro peeschri stelij ke op va ttin gen gee n weerslag hebben
gehad op hun kosmologisch-levensbesc houw elijk e belev ing. hUil co nce pties cn waard en.
De kerstenin g va n het Creoolse deel van de
Arro-S urina amse populati e hee ft ni et tot ee n
grootschee pse eroderin g van de mee r °traditi onele' waarden en prilktijken ge leid. On-

danks het fe it dat het merend ee l van de A fi'oSurin amers thans prakliserend christen is. zijn
de uit A rrik a [t (komst igc J11 ag i sc h e~ re l igiell zc en
le ve nsbesc houwe lijke opvattin gcn. naast hct
chri stend om blij ven beslaan . Daardoo r is ee n
situati e ontstaa n waarin ve rsc hillend e geloofso pvattin ge n. leve nsbesc houwelij ke en
kos mo logische waard en na as t en door elkaar
hee n bes taan en dk aa r wederzijds beïn vloeden.
Hoc met nHme chri stelij ke opvattin ge n en gcbmik cl1 enerzijds ('11 winti ~op vatlin gc n en praktijk en and erzijds zich tot elkaar ve rhoud en, is
c('n bij zo nd er co mpl exe vraag.
In dc I it erat uur ove r de A fro-S uri naamse reli gie - en de vraag hoc deze zich ve rh oudt tot het
christendom - bes taa n daa rom uit eenl opend e
meninge noanalyses en ve rk lari nge n. De Bee t en
Sterm"n (1 98 1: 3 17-325) geve n in hun proe l~
sc hri ft ee n kort ove rzicht van de mees t toona angevend e i nt erpretat ies va n . A fro-S urina amse
reacti es' op de christelijke boodsc hap. Hi eruit
blijkt dat het cOn\ act met het chri stend om en de
wij ze waarop deze lee r we rd geacceptee rd en
geïn corporeerd behoorlijk vari eerd e. De rca c~
ti cs variee rd en va n vo ll edi ge afw ij zing (e n ve rze t) tot ve rregaand e acee ptnti e en (gedee ltelij ke) ve rvan ging. waa rbij vooral. en ni et ve rbaz ingwekk end. eva ngeli sten gma g verkl aarden dat het chri stendom en haar waard en grotendee ls dc zoge naamde traditi onele re li gie en
opvn ttinge n hadden verva nge n bij bepanlde
A fro-S uri naamse groe pen.~ I
Naast deze substitulicthese vinden wc teye ns het idee van chri stendom als tocv m:g ing
aan de eige n opvattin ge n (addilion rm l/er I/Wil
sl/hs li/ll liol/). waarbij ni et zozee r co ncurrenti e
tllsse n verschill end e ove rtui ginge n, maar ee rder de co mpl ement aire element en de aandacht
ve rdi enen. Deze interpretati c vinden w C ond er
and ere bij Köbben. di e na ar aanl eiding va n zijn
ve ld we rk in de jaren zeSl ig bij dc Ndyuka. bove ngenoemde th ese eni ge tijd omarmd h ee ll. ~~ .
Thoden van Ve lze n, di e in deze lfde peri ode al s
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Köbben veldwerk onder Ndyuka vcrri e hlle,
kwam tot hee l ande re co nc lus ies. Volgens hcm
was de direc te in vloed van het chri ste ndom
verwaa rloosbaa r - du s gecn toevoeging of aanvulling - maa r was er we l sprake van een indi rec te invl oed, waarbij geweze n wordt op
sy ncreti s ti sche tcndenze n en elementen, zoa ls
de in co rporatie va n mo no theïstische id eeën in
de reli g ieuze concepties van de Ndy uka (Beet &
Sterman 198 1: 320). We moeten hi erbij wel aanlekenen dal Köbben ve ldwerk deed bij de
Cottiea-Ndyuk a, di e deels tot het chri stendom
wa ren overgaan, terwijl Thodens onderzoekspiek Drietabbetje \,vas, waar het chri stend om
zovee l mogelijk geweerd werd.
Het idee van in corporatie en de vonning en
het ont staa n van sy ncret isme n, of s impelweg de
versmelting va n metafysisch-kosmologische en
re li g ieuze opvallingen va n versc hillende herkom st, s tuit(te) overigens op behoo rlijke weersta nd. Buiten de ve rsme ltin g van de chri ste lijke
God en AI/ana, die În het algemeen als één en
dezelfde worden beschouwd , als onontkoombaar punt van syncreti sme, z ijn vce l auteurs name lijk van oordee l dat er gee n of nauwelijks
sprake is van syncreti sm e tu ssen winti en c hri stendo111 . 23 Z ij gaan uit van een duali sti sc h systee m, waannee z ij juist de gesc he iden sferen
va n be ide gc loofssystcm en en het min afmeer
competati eve karakter hiertu sse n benadrukken.
Green (1978: 251) spreek t in zijn analyse van de
geloofsovertuigingen van de Matawai van
's i/ua/ion wh ere Chrislian al/d winti belief~' coexisl uf1easi~y and are kept distil/ clfor fhe mos/
part'. Greens co ncept va n een dl/aal sys teem
van ge loofso pvattin gen is door de Beet & Sterman uite inde lijk verder uitgewerkt, vanuit ee n
perspec ti ef van hel individu , dat in z ijn dagelijks leven keuzes moet maken, waarbij twee
min of meer concurrerende ge loofssystemen

betrokken zij n ( De Beet & Sterman 198 1: 324345). Voorhoeve kwam voor de s ituatie in het
kustgebied in zijn postuum gepublicee rd e arli-

kep4 The ObiamCln und lIis InJlllence in ,he
Moravian ParislT (1983) tot ee n soo~e lijke

conclusie. Hij besluit het art ike l met de woor-

den: •In SI/ril/am we see the Iwo !J)lstel1ls coexisling side byside with relativelYleH' muillal
points ol contact, alld even standing il/

r

(1983: 420).
Het beeld dat door de dualistische opvalling

opposi[ioll [0 o lie allolITer (. ..

wordt geschetst, lijkt op het eerste gezic ht missc hi en te kloppen , maar is voor een a ute ur als
Sc hoonh eym (1988: 52-72) te gemakkelijk. Hij
co nstateert dal de (historisch gegroeide) relatie
tussen chri stendom en Arro-Surinaamse over-

tuigingen en praktijken uiterlijk de vorm van
een gescheiden, duaal sys lee l11 lijkt te hebb en,
maar dat C reo len innerlijk een sy nthese tu ssen
beide lo t s tand hebben gcbrach t. 2~ Syncretisme
is onderdee l van deze synth ese. 2<i Daarnaast is
dc synth ese tot stand gebracht doordal de verschill ende opva llingen en gebruiken uit beide
ge loofssysteme n niet als concurrerend, doch als
complementair werden en worden besc houwd .27 Tenslotte heeft de zogenoemd e herinterpretatie van C reoo lse c ultuure leme nt en onder christelijke invloed en and ersom de inn erlijk e synth ese vergemakkelijkt. 28
De vraag naar de relatie tussen winti en het
chri stendom is m et bovengenoemde co nstat ering ni el zomaar beantwoord. Het vonnt éé n va n
de vele visies op het verschijnsel syncreti sme en
duali sme en kent nel zoa ls de vraag "Wat is
winti? ' ee n open ei nde. Dit kl e ine verhaal over
winti eindigt derhalve ook niel' met de gebruik elijk e conc lusies, maa r met de hoop dat het heeft
voorz ien in een bescheiden ' leesw ij ze r' bij de
heersend e conce pties ten aanzien va n winti-geloof en -beleving.

Een klein I'er/w{/I ol'er wim;
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In mijn pri)çf:.chrift (in wording) ga ik uitg~brcid in op kwcsti~s als cig~ llh~id, idçlltih:it, (g~l1ll'l:nsd1;lppdijkl.') wor1l.'ls
o.:n do.: rol v;m hl.'l vcrkdcn hio.:rin.
Zil' h icrv~lllr bijvoorbo.:o.:ld hel llH.!nWI1l11l111H.!r 'lh:\igi\!lILC :,-pcl·ial i~lcn' Vil1l 0\/1 ( 1'J')9 j.
E~tI \'"," dl: lIil/Ollll cringl.' n hi~ror. '/ul lcn wc !:Ilcr nog liell. \ ,lrml hel \\ ~rh. val1 Tijno V\!I1l:11la ( 1992).
[)e/l: bijdrage beperkl 7k h derhalve grotendeels. helaa!). lOl de al bl.':.laalldl.' gl·schrl.'ven Iml1ll1ell. In mijn prncfsehrin 7al
ik lIiter~l~lI'd de hcer~o.:l1de upvallingen binllen de lilcratllm spicgckn ~1:l!1ll1ijn vc1dbevindingell.
Bi j dl' Bo:;'l\cg.cr:;. in bel binnCllland wuden d" minsle veranderingen!'!11 :w npassingell h.... hb"n pJ:wIsgl'vP11lkn cn zou dl.'
winti-bel!.!\ ing het 11l el·~t 'au th Cl1 lil'k' lijn cn aansluill'll bij 'tk Afrikaans!.! O()f!)llrtlllg' (Mukr J 9S~·. 7}: $ Il'phen 19S{,:
I 'J) .
Er wnnkn .......:II\l:1' wd (\()()1' ver~dll~idenl: Surinaa111se iluleurs pogingl.'l1 \11llkll1()111ell 0111 willli als go.: lnofs:,ysl!.!l'11l up
sel11'ift IC!)1l'lkn. D!.! rTll.'o.:stluomlung!.!venden (lP dit gebied lijn I'kmi S lo.:ph~n ( 19R5. !9S6) ~n Char\ö W(1\\ding \ \<}72).
Wil.'l1S prno.:fs~hrin niet z!.!l<len :lls 'winti-bijbl'l' wurdl b!.!titeltt of"<l n gerr~l.!.! n .
Zl'kerwat d~ rnedil>ch-ps)'ch() \o gi~dll' en jJsychialrische kanlCl1 belrcn. stam winli !)i nd s l'enjaarofvij rticll in ecn warlll"::
bdangstdling (.dc bijvuurbecld II iddcllla. Luçiccr 1.-'1<. l3ilknri 19S-I : Knl.'Plll'l1wUI & v:tn Ruoy .... n I ')~4 : I 10n<lI'\.m s &
P..::nge l 19.'1 7; 13uyne IlJSS; D(1rf1' IlJRS ; I'cngd I9RR: Ros('vn l 19.sS: Stephen \ 9S::':. 1990: (\)p & de L!.!l.'llW 19S7; Lingcn
19R9: $wakll 1990). Wimi \\ onll steee!:. v;lker in één adem met Iranscul tul'l·le Orl'lnopsyl'llialric, -psydllliog ie g.... no!.!llld
!.!1l1111k d..:: wen:. OfL'is 'winli ill h!.!tl.il'k..::nf(lllds· dO!.!1 ~Ic ....ds \aker v<ln ;. ith horcn .
\Vooding ( 1972: 490)dclÏllic~·rt winti als 'C!.!ll A tj·O<I1l\!.!rikaaIlS!.! g.()d~d i e\\s\ w,larin centw:l) Slaat h":l gdoofin gl'jK'rsuni til.'..:nk bowlm:twurlijk..:: WC7cn:-. dil' van een 1l1 .... ns b..::...:it kwltt cn nem cn o,!l1 Lij n bcwusuij n uil~ c hi1kl'kn, waarna lij
vcrkdcn. h l.'de ll":1lIucktl11l ~ t kU IlJlen ()p.... nb~lrO':I1 cn liekt..::n van bOV.... 1l1H1lUUrlijkl.' ailrd kWltll:n geJ1~/!.!ll·. D.... l.c exclusievc
n:ldl'uk op ·b.... zc lenh..::id· en trance . op de in be/itlll.!111ing Vfln cen pl.'rsoo\\ door een hovcnnaluurlijk we7ell. Il.'idl !.!chler.
11lijn ~ illl.ielb. in \'~cl gc\'alkn 10\ een ov~rdr~vCl1 e'\oliso.:rillg V;Hl winti. waardoor d~ · mindo.:r S pl.!el:1Cl1lair~·. rnCl'r
alkda'lgs!.! a~rl'CICI1 vall winti, ill haar VI.'h:. van rclalief onbelangrijke- 1()t vl,.·rslrckk .... nde- l:11 ingrij pende . vc rs\:hij l1ill g.~
\ (lr111"::1l. ~nigszill~ wonkn vcrw:lartooSlL De grole rol dil.'. winti heen ufk<lll hebben in hel gl.'\\·ünl.' :-;nciak. alkd:lagso.:
kWIl \\'ünh hierdoor nogal ccns ove,· hel hoofd gCÓI.'Il. E(:n van dl.' uitzolld~ring~11 hie-rop vo r1111 h~l werk. V;Hl Tijno
Vo.:llellli1 (1992), dal '/ich juist eone~nlrl'ert op hel vcrO:l nd 111 s.~!.!n winli cn 'hel allcdaug~l'·. mei nll111C d~ ~ol'i: ll c
\ erhlllJdingen . Deze 'InilldC'rspann~ndc' benadering werpl nict alleen een afwijk..:n~\, Ill,l:lf ook 1.'('11 hijlonder ICl'r7aa rn
elI helder licht 0r Willli· be!cvingen haar weer~\ng op ramilierelatio:s .... n allerki ander~ socia le v~rl1IJ11 dil1 g!.! l1. Ni el aileelI
hel empirisc he rnaleria:ll. ma,lr Io.:ker ook de rnallil'r waarop Vl'nema verschil k'l1tk Ih!.!{lrcti sc hl.' p~rSI1l'Cli!.!l'ell hnnlel.'rt
is {k modlC waard. [),l{)r vcrschilIend!.! bcnaderingen. IIK't nlH1W (Ie h:lrmol1ie-. eml\1kl- en ~ocia al -p~ydH) I(} gi~c h~
b~l1<1tkring (V~'I1!.!nUl nllo.:lnl 11.' wl·rkhypûllw.sl.'s). naast en door clknar Ie gebruiken. ICJIl.'inde cl!.! suci:!k bl'lcko.:nis van
will1i IC begri,ipcn. w()rdell de veel7ijdighl.'id ~ll e0111ple.xiteill':1n winli helme!.!sl rl'chl g!.!daall . Voor:ll (11.' rel:llivo.:ring van
de harnlllnicbl.'naekring ('n. hierlllel.'. h!.!l ~rili sc h morT!.!kn aun hct fUlltlimwlislisch, lJurkhc\mi,1<\Il!)e pamdi g111a van
Wondin g (1972. 19,s4). i:-; 111e uil het hart gc~.rel)en : 11Cl gcel'! ruinllC :1:111 lil' (k~i l1!e gr~·reJlde. 1l,lfIll0vel1rel!emk o.:Jl
euntliclieu/.e eleme nten. die winti óók herbergt. Tevcns weet V~nel11a. md lijn 'waarschuwing' voor ovc rdr~ ven
palhologisering. 1111't :'l1cces de (111eer re..::enle) populariteit van een sociaa l-psycholug is!.!h , lh.... r~\l'\!ulis(.;hc b,'lwdering in
Ie da111111!.!n .
Het is~}Vefigen~ niet dlli(k'lijk Of.-lll{/llfI mannelijk ofvrullwelijk is. (Ifde opp~rgod überhaupt in dit sllorl Cil lo.:gorll·ii n vlilt
(lnder te bJ'l.'ngen.
In dl' literaluur wordt 'winli' nfwisscl!.!nd meI I:!,odctlof gccs\en v\.'l'tnald of vcrgekken . 111 de alled:lagse IH:lklijk blijk t
edllcr ecn \cr'll'1 \\.' lijn tego.: n mctnalllC hel vergelijk 1l1!.!t godcn; winli i:. ~~'[\ begrip op lic h en laat/ieh . nel loaI.~ een
aantal and\.'r..: wuordcn uil IK'I S/'WIIIII/O/lgO. niet ofbijl.ondcr moeilijk vcrlakll of01l1schrijvell.
Zie \'oor de verschillende !)ociak. J'~ligicll /.e en :'Y111bolisçhc bClekeniS!'>l'Jll'n vcrse hijningsvol'11ll'n vanllc slang in dl.'
winti cu ltus ondcr anderc S l~phen (19S6: 39--1 3).
Do.: lcrmlr:ml'r wordt builèn de lilcralUUr{)\' erig~ns \\'!.!inig g~·bnlikl. Ilij of lij 'heen winli gl'krego.:n· (a ht!1I ki.~i win/i) is
(I!.! g:lll ghaar~11.' uildrukking.
Zie vnor I.'o.:n Uil!;cbl'cidc beschrijving van ritueiL'n. rnag isch-rl.' li gieu/ c- ~n 'gelll'/ings' praklijken in dl.'. willli -h.ullus
ol\(lcJ' :l11dere Siephen ( 19)0(6: li2-R"). Wooding ( 1972: 105-15 1). ook Sehool1hcYIll ( 191-:0) hCl!t1 llI\d~r'/t1!.!k l1.xh,1!\ nIHI;1
Io.:rrl.'ill .
Ill'l protulypl' voor omeinhciJ i~ 1l1enstruatiebloell .
Zie voor l'en uil go.:breide bcschrijving van Il'is i en k/lli/l bijvoorh..:dd Hcrskuv ils (1966 : 3 10-.1 14). Womting{ 1971: 20s2 16). Price ( 1973; R6-1 ( 7) en SI!.!ph cll (I 9R5: j()7- 112).
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16. Ook hie r moeten wc weer rekening houden meI de mQeilijke vcrtaalb:tarhcid van wi nti termen. Zo is de vertaling "~Ul kra
in 7;e1 een vertaling bij benade ring. Kra is geen equi\"llcnl van het christelijk liclsbcgrip.
17. Gloria Wekker gaal hier in haar proe fschrift Ik heli eell goudelI 11111111 (1994) uitgebreid op in en komt tot een verfrissende
benadering va n de Creoolse subjectivitei l als een meervoudige subjcclivi lcil. Het Creool se ze tfi s in Wekkers optiek een

snmcngdtcld Cn.:ools zelf. dat plooibaar iS.transit;ollccl en strategisch intcractiouistisch. trallsac tionccl et\ gericht op

J 8.

19,

20.
2 1.

22.

23.

24.
25.
26.

27.
28.

reciproci tei t. waardoor op ve rsc hillende momenten en in verschill ende co ntex ten verschi llende aspecten van hel ze lf
naar voren kunnen komen. Wekkers 0lw3uÎngen OVl'.r subjectiviteit als ieb dat salllcngesteld. complex, meervoudi g en
kneedbaar is. veegt zowel de vloer aan met de (gedateerde) westers modernistische preoccupatie van het 7.Çitals een
.wlllentiek. unitair. verze lfstandigd, vaststaand en begrensd 'ik' en de dichotomi e, de vcnnecnde 'natuurlijkc' tweedeling, lU ssen hel individu (hel unieke innerlijke 7elf) en de samenleving (de buitenwereld).
De geschiedeni s van de gemeente waaruit deze broeders afKom sti g waren, die bekend sUnt als de Moravi sc he broeder,gclllccllIe en de 'voorloper' is van de huidige Evan geli sche 1)roeder Gemeenschap ( EBU), gaallerug 101 ruim een eeuw
voor de Hervorming. De gemeenschap is ontstaan na ernstige botsingen met de rooms-katholieke kerk en de regio
Bohemen en Moravi ë fungeerde al s thuishaven. Doordnt bij de vrede van Wcsl fillen in 1648, de Moravische Gemeenschap ni,,! naast de room s-katholi eke, de lutherse en de cal vi ni sli sche slromingen alsomc ië1c kerkdijke stroming werd
erkend , kwamen vclc leden aan vervolgingen bloD! Ie Slaan en werden ged wongen uil te \~ ijken naar het buitenland. Zo
kwamen Moravi sche fami lies onder andere in Saksen terecht, waar7ij hct dorp Ilerrnhut slicht/cll. Al gauwgrocide deLe
plaats uil lot een oecu menische gemeenschap, waarvan de naam Hernhutters is afgeleid (Lenden. 1996).
In 1863 was bijna Leven/ig procent van de s lavcnpopulaJ ie gedoopt o fkandidfla t-gedoopt (Stei nberg 1933 in Hoogbergen 1998: 15).
Johannes King l"tijvoorbec1d, zie De Beet (1 995).
De evangel ist V.Hl Leerdam (1957) nam zelfs radicale veranderingen, in bijvoorbeeld lokale politieke domei nen en
gcndcrrclaties, onder inv loed v:m het ch rislCndom waar. Deze observati es werden door andere eqmgclislen bevestigd en
versterkt .
Later hee n Köbben zijn opvauingc n hierover genuanceerd, waarbij hi.Î voora l de notie van ideologi sc he cn psychologische contli eten in ogenschouw heeft genomen (Beet & Stennan 198 1: 3 19).
Deze 'al1li-syncre!istisc he houding' kunnen we bijvoorbeeld terugvinden bij Ii erskovi ts (1966: 57-58), Voorhoeve
( 1960,1983), Pierce (1971 : 69), Wooding (1972 : 1-2, 1.57,503 ·506), Voorhoeve & Lichlveld ( 1975: 51-52), Jones
(198 1) en Van Licr( 19:'!3: 15). Een aan tal va n deze auteurs nuanceert hun 'anli ·houding ' overigl.!l\s wc!. zO.:lls Voorhoevc
die een ondersch eid nl:lakt tussen vorm en inhoud, waarbij volgens Voorhoeve alkcn in de inhoud (in datge ne wnt
ge lovigen in de vo rm beleven) syncrclistisc he fcndenzc/l kunncn wordcn waargenOmen (zie Meel 1997: ( 1), Van Lier
(1983) en Jones (19S I) , die in feite beiden wijzen op de probl emen di e kunnen ontstaan wanneer de verschillende
levensbeschouwelijke opvattingen minder gescheiden blijken te zij n. Joncs belicht in dit geval de 'religieuze
marginalisatie' van ge lovigen dieziclt in het spanningsveld tUSS('Jl 'K wakocen C hri stus'bevinden en Van Lierbenadrukt
de indi vidueel-psychologische spanningen die kunnen ontstaan ,
HCI manuscripI dateer! uil de jaren 1960.
Sehoonheym (19H~) baseert zich bij deze beschouwingen op de s ituatie zoal s in hel gebied \ an Boven- r ara en spreekt
dus met name over Creoolse Par.lI1en .
BijvoorbcclddcgeJijkstcll ing van God met AlIllIJa en de identificatie v:mlagcrc goden en geesten met al dan niet ge\ allen
engelen en dui\ cls. De/e identilicat ie is onder andert!nlcrug te vinden bij Yoorhoeve ( 1960: 1·0 : Wooding (1972 : 152 )
cn Van lier ( 1983 : 15).
Winti . bij\'oorbceJd, richt zich vooral op de relatie van de ge lovige met de lagere geestelijke sferen, terwijl het christendom zich concentreen op de relatie van de gelovige meI hel opperwezen .
De meeSJe van d eze herinterprctaties zijn volgens Schoonheym (t 988) 101 sland gekomen loen de Creolen meer
godsdienstonderricht kregen en ze lf de bijbel gingen besmderen, waardoor er ni euwe ideeë n met betrekking lOt de
eigen geloo fsopvattingen ontstonden.
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Geen bos gerooid, maar een boom geveld
Een kwart eeuw EEG-zending onder Javanen
Suriname, 1909-1935

S

In

inds /909 is de evangelische broedergemeellte actie/geweest onder de Javaanse
bCI'olkiJlg· Ol/dallks veel moeite was eell k-lI'ort
eeuw later slechts een ha({procen( van de Ja~
vanelI in Suriname naar het christendoll1 overgegaan. De overigen zUn moslim gebleven.
Waar lagen de problemell? Op deze vraag hoop
ik in een tweeluik een antwoord teforllllllerell.

akkoord en sc hreef terug dat z ij zou proberen
fondsen te verwerven. 3 De directie diende
daarna bij het bestuur van de Stichting Marton
Legaat een verzoek in voor een financiële bij-

Dit artikel is hel eerste deel vall dit tweeluik. Hel

hier uil hel Morion legaat betaald kunnen WOfden, ik hebde verzekering van OI1S hoofdbestuur

is vooral beschrijvend van aard. Deel 2 (in eell
\Ia/gel/de Gso) zal FOOl"al alla~vserend zijn.'

drage in de aanvangskosten van de ze nding.
De zendeling Voullairc was er direct vall
overtuigd dat de fondsen zouden komen: 'Wel
mag men aannemen dat de aanvangskostcn ook

in handen, dat zij eventueel bereid zo u zijn, 0111

een daarheen leidend voorstel bij dctruslees van
B EZORGD HEID

Aan het begin van de vorige eeuw was de immig ratie van Javanen in Suriname structureel geworden, Het werken als contractarbeider leverde in het beg i n problemcn op, maar in de loop
der jaren pasten de Javanen zich wat hun
arbcidselhos betreft hoe langer hoe meer aan de
omstandigheden op de plantages aan. Anders
was het gesteld met Javaanse normcn en waarden. Gokken, vooral door kaartspe len en dobbelen , wat op Java bcsc houwd werd als een ontspannen tijdverdrijf, nam in deogen van deoverheid in Suriname pathologische vormen aan.
Bovendien was door de geri nge aanvoer van Javaanse vrouwen van een gezonde verhouding
tussen de seksen geen sprake. Deze toestand gaf
ook reden tot bezorgdheid in kringen van de
Surinaamse evangelische broedergemeente. 2
Men vroeg in Herrnhut 0111 toe stemming en geld
0111 ondcr de Ja vaanse co ntraetarbe ide rs te gaan
prediken. De zendingsdireclic in Hcrrnhut ging

de Mortonstichting te doen , en er bestaat geen
twijfel ofzij za l de goedkeuring der trustees verkrijgen. Zij zullcn en kUllnen echter het voorstel
nict inbrengen, tenzij zij eerst een bepaalden
waarborg in handen hebbe n dat in den
tllsschentijd - zeggen wij in den loop van de

eerst volgende 5 jaren - in Holland ofeen kapitaal bijeengebracht wordt, waarvan de rente den
voortgang van den arbeid verzekert, nadat de
uitbetaling uit de Mortonstichting opgehouden
is, of ee n kring van vaste contribuanten zich
vonn!, die het hoofddeel van de kosten van on-

derhoud opbrengen. '(Voullaire 1903).
Tijdens een audiënt ie mei de toenmalige minister van Koloniën Idenburg bracht broeder
Voullaire de nieuw aan Ie vangen zending via
een omweg ter sprake. De ministe r deelde hem
echter mee dat de Nederlandse overheid geen
ze ndingsarbeid subsidieerde. ·W eliswaar werden ze nding en mi ssie niet gesubsidieerd, maar
de gevestigde c hri stengemee nten in Suriname
(de hervomdc, de lutherse en de rool1~-kalho
lieke) kregen wel degelijk geld. De mini ster
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sugge reerde dun ook een scheiding aan te brcngc n tussen 7.e ndin gsge mccnten en geves ti gde
ge meenten:' (Voullai re. brie!' 30 j u Ii 1903),
Ondanks bri even over en wee r was de Javan cll zcnding twee jaar later nog ni et van de
grond ge komen en broeder B\.\chner werd aangewezen zich met de zaak bez ig te houd en,~ Op
ee n vra ag uit Il errnllut 0 111 gegevens ovcr de
Ja vanen. ant woo rdd e Vo ullaire in 1904 clat in
Suriname 6.265 'Oost-Indi sc hc' i111mi ~ran\en
woo nden. waaro nder Ja va nen, Sunclanezen en
Maleiers, dic elk hun eige n laai spraken. Hij
sc hree f ve rcI er dat de mees te Java ncn in hel di stri ct C0111l11ewijn c cn het di strict Beneden Suri name woonden, maa r dat zich ook een redelijk
aantal in hel di stri ct Ni ckcri e bevond (Voullaire.
bri ef 15 oc tober 1904).
Vo ullaire rapport ee rd e zijn superi euren dat
alle Ja vanen b..:wec rd cn 'Mohammeda an' t..:
zijn . Zij lecfclen vreedzaam naast de and ere aan wczige vo lken en w:\ren voornamelijk landbouwe rs. Erg pos iti ef was zijn indruk v(ln Java nen
ec hter niet. Ilij schree !'dat een groot aanlal hL: t
op dc bezittinge n van anderen ge munt had. met
and erc woo rd en: ze stelen ell voo ral cle vrou we n
zouden I.:ell onzedi g leve n leiden (Voull;\ire
1904 )"
De evangeli sc he broederge mee nte wist niel
goed o r zij dc ze ndin g lel' hand moest nemen.
H CI 'bandelozL:' le ve n van de Ja vanen leek cr
wel 0111 t..: vrH ge n, maar de ge mee nte had niet
vo ldoende geld voo r de nieuw!.! ze ndin g. Li ever
z.lg men een van de Nederlandse zendin gsge noot sc happen inspringe n. Ilun zClldingssc ho lcnl eidden toch ook mense n op voo r arb eid
op .la va? De toekomsti ge bracder zo u eerst ee n
hal fjaar op .lava moeten doo rbren ge n 0 111 de laaI
ell and ere nuttige zaken te leren (Voullairc, brie f
12 november 1904).
De Nederlandse ze ndin gsge nootsc happen
di e werk zaam waren op Ja va, bleken ec hter
gee n heil te zien In de ze ndin g onder Ja vanen in
Surinaille (B ielkc 1947: 13 1). Dat betekeIlde dat
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eh.; eV<l ll g!.! li sc hc bro l:lkrgl.: trl cl.:nlc zdl" de zendin g moest ve rzo rge n. Om aan de benodi gde
gelden te komen g ing een campa gn..: V~lIl start.
Ee nmalige gilkn ten bellO\.!ve va n eh.: Ja vaanse
zendin g brac ht..:n ee n bedrag van r. 2.9 11 .- op.
Aan stru cturelcjaarlijkse contributie kwam tussell 1908 ell 19 13 eell bedra g va ll f. 255.5 0 bin nell (AZGG.g iliell).
De ee rste z..:ndeling van dc 'Java nen Mi ssion' , broeder H.M. Biclke. kwam illlllci 1909
in Paramaribo aa n. I1 ij had zich op Java de Javaanse laai eige n ge maakt . maar gec ntijd ge had
zich in de islam tc v~rdi c pc n . Vijf j aar Ilwo ren
had broed!.:r Voullaire gesc hreve n: 'Die Ja vanel'
sind Icicht !.!Illplindli ch uncl in vielen Dinge n fijr
UI1 S
noch se hr un ve rstiindlich
Der
Moham..:dalli sl11us wird Llllse r II ~lUpllli\ld c tlli s
se in" (Vo ullaire. brie f 15 october 19( 4). Aa n
broeder 8i elke 0 111 deze stelling..: n tc beamen o r
tege lltc spreken.
Va nuit Paramaribo vc rk cncl c Bi elkc zijn
ze ndin gsge bi ed cilna C":11 paar wekcn .tI ko n hij
dc ITlcnin g van broeder Vo ullaire vo ll edi g onderschrij ve n. Op enk ele v,,:s li g ings plaatsen
waar vrij e (dat wil zeggc ll ni ctllleer olldc!' conInH,: t staand e) Javan cn woond!.:n, met name op
Johan & Margarctha aan de COlllmcwij nc, had
hij een klein ge bedshuis 111..:1 enk ele "pricstcrs"
aan gclro lTell . Deze "pri ..:sters" wa ren niet erg
vri endelijk tegen hem gewees t, waarsc hijnlijk
omdat zij vreesden dal de ze nde ling e..: n gevaar
voo r hun inkolllst..:n betekend e. Ilun re ligicuze.::
kellni s was ni et di epgaand , zij ve rstond en gc..: n
woo rd vun de Arabi sche.: lekst van dc Koran
(Jaarve rslag 19 11). De religie V:1I1 dc grole
massa zo u animistisch zijn met ..:el1 islam ve rnisje. i Broeder Bi clke had een aantal I:x-islami li sc h c-sc h oo ll ce rlin ge n ~ aallg":lroffell di!.: zich
ook al ni et clan de islamiti sc he voorsc hriften
hielden, zodat ' kalllll11::ln sage n. das'S, bi sj..:tt t.
vo n KultLlSnichl SZll sptircil ist' (Bi elke. brid' I2
au gustus 1910).
De zedelij ke tocstand ond er de Ja vaanse

92

Sylvia M. GooswÎl

con tractarbeiders was - nog steeds vo lgens
Bielke - abom inabel. Daar moest nodig iets aan
ve rand eren. Als het vrouwentekorl opgeheve n
zou worden, zou dat al een ve rbeteri ng teweeg
brengen. Bielke besloot zijn zendin gsarbeid
vooral onder de co ntractarbe iders te gaan verrichten, die verbleven immers bije!kaar op de
plantages. De 'vrije' Javanen woonden te ve rspreid en bleken bovendien niet erg honkvast
(Bielkc, jaarverslag 1909; Bielke, brief 7 juni
1911 ). Wat Bielke het meest was opgevallen,
was de afwezigheid van kinderen (B ielkc, brief
7 juni 1911: Jaa rverslag, 19 15). Ook onder de
kersverse christen Javanen werden kinderen
node gemist (Jaarverslag 191 2).
De Javanen bleken niet erg toegankelijk
voor de zendeling. Volgens Bielke kwam dat
omdat de Ja vanen het christendom als een onreine, minderwaardige religie zagen. Maar er
was nog een vee l gmte r probleem. De grootste
hindernis voo r het zendingswerk was eigen lijk
omdat de Javanen zich om Allah noch om ecn
andere God bekommerden. ' Diese vö l1i gc
G leichgü ltigke it gegen alles Höhere, macht die
Arbe it so schwer. Ein Gewisse n, Furcht vOr
Vergeltung, ader Scllllsucht nacil e inem besseren Leben und einem Himl11lisc hcn Vale r, ist
scheinbar bei den Il1cisten nicht vorhanden' ,
verzuchtte hij (Bi elke, brien juni 1911 ).'
H ET BEG IN VAN DE KER STENING

Het bezoeken va n de toekomstige bekeerlingen
va nuit Pa ra maribo werkte niet. Er ging te veel
tijd verloren met heen en weer rei zen. Op
Leliëndaal stond nog een verlaten kerk van een
vroeger bloeiende Creoo lse gemee nte, maar in
190 I was het zendelingcllech tpaar Buek de gemeenteleden gevo lgd naar Nieuw Amsterdam
(B ielkc, brief? juni 19 11 ) en sindsdien stond de
kerk leeg. Voor de zendi ng onder de Javanen
leek deze plek echter uitstekend, wan t zij lag
dichtbij Mariënburg en Zoelen, waar in die tijd

de meeste Ja va nen als eontraetarbeider werkten. In 19 10 we rd de kerk zodan ig ge restaureerd
dat ook het woon huis boven de kerk bewoonbaar werd voor de zendeling en zijn gezi n.
In Nicke rî e woonden rond 1910 al enkele
c hri stenen. Zij waren door Creoolse helpers van
de evange lische broedergemeente voor het
christendom gewonnen. Begin 1909 werden
door broeder Winckler in Nickerie Niri Pawiro
(reeds getrouwd) en zij n leerling gedoopt. 'u Het
levensverhaal van Niti is later door 8ielke gepubliceerd. De zendeling was uitennate ingenome n met de bekering van Nili en schreef daarover uit geb reid naar Herrnhut. Niti bleek in tegenstelling tol de doorsnee Javaan we l geïnteresseerd in religie. Dat kwam omdat zijn ouders
hadji:S (Mekkagangers) waren en hij zelf een
salltri, dal wi l zeggen hij had de religieus islamitische school bezocht Toen hij aljarclI in Suriname woo nde (hij kwam in 1898 in Suriname
aa n) rolde hij op een dag. zoals ve len va ll zijn
landgenoten, sigaretten met papier uit een geïllustreerd Javaans bock. N ili nam het boek mee
en zag dat de tekst over religieuze zaken ging. 11
Door zijn veelvu ldi g verb lij f in het ziekenhllis
(hij leed aan astma) had hij tijd om zich in het
bock te verdiepen. Als religieus geïnt eresseerde
we rd hij door het bock aange trokken. In het zieke nhui s werd Niti vaak opgezocht door een
Creools lid van de evangelisc he broederge meente, die alt ijd al belangstelling loonde
voo r de Javaanse zending. 12 Het gevo lg was dat
N iti na z ijn terugkeer op z ijn plantage regelmatig onderwijs we nste. Daarb ij kon de Creoolse
broeder of helper Sran antonga prate n, omdat
Niti die taal ve rstond (Bielke, brief2/9 septe mber 1909). Na korte tijd werd Ni ti als he lper aangesteld. iJ Hij had toen reeds enke le ge lovigen
om zich heen ve rza me ld . De vro uwen hi elden
zic h nog afzijdig. Pas vele maanden later werden z ij gedoopt (Biel kc, jaarverslag 1910).
Niti bleef een uitzondering. Over het algemeen ver liep de ze nding niet bijzonder suc-
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cesvoL maar het zou nog vee l erger zijn, mccnde
Bielke, a Is er meer' Mohammedaanse priesters'
in Suri namc warcn die invlocd op hun landgenoten zouden uitoefcnen. Er blekcn gecn Ja vaanse gees te l ij ken of Mekkagangers naar Surinallle te zijn gekomcn. Slechts een gering aantal
smllrÎ had de ovc rsteek van Java naar Suriname
gemaakt. Wanneer sa/lld.~ zijn pad kruisten.
maakte Bielkc hun duidelijk dat hUil eigcn geestclijken cr bewust voor hadden gekozen nietll1ct

Soms werden zale n voo r ze ndingsbijecllkomsten door oekaze van dc plalllagcdirectcllf
gevu ld met onwill ige Ja vaansc contl1lctarbc iders. Na enkele bezoe kcn kwam niemand meer
opdagen. Alleen de stil/lr; hi e lden nog en ig contact. Meer Javaan se evange listen die hun landgenoten individueel en op eigen wijze konden
benade ren blevcn broodnodig. Illaar bekeerlingen waren cr nauwc lijks (Jaarverslag. 1912).
Een paar jaar later constatccrde Biclke dat het

hen naar de vreemde te trekken. De christenen

met de onversch illi gheid IVat de islam betreft

daarentegen bekommcrden zich \\'cl om. het
zielen hei I van de Ja vanen. Dc sUl/lri sc hencn de
portee van deze mcdedeling we l te begrijpen.
want zij waren degenen die belangstelling tOOI1den. Twee trouwe Javaanse christencn van hCI
eers te uur wn ren gewezen sc/nI,-i. Laatstgenoemden waren niet alleen religieus geïnteressee rd. maar ook enigszins geschoo ld . Ze konden lezc n e n sch rij ven. S0111S ze lfs cen beetje
Arabi sc h.
iti las het Nicuwc Tcstamcnt en
maakte vergelijk in gen mei dc Koran (Bielkc,
brief g novcmber 1912). De doorsnee Javanen
die naar Bielkc luisterden. waardeerden a ll een
de verha len uit hel Oude Tes tament. Zod ra hel
Nicllwe Testament ter sprake kwam. vcrflauwde dc aa nda cht of namcn ze de kuierlatten.
Ook al waren cr geen islamitische geestelijken met de Ja vanc nl11 ecgekol11en. de meesten
beschouwdcn de islam toch a ls hun godsdienst
en hel christendom als een bedreiging. Javanen
die belangstelling lOonden voor een Ja vaanse
evangel ist of dc zendeling. krege n van hun
mede-Javane n te horen dat zij z ich ni et ll1et de
chri stellellll10estcn inlaten. In hun visie was het
de christe nen er alleen maar om te doen metgeze ll en te hebben op weg (laar de he l. Ook kon
volgens Bielkc degene die !laar de zcnde lin g
lui sterde wekenla ng brodeloos worden. De
eva nge lis ten werden veelvuldig gepes t en bedreigd zo nd er dat het precies duidelijk was wie
de dad ers waren (Bielke,brief 8 november

meevi el. getuig,.: het grote besnijdenisfees t dat
op Spierin gshoek gevierd werd (Jaarverslag,

1912).

19(5). "

D E ORGAN ISAT IE VAN DE KERSTEN ING

Na anderha lf jaar vanuit Paramaribo de plan tages aan de Comme\vijne. Surin ame en Nickcric bezochl te hebben, verhuisde broeder

Biclke meI gezin op 19 januari 1911 naar Lcliëndaal. Niti Pawiro kwam de gelederen vers terken en als cvnnge li st hui s be zoe ken afleggen, want de zende ling had geen toegang lot de
Javaanse gezin nen. In Nickerie ging Kasalldi de
gemeente voor a ls helper. 15 Niti kreeg eell aanstelt i ng a Is cva nge l is!. 16 Biel ke was ervan overtlligd dat het nu zou lukken de kerstening van de
'animistische' Javanen te doen sIage Il . Ni!; kon
zijn landgenoten individueel benaderen ell
broeder Bielke begon anno 1911 mei stra atpred ikin gen op plantage Mariënburg waar de
meeste Javancn onde r contract woonden cn
werkten. Hij had ec ht er geen succes. Aan z ijn
superic uren in Herrnhut deelde hij hel vo lgende
mee: "De eerste kcer kwamen ongeveer 40 toehoorders. Een Europeaan die Ja vanen goed
nieuws brengt. en daarbij ook nog in het Javaans, dat is altijd wel icts bij zonders. Zodra
echter niet mcerovcrhet 'koni nkrijk' Ja va.maa r
over het koninkrijk Gods gesproken werd, en
men inzag dat aan hct christen worden geell geld

94

Syll'ia M. Gooswil

of afkoop va n het arbe idscontract verbonden
was, was het gedaan l11e t de aandac ht. Bij de
derde predik ing waren welgeteld twee toe hoorders aanwezig" (Bie lke, brief7 j uni 19 11 ).
Bevriende plantagedirecteuren stelden
ruimte beschi kbaar voor kerkdiensten. Na een
aa ntal bij eenko mslen. kwam echter niemand
meer opdagen. 17 Ze lfs de Ja va nen in de geva nge ni s we igerden n~w,.d e d i e n s t te komen. "Boten
purun ' [wc willen ni et] ze iden ze. Bi clke vroeg
zich afwaarom de Javanen re ligie us niet te beïnvloeden waren. Op Java was dat volge ns hem
wel anders. Nach tenlang konden ze praten over
re ligieuze za ken. 'Ze ku nnen toc h tenminste
aa nhoren wat ik te vertellen heb' ,- verzuchtte hij
in zij n jaarverslag - "ook al zo u het maa r uit
nieuwsgierigheid zij n!'
Een hele kleinc groep christelij ke Java nen
wis t Bielke ro ndo m zijn gezin op Leliëndaal te
verza melen. Hij huu rde enkelc Javaa nse manne n met hun vro uwe n 0 111 op de cacaogronden
va n de ze ndings post Lcli ëndaal en als hui shoudelij ke hulp tc we rk en. Voo r een deel waren het
chri stenen uit Nickcric en voor een deel mosli ms. die spot en tegenwerking va n hun landgenote n trotserend, naar Leli ëndaal wa ren ge trokke n. Belwl ve deze arbeidskrac hten woonde ook
Nit i Pawiro met echtgenote in Leliëndaa l. Deze
chri stelij ke groe p van zes tot tie n personen hield
regelmati g godsdiensti ge bijeenko msten. Ook
een Javaanse opzichter, die reeds in contact
stond met een Creoo lse christengemeente aa n
de Cottica, bezocht de bijeenkomsten regelmati gcn zou ga uw gedoopt worden (Bielkc, brief 8
november 19 12).
Behalve de straatpred iking van Bielke en de
huisbezoeken van Niti , werden zondagsdiensten, bijeenkomsten op doordeweekse dage n en za ngoefe ninge n ge houden. Een keer per
maa nd was cr een Grote Zondagsdienst. Deze
w~rd ook bezochl door belangs tel lenden va n
om liggende plan tages (Jaa rverslag. 19 12). r ~
Voor dc zendeling waS een dienst zonder za ng

cen anomalie. Ma:lr dal kon voorlopig nicl anders: ' da dic ältcrcn Java nen sich sehr scll\ver an
unserc Tonska la lInd Melod iën gewö hncn
können'. De jongeren zo nge n al beter. Er za l
lTluzick in dc toekomst. Ook ziekenhui ze n en
geva nge nissen we rde n met een bezoek vereerd. IQ
Gemeenteleden va n de evangelische bro edergemeente we rden ingedeeld in zes groe pen:
ongcdoo plcn. doopkandidaten. gedoopten,
avo ndmaalkand idaten, communicanten of
avondmaa lgangers en zij die in zonde waren gevallen en (tijdelijk) ware n uitges loten va n
avondmaal of andere bijeenkomsten (Lenders
1996: 104). De evangelische broedergemeente
ga f hoge pri oriteit aan het oprichten van scholen, omda t onderw ijs de bekeringzeer ten goede
kwam. Vooral het leesonderwijs was va n essentieel belang. Gele tterdh eid stelde bekeerli ngen
in staat de bij bel te lezen of voor Ie lezen
(Lenders 1996: 105).
Het is niel duide lijk wa t onder ongedoopten
wordt ve rstaa n. Hi eld deze categori e all e in Suriname aa nwezige Ja va nen in. dan kwam het
aa ntal ongedoopten wa t de Ja vanenze nding be
tre ft in J 9 J J op 8000 personen te staan . En voo r
19 14 op enke le honderden meer (Jaarvers lag
J 9 13). Het aa ntal gedoopten bedroeg eind 19 14
in to taal 35 personen. En het totaa l aa ntal
·POegebefohlenen' (degenen die onder daadwerkelijke invloed van dezelldings tonden) was
53 personen. Dat is krap driekwart procent va n
het totaal aa ntal JaVtmen in Suriname op dat
moment .
Hel was niet zo dat iedereen die het wilde,
ook gedoopt we rd. Elke belangstellende werd
zorgvuldig geballoteerd. In 19 13 we rd en twee
doopkandidaten uit Spierin gs hock va n de doopI ijst gevoerd omdat ze opium ve rslaafd bleken te
zijn .20 Deze teru gva l stond ni c l op zichzelf. Gedurende de ja ren waarove r informa tie is ve rzameld wordt ell e/ij ke ke ren melding gc ma<lkt
va n terugval. van tijdelij ke of d e fin ~ve uitM

Geen bos gerooid, //laar eell /mo//l g(Teld
sllliting,, 21 In enk ele gevall en was de bemoeienis
van een vro uw de oorzaak (Jaarvers lag. 1914),
O ver bet algemeen keerden voora l de vrouwen
zie h tegen de bekeerd ri tl V<ln de ze nde lin g (Jaarvers lag,. 1915;1916).
Het beïnvloeden va n Javaanse kinderen
ging via de reeds bestaande sc ho len van de
evange li sche broedergemeente. zoals in Frederiksdorp, Wekelijks werd ook aan heil les gegeven in bijbelse gesc hi ede ni s met toeste mmin g van de ouders. I-Iel enige voorbehoud
van de ouders was de belotle dat de kinderen
niet gedoop t zouden worden (Jaa rverslag.1911), Helaas gingen alleen jongens naar
school. De meisjes \verden daar nog verre van
gehoud en (Jaarverslag. 1913),

Ct tRI ST EN WORDEN

Een va n de meest opmerkelijke versc hillen tussen Ja v~a n se moslims (die tol de Shafiïtische
ri cht in g:;; van de islam behoren) en de christelijke lidmaten van de evange lisc he broederge meente is de besnijdenis van jongens. De besnijd en is markeert niet alleen de overgang tot de
ado lescentie. maar ook lot de islam . Een vall de
onderdelen van de besnijdenis is het uitspreken
va n de ge loofsbelijdeni s door degene die besneden wordt (Kern 1947: 24: Koentjaraningral
1985: 119), Christen worden is ee n minder Îngrijpende gebe urt en is, De doop ze lfis een haast
symboli sc he handeling.
Een ander verschil tussen islam en ch ri stelijke evangelisc he broedergemeente is de toelating tOl de ge loofsge meensc hap. Iedereen kan
n10slim worden als hij/zij de gc loof.~belijde ni s
maar correCI zegt. ~ l Niet iedereen wordt toegelaten tot dc evangeli sc he broedergemeente. De
doopkandidaat moel van onbesproken gedrag
zijn anders wordt hij /zij niet op de dooplijst geplaa tst. De toekoms ti ge dopelingen worden ook
op hun karakter getest. De overgang va n
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ongedoopte naar doopkanclidaat wordt gemarkeerd door de uitnodiging 0111 doopvoorbcreicli ngs lessen te vo l g~n. Voor vee l
Ilieuwkomcr~ waren deze regel s vc rwarn::nd.
waardoor hel arllltal toehoorders zeer
fluctueerde . Somn1igen vroegen reeds na de eerste bijeenkomsten 0111 gedoopt te worden, Op
eigen initiatie!' begonnen ze ijverig de geloofs belijdenis te leren. die in de islam de c~rs l c
stap is tol hel ll1o~lim worden, De ijver ver~
dween als de ze ndeling niet meleen lot doop
overging.
De voorbereidingst ijd lOl de doop was afhankelijk van de vorderingen die gernaakt werden en het gedrag v(ln de doop kandidaat. Bij
onaangepast gedrag we rd de kandidaat van de
dooplijsl geschrapt. Degenen die qua karakter
een zwakke indruk maakten, werden ook niet
gedoopt. Ze moes ten sterk z ijn om de spot en

Nifi Karwp{f\!"iro

96

S.vlvÎa M. GOOS}vÎt

tegenwerkin g van hun mos lim landge noten te
kunn en weerstaa n (J aarverslag, 1927). Als ee n
gedoo pt ge mee nt e lid z ic h mi sdroeg , werd hU I
zij uitges loten va n kerk e lijke en and ere bijeenkom sten. Voo r de ze nde lin g en eva ngeJi sl was
chri sten wo rden met name de Tien Geboden erkenn en en naleven.
Wie zij n de ee rste Javaa nse moslims di e tot
chri sten gedoopt zij n? De be kend ste z ijn de gewezen safllri Nit i Paw iro en z ijn leerlin g, later
ook zijn vro uw. ln Nic keri c wa ren he! voora l
kenni ssen van N ili en hun vrouwen. O p Le liëndaa l en omgev in g degenen di e op hel cen trum
ze lf woonden, buurtbewo ners van de kl eine
chri stelijke nederze tt ing die door bemoeieni ssen van de ze nde lin g was ontstaan en
enk e le opzichters o p nabij ge legen pla ntages.
Vooral ex-sa ll l r i en fam ilie leden van de reeds
gedoop ten be hoo rd en to t de vas te kern (Jaarverslag 1927). Tot het jaa r 19 14 was bij de
Java nenze nd ing nog geen Avondmaa l gev ierd.
De Javaanse chri stenen waren nog vee l te kort
chri sten en bove ndi en zo u hct H. Avo ndmaal
zond er zang gev ierd moeten worden. In Nickeri e echtcr is doo r de communica nten a ldaa r
we l het Avondm aa l gev ierd en we l met de Creoolse ge meente (Jaarve rslag t 9 14). Op Le liënda a l werd e ind 19 15 voor het ee rst het Avond maal gcv ierd op verzoe k van de evange listen. Er

waren acht communicanten.
De zan gb ij eenkomsten werden o p maa ndagavond gehouden. In de li edboeken zijn li edteksten opgenome n di e doorspekt zijn met oudJa vaa nse en Sanskri et woorden. Dat begrepen
de eenvo udi ge J ava nen ni et. De zende lin g en
eva nge listen gin gen vervo lgens er toe ove r de
liedt eksten te verkl aren.
In 1925 sc hreef broeder Lari seh dat het
moe ilijk was de chri stelijke beg rippen va n bijvoorbeeld lie fd e, ge loof, vert rouwe n, he l en
dui vel aan de Javanen uit te leggen. Z ij begrepe n
daar heel ande re din ge n onde r. Voor hen was
c hri sten wo rd en: het binn engaan in het Ve rbond

van de chri ste lij ke kerk . Het belangrij kste, aldus
La ri seh) was om Java nen duid elijk te maken dal
ze zich ni ct bekee rd en lot het chri stendom, maa r
tot Jezus (Jaa rve rslag, J 925). Van Javaa nse
zijde was begrip voo r het chri sten wo rd en van
land genoten nauwe lijks o p Ie brenge n. Dat was
ni ets voor Javanen. Immers: 'N ur di e Holl änder
(Euro päe r) sind C hri sten. Du kannst doch nur
den Islam ve rl assen, wenn Ou e ine
ent sprec hende financie lle Ent sc hädig ung da ftlr
bekommst' , is hun menin g (Jaa rverslag, 19 14).
Na 1925 werd de lijst met doopka nd idal en nauwe lijks aangev uld. Er was duid elij k sprake va n
stil stand in de ke rstenin g (J aarvers lagen na
1925).

C HRtSTEN ZIJN

Chri sten z ijn betekcnde be re id zij n de verplichte of vrij willi ge ge lde lij ke kerke lijke bij dragen te sto rten of a f tc dragen. Maa r, zei
Bielke, dat was he lemaa l ni et zovee l verge leken
bij dat wat z ij in hun land aa n de ' Mohamm edaanse Pries ter ' moesten beta len. Chri sten z ijn brac ht onbedoeld veranderin gen teweeg. N iti Pawi ro overl eed in Nickeri e op 20
augustu s 19 14 . Toen ve rvo lgens Bie lke het
hee ngaa n va n de eva nge li st meedeelde aan ee n
Javaanse chri ste n di e Niti goed ke nde, begon
deze te beven, sloeg z ijn handen voo r z ij n gezicht en gin g huil end naar hui s. Bielke vond dit
een teken dat N iti zee r ge liefd was, maar oo k
voor de persoo n in kwesti e ee n goed teken omdat hij emoti e toond e. ' Java nen kunn en met
stoïcij nse rust e n een strak gezicht de meest o pwindend e mede delin ge n doen of aanh oren', a ldu s B ie lke (Jaa rvers lag, 19 t 4).
In J 9 15 werd voo r hel ee rst ee n kl e in ITl eisj e
door haar vader a ls pl eegkind aa n de Javaanse
eva nge list afges taa n om te voorkomen dat z ij
ten ond er zo u gaan aan de slecht e in vloed van de
plantages3 menlevin g. De vader behoorde tot de
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'Sarckat Is la m · ..!~ een religieuze afdeling te r
ve rsterking va n de islam op .Iav;'1 (Jaarverslag.
19 15). l1 e ha lve het kkin e me isje we rde n ook
twee zwerven de Ja vaa nse jonge ns in Leliëndaal
ondergebracht. In 19 1X we rd het eers te kind uil
c hri s telijk e oud e rs gedoo pt. In het ze lfde jaar
we rd h..::t kind crhui s Le li ëndaal gco pcnd Y

g ing cr welir ecnl..' vangelist hCl:!l . De aandadll
ri c htt c t.ich vooral o p Walde.c k waar de IT'ICeslc
christen Ja vane n woo nde n (Jaarverslag.1915).
De evangel iste n stc.::lde n meerdere ke ren dat
c hri ste n zijn hetzclf'e/ e was a ls . . Illl lri z ijn (Jaarvers la g, I (>27). ~(,
li et vie l nie.1 mee 0111 al s Ja vaa n christ~11 Ie

Chri sten 7ij n betekende reinh eid. Over deze

zijn under mosIim Javanen. De CO Il rront a l i I..! tLi S-

en andere chri ste lijke deugden wcrd gCSprok<":l1
op 7ondn gavo nd ell di e bedoe ld wa ren a ls
the ma -avo nd en. Ovcr re inh ei d bijvoorbeeld
werd ope nh arti g cn met nadruk ges proken over
dc ele mcnt a irste beg rippen. zoa ls' hel is aa n Ic
raden na h CI dngclijks bad sc ho ne kl ere n aan te
trekk e n. Maar ook ongediel1e mag op geen e nke le manier door een c hri s ten geduld worden. '
Javaanse c hri s h.: ne l1 we rd bijgebracht dat re inhc id van hel hart ook uiterlijk gez ie n moes t wo rden (Jaarverslag 19 1R). Op and(' re zo ndagavonde n we rd en bijbelbes prek ingen ge houden
oCwe rd ee n gC7c1sc hapss pc l ges pec ld. De za ngbijecnk oll1s tl! n waren o p l11aanda gavo nd.
Ja va an se chri ste nen wcrden z ic h langzamerh ,md bew us t van ecn zo ndcbe sef. Hi erove r
sc hrec rl3i clk e: 'Ze plegc n geen ec htbreuk Ill ce r
en ste len nict mee r willen ze zeggen . \Vant hoe
kanj e mcnszijndc ni et zondigen?' Over de ont;
wikk e lin g van ee n christelijk gewe ten geeft
Bielke het volge nde voo rbeeld . Een l11 al1
biec htt e zij n oneerl ijk he id o p. Hij had. toen hij
nog mos lim was. geslO kn bij de linlla Kersten.
Hij had twee l\CIills omgewo nden en voo r eén
betaa ld . De ve rkope r kreeg de he lft van hel bedrag dat d e gl:sto len kaill kostIe. De man g3r
Bi el kc f. 2.- om aan dc finna Kersten terug te

se n deze twee. ca tego ri eë n ge l ov i g~ n was so ms
zee r vija ndi g. Op de markt va ll Mari ënb urg
werd nict gekodlt van (!li tuinman va n Lelië ndaal. omdat de vnlchten uit dc tuin va n de
ch ri sten lcraal' ko men. Christe n Javanen werden
doOI' andere- Javanen ge meden (Jaa rve rs lag.
19 13). De vij a ndi ghei d ko n bizarre vorme n aannemen. In 191 8 h\!e rs tc een gri epepide mi e. Vclen ovcrkck n. ook christencn. In Nic kerie kreeg
ee n Ill osl im \ rouw, moeder va n een van dc kin deren die in het kinclcrhui s Lc liënd::\al woonden.
griep. Ze overleed als gevo lg va n de grie p. De
islamitische buren w ilden het lijk va n 'dit varken' ni et aanraken. De evange li st moes t naa r d e
co mmi ssa ri s toc 0 111 hulp, want alle eilri stcil lllannc n hadden ouk dc g ri ep. De cOlll mi ssa ri s
stuurd c een aantal gestraft en o nd er toez ic ht V<ln
eCIl o pzicht er na ar het bewuste hui s, die vc rvo l-

bctalen(J aa rvc rs lag 191 8).
C hri ste n blijvcn was een zwa re t.lak voor
jonge chri stene n, voo ral voo r hen di e vcr va n
Leliëndaal woonden. Daarom we rd het belan grijk gevo nden dat ee n cr evangelist tcr
plekke was. S inds het ve rtrek en daarna het
overlijden van Niti Paw iro g in g het bergafwaarts met de gemeen te in Nickerie. In 19 15

gens het lijk begroeven (Jaarve rslag, 191 8).
Na meer dan ticn jaar zen din g vroeg ze ndeling l3 ie lk e gL'z ic ll de moeiza me kerstcning
z ich af: ' 1l all en die paar Mohammedancr.
welchc L.U Ill Christ we rde n sic h ellt sc hl ossen,
lautere lJeweggründc'! Oder war cs nUl'
S pec lilatio n aur irge nd eillen Vor\cil odl.!f

Il ilk'"
In [920 waren cr [6.000 Ja va ne n in Surina me en ongcveer 90 Javanen die onder in vloed
va n het chri s tene/om va n de evange li sc he
broedergemeente slondcll. d e ged oo pten meegerekend. Dat was 0.6 % (Jaa rve rslag 1919:
[920). De wei ni ge c hri s ten en kenden in mat cri ce l o pzicl ll voo rspoed. Voorn I in Mariënburg.
was dc houdi ng. ten o pz ichte va n de aldaar wonende chri stcncn ve randerd . Zc werdcn ni et
1
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mcer bespol. Ook d c zende lin g werd niet m cer
a ls tweed eran gs Europeaa n gezie n. Maar deze
houdin g was van recente datum en wel s inds de
ze ndeling ee n moto rfiets beza!. Een zendeling
in goeden doen. daa r kon van geprofiteerd worden (Jaarvers lag 1924)."
VR OUWEN : AC IITER DE COU LI SSEN

Over he t a lgemeen worden Javaa nse pl a ttelandsvrouwen mos lim wan neer zij in het hu we lijk treden. Wannee r bruid en bruidegom in
dc moskec in het bij z ijn va n getui gen de geloofsbe lijden is ujlspreken, is de bruid m os lim
geworden, d e b ruidegom is dat a l (Gee rtz 1960:
55). Voor vee l vrouwe n z.:'ll dal de eerste en laatste keer zij n dat ze in een moskee ko men. Hoewel hel op Java n iet gebruikelijk is dat vrouwcn
dcsembah-"/lI1sf~ uit voe ren in de moskee, is het
ee n mi svattin g te geloven dat het binnengaan en
de gebeden uit voere n hun ve rboden wordt
(Koentjara nin g rat 1985: 388). In de Javaa nse
boercnsamcnleving spee lt de vro uw geen prominente rol in het openbare, soc ia le en politieke
leve n (Koentjaraningrat 1985: 139). Ook bij de
re li g ieuzc he ilm aa ltijd en (slame/an) zi tt en a llee n mann en aan. MaM dege ne die besli st ofen
wannee r deze bijee nk omst gehoude n wordt en
wie de gasten z ullen z ij n, is de vrouw des huizes. Bovendi en is z ij degene die zo rgd raag l dat
de gerechten bere id worden. De statu s van een
vrouw wo rd! volgcl1sAnn Stoier ni et zozee r bepaald door de rechten e n plichten vastgeleg d in
het reehtssystcem, ook ni ct door het participcren in soc iale en politieke za ken , maar door de
mate waari n z ij co ntrol e uitoefe nt over de s trategische econom isc he bronnen van de samenl ev in g (S to ler, 1977 : 100- 102 in Koe ntjaranin gra t
1985: 349).

In Suriname bestond tot midden jare n twintig va n de twint igs te eeuw een grool vro uwenteko rt o nder de Ja vaa nse bevo lking. Dat leidde

tot allerlei misstanden . Zowel in brieven als in
jaarvers lagen werd door de ze nde lin gen mel -

ding gemaak t van het lage zedelijk peil en de
ontrou w va n Javaa nse vrouwen (Jaarverslag
19 16; Bielke, brief 19 11) . De zendin g ri chtt e

zich eigenlijk op mannen. Vrouwen worden terloops ge noemd of cr wordt over het algemeen

denigrerend ovcr hen gcsproken.29
In veel geva llen kwamen mannen terug op
hun bes li ssi ng doopkand idaa t Ie wo rden of
überhaupt de sa menkomsten nog bij tc wonen
o mdat hun vrouw dat ni et w ilde of ni et mee-

werkt e. Zij werden weer moslim (Jaarverslag
19 14; 1915; Jaa rvers lag Peucker 1927). Ove r
he l algemee n waren de vrouwen Il iet c nth o us iast
over de c hri stel ijke activiteiten va n hun mannen
( Lariseh, brief 1924). ook al s de mannen alleen
maar toehoorder wa ren. Ze g in gen soms zclfszo
ver dat ze met kinderen e n a l én dc he lft va n het
interi eur de benen nam en . Manlief vo nd bij
thui skom st ee n ha lf leeg hui s (Jaarvers lag,
Larisch 1927). In tege nste llin g tot de pass ieve
ro l va n dc Javaan se l1l os lim v rou wen in ope nbare religieuze aange legenh eden, werd haar bij
het chris te n worden een acti eve rol toebedeeld .
Ook z ij moest doop voorbereidings lesse n volgen, aan za ngdi ens ten meedoen cn plaats nemen
in d e kerkbanken . Z ij werd ged wongen haar ro l
in re li gieuze zaken te herdefiniëren.
Wanneer broeder Emé na een kwart ecuw
zcnding onder Java nen in Suriname de ba lans
opmaakt. bedraag t hct aant al gekerstenden
honderd vijftig perso nen in 1934. Dat is nog
geen half procent va n de 30.000 in Suriname
woncnde Javane n.
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De empirische gegevens waarDp dit anikel ~ebascerd is, ,l ijn ;;Ifkomstig van het Archief, an het Zeist\"r Zending~ge I1l)\l t 
schap, dal ligt ge(h:ptlileerd in het Utrecht se Archief. Ik dank Ilei117 A~mus voor hct in leesbaar Duit s ornzet1l'n van drie
belangrijke brie\'cn.
In I (j03 schrij n zendeling Richard VOl1llaire dic in Nedcrland \'el"hl ij ft. brieVt'n ;wn zijn superieuren ovcr dl' wenselijkheid van zcndingçmdcl .I av;;lncn in Suriname, Op het Congres v;;ln 190~ gehouden in Dcn J'laag is reeds overde/l! niellwl'
zendingsactiviteit gesproken (Voullaire, brie\ en juli 190J).
Schriftelijk deelt broeder Voullairc mccdat erwelisw:laretm donatie. 'cen bouwsteen'. in kas is van l'('ll /i.:kerl'l11eVl"(ll1W
Insinger van I: 5000.-. m:1ar dal dil bedrag niet gcnoeg is om het salaris van een I:l'ndeling geduremk lange tijd te
garanden:n (Voullaire. brief II september I (jOJ).
f let onderscheid wordt naderhand ook aangebracht: de Ja vaanse 7ending ~:ll bdwrl'.n lOl de' Neue Mission' .
Intu s~en hl'l'ft Il1I'\TOlJW Insingcr brol'.(kr Vü\\l\aire geschreven en stelt vragi.:n in de trant van: of ck lending onder
Javan<.!n nog wens<.!lijk is en hoevcel geld er nodig is naast de toezeggingen van het Morton kgmll. Hoeveel is cri..'igl'nlijk
in kas \oorde bl'wusle /.ending'? Hij antwoordt: Ja, dl' 7cnding is li.:cr gewenst en met ei.:n bedrag van r. 25.000,- kan lil
c..:n begin gemaakt worden. Momenteel is VOor dit doel r. 5.200.- in kas. De uitbetalillgl'n van hel Mortonll'gaatlullen
nog tW1'1' tOt drk jaar gedl>neerd wordcn, maar velen maken daarop ook aanspraak (Voullaire, brief 12 november 1(04).
Tachtigjaar lHtl.:r zouden Javaa nse mannen aan Verhey & Van West<.!rloo (19S4: 29;35;44) over di<.! periode zeg.t;cn dril
opiurngebruik l'n dobbelen hun favoril,te bi.:zighedcn waren. In het inlet"vkw dal Verhe)' & Van \Vesterloo metlllevrouw
Djojodikromo, oerden ( 1984: 44) verkbrlrl zij een l'n andi.:r. Zij zegt: . De Javanen waren daar niet (:l:ll volk g<.!wel'st, dat
was lli..'t probleem. Ze kwamen vnn wel 350 verschillende plaatsen. iedereen deed wat hij zelf wilde' , MI.!! :lnckrl'
woorden. l'r zat geen structuur in dl.! Javaanse gellleellsl.:hap.
Javanen die naar S UrinJI11e k0111l'n, behoren grotcndcels lot de IIgalllu jau '(I (Javaanse godsdienst). Dl' religieuze opvaltingen van tk aanhnllgl.!rs vormen sarl1en ei.:n geïJl1egreerd gehed van pr~-hindoeïstiselli.:, hindoeïs ti~l'he en islamitisehi.:
e!cmellli.:n. waarin magÏl: een bijzondere plaats inneemt (Koentjaruningrat. 19R5: 316), Gcioofsul'vaningen worden
vooma1l1e1ijk l1111ndeling overgedragcn, hoewel een deel ook 01' schrift gesteld is. De op schril1 gestel<lc kenni s is vonr
eell groot deel voorbehnlJtkn aan rdigiell/c specialisten, rciigieu/e ambtenaren en leraren van mystieke bcw<.!gingell
(Koi.:ntjaraningrat. 19R5: 324).
VOlll"al deLe ex-islamitische-school leerlingen, .wlllri. zijn ontvankelijk voor de lmoJ:::.chap van ue zi.:llueii ngi.:n . Enkek
wordcrt al in hi.:t begin v.m dl' zendingsarbeid genoemd: Niti Pawiro, cll' rnamlol.!r van Man Trésoro0<.:<10 van Nickl'rie.
Z~stii.:n jaar later geel! het jaarverslag (1927) door e..:n andere broe(kr geschreven een gelluanci.:l'rder oordeel over het
i"endingsveld. I lij stelt:' Man IllUSS sich bei dcn Javancn immer vor Augen halti.:rt, d:1SS sic \'crpnanLI wonJ.:-n sind und
das~ dii.:ser Prozess nicht ohne schädliche Folgen an ilmen voriibcrgegangen ist. Autorit:itsperso!len ihr<.!r cigeni.:n Rasse
gibt es hier nichl, unrl die hii.:sigen Autorit;itcn sim! ihnen wesensfremd und werden nicht inneriich voll ani.:rkannt'. Maar
tegenover<li.:andcre voikcil in Suriname voelen de Ja v:lnen zich el'n i.:enheid. HllJl religie draagt uaar in grote I\\ale toe bij .
Zijn ze christeIl geworden dan 7ien ze in dc persoOlI van de z<.!ndding en evangelist de vertrouwenspersuon die ie
ontberen. Ze verwachten niel a\h:cn geestelijke raad en ondersteuning maar ook materiële (Jaarverslag 1927). liet is
daarom het helcid. gek t op di.: Ja vaanse aard. evangelis!en .wn te stellen die niet jonger lijn dan JOjaal". Jongelui kunnen
geen invlot:d uitoefenen op oudercn.
Broeder Bi clke is dan nog niel in Suriname. Hij I"lrri\'cen in mei 1909.
Hel Nederlands Bijbelgenootschap heeft 104 geïllu streerde Calwer bijbclvcr1e1lingen uitgedi.:i.:ld in Amsterdam aan de
naar Suriname reizende Javaanse emigranten. De meeste van dele boeken zijn overboord gegooid.
Dat was het kerkcraadslid dt" heer Deut l (Bielkc, L.j.:J2)
Aan zoveel rnog,clijk personen - ieder naar gave en talent - werd een taak g~geven (Lenders 1996: 21).
Belangrijke overgangsritueicn van iwnlwngers van de (/gall/aj(/\\'(/ zijn die van besnijdeni s, huwelijk. zi.:\'e nd~ n1'.land:::.
lwangcrsclwp. geboor!..:' en dood . Ze worden op zijn minst vergezeld van hel plaalsen van sajên (ollers) en hd houden
van een SI(l/IIt'lall (heilmaaltijd) (Geertl! 960; Koentjaraningrat 1985; Guoswit 1990).
Van Kasandi en Niti Pawiro zijn brieven in het Ja vaans bewaard gebleven. Ik heb kopieën van de brieven alm Hein
Vruggink ter hand gi.:steld. I lij beri.:idt eell publicatie voor,
Vanuit I krrnhut wordt aangedrongen op regelmatige berichlgeving overde vorderingen van de kerstening. In Nazareth,
P('nllsylvania in de Verl'nigdl.' Staten. is zuster Haas begonnen 111i.:t een inzameling op ham 7ondagssehool voor het
levl.!nsondlorhoud van Niti Pawiro , En o fNit i zo goed wil z ijn hatlr eens te schrijven.
Over het algemeen lijn de plantagedirecteuren niet zo happigop "Zcndelingen die wil len bài.:ren , Aa n hen wordt gezegd:
' Ik houd niet van JavanenJ.iechri1>lenen zijn en die Hol lands kunnen praten' en ook ° Laat ze met rust, /ij hebben nok hun
geloof' ,
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! 8. Aan de bijeenkomsten door de weck en de zangoefeningen nemen eigen lijk alleen degenen deel die op het centrum in

Lcliëndaa\ verblijven. Teksten uit he! Oude en Nieuwe Testament dienen als uitgangspunt.
19. Zowel bezoek aan geva ngenen op Mariënburg (licht gestraften) en in Nieuw Amsterdam tt.waar gestraften) als aan zieke
Javan en in ziekenhuizen op onder andere Marië nburg en Man Trésor en in Paramaribo staan op hel programma (Jaarverslag. [9 r (j. Daarmws! worden ook bezoeken gebracht aan 's Landsgrond en dc leprozerieën Chatil10n en Bet IH::sda. [n
hctjaarvcrs lag van 1915 geen Biclke een idee hoc een ziekenbezoek in het ziekenhuis van M:lri~nburg verloopt. I-Iel gil3t

20.

2 1.

22.

23.

24.
25.
26.
27.

hier om jongelui die nog niet zo lang in Suriname wonen : ' . .. sedert weken hebben we weer eell.'l.1/Jtal belangstellende
coehaorders. Maar zodra de klok vier uur slaat, en cr 'Eten!' geroepen wordt. moel cr bijzonder sne l 'amen' gezegd
worden, omdat de zieken niei meer te hot/dell zijn. Iedereen stormt dan met de etell skom naar dc galerij van waaruit al
minutenlang de get/r van ge kookte rijst vele toehoorders zodani g prikkelde dat ze zeer onrustig op de grond heen en weer
bewogen'.
De gedoopte opzichter van de plamage wist van die verslaving, maar heeft niets aan de zendeling daarover gezegd . Eerst
wanneer hij zelf in dc knoei kom! en hij ten overstaan van de gemeell1cledeJl terecht gewezen wordt, vertelt hij o\'cr de
misstAp van l ijn plantagegctlOlen. Wat is cr precies gebeurd. De opzichter was namelijk weer begonnen tC dobbelen. Dc
geruchten dtwrovçrw:lJen Bielke al ter are gekomen. maarhij kon hem niet betr.appen. De zende lin g kondigde zijn komst
immers altijd aan . Op een zondag komt hij ec hter onaangekondigd aanfietsen. De vrouw van de opzichter ziet hem
aankomen en rent naar achteren terwijl ze van alles rocpt. Bielke loopt zowat nog hardernaarde woningen toe. Wanneer
hij ter plekke komt, treft hij een kring van spelers aan en de opzichter komt uit een van de huizen aangeslenterd. Maarde
manier waarop hij kijkt en zij n houding vermden alles. Hij krijgt van Bielke een les in goed gedrag ten overstaan van de
goege meente en he111 wordt gevraagd de volgende dag naar Leliëndaa! te komen. Inderdaad meldt hij zic h de volgende
dag, na dc twee urcn durende wandeling vanafSpieringshoek afgelegd te hebben. op Leliëndaal. Hij ondergaat gewi!!ig
de vennan ing ten overslaan van de gehele christengemeente. Sindsdien bezoekt hij regelmatig de bijeenkomsten. Maar
alleen God weet wat hij uitspookt, want hij kijkt nog sc hich tig (Jaarverslag, 191 3).
HetLclfde lot tren de opzichter van Rust & Werk. Hij verliest zodanig gezicht dat hij naar Paramaribo vel1rekt. Hel gaat
nog harder berg:JJ\vaarts mct hem. Ten einde raad stuurt hij zijn vrouw naar 8ielke toe om raad en hulp. Hij krijgt op
Bcekh ui zen een baan. Sindsdien houdt hij zich aall de regels en bovendien: 'ja. cs ist Zll spüren. dass durch seine Einnuss
die Beekhui zener Javanen zugänglicher werden als bisher' (Jaarverslag, 19 I 3). [en ander voorbeeld is de opzichtcr van
plantage Geycrsvlijl. Hij is een gewezen sa n/I·i. (Omdat de santri kunnen lezen en sc hrijven worden ze meestal ah;:
opziChter aangesteld. Ook horen ze bij de eersten die zich voor het christ endo m interesseren) . Hij krijgt van Bic:lke ecn
bijbel in het Javaa ns en is middelpunt van een kleine kring belangstellenden. De up7ichter van Geyersvlijt raakt cchter
steeds meer onder de invloed van een islamitische groep in Paramaribo . Eind van hel liedje is dat hij openlijk zij n
sympathie met de islam toegceft en zijn stap aldus legitimeert: ' Ik wil geen christen worden. Ik zal door christen te
worden mijn vader. die als vrome islamiet gestorven is, te schande maken. Ook als moslim kan ik God dienen' (Jaarverslag, 1913). Eigenlijk vanafhetjaarverslag van 1911 komen meldingen van christenen die weermoslim geworden zij n.
In de Wetboeken van de Shafiïtische school wordt besnijdenis beschouwd als I!'ajih of verp licht en wordt daarom ook
ngislamake (iemand moslim mak en ) genoemd (Koentjaran ingrat 1985: 359; Kern 1947: ( 1). De Shafïïtische wetschool
is dominant in Zuid-Filippijnen , Maleisië , Zui d-Thailand, Zuid- fndia. Zujd- lmn (BAhrein regio). Zuid-Arabië
( Hadramaut). Oost-Afrika en in Daghustan (Centraal Azië). De dric andere Wetscho!cn zijn de Hanafitische, de Malikitisehc en de Hanba!itische Welschool (Koentjaraningrat 1985: 441 ; Hitti 1970: 39R).
De geloofsbelijdenis is de eerste van de 5 geloofszuilen van de islam. Dil zijn de eerste woorden die een pasgeboren baby
inge fluisterd wordt en ook de laat ste woorden in het grafbij de overledene. Tussen deze twee gebeurtenissen worden
deze woorden onnoemlijk vaak herhaald. De 1l10din of muezzin roept vijf keer per dag de geloofsbclijdenis vanaf de
minaret. ' Islam has gcncrally satis tied itselfwith 11 verbal profession' , zegt Hitti. Als de geloofsbelijdenis wordt ondcrschreven en uitgesproken wordt, is de persoon nominaal moslim geworden (Hitti. 1970: 130). Een echte moslim houdt
zich ook aan de andere 4 zu ilen: 5x per dag hct voorgeschreven gebed bidden, het vasten in de ramadan (vastenmaand).
de aalmoes geven en de bedevaart naar Mekka maken.
De Sarekat Islam is de politicke uitbouw van de Muhammadijah beweging, ,,("n orthodoxe islam beweging opgericht in
1912 door een tenJggekeerde hadji (Geertz 1960: 126).
Er wonen nu al vijfkindercn op Leliëndaal.
Als hindemi s wordt vooral ervaren dat overal bekend geworden is dat de ch ristelijke zeden alle kwaad verbieden (bt
lTloslim zonder gewetensbezwaar mogen doen (Jaarverslag 191 R).
Velen kwamen vragen om kleding om de zon dagsdienst bij te wOllen. De zende ling had inderdaad tweedehands kleding
ter beschikking en honoreerde de verzocken. J-Icl \V.as tc voorzien dat hij bedrogen zou worden, geeft hij toc. Wal was nu
het gcv<ll? De kerkgan gers gingen mei de kleding naar huis. De volgcnde zondag delen ze mee dal de kl ed inggestolell is.

Geen hos gerooid, //Iaor eell boo/ll ge\'(!{d
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of Le ahjeblieH ,lIlden: mugen hcbbcn. '(icen b.:zwaar'. Legt de 7cndcling. Ilij geen wcel" kkding. maar dirc,-·t na d<..'
kerkdienst \\'ordt cl . .• kcrkgang,'r~ in d.:- gckcnde kleding gC\ raagt! naarde \\crlLl1m:rlC kllllll..'n. 'OfLl..' dl' kkding a:m de
s pijker \\"ilkn hangen en hun eigl..:l\ kleding \\ 1..:1..'1" aantrdken. Volgcnde weck /ijn dl' U ct"en \\'t'er t"'T beschikking'. D ....
kleding bkd'daar inderdaad hangen tot dc \ ulgcl1ck /omlag. 'Áufdiese \Vei~e karnen eine gan/c AnLahl unterdell S\.'Iwll
VOtl (jO!les Won' (J,l,lt"Vl'rslag 192-l).
2,1.(. Op J<I\';I wordt de solah (sulaf! ofhcl g<..'bec\. de tweede mil \'an de i:·darn, aallg.:dllid me! de 1enn sClllhuhyallg (Ko""IlJjaranÎngral 19115: 3~(1: K':l"1l 19H: 36).
29. ·S...:hwierig iSl cs, den rr:llll.:n niillcr /UkOIll1l1CIl. Sic \'<..'r~\!.:hc nill eist ni.:1l1, worllill ö sich halldd\. mier llb,'r ~ie ~agc ii.
da:-.~ sie dlllll111 d,lZll seiel1. In illr':J11 ganzen Denken sim\ "ic cbl..'n z lIlillsl'lb:.tiindig. [:. i:-.1 wohl kalllll 'lll/lIndlllll:l1. dass
cin..: Frml se.lb:-.üintlig ZU111 Chrislcntutn tih.:rtrcten wint. In sokhen Sachen l"ulgell sieden Miinnern. leh Iwbe 111idl daruill
allch nUf sd1l.: n llIll die Frau .... n bellliiht' (.laan erslag Peud;.er 1925).
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Karel Steenbrink

Herbronning als uitzuivering tussen islam en
javanisme. Twee tegengestelde biografieën

T

ijdens eell korle reis vall drie weken naar
Suriname in maar/ /999 kon ik kellnismaken mei twee extreem verschillende omwikkelingen \'GlI JavaO/lse religiositeit. Bil/nell ééll
pUlIilie kwam ik een persool1/egen die ::ich via
grondige kennismakil/g II/el het moderne s talldaard Illdonesisch en boeken \'011 de vereniging
Persa/uan Islam lIil lIel Jal'aanse plaat.ye Bal/gil een moderne puriteinse, bijlla-.fimdamelltalistisclle I'orm l 'tUl islr/lll had eigell gemaakt.
Allder::ijds lI'as er billllen dieJámilie ook eell
persooJl. die de islam geheel en al had q{gezll'oreil en :ich door taaie :e(p.;(l/c!ie via boekefl in
hel Nederlallds el/ in het .JavawIs (tal en met hel
klassieke Javaan se sclrrifi) een beeld Irad gevormd van wal de oorsprollkelijke Javaanse religie zou moelen =ijl1. Deze laatste propageerde
die Javaan se religie (aga ma jmva) niet al/een i/l
eigen kring. //Iaa,. had el' :elfs van regering)'\Vege officiële erkennillg \'001' weren re Ilerkrijgeil. Vall de slal1daard onkl/I/de en gebrekkige
kel/llis via mondelinge en persoonlijke overdracht dus naar een grote bele:enheid, maar
mei heel OJlflere gevolgen. De:e bijdrage \vil
legen de achtergrond vall mijn eigen ervaring
als onder:oeker ell docent islam in Indonesië
(va n 19 70- 1988 op Java) een mininlllllrbeschrijving geven van de:e contrasterende
oll /ll'ikkelilfg.
De gewone vorm van Javaanse religiositeit in
Su riname lijkt de mengvorm te zijn. De formele
erkenning van de islam al s godsd ienst van de
meerderheid der Javaa nse Surinamers wordt
vergezeld door een pa rad e van duidelijke ni ctislamitisc he gebruiken. De wajang met zijn

kern van verhalen uit het Mahabharata en
Ra111a ya na sugge reert een sterke hindoeïsti sche
invloed. Daarnaast zij n c r vele andere gebruike n
di e bij geb rek aan beter maar als 'origineel Ja vaa ns' or al s 'vo lksrcli gic' (in tcgcnstsJA ing tot
een fonnclc we reldreli gie) kunnen worden ge-

zien . Daartoe behoort in de eerste pbats hct
taylljJ, een meestal noga l onschuldi ge dans met
een beroepsdan seres (/èdèk), die eerder opwindend is dan echt zede loos. Zeke r ook opwindend
is een lranccdans. dcjarall kepang, waarbij dansers de bewegingen va n een paard nabootsen.

eerst kalm en rustig. totdat ze ineens echt in
trance ge rak en ell wilde bewegingen gaan ma ken, zich op de grond kronkelend door stof en
modder wcntcfl!11 en zelfs gras gaan eten. De
lay/lp enjara ll képang lijken weinig met dc forme le isl:Jm tc maken te hebben en worden nu
vooral als puur vermaak gezien. terwijl he t
oorspronkelijk waarschijnlijk sjamanisti sc he
trancedansen z ijn gewees t, waarin men z ich
identificeerde met di eren en vooro uders. I
De slame/all is min of meer een tussenvorm.
De gebeden die erbij gezegd worden e n de 11105kcefunctionaris of kawn , di e deze leidt, getuigen duid e lijk va n (restanten va n) een is lamiti sche traditi e, maar z ij zijn in gebed in een geheel
va n rituelen. dat zo ty pisc h Javaans is. dat dc
slametan ook wel het basisritueel va n de . Javaa nse religie' wordt genoe md.2
De sta ndaardbesc hrij vingen benadrukken
de geringe spec iali stisc he religieuze kenni s bij
de eerste gene ratie(s) Javanen in Su ri nam e. Dat
is intussen wel veranderd. Bij de ontwikkelingen die de Javaanse groep in de loop der laatste
eeuw heeft ondergaan horen allereerst dc komst
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van het 'beter geïnformeerde' reformisme. dat
cle gebedsr ichting naar het oosten heeft verplaatst. de sIallIetall gebeden enigszins heeft
aangepast cn een aantal gebruiken van de vo lksrcligîe heeft afgeschaft.

DE

SELFMADE MOSLIM(iELEERDE

Pak Sonny Frederik Sarbai Djabar werd op 25
januari 1938 geborell in Blauwgrond, nu aan de
rand van Paramaribo, in ee n traditioneel Javaa ll s gezin. Zijn gewone roepnaam is Ba'i. De
naam Djabar (in de huidige Ja vaanse spellÎn g:
Jabar) is de 1l10dellle afkorting voo r .Iawa Barat
or West-Java, het gebied waar de familie va ndaan komt. Maar voor moslims heeft de naam
Joho,. ook wel ecn spec iale betekenis. Het is
Arabisch voor Gods almacht. De sekte der
Jahar(\"{11i ontkende de vr ije wil van de mens
omdat God ailes al heeft voorbesc hikt. De
ouders waren nog 'analfabeet en voor hem ze lf
was het als plantagekind ee n kleine tien kilometer lopen naar een school. Op die lagere school
leerde hij Nederlands. Bij een nnalfabeetJa vaa lli eerde hij de beginselen van het eenvoudige Maleis. Van de straa t pikte hij hct
Sranantonga op. de lil/gil a /imlca van Su ri ~
name. In dcjaren 1950 ontwikkelde hij zijn vermogen Maleis te spreken tot een vlotte kennis
van hel standaard Indonesisch. Eerst deed hij
dat via de islamitische boekjes die hij va n de
Indon esisc he ambassade kon krijgen. Toen in
1977 zijn dochter Ectith Sjamsul-Anam Djabar
naar Indonesië gi ng 0111 islam te st uderen in
Surabaya, kreeg hij van haar meer boeken over
z ijn geliefde godsdie nst. Zij stud eerde daar tot
i 990. Als vakbondsrnan heeft Pak Djabar de
kans gek regen een congres te bezoeken in Indonesië. Daar heeft hij, naast zijn ervaringen op de
ambassade en in de kringen daaromheen. zijn
kennis van de islam bijgespijkerd. Van belang
voor zijn vorming was ook de islamiti sc he da 'i
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(le tt erl ijk 'o proeper, iemand die cia 'wa doet ')
die de SticlJlil/g Islamitische Gcmee/lte SI/ril/((me, de SIGS, heeft opgericht en cr tot op heden
werkt. Deze man, Al1lir I-Iassan Siregar, is een
Batak uit Zuid-Tapanoel i. Su matra. Ondanks
zijn vijftienjarig vcrblijfin Paramaribo spreekt
hij alleen de talen die hij meebracht: Arabisch en
Ind onesisch. De g retigen ell Icergierigen van
Paramaribo n10ctcIl zich dus maar aan de
buitenlandse leraar aanpasse n. Bij de SIGS
noemt men zo iemand lIsta:, wa l Arabisch is
voor leraar. De nieuwe strengen en devoten gebruiken graag Arabische woorden, wan t dal laat
z Îen waar zij hun herbrolliling vandaan halen.
Via het Srana n heert Pak Djabar ook een goed
bruikbare kennis van het standaa rd Engels ve rwo rven. Maar daar doet hij voor zijn godsdienstige kennis nauwelijks iets mee. Hij heelt z ijn
kennis en hcrbro nnin g van de islam vrijwel geheel ve rworven via de kennis van het moderne
standaard Indonesisch.
In het eenvoudige huis in CO Illtl1cwijne, aa n
de doorgaande weg naar Moengo en Albina, laat
hij vo l trots de boekenkast zien: meer dan twee
strekkende meter islamitische lilerntulll' uit hel
moderne Indonesië. Slechts een enkel werk is in
het moderne Javaans ged rukt. zoa ls ee ll koranverta lin g. Promillent zijn de boeken van A hmad
Hasan (1887-1958, ook wct Hasan Bandung geheten), de stichler Gn geesle lijk le ider van de
PERSIS, de Pc/'salLwlllslam, een in 1921 Bandung opgerichte beweging voor de studie en be~
leving van ee n gezuiverde Islam. PERSIS ver~
deelt het islamitische gedac ht egoed in twee gebieden: in hel ritucelmoell11cn precies doen wat
voorgeschreven slaat. maar daarbuiten is alles
toegestaan wat niet strikt verboden is. Voor de
islamitische geboden en ve rboden wil AllJllad
Hasan en dc zijnen een absolu ut scriptural isme:
a ll een de koran en de nadere uitspraken van dc
profeet, de uadàtlt, zijn van belang. Verder geen
lokale of internationale tradities. Omdat de koran slec ht s weinig preciscringen heelt van dc
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plichtenl ee r. is men in de praktijk vooral op de
!ladatb, aangewezcn. Pak Djabar had een represe ntatieve collec ti e (A rabische tekst met
Ind onesische ve rtaling) van de overleveringen
die door Buchari zijn verzameld: 2000 va n de
8000 staan cr in . Dat is vanwege de ove rlappingen in het originele werk meer dan genoeg.
Het is wel de meest toonaangevende co llectie.
Maar in de dri e delen van Soal-Jawah. de in
vraag en antwoord vervatt e leerstellingen van
Ahmad I-I asan, kom en ook nog allerlei Iladlllh.
uil andere co ll ecties voo r. Op z ich lijkt dit een
strenge vorm va n islam. di e gehee l op de oude
sehri ftllllr is gebaseerd . Maar omdat de fladalh,
allerle i mogelijk op lossingen aangeven. is de
indi viduele ge lo vige loch een behoorlijke
ruimte gegeven. Ahmad I-Iasan had zijn bloeitîjd
tu ssen 1930-1950, in In donesië de nadagen van
het koloniali sme en dc roerige tijden van de
revolutietijd . 1-1 ij preekte allerm inst een onmoge lijke en strenge islam . Ze lf was hij va nlndi aas-Arabische afkomst , uit een familie van
textielhandeJarcn en al s zodanig ook ze Jfnog in
de za kcn betrokken . In de jaren 1930 trok
Ahmad Hasan naar Ballgi l aan de Oost-Javaanse noordkust , op ongeveer 20 km afstand
van Sumbaya. waar hij een pesolIlren stichne.
Bangil werd hel centrum voo r het fypÎ sc he
vro me, streng-voor-zichzeJve, maar in de maatschappij nÎe l zo roerige soort islam , dat wc nu
ook vinden bij r ak Djabar. Studie va n de boeken
is daarin op zic h al een godsdienstige bezigheid.
In de PEl/SIS- moskeeën op Ja va begint dat al
voordat de zo n opkomt: a ls kIllia" sl/bub. de studie van het gebed van de vroege morgen. Ook in
de grote steden van Ja va vind l men dan slechts
een ti e ntal get ro uw en in de moskee zitten bij
kaarsli cht. met een glas thee en de Iladäth , -boeken op eC Il lesse naartj e voor z ic h. Pak Djabar
heeft eigcnlijk ee n kl e in e ge mee nt e rondom de
eenvoudige moskee, die hij aan dc straat tegenover z ijn hui s in CO l11mewijne heeft gebouwd.
Een kleine zes ti g perso nen komt daar bijna da M

gelijks bijeen voor gebed, religieuze dis(.'llssie
cn sociale contacten. Het zijn de geestverwanten, die binnen een straal van zo'n vij fki lometer
van z ijn huis en moskee wonen. Hij tracht ni et
werkelijk tc be keren; hij aanvaardt dat er nu eenmaal vele vormen van islam zijn, ook in zijn
OJl m idde ll ij kc omgeving, zoa ls ook op Java zei f

de PEl/SIS slecht s ecn klei ne minderheid is (ook
al was het PERSIS- lid Muhammad Natsir, ooit
eerste mini ster, destijd s wel een vooraanstaande

fi guur).
Djabar is ee n moo i voorbeeld van ontwikkeling in ta len en godsdienstkennis, weer he lemaal terug naar het land van herkomst van de
familie , maar dan helemaal naar de moderne
vo rm en ervan.
DE MAN VAN DE AGAMA JAWA

Sapto Sopmviro is geboren in Saramacca op 15
ju li 1940. Hij volgde de lagere schoo l bij de
Evangelische Broedergemecnte (EBG), pikte
her ell der wat techniek op en werd monteur op
de grote sc heepvaart, vooral naar Noord-Am erika. Na vijf jaar varen vond hij het genoeg en
werkte hij zo'n 35 jaar als monteur bij dc
Billiton mam sc happij. in Mocngo en later in
Paranam .
Sapto Sopawiro is, ve rge leken met de Indonesische Ja va ne n, zec r direct: geen formalitei ten. Toen wij bij z ijn hui s in Parapas i (Domb urg)
aankwamen li ep Sapto, evena ls zij n echl genole.
in kort e broek rond. Niet alleen in de stad, maar
voora l ook in de dorpen van het Indonesische
Java, zou dat minsten s ecn kwartier aan 0111-

klcedtijd gekost hebben. Daar 1110et er voo r gasten, zc ker vOOr blanke lOl/do s (Nederlanders)
eerst formeel gek lced worden en bij buren en in
de warong ga uw wat gekocht voor de juiste en
ge paste ont va ngs l. Maar de Surinaamse Ja vaa n
is veel direc ter en informeler. Sapto deed na
enige tijd een lan ge spijkerbroek aan. maar zijn
vrouw bl eefïn ee n soort 'bermuda ' rondl open .

f!el"hnmllillg, als lfir:://;\'e!'illg l/IsseJ/ is/ol// el/ j(/\'(/I/isllle

Zij k\Vam a ren toc bij het gesprek. maar deed dat
v"1I1uit de keuken. wrlar zij ging koken.
Sapto is zeer geïnteresseerd in religie. maar
kennelijk op een zeer open manier. De scheiding
tussen dc religies. die op het Indonesische Java
ook een splil~ing in politieke voorkeuren heeft
betekend. is hier veel1l1inder absoluut. Hij vertelt over goede contacten 111et een bevriende
EBG-dominee. tllet wie hij uren ovcr godsdienst
praten kan. /-lij is ook bevriend met onze begeleider. de katholieke priester dr. .Joop Vernooij.
Maar zijn uitgesproken voorkeu r heeft toch het
javanislllc. Hij heeft persoonlijk waarschijnlijk
icts legell een orthodoxe en !\rabiserende vorl11
van islam. al spreekt zich hij daar niet duidelijk
over uiL Voor hem is het Javaan-zijn erg belangrijk en daar hoort de Javaanse religie bij. Als
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kern van het javanisllle ziet !lij IHlsmh. of in
andere vormen v;]n het woord: IHIII/ril!.
slIlIIarah. je toevertrouwen aan God. ol1thechting. Dat juist de Indonesisch!.: Ja vanen het Arabische woord islam ook daarn1~e vertalen. wist
h ij niet. De Arabische term inologi~ van de islam
maakt al mcteen dat die woorden Cll de \Vereld
daarachter helemaal vr~cl1ld voor hL'1ll is geworden . Hij heeft een eigen godsdienstige vercniging opgericht. tie Corila 11 i!iild Ngesli
TlIllgga/. De Statuten van de Stichting dateren
van 17 mei 1991. Deze heeft ~en ro1'mclc erkenning van de JavaHI1Se religie (Agamu .!(/\1'(f) bij
de Surinaamse regering ve rkregen en een voorganger. pel/gil/II (Jl iet Sapto zei f). is voor trouwdiensten ell de ad 111 in istrat ie ervan bezoldigd. op
de bescheiden Surinaamse manier.

Pak SafJfO SOjJlIII'im. lijdel1s een ()I'erlijde/L\'-s/ameu1I1
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Sapto bez it een boek met de bijbel verhalen
Ja vaan s sc hrift. Dal was z ijn eerste
oefenmateria al voo r het lezen van het Javaan se
sc hrift Later hee ft hij ook een fotokopie verworven va n de Serat Paramayoga va n de Javaanse hofdicht er Ronggowars ito (1803-1873).
Voor het le ze n van de gecompliceerde stij l va n
di, werk hee n Sapto vee l steun aan de beschrijving in ee n boek van ds. Suffridus de Jong, Een
Ja vaa nse Le"ellshoudillg (cen Amsterdamse
di sse rtati e uit 197 3). De uit eenze tting aldaar
ove r de Wedma ll/ a en de Paramayoga leverden
hem het materiaal op. dal hij gebruikte voor cen
grote seri e artikelen over de Agama JCI\va in het
blad Negara EX{Jl'ess. beginncnd in 1998. In
feite zijn deze bijdrage letterlijke se lecties uit
het bock van De Jong.' Het tijdschrift Nega/'{/
Express is gericht op de ge middelde cu lturele
Javaan in Suriname. Er staan du s ook beschouwingen in over de Surinaams-Javaanse bijbelvertal ing, over de eveneens uitdrukkelijke niClis lamiti sche Javaan se spirituele groep Sap/a
DI/lII'I1/l1. In het nummer van januari-fcbruari
2000 wo rdt ze i fs naast de bijdrage van Sap to een
geheel andere bron a ls 'het heilig bock' van het
java ni s111e geprezen, de LayaJlg Joyohoyo . We
zo uden du s kunn en gaan speculeren over een
langzaam groe iende. nieuwe kano n va n de Ja vaanse religi e in Surinamc. Het tijdschrift
Negara Expres.\· is hierin zove rre belangrijk, dat
het geen bijdra gen van strikter islamitische
hui ze opneemt. maar a ll e aandac ht geeft aan
deze ontw ikke lingen binnen de Agama .Iall'a.
Naast de weinige gesc hreven en gedrukt e
'bcste bronnen' voo r zijn eigen traditie, zoekt
Sapto ook wel de mondelinge overlevering.
Vooral in de ritu e lcn voor de slam e/llll vo lg t hij
voo rbeelden, die hij ze lf van vrocger kent. Een
builenswundcr hoort dan dus flarden van de
klass ieke Javaa nse term ino log ie voo r God: f-f)laug Widi. fl/gkallg plfl'ha Wisesa (de Ene. de
A lm ach ti ge) zijn wcl ec hte Javaan se ten11Cn ,
maar ze zij n in ee n l11 os limom geving natuurlijk
111

ook heel goed acceptabel. Ue buÎtens taanders
herkent ook elcmente n uit Saplo's ch ri stelijkc
opvocding. Tijdensecn s!ame/{Ill gingen de handen gevo uwen. dc vingers in elkaar geweven
zoal s in dc christelijke gebedshoud ing, anders
dan de islamitisc he , later ook gebruikt, waar dc
handen opengevouwen als ontvangende gcopend naar boven worden ge houden. Maar tijden s dat gebed wordt dan ook de naam Allah
Bapa , God. Vader voor de godheid gebruikt.
Voor een kriti sc hc buitcnstaander is cr met di e
'zu iverheid' va n de Agal1la .laWN du s nog wc l
wat aa n de hand. Pak Sapto ze lf is ook ni et bepaald puriteins in z ijn zoeken naaIde we rkelijke
vo rmgev ing van z ijn religie. Bepalend criterium lijkt wel dc I(JaI Ic z ijn : religiosi teit die in
goed klinke llden zuiver Javaan s is o vcrgclcverd
hoort daar bij .
In z ijn beschouwingen over dc Agama .Iawll
is Sapto nogal 'humanistisch': hij is vooral gericht op de eigenschappcn en de gevoe lens van
de mcns. God speelt eige nlijk een secunda ire rol
daarbij. Het Dewa Rutyi -verhaal, dat ook in z ovee l wajangvoorste llin ge n voorkomt , is voo r
hem belangrijk om ee n visie op de men s tc ontvouwen. De o nb esc haafde en ruwe krachtmen s
Bhima die op zoek is naar z ijn ware Ik, en daarvoor dan zic hze lrmo ct verklein en totdat hij in
het oor van he! dwergje De WH Rutyi kan kruipen
om pas in die toestand va n ve rklein ing en toevertrouwen aan he t onbekend e tot in zich t in
zic hze lf te komen . Het Dewa Rutyi -verhaal
hangt dan ook gesch ilderd al s een soort
IIlclIldala aan de muur va n z ijn woonhuis: een
besc hrij v ing va n de microkosmos van de individuele men s en tevens de macrokosmo s van de
were Id-a Is-ge hee I.
De Agama .Iawa van Sapto Sopawiro werkt
min afmeer al s ee n eigen' onafllankelijke kerk ':
deze cha ri smatisc he figuur bedient ee n 55-60
men se n, in ee n straal van cen acht kilometer
omtrek. De ge lov igen wonen daar door elkaar
heen : cr z ijn west bidders tcmidden vall ooslbid-

H ahroflflil/g als Ifil:://il'eril/g fllssen islalll ell j a l'{lII ismc
(krs . ~

En ook in dil gebied zijn het lang niet
exclusief Jn vaanse mense n di e de pel-ce len
bewonen. Temidden van di e grol erc grocpen
heen Sopawiro wel zijn eigcn ' klantenkrin g' ,
mense n die bij hem aankloppen voor de ritu elen
rond ge boorte. huwelijk en dood. Zij hoeven
zich niet eens, zoals Sapto wel hee n gedaan, ook
form eel van de islam af te keren. Al s pastoraal
begcleider en leider van ritu elen hee ft hij zijn
eige n krin g opgebouwd en ve rzorgt di c. Hij
hec n ze ifgee n ritueel centrum. Het spreekt vanzelf dat hij gee n moskee of langgar hee ft. Hij
beschikt zelfs ni ct ovcr ee n ander soort gebedsof ontmoctin gs ruimte. De wajangvoorstellin ge n. waa ri n h ij ook nog act iefi s als cla/o l/g. w orden georga ni seerd op grot e erve n orin seculiere
ontmoetings ruimt cs. Dc ritu elen rond geboorte.
hu wc lijk en ove rlijd en word en in hui se lijke
krin g vo ltrokk en, waarbij hoogs tens op het erf
een ex tra tentdoek wordt ges pann en 0 111 zo een
g rotere groep tc ont va nge n. Het is ec ht een retigie di e geco ncentree rd blijft op dc I~lmili c. het
indi viduele huis. als belangrijk stc kern .
Pak Saplo is cr ve rre van om eell ges loten
gc meensc hap tc will en leiden. Zelf is hij graag
als reli gieus leider ook te gast in de krin g va n
andere reli gies. met name in di e va n de kath olieken. Daa r treedt hij dan we l op als ecn ze lfbew uste en evenwaardi ge ·co llega' va n de ka Iho lieke priester. Bij het ~ rschcid va n de pri ester
van Domburg op 26 juni 200 I hi eld hij ook een
fo rm ele toes praak en bood ee n traditi oneel ges<.: hcnk (p(!(I'Î) aan .
D E RA FEL RANIJ VAN GROTE TRAD IT IES

In de godsdi enstwetensc hap wordcn de religieuze strom ingen wel onderve rd eeld in grote en
kleine tradities (great l radif iol/s tegenover 1i1lle
fl ·adi/iuns). De grote tradities Zijll de we reldreli gies, gebaseerd op profeten en vooral sc hrifielijkc ove rl eve rin g en vas tl egg ing. Deze Zijll tc
vindcn in de steden, de tempels. de sc hol en, dc

107

kloosters en in ge leerdh eid . De kl eine tradities
zijn van de boere n, de dorpen en het platt el'lIld .
De kl eine tradities leve n ook vee l meer viln
mondelinge overleverin g dan van nauwk euri ge
en zo rgv ulcli ge bcstud erin g van de sc hri/hlllr.
De Java nen (en \--Iindostanen) di e n<. \ar Suri name kwamen zaten al aan dc rand va n grot e
tradities: z ij kwamen uil de periferi e, het pl allcland vnn landen w;lar ook grote tradities waren
gevesti gd: is lam en hindoeïsme. Zij wa ren da ar
al in het dynamisc he spanningsveld va n de sh.!del ijk opge leide pandits en i Hl l l1 11S, hun verha len over het uit ieme, de A nd ere Wereld. de absolute godh cid en de lokale dl/ klm . di e vooral voor
de prakti sc h ~ ell concrete probl ~ l1l e n hi er en nu
ee n opl oss ing weel. Beide Ja vanen, di e hierbove n sUlllmier beschreven wo rden . wonen aan de
perife ri e van Paramaribo : per auto zij n ze in
ruim een uur in de stad, maar daar woncn ze niet.
Ze hebben beiden een exc lusieve traditie
uit ge kozen.j nva ni sl11e o fi slam, waar di e in hun
j eugd nog vrij probl eemloos en zo nder moe ite in
elk,mr geschoven kond en worden. Ze heb ben
ge kozen voo r ee n bijna extreme vo rm va n
sc hrifhmrlijke bronnen voo r één va n di e tradi ti es. Illaar wel op een zec r to lerante manier: zo nder mi ss ionair te zijn. zo nd er te pro beren and ere
ook daart oe over te hal en.
In een recensie van het he kendste bock over
Javaanse relig ie. Religi()1J u/Jam van Clilrord
Geert z, sc hree fd e Leidse geleerdc G.W..I . Drewes ee ns. dat dit ty pisc h een bock was vél n eCIl
antropoloog. Hij b esc hr~e rdc java,mse religie,
zoals hij di e pratend met zijn cont8ctpersonen
kon erv<lren. Er komen in het beroclrH.k bock
va n Gecrt z bijna gee n gesc hrift en voo r. Hij
sc hr ij ft "al so f dc Ja vanen ana 11~lbc lc n zijn . alsof
ze nau we lij ks iets lezen en al helemaal gee n gesc hri nen produceren. terwij I ZI.! zo ·n rij kc rcli gi~ ll ze litcrntuur hebben voo rt ge bracht en !log
steeds koesteren. ", Dit kenmerkt de Leidse
traditie va l) linguïsten. van ge leerd en di e voo ral
de handsc hriften en oude teksten besludee rden,

Karel Sfeenb,.ill k

108

tege nove r de an tropo loog di e parti c ipee rt.
observeert en met de mensc n zelf spreekt. In de
besc hrij ving va n de Javaan se re li g iositeit hceft
deze benadering vanze lfs pre kend ook ove rheerst. Daar was oo k a lle aa nl eiding voor, omdat cr nu ee nm aa l hee l we in ig litera l'uur in omloo p was. Met he t groe ien van een ge letterde
bevolking, komen ook de gesc hri fte n meer naar

vo ren. Ze zo rgc n voor ni euwe tege nstellinge n in
de gemee nschappen. Het va lt op, dat de
herbronn ers ni et de mces t gezaghebbend e bron·
nen gebruik cn: De Jong en Ahm ad Hasan zij n
bepaa ld ni et de mcest gezag hebbend e bro nn en
voor de betreffe nde reli gies, maa r ke nne lijk
loopt hel boeiende proees van hervorming via
deze wege n.1>

NOTEN
1.

2.
3.

4.

5.
6.

l)e beste beschrijving voor he! J,]Vil van het eerste hein der twintigste eeuw staal in Pi gcaud (1938) onder 'dansvrouwen '
en 'paarddans' . Beschrijvingen voorSuriname ~ijnle vinden in Goos\.\,·Î! 1990 C'n 1997; Va n Bodegraven 1995: 107-110;
Sllpnrlan 1995: 13 1-140.
Zie Mulder 19f:\3 : 261-262. waar dcsl({IIICltlllllaas! de wajang word! genoemd als kei' ri/I/(I1 van Javaanse rc!igicuze
praktijk. Vuor de Surinaamse be~chrijving Suparlan 1995: 259-273.
In het tiende nU IlJnl(~r van .1\,!ef!,eru Expres.\·, november 1998, verscheen de negende bijdrage . Ik heb alleen de nummers 10
tfm 14 (tot jan.l f"çbr. 2(00) kunnen in:lien. De selectie uit /Jel bock van S. de Jong venchcen nog steeds in al de:le
nummers.
In Indonesië ligt Mekka in hel {Iloord)wcsten. Dat is dan ook de gebedsrichting (kibfar) . Die werd aanvankelijk ook door
alle Javanen in Suriname doorgezel. In de jaren 1930 kwamen berer gcïnformeenkn , die erop wezen. dat vanuit
Suriname gezien Mckka in het (noord)oosten ligt. Een <:11Inta l moskeeën is daarop van gebedsrichting veranderd. terwijl
anderen niet met deze eerstC' 'reformist('fI' mee wilden gaan. Vandaar het verschil tusse n (traditionele) westbidders en
(reform istischc) oo~lbiddcrs.
Ik kon de referen/ic mwr Drt:wes helaas niet temgvinden en citeer hier vrij naar mijn cigen herinnering van de passage.
Ik dank dr. Joop VetrlOoij en drs. Peter Sjak Sic voor hun ifltroductie iJl Suriname en latere in formatie. Bijzondere dank
ook aan Jenny Sopawiro voor nadere gegevens ovcr haar tante en opa (Djabar) en de begeleiding bij het beLock aan Pak
Sapto.
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Door één kerkdeur
Over een 'bakrakerki' in Paramaribo

'E

ell kerk va/ zwarte mensen, mei hier en
daar eell wir voge/Ue ertllssen', Zo 0111-

schreefpsych%ge-publicisle Rila Kohnstamm
ill TroulV (7 ;alllwri 2002) haar eerste illdruk
van een be;oek aan de KOJlingskerk van de
Evangelische Broedergemeente in Amsterdam
(lValergraaj.\'llfeel). dal hU haar ill goede smaak

viel. Kol/llstal1ll1l, :e/Il'GI/ gereformeerde huize

maar al jarenlang regelmatig kerkbezoeker van
de hervormde Weslerkerk, schelste hiermee levens hel IlIJ/del(jke beeld van de evangelische
broedergemeente i1/ Nederland: een kerk waar

J.'ooJ'J]{JJI1e/fjk Creoolse-Surinaamse Nederlanders lid vall ::ijn. Eell ':warte kerk' ill de Nederlandse samenleving.
Degereformeerde kerk in Paramaribo die in
dil artikel centraal slaat is in zekere zin een
voorbeeld van het omgekeerde: De kerk was Jijdens haar hestaall een 'wilte' kerk il1 de Surinaamse sanu:.'lIlc\'illg. Aaf/ de halld van deze
case-sllldy ::0 / ik laten : ien dat het instituut kerk
lang niet aflijd slee/rIS een sacrale betekenis
voor haar IedelI hee.fi. Mensen. met l/(lI/l e migran ten in de diaspora!. kJ/lil/en door hUI/ lidmaatschap VUil een kerk ook hUil etnische idel/titeit markeren. De ui/iJ/geil van ex-leden vall de
gereformeerde kerk in Paramaribo :ijll hier een
helder t-'oorbeeld van. Aan de hand van hun uitspraken zal ik laten zien hoe 'wille ' Neder/andse
migranlen bil/nen de::e kerkelijke organisatie
uitdmkking hebben gegeven aan de belevillg
van hun identiteit als Neder/anders (of
'bakra's' Z) il/ Suriname.

BRONNEN

Een kort woord over de bronnen waarop dit artikel is gebaseerd, is hier op zijn plaats. Voor dil
art ikel heb ik geput uit interviews met dertien
ex- leden van de gere formeerde kerk , in 1997 en
1998 in Nederl and en Suriname gehouden. De
interviews met deze dertien Nede rlandse migranten stonden niet op z iehze l f maar waren 011derdeel Win een doetoraalonderzoek naar identiteitsvorming van Nederlandse mi granten] die
langer dan tien jaar in Suriname woonachti g
waren. In dat kader zij n in totaal dertig mensen
geïnt erviewd. Doel van dit o nderzoek was niet
om tot een representatief beeld te komen van
' de ' Nede rl andse identiteit in Suriname; maar
om (in de traditie vHn kwalitatief onderzoek)
in z icht te krijgen in processe n en mechanismen
die een rol spelen in de cons/wetie van Nederland se identiteit door geïnt erviewden met
een sterk etnisch zclfbcsef. 4
Voor de vo lledigheid w il ik opmerken, dat
het proces va n de vorming van Nederla nd se
identiteit en het sociale veld waarbinnen Nederlandse mi granten hieraan vormgaven ruimer
was dan hier za l worden beschrcven. 5 In het kader van dil thcmanummer, religie, beperk ik mij
echter lot de wijze waarop de ex- leden van de
gereformeerde kerk hun identiteit binnen het
kader van deze kerk vorm gaven.
O NTSTAAN EN SAMENSTE LLING

Op de hoek van de Ve rlen gde Zil1l1iaslraat Cll de
Verlengde GC1ll cnelandsweg in Paramaribo.
waar va ndaag de dag ~t:n l1inJoctelllpeJ in aa11-
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Door éi'n kerkdcu,.
bouw is, stond tot 1984 de gereformeerde kerk.
In de bloeidagen in de jaren zes ti g en zeve nti g
van de vo ri ge ec uw was hel ee ll kerk , die voor
haar leden lal van fun cties vervulde, zowe l op
het re li gieuze vlak als in dc soc iale sfeer.
De eerste contouren va n de ge re form ee rde
kerk in Paramaribo tek enden z ic h rond 1945 af.
Tot die tijd bezocht en kerkelijk betrokken Nederland se mi g ranten in Suriname de EVelllgelischc Broedergemee nt e Suriname (E BGS).
de - to t op dc dag van vandaag - grootste protc s~
tant sc c hri ste lijke ke rk in Suriname, di e vooral
vee l leden had cn hee lt onde r de Creoolse Surinamers. Na 1945 g ing ecn deel van de Nederlanders/> afzonderlijke di ensten organiseren. Dat
besluit was ni et onom stred e n. Een oudere geïnterviewde, die dit proces van nabij hee ft l11eegeIl'\aakt. was te rugkijk end van oordeel dat deze
af.':iplitsing ee rd er ee n etnische dan een ge loofskwesti e w<l s? Zelfs 52jaar na dato kon ze zic h
ovcr deze gang va n za ken nog opwinde n. Op
t"clte toon zei ze hi erove r het volgende:
' Ik kon het gewoo n ni et uitstaan dat ze e igen
leesdi ensten gingen organiseren. Ik he b me daar
toen verschrikkelijk aan geë rgerd . Dat ze aparte
di ensten g in gc n houd en vo nd ik heel erg, o mdat
ze z ich daarm ee di stantieerd en van de
Surinaamse gemeensc hap' (Joncs 1998: 56 , 57).
Deze kritisch e geluidcll ten spijt nam een groep
Nederlandse mig ranten in 1960 hel besluit tot
stichting vall dc gc re form eerde ke rk in Paramaribo. De kerk stond aanvankelijk niet op
z ichze i r Zij was onderdeel van een gcre lormee rde kerk IC Den Haa g, wat onder mec r betekende dat deze 'moede rk erk' die in Paramaribo
finan c ieel onders te und e en hel salari s van de
predikant betaalde. De s<l men stelling van de gere form ee rde kerk in Paramaribo tijdens de 40
jaar van haar bestaan is een opmerkelijk gegeven: de toenmalige sc riba (kerk e lijk sec re tari s)
wi st te vert e ll en dat vrijwel uit s luitend rW\U\;')
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Nederlanders lid waren van de kerk. Ik kom hier
nog uit ge bre id op terug. In dc bloeiperiode in dc
jaren zes tig cn zeven ti g tcld e de kerk ongeveer
300 l eden~, 10% van hct gesc hatt e aant a l va n
3000 Ncderlandse rni granten in Surinam e in di e
dagen (.lansen van Galen & Bovc nk erk 1973:
22). Doordat in de jaren tac hti g ee n groo t aantal
Nederlanders lIit Suriname vertro k, o nd er andere afs gevo lg van de militaire dictatuur di e
Surinam e in dÎ c dage n in z ijn g ree p had, haddcn
de ove rgebleven ledcn o p dcn duur geen animo
meer 0111 de kerk in stand te ho uden . In 1984
bestoot men da<lrom , na bijna 40 jaar, tot op he ffing va n de gcrefo nn ec rd e kerk. Hi erm ee kwa m
een eind aan een tijdperk, waarin dc ge re formcerde kerk in Paramaribo voo r Nederlandse
Ini grant en met cen sterk elni sc h ze llbesef ee n
belangrijke verbind end e nlctor was.
SOC 'IALE ONTMOETINGS PLAAfS

De gc re larmee rde kcrk kon in haar bloeiperiode
een dergelijke ve rbind ende rol hebben, va nwege de ve le socia le fun cti es di e de kerk \'crvuld e. De ke rk beperkte zich niet slec ht s tot het
ve rzorge n va n dc eredienst, zoals bijvoorbeckj
in de 'moederk erk' in Den Ilaag het geva l was.
De ge refo rm ee rde ke rk in Paramaribo kende
bij voo rbee ld een actief' welkolllstcomité. Dit
welkolllsteomité benaderde ni euw aangekomen
Nederland se mi gra nt en, di e men zag als potell ti ë le leden, actief. Voorts was de kerk voor haa r
leden ee n belangrijke soc inJc ontmoetingsplaa ts. Dit socia le sa men z ijn beperkte z Îch niet
tot het bekende kopje ko ni e nil de kerk. Zoa ls
een ex-lid het uitdrukte :
'Na de kerkdiensten werd er altijd kom e gedronk en onder dc kerk. Nou, dan werd cr hee l
lang gezete n ook. We lro/Ten e lkaar I\a de kerk,
maar hadden da arnaa st tu sse ndoo r ook vee l
co ntact met e lkaar. In Nederland is die socinl e
func1Ïe vee l minder: alsje hi er ill Nederland na
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Gw/O Jones

Onder de leden van de kerk bestond dus een
sterkc behoefte 0111 in elkaars bijzijn te verkeren. Gevraagd naar de reden waarom was de algemene teneur in de reacties dat men herkelllling bij elkaar zocht en vond. Het volgende
citaat van een ex- lid is wat dit betreft exemplarisch:

iedereen een heel vreemd land. Dan is het fijn als
je wat andere Nederlanders tegenkomt. dal trekt
naar e lkaar toe. I k bedoel , dat heb je in Amerika
ook wel , daarill:bbcn ze Nederlandse dorpen
opgezet. Het slaat nergens op, maar het is natuurlijk wel begrijpelijk. Diesteun is belangrijk
omdat je in een vreemde cultuur terecht komt,
en datje dan loch een srukje van ,huis bij elkaar
zoekt. Kerst en oudjaar vie rden wc altijd mei
allerlei Nederlandse kennissen.' (.Ione5 1998:
59).

' Ik denk dat we een stukje steun en herkenning
bij elkaar zochten. Want het is natuurlijk voor

Naast de functie van de gereformeerde kerk als
'sociaal bindmiddel' had de kerk ook ecn opva l-

de kerk gaat koffiedrinken, dan gaat daarna
iedereen naar huis. Je hebt geen behoefte aan
mcer socia le contacten.' (Jones 1998: 60).

Gerefhrl11cerde kelk van Paramaribo

Door één kerkdeu/'
lende soc iaal-maat sc happelijke fun cti e: he t opva ngen va n Nede rland se m il ita iren (in dc volksmond in Suriname ook we l 'Jantjes' genoemd)
di e we rden gedetacheerd bij de toenma lige
Troepenmacht In Suri name (TR IS), het Nede rlandse leger in Surina me. Ze lfs in Nede rl and
wist men, d at de g~ rcforlllecrd e kerk in Paramaribo di ens tpli chti ge Nederl and se militai re n
opving. Bezorgd e ouders st uurden het kerkbestuur rege lm at ig br ieve n. wa arin 'ze o ns vroegen of wc op de jongens wilden passen '. aldus
de scri ba. 1-1 ij wist IC vertellen dat cr in die tijd
(de jaren voo r de onafhanke lijk heid van Suriname in 1975) nog vee l die ns tp lic hti ge n naar
SUr\ narnc kwame n, waa rvan een deel lid we rd
V,lIl de gc rcfonnce rde ke rk . Het bleef niet bij
een ee rste opvang va n de di ens tpli c hti gen: de
ge meenteleden namen 'de jongens' na dc kerk
ook mee naar hui s. e n ze dcd ~ n vo lgens de sc riba
ook d ienst a ls oppas bij men se n thuis.
Daarmee was de ge re lo rTn ee rde kerk naast
ee n ke rk e lij k in s tituut voora l een soc ial e orga ni sa ti e (Iic vele activiteiten tcn behoeve van
Nederl and se migranten in Suri na me ve rri chtt c
en die hen in s laal stelde 0111 int ens ieve soc ia le
contac ten met e lk aar op tc bouwen en te o nderhouden. Deze veelzijdige 'Nederlandse '
kerk bevo rderde mei and ere woo rd en de socia le
co hes ie onder ecn deel va n de Nederlanders in
Surina me. Daarn aast in s piree rde het sa menz ijn
in de ge refo nnccrdc kerk dc lede n ook 0 111 uitdrukking te geven aa n opvattinge n ove r de 'eige n ' identiteil.
DE 11l: LEVING VAN 11FT 'E tGEN I: '

De uit sprake n van geïnterviewde ex-leden over
' hun ' kerk geve n een goed in zicht in de \vijze
waaro p de leden, binnen het kader van de ge reform ee rd e kerk CI1 mct in zet va n th eo logisc he
sy mbo li ek. hun versie van Nederlandse id enti teit vormgegeve n hebben. Su rinam ers in het a lgemee n e l1 de S urinaa mse EBGS waren hi erbij
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voo r de led en ViJ n de gereformeerde k~rk belangrijke rel'en.:ntiepunten : de kenmerken die
men aan de gcrefonncerde kerk en haar leden
toeschreef plaats ten dc leden tegenover de aan
Surinamers en de 'Surinaamse' EBGS toegeschr even kcnm e rkt.:n .
Deze bt.:e lden, di e so mmi ge ex- leden tcgelijkcr\ij Li prescnteerdt.:n als legitimering voor
hun lidm aa tsc hap van 'een bakrake rkj e', zoa ls
een ex- lid hel uitdrukt e, hadden bij\'oorbeeld
be trekking op een veronde rste ld vcrschil in
geloofsbeleving met de EBGS. Zo waren dive rse ex- leden van mening dat de theolog isc he
tradit ie van beide kerken zee r versc hillend was.
Ik laat drie ex-kde n aan het woo rd .
'De discussies di e c r binnen de gerefo rm ce rde
kerk gevoerd werden ove r allerlei theolog isc he
opvattingen zou je niet kunnen voeren bi nn en (h!
EBGS. Dmu werden so ms prekcn gehoudcn die
30 jaar daarvoor nog geho uden werde n. Men
(dominees van dc EBGS) was vrij sta r in de opvattingen, te nzij hel 0111 ee n nieuwe dominee uit
Nede rl and ging. ' (Jonc, 199R: 58).
'De inhoud van de preken in de gereformee rd e
kerk g in g lets dieper. De preken in de EBGS
waren meer op het gevoel geric ht , van uit de bevind ing. 111 dc gerc forrnecrdc ke rk was cr meer
theo logische uitdi epi ng.' (Jones 1998: 58)
'Bin nen de EBGS hechtte men veel waarde aan
uiterlijke dingen. zoa ls belijden is en hu wel ijken. De inh o ud van de preken had wei ni g
be trekking op he l dagelijkse leven en hoc je ten
opz ic hte van je medemens staat.' (Jones 1998 :
58)
Voor andere n bestond het 'eigene' v,m de gercfonneerck kerk uit het karak ter van de socia le
omgang tu sse n dc leden, dic ZOu ve rschill en met
de 'stroever lope nde' co mmuni ca ti e ll1 et Suri namers. Twee ex-leden zeggen hi erover het vo lgende:
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'Ik denk dat wij als Nederlanders toch anders
omgaan met Surinamers dan met Nederlanders.

Je weet bij Neder/anders makkelijker waar je
aan toc bent. je staat niet zo voor verrassingen,
wat je met Surinamers \vel eens kon hebben. Dat

ze dingen die je zegt toch iets anders opvatten
dan ze bedoeld zij n. Bij Nederlanders is dat iets
makkelijker. Nederlanders hebben bijvoorbeeld
de neiging elkaar recht voor de raap dingen Ic
zeggen. Bijvoorbeeld hoe je over e lkaar denkt. '
(Jones 1998: 60).
'We hadden dezelfde achtergrond, belevingswere ld en interessen. We spraken op deze lfde
manier over dingen . De mees te leden va n onze
kerk hadden , in tegenstelling tol Surinamers,

een brede maatschappelijke belangstelling.'
(Jones 1998: 60)
Het reit dat de ex-leden deze beelden over Surinamers, dc Surinaamse EBGS en over Nederlanders hadden wil uite raard niet zeggen dat

ze ook 'correc t' zijn. Die discuss ie laai ik hier
verde r buiten beschouwing. Immers, het is mij
hier nict IC doen om "waarheidsgetrouwe' besc hrijvingen van 'de' Nederlandse culturele
idcntiteit in Suriname op het spoor te komen,
voor zoverre dat sow ieso al mogelijk is. Ik wi l
met deze eitatcnlaten z icn hoe deex-Ieden beelden ovcr religieus en cultureel verschi l inzetten
om 'hun' Nederlandse identiteit vo on re geven
De uitingcn van ex- leden van de gereformeerde kerk maken duidelijk dat mensen de eÎgen etnische idcnlitcil vo rmgeven in relatie met
en door verwijzing naar "etnische andcrcn'9.
Eriksen ( 1993) gebruikte in dit verband de term
dichotomisation, waarmee hij doelt op het bevestigen en versterken van groepsloyaliteiten
doordat men sen de beelden die ze over de 'eigen
g roep' hebben, plaatse n tegenover beelden die
ze over de etnische ander creëren. Ook de hierboven aangehaa lde c itaten van ex-leden van de
gereformeerde kerk geven blijk van een derge-

lijk wij-zij de nken . Dergelijke sociale mechani smen bevorderden hCI saa mhorigheid sgevoe l, he t etn isc he ze llbesef, onder de Nederlandse leden va n de gereformeerde kerk. De ze
beleving va n "verschil' g ing hand in hand meI
het benadrukken va n de onderlinge overeenkomsten in cigen kring.

GEREFORMEERDE KERK?

Het feit dat leden van de gerefon1lCerde kerk
z ich , va nwege veronderstelde geloofs- en cu ltuurverschill en, distantieerden van Surinamers
en de Surinaamse EBGS neemt niet weg dat ook
binnen de gereformeerde kc rkecn grolc divcrsitei t aan achtergronden bestond. Echter, hel
kerkbestuur en de leden accenHieerdell deze diversiteit ni el, integendeel.
De ironie wil datjuÎst de gereformeerde kerk
in Paramaribo een zee r grote verscheidenheid
aan gezi ndt en onder haar leden kende. Onder de
lcd en bevonden z ich 'traditionele' geref0n11eerden , maar ook hervormden , doopsgczinden ,
bapti sten , chri s telijk-gcrefonneerden, en ze lfs
mensen die in Nederland buitenkerkelijk waren.
Dil was het gevo lg van het "onorthodoxe' beleid
van de kerk met betrekking tot haar leden . Aanvankelijk maakte het bestuur van de gereformeerde kerk het onderscheid tussen leden, die
'traditioneel ' gerefonneerd waren en 'gastleden ' ,d ie bestonden uit mensen van andere gez indten. Maar la ter li et men dit onderscheid varen. De scriba merkte hierover het vo lgende op:
' De gastleden waren ook actieve leden, cn wc
zagen ni ct in waarom die geen lid konden worden van dc kerkenraad. Er was later geen onderscheid meer tu ssen leden en gast leden. Fo rm ee l
hadden wc daarvoor toestemming va n de ge reform eerd e kerk in Den I-laag nodig, maar wc
hebbe n ons laler g rot ere vrijheden toegeëigend.' (Jones 1998: 66).

Door één kerkdeul"

liS

De gerefo rm ee rde kerk in Paramaribo voe rde
du s een e igen. Hall de Surinaamse o mstandigheden aangepas t. be lcid meI betrekking lOt de

Dat de gcreformeerde kerk in de jaren va n haar

aa nn ame va n nieuwe leden. Niet de ge refor-

bestaan een exclus ief ' Holl a nd se' organisatie

meerde ge loofsbegi nselen wa ren hi erbij de le i-

bleef was ni et a ll ec n een gevo lg va n het feit dat
de 'Nederl andse sfeer' met nam e op Nederlandse mi g rant en, e n niet op lede n va n and ere
etni sc he groepen in de Surinaam se sa lllen~
levi ng. aan trekkingskrac ht uitoe fend e. N iet nl ~
tijd werd de sa rnenstc llin g va ll de kerk op ee n
d e rge lij k ~ 'natu urlijke ' wijzc bepaald. Volgens
enkel!.: ex- leden voerde het kerk bes tuur soms
een toelatingsbeleid dal erop ge ri cht was de toctreding va n leden van andere etn ische groe pen
tOl de kerk lege n Ie gaan.

draa d. Mensen van uitee nl opende gcloofsgezindten, die in dc co ntex t van dc Nederlandse
sal11 enlev ing niet (o f' moe ilijk) door eén kerkdeur konden. vonden in de ge refo rm eerde kerk
tc Para maribo a ll en eell thui s. De naam gereformee rde kerk moet dus lusse n aanha lingstekens

worden geplaats t. Ook de ze tendens tot het irrele vant maken va n gcloofsvcrschi ll cn in eigen

kring - laten wc hel homogeni seren noemen ondC rSlrl!Cpl de etni sc he betekenis die de gere-

formeerde kerk in Pa ra maribo tijdens haa r bestaan heeft ge had.
De processe n van di c hot om ise ring en homogenise ring gingen onder de lede n van de gerefo rmeerde kerk hand in hand: ene rzijds benadrukten zij het versc hil met de Surinaamse
EBGS en met S urin a1l1~ rs. Aan de nndere kant
wa s het beleid va n dc kerk erop ge richt ge loofsversc hill en tu ssen de lede n ni et accentueren.
Hoe grote r men. met an dere woorden, het versc hil met dc etnische anderen, Surinamers. ve ro nd ersteld e. hoc mi nd er betekenis de diversiteit
in e igen kring kreeg. In de S urinaa mse context
was het voo r de leden va n de gere formeerde
kerk niet meer relevil nt of men gereformeerd.
baptist. hervormd, o f buitenkerkelijk was. \Val
cr toe deed was de ge meensc happelijke Nederlandse ac hl ergrond di e de leden me I e lkaardeelden.
Omdat de ge refonneerde kerk voor de leden
een belangrijke fun ctie ve rvulde voor de belevi ng va n de 'eige n' Neder landse ide ntite it, had

dit ook zij n gevo lgen voo r de toegankelijkheid
van de o rga ni satie. Om
landse orga ni sa ti e te
grenzen va n de kerk
kerkenraad trad hi ert oe

het karakter va n Nederbehoud en moe sten de
bewaak t worden. De
so ms rigoureus op.

UITSLU tTING

De male w,larin leden va n de gereformeerde
kerk en het kerkbes tuur o penstonden voor mense n uil andere etn isc he groepen bleek tijdens de
interviews met ex- leden ee n gevoe lig pLInt Ic
zijn . waa r me nsc n pas na aa nva nk e lijke wei felil1g en mee r in nlgclllcne terme n ('wc sto nden
ni et echt open voor Surinamers') ove r wi lden
praten. Ee n ex- lid ve rhaa lde. met enige
SC hro0I11. al s vo lg t over een concreet geva l va n
uit sluiting va n een S urin aam se vro uw :

"Mijn oude rs ontd ek ten dat Suri namers geweerd we rd en uilde kerk. en dal von den ze he lel11aalniel de bedoeling. Na de kerk hadden we
a ltij d koffie mct een koekje erbij e n ee n
S urin aa mse vrouw die blijkbaar behoefte had
aa n conta ct kwam dan ook koffiedrinken. Mijn
ouders en nog een aantal andere mensen hadde n
daar co mpl ee t gee n problemen mee . Mnar cr
waren oo k mcn se n die tegen die vrouw ze iden :
"Het is niel de bedoeling dat u hier kom t". Mijn
moeder is e r toe n achtcr gekomen dat hel kerk bestuur de aa nm e ldin g va n di e vro uw heeft tegengeho ud en. Die vro uw werd gewee rd uil de
kerk o mdat ze Surinaamse was. een Creoolse

vrouw.' (Jones 1998: 62).
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met de Nederlandse sfeer, waar op zichzelf al

'Het idee leefde toch een beetje (in Den Haag)
dat het (de gereformeerde kerk in Paramaribo)

een se lectie vanuit ging, hadden tot gevolg dat
de gereformeerde kerk ee n etnische homogene

een bakra-kerkje was dal zich afscheidde en
niks met Surinamers te maken wilde hebben . In

kerk was e n bleef. Mei nam e dit exc lusieve karakter van de kerk leidde binnen maar ook bui ten de muren van de kerk tot veel kritiek en discussie. Het maakte de gereformeerde kerk tot
een controversiële kerk.

de gereformeerde kerk in Nederland vond men
dat een eigen blanke gereformeerde kerk in Su-

Dergelijke uitsluitingsmcchanismen, te zamen

EEN CONT ROVERS IËLE KERK

De kritiek die reeds bU het prille begin van de
geref0n11eerde kerk te horen was over de wenselijkheid van een ' Hollandse' kerk in Suriname
is tijden s het bestaa n van de kerk nooit ve rSIOmd. De moederkerk in Den Haa g, leden , en
ni et-leden deden iedcr op hun eigen wijze ee n
duil in hel zakje .
Om meI de moedcrk erk in Den Haag te beginnen: in de loop van de j are n zeventig van de
vorige eeuw nam het animo om de gereformeerde kerk in Paramaribo te ondersteunen
af, omdat 'Den Haa g' van menÎng was dat deze
kerk niet meer paste in de tijdgeest. Tussen 1945
en 1970 hadden de gereformeerde kerken in
Nederland ingrijpende ve randeringen ondergaan. Binnen gereformeerde krin g in Nederland
nam, in de loop van dejaren zestig, de kritiek op
het apartheidssysteem in Zuid-Afrika hand over
hand toe. Na he ftige inteme di sc ussies besloot
de synode (hoogste bes tuursorgaan) van de gereformeerde kerken in Nederland, aan het eind
van dejaren zestig. de apanheid lOl een zOI1lI.: Ic
verklaren e n de officiële relatie met de ZuidA frikaanse Nederduits gerefonneerde kerk, als
exclusief blanke kerk , te verbreken. lO Deze
ontwikkelingen lieten de gereformeerde kerk in
Paramaribo nict onberoerd. De moederkerk te
Den Haag nam de relatie mel de gereformeerde
kerk kritisch onder de loep. De scriba verwoordde deze ve randerde hOl/ding van de gereformeerde kerk in Den Haag als volgt:

riname niet meer kon. Men wilde cr ook geen
geld meer voor geven. In Nederland leefde heel
sterk de mening dat je geen apart kerkje 1110est
hebben, maar dat je moest integreren in de lokale kerken.' (Jones 1998: 64).
De meeste ex-leden di e ik heb gesproken hie lden er een andere menin g op na. Ze gaven tij dens de ges prek ken te kennen zic h ervan bewust
te z ijn dat het lidmaatsc hap va n de gereformeerde kerk hun integrati e in de Surinaamse
sa menl eving niet bevorderde, maar zagen dit
lidmaatschap als eell noodzakelijk gevolg van
wal z ijze lf als hun 'anders zijn ' , hun spec ifiek
Nederlandse kenmerken, benoemden. \Vaar
men meer moeite mee had, was de bewuste uitsluiting van Surinamers, zoa ls in eerder genoemd voorbeeld. Sommige leden besloten op
grond hierva n hun lidmaatsc hap op te zeggen,
maar di sc uss ies over het exclusieve karakter
van de gereformeerde kerk sc hijnen uite indelijk
geen rol te hebben gespeeld bij het sluiten van de
deuren van de kerk. Dat besluit werd niet ingegeven door derge lijke more le overwegingen,
maar door een te gering aantal leden (door hel
vertrek van ee n groot deel van hen naar Nederland) en het ontbreken van voldoende financiële
midde len om de kerk voort te zetten."
H et is in dit verband (in verband mei het
thema dat hier centraal staat, etni sche identiteitsvorming) interessant om de houding van de
leden van de gereformeerde kerk te vergelijken
met de opinie en achtergrond van Nederlanders
die bewust geen lid werden van de gereformeerde kerk. Deze geïnlerviewden stonden
vaak zee r kriti sc h tegenover de gereformeerde
kerk in Paramaribo. Mensen uil deze categorie

Door éélJ kerkdeu,.
hadden dikwijls een Surinaamse echtgenoot or
veel Sminaamse vricnden. Lidmaatschap va n
de gc rcfol111cerde kerk was voor hen een symbool va n 'niet geïntegreerd ell geïnteresseerd
zijn' in de Surinaamse samenleving. Een geïn\erviewde, die 39 jaar in Suriname heeft gewoond, en na het overlijden van haar Surinaamse echtgenoot besloot tcrug te keren naar
Nederland zegt het zo:
'Ik wa" zelf niet kcrkt.:lijk , en had daar dus
weinig mee te maken. Een vrie nd va n ons, een
Hollanderove ri ge ns, die zcÎ: "die scheve muren
di e die kerk had. dal zijn de oogkleppen die ze
voorhadden (lacht)" . Dal is sy mbolisch. ' (Jones
1998: 65).
Ecn tweede persoon, va n wie dc betrokkenheid
met Suriname blijkt uil hel feit dat ze er 40 jaar
heeft gewoon d en cr recc nt is overleden cn begraven. drukt zich ovcr de gereformeerdc kerk
als vo lgt uit:
'De leden van de gereformeerde kerk voelden
zich superieur ten opzichte vall Surinamers.
Daarvoor (om contact te onderhouden met an-
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dere Nederlanders. GJ .) ben ik nie t naar Suriname ge kom en. Als ik alleen contacl meI Nederlanders \Vi ld ~, dan had ik net zo goed in Nederland kunllen blijven. Met mijn open op~
stelling t~n opzichte va n Surinamers heb ik al lee n gewonnen' (Jone5 1998 : 65. 66).
T OT SLOT

De laatste twee citaten maken duidel ijk dat we
geen csscntiali:-:;tisehe uitspraken over 'de' idclltiteit va n Nederlandse migranten in SurinanlC
kUllllen doen . De versch illcn in opinie tussen
leden en niet-leden V<Hl cic gerefonneerdc kerk
drukten een ve rschil in beleving van de eigen
identiteit uit. Voor de leden was hel lidmaatschap va n de ge reform eerde kerk een uitdrukking va n hun etnische identiteit als 'Nederlander in Suriname'. Hun constructies van Nederlandse identiteit heb ik in dit artikel centraal gestcld. Maar zoals uit bovenstaande citaten blijkt
waren er ook Nederlandse mi gra nten, die zich
juist nict op ce n (eenduidige) etnische identiteit
berocl1"1dcn. De icleilliteitsbeleving van Nederlandse migranten in Suriname is dus ecn veclvormig fenomcen.

NOTEN
I.

2.
3.

4.
5.

Van Nctlcrland ..e Illignullcngemcensehappcn in Brazilië e n Argentini(; io; bijvt)orbl'l'ld bekend . d;lI hel insllmu\
gere fo nlleerde ~ e rk een belangrijke roll'peeh in de bck\ ing , an NeueriandSl' idcnl1\cit (/ic literatuurlijst). 0, er de
wij7e" aarop Ncderland!.l' migrmllen in d ie landen in het kader, a n de h'rk hun ctnische idellli teit 'onnge\en kom ik
in de anikelen hien)\ cr \\einig te weten .
Zo nu en d an duil..\ in d e l ck~l de t\.'nn hakra op. omdat di, crse geïmenie\\ den dc/e tl'rm gebnl ikten om de etnische groep
\\11:11'\ an /e /lch onderdeel \0Clden.;!;1Il te duiden .
Jho hdlll1e in hctllndcr70cho beperkt 101 in t crview~ met 'wiue' Nederlander:..
In het onde r;roek /ijn Nederlandse migf:l tlten betrokken. die 7ie hju is t nk t beriepen opee n eenduidige elll isc he ident iteit
als' Nederlande!' in Surinarm:'.
N;\as\ de gCTcfonnc crck kerk 0l11":llle het soc iale veld waar Nedaland:.e idctHileit vorm kn:eg ook organ isaties als (Ic
·Nedl.:rlands\." Vereniging Ollicicrs Sociëteit en het VrijeAthcnelltll . Ook het pnlèc:. Vil\) het vormgevcn van Nc(krland se
idcntiteit op I.Ïch/..clfclnwa\ meer u,m hier zal worden br.:-sçhreu:n. li et ke nmerkte /idl. naast (k eigen beeldl.'n mer
religieu s en cul tureel vcfsdJil die hier centraa l staan. ook door bl.'eldl'l1 dil: .wwel NcdcriandsL' mi g,rallll.:n zelf als dl.:'
Surinaalllse olllg('ving hadden over de klassenposiüe van Ne(\çrlanckrs in Suriname (/iI: literatuurlij st) . Verder wierp de
migratie n:l<lr Ne(krl,t!ld lidl1 op het potentieel \'erandedijke karakter vall etni sche identit eit: (Terug) in Nl'(krland
hcrtlcl'iniecnkn dc meeste migranten. door so<:iale interacties met de N<,!<h::r\amh>c mngeving, 11un cl11iseh~· identiteit
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6.
7.

Aantallen kon ik niet ac11crha lcn.
Overigens kunnC:Il ook on tw ikkelingen in Nederland een rol hebben gespeeld bij het besluit van gereformeerden in
Suriname om aparte k~sdjcnslen Ie g.aan organiseren. De theoloog dr. Freek L. Bakker wijst in dil verband op de
kerkscheu ring binnen de gereformeerde kerken in Nederland in 1944. Hij vermoedt dar bezorgdheid 0111 de Lui verheid
van de gere form eerde leer in eerste instantie een belangrijk motiefis geweest voor de gcrefonlleerdcn in Suriname om
apnrtc leesdienste n tc gaan organi seren.
S. NaIlr schatting van de tocnmali g sc riba van de gereformeerde kcrk .
9. Dit is in overeenstemming met het gedachtegoed ~',m Frederick Barth over etni sc he groepen.
10. Deze informati e over dc on twikkelingen binnen de gere fonn eerde kerken in Nederland in de jaren zestig ontlccn ik ,Wil
de theo loog dr. Freek L. Bakker.
11 . Dit valt op te mak en uit mededelingen van de scriba over het bes lu it tol ophefli ng.
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Martin Ho Sui e Sang & Wim Hoogbergen

Afro-Surinaamse moslims

O
011/

ngc\'('er I\\'in/ig procent 1'(111 de SurinalJIers is 1I10slim. He! gaat daarhij \'Ooral
de IJ/el1Sell die de 1!({:a(eJl :Un I'an co n/ra('/-

arheiders I'mll/i, Java ell B,,;/s-/lIllië (/{/Ilge,'oenl. Volgells herekel/illgen I'ml De Klf!rk
(1953: Jl2-113) was !JUIIO IlI'imig procellllW!
de 1-lindosw{/l/sC:' cOlllractarbeiders 11I0slil//.

Sledm' cell heel kleine minderheid 1'(11/ de islamitische Surinamers is I '(IlI IUi'()~Sl/ril1aal1lse (~F
kOll/sl. In tegc/1s(cllillg lUl de )U\'{IIlCII ell de islamitische HilldOS/{ff/eJl, die de hel geloo/val/ hUil
ouders OI'enIOll/en, ga(/( hel bij de A.Ji"OSurinaamse moslims !JUno :::ol/der Uil:::olldel'ing
011/ bekeerlingen, 0111 meI/sen die een christelijke olJl'oedillg kregen.
In 1999 hee./i k/artin Ho Suie Song alllmpologisch oJlder:::oek gedaal/ Ol/der dcc l!li"OSurinaal/lse moslims. Dit onikel is daar een
korte Ij't':'ergm'e ww. I We :/Il1ell eell aonfailhema~· he/uil/delen. Allereerst willel/H'U de I'raag
heOlltll·oordt':'1I ill Il'elke orgolliS(llieS1rllclurell
de A/Î'O~SIlJ'il/(ltllJlse moslims hll/l religie be/Uden. I loc is de relalie lIIel de jm'aause en
f-lilldosuulI/se lIIos/imorgal/isaties en hoe pro.fi~
leren de organiscl/ies :::ich? Het tweede thema is
hel bekerillgspwc(!s. Daar I'lïjwe/ alle creolell
il/ Suriname christelIelI :::ijn , hebben A/;'OSurinaamse moslims op een bepaald momellt in
hUil levell eell bewuste kc/ce moetel1 maken
voorde islam. Van de 22 door /-10 Sue Sallggeïn~
len'iell'de A.fi·o~Surillaall/s(' mOl/l/ell hadden er
slechls HI 'ee \'{111 kil/ds afaclII een islamilische
opvoeding geJlOcJ. De anderen :::Un bekeerlingen. 111 hell'erlengde \'Cm hellll'eede thema :::ijl/
de:::e(lde respolldellten, soms :::Udelings, soms
direcl. ollden,,.aagd ol'er de rol die hUil
elnleilei! speelde ill de keu:e \lour de islal/l.
Nee.li raeisme en achters!ellillg V(IIII1'ege hUI/

Oso, TUdschriji
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Ajhk(f(lIIse (~/kO!IISI ;1/ 110ed ge/wd op 1/1/1/ hC:'kering. :::oals ill de Ven>lIi~de S/(/f(!1/ hU de :::l\'Grle

is/all/ieten dl/ide/ijk hel gem! is geweest?

MO SLIM SLAVEN

Onder de Afrikanen die tot 1826 als s laven naar
Suri name werden ges leep t. bcvomJcn z ich
is laillieten, Illaar he t is vo lslagen onbekend in
welke mate. Volgens Nurmohamed ( 1986: 3) is
van tenminste vie r slav en in Suriname bekend
dat z ij het Arabisch in woord en sc hrift machtig
waren. Ellen Klinkers vond in de archi even van
de Evangelische Broedergemeente verslagen
va n zendelingen over hun ontllloetingen met
1110slimslavcll. Een van hen sprak in 1835 met
een is lamitisc he slaaf uit Senegal di e daar had
leren sc hrijven , Een andere zende lin g verhaalde
over een oude slaaf die weigerde zich te bekeren
tot het c hri stendom omdat hij in Arri ka al in
'Mohaml11cds naat1" was gedoopt. Uit d~ verslagen van de ze ndelingen blijkt volgens Klinkers dat de moslims religieus geïso leerd van e lkaar lee rden en niet in staat waren 0111 de islam
ovcr te dragen op vo lgende genera tie s (Klinke rs

1997: 32-33). Ook "'ders in hel Ca raïbisch gebied werden islamieten aangevoe rd, maar door~
dat z ij klein in aanta l waren en ve rspreid over de
plan tages leefden, \"as het voor hen vrijwel onmoge lijk z ieh te vere nigen (Bis nallth, 1989: 82-

83).
In het onderzoek waarvan dit artikel ee n ver~
s lag is, kwam één respondent voordie beweerde
a rt e sta mmen van ee n islamitische slaa f. De 6 1jarige Abdlll Kabir is naar eigen zegge n geboren
als mos lim . Zijn vader was van gemengd
Hi ndostaans~Creoolse afkomst en zijn moeder

Surinaall/se T{wlkl/lule. Lelferkul/de, CultulII' ell Geschiedenis II (I).' //9-/34

120

Manin Ho Suie Sa lig & Wim Hoogbergeu

was een ' vo lbloed' Creoolse. De moeder van
Abdul Kabir was al moslim, voordat ze z ijn Vil der ontmoette. Haar a fstammin g is interessa nt,
omdat ook haa r oud ers reeds mos lim waren en
zijn groorouders hoogstwaa rsc hijnlijk ook. Zijn
grootvad er moel omstree ks 1850 a ls s laaf ge bo·
ren ZIJ 11 .

HI NDOSTi\NEN EN ];WANIiN

In 1873 arri vee rden dc eerste Brits- Indi ërs. later
Hindostanen genoe md. a ls contracta rbe iders in
Surina me. Va naf J890 voe rde de Surinaamse
overh eid ook vanuit Java cont ractarbeiders aa n.
Vrij wel all e Java nen di e naar SurÎn ame kwame n, wa re n mos lim . l\aast de islam speelde de
Javaa nse leve nsbeschouw ing. waarin het gel oof
in de geestenwe re ld en vooroudervererin g ee ntI'aal staan. ee n be langrijke rol in het leven van
de Ja va nen (OcWaa i Ma lerij l 1963: 5 1).
Het merend ee l van de Az iati sc he immigranten maakt en geen gebruik van hun rec ht op
g rati s teru gkeer naar het vaderland en vesti gden
zich blij vend in Surin ame. Hie rmee vesti gde
ook de islam zich in Surin ame. Volgens Prins
( 196 1) bego n de islam z ich ro nd 1929 Ie mani ·
fes teren in de Surin aamse samenl evin g. In dat
jaa r werd de Suri naa ms Is lamitische Ve renig ing
(S IV) opgericht, een J-lind ostaanse moslimorganisatie. Va n(l fh el begi n ri chtte de SI V zich
op Brits- Indië voo r materi ële of financ iële hulp.
Vooralloen de behoc n e naar islamitisc he literatuur groot was, kreeg de SIV vanuit ue stad
Lahore vee l ondersteuning. Tussen de boeken ,
tijd schriften en broc hures zaten ook verschillende uit ga ve n van de Ahmadi yya-beweging,
een door orthodoxe moslims verketterde beweging binnen dc islam, omdat de le ider ervan
z ieh zelf onder and ere zo u hebben uitgeroepen
tot profee t va n God na Mohamm ed. Vo lge ns
Prins evolueerd e de S JV onder in vloed va n di e
literatuur van een orth odoxe. soennitisc he naar

een re formi sti sc he (Ahmadi yya ) organisa tie.
Een aa nta l orth odoxe Hindostaanse moslimorga ni sati es nam ste lling tegen de onfw ikke ling binnen de S IY e n ri chtt e in 1960 de
Surinaa mse Moslim Associatie (S MA ) op
(Prins 196 1: 20· 23). De SMA en S IY z ijn oo k
than s nog de twee mees! invloedrijke, gez ichtsbepa lend e moslimorgani sati es in Suri nam e. De prac hti ge mo skeeën aan de Keize rst raat (S IY ) en de Kank antri estraat (SM A) be·
vesti gen dit bee ld. NaaSI de SMA en de SI Y kenl
de I-lindostaa nse islamiti sche gemeensc hap nog
twee overkoepe lende organisati es: de Surinaa mse Moslim Federat ie (S MF) en de Surinaamse Islamiti sc he Organi sati e (Sla).
Net als de I-lindostaanse moslims kent de Javaa nse mos limgemeenschap vier 1110ede rorga ni sati es. De Sti chting der Islamitisc he GemcCnl en in Surina me(S IS ) en deA shati a Islam
z ijn orga nisa ti es waar oostbidders zijn aangesloten. De Persereketan Jamaah Islam Suriname
( Progressieve Islamitisc he Gemeente Surinam e, PJI S) en de Federati e Islamiti sche Ge·
mee nt en Surinam e (FIG S) zijn overkoepe lende
organi sa ti es van zoge naamd e westbiddcrs (1-10
Sui e Sang 1998: 15).'
I-I et lidmaatsc hap van de verschillende moslimgc mcensc happcn en moslimorgani sati es is
etni sc h bepaa ld . Jav an en zijn aanges loten bij
Javaa nse gc meensc happe n, bidden in hun eigcn
moskeeën waar de Ja vaan se taal wordt gebruikt .
Hetzel fde ge ldl voor de islamitisc he l-lil1dostanen. Zij spreke n in tegenste lling lOt de
lIînduc,;:ïs li ~c hc Hindoslane n niet Ilindi , maar
het Urdu , ee n Indiase taa l met vee l Ar.abi sche
in vloeden. Ook de islamitische Creolen hcbben
hun c igen organi saties: de Sadaqatul Islam, de
Virank a en de Nation o f Islam. Uiteraard staat
c lke mos kee en iede re gemeenschap open voor
alle moslims o f gcïnteresseerden in de islam.
maar in de praktijk ki ezen de meeste moslims
voo r ee n gemee nsc hap van de eigen etni sc he
groep. In ee n pogin g a ll e mos lims va n Suriname
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in een orgaan te verenigen is de Madjili es
Moslimi en Suriname (MMS) in het leven ge ro epen, maar niet alle moederorganisati es hebben
zich daarbij aangesloten. De onderlinge ve rsc hillen blijken te groot. maar een en and er valt
bu iten het bestek va n dit artike l.

DE SAD,\QATUL ISLAM
Wie Sadaqatull slam zeg t. zegt Abdul Wahab of
meneer Amstelveen. Deze voormalige politiecommissa ri s nam op zij n zeve nti ende afstand va n hel chri stendom en is nu al meer dan
vee rtig jaar 1110slim . 1-1 ij bego n zijn' loop baan '
als moslim bij de SMA. lTlaar zijn onvrede over
de beperk te part icipati e va n vro uwen drecf helll
in 1963 naar de SI Y. Toen de SI V een
Ahmad iyya-bewegi ng werd, ver liet hij ook
deze organisatie. In 19 79 ric htte hij met vier anderen de Sadaqatul Islam op, met name om een
tehui s te bi eden aa n moslims di e enkel
Sranantonga en/of Nederlands verstaan . Door
dc taalbarrière (U rdu of Javaans) op te heffen,
wilden de init iatiefnemers van de Sadaqamll slam de islam toeganke lij ke r maken met name
voor de Creolen.
Ten tijde va n de opri chting had de Sadaqatul
Islam nog geen eige n moskee en de ac ti viteiten
wcrden toen vooral vanuit de hoofdmoskec va n
de SlO ondernomen. Met finan ciële, materi e Ie
en fysie ke sWun va n ond er anderc dc sla en
individuen uit de islamitische ge meensc hap was
mcn al sne l lil staat ee n eige n moskee op te zetten aan de Cocsew ij nestraat in Paramaribo. De
moskee wordt aa n de linkerkant geflankeerd
door een groot sportterrein . Rechts van de moskee staat het splinternieuwe kerkgebouw va n
een Volle Evangelie Gemeente. Rec ht tegenover dc l1loske(: bevindt zich de wijk Flora. met
een overwege nd Creoolse populatie. Naast de
moskee Inet ee n capaciteit van ongeveer vicr à
vij fh onderd mense n staat een ge bouw dat ui t
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twee del en bes ta at. Het linkerdeel wordt gcbnlikt voor het geve n va n lessen en hel houden
van lezingell. 111 dat deel staa t eell gro te tafel Cll
een aa ntal smelen. Verder hangt cr een s<.: hoo lbord dat de imam gebruikt bij zijn lessen. Achtcrin de zaal hang\ een grote ka(l rt va n Afrika.
wat iets zegt over de oriëntat ie va n de moslims
van Sadaqatul Islal11 . Het rec hterdeel di ent als
won ing voorde beheerd er van de moskee en zijn
vrouw.
Onm isbaar voo r Sadaqatul lslam Îs sjeik
Abdu l Aziz e iomcils. de gees telijk leider. Abelul
Aziz is veert ig jaar oud. is gc\rouwd en heeft
twee kind eren. een va n zeve n en een van t\vaalf.
Naast zijn taken als ilnarn werkt hij al s racliotec hni cus bij de lucht vaa rtdienst. Sinds zij n
ac htenlwinligstc houdt hij zich bezig met de islal11. De eerste tweejaren li ep hij naar eige n zeggen slechts een beetj e mce 0 111 te kijk en wal dc
islamIlu precies inhield . Tienjaa r geleden is hij
oftieÎeel tot de islam mcgetredcn door de
shal/{fda af tc leggen. Na een paar jaar de islam
acti ef beleden te hebben. kreeg hij in 1990 de
kans om in Medina aan de is laITlitische uni versiteit te studeren. Afgevaa rdi gden va n di e uni ve rsitei t kwam en in Suriname mensen rekru teren
en omdat Abdul Aziz het geloof di eper wilde
doorgro nden ging hij daarop in . In SJLldi -A ra bië
heeft hij zich gespeciali seerd in de is lamiti sc he
wetgeving en hij mag zich IlU hache/or ill is laJl/ic lal\' noemen. Eind 1997 kwam hij terug
naar Sminamc. Bij de Sadaqa lull slal11 kreeg hij
al s imam de kans 0111 dat gc ne wat hij in Medina
geleerd had in praktijk te brengen.
De Sadaqatu ll slam va lt officiee l onder auspiciën va n hel bestuur va n de s la. Een va n dc
groo tste problemell van Sadaqatu l Islam is de
zeer beperkte finan ciële ruimte. Van de s la
krij gt Sadaqatul Islam ITlomentccl geen finan ciële steun en dc leden beta len gee n contributie.
Doordit gebrek aan contributie heen het best uur
geen vast bedrag waarove r het periodiek kan
beschikken. Voor inkoms ten is Sadaqawl lslam
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dus totaa l afhankelijk van de vrijgevig heid en
kapitaalkrachtigheid van de leden en moskeebezoekers. En die kapitaalkraehtigheid is niet al
te groot. De gelovigen hebben zelfal moeite het
hoofd boven water te houden. Ze geven wat ze
kunnen missen, maar va n de vrij wi lli ge donaties
kan Sadaqalll li slam nauwelijks leven.
Het merendeel van de' leden' van Sadaqatlll
Islam is Afro-Surina mer. De djalJ/aar (gelovigen die de moskee bezoeken) is overigens ni et
grool. In de onderzoeksperiode kwamen gem iddeld iets meer dan twintig mensen op vrijdagmiddag lui steren naar de preek van de imam,
voolllame lijk mannen. Hct aantal vrouwen dat
naar de moskee kwam, lag tussen de een en vijf.
De Afro-S urinamers waren onder de bezoekers
met een aandeel van tweederde duidelijk in de
meerderheid. De Creoolse moslim voe lt zie h bij
de Sadaqatul Islam vee l beter thuis dan bij een
H indostaanse of Javaanse djamaal. Eén van de
informanten verwoordde dit zo: • Een Creoolse
broeder die op vr ijdagmiddag de moskee betreedt en alleen het Urdu ofhet Ja vaans te horen
krijgt, zal onverzadigd terugkere n naar huis. Hij
heeft niets mee kunnen nemen.' Daarom ondernemen de Creoolse moslims elk e vr ijdag de
lange weg naar de Coesewijncstraat 0111 imam
Abdul Aziz te horen preken. Daar verstaan en
begrijpen ze tenminste waar de imam het ove r
heeft tijdens de preek en tijdens de lessen.
De taa l blijkt echter niet de enige reden
waarom de meeste van de respondenten zich
nict helemaal thuis voe ld en bij een Javaanse of
Hindostaan se djamaal, Zij gaven aan dar zij het
gevoel hadden dat ze nict echt in de groep werden opgenomen. Er was een afstand als gevo lg
van cullllrele verschillen. De taal speeld e daar
natuurlijk een grote rol in, maar de C reo len waren ook onbekend met bepaalde Hindostaansc
of Javaanse gebruiken. Ze konden moe ilijk onder woorden brengen wal nu precies de oorzaak
van die afstandelijkheid was, maar misschien
zegl hel vo lgende citaat van Hiwal, een van ue

initiatiefnemers van de opric htin g van Sadaqatuilslam voldoende: 'Ook al zijn we allemaal
moslim, je voe lt je toch het lekkerste thui s alsje
onde r je eige n mensen bent.'
De meeste geïnterviewde Creoolse moslims
gaan er vanuit dat deze uilsluitingsprocessen
onbewust van aard z ijn . Enkelen menen fchte r
dat er ook sprake is va n bewuste uitsluitfng. De
gevest igde moslimgemeenschap in Suriname.
vooral de Hindostaanse moslimgemeenschap,
zou in deze visie niet zo blij zijn met het toetre-

den van Creolen in de islam. Abdul Kabir verteide dat hij een Creoo lse man die moslim wi lde
worden naar een afdeling van de SlO ve rwees.
Volgens hem stuurde de SlO die man direct door
naar Sadaqatullslam. 'Je z iet dus dat de Hin dostaanse broeders niet zeggen: laten we de
broeder eerst ze i fopvangen en begeleiden zodat
hij daarna een keuze kan maken. Nee, ze maken
die keuze voor hem: je bent Creool, ga /laaf
Sadaqatu l Islam.' Abdul Kabir verte lde verder
nog dat Creo len die wel bîj een Hindostaansc
djamaal zjjn aa nges loten daar vaak de meest
ondankbare klusjes moeten opknappen. Abdoel'ah 8!oemharl, een Creoolse moslim die lid
is van de SMA en zelfs op het erf van de SMA
woont, herkent diL Hij vertelde dat hij het als
Creool niet gemakke lijk had onder de I-lindos tanen en h ij kan dan ook begrijpen dat er erg
weinig Creo len bij de SMA komen. Tijdens een
va n de gesprekke n, werden we onderbroken
door een H indostaanse man, die vanuit zijn auto
Abdoe llah de les las. Daarop werd Abdoellah
pissig: r. AI twee jaar zoeken ze een weesvader,
maar ze betalen niet goed. Ze willen mensen
behandelen als slaven. Voor hun is elke neger
een slaaf. ( ... ) Ik heb ze al gezegd slavernij is al
voorbij.' Overigens heeft natuurlijk lan g niet iedereen bij de SMA vooroo rde len over C reol en.
De Surin3é1I1lSC moslims verzetten z ich overigens fel tegen het gebruik van de term 'hlack
1II0slims', waarmee vooral niet-moslims hen
aanduidt;:ll. Bloc/.. l1Iuslims is een term die over-
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gewaa id is uit de Ve reni gde Stat en. De term
we rd ge bnJikt voorde aanhan gers v<l n de N ati on
of Is lam va n Elijah Mu ha mm ed. Voorz itt e r
Abdul WahabA 1l1 ste ivee n k<:m zich nog we l herinneren dat in de jare n zeventi g ond er in v loed
van de Na ti o n o f Is lam is gepoogd va n de 111 0Skee aan de Coesewijnestraat een exc lus ie f AfroS urin aa mse mos kee te maken. Daar hee n hij
toe n ee n sto kje voo r kunn en steken: ' Aan
hokjc'Svormin g wi l ik ni et mccwe rke n.·
Sadaqatul Is lam en haa r leden wense n z ic h ni et
te assoc iëren met de o northodoxe doc tr ine van
Na ti o ll of Is lam. ' Wij z ijn gee n M(Jek II/ os/illls .
Wij vec ht en ni et tege n d e bl a nk en of een an der
ra'S. In de is lam kent men gee n o nd ersc he id na ar
kl eur. Er zijn toc h oo k geen H'hife moslims? Wij
z ij n gewoo n mos lillL Kla ar.'

JAMAAT M USLIMIEN V IRANKA

De Jamam MLlslim ien Viranka bestaat uit een
groep mos li m A rro-S urin umc rs di e graag de
hand en uit dc mo uw s tce kt. De leden van Virank a ma akt en la nge tijd dee l uit va n de (/j({lJ/ (Jaf
va n Sadaqa tull s lam , J11a ard oor hel geb rek aan
d yna mie k en progress ivit eit binnen d e ((ja ll/ am
ko nd cn zij da ar hun e i ni et kw ijt. Ze wi ld en
g raag ac ti vi tei ten ontpl ooien orn de orga ni sati e
uit het s lo p te ha len. Ze uitten hun kriti ek en
bracht en id eeën in, maa r ze hadd en het gevoe l
dat hun kritie k ni et se ri eus we rd ge no men e n dat
er ni et Il aa l" hen gelui ste rd we rd. Hun kriti e k
ko mt in g rot e lij nen hierop neer: het bestuur
fun ctionee rt ni et goed, de organi sa ti e is zwa k en
de aflla nk elijkh e id va n de S lO staa t de o ntw ikke lin g va n S<:ld aq atull s lam in de weg. De finan c ië le si lu ati e is s lec ht , maar er wordt we in ig aan
gedaa n. Er s traa lt gee n kracht ui l de djallloaf, ze
zijn ee n bee tj e in ges lapen. Het wo rdt vo lgens
Virank a tijd dat Sadaq atull; lam o p eige n benen
leert staa n en acti v it e iten voor de led en van de
((jamam o rga n isee rt , o md at de leden ni et se rieu s
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ge noeg mc l de is lam bez ig z ijn . zoal s tot uitin g
ko mt in de lage o pk o mst bij de lesse n. Oo k wo rde n er we ini g pog in ge n o nd erno men om aC li e r
de islmn te ve rspre id en ond er C reol en.
Inl11 e i 1999 g in ge n de criti c i hun eigc n weg,
zo nder dal cr sprak e was v<ln ec n co nni cts iw ati c. Ze ho ud en nog we l co nt ac t met dc c(jall/(luf
doo r rege lm ati g de moskee te bezoe ken o m daar
te bidden. maa r ze he bbe n hun e igen bij ee nk o msten d ie los s taa n va n Sadaqat lll Is lam . Hc t prima ire doel van d e leden van Virank a is het ve rspre id en van de is la m. De boodsc hap is voor
iedereen bedoe ld, maar spec ial!.:- aandacht ga at
uit naa r de A fro-S urin aam se bevo lk in g. Vi rank a
we igert z ic h nee r te legge n bij de soc iaa l-eco nomisc he ac l1\ cTllitg an g o nd er C reo le n di e in hun
oge n all es te mak en hee lt met de gecste lij ke Cll
mo re le acht eruit ga ng van de Afr o-Su rin aam se
bevo lkin g. De A II·o-S urin amers moe ten z ic h
ont wikk e le n en di e ont w ikk e ling za l hel makkelij kst gaan m et d e islam a ls bas is. Hi ervoo r is hel
vo lgens hem nodi g: ' De C reo len wakk er te
sc hudd en, wa nt cr is een groot gebrek aan ke nni s ove r de is lam ond er de A I'·o-S uri name rs. A Is
wij dit ge bre k aa n ke nni s kun nen wegnem en
kan a ll es voor dc creoo lse bevo lkin g ve rand eren. Met behu lp va n de is lam kunn en wc ee n
sfee r creë ren waarin C reole n we lvaart kunn en
krij ge n ' , vert e ld e Us man, ee n va n d e ac ti evelinge n van Ja ma at Mu s limi en Vira nka.
De Ja ma at Mlls limi en Viran ka ve rw ij t de
(n iet-C reoo lse ) is lamitisc he orga ni sa ties dat z ij
dall 'a
(pro pa ganda-bekerin gsacli es) o nd er
A ft·o-S ur inamers grotendee ls hebbe n na ge laten. De Sadaq alul Is lam heeft het we l ge probeerd. Jll aa r met we ini g ge ld en mense n kw am
cc n en and er niet van de grond . De H ind os taa nse
en Javaa nse o rgan isati es di e we l vo ld oe nde kapitaa l e n mankrac ht hebben. too nd en in a l di e
j aren we ini g int eresse in het ve rspreid en va n
ke nni s ove r de is lam o nd er C reo len. Daa rom
g aat Virank a het nu ze lf aa npa kk en: ' We moe len
ni et mee r wac hten o p hen 0 111 dc is lam naar onze
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Creoolse broeders te brengen. We willen onze
broeders wa kke r schudden en ervan bew ust maken dat we hlakaman zijn en dat we op elkaar
moeten steun en. We moeten onszelf ontwikkelen. We kunnen onze leiders ze lrkiezen en we
hoeven niet atl13nkelijk te zijn van onze Javaanse en Hindostaanse broeders. Wat wij graag
zo uden zie n is ee n moskee goed gev uld met Creolen, zoda t wc nel als de ande re rassen van de
zoeti gheid va n de islam kunncn proeven' , aldus
Usman.

NAT ION OF ISLAM

Naast de Sadaqatul lslam en Yira nk a kent Suriname een derd e islamiti sche ve reni ging waar
voornamelijk Afro -S urinamers actief zijn : de
Nati on of Islam. Deze islamiti sche organisatie
lel1 vooral onder zwart e in wo ners va n de Vereni gde Staten vee l aanhangers. Louis Farrakhan
is op dit moment de onbetwiste leider van de
Na tion. In okt ober 1995 brac ht hij honderd dui ze nden A frikaa ns-Amcrikaanse mannen
naar Was hin gto n om hun problemen te bespreke n: Thc Million Men Ma rch. Eenjaa r later kondi gde hij aa n een to ur te maken langs een aantal
Caraïbische landen. Een comité onder leiding
va n Henk Herrenberg, de bekende ex-a mbassadeur va n Surin ame in Nederl and en China en
zelf ook moslim, nam contact mct hem op en
vroeg hem ook hel Surinaamse vo lk toe te spreken, Op 12 september 1996 kwam Farrakhan in
Paramaribo aan, waar hij sprak met verscheidende religieuze en politieke leiders, zoals
scheidend president Venetiaan . De dag erna
hield hij een ' redelijk' bezochte toespraa k. Het
precieze aantal aanwezigen we rd in de Ware
Tijd va n 13 se ptembcr 1996 niet genoemd, maar
in de zaal was plaats voor ongeveer zesdui zend
mensen. Farrak han sprak met name tol dc
zwa rt e bevolking va n Surin ame. Hijbeloogde
onder andere dat het zwa rlc ras het eerst op

aa rde Vlas en beschav ing heeft ge bracht. Hij benadrukte dat desondanks geen enkel ras superi eur is aa n een ander. De Nederland ers en de
Amerik anen moeten vol gens Farrakhan hUil
mi sdaden tegen het donkere ras erk ennen, zodat
er eindelijk verzoe nin g plaats kan vinden. Vc rder zou hij gezegd hebben dat de mens leveell el
op het verschil lussen de ve rschillende rasse n in
plaats van zieh te co ncentreren op God (De Ware
Tijd, 14 september 1996), In Farra khans boodschap kwa m duidelij k naar voren dat ook in Suriname een afdeling va n de Na tion ofl slam opgericht moest wo rden om de islam onder de
Afro- Surin amers te verspreiden.
Suriname kende al een afdeling van de
Nation of Islam. De bakerm at van de Surinaamse Nation lag bij de acti viteiten en doelstellingen van een andere vereni ging: de Sti chting Roots Control, een sti chting di e zich inzet
voor het ' ve rh e ffen va n de kansarme Surinamers', met spec ial e aandacht voor Afro-S urinamers. Na het bezoek van Farrakhan besloot men
de acti viteiten te revitali seren. Eind 1999 was de
organi satie ec hter nog steeds ni et offi cieel opgeri cht, maar een groepje gelijkgezinden komt een
á twee keer in de week bij elkaar en bestudeert
tijdens deze bij eenkomsten de koran én de bijbel. Elke donderd ag hee ft de groep van hal fzes
tot half zeven in de namiddag een uur zendtijd
toegewezen gekregen bij Radio Boskopoe. De
spirituele leider van de beweging is de SI-jari ge
Ahmad Ali , di e vanwege zijn erva rin g en kennis
van de islam is gevraa gd het leiderschap op zich
te nemen. Ahmad Ali is in een christelijke omgeving opgegroeid, maa r bijna derti g jaar geleden
heeft hij zich to t de islam bekeerd , In een lang
gesprek benadrukt e Ahmad Ali dat de doelstelling va n de Na tion of Islam verder gaal dan het
verspre iden van de islam onder de Creoolse bevo lking van Suriname: ' We willen een betere
toekomst voor onze A frik aanse broeders. '
( Hiermee bedoelt hij de Atro-S urinamers.)
En als wij nen de openbarin g va n de islam
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kUllll en geven is dat moo i meege no men. Maar
wij wil le n in de eerste plaats el"'t de mannen hun
gedrag vera nd eren , dat ze gaan stud eren, dat ze
goede mani eren ontw ikkelcn. We willen de
mense n niet dwin gc n ofover halen Ollllllos lilll
te worden. \Ve willen de men sen bewege n de
slechte wegen waannec ze bczig z ijn tc vera ndere n. En of ze dat als llloslilTI , christen of hil1 doe doen. ll1aaklons ni et zovee l uit. Ik p ~ rsoo ll 
lijk vind het krachtig er wanneer ik vanuit de islam praat, maar wc zij n allemaal broede rs en
zustcrs en dat hee n ni ets te maken met je geloof. .
Deze woorden word en bevestigd door het
hui s waar Ahmad Ali in woont. Op de voo rkant
van z ijn hui s sta <:111 na ast elk aa r de he ilige symbol en van de drie grootste re li gies in Suriname
geschilde rd: he t kruis van het chri stendo m . de
sikkel el1 st cr va n de islam en het AUM-teken
van het hindoeïs me. In z ijn hui s han gen de rnu ren vo ll11ct re ligie uze en spirituelc re likwieën :
sc hild erije n van de Ethiop isc he kei ze r Haile
Selass ie I. platen van Bob .'V1arley. bee lt en isse n
vall Jez us C hri stu s, krui sen. Arabische teksten.
islamitische sy mbol en, ee n fot o va n de Ka'ba,
bee lt eni sse n va n hilldoeïsl isc he goden en enkele S urinaam se artef~1cten.
De eenheid vall religi e di e de Natioll of Islam in Suriname uitdraagt, staat in sc hril CO Il trast met het beleid va n de Nat ioll ofJs lam in de
Ver~lligde S tate n, erkent ook Ahmad A li. 'Het
grote ve rsc hil me t Amerika is dat ze [de Nation
oflslarrl in Amerika] daar hUil vijand. het blanke
sys tee m, openlijk voor z ich hebben staalI. Daar
moeten ze wel een e igen organisatie opze tt en.
e ige n mos keeë n bouwcn. echt onafllClIlkelijk
z ijn van de blanke: Deze apartheidspolitiek
stam de Surinaamse Nation of Islam ni et voo r
oge n. De Nati on of Islam wil de bestaand e isla mit isc he ge meensc happcnlliet vervangen, maar
de organi satie rnoet een aanvulling worden o p
de bcs taande Hind ostaansc en Javaanse moslim gc mecntcn. · ,,vij in Surinam e \vill en ni et
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apnrt leve n va n de hindostaa n en de Jav aan . Samen moeten we he t land opbouwen. vánuit versc hillende ge mee nt en, de SIV. SlO. Sadaqatul
Islam. enzovoo rt s komen we sa men o m een
extra dim ensie aan o ns ge loof te geven: De
meerwaarde va n de Nation is dat de leden dc
kan s krijgen z ich in te zetten voor de Afro -S uri 1l<ll11ers. De reg uliere ge mee nt en doen daar vo lge ns Ahmad Ali geen moeite voor. Die h::emtc
wil de Nat iol1 of Islam o pvu ll c n.

D E ISLAMlll SC ll E V ERENIGING WiTS ANTI

Aa n de Afobakkaweg paal 70 in district [31'0kopo ndo ligt het Marrondorpje Koina Kondre.
In dit dorpje zij n Sjaakie Basicr en Abdul
Rabman same n met Abdul Az iz (i mam va n
Sadaqatul Islam ) bez ig aan ee n lange termijn
proj ec t dat de islam o nder de Mnrrons in het
binnenland moet ve rspre iden. Zonde r noemenswaardige financiële midd e len we rk en ze hard
aan dc bo uw van een voor lopi g ge beds hui s en
een wo nin g voor Basier en Rahman . Naas t het
dorp hebben ze ee ll gro te lap grond open geka p\
en daar ve rschill end e gewasse n zoa ls so propo,
watermeloenen. pompoenen ell okers geplanl.
Basier. di e net als Rahlllan e n Abdul Az iz
Marron is. heeft al eerd er met wisselend s ucces
geprobee rd de islul11llaar de ze regio te brenge n.
Rede lijk wat Marrons uit omliggende dorpen
hebben bij Basier de slwhada (ge loofsbelijdeIli s) afg elegd, maar echt actief z ijn ze nog ni et.
Et:n anüer probleem wan r Basie r mee kampt , is
dat dc mann en uit Witsa mi vaak buiten hun regio op zoek rnaeten naar werk. Dit forensis me
belemlllert hen 0 111 ru sti g ove r de islam te kun nen nadenken en het uiteindelijk te prakti sere n.
Om de islam in het binnenland te laten groeien ,
moe t in dc visie van Bas icrde reg io z ich o ntwik kelen. Basier en Rahman hebbe n daarom ee n
rneerja ren-stappcnplan opges teld . Dit plan
1110et ert oe le iden dat de werkgelegenheid in de
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regio groter word! en de mannen e r dus blijven
wonen. Een van de eerste ini tiat ieven naast de
bouw val! he! gebedshuis is dan ook het tot stand
komen van een handelscentrum voor landbouw
en veeleelt. Als dal eenmaa l slaat, moet cr ee n
islamitisch opleidingscent rum en ee n kinderopvangd jenst komen zodat de kennis over de
islam gericht verspreid kan worden. Ho ewel de
weg nog lang is, heeft Basier goede hoop .
'Straks als hct project loopt, za l je zien dat het
beter gaal. Men kan vlak hier komen wer ken,
vlak hier kan men bidden. Als hij geen hui s
heeft, kan hij komen werken om ee n huis te bouwen. 'J

BEKERING

Vanaf ci rca 1830 predikten de chri stelijke kerken onde r de Surinaamse slaven. Bij de Emancipalie WilS ongevee r tweederde van de C reoolse
bevolking (ook) christelijk. Het c hri stendom is
daarna onde r de A fro-Suri naamse bevolking de
dominante religie geworde n. Ook de meeste
Creoolse moslims hebben van hui s uit een cl1rislelijke opvoeding meegekregen. De bekering
tol de islam heen voor ee n grote vera nderin g
gezorgd zowe l voor hen persoonlijk a ls voor
hun sociale leve n.
De overgang lot de islam was voor de door
mij geïnterviewde Afro-Surinamers vooral een
individueel proces. De meesten waren in hun
jeugd vrij ael ief met het chri stendo m bezig. Een
enkelin g was lid van een eva ngelische gemeen te, maar de meesten waren of lid va n de
EBG, of van de katholieke kerk. Elke zondag
gin gen zij met hun oude r(s) mee naar de kerk en
vaak gingen ze ook naar de zondagssc hool en
vo lgde n bijbelles. Het kerkbezoek zagen zij als
iets wat erbij hoord e. Dcouders ginge n, dus was
het logisch dat zij meegingen. Rond hel zeventiende ofachlt icnde levensjaar kwamen echler
de vraagtekens over hel ge loof en de kerkgang.

Het werd steeds mind er vanze lfsprekend elke
zo nda g naar de kerk te gaan. Naannate zij ouder
werden en minder gedwongen werden door hun
ouders of voogden geregeld naar dc ke rk tc
gaan, werd hel kerkbezoek minder cn verdwcen
de motivatie om zich te verdiepen in het christendom.
Sommigen ve rl oren de interesse in het geloofofnamen hel nielmecr serieus en kwamen
a lleen nog in de kerk bij hu we lijksinzegen in ge n
en begrafenissen van kennissen. Anderen gingen hUil geloof door bepaalde ervari nge n kritisc her bekijken. Ze kwamen erachter dat er zaken speelden binnen de kerk waar zij niet geheel
ac ht er stonden en namen lan gzaam arstand van
de kerk.
Een van de za ken waaraan sommigen van
mijn respondenten zich stoorde n, was de st rijd
tussen de evangelisc he broedergemeente en de
katholieke kerk en de gevo lgen die dat had voor
hun leven. Moestafa Boga (va n de Na lio n of
Islam), 52 jaar, bestudeert de islam al vij r jaar.
De shahada heeft hij nog niet uitgesproken,
maar hij houdt z ieh al wel aan de regels van de
islam. Moeslafa is opgegroeid in hel district
Coroni e. Zijn vader was lid van de EBG toen hij
verli efd werd op een katholieke vrouw. Huwelijken tussen leden van de EBG en de katholieke
kerk stuitten op veel weerstand en hij is dan ook
katholiek geworden om met zijn (ee rsie) vrouw
te kunnen trouwen. Later is hij hertrouwd met de
moeder van Moestafa, die ook katholiek was.
"Mijn oudere broer moesl een examen at1eggen
om een verdere opleidin g te kunnen vo lge n in
Paramaribo, want in Coron ic had je geen Mulo.
Mijn broer werd afgeweze n, omdat de mensen
va n de katholieke kerk mensen discrimineerden. Alsje bijvoorbeeld ec nli chl erc huidskleur 4
hebt, maak je meer kans. Mijn vader heeft daartegen geprotestee rd , maa r kreeg geen bevredigend antwoord. Toen heen hij gezegd: "Dan
gaan wc weer naar de EBG lOC." Maar mijn
moeder wilde nÎet en loen heert alleen hij zic h
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weer bij de l:BG gevoegd .' Dit zo rgde voo r ee n
g rol e s pannin g lussen m ijn va der e ll moeder
waar ".,Iij d e kinderen d e dupe van werd en: 'Je
had de s itllati ~ da t mijn vtld er EBG-er was en ik
nog op d e kath olieke sch ool za t. Ik zo u mi sdienaar worden en mocs t ze lfs Latijn lercn. maar ik
mocht niet I11c'.!r op het te rrein van de pater ko mcn. anders krecg ik ec n pak s la ag. Ik vroeg me
af: is hel wel con'cel wat hi er gebeurt?"
Anderen ['(lakten in onvrede met het christe nd o m doo r de rol die het materiali smc in de
h :rk spee lde. Bij Moes tafa Danning. de penning mees ter vél n Sad'lqatul ts lan). kwam de o nvrede met d e c hri s te lijkc kerk naar boven toen
hij rond z ijn achtti ende be lijd en is moest an eggrll . "Nadat ik d c hc lc c urs us had gevo lgd. zei d e
dominee dat ik ee n vo ll edi g pak in orde moest
maken 0111 o p d ie spec ial c dag aan te trekke n.
Voor mij e n mij n ouders was dat fin a nc iee l geen
haa lbare taak. Ik ze i tcgen de dominee dat ik dal
ni et kon doen. Ik had alleen witte gy mpi es. een
spijkerbroek en ee n wit T-shirt . De dominee had
daar zov ee l com1l1entaar op. dal ik s indsdien ee n
hee l ande r gevoe l heb avc !" het chri stendom .
God hee ft toc h ni etj e kl eding nodi g? God heen
j e inll e rlijk nodig , je int cnti e.' (' Ook Abdul Wahab Recep tee rde het materiali s me in de ke rk
ni et. Toen hij zeve nti en jaar was, ve rli et hij de
Lutherse ge meen te: 'Ik g ing ~en keer zi tten op
ee n bank voorin de kerk . Maar \k mocht daar
ni et z itt en. o mda t het ee n betaalde plaats was.
Het was gl:feservee rd voo r ic rnand meI meer
gel d. Ik we rd boos en ben nooit meer te rug gegaan . ' 7
De kri ti ek op hel functione ren van de kerk
werd ve rsterkt doo r he t gedrag va n chri stenen in
de omgeving van de res pondent en. Dat gedra g
strookt e vo lgens he n niet met de lee r van hel
christendom. C llri stcnen, dat vaak a ls sy noniem
werd ge bruikt vaa r C reol en. dwalen vo lgens
hen steeds ve rd er va n het juiste pad afen 'leven
cr ma ar op lo s. ' De praktij k w ij st vo lgens hen uit
dat de C reoo lse bevolking ac hteruit gaal. Hier
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vo lgt een k le ine greep u it eh: lijs t van ongenoegens die mijn responde nt e n hebben over het gedrag va n C reo len. Ten ee rste kenne n de C reolen
hun rooTS ni el meer. Ze z ijn A fri ka verge ten e n
ri c ht en zic h o p Amerika en Nederland. met nl~
gr:vo lg d at ze tot aal ve rweste rd raken mct alle
gevo lge n va ll di en. Vooral dc jonge ren worden
steeds matcri ali s\i schcr. Verde r zo u het Illmee l
vlj rva l erg groo t zij n. Jo nge mc isjes en vrouwCn
kleden z ic h sc haars en o ngepast. Zowe l cic nmn nen als de vrouwc.: n.joll g e n oud, he bben te vee l
vluc ht ige sc ks ud c relaties waardoor veel tienerzw<lngcrschappe n voorko men . Daar bovenop kOlllt dat de cri min"ll iteit en dc werkl ooshe id
o nd er de A lj'u-S urin aa mse bevolking s terk
groe ien. Dit a llc.:s gebc urt o ndanks hel reit dat
hel grootste deel van d e C reole n chri sten is. In
de ogen va n dc bekeerlingen sc hi et het cbristen d om duid elijk tc.:kort in het overdrage n va n de
j ui ste waarden en nonnen.
De incompetentie van dc chri ste lijk e kerken
wordt door de Arro-S urin aam se mo s lims betreurd . omd at ze g raa g ce n sterk e C reoo lse gemee nsc hap \Vi Il en zien. De opkomst van ta ll oze
ni ell\ve c hri ste lijke gemeenten. naa st de tradi tioneel g rote rooms-k ath o li e ke en eva nge li sc he
broedergemeente. zien dc geïnterviewden oo k
a ls het bewijs van het fill en va n het c hri stendom .
. De mensen zijn ontevreden en gaa n o p zoe k
naar alternatieven: Volle Evangelie. Gods Bazu in. Zevende Da gs Ad ve misten. noem ma ar
op. Op de n duur wee t je nie t mce r wa t j e 1110et
ge loven en waar je hee n moet gaan. Die ni e uwe
ke rk en verdraaien Gods woord C l! probere n de
C reo len b ij de kerk te hou den door zang. dan s en
vrolijkh e id te bieden. Is dat diJn waa r het om
draait'? ~

De teko rtk o min gen Vél ll hct chri stendom
z ijn voo r de nieuwe 1I10s ii Il1 S niet uit s luit end zaken van het heden : de hi s torische rol va n he t
chri stendom in Suriname is in hun ogen no g du bi e uze r. Zij leHen grote vra ag teken s b ij de rol
va n het c hri stc nd o m tij dens de s lave rnij en de
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koloniale periode. 'Ik kon niet verwerken dat
het christendom zaken als de s la vernij en de raciale onderdrukking heeft goedgekeurd en ondersteund. Als je zeg I dat ieder mens gelijk is,
kan je niet een systeem hanteren ofin stand houden waar de ene mens tot ni et-mens wordt gemaakt. Kan een godsdienst rechtvaardigen dat
er mensen tot niet-mensen worden gemaakt?
\Valll1Cer de godsdienst zodan ig verdraa id
wordt, dat je met de godsdienst in de hand racisme, imperialisrne en onderdrukking van vo lkeren rechtvaardigt, is cr in elk geval iets mis
met de belijders ervan.'9
Veel mensen zijn in aanraking met de islam
gekomen vanui teen anti-kolonial istisehe visie.
Voor hen telt heel zwaar dat zij het gevoel hebben dat de Arro-SurÎnamers in de geschiedenis
van Suriname onderdruk t zijn. Door die onderdrukking hebben ze veel van het e igene verloren. Om af te rekenen met die onde rdrukkin g
zijn ze op zoek gegaan naar wat dal eigene precies is. Op zoek naar hun roots belandden ze op
hel pad van de islam. Door het lezen van boeken
over de opkomst en ondergang van Europa, de
ontwikkeling van de wetenschap en de rol van
het Arabisch rijk daarin, ging ereen wereld voor
hen open. Zij laze n over de dominantie van de
westerse we reld met hel kapitalistische en
imperialistische systeem. De rest van de wereld
heeft geen enkele invloed op de westerse regels,
maar moet die we l naleven. In de ogen van de
nieuwe moslims is de ontwikkeling va n de \Ves~
Ierse were ld niet los te koppelen van de invloed
van het christendom op die maatschappijen.
Volgens hen is het christendom misbruikt om
inhoud aan die ongelij kheid in de wereld te geven. Deongelijkheid in de were ld wordt mede in
stand gehouden door het ch ri stendom.
In de zoektocht naar hun cult ure le en spirituele worte len maakte de 'ontdekking' dat delen van A frika waarde sla ven vandaan kwamen
ten tijde van de slavenhandel islamitisch wa ren
verreweg het meeste indruk op de geïn terview-

den. Veel slaven wnren dus al moslim toen ze
naar Suriname werden verscheept. Ten tijde van
de afschaffing van de slavernij was de islam on~
der de slaven echter zo goed als verdwenen. Na
de slavernij waren vrijwel alle ex-slaven toegetreden tot het christendom, \vat in deogen van de
Afro-Surinaamse moslims niet geheel vrijwillig
gebeurde. Zij zijn gedwongen christen te worden. Hel aannemen van de islam staat in deze
symbool voor een terugkeer naar de situatie van
voor de onderdrukking.
In een land waar 20 à 25 procent van de bevolking moslim is, komt men deze godsdienst
onherroepelijk tegen: de aanwez igheid van
moskeeën of de kleding van de moslims op
st raat, op het werk of op school. Desondanks is
bij de meeste Creolen de kennis over de islam
ge rin g, 'Niet-moslims hebben geen kennis van
de islam. Meestal zegge n zedat heteen koelie lo ge loof is. Ze kennen ook het verschil niet tussen
een moskee, kerk, mandir en synagogot 11 De
meeste Creolen hebben volgens de geïnterviewden een vijandige houding ten opzichte van de
islam, mede gevoed en gerechtvaardigd door de
beelden die door de media worden verspreid
ove r deze religie. Voor buitenlands nieuws Îs de
Surinaamse televisiekijker aangewezen op
beelden en reportages van Amerikaanse makelij. In de Amerikaanse berichtgeving komt de
islam voornamelijk negatief in beeld. Moslims
in Suriname hebben daar last van. Abu Bakr, een
van de responden ten, werd de vo lgende vraag
gesteld vlak nadat Suriname zich had aanges loten bij de Organisatiol/ (~f' Islam ic Conference:
'Gaan j ulli e hier ook terroristen op !e iden?'1 2

EEN ANDER LEVEN

De aa nname van de islam bracht uiteraard veranderingen in het leven van de bekeerden met
zich mee. Zowel individueel als sociaa l moesten
zij zich opnieuw presenteren. De geïnter-
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\'icwden merk ten o p dat hun ze lfdi sci pline g roter is dan toe n 7C c hri s tt..: ne n warell . De bekeerlin gc n 7ie n 7ich door dc voo rsc hrift e n v.a n dc
is lam beperkt in hun ge drag. Het accepteren van
di e bcperkin gt..: 11 en na lev in g van di e voo rsc hriften verge n di sc ipline. Abu Bakr had bij voo rbee ld noo it geda cht dat hij va n de alcoho! af zoll
kunnc n blij vt..: J1. Il ij was ni et ve rs laafd tlan
d rank , maar hield we l van drink c n. Van d e ene
op dc and ere dag is h ij erm ee ges topt.
De toegenome n di sc ipline staa t in d irec t vc rband met d e toegenome n vrees voo r God . In dc
tijd dal ze c hris tencn waren. had dcn de A fro S urin aa mse mos lims vee l n'linder het gevoe l dal
ze ve rant woo rding moes ten a ll eggen aan ee n
hoge re ma cht. Ze sto nde n c r in e lk geval m ind er
bij s ti l. De verh alen di e ve rt e ld werd en o \"e r hoc
hun leven voor de be keri ng e ruit zag. gi ngen
over uitgaa n, da nse n o p {eesten, hel drink c n va n
al co ho l en vct..: 1' met I11c i sje~ o mga an '. 11 Er was
ni elnand di e hen tege nhi eld. N u ec hter beperkt
dc is lam hen da arin en dc vrees voor God weerho udt hen ervan zo nd e n te begaan . De mos lims
slaan pos ili e ft cge tl ov~ r deze beperkingen. Het
breng lll1ee r rll st en ~venwi c h t in hUil leven. Ze
bested en hun lijd nu voo ral aan d e o nt wikk e ling
van hun spiri tuel e leve n. Deze foc us o p hun spiritu ele leven 70rgdc e rvoor dat z ij ee n hee l an dere kij k op hl. ? t /even kregen. Ze hebben het
gevoe l dm ze nu l1l t:c r g rip o p hun leve n hebbe n.
Zc leggen zich \cc ! snelkr b ij gebe urteni sse n en
pro bk'J11 en in hClle vc n neer. o mdal ze hun leven
Illecr in ha nd en van God leggen.
N:w:-, I de en 'm e n geeslC lij ke verrij king, vl nden d e mos li ms oo k da l ze cr Iichamc lij k en econo m isc h o p vooruit zij n gegaan si nd s hun bekerin g. All ah sc hrij n hen voo r wat ze we l ofniet
mogen cons um erell . He t co nsumeren va n al coho li sc he drank en. varkensv lees en ve rdovende
middel en is in cl!.? is lam ni et to eges taan, omdat
ze onre in z ijn. Het naleve n van d it di ee t hee ft
voor de geïnt erv iewd en aan too nbaar ee n gun s\i g e lTcc\ op de gezo ndh e id. Daarnaast leve rt
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hel oo k li nanciecl voo rd ee l o p wa nnee r je de
vall nl co ho l, tabak o r anderc vCJ':-, lave nde mi dde le n mijd t. Moestafa DU1111ing gin g
a ls no n-Ill os li m vaak op zoe k nél ar vermaak wat
he m vee! geld hee n gekos t: '" Ik g in g namde bi oscoo p, dan sc.! I1 , j e tre kt me t vri e nde n op e n gin g
acht er vrOuwe n aan . De is lam beperkt e me
da arin en in plaa ts va n me te ve rmak en. g ing ik
me richt en to l All al1- Ik g in g steeds mee r hel
ee nvo udi ge waard eren.'!4
Het uitspreke n va n des/llIhada mark ee rt hel
officiële om slagp un t in hel reli g ieuze leven Vèll1
een mos lim. Om de ve randering ex tra krac ht b ij
IC ze il en, krege n dc A rro-S urinaa mse mos lims
di e zic ht be keerden all en ee ll Arabische naam .
De7e naa m kOLen ze ze lf of werd loegeweze n
door de d ie ns td oende ima m. Doo r he l vc ral1d e·
ren vall na am bree kt d e mos lim a ls het ware 111C\
zij n levc n a ls c hri s ten e n neem t een ni e uwe
ident ite il aa n. Deze transform atie is bij cic
mees te ni cuwe mos lims ec hte r nog ni et vo ll edi g. De Arabi sche nél alll wordt voo rnam elijk
gebruikt in co ntac t met and ere mo s lims. BlIiten
deze g roep hantl.!ren ze nog hun 'c hri stelijkc '
naam . . A ls ik een mos lim tegenkom, stel ik me
voo ral sA hm adlbrahim Cll bij ee llllon -mos lill1
is hel John . I ( Er wo rdt du s nog gesc hipperd meI
d e ide ntit eit. De red en voor het gebruik va n
be ide na me n is: 'Zo ben ik nu eC llm aal be kend
bij nUl1ili e en vriend en. Alles V (ln m ij is nog
HUlllpl1ry Pc.!rk . bij dc Burgerl ijke S tand ke nn en
ze geen Abdull nh. ' Ito De behoe fl c 0 111 de naamsverander ing o lli c ice l te mak en bij d e BurgcrIij ke S léllld is overige ns we l aan wezig. I-Iel laten
ve rand eren va n dc fa mili enaam is b ureau cra ti sc h las tig e n bove ndi en erg kos tbaar.
De o mschake ling van hel chri stendo m !laar
de islam had nie t a ll ee n gevol ge n voor de persoonlijke bel eving. Het belck ende nnlLlLlriijk
oo k ee n ve rand erin g in de 'S oc iale om gevi ng.
Va n s lce ht s twee res pond cnten accepteerd en
hun o udcrs of andere Î~ll1lili e l e d c l1 de bekerin g
niet. So mmi ge n gave n aan dat hun o ude rs ze lfs
eo n ~lIl11rti c
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blij warelJ toen zij over de bekering hoorden.
Het gi ng hen dan niet zozeer o m de islam, maar
om het feit dar hun kind het reli g ieuze pad wee r
op ging. Ze konden hel bandeloze leve n dat hun
kind le idde ni et waarderen en hoop ten dat de
isla m dat zou veranderen.
De respondenten die een gez in hadden , toen
ze besloten zich IC bekeren tot de islam, ond ervo nden in de meeste geva ll en we l problemen.
Hun vrouwen kinderen moes ten z ic h aanpassen
aan of in e lk geva l rekenin g ho ud en met de
ni euwe richtlijnen va n de vader. Het li efst zo uden deze vaders hUil gez innen dc islamiti sc he
lee r bijbrengen, maar dat is ni et makk elijk wannee r de he le o mgevi ng van de rest va n het gezj n
christe lijk is geb le ven. Imam Abdu l Aziz is zo' n
vader: "Mijn vro uw en haar familie z ijn gee n
moslim. Mijn kind eren hebben een chri ste lijke
opvoedin g gehad en gaa n na ar ee n chri stclijke
sc hoo l. Z ij pikken du s niet veel van de islam op.
Ik probee r het ze thuis we l bij te brengen , maar
het gaat moeizaam. Gelukkig ste unt mijn vrouw
me wel e n houdl ze zic h ook aan bepaalde islamiti sche rege ls." '7
De bekering heef! grootstc socia le impact op
de vrie ndenkrin g va n de bekeerling. Die vri endenkrin g veranderd e langzaam van saI11 cnslc lJing. De oude vriend en maa kt en plaats
voor ni euwe vrie nd en. voorname lijk moslims.
De oude vri enden verdwenen niet zozee r uit het
z icht doordat ze een a lkeer hadd en tegen de islam. De bekeerlin g en zijn vricnde n g roeiden uil
elkaar. Het levenspatroon en de levensvisie vall
de bekee rde Afro-Surinamers was natuurlijk
dras lisc h veranderd. Door mee r aandacht aa n
het geloof te geven, hadden zij ook minder tijd
om met hun vrienden op (e trekke n. Tenslotte
strookten bepaa lde activiteiten die zij met hun
vri ende n ondernamen nict meer met de VOOI'sc hri He n va n de islam. Zij gingen niet meer dan sen, ni et 1T1Cer borrelen en ni et meer stappen. Zo
vcrvrec md en de moslims kll1gzaam va n hun
vrie nden. I-Iet contact is niet helemaa l verdwe-

nen, l11aar is duidelijk nict mcer zo stcrk a ls
vroeger. De vri end en van vroeger hebben plaats
gemaakt voor vrienden in de moskee.
AFRO-S UI<INAAMSE MOSLIM IDEOLOGIE

In het aa nnemen en belijden van een bepaalde
re li gie, a ls indi vidu ofa ls groep, spelen verhalen
uit het ve rleden ee n grote rol. Mensen hebben
een co nt ext nodig waa rin duidelijk wordt dat het
belijden van de religie een positieve invloed z(] l
hebben op hel leven van de ge lov igen. Ee n belang rijk onderdeel va n die co ntext wordt gevo rmd door het interp re terell va n de gesc hi edenis. In de beleving van de islam van de AfroSurina amse moslims spee lt elnicite it een belangrijke rol in de vo rm va n hi sto risc he verh alen
ove r de islam, Afrika en de slave rnij in Suriname.
Volgens de bekeerlingen is de islam, hi storisch gez ien, de natuurlijke godsd ie nst voor
de Arro-Surinamers. Niet alleen voor de AfroSurillamers, ma ar in princi pe voor alle zwarte n.
Let wel: dir be tek en ! niet dat niet-zwarten geen
1110slim kunn en zijn of worden . De islam is een
re li gie voo r de ge hel e mensheid, maar in de motivati e voor hun bekering gaven ve len aa n dat de
islam en de zwarte bevolking bij e lk aa r hoordell. In de isla m zouden de reli gieuze roots van
de Creolen in Suriname li gge n. Wat zijn de verhalen achter de ideo lo gie dat islam de natuurlijke godsdi enst voor de Afro-Surinamers is?
Opvallend is dat a ll en de hi stori sc he figuur
Bi/a! ke nn en. Bilal leefde in het begin van de
zevende ee uw na Chri st us en was ee n zwa rte
Abyssijnse slaaf va n de pro fee! Mohammed
sc honk Bilal de vrijh eid en hij bekee rd e zich tot
de islam . Meerdere moslims wisten me te vertelle n daf deze Bilal de derde persoon na Mo ham med was die de islam aan nam. Enkel Khad eeja,
de eerste vromv van Mo ha mmed, en een goede
vr iend Aboe Bakr gi ngen hem voor.
Een ander historisch ve rh aa l waaraa n vee l
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wlwrd c wordt ge hec ht, is dc erk ennin g van de
is lam als rec ht sc hapen re li g ie doo r dc konin g
van Abyss inië. Ee n g roep mos lims zoc ht toevlu c ht in dat land vanwege de vervol g in g van
moslims d oor de mac hth ebbers in Mekka , de
Qurai s h. De Qurais h poogde n dc A byssini ërs
o vcr te halen de moslims uit te leve ren aan
Mekka , maar de leid er van de gev lu cht e moslims w ist de Abyss ijnsc koning van hun goed e
bedoe lin ge n te ove rtui gen. De mos lims we rd en
geacce pteerd en kregen besc herming in
Abyss ini ë. De in vloed van het int ern et o p het
doorgeve n va n dit soo rt ve rh alen moclni et ondersc hat worde n. I~ Naarnllate de eeuwe n voo rt sc hreden. weten de gclo vig,e n te ve rte ll en. nam
oo k de in vloed va n dc is lam op hel zwart e dee l
van A II'ika toc. Ten tijde van de s lavenh ancl el
hadde n gro te de lcn van \Vcst-A frika al ke nni s
ge ma akt'-mct de islam cn ve le Afrikaanse st3\1"'1 men en rijk en maakten z ic h d e is lam e ige n. Vol ge ns o nde r andere Moes ta nl Boga va n de Natio n
o r Is lam z ijn di e vo lken mos lim geworde n omdat ze vo nd en dat het ee n goede re li g ie is. ' Ze
hebben de is lam aange nom en, zo nd er de kellni s
va n hun voo roud ers te ve rli ezen. Ze waren tevreden, ni et hebzuchti g en ze leefd en vri ende lijk met e lk aar. Maard e kom st van de blanken
hee li a ll es o mve rgeworpen. \4 European en hebben van af de zeventi e nde ee uw Afrikan en a ls
sla ven naar Suriname ve rvoerd . De bekeerlinge n g aan erva n tlit dat vee l van die A frik anen
mos lim wnren, wa nt de landen va n herkolll st.
zoa ls Glwn a, Ivoo rku s t. Togo. Kenia , N ige ria en
Tanznnia z ijn ove rwege nd is lan"litisc hc lande n.
O ve r de verh o udin g tu sse n dc aanta ll en
mos lims en aanhan ge rs van d e traditio nc le Afri kann sc religi es di e naar S urin ame kwa men bestaat ond er de C reoolse mo s lims geen ee ndui di gheid . Enk elen meende n dat all e sla ve n moslims waren, volge ns a nderen was het ove rgrote
dee l mos lill1 e n sOlllmigen dac hten dal de moslims de mind erh eid vo rmden. Dat e leme nten uit
dc traditi onele Afrik aa nse reli g ie (w inti) in Su-
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rin amc mee r ove rl evings kan se n hadden, wordt
toegesc hreven aan d e houdin g va n de blanke
sla ve nm ees ters, het zware sla venbes taan op dc
ptant<l ge en de rol va n de c hri stelijke kerk . Onder het juk van de slavernij konden de mos lims
hun ge loof ni et be lijd en e n uitdra ge n. De
sla ve llll1eesters zo ud ell de slaven hebben 've rboden 0 111 de islarn te bel ijden' e n de 1110s1i Il1 S
Ill oes ten 'afstand doe n van hUil re li g ie '.
De Marro ns hebben zic h o nttrokk e n van de
s lave l1lll aa tsc happij en he bbcn in de binnenl and en va n S urin ame hun e ige n din ge n kun nen doe n. Daar ko nd en ze leve n zoal s ze in
Arrika lee fd en. Daardoo r zouden cr in het binnenland mee r e ic me nt en uit de is lam bewaard
zijn ge ble ve n. De re li gie was we llicht w eggezakt. maar sommigc culturele ge bnliken v:ln dc
hedenda agse Marrons in Suriname he bben ee n
duid elijk e ee n is lamiti sc he grond s lag. bij voo rbee ld het idee van re inh e id. ' Al s je met een
vrouw hebt ges lapen. moe t je je ge heel wasse n.
Bove ndi e n wasse n bos nege rs hun gez ic ht op
dezel fd e mani er al s mos lims hun gez ic ht wasse n voordat ze gaan bidden. Net al s bij d e moslims neernt het ve rschijn en va n ee n ni euwe
maan ee n be lan g rijk e plaats i n bi nn en dc c ultuur
van de bosnegers. Bos nege r-mann en moge n
mee rdere vrouwen hll\ven mit s zij ze kunn en
o nderhouden. Die rege l geld t ook bij de 1110SliI11 5.'::0 'In het binncnland binden dc vrouwen
hun hoo fd nog steed s rnet een hoofddoek. Verd er ko men d e peri od e en mani e r van rou w bij
ove rlijden in het binnenland in grot e lijn en o ve ree n met di e va n de is la miti sc he c ultuur. De ri chting wa arin de akk ers va n de bosne gers w ord en
gebouwd. komt ove reen met dc voo rsc hrift en
uit de koran en soms worden hun hui zen ook in
di e ri chtin g ge bou wd (oos t-wes t ge ri cht ). Verd er wordt ee n on ges te lde vrou w ook door dc
bos nege rs gez ien a ls o nrein cllll1ag ze ni et in de
buurt van de mann e n ko men. Al s j e iemand in
het binnenl and begroet, gee ft hijj e twee hand en
en ma akt hij ee n kl e in e bui g in g. Hel is de g roet
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va n de islam, maar hij kent de (Arabîsche) woorden ni ell11 Ce r. ' Daa rn aast zij n er ond er de bosnege rs een aant a l manll en di e besneden zijn en ont doe n de mann en z ich ook van hun se ha all1- en
okselhaar. Dit alles zo u erop duiden dat de islam
een grote rol heeft gespeeld in het leve n va n de
sla ve n. de wegge lopen sla ve n en de nakomelingen van die laatsfe groep.
O ver de juisth e id va n deze bewerin ge n hebben wij het niet. Zij worden enkel vermeld 0 111 dat het argum ent en z ijn in een betoog 0 111 aan te
tonen dat ve le slaven ee n is lamitische achtergrond hadd en. Bovenstaande verha len laten
z icn dat de bekering tOl de is la m onderd eel uit ~
maakt va n een ideologie waarin de link tusse n
Afrik a, dc islam en Surin ame ce nt ra al staa t. De
ideolog ie stoe lt in de ee rste pl aa ts op het idee dat
Afrik a en de islam bij elkaar horen. In deze ideo logie is gee n plaats voo r het chri stend om dat
gez ien wordt a ls ee n ge loof dat door de Europea nen is vr l'spre id .
A FSLU ITING

De 22 Creoo lse moslims d ie tijdens dit onderzoek geïnt erv iewd z ijn. hebben zich op twee na
va n het chris tendom afgewe nd o mdat zij z ich
ni ct konden ve ree nze lvigen met de leer en praktijk van het c hristendom o f omd at de kerk ni et
voldeed aan hun spiritue le behoe fte n. Er zijn
twee manieren wa arop de A fra-S urinam ers toenad erin g tot de islam zocht en. De eerste was uit
pure ni euwsg ieri ghe id. De res pond enten di e op
deze mani er toenadering zoc hten, observeerd en
ee rst moslims en raakten daardoor geïnt eresseerd in de ze re li gie. De tweede mani e r waarop
A fro-S urin amers tot de islam kwa me n, hing sa men met een zoektocht na ar hun /'Oo ls. Deze
zoektocht vo nd meestal plaa ts va nuit een anti kol onial e visie. De bekee rlin ge n kwamen erachter dat de islam de natuurlijk e godsdienst
va n de A fro-S urin amers was. De islam is het
ee rst al s re li gie geaccepteerd in het oude

A byss ini ë en ve rspre idde zich in de ee uwen
daarna naar West-A frika , waa r de vooro uders
va n deA fro -S urin amers vandaan komen. Via de
sla ven kwam de islam naar Suriname, maa r doo r
toedoen van de christe lijke kerk en de Europese
slavenm ees ters is de islam ve rvangen door het
christendom. Va nuit deze visie ge redeneerd is
de bekerin g tot de islam va n hedendaagse Creolen ee n teru gkee r naa r de re lig ie van hun vooroud ers.
Deze histo ri sc he rechtvaardi ging is nodi g,
omd at ee n islamiti sche identite it van Creolen
ni et door iedereen gc ma kke lijk wordt geaccepteerd. Voo r vee l Surin amers, waarond er ook
mosl ims, is de islam een H indos taans o f Javaans
ge loof. Een C reool di e moslim \vord t, is een
vree md e eend in de bijt en met deze histori sc he
uit eenzettin g rec ht va ard igt hij z ij n keuze voor
de islam.
De be langrijk ste islamiti sche Afro-S uri naamse djatl/(lal is de Sadaqatull slam. Vrij we l
a lle Creoolse islami eten zijn ofwa ren op de een
o f andc re mani er betrokken bij deze organi sa ti e.
He t aa nta l mensen dat op vrijd ag de mos kee van
de Sadaq atull slam bezoe kt , is vrij ge rin g, zo' n
derti g. He t unie ke van Sadaqatull slam is dat er
in en buiten de mos kee Sranant ongo of Nederlands gespro ken wordt in tegenste lling tot de
Javaa nse en Hindostaan se djal1laafs waa r het
Urdu o f Javaa ns gebez igd wordt. De bezoe kers
verkl aard en dat ze zich pretti ge r voe len bij
Sadaqatul Islam omdat ze z ich bij and ere
djam aa ls so ms buitenges loten voe len. Bij
Sadaqatll slam zijn zc onde rhllll 'eigen mensen'
en dat voelt ve rtrouwder aan .
De laatste j aren z it Sadaqa tld Isla m constant
in fin anc iële nood en er wo rden nauw elijks acti viteiten geo rgani see rd . De eni ge acti viteit di e
geregeld pl aa tsvindt. is het aa nbieden va n onderri cht in de islam. l11aar oo k die lessen word en
slecht bezoc ht. De afgeno men interesse wordt
voo ral gewe ten aan de verslec hterde eco no mi sclle situatie va n Surin ame. De leden van Jamaat

Ajj'o-Silril/aamse moslims

Muslil11i cn Viranka hebbelluit onvrede met hct
belcid van Sadaqa wl Islam een eigen c(jal/1a(l/
opgezet. Vi ranka wil graag zien dat er meer
du\\'a (ze ndin gswerk) ve rri cht wordt onder de
Crcools~ bevo lki ngsgroep. Volgens Vi rank a is
het tijd dat de Creolen zieh gaa n ont wikkele n en
dm zal het beste gaa l1ll1et de islam als basis. Een
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and ere ((}all1a(l{ met vrijwel deze lfele in s t~ c k is
de Suri naamse a rde l ing va n de Na t ion of Is lam.
Geïnsp iree rd door de komst van Loui s
Farrakhan naa r Suriname is de ze groe p bezig
een orga ni sati e op te bouwen di c zich in gaa t
zellen voo r een sterke, onai11ankelijkc creoo lse
ge meensc hap.

NOTE N
I.

2.

Dit <I\1i~el is door Wiml loogbl.'rgell gesch reven op gro nd Viln hel door Manin I 10 Stlie S:mg lijdens Lij ll veldwerk in 199:\
en 1999 \ erz:J]ndtk' ma\(·riaal.
De lr:lditionele Javaanse moslims bidden I11d het gezich t naar het weslell /oals z ij gewend waren Ie doen op Jav:l. De
rdunlli ~ tl.'n proben.'n hen eror Il' wij7ell tlal Mdka ten 0p7khte van Surin;lme in hel noordoosten ligt cn dat DO:: hun qilllo
(bidhoudingl daarop moelen aanpassen. De traditionalisten verweren /il'h door te stellen dat de aarde rund is en dat
wl.'lkc richtingjl' ook bidt, jl' a ll ijd bij Mekka uitkom!, bovendien weel Gnd we l da t het gebed vuor Il em bedoeld is
(Suparlan 1976: ::W5-20S). In de vo l ~s!1)ond worden de tr:tditionalistcn wes\bidllers genoemd en de rcformisli:n
oos l bidder.~.
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4.
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6.
7.
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10.
11 .
11.
13.
14.
15.
16.
17.

Inlervie\\ \ ',111 Martin Il o Su ic S'111g liKt Sjakie BasiL"rop 2x februari 1999.
Boga is een vrij dOlIkere man e n uit /.ijn verhiwl viel op le nlilkclllhl\ z ijn broer dal nok is.
Lmen icw me\ Moc::>tafa Boga op 14 (l:brU<l1 i 1999.
Int ervie\v meI Moestafa Dmming op 19 februari 1999.
lntl' rview mdAbdlll Wahab Am\\td\ecn op 10 d~'ce11lber I 99,s.
Inlen ie\\' met Abdullall Perk op 6 december 1998.
Interview mei Sedney op 22 december 199R.
Dl'ni grcn:nd woord \ oor Hindostaan.
Inlerviel\' meI Amin op 2!': janU(lri 1999.
Inl erview meI f\boc IlakrGasparop 17 decl.'mbcT 199,s
. Met meisjes umg<1im·. een eufemisme \ oor seksue(.'1 eon lac\.
Inlerviçw meI Moeslal:1 Dall11ing op 19 t"ebruuri 1999.
In lervi.:w me\ Ahmad Ibr:lhim Ll'dig up9 decel11ber 1998.
Ink'rview met Abdlli la h Perk op 6 decelllber 1998.
Interview mei Abdul A7iL op donderdag t 7 december 199x.
It: De ge~c hicdeni s over lk geschiedenis V;111 de isllllll in de hoorn V;lll Afrika is bijvoorbel'l(1 te \'indell ulllkrlk URL:
hup : '; \\ ww.gencilics.colll/-iIloha/history.hllll 1.
19. 111lervil'w met Moeslafa [loga op 1-\ fi.'bruari 1999.
20. Inteniew met Sjakie Ba ~ierup 2k februari 1999
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Surinaamse hindoes en moslims in Nederland
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hindoes en moslil/ls ill Neder/al/d erin
geslaagd eelt reiigieJ/:(!, sociaal-cullurele en
edl/c(f/iel'e il!/i'aSII'IICllll/rOp Ie hOI/weil. Dergel(ike \'um1<:'11 IWI iI/Slill/liO/wfiserin}j kUl/nen
l'erschillelldefimClies l'en'lIllen. Zij kil/illell een
mfspelen in ellliserillgsprocessen el/:U kl/III!!!/)

e/lJ(lJlcipatie. i11legral;e. (UIII/)(IS.\ 'ÎlIg e/1 ossilllifm;e hel·orderel/. maar uok legel/gaol/ (Val/
AII/ers!óo/'I f986: f5-46: Seffer f977: f49-f7l:
Re;l: 1980: 216: Schoel/eberg 1985: 416-435).
11/ de::e hljdrage hespreek ik de I'O/gel/de
I'ragen: lI·elke.fáclOrell hal/gen .•.. alll(:'n meI hel
olll.''Ioall I'{//I elllische il/slilltlies onder Surin(/a/llse hindo(!.\· el/ moslims ;n Nederland.
welke rol spe/eli de:e il/Slillllies /IIel he/rekking
lol elllGnclpalie. il/tegratie ell rUisimi/mie ill Neder/alld en !toe l'erllOl/dell de:e inSliflllies :icl!
lOl de sociale cohesie in de Neder/alldse .';(/_
IIIclI/el'illg ? /11 dil artikel heperk ik mU 1011lil/ dos/aal/se II/uslims el/ laaf ik de )ol'{/(lI/o5'e hl/ilell
hescl!ol/wing. I

I NLE IDING

Immigra tie gaat vaak gepaard met de inst ituti onali sering van de door im mi gra nt en mecgebrachtc cu I1UllJ'. Gnd er in ~ litLlti olla li se rin g kan
worden ve rstaa n het sociale proces van hel ontstaa n en ontwikkelen van instilLlt ies waa rin
duurzamc, individu overstijgend e, geslandaa rdiscc'rdc patronen van hande lcn worden gecreëerd die een norm at ieve geldighei d bezitten.
Het belangrijkste doel van de instituties is het
waarborgen va n de cont inuïteit va n de eigen
cu ltuur. !-I adden deze instituties in de beginfasc
mecstal een conse rvercnde functie, in een latere

fase beogen deze instituties d<l:llllaast dc

ll1og~

lijkhcdcll VJn irnmigranlcll in de nieuwe sameJl-

leving te vergro ten. De brugfUllctie treedt dan
Il1ccrop de voorgrond (Van Arners foo rt 200 I: 7-

R). Van belang is ero p tc \V ij7cn dat het proces en
cic aa rd va n dc institutionalisering niet primair
wordt bepaald door de migranh..' ngrocp ze lf:
tl1a~r ee rd er i n sterke male door dc anI vangende
saITlc \l \cving (Ra th, Pcnninx c .a . 1996: 267). ~

Een belangrijk kenmerk van dc 1-lil1clostaansc bevolkingsgroep in Suriname is dc
sterke (e tni sche) groepsi dclllitcit die zic h onder
meer manifesteert in dc ve te eigen institu ti es.
Zij keilt daar eigen rel igicLlzc orga n i5al ies. te111pels. moskeeën, beg raafplaatsen, twee natio-

nale feestdagen. lagere sc holen en scholen voor
voortgezet onderwijs. periodil..:ken. radio- en
televisiestations. wceshui zen en armenhuizen.
Het Hindi en Urdu . de talen die zijn meegebracht uit India en die op spec inl l,) scho len worden ondc rweze n, en de Surinaamse va ri ant van
het Hindi , hel Sa rnall1 i. leven nog steeds voort.
Spoedig na de massale migratie tussen 1973
en 1975 naar Nede rland richtten Surinaarnsc
hindoes ell moslims plaatselijke en landelijke
relig ieuzc organisaties op, al dan niet met eige n
lcm pel- en gebcdsruimlcn. Verdere iIlstitut ionali sering vond plaats in de vo rm van de oprichtin g Véln eigen basisscholen. gecstclijkc vcrzo rg ing in hct gcvangeniswezen. maatschappe lij k
aCl ivc rin gs\I.:erk. het verkrijgen van zend tijd op
radio eJllelcvisic en landelijke koepels. Ook in
Nederland zijn hel Hindi. het Urd u en het Sarnanü blijven bestaan. I-li er kentmcn ook opleidingen vuur Îmams (islam ilische gl..:eslelijkc) en
pandits (hindoe geestel ijke).
Omdat dc basis voor de in Nede rl and opgcrichte instituties reeds in SurÎ na1l1C is gelegd.

Oso. 7!ïdschr(/f l'()or Surillaamse Taalkunde, Lellerkllluie. CII/wur ('11 Geschiedellis] / ( I): /35-/53
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besleed ik, zij het summier. ook aandacht aan de
Surinaamse co nt ex t.
EIGEN ORGAN ISATIES IN SURINAME'

Van de ongeveer 142.000 I-findoslanen (A lgemenc vo lk stelling vall 197 1) is ci rca tachtig procent hindoe. Achttien procent is moslim. Hel
hindoeïsme in Suriname kent twee belangrijke
stromin gen: de Sanatan DIl<lnn en dcArya Samaj. De Sanatan Dharm is de oudste richtin g
binnen het hindoeïsme in Suriname. De overgrole meerderheid (85%) van de hindoes in Suriname be hoorl lOl deze richting. Deze st roming
belijdt de klassieke vorm van hel vo lkshindoeïsme. De Arya Samaj is een in India in
1875 opgerichte hervormingsbeweging binnen
hel hindoeïsme. Z ij siree fde naar godsdienstige
en maatsc happelijke hervormingen. De Arya
Samaj volgt in g rote lijnen de hindoeïstische
leer zoa ls door de Sanatans aangehangen, maar
verwerp I het ka stenstel sel, de voorouderverering, de reek s van incarnaties van de absoluie God (Brahman) en de beeldenverering.
Haar reli gieu ze cere monie ën z ijn sober ell ook
minder sy mbolisc h (De Klerk 1998: 19-30; z ie
ook de bijdrage van Freek Bakker in dil themanun1111cr).
Binnen de isla mitisc he gemeenschap worden twee belangrijke geloofsgemeenschappen
onderscheiden: soe nnie ten el1 sji ' ieten. Mondiaal behoort circa 85% va n de moslims tot de
soennitisc he is lam . Een belangr(jk onderscheid
tussen soennieten en sj i'ieten betreft het vraagstuk omt re nt de opvolging van Mohammed. In
de soennitische ve rsie wo rdt het leiderschap gedragen door de gcm een sc hap. Volgens de
sji'icten was dc schoonzoon van Mohammed
voorbeslemd om de profeel op te volgen. Deze
opvo lgingskwesti e bepaalt de polemiek lUssen
beide sirominge n (Douwes 1997: 162-181).
Binnen de Surinaamse islam is dc controve rse tu sse n soenn ieten en sj i 'ietcn afwezig. Er

bestaat geen sjiïtische stromin g in Suriname.
Het élélntat sj iieten onder de aangevoerde
Hindostaanse moslims tijdens dc contraclperiode ( 1873- 191 7) was zeer kle in. Wel
ontstond binnen de islam in Suriname een andere richtingenstrijd : die tussen reformisten
(ahmadiyya hs) en traditionclen (soenn ieten).
De ahmadiyyah-beweging vindt zijn oorsprong
in India in de ne gentiende eeuw. Haar stichter
(Mirza Gllldam Ahmad 1835- 1908) bewee rd e
door God gezonden Ie z ijn om de islam in zijn
oorspronkelijke zui verheid te herstellen en
maaktedaarol11 aanspraak op titel s als profeet en
messias (Landman 1992: 24-25). Circa dertig
proeenl va n de Hindoslaanse moslims is
ahmadi. De ahmadiyyah-bcweging geldt binnen de is lam als een libe rale stroming. Zij kent
een soepele hantering va n islamitisc he voorschril1en en erkent dat godsdienstige tradities
een ontw ikkeling kunnen doormaken. Zo hebben vrouwen toe ga ng tot de moskee en mogen
zij begra feni ssen bijwonen. Ook heeft deze beweging de Koran in verschi ll ende talen laten
vertalen.
De eerste re li gieuze organisaties waren in formele organisaties rond lempels op de erven
va n de brahmaanse pandits en mo skeeën. Dc
eerste fOl'lneJc organisaties werden eind jaren
twintig opgericht. De ahmadi's richttcn in 1929
de Surinaamse Islamitische Verenigil1g (S IV)
op, drie jaar later gevo lgd door de soennietcn di e
de Surinaamse AlfoJ'lim Associatie (SMA) oprichtten. In de jaren zes tig en zeventig werden
onder de moslims nog twee koepelorganisaties
opgericht: in 1966 de Surinaamse Moeslim Federatie, een afsp litsing van de SMA en in 1978
de Surinaamse Islamitisch e OIganisatie .j, een
afsplitsing van de SIV (Vernooij & Van der Burg
1986: 47-48; Landman 1992: 200-202).lnoklobel' 2001 is in Suriname hCI ecrste islamitisc h
theologisch instituut (Djalllia Alcr.?IJl~I:l'a
Fo/'iedi):\'a) opge ri cht waar moslims een imamstudi e kunn en vo lgen. Daarvoor moesten stll-

13 7
dCIlIl:n ll a iJl' India , Pakisl;;lll CH Indolll:s i(; 0 111 islamiti sc he studi es te vol gen.'
Aanhange rs van het gepopulari seerd e (orth odoxe) hindoeïsme ri chtte n in 1929 de 50110Iml DI!({I'I1I Malw 5ahl! a (Ee uwige Reli gie) op.
terwijl aanhan ge rs va n de Arya San1 aj een jaa r
bter dc Alya Dell'akef' (A ri sche Zo n) opricht ten. In de loo p der jaren hebben de Sanatan
Dharm en de Arya Salllaj plaatse lijkc afd elinge n en in tot,,1<I1 circa vij fti g tempels opgeri cbt .
Vóór 1945 waren vooral religieuze orga ni sat ies onder hindoes elllllOsli1l1 s van belan g. Na
deze peri ode we rd en het dc politieke partijen en
hun leiders di e dc belange n va n dc aanhan ge rs
van deze relig ies bego nnen te beharti ge n. Deze.
op wes terse leest gcse hoo lde, leiders vervingen
de oud e reli gieuze voo rmann en. In hun streven
hUil mac ht spos iti es ten opzichte van elkaar en
van hun ac hterban te legitimeren. benutten deze
elites de etni sc he en relig ieuze bindin ge n, di e in
Surin ame min of mee r samenvie len, als effecti eforga nisati epotenti eel (Ramsoedh 200 I : 95).
liet voorbeeld van ve rzuild Nederl and waarbij
sociale en politieke bl okvorming tusse n 1920 en
1969 geschiedde op bas is van godsdi enstige en
levensbesc houwe lijk e idco logieën, we rd in
Sminame t01 op ze kere hoogte nagevo lgd.
Onder]-l indostan en werden direct na de oo rlog verschill ende politieke partijen op religieuze gro ndslag opge ri cht : de Mocs lim Partij , de
Hindoe Partij Suriname en dc I-lindosta ans-Javaall se Politieke Partij. Met het oog op de eerste
algemene verki ezingen en dc dominant ic va ll
Creolen in het po liti eke bes te l, vereni gden z ij
zich in 1949 in de Vereni gde Hindosta anse Partij (VHP). Leidend e fi guren uit deze partij ve reni gden hun partijlidmaa tschap met belangrij ke
pos iti es binnen de Hindostaansc reli gieuze gemeensc hap. Daa rnaas1 was deze partij nauw geliee rd aan de Hindostaan se handelskl assc.
De ve rstrenge ling van politiek, relig ie en
handelsbelange n binnen éé n po liti eke partij en
het Nederl andse voorbeeld va n een ve rzuilde

politi l:k- maalsc happelijk bCS l ~ 1 he\ekenden ee n
sterk e s I i111 Ulans voor cic inst it lil io n<l lise ring v:1I1
het hindoeï~ ll1 e en de is lalll. die mede mogelijk
we rd ge maa kt door dc po litieke samenwe rkin g
si nds beg in ja ren vij n ig tussen ue g,rno\Stc Creoolse polit ieke part ij. de N PS, en d~ Il illdostaa nse Vlir (Ramsoedh & Bloemberg 1995:
16). Deze allian tie kwa m in 195H aan eh.! lll<.u.: ht
en zo u het po lit ie ke tonee l in Suriname \0 \ {96 7
beheerse n. lij stond mede aan de basis va n ele
politieke en maa tsc happelijke emancipatie van
Hindos tanen in Suri namc. Zo we rd in 1950ecl1
wc tsvoorstel aa ngenome n 0111 hindoe- en moslimgel11ee ntell in navo lging van dc ch ris telijke
ge meent cn te subs idiëren . Ook w('l"(t hd hin does in dat jaa r bij we t moge lij k gemaak t hun
overledenen te cremere n.
Ondanks de po li tie ke samenwe rk ing tussen
de Creolen en de Hindoslallen nam het antagoni sme tussen dc bevolk ingsgroe pen toe . Nadat
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Suriname in 1954 autonomie ve rkreeg, nam zowel in po litick als in sociaal-cultureel opzicht de
bClCkenis vall de Europese bovengroep af. Als
gevolg hi ervan was sprake van een hero riën tatie
bij de versc hillende etnische segmenten op de
eigen culturele tradit ie. Creoo lse intellect ue len,
vereni gd in Wie Eegi SOl/ie (WES). propageerden sedert het midden va n de jare n vijl1ig ee n
cu ltureel cn politiek nationali sme. Deze
ont wikke ling leidde bij Hindostanen tot een
versfcrk ing van het etnisc h bewustzijn en ec n
herwaardering van de eigen cu ltuur. waarbij de
in /952 opgcric hte vereniging Hindostol1i
Na H:\"llga Sahlw (11 S) een voorhoederol vervulde. Oorspronkelijk opge ri cht als een Ol1tspannin gsve renigi ng ontwikkelde de HNS zich
spoedig tot de legen hanger van dc Creoolse
WES die onder meer een culturele pol itiek propageerde gebaseerd op het Creoolse cult ure le
erfgoed. Voo rde II NS kwa men de ideeën van de
WES neer op een culturele kolonisering va n de
niet-Creoolse groepen in Suriname, De HNS
kreeg, S"ll11en met de reli gieuze koepels, in
Hindostaanse kringen de functie van cl/lturcJe
gre nsbewaker. In de praktijk kwa m het nee r op
het de liniërel1 va n de politieke arena als een
.limit stage. een on tm oeti ngsplaats met een inter-etn isch karakter en de I-lindoslaansc cu lturele arena als een hack stage. die zoveel mogelijk beschermd moest \vordcl1 tegen creolisering.1> A ls reactie op het Creoolse cultureel en
polÎI iek nalionalismc benadrukten J-f indos tane n
j ui st het pluriforme karakter van de Surinaamse
samenleving. Deze (hcr)waardering va n de eÎgen Hindostaanse cul tuur werd onder meer
vorm gegeven dour dc oprichting van hindoeen Jlloslimscholen in het lager en voorlgeze t
onderwijs. Het Nederlandse model va n de verzuilin g in het ond erwij s gold daa rbij als voo rbeeld. Op deze scholen wcrd en wordt behalve
aan het we tt elijk vastgestelde onderwijsprogramma aêlfldachl beslced aan de eigen godsdienst en laaI.

In dcjarcn daarna volgde n de opricht ing van
een eigen etnisch radiostat ion dal program ma's
uitsluitend in hel Hindi verzorgde_ eigen be-

graafplaa tsen, weeshui zen. armenh ui ze n en tal
van I-lindi- en Urdusc holcil. In de jaren tac htig
en negentig breidde het aantal Hindostaansc ra diozenders zich uit. In deze periode kwamen

daarbij ook nog de I-lindostaanse televisiestati ons met voora l Hindostaanse uit zendin gen
en soms ook met een gemengd aanbod. De 1-lil1dostaansc radio- en te lev isiezenders z ijn niet

vcrbondcl1l11CI een religieuze stroming (hindoe
of 1110slim) maar ri chten z ic h op de IOwlc
Hinct oswansc groep. Anno 2002 z ijn e r vij f lande lijke radio- en telev isiezende rs ( Rapar,
Radika. Sangcct Mala, Trishul en Ramasha).
Het district ickerie kent al cnk eledeccl1ll ia een
radiostation (Ra ni) CIl si nds kort ook een televisiestatio n (Raso nic). Het luister- en kijkpu bJiek
van respectievelijk Rani en Raso ni c bestaat
hoofdzake lijk uil Ili ndostancn.
In 1970 we rd en de hindoeïs ti sche feestdag
Holi en de islamiti sche feestdag 'dul Filrals IW ti onale feestdagen in Suriname erkend. AI deze
opge ri chte inst ituties moesten een tegenwi chl
bieden tegen de overnam e van Creoo lse waarden en nOrmen ('creo li sering') door Hifldostanen.
In 1967 kwam een einde aan dc polilieke
samenwerking tusse n de V HP en de NPS. Politi eke instabilitei t en ve rsc herping van de etnische tegenste llingen bepaalden va n toen af het
politieke klimaat in Suri name. De culturele
strijd viel sedert 1973 samen met de politieke
strijd om de onaOmnk elijkheid. In dat jaar ve rloor de I-l indostaanse VH P de regeennacht en

kwam een Creools politiek I-ront (N PK) aan de
macht . Het ve rk laarde Ie st reven naar de real isati e van de onaflwnkcJijkhcid ulümo 1975. Uil
vrees voo r C r eoo l ~e politi eke overheersing verlieten ti endu ize nden Hindoslanen het land en
vesti gden zich in Nederland. Ook onder de andere bevolkingsgroepen was sprake va n 111as-
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salc migratie naar Nederland: voor hen gaf de
politiek onzekere toekom st de doo rs lag.
Samcnvattencl. in Suriname hebben ee n weiJli g consequente toepass ing van de assimil<ltiepolitiek in de kolonial e periode. etnische eOI11petiti e en een sterk e groepscohesie bijgedra ge n
aan ee n hoge (etnische) inst itutionaliscri ngs graad onder Hindostan e n in Suriname. DoOI' de
CC0 I10111 isc he expansie en de i ntellcctucle e man cipatie met een relatief hoog welvaartsniveau
al s gevolg. wnren hindoes en mo s lims hi er
(Iïnaneicel) in staat eige n organi sati es en
voorzieningen in het leven te roepen en in stand
te houdell .
EIGEN ORGANISATIES IN NE[)I~ R LAND

Exacte cijfers over het aantal Surinaamse hin does cnl11os1illl s in Nederland ontbreken. In de
stati sti e ken worden Hindostancn niet afzo nderlijk geregistreerd. Ze va ll e n oJ1der de groep va n
eirc" 309.000 Surinalll ers (CBS 200 I: 82 ). Hel
aaJltal I-lindoslanen wordt gesc hat op ongeveer
120.000. I-Iet aantal Surinaamse hindoes en
mos lims in Nederland wo rdt geschat op resp~c 
ticve lijk 100.000 en 20.000 7
In Nederland moest ee n inst itlltionele st ruc tuur. zoa ls di e in Suriname was gec reëerd. opnieuw worden opgebouwd. Dat hindoes en 11105lims uit Suriname crin z ijn geslaagd een institutionck infras tructuur op te bouwen blijkt uit de
volgende gegevens. Op plaatse lijk ni vea u opereren than s ruim v ierhonderd Hindostaan se soc iHal -c ulturck organisaties (vrijwilligersorgani ~ii.l ties e n beroepsinstellingen), waarvan een
groot deel reli gieu ze doe lei nden hee n. Ruim
driehonderd hiervan kunnen worden getypeerd
als hindoe- o rga nisatie s.. Onder \-\indostaan se
mo s lim s komen we c irca zes ti g religi euze organi séllies tegen. s De religieu ze organisaties z ijn
veelal overplantingen van organi sa ti es in Suri name. Een opvallend ke nm e rk van deze organisaties is de fragm entatie. Co nili cten over be-
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stuursze teJs ga an vaak gepaard Ill e l co nni c l ~ 11
in de persoo nlijke s teel'. Naast deze plaa tse lijke
orga ni sa ti es z ijn tientallen lanck:lijkc organisati cs in het leve n geroepe n. Een deel va n deze
pl aatse lijke en land e lijk e org ani sa tie s geert eige n eo nta ctbladen uit. Praktisc h ic(\cn: gemeente met een num eriek aantal S urinaam se
hindoes en moslim s he eft hindoete mpe ls en islamitisc he gcbedsfuimlen ( zie 0.111. MlIn gnl
1990: 64: Schouten 1991 : 5X e.v.: Bluell1bcr~
1995). In Nederland worden ook nog 'tce d~
Hindi en Urdu geb ruikLIl1L:t nall1~ bij reli g iclI Lc
bijeenkomsten. Vooral reli gie uze boeken worde n in het Hindi of Urdu ge le ze n. Om de teloorga ng van deze talenlC voorko men, worden door
de mecs te organisaties Hindi - of Urdu lesse n
aangeboden. li et gebruik va n Sarn<\lni, dat ook
in Nederland als een minderwaardige vo rm va n
het Hindi wordt besc houwd. als dagdijksc Olllgangstaa l nce mt af (Van der Avoird 200 I: 91110).
Hindoe-organi sa lies hebben inmiddel s ill
vee l s t ~de n in o ude gebo uwen een eigen tC111 pe lruill1t c. Deze organisaties ontberen de steun
va n buitenlandse weldoeners bij de bouw van
tcmpel s, dit in tegc nste llin g lOt veel islamitisc he:
organi saties di e bij de bouw va n o ndcr ll1ee r
mo skeeë n financiële s teun uil de Arabische wereld krijgen. De hindoe-o rgan isatie Stichling
S hri Sa natan Dh a rm in Amst~rdai1l gebruikl c
voor hel ee rst geen gebouw dat daarvóó r een
andere fun c tie had ge had. Z ij bouwde in Osdorp
(Arnsterdam ) eell ge bouw dat meteen al de
functie had als te mpe l dien s t te doen. de Radha Kri shna tempel n1 et ,irca 300 Lilplaatse ll en
waarvan de bouwkosten (NI' 1.1 miljoen) zij n
opgebracht door haar led en.'l Door samenwerkin g vond een ve rd ere instituti o nali se rin g va n
he t hindoeïs me plaats. Er zijn v ier hindoeba sisschol en opgc ri cht in Den I-laa g, Ams terdam en
Rott erdam. Voorts werd zendtijd voo r hindoes
op de land elij kc rad io en tclevis ie (Omroep 1-1 indoe media ) verk rege n. In dc v ier gro te Slede n
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kreeg geesfelijke ve rzorgi ng va n hindoes in het
geva nge ni swezen vorm. Een sti chting voor
maatschappelijk aClivcringswcrk voor hindoes
werd opgericht. In enkele steden z ijn cr specifieke voorz ienin gen voor Hindostaa nse (hindoe

en 111os1im) ouderen. In Den Haag zijn er eige n
WOOI1- en zorgcentra, zoals het Johan CJW I/ doe/lllis, Shanfi Bhavw/ en Kamal. In Rott erdam ma ken spec ifi eke groe pswoo nhui sprojecten voor Hindostanen (Sahi/l'ie Bhavan, Sara)
en Lalla Ronkh) deel uit va ll bestaande WOOI1complexen voor o uderen. In september 2001

startte de Stichting Nederlandse Opleiding Hindoe Geestelijke (NOGH ) in samen werkin g mei

de Haagse Hogesc hoo l een dri ejarige opleiding
tot hindoe geestelijke. Deze opl e idin g moet een
aanvulling worden op de "regu li ere' panditopleiding waarna de omeiee l opge le ide hindoe geestelijk e ee n functie kan gaan be kleden
als gees te lijk verzorger in hel le ge r, in ziekenhui ze n en and ere overheidsinstellingen. 1O Na
jarenlange strijd z ijn de versc lli !lend e 1.ande lijk e
hindoe koepels cr in juni 2001 in ges laagd de
/-lil/doe Raad Neder/alld te to nncren die a ls
sp re ekb ui s moet di enen voo r hind oes in Nederland .
Er is ee n opmcrk elijk versc hil in het institll tionaliseringsproces tu ssen hindoes en moslims. Hindoes uit Suriname hebben in Nede rland ni et te mak en met grote groepen hindoes uit
andere land en. Hindoe-instituti es in Nederland
hebben in d e rege l ee n Su rinaamse achtergrond.
Surinaamse mos lims in Nederland daarentege n
vo rm en slechts een klein e minderh eid in de
grote groep va n c irca 800 .000 mos lims waarvan
het overgrote deel afkomstig is uit Turkij e en
Marokko (CBS 200 I: 82). De rea li sati e van een
aantal voo rzienin ge n (sc hol en. m edi a etc.) di e
door de overheid wordt ges ub sidieerd. is slec ht s
moge lijk onder de voo rw,Jafde van een gezamen lijk e aanvraag va n een ge loofsge mee nsc hap. Oprich rin g met financiële steu n van bijvoo rbee ld een Is lamiti sc he sr.: hoo l up g rond van
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het herk om st land is du s ni et moge lijk . De
ins tituti o nali sering o nder Surinaamse mo slims
met een duid elijk e sig natuur van het herk o ms tland is beperkt tot de oprichting va n gebedshui zen, mos keeën, soc iaal-culturel e veren igingen ell een drietal (I-lindostaans) is lamiti sc he
bas issc hol en (één in Amsterdam en twee in Rotterdam). Wel kunnen wc stell en dat Hin dostaanse 1110s lim s in Nederland een belangrijk e stempel hebben gedrukt op de institutiona li serin g va n de is lam in Nederlandop ge meentelijk en nationaal ni vea u: de is lamiti sche schol en
in het voortgezet onderwijs (in Amsterdam en
Rollerdam), de Nederland se Moslim Omroep
en de landelijke is lamiti sche koepels. De (voora lsnog) grote in v loed van Hind os taanse mo slims han gt sa men met hun goede sta rt[1o s itie om
de organisatievorming in Nederland va n de
grond te krij ge n. Z ij z ijn Nederlandse s!mlls bufgers, beheersen de Nederlandse taal , hadden
reeds ervarin g met de opbouw van een islamitische institutionele infrastru ctuur in een christe lijk e omgeving. De in Suriname gehanteerdejuridi sc he vo rmen (ve ren ig in g/sti chtin g) wa ren
zonder meer toepas baar in Nederland (Landman 1992: 205-6).
Onder Hind os taa ns-soenni elisc he mo slims
komen we c irca 4\ reli g ieuze o rgani sa ti es (Va n
l-I ee lsulll & Voorthuysen 2002) tegen en dri e
koepe lorga ni sati es, waarvan de in 1975 in Amsterdam opgerichte Sriclrring Wel:zijlJ \lOOI' Mo slims in Nederlalld (SWMN) een prominent e
plaats inneemt. De Surinaamse Ahll1adiyyahbeweging in Nederland kent v ijfti en plaatselijk e organisaties met daarbij nog twee landelijk e organi sa ti es waarvan de Federatie
Ahmadyyah AI/jlfllfan Isho 'al i s/am in Nederland de belan g rijk ste is.
De soc nnicli sc he SWMN is ge lieerd aan de
111
London gevestigde Pakistaan se Wor/d
Islall/ic Missioll (WIM) di e se dert 1984 een afdeling hee ft in Nederland. De mees te soe nni cti sc hc orga /li .s~lt ics z ij n aangeslotcn bij deze
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WIM. Naast SWMN kennen Surinaamse
SOell11 iel ische moslims nog twee andere kocpelorganisaties die in Den Haag zijn gevestigd: de
SficlHillg Islall/iTische Werf'ldll/issie en de IlIfe/'lIa/iollale Moslilll Organisalie. Evenals de
SWMN hebben ook deze twee koepelorganisaties Pakistaanse geestelijke leiders. 11
Hierdoor zijn dc meeste Surinaamse lsll1lTlitiSc he org::misati es ond er i nv loed van Pak istaanse
voorga ngers gekomen (Boedhoe 1990: 107124; Shadid & Van Koningsveld 1997: 69-70).

De SWMN realiseerde in 1985 de bouw van de
Taiha/I-llloskeeI 2 in dc Bijlmcr. waa rvan een
groot deel van de bouwkosten (totaa l Nf 1,5 tOl2
miljoen) we rd vcrkregen dankz ij een
Saoedische bijdrage en schenkingen van geloofsgenoten uit Enge land en Pakistan (Van dc
Kerke 1986: 41-45). Hindos!aansc rnoslims
kregen hierlllee hun eerste 'cchle' moskee in
Nede rland. later gevolgd door de bouw van
moskeeën in Lelystad (I). Eindhoven ( \ ).

Zwolle {I) en Den Haag (2). In aa nbou w is
voorts een moskee in Alkmaar en in Utrecht. De
Noeroe l Is lam Moskec in Den Haag werd in oktober 200 I gcbouwd en is de groo tste moskee
(tweeduize nd vierka nte meter) in Nederland.
De bouwkosten bedroegen ruim Nf7 miljoen. I t
Eve nals onder hindoes treffen we ook ondcr
moslims ecn identiek institutionaliserillgspatroon aan, al is ditniel. zoa ls eerder gesteld, specifiek Surinaa ms: islamitische instituties als de
Nederlandse Moslim Omroep, geestelijke vcr·
zorging in het gevangcniswezen, maatsc happelijk activeringswe rk et ce tera richten zich up de

gehele islamitische gCll\censchap in Nederland.
Va n de 32 islamitisc he (e ind 200 I) basisscholen
hebbe n. zoa ls eerder geste ld , slec hts drie een
Surinaams- islam iti sc he achtergrond.
De insti tu tionali serin g van het hindoeïsme
en de islam is nog een jong verschij nse l. Als het
aan de leiders va n de organisaties ligt. komen er
nog eigen won ingbouwverenigi ngen, crèc he·
centra, meer bas isscho len, een middelbare
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sc hool, eigen pedagogi sc he studi ecentra voor
hindoe- en islamitisch onJerwijs en leerstoelen
aan een aantal universiteiten. De toekomst zal
moeten uitwi.izcn of hiervoor voldoende draagvlak aanwezig is. De belangstelling van jongeren is namelijk ge rin g. Uit recent onderLoe k
(Van Daal 200 1) blijkt <-lat de tweede generatie
signifi cant minder participeert in re ligieuze orga nisat ies dan de eerste, eell terug loop di e bij
jongeren samenhangt met ideeën over de vera nderende betekenis van religie in eell moderne
sa mcnleving. Een compl icerende t~lctor bij de
oprichting van dergelijke instituties is de beSlaande onenigheid el1 compet it ie tusse n di verst::
organisaties ovcr de mate van inspraak d it:: zij
krijgen in de op te richten instituties.' ~ De overheid eist van organisati es die voor oVl..: rheidssteun in aanmerking wil len komell, dal ze ill
veel geva llen gezamenlijk aanvragen indienell.
In tegenstelling tOL in Suriname, vo rmen
Hindostanen in Nederla nd slecht s ee n kleine
minderheid. Toch hebben ze ook hit::r ec n reli gieuze, soc iaa l-culture le en educat ieve infrastructuur weten op te bo uwen. Dit proces is nog in
vo ll e gang.
I-Iel ontstann va n et nische institulies onder
Suri naamse hindoes en moslims in Nederland
hangt samen mei een viertal facto ren, die hierna
worden besproken: het NederlaJldse minderhedenbeleid, economische factoren en ..;oc iale en
religieu ze t~l ctoren.
B ELElf)

In Nederland is het beleid tl..:n aan zien van migrantengroepcn nooit gerichl geweest op assimilatie. Beleidsmakers en polit ici hielden lange
tijd vast aan de Terugkeer-ideulogie: Nede rl and
was geen immigrati eland en mignlntcn zo ud en
te zijner tijd weer terugkeren. De ovcrheid ontwikke lde in de jaren zes ti g en zeve ntig een
tweesporenbeleid gericht op "integratie met behoud van eigcn identiteit '. Integratie, omdat mi-
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grantcn, hoewel hier lijdelijk , niet buiten spel
konden blijven staan. Identiteitsbehoud, om te
voorkomen dat migranten van eigen land en cultuur zo uden verv reemden. Dit beleid was erop
gerich t de migranten tijdelijk te accomodcren
onder meer door de op ri c htin g catego rale
wel z ijn si nste llin ge n, ontmoeti ngscentra, tol kencentra en het aanbod van onderwijs in eige n
taal en cultuur voo r mediterrane migrantenkinderen . Na de Moluk se treinkapingen in 1975
en 1977 kwam cr ee n kentering in het beleid. De
gedachte aan een tijd elijk verb lij f voor alle migrantengrocpell werd begin jaren tachtig opgegeven en hel accol11odaticbeleid maakte plaals
voor een ambit ieus minderhedenbeleid (810cl11 be rg 1995: 59-6 1). In de Alillderhedeflllota van
19&3 werd een sa menhangend beleid voor Surinamers en andere etnische minderheden gefo rmuleerd. Hierin gaf de ove rheid te kennen belang te hechten aan het bestaan van organ isaties
van minderheden . Ze achtte de activiteite n van
deze ze lforganisat ies onder meer belangrijk
voor de eman cipat ie van minderheden en wi Id e,
met nam e op lokaa l ni veau , voorwaarden daarvoor sc h\.!ppc n. Organisaties konden op grond
van deze overwegin gen een beroep doen op subsidie. Ook religieuze organisaties konden subs idie ontvangen voo r niet-religieuze activiteiten
op hel geb ied van maatsc happe lijk e oriëntatie,
emancipatie. participatie. cultuurbelevin g en
relatieve rbc lerin g. Voor religieuze activiteiten
en acco ml11odaties was, vanwege de scheiding
lussen kerk en staat . geen subsidie Illogelijk (BiZa 1983: 108-110)-"
Gesteund door twee ad viescolllmissies (de
werkgroep Waardenburg in J983 en decornmissie Hirsch Ballin in 1988), di e tot taak hadden de
overheid over de mogelijke subsid iëring van
gebeds ruir11l cn IC "ldv iseren, pleitten Hindostanen voor meer overheidssteun aan hindoes en
moslims. Dil lukte overige ns niet op alle fronlCn: voo rst e ll en VOor sub sidie voor eigen
gebcdsruil11ten z ijn steeds door met name de

PvdA en dc VV D weggestemd (Landman 1992:

277-285).
Vanafeindjaren tachtig, toen duidelijk werd
dat de achte rstand cn ac ht erstel lin g van dc
mind erheidsgroepen ondanks het gevoerde beIcid niet waren afgenomen, trad een zekere
verzakelijking op in het beleid. Het beleid verschoof van pluralistisch naar mcer inlcgrationi stisch waarin dc nadruk lag op het verminderen van maatsc happelijkc achIerstanden
(W R R 1989: 80). De prioriteiten kwamen te liggcn bij activiteiten op het gebied vall arbeid.
educatie en onderwijs. Cultuurbe leving door
ze lforganisaties werd minder belangrijk als
subsidiabele functie . In de in 1994 uitgebrac ht e
COlIlOureJlIJOfa Inlegratiebeleid Etnische Minderheden werd aan het belang van ze lforganisaties gccn aandacht meer besteed. Wel
werd het uitgangspunt van het minderhedenbeleid gehandhaafd dat: 'instandhoud ing van een
cigen identiteit in beginsel geen belemmering
hoeft tc z ijn voo r de gewenste integratie in onze
samen lev ing. ( ... ) Personen uit minderheidsgroepe n dienen daarom ze lfle bepalen in welke
male zij hun cu lturele identiteit willen behouden en eventueel willen ontwikkelen' (BI-ZA
1994: 21). Daarbij dienden deze personen rekening te houden met algemeen geacce pteerde
spelregels in het maatschappelijk verkee r e n
meI fundamentele rechten van anderen.
Bood de Nederlandse wetgeving mei betrekking lOt de subsidiëring van gebedsruimte n we inig mogelijkheden aan Surinaamse hindoeïstische en is lamitisc he organisaties, op hel terre in
van het omroepwezen (zie de hindoeïstisc he en
de islamitische om roep) en met name het o nderwijs bood zij die kansen wél. Hindoes en
moslims hebben dan ook gebruik gemaakt van
de wettelijke mogelijkheden die Nederland op
dit punt biedt. Hoewel in de omringende landen
grote aanta ll en moslims zij n. functioneren cr
nog namv cJijks door de overheid erkende en gesub sidiee rd e islamiti sche sc holen. Zo gaan bij-
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voorbee ld de Duitse dee lstaten en de landelijke
overheid van Frankrijk ove r tot (gedeelte lijke)
subsidiëring indi en enkel e jaren na dc opri c h ~
tin g de school levc nsvatbaar blijkt te zijn. Tot
die tijd dien en alle kosten door private bronnen
te worden gedekt (zie Dri essen & Bezemer

van hel aantal hoge r gesc hoo lden ondcr 1·[ÎIl dos tanen in Nederland hebben ge leid tot ccn rese rvo ir aan goed opgeleid kader voo r de \'d e
opge ri cht e eige n instituties .

1999: 335-33 0). In Nederl and kan men bij de

SOCIALE EN RELI GIEUZE FACTO REN

oprichting van islamiti sc he of hindoesc hol en
een beroep doen op het principe van gelijkheid
en vrijheid V<ln onderwij s. zoal s vastge legd in
de Grondwet en vindt volledi ge bekosti ging

Was bij de eerste Hindostaanse mi grant en.
Illedcdoor ont wikkclinge n in hun ge boorteland,
etniciteit bclHngrijk , met de komst van grote
groepen I-lindoslanen in gez insve rband en uit
alle lagen va ll de bevolking ontstond bellOcfk
aan een religicuze oriëntati e (zie ond er meer
Bl ocmberg 1994 : 12X- 13Ó) . Religie werd ee n
bindend cl ement voor sociaal gl.!ïsul ~crd ~
HinciostaClnse gezinncn di c nauwelijk s deelnamen aan culturele ac ti viteiten V.:\!1 aLll ochloll ~
organisati es. De behoc lte aan ruimten w ~ar rcli giell7e acti viteiten Kond en plaatsvinden - in Surin ame vo nden deze voo r hindoes veelal buiten
op het erf plaats - bevorderde mede de opri chtin g va n vrij willi ge rso rgnnisaties di e ruimten
huurden ofwisten aan te kopen. Nog 11lee rdan in
Suriname hebben hun religieuze bijeenkom sten
een sterk soc iaal en congregati ollcel kara kt ~ r
ge kregen.
De concentrati e van Hindostanen en de overi ge Surinamers in de Randstad OU% : zie CBS
[994: I X) een sterke groepscohes ie, ee n hoge
rnate van endogalllie, ook bijjollge rel1 (Mungra

plaat ~.

ECONOI\ IJ SC HE FACTO REN

Al ruim vóór dc onatlmnkc-1ijkheid mi greerden
er Ilindostanen naar Nederland. hoofd zakelijk
vo or studiedoeleinden. Een aantal studenten
kCl:rd c l:ChlCr niet terug. maar bouwde in Nederland een bestaan op. Onder de ti endui ze nden
Hindostan en di e vlak voorde onalllank elijkheid
mi greerden bevo nden ziel, veel bewoners van
plaltelandsdistricten en laaggeschoolden, maar
ook geestelijken. intellectuel en en kad er dat nodi g was voor de opbouw van eigen religieuze
organi saties. Hicrd oor is de Himlostaan se groep
in Nederland (in tegenstelling tot bijvoorbeeld
Turkse en Marokkaanse groepen) wat sociaal economisc he positi e betreft heterogeen van samenstelling.
Hoewel in t\ cdcrland sprake is van ac ht erstand van Surinamers ten opzichte van autochton e Nederlanders en van achterstelling (discri minatie), zijn in vergelijking meI Suriname de
mogelijkheden tot sociale mobiliteit grot er. Hel
opleidings ni vcau onder I-lindostan en is verder
geste ge n (Mlin gra 1990: 203, 22 7. 23 6; Liel11
2000: 46: Van Ni ekerk 2000: 202-3). De toe-

gan g tot diverse beroepen is lil Nederland niet
ge regul eerd vo lge ns etni sc he principes en het
patronagestel se L zoal s dat in Suriname in het
ambtelijk apparaat het geval was. Het scala aan
ondcrwijsrn ogclijkhcdcn ell de sterk e toename

1990: 105-110: Van Dijk & Kuip ers 1994: 36 ).

de instandhouding van het volgens de hindoeïsti sche or islamitisc he leer ges loten huwelijk
en de nog steeds voortdurend e · zij het ge ringemi grati e uit Suriname, vormen voo rts een voedin gsbodem voor dc opri chting en instnndh oudin g va n reli gieuze orga nisaties .
Er zijn wel belemmerende nlelorcn zoals de
afname van soc ial c controle door gcz in s~ en
famili eledell . de daling iJl hl:! geboortec ijfer,
gestegen opleidings ni veaus en indi vidualiserin g en sec ul ari serin g onder j onge ren. Deze
sec ularise ring is onder hindoe jonge ren ten dele
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toe te sc hrijven aan de rol van de orthodoxe pandits (ehoenni 2000: 175-188; Schouten 1999:
51-52; Van dcr Burg 1999: 41) . Hun optreden
als 'vrije ondernemers op de markt van religie'
(Van der Burg & Van der Veer 198ó: 523; Van
Dijk 1998: 42) en hun taalgebruik (het Hindi,
dar jongeren nauwelijks beheersen) alsmede
hun geringe kennis over de Nederlandse samenleving en de problematiek van jongeren, is deze
jongeren een doorn in het oog. De maeht van
deze orthodoxe pandits wordt ondergraven door
hindoes die vinden dat niet geboorte bepaalt of
men pandit mag worden, maar daden en kennis.
Als gevolg hiervan zijn ook binnen de Sanatall
Dharm thans ook enkele niet -brahmaanse pandits te vinden (bij dcArya Samaj waren zij altijd
al aanwezig). Een andere ontw ikkeling binnen
het Surinaams hindoeïsme is de grote re zelfwerkzaamheid onder hindoes: men gaat zelf de
religieuze geschriften raadplegen en neemt een
kritische houding aan ten aanzien van uitspraken van pandits. Beide ontwikkelingen kunnen
onder meer worden toegeschreven aall gestegen
opleidingsniveaus, aan de grote nadruk in Nederland op 'achie\'elJlelll' in plaats van op 'ascl'ip lion', en -zij het in mindere mate- aan de
voorbeeldwerkjng van uit India afkomstige hindoeïstische bewegingen die in Nederland enige
aanhang hebben verworven, zoals de Bra/ulla
Rishi Missioll, de bew~ging van Shri Smhya Sai
Baba en de groep van de Hare Kris/lila .\'. Overigens vinden deze ontwikkelingen op bescheiden schaal plaats. Het grootste deel van de Hindost aan se jongeren met een hindoeïstische achtergrond bijvoorbeeld blijkt zich over het algemeellniet of namvelijks bezig te houden met het
hindoeïsme (Van Dijk & Kuipers 1994: 5- 12;
Choenni 2000: 175-188).
Samenvattend kUl111en we stellen dat de moge lijkheden die de (li bl!rale) Nederla nd se wetgeving bied I, de sterke opwaartse mobiliteit, de
concentratie van Surinamers in de Randstad.
endogamie en de sterke groepscohesie onder

H indostanen in belangrijke mate hebben bijgedragen bij dc opbouw van een religieuze, sociaal-culturele en educatieve infrastructuur in Nederland.
GEVOLG EN VOOR EMANCIPATIE,
INTEGRATIE EN ASSIMILATIE 1(,

In zijn nieuwjaarstoespraak riep burgemeester
Cohen (2002) van Amsterdam de overheid op
beter gebruik te maken van de religieuze infrastructuur 0111 allochtonen Ie integreren in de Nederlandse samen leving, zonder daarbij echt er te
w illen tomen aan de doctrine va n de sche idin g
van kerk en staat. Volgens hem za l het zonder
llwskeeën, tempels, kerken en synagoge n niet
lukken met de integratie. Maar over het algemeen is de invloed van eigen organisaties en
voorzien ingen op processen van emancipatie,
intcgratieen assimilatie van individuen en groepen moeilijk vast te stell en (Johnslon 1967: 2,
147-151). Het al dan niet geëmanc ipeerd,
geïnteg reerd of geassimileerd z ijn kan ook aan
andere factoren worden toegeschreven. Ik
schets derhalve slechts mogelijke verba nden.
Onder clnalTcipalie versta ik het streven van
een groep naar ge lijkwaardi gheid en ge lijke behandeling (Hendriks 1981: 75). Het proces van
institutionalisering onder Hindostanen in Suriname was een onderdeel van hun streven naar
ge lijkwaardi gheid van de eige n cultureleerfenis
aan de Creools-christe lijke cultuur. Met andere
woorden , Hindostanen die lan ge tijd in politiek
en cultureel opzicht ee n marginale positie bekleedden, streefden krachtig naar erkennin g van
het pluriforme karakter van de Surinaamse samenleving;n plaats van naar assimilatie met de
Creoolse culturele erfeni s. Eigen etni sche instituties vormden in S urinam e dan ook ee n bolwerk tegen 'creo lisering', Ook in Nederland
werd religie in gezet om ge lijke faciliteiten te
verk rij gen als andere denominaties, nu niet langer als tegenwicht tegen de Creoolse groep,
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maar vanuit ct.":n minderheidspositie die ze mei
deze en andere minderheden gemeen heeft. In
Nede rl and is het institlilionaliseringspatrooll
onder Hindostancn niet zozeer een reactie op
een ervaren dreiging van buitenaf en het zich
afzetten tegell de dominante autochtone c ultuur
(cul\l1Ten). m allr pri ma ir het gevolg van de wens
he l c ulturele erfgoed te bewaren en hi ervoor gebruik \e 111<lkcn va n de wettelijke moge lijkheden
dic 'verzui ld' Nede rland (nog) bicdt.
IUfegrmie is in mijn vis ie een proces van opname van een bevolkingsgroep in een maatschappij. waarbij deze groep haar identiteit niet
hoeft op te geven. Dit proces van o pname ill1pli~
eeert dat cr op instilUtioneel ni vea u contacten
z ijn lussen mi granten en de samenleving (Van
Amersfoort ~ 974: 46). met andere woo rden. integratie houdt in dat migranten deelnemen aan
instituties zoa ls onderwijs, arbeidsmarkt en huwelijk. Integratie is boven a ll es ee n twcezijdig
proces. Het vereist niet alleen inspanning van
migranten; dc sa menl ev in g moe t oo k bereid zij n
hen op te nemen.
Er kunnen gc~n a lge mene uit spraken worden gedaan over de gevo lge n va n de e igen etni sc he instituties onde r Su rina amse hindoes en
mos l ims voor integratie. Deze gevolgen zijn name lijk sterk a nll.lnke l ijk V<l n de doelen en activiteiten (Schocneberg 1%5: 4 I 9) van de o rganisa ti es e n de moge lijk heden die le id ers hebben
o m hun achterban tc stilTlulcrcn of te bclemmeren om te integreren. Ik bespreck hi crtwee voorbeelden VHIl i nstitlttionalisering: re li gicuze vr ij wi lli ge rsorgan isat ies cn basisscholen.
In Suriname werden integratie in de vorm
van toegang tot economisc he bronnen en daarmee va n emancipatie voor I-l indoslane n vergemakke lijk t door de ondc rlin ge ve rwe ve nh eid
va n religie. politiek en hande l. Vo lgel inge n va n
re li g ie uze organisaties hadde n door deze onderlinge verweve nh eid, mede omdat zij wcrd
gecombi nec rd mct e~11 sys teem va n patronage.
toegang lot banen en goederen. Deze ver-
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strengeling en het patronagesleise l z ijn in Nederland afwt.":Lig.
In Neder land richten enke le religit:uze organisaties z ich. mede gestimuleerd door het overheidsbeleid. op bescheiden sc haal op inll;gratic.
in d~ vorm van voo rli cht ing en cursussen. Over
het algemeen ec ht cr zijn deze organisaties nauwelijks bij machte 0111 cle ac ht e rban aan z ieh tc
binden en daadwerkelijk hun Înt cgra tÎ e te bewerkstelligen. Dit betekent tege lijke rtijd dat z ij
n ict in staat zij n 0111 Întegrat ie te belelllmeren. Er
zijn wel ~ i\lla\ ies denkbaar die een belemlllering
kunnen vormen voo r integratie. In de cerste
plaats kan integratie pas daadwe rkciijk belemmcrd wo rden al s. zich ÎnslÎwliunal comple/enes.\"
voordoet (Breton 1964: 193-205), dat lV ii zeggen wa nn eer migranten zoveel verschillende eig.en organis<ltic~ hebben opgerich t dat deze alle
functies voor hun ledcn kunnen ve rvullen. zodn t
migranten van wieg tot grntïn de eigen migrantengroep kunn en blijven functioneren Cil niet
participeren in de om ringcnde samenleving.
Deze il/sfilll/iol/{/l comp/etelles.'! doet z ich bij
I-lind os tan en in Nederland ec ht er ni et voo r. In
(Ie tweede pla;J!s kunncnuitsprakel1 van (al dan
niet ze lfbenoemde) leiders di e co nni cterell1l1 et
Nederla nd se waarden en nonnen leiden ta l
stigmatisering ell wellicht 101 een belemmcring
van de integratie. In dit verband kan worden gerefereerd aan de uitspraken Vtm een tweetal
imams ove r homoseks ual iteit die in Nederland
to t felle reacties Iciddcn. 17 In de dadc plaats
kunnen externe ontw ikkelingen de Înl egnllie
voor kortere of lnngerc tijd tegengaan. Na de
terrori sti sche aan slagen van 1110s1im extremisteil il1 de VS op I I september 200 1 stak eCI1
vi rul ente islal1lofobic in de Nederlan d de kop
op. In dc eerste twee weken na \1 septembe r
waren er enk ele incidenten rond moskeeën en
is lamitisc he basisscholcn. Uiterlijke symbolen
van de islam werdcn bestookt met brandbommen cn bek 1ad met provoce rende leuzen. Ee n
kriti sch geluid over Ame rik a door moslims in
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Neder land werd gelijkgesteld meI niet-geïn tegreerd en niet loyaal z ijn aan Nederland. Uit de
rea cti es van vee l moslims in de media viel afte
leiden dat z ij hct gevoe l hadden op eieren te
moeten lopen en ke er op keer de verzekering
moesten geven dat ze de aan slagen afkeurden.
De terreuracti es van 11 sc pte mber, agressie jcgens moslims in Nederland en de roep om oorlog tegen de islam leidden ertoe dat veel
sectJli erc ' is lamiti sc he' jongeren zich bewust
werden van hun re li gieuze identiteit. Ze \verden
aangesproken op hun mos lim-zijn, ongeacht de
mate waa rin z ij de islam prakti seren.
Het tweede voorbeeld va n institutionalisering betreft de hindoc- en islamiti sche basisscholen. '11 De doelen va n beide type scholen
zijn verbetering van de onderwijskwaliteit (en
daarmee van de prestalies van de kinderen) en
versterkin g va n de eigen identiteit, dat wi l zeggen de cultureel-re li giel!ze persoonJijkhcidsvormin g. Zij kunnen integratie bevorderen
wa nn eer zij zo rgen voor goede ondcrwijs ~
prestaties van de leerlingen en hen in cultureel
opzicht voorbcre iden op het leve n in deo mrin gend e samenl ev ing. Wanneer de onderwijskwaliteit va ll deze scholen s lecht is én zij
hindoeïst isc he ofis la miti sc he eilandjes vormen
kunn en z ij integratie belemmeren. Op de
hindoeïsti sche sc holen blijkt dit ech ter voora lsnog niet het geva l te z ijn (Bloemberg & Nijlmis
1993 : 35-5 1). Voor de islamitische basisscholen is het beeld niet eenduidi g. Met name de
inhoud van de lessen op het terrein van decultureel-reli gicuze persoonlijkheidsvonning onttrekt z ich aan objectieve waarnem ing ( Driesscn
& Bezemer 1999: 333). Welke boodschap er tijde ns de godsdienst lessen wordt uitgedragen is
he lemaal onbekend. De kritiek isdat erondcrde
dekmantel va n cu Jturce J-persoonJijkheidsvorming fundam entali sti sc he ideeën worden
uit gedra ge n (Kabelan 1992: 4_8). 19 Deze kritiek
mag ec hter besli st ni et worden gegcnera li see rd .
Iede re islamitisc he sc hoo l geeft geheel op e igen

wijze uiting aan de islamiti sc he identiteit en er
zijnlibcrale en oTlhodox-soe nnitische scholen.
De rol van I-lindoslaanse organisaties en
voorzicningcn met betrekking (O( irHegnllie za l
in de tockomst waarschij nlijk geringer worden
doordat positieve rbetc rill g zich, met name via
onderwijs, vee l mcer als een individueel verschijnsel zal vo ltrekken. Hindo ~aa neJl z ullen
hun organiséltie$ steeds minder nodig hcbben en
de amniteit met de ze organisaties zal afhemen.
Anderzijds kunnen gestegen opleidingsniveaus
zorgen voo r geschikt kader dat bronnen za l weten aan te boren in verzlIild Nederland met een
verdere institutionali sering als resultaat. Institutionaliserin g is ec hter dan een gevo lg en geen
oo rzaak van integra ti e. Eigen etnische Organi saties en voorzien ingen zij n slechts één factor in het gecomplicee rde en tweezijdige proces
van integrati e . Van groler belang z ijn indi viduele kenmerken van migranten zoa ls karakter, opleidingsniveau, leeftijd, verblijfdulIT
en de houd ing cn mogelijkheden \'an de ontvange nde samenl evin g zoals in de vorm van krachtig overheidsbeleid, kansen op de arbeidsmarkt,
en bcreidheid tot opna mc va n migranten.
Assimilatie zie ik al s een proees van aanpassin g van een g roep waarbij ze uiteindelijk strucfureel en cultureel geheel in de omringende samenle ving opgaat (E ntz inger 1989: 36). Dit
hoeft echICr niet te leiden tot afname vall etni seringsprocessen. Ass imilatie e n etni se ring kunnen soms lwee z ijden van dezelfde meda ille vormen . Zo spreekt Verm eulen (200 1: 18) va n
et ni se rin g als dc lu xe van ass imilatie of al s ee n
romanti sc he reactie op het succes van assimilatie, de zogehe ten poli/ics 0/ flosla/gia. Gans
( 1979) spreekt in dit ve rband van een symbolisc he identiteit, dat \-vil zeggen ee n identiteit die
gebasee rd is op nostalgi e. Men voelt z ich behoren tot ee n bcpaalde et ni sche calegorie, zo nder
deel te ncmen aan et ni sc he netwerkell . De identiteit is een soort orname nt. zoa ls bij Polen ell
Italianen in de Verenigde Staten.

Surinaamse hindoes en muslims il/ /Vederla lld
Ruim ee n ec uw na de mi g rati e naa r S uri nam c is dc g roe p Surin aa m se Hind os tan e n in
Nede rland nog steed s c uhmee l he rk e nbaa r al s
ee n aparte groe p. Ze lfs ond e r de zesd e e n zcve nd e gene rati e (ge re ke nd van a f Indi a ) bcv in de n zic h I-lindos\a ne n d ie s te rk vastho ud e n aa n
d e e igen re li g ie.
He t hindoeïsme en de is la m zo ude n in Surinan1 e e n Nede rland zo nd e r di e nstc n in dc te mpe l or de mos kee, tel ev is ie- c n radio- uit ze ndin ge n, het Hindi of Urdu en c ige n sch o le n
waarsc hijnlijk ve rzwakt zijn. De in stitutionali se rin g va n het hindoeïsme e n de is lam . die
te n doe l én to t gev ol g h ebbe n dat re li g ie uze
waarde n. ke nni s e n praktijk e n in sta nd wo rd e n
ge ho ud e n. is de rh a lve ni et bevo rde rlijk voo r
ass imil at ie.
O ve ri ge ns ze tt e n Hind ostaa nse o rgan is ati es
in Nederland zic h ove r het algem ec n ni e t a f tege n wa arde n e n no nn e n di e ga ng baar zij n in d e
o mrin ge nde sa m e nl ev in g. Bovendi e n poge n bepaalde hindoe-organi sa ti es taboes in de eigen
g roe p tc doorbre ke n. Zo wo rd e n ze lfdodin g,
se ksuee l geweld , aid s en hOll1ose ksual itc it bij d e
O /Ji roep Hil/doe Media (OHM ) tc r di sc uss ic geste ld. Hierbij wordt ni e t zozee r hct vas tho ud e n
aan tradit ie gepro pageerd . m aar vooral geappe llee rd aa n ve rmoge ns va n me nse n hun houdin g
te vera nd eren. Bij de Nederlalldse A10slim Omroep (N MO ) daare ntegen is (nog steeds) spra ke
va n ee n sterk e reli g ie uze inkl e uring va n de uit zendin gen e n daa rm ee du s oo k we ini g aa ndac ht
voor taboe doo rbrek e nd e th e ma 's.
Niet a ll ee n e igen org ani sa ti es kunn e n ass imil atie ve rtrage n. Ook Hindostaanse o nd e rne mers di e zic h me t hun produ cte n (zoa ls voedse L re li g ie uze attribu( c n. video·s. mu zie k, bocke n) o p de e ige n etnisc he groep ri cht e n. klll1ll cn
ee n remme nd e in v loed uitoefe ne n o p het assimil ati e proces . Teve ns kunn e n de ste rk e groe psco hes ie o nde r Hind os ta ne n, eell hoge mate va n
e ndoga mi e. int e ns ieve co nta cte n me t fa mili e lede n in S urin a me. een toege no me n o rië ntati e o p
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Indi a en Paki stan , e n to t s lo t ee n o ve rh e idsbele id dal n iet op ass imil a ti e ma a r op int eg rati e is
ge ri c ht. voo rk o me n dat o p ko rt e te rmijn
Hin dos tan e n a ls g roep ni e t meer be rk e nbaa r
zij n.

T OT SLOT

Mij n de rde vra agste lling betrof de ve rh o udin g
va n de e ige n c tni sc!l c in stituti cs tot de soc ia le
coh es ie in de sa me nle v ing. Me t andc re \V oordc n. beteke ne n de etni sc he in stituti es een
ond e rmijnin g va n de soc ia le coh es ie in de Nederl a nd s~ sa me nlev ing? Onder soc iale co hes ie
moet worde n ve rslaan een gevoe l va n so lida ri te it e n saa mhori g he id o p bas is va n gedee lde
wa arde n e n no rm e n waardoo r int e rac ti e tu sse n
me nse n e n co ll ec ti v it eit e n binn c n dc sam e nl evin g voo rspelbaa r e n ord e lijk ve rloopt (Va n
A mers foo rt 200 I : 12).
Geicl op d c aa rd va n de e ige n in stituti es (beho ud van de c ulturel e ide ntit e it ) moet deze
vra ag o ntk e nn e nd wo rd e n beantwoo rd . We kUIl ne n zeve n s fe re n o nde rsc hcid e n waarin he t proces va n institllti onali se rin g zic h kan voltre kk e n:
re li g ie uze, juridisc he. edu cati evc, soc ia a l-c ul ture le, gezondh e ids- e n maatsc ha ppe lijke zorg
en de po liti eke (R a th . Pe nnin x c.a. 1996: 8). Dit

institutionaliserings proces bij Surinaamse hind oes ell mos lims is be pe rkt van aa rd e n de reli g ie
vorm! nog steed s d e be la ng rij kste bas is voor
org ani sa ti evo rl11in g. He t hee ft z ic h to t nu toe
voo ra l vo ltro kke n op reli g ie us, soc iaal -c ultu ree l e n educa ti e f te rre in . Het laat ste was s lec ht s
moge lij k door d e ruimte e n de moge lij khede n
di e de Ned erland se wetgev in g bood e n bi edt.
Zo nde r d ie ge bode n ruimt e is het zeer d e vra ag
o f e r o p het edu cati eve te rrein (onderwij s e n de
omroe p) sprak e zo u z ij n gewees t van instituti onali se rin g.
Tra nsnati o na le gemeenscha ppe n (zoal s b ij voo rbee ld de Mo lukk e rs in de j a re n zeventi g en
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de Koerden th ans in West-Europa) kunnen indirect we l serieuze problemen oplevere n voor de
sociale co hesie in de Nederland se verzorg ingsstaat. TransnationulisJllc 211 verw ij st naar economi sc he, politieke en soc iaa l-c uilurc lc co ntacten
va n mi granten met het land va n herkomst.
Transnationaal kunnen we de Surin aa mse orde
Surinaams-Hindostaanse gemeenschap nauwe-

stoe ld. De in vloed va n Indiase geeste lijken en
Indiase mi ssionaire bewegingen op de Suri naamse hindoeïsti sc he orga nisaties in Nederland is vrijwel nihil. Het aandeel va n
Surinaamse Hindoes binnen dit soo rt missionaire bewegingen in Nederland is bovendien
heel kl ein . I-Iet merendeel va n de vo lgelingen
van deze bewegingen treffe n we voo ral aan on-

lijks noemen. Er is onder hen weliswaar sprake
va n een oriëntatie op Suriname, maar deze be-

der de autochtone Nederlandse bevo lking.

Met betrekkin g tot Surinaamse hind oes kunnen we meI enige voorzichtigheid stell en dat er
onder hen sprake is va n een gerichthei d op Nederl and en dat er een proces in gang lijkt te zijn
geze l naar de ontwikkeling van een Nederlandse va ri ant va n het hindoeïsme (Noordzeehil1doei:'1me). Belangrij kste factoren hi erbij zijn
de opleiding va n eigen priesters, de afwezighe id
va n finan ciële en geestelijke ondersteunin g
va nuit het buitenland (India) en het indi viduali st ische karakter van het hind oeïsme waarbij het religieuze leven zich met name În de

Ook met betrekking tot Surinaamse moslims kunn cn we mel dezelfde voo rzic hti gheid
als bij Surinaamse hindoes spreke n van ecn geri chtheid op de Nederlandse samenlevi ng. Belemmerende faetoren voor hun verd ergaa nde
integratie en de sociale cohesie in de Nederlandse sa menle ving (dit in vergelijking met
Surinaamse hindoes) zijn mogelijk de grote invloed van Paki staanse geeste lijke voorga ngers
(uit Engeland en Pakistan) op de Surinaams-islamiti sc he ge meenschap in Nederland, de financië leo nd ersleunin g va nuit hel Midden-Oosten bij de bouw van sOl11mige moskeeën en de
geri chtheid op de I/II1f1W l l , de islamitische
wereldgemeenschap van ge lovigen. Doordat
het 'congregationele' karakt er va n de is lam in
ve rgelijking met het hindoeïsme sterk er is, is de
invloed va n de mau/ana (imam) op de achterban
groter en is zij ook makkelijker te mobili seren.
Niet ond enkbaar is dat va nwege de sterk e ban-

hui selijke sfeer afspee lt. AIs belemmerende fac-

den mei Pakislaanse geestelijke leiders uil En-

tor voor de ontwikkeling van een Nederlandse
va ri ant van het hindoeïsme noemt Schouten

geland cn Paki stan ecn radicali serin g van de islam in di e landen (en mct name Engeland) zijn
weers lag zo u kunn en hebben op de houding van
de Surinaamse moslims in Nederland Y
De voortschrijdende indi viduali serin g onder (Hindos taansc) Surinamers in Nederland,
het gestege n opleidingsni vea u en het open karakter van de Nederlandse sa menlev ing hebben
ertoe geleid dat de eige n etni sche organisaties
over het algemcen nauwelijks bij machte zijn
om de achterban aan zich te binden of de
integra ti e te belemmeren. De vervree mdin g va n
de ac hterba n wordt ook veroorzaa kt door de

rust vrijwel uitsluitend op de aanwezigheid van
verwanten. Onder so mmi ge Surinaamse hindoes kan worden gespro ken van ee n ze kere romantische oriëntatie op 'moeder India ', maar
deze ori ëntati e heeft meer een sy mbolisc he

waarde dan praktische
Amersfoort 200 I: 43).

betekeni s

(Van

( 1999: 70-7 1) de missionaire bewegingen va n
een aantal Indiase goeroes in Nederland, zoals
de 8rahmarishi Mission die een vrij invloedrijke plaats zo u hebben in het Nederlandse hindoeïsme. Hindoes ui t Suriname zo uden door
deze beweging worden aangesproken alsof zij
Noord- Indiase hindoes zijn en de liberal e ontwikkeling di e het hindoeïsme in Suriname hee ft
doorge maakt zo u worden teru ggedraaid. De
conc lusie va n SChOltien lijkt mij nogal overtrokken en is niet op empiri sch materiaa l ge-
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(-'11

frag,lnclllatie als gevolg va n onderlinge s lrijd ~ n
co ncurrenli e wamdoor dc leiders steed s meer
hel karaktr;r krijge n V;:ll1 zc!tbenocrndc 'opperhoofdcn zo nd cr indianen'.
Op ek vragen welke rol dc e igen insti lu ties
1111.;1 betrekking, tot emancipati e. integratie en
assimila ti e onder S urina amse hi ndoes en moslim s in Neder land op lan gere termijn z ullen spelen en hoc de7c etni sc he in stituties zich tot de
soc iale co h~ sie zull . .: n verhoud en z ijn geen eenduidi ge anlwoordenl1logelijk.
Op deze processen (emancipa tic. integratie
e n assimilatie) zijn diverse factoren van in vlocel. zoals $oc it\al ~cc onol1lisehe en politieke
ontwikke li ngen aan dl' kam van de omringende
sa men leving. DC7e sa men lev ing zou bovendien
hindoes en lnoslims onde r bepaalde (interne en/
of ex terne) o mstandi gheden meer of minder als
aparte groep kunnen beschouwen. Ook hindoes

moslims iJl Neder/l/Iul

\49

e n mos lims zo udcn zic hzc lfmccr dan voorheen
als aparte groep kunnen gaan mani restere n. zoals than s bij een decl van dc mos lims in Nederland en daarbuiten het geva l is na de tcrreuraanslagen door fundamentalistische mos lims in
de VS. Dergelijke ctniscringsproccssell z ijn,
zoa ls e lders in de wcreld blijkl. niet altijd tc
voorspellen.
De huidige Surinaamse bevo lkingsgroep
ve rtoont (in vcrgelijki ng rnc\ andere migrantengroepen) allJlO 2002 kenmcrken va n ecn 'redelijk' geslaagde en geïntegreerde groe p in dc N~
derlandsc Sc\111enleving. Mijn inschatting is dat
de in dil artikel besproken religicuze. sociaalcu lturelc en cducatieve in n·aslrucluur va n Suri naamse hindoes en mos lims În Nederland op
lange re Icnn ijn onde rdee l zull e n gaan vormc n
van dc eerde r beschreven' polities ofllostalgiu'
of sy mbot ischc etniciteit.

NOTEN
I.
2.

J.
4.

5.

6.

7.
k.

Met dank ;!all tlr Lw.:i\,.' Hloell1berg \ oor ha:lr commentaar uJleenkre \ ersie:. van dil arlikel.
Jtul ieatil,.'fin dil \ erb:md /i.in dl.' mugelijkhcJen die de Ne(krlands ...' ~att1enk\ ing hl.'l.'ti geboL1enlut Je opriehling y:rn (],.:
hindol.:-llmnll.']l (( )J lM) . dl.' tlt(lslilllomroeJl (NMO) en hindoe- en i:;lmnilisch\'" ., ehokn . Een ander \'oorbedd betrdi tk
druk \an Nedl.'rland,1.' lijde op de opleiding \;lTl Turks~ en Marokkaathl' itn:ltll ~ in Nederland. Turkse I.'n Marokkaanse
organisaties lijn nkt onwillig een dergelijkl: opleiding tC slanen mils tk Ncd ...'rland".: o\'erhl:id herl:id is de7c te linarH.:lo.::1'1.'11. Vam\ eg...' lk sehl'iding lussen kerk en slaal weigert cl!: Nederland, ...' 0\ I.'rhcid "kIe \ eranlwoord",'lijkheid (lP lieh 11.'
nemen. DI.' huidige :,i ltHltie i, t.b.\ Turkse en MarokJ..:wthe imarlls dnt)r (Ic n\l'rlwid \[ln hel herkonhlhnd \\ordl'n
ui\ge/onden en betaald. 0\ er het algemeen is hun kennis \ all de Netkrbndsl' taall'n tk hier gddelllk \\':wrdetll'n normell
gering.
In tegen . . ldllng 101 de Turkse e n Marokkaanse moslims in N(.'derland kt.'nl d e S urinaamse IJ;!I"/d Is/all/ic MiH'ioll
,\ '"der/w/(f .... iml . . 19\0 een eigen imam-opleiding. d ...' lomia .\ladl/wlIIl "/alll \\OI:u'bij til' lCl'rJing~'n afkomst ig I'ijn uil
Surinaams-llindOSI:l;ltl:-e en P3k istaanse kringen.
VOt)rde llnt\\ ll..kelingell hinnl!n hl..'l hindoeïsme in Suriname lu!.~en I ~7J en 1945/11.' De Kkrk 199it Voor ...'en imprösit.'
\;\11 dl..' ont\\ il..h'lingl..'n na 1945 Ijl! Bakker 1999. Eell gedeg~n studie \:In dt.' islam in Su rinam ...' ontbreekt.
Dl'/l..' a f:. . pJilsing \\ as hel ge\ l~J g \ an onl\\ ikkelingcn in P:lkislan \\ aar in 197-1 d ...' ahrnadiYY:l h 101 nkt-is lamielen \wnlen
\ I!rk laard. Een (11..'1.'1 \ :ln de Il'(lcn \ an de S IV di~tallticcrde /Î;,:h lall'r \ :l n d ...' :lhmadi yyah 1:1) onwnndc de ~oennie ti ~chl!
leerstl!llingl..'n .
In S\\finame Kl.'tll men \;HlOlu.b de dj{/II/ia.\-. ook welllllllirtlsah~ geno!.!md, kleine sdlOleli die /idl \ oomalllclijk richten
up het ler...'nlcJCn \ atl dl..' koran en hcllcrl:n lezen en schrij \ en van Urdu. Dele kklne Illatlrasahs hl:bb<:n gccngeschrcwn
slUdieplan 1.'11 \ om \\:11 dl..' lew·ell belreJi zijn cr ook geen nomlen die bepalen wil.' bl..'\ oegd is 1c:- Ie gevell.
DI.' termen (rolf/ .\Icr~(' \.'11 had s(agt! zijn onllcr.::nd aan Golliml11 1959.
Voorde hindoes /iI.' Choennic 2000. p. 186. noot J; Voor de moslims uit Suriname lI\h.!mt Landman ( I 991: -12) het aa\\lal
\'111115.000. In dil alllllal/ijlll lindoslaanse én Javaanse moslims opgeteld.
Dor.:: gege\ens lijn O1ulccnd aan een ill\cntarisatie-ondcrzoi.!k naaf SuritWlltllSe organis:nies in Nl:derJand door Van
l leel!:>utll & VnonhIlY:'l'n (U\ A - IML:S) waarvan de resultalen in de loop van 2002 wordet} gcpublicr.::erd. In de praklijk
blijk' hl'l heel 1lllJl'ilijk ei,!tl omkrscheid Ie maken lus~cn sociaa l-c ulturele en rdi!;;iell/t: mganis:ltil's. Vecl ~oeiaal
c ulturele organisalies hl'bl>en \ aak tlok rt;,ligicu'/ e doeleinden .
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Informatie van de heer Kcwolballsi. penningmeester van de Stichting Shri Sanutun Dhufm in Aillsterduill.
10. Tot dan bestond er geen opleiding in Nederland tot pandit. Men werd pandit door zelfstudie ofdoor in de leer te gaan bij
een pandit. Hel is veel hindoes een dourn in het oog dat van de circa 250 pandits in Nederland een groot <liHltal van hen
optreedt als \'rije ondcJ"/ll.":lllers ofsnelle jongens op de markt van de hindoeïstische religie. Met de opleiding hooplmen
toekomstige pandits betIOr toe te rusten voor hun werk door daarbij specifieke <I<Indacht k geven aan de Nederl<lndse t<l<ll
en de Nederlandse socielc kanr\.
1 I. De WIM in Amsterdam heeft Shayk Noorani in Pakistan als haargeestelijke leider. De Stichting Islamitische \VerekI11lissic (SIWM) in Den Haag erkl.":l11 het geestelijke leiderschap van Pir Maroofin het Engelse Bradford. De eveneens in Den
Haag gevestigde Internationale Moslim Organisatie(IMO) heeft haar geestelijk leider in de persoon v.1:JAbdAl-Wahhab
Siddiqui in Engeland. De ahmadiyyah-beweging is georiënteerd op Pakistan en Engeland (Shadid & Koningsveld 1997:

(J.

70).

12. De Taibah-moskee kent naast de moskee-ruimte (168 vierkante meter) ook een sociaal-culturele ruimte ( 168 vierkante
me!cr). Beide ruimten worden thans uitgebreid naar respectievelijk duizend en zeshunderd vierkante meter.
IJ. Volgens mededeling van Derwisj Maddoe, voorziJ/er van Noeroel Islam en de Nederlandse Moslimraad. heeft zijn
organisatie geen buitenlandse financiële steun ontvangen bij de bouw van deze moskee ;n Den J·Jaag.
14. In J997 werd de Islamitische Universiteit Rotterdam (lUR) opgericht. Deze 'universiteit" met een overwegend Turkse
signatuur is niet door deoverheid erkend ofgecertificeerd en richt zich op islam-studies. Het is voor de buitenwacht niet
duidelijk ofzij ook imams opleidt. In 2001 scheidde een deel van het docentenkorps elJ studenten zich afen startte
vervolgens in Schiedam een eigen islamitische universiteit ( 1 ~lamitische Universiteit Europa). Een ander voorbeeld
vormen de verschillende mislukte pogingen om een Islamitische Raad op tc richten die als spreekbuis 1110et gaan dienen
voorde islamitische gemeenschap in Nederland. In 1990 werd opgericht de Islmnifisehe Raad Nederland (IRN). De IRN
was een verbond van drie grote koepels waaronder de Surinaamse World Islamic MissioJl. Kleinere islamitische org~\Tli
saties werden buitengesloten. Zij richllen in 1992 onder leiding van de Surinaam~e Noerocl Islam in Den Haag de
Nederlandse Moslim Raad (NMR) op die de televisiezendtijd kreeg toegewezell die voor Islrlmitisch Nederland was
gereserveerd. De rol vande IRN was hiermee uitgespeeld. Na de terroristische aanslagen op 11 september 200 I in ue VS.
de discussies in Neder/:.md over de houding van islamieten hier ten opzichte van het islamitisch fundamcnt<llisme en Je
afwezigheid van woordvoerders uit de islamitische gemeenschap werd beslo!en lOt oprichting van de Samenwerkende
Organisaties van Moskeeën in Nederland. waarin ook Surinaamse moslimorganisaties participeren.
IS . Tussen 1976 en 1984 gold een uitzondering voor de mediterrane en Turkse gastarbeiders die van de Nederlandse
overheid wel subsidie ontvingen voor de opzet en inrichting van gebL-xlsrvimten (Landman 1992: 277-285). Op gemeentelijk niveau werd in een nantal gevallen een eigen beleid met betrekking tot zelforgnnisaties gevoerd dat afweek V;lll het
rijksbeleid. Zo voerde de gemeente Den Haag in de jaren tachtig en negentig een coulant beleid ten aanzien van eigen
cultuur van minderheden (Bloem berg 1995: 62-71). De gernccme Amsterdam verleende beginjaren tachtig Nf250.000
subsidie voor de bouw van de Surinaamse Taibah-moskee. Volgens de tocn verantwoordelijke wethouder was subsidie
voor ,k bouw van de moskee slechts mogelijk als Taibah in de eerste plaats een ontmoetingsruimte en pas dnarlla een
moskee zou worden genoemd (Van de Kerke 1986: 43).
16. Deze paragraaf is gedeeltelijk gebaseerd op Bloernbcrg & Rarnsoedh 1996.
J 7. In mei 2001 raakte de Rotterdamse (Marokkaanse) imam Khalil el Moumni in opspraak toen hij voor de televisie
verklaarde dat homoseksualiteit schadelijk zou zijn voor de samenleving. Ook de Surinaamse media-Imam Abdullah
Haselhoefkwam in oktober 200 I in opspraak toen hij op de televisie en de radio verklaarde voorstander tc ,"ijn van de
doods!rafvoor pnlktiserende homoseksuelen. Enkele dagen later bood hij in de media omstandig Lijn excuses aan , maar
het leed was al geschied.
IR. Ecn bdililgl ijk Vl;:fM.:hîltllS:'CIII.lt: himlul:- t:n de Surillaam:.-islamitisdH:: :.I,:hukll t:llerziju~ 1:11(/1.; i:./alJljtisdlt: ~l:hokllilid
ecn overwegend Turkse en/of Marokkaanse populatie anderzijds is dat eerstgenoemde scholen leerkrachten en een
directie hebben met een Surinaams- Hindostaansc rJchtergrond die in Suriname of in Nederland zijn opgeleid. Op de
laatste categorie scholen hebben de leerkrachten en directeuren veelal l'en Nederlandse ac!l1ergrond. Op deze islamitische scholen is sprake v~n frequente personeelswisselingen, hoog ziektevcrzuim en contlieten tussen leerkrachten met
een Nederlandse achtergrond en hel sc!lOolbestuur over regels en benûcleringen die voortkomen uit de (mediterrane)
islamitische cultuur. Vaak ontbreekt het de schoolbestllurders aan voldoende kennis V;lll de Nederlandse wet- en regelgeving (zie hierover de rapporten van de onderwijsinspectie: www.onderwijsinspeetie .nl).
19. In de media (onder meer in Nova, de,1cfualiteitenrubriek op Nederland J, op 21 december 2001 en 18 februari 2002) is
enkele malen aandacht eestecd aan het fundamentalistische karakter van het godsdienstonderwijs op een aantal islamitische scholen. Op deze scholen zou lesmateriaaillit Saoedi-Arabië worden gebruikt met een antiwesters karakter. Uit
een onderzoek van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD, februari 2002) na,lr aspecten van het islamitische onder-
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\\ ijs komt n3arvorcn dat inen rond ecn ruime meerderheid \',1)] de isbt1liti~\:hl' schnkn in Nelkrlanu ziçh wl.:inig /<lken
V(l\)rdllcn die sch<ldelijk zijn voor de democratische rechtS0rdl!. DI! BVD \:onstatecrt w~1 dal twintig pmcenl V:lIl de
i~bmitis\:he basisscholen (opgericht vanuil (h.: Marokkaanse gClllcl!llsdwpJ financi('k ~lcun hedi üntv<lngen van el'n
orthodoxc politid-isla111Î(i~ehc organisati..: uil Saoedi-Arabië cn/oflc(k:n in 11L't schoolbl!sluursympathie ko..:sl..:rcl\ vOI.)r
ofzclfs banden onderhouden lTlel radic:wl-islamitische organisaties. De minister v;m l3innenlandse Zakcn kondigck aan
dat (h.' On(krwijsinspl!Clie het ~{){\sdicns\onderwijs op islal11itisehe scholen gaat contrOIl!rell lIP zaken die de ·dI<'1llocralisclK rechtsorde· in gevaar kUlln..:n brengen.
20. In de literatuur wordl<'n de begrippen diaspora en transnationalisme dikwijls als min of meer synoniemen gebruikt.
Diaspor:l is een specifieke vorm van lra\\sl1a\\onalisme waarbij de politieke dimensie nadrukkdijk ,ul!1\\'e7ig is (Van
Anh,r"foon:WOI: 16-17).
21. Mt'1 (I..: notic Va!lIlIl//IIU wordt cnerzijds een grens gctrokkelltussen islarnÎl;'ten en nil'l-isbmi\!lcn en anderzijds gren7cn
0\ erstegen tllssen moslims onderling. Daarmee cwcrslijgt deze notic de soeiak grenzen (seksl<'. t'lnil·itcil, r1<ltionalih.:il en
sociaal-e.;:unomisdlt.' pnsitil<') die 1<'[" tussen moslims onderling bestmm {Bands 1997: 11 (i).
21. Indil"atief in dil \'crb:lnd is de 'Rushdie-.!trair..:' in I O~9 toen (11;' Iraan~e ayatollah Khollll'ini eenj<rl\\'(/ idnodvOIHlis)
uitsprak tegen ll..: Brit~-lndia~1<' auteur Salman Ruhsdie vunwege lijn publicatie van Dc DlliI·c/.'"l"er=l'lI. Mogdijk 'g6nspireerll' door ck anli-Rushdie-delllonstralies in llradford (Engeland) hielden I<'nkck tientalkn Surirwamse I<'n
Pakistaanse mnslil1l~ in Deil l-iaag Cl'rl boek verbranding en riepen op lot (k dood vaJl de schrijver.
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Recensies
I\lfic!Jie/ vafl Kessel en HlIgo vall der Vlis!, Tussen twee huizell - Het lellell van de Surinaamse
Net/er/ander Jall VeltJema , COl1serve. Schoor/
2001. ISBN905429 14! 7, 232pp., prijs € 17.84.
In dit boek over Jan Vcl dema wordt aa n de hand
va n interviews met familie, vri enden e n
coll ega' s, en and ere betrokkenen ee n beeld gesc hetst va l) het leve n van Jan Veld ern a. Het verhaa l begint met een beschrijving val) de voo rouders en ouders van Jan . Jan Ve ldema werd in
1926 geboren in Parama ribo. Jans overgrootvader was een Fries, di e naar Surin ame was getrokken 0111 daar een betcr bestaan op te bouwen.
Deze overgrootvader trouwde, en ui t dit hu welijk werd de grootvader van Jan Veldema geboren. Die grootvade r trouwde met een Surinaam se dame. Miss Anna genaa md , en uit dit huwelijk we rd de vader van Jan Ve ldema gebore n.
Het bock begint met ee n uitl eg zoa ls hi ervoor
beschreven met de voorouders van Jan, maar het
is vrij lastig om dit gedee lte in één keel' in je op te
nemen. Want door de ve le namen di e erin voorkomen heeft de uitl eg een wat chao ti sc h karakIer gekregen. Gelukkig staan in de bijlagen dc
namen va n a l deze mensen op een rij, zodat helder is hoe de fa mili ebanden in elkaar ste ken.
Aan de hand va n verha len, gedichten, krantenartikelen en vooral foto's wordt een soort
rond leiding gemaak t door het leven van Jan
Ve ldema als vader, ec htgenoot, coll ega en
vriend. Wat ik mooi aan dit boek vind, is dat e r
door de ve rh alen heen een beeld wordt gegeven
van hoe het vroeger in Surin ame was. Er wordt
bijvoorbeeld oo k kort in gegaa n opdes laventijd.
Verder wordt al vroeg in het leve n van Jan
duidelijk dat hij houd t van het vert ellen va n a llerl ei verhalen en avonturen, ook we l lories genaamd. A I op de basisschool begint hij met het
vertellen van deze lories, waarmee hij veel mensen toen en ook later aan zijn lippen heeft wete n
te krijgen. Naaral le waa rschijn lijkheid berusten
nict al deze verha len op de waarheid.

Osu. Tijdsch/'fji

VOUI'

Het wordt nit:! ec ht duide lijk waaroJll Jan
VeJdema ervoor had gekozen om onde rw ij ze r te
wo rden, maar de schrij vers denken dat het
voora l de lesse n wa ren van de onde rwijzer
Johan Fen-ier di e hem hiert oe hebbe n geïnsp ireerd. Dal was in dc tijd dal Jan op de middelbare
school zat. Samen met een sc hoo lk ameraad
haalde Jan streken uit , waaronder de vo lgende,
ve rte ld door Ensfo rd Ferdinand. 'Wij zijn ook
ee n keer gesc horst omdat wij de fittings van de
lampen eruit hadde n ge ha ald en er papier tussen
gep laatst hadd en. Mijn moede r 1110est hi erover
worden ingelicht, maar ik ve rl e Ide de directeur
dat zij ziek was en niet naa r school kon komen.
Wij hebben aan ee n man op straat gevraagd of
hij voor mijn oo m w ilde spe len en de direc leur
heeft met deze ' oom' een o nderh oud gehad over
mijn wangedrag. Ik moesf we l beloven mij bete r
te gaan gedragen. Mijllmoeder heeft nooi t geweten dat ik geschorst was.' Na de midde lbare
school was Jan op dive rse plaatsen in Suri nam e
werkzaam a ls onderwijzer in opleiding, ond er
andere ook in hel binnenland. Na zijn huwe lijk
met Wonnie, werkten beiden in het onderwijs.
Jan Ve ldema werd sc hoo lh oofd, liet in ver~
schi ll ende orga ni saties van z ic h horen, ond er
andere in de onderwijs bond, en we rd ook politiek act ief. Maar het waren met name de onderhandelingen overde positie va n de ond erwijze rs
in Suriname en het uitblij ve n van verbeterin gen
voor de onderw ij ze rs. die in I 967 lei dd en tot het
ve rtrek van Jan Veldema met z ijn gezin naar
Nederland.
Samen met hun kinderen bouwden Jan e n
Wonnie een leve n op in Nederl and. Jan gi ng het
onderw ijs weer in e n vo lgde een studie en
Wonnie gi ng ook studeren. Ze lfs na zijn pensioen in 1980 bleef Jan cursussen vo lgen en allerl ei klusjes doen, net als Wonnie_ Beiden wa~
ren overigens zeer reislustig en maakten versch illende reizen binnen en buiten Europa. Verde r was Jan nog vo lop act ief in de Su rinaamse
gemeensc hap_ Ook had Jan sinds zijn komst in
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Nedcrland meer lijd voor zijn kinderen, tn Suriname had Jan niet vee l tijd voor zijn kinderen
gehad. Dit le idd e lot mcnin gsversc hill en tussen
zijn kindcren. Met name dochter Yvonnc is kri tisch ove r haar vader. Behalve dat ook z ij van
ll1ening wa s dat haar vade r we ini g aandacht had
gesc honken aan z ijn kinderen, vond z ij dat hij
bovendien nog vrij stre ng kon zijn. Maar a l zijn
kindcren z ijn vo lgc ns YVOI1IlC we l uitgegroeid
tot zclfsta ndi ge mensen. Dus er waren oo k een
hoop positieve invloeden va n Jan .
Het betoog va n het boek wordt van tijd tot
tijd onderb roken door verha len en beschr ijvi ngen van avonture n van Jan en zijn vri enden,
die zeer hUll10ristiseh zijn . Het bock is zeker de
1l10cite waard om te lezen. hoewc l de verhale n
vrij kort zijn en daardoorareIl toe wat van de hak
o p de tak springen en e ni gszins vcrwarrend zijn.
Aan de and ere kant worden hi erdoor vee l as pecten ge toond lIit het levc n van Jan. He laas wordt
cr soms wat te diep op het ondcrwijs ingegaan en
word t het boek daèlr te langdradig. A I met a l
ontstaat cr na het lezen va l1 dit boek een gevoe l
dat je Jan Vc ld cma een beetje hebt leren kennen
en dat het erg jammer is dat je hcm nooit hebt
o ntm oet.
Ramona Stigter

Clli/ra Gqjadill. Sc/I00rJ10eligelijdell .l/lcf Ieke/lil/geil

1'0/1

Sfe/á/l Hu.!!inmlll, Maya, ROlferdaJ//

2000. ISBN90S06084 16. 5~flP.

Als literair sc hrijven de kunst is van het weglaten 0 111 zo de lezer de ruimte te gcven lege tekstplekken zel f crea ti ef op te vullen, zoa ls wel beweerd is. beantwoordt C hitra Gajadin in haar
ni euwe bundel Schoorl'oetige tUc/en in hoge
mate aan dat criteriu lll. Bepaalde ervaringen en
concre te gebe urt enissen wo rden door weg lat ing
van woo rd en. zinsde len en denksehakcls geabstra hee rd tot poétischc metafore n. Bij deze
dichteres worden directe ve rwoo rdin gen op de
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voel gevo lgd door moeilijk intcrprcteerbare
beelden. die ofc ulturce l be paa ld zijn, zoa ls 'dc
tapijtslang schenkt gcen verg iffe ni s' of 7ui ver
persoonl ijk associat ier a ls in 'waar vcr loren tra nen de gro nd in vloe ien ( ... ) strooi t hun as / z ich
uit mijn ogen'. Toegankelijkheid en hcrmctische ges loten heid volgen direct o p elkaar. Dat
proces vind t plaats in de gedic ht en ze lf en lussen
de opeenvolgende ged icht en. van dc ene si tuati c
en gevoe lssfeer naar dl' vo lgende.
Het woord 'schoorvocli g' of 'schoorvocti ge' komt in de laatste drukken van de gro te Van
Dak: (nug) ni el voor. De ed it ie van 1976 geelt
nog wel een woord 'sc hoorvoeten 'dat de voete n
schoor of sc hrap zetten, tegenstribbelen betekent. maar daarna komt alleen 'schoorvoe tend'
nog voor, met ove ri gens dezel rde betekcnissen
aa rze lend en tegenstribbelend, zic h sc hrap zettend. terw ijl assoc iat ic met 'sc ho ren' in de betckenis van sc hra gen of ste un en evc ntu ee l mogelijk is. Schoorvocli ge tijden lees ik daarom als
tijden waa r jejc slec ht s aarzelend en tegcnstribbelend in verzet aa n overgeeft.
Ch itra Gajadin leerde ik 25 jaar ge leden kcn~
nen a ls dichtcres van dc ll1igratie. Geborcn en
o pgegrot:icl in Surin ame verhui sde ze in 1972 op
achttienja ri ge (cenijd naar Rotterdam, waar 7C
in mees tal Nederlandsta li ge poëziebundels a ls
Vall elf tuf skai (1977), Padi I·our Batal'iercl/
(1979). Oe :::011 I'/oá' I\"eg lIi, IlIUIl ogell ( 19SJ)
ell Opgral'il/gell \,(/lIje:::e/(( I994) de prob lcmatiek van de ee rste-gene rat ie-migrant van India
naar Suri name en van daaruilnaar Nede rl and en
de eventuele moge lijkh eid tot remigratic verwoordde. Naarmate de tijdsafstand tot haar vertrek toenam en de politiek-economische s ituatie
in Surina me vers lec ht erd e, werd dc kloofillsscn
het geboorte land en het land va n act uee l verbl ij f
breder ell de migratie definitiever.
I{ II/ "'-"I" 101 skai ( 1977) beschreef het terugkeer- en het accu lturati cdi lell1mn : 'jc bewaart je cultuur / 0111 de vo ll e prijs / niet te betalen / van het nederlanderschap.' Het verblijf en
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zijn ongemakken zijn tijdelijk : ' ik kan me niet
losscheuren / de plek van mijn na ve lstren g I ligt
begra ve n ! komt teru g I mcl onophoude lijk ro epen l ook ik heb eens ge kozen I voo r de holland se droo m ! be lo ft e va nj eugd // dc glansrijk e
studi es I e n de terug komst / in jas, das en col-

bert .' Als lijfe lijke hereni ging met hClland va n
herkomst uitblijft, omdat 'i edere brieF mee r
ontgroeiing' inhoudt, bi ij ft cu lturcle idcnti tieati e al s mo ge lijkhe id nog steeds o pen.
111 Padi voor Batavieren ( 1979) is de hoofd-

fi guur al ve rder ve rvreemd en is Suriname
vakanti e land gewo rd en. waar ze toe ri sti sche

uitstapjes in de roman tisc he natuur maakt: 'de
stilte ! de rust ove ral ! de ka lmte I de lijd staat hi er
ni et stil / maar laa t ook geen ve randeringen toe.'

I-Iet gaat eind jaren zeve nti g economisc h nog
goed, maar 'brlline small e mense n I ge hurkt op
een houten bank I kru idnage l:;hag rokend I inform eren naar ho lland ! drom en over holland
( .. .) haperend beant woord ik hun vrage n ! over
ho lland' . Wie kan gaa l al snog weg : ' de ramen in
hel huis ! wac htten om gesloten te worden I boven sliepen de dochters / di e niet konden leren I
boven sli epen de dochters I di e uitge huwelijkt /
moesten wo rden' . In schilderijtjes va n woord en
wordt de positi e van de mi grant ve rbeeld, 'opgev reten van binnen / door honge r naar identi teit ' . Welvaart en welzijn worden scherp tege nover elkaar geplaatst. De economi sche tegenstellingen staan contacten in de weg: ' sommi gen ze iden 1 ik kom naar holland 11 holland al s
bevrijdin g / van hun leven dal i boven het hoofd
is geg roeid I de rekening bij de chinees I alsof
ho lland hen een / nieuw mens kan maken I een
mens dat nog zo u schuil en / achter het da gelijks
leven / ac hter de façade I voor vrouw en kinderen I op het werk de kameraden I/ alsofh et dron ken li ggen / langs de weg / zou worden weggewist' . In Nederl and is all es keuri g ge regeld,
maar er is geen lec fv.:armtc voor deze eco nomisc he vluchtelingen vml wi e la ng niet iederee n
slaagt: ' ieder op zijn beurt / vlucht I slechts el1-

kelen I bijtijds terug / met ur of drs voo r zIJn
naam ' .
Per bundel intensiveert het verv reemdingsen aanpass ingsproces. De ::::011 vloei l Il"eg /li l
mUil ogen ( 1983 ) bevat kort e gedi chten vo l van
nostalgie mHlr de j eugd en heim wee naar het geboo rtcland in de vraagstelling naar de identiteit:
' wie ben ik, waar kom ik va ndaan'?' Uit de gedi chten spreekt ee n ve rlan ge n naar Suriname en
de jeugd, 'Suriname / mijn land / je bent het
afgebroken I heimwee in mijn bl oed' . Kort e,
nostalgisc he bee lden roepen het verl oren land
op: "tussen de maalstenen I van culturen en continenten / angst en verlan gc n / raak ik verblind /
wa t va n mezclfi s / keert ni ct wee r'.
Ondank s geregelde bezoeken aan Suriname
is in de tussen 1983 en 1993 gesc hreven gedi chten di e ve rzameld \verd cn in OpgravÎl1gen VOII
j e ::cfl( 1994) het vcnvijderings proces nog verder voort gesc hredeZ"l. De persoonlijke poëzie
beweegt zich hi er tussen de pol en India, Nederland en Surin ame. Het opgrave n van de roots
resultcert in het aan vaa rden va n de mi grantenpositi e en daardoor het aan vaarden van de
ve rvreemding va n Suriname : ' mijn land I de
scherpe I omtrekk en je gestalte I haarfijn uit getekend I wissen in vage vormen uit / onsc huldig
ve rlan gen I waarin jij ge koesterd bleef I heeft
geen recht 1 1l1eer van bes ta an I nu ik jou moet
afstaan I aan mense n I di e ro ven en moo rden I
wild om zich graai en I ondoordrillgbaar I dit het
vacuum / waarin niets / zieh conserveren laat I in
deze atmos feer I gedachte onderdrukt I tot dcnkkopieën I bewaar ik / gezout en / gedroogde I
fragmenten'. De kriti ek op Nederland maakt
plaats voor kriti ek op de actuele politiek-economi sc he situati e in Surin ame en de dreige nde on·
dergan g van het land : 'verweerde affich es I propageren revolutie / op een wij ze waarbij / de
fo wrudoti zich I to t ko ning proclamcert'. De
vervreemding va n het land va n geboorte is compl eet: -H et land blcefhij li eOlebben 1 de onderga ng godzijdank I heeft niet hij meegemaakt. "

Recem'ies
TI.:n ûp/idlll.: \ ;111 dez.: bundels betekent
Sc/worl'()(!lige rijdelI een tweevoudige vernicuwing. Gajadins poëzie is ' dichter' J an vro~
geL ook stuggl'r ell abs tracter. hel vloeiendc en
het v~rh a l ende is cr Ll it weg. Dat ko mt met name
door ck; z in sbo uw die mind e r enjambemcnten
dan vroege r bevat. Elk ve rs beva t volgcns een
vas tc slm ct uur ccn Cl rgerondc ll1ededc l ing, als in
'Stilte komt en wis t m ijn wa ngen I zac htjes
vlec ht ze mijn ha ren I strijkt langs mij n li chaam
I wi kk e lt eell pasgcborenc I in haar armcn I wanhoop kOlllt tot bedaren I verlangen droogt in de
zon I ve rmale n lOt dagcn van zout'. Zi nsde len
kunn en vaak twee kalllen op ge lezen worden:
' Handen ge\\'élsse n in rij s t / koele pa lm en po lse n
op I het voorhoofd van herkenning I de koorts
va n verledc n tijd', li e t proces kond igde zic h al
in Opgl'{J\'il/gell l'lIIl je ::e(f'aa n, maar is hier consequcnter doorge\'ocrd en komt in vc rh ev igder
vorm voor. De poëtisc he vorm is verdi cht van
pra at- en luisterpoëz ic naa r co mpac te en assoc iaticve lecs poëzic,
Dc tweede o nt w ikk e lin g is dat de migrati cprob lem <lti ck waarin de rtlillltelijk e thema ti ek ove rh ee rste S urinam e, Nederland en In dia
- vcrsc ho ven is naar ee n tijd sprob lem ati ek, ee n
nooi t mee r tc ac ht er hal en verleden dat door ta lrij ke tij d saélndu id ingcn in de gedic hten en in de
tit el 'Schoorvoc ti gc tijden' ze lf geslaltc krijgt:
' Wi e 7ijn hand op het hart I dit land ve rl aat I
ko mt noo it terug', Er is geen s pra ke Ineer van
e ni ge aa nklacht tegen het ni euwe land en c r is
gec n terugkeerideologie meer, Wat wel bleef is
'dc koo rt s van ve rl eden tijd', de nooit allatende
herinnering: ' wil ik bij jou / zijn en ni e t zijn I
gaa n e n niet komen I wat geweest is I de rug
keren "
De .\'tr/l('/ullr 1'(fI1 eeH gedicht a/s het 1'0/gel/rle suggereer! door de herlw/ing el'ell dal hel
l'er/eden terug (e winl/ell !'({It : 'Gehlillddoekt
dool'je or/wlli / kom ik naarje toe I ol'er de::e/jde
II'eg / ill de:e(file hifte (. . .) il/ de:e(tde hille / ol'er
de::e(t'de weg 1::011 ik I/(wrje lOe komelI I gehlind-
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doekf door}e orlw/ll als je lIog ::ou /(,\'(,11 . !Je
la(ffsre \'er,\ Ti'gd 1'('l's!Oorr die illusie cle.1Îllirie(
Dc herinnering is het enige wat blijn. D l~ZC is
onuitroeibaar en de wran ge beelden blijven opdoemen: dc geboortestreek Dijkveld, ck rijstve lden, de natuur, al die herinn~ringen a ls
evenzovele ' ziltc gat~ n in mijn Liel' .
111 Opgral'illge1/ I'ml je ::elf' werd heel pe rsoon lijk gezocht naar 'Ilede r landsc hap ', Ilaar
het 'waar ik geen deel v:l n uÎtlnaak J wil ik va n
delen.' In School'l'oetige tUdcn bi ijkt dit v~ rlan 
gen een illusie. Zoals op ecn losgeraakte
'kiezelstcen' langs dl! rails oflangs d~ weg gee n
mos wil groe icn, orzoals in diergaarde Blijdorp
een opw::laicnd veertje \ all een o nth ee mde voge l
aan de nll1d va n de weg ve rtee rt. - 'wat mooi is
wordt ge roo rd c~n vee rtje met de wi nd naar
huis' -, zo is 'onder de mokerslag van de tijd' de
ik -figuur ' in een s tad a ll een '. li e t is cr in deze
laatste bu ndel niet vrol ijker op geword~ll. Dat
was het trouwen s nooi t in de poëzie va n C hitn\
Gajadi n.
Schoon'oNige tUlIell bevat re latief ko rte gcdi cht cn waarvan gec n de pa g ina g re ns over~c h rijdt. Zc worden o p de pagina gecentr~erd
geprese nt ccrd waardoor een gedi cht als ' afsc hei d ' op pagina 6 de func ti onele vorm van een
za ndloper heen gekregen. He t taalgeb ruik is geconcentrecrd en bij zo nder ll1~t verwoordin gen
al s 'eell hele nacht zccr\ dc tijd' en 'kruis lin gs
\'erankerd kruipt het vc rleden ove r mij' , Naa r
hel ei nd e van de bundel toe klinkt cr een zekere
bcrusting door, ecn sc hoorvoetend zich neerleggen bij de ol1"ennijdclijkc positie, De bundd
eindigt met het bekende 'rar fmm asi', het 'dat
ben jij' a ls dc kort s t mogelijke samenva tt i ng va n
de thc mat iek. De w ijshe id subs tituecrt de gevoe lens van hei mwee. ve rlan ge n en ran cun e
waarva n o p d e nchterllap sprak e is.

Wim Rut ge rs
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H.F. A1ulIlIeke, Recht en slIJllellleJ1illg in de
Neder/mil/se Antillen, Aruba eJl Suriname.
Opstel/eli OJle,. ,.ec/u en .'weilde cohesie, Wo(j'
Lega/ PI/blis"ers, Nijmegel/ 200/.
ISBN 90 58 50 011, 2/ï PI' .. prijs € /4,77.
S urin ame zo u vo lge ns de gro ndwet van 1987
een id ea le verzorgingsstaat moeten zijn . Volge ns artikel 24 draag l de overheid zorg voor het
sc heppen van omstandigheden die een optimal e
bev rediging van ee n aantal esse nti ë le basisbehoeften zoa ls we rk , voed in g. gezon dh eidszorg en onderwijs moge lijk moeten maken . De

praktijk va n a ll cdag is ec hter wccrbarst igcr. Een
zee r groo t deel van de bevolking leen onder het
bestaansminimum en cr is sp rak e van een di screpa nti e tussen het rec ht o p pap ier en de
Surinaamse soc ia le werkelijkheid. De civi/ socielY is hi er ver te zoe ken.
In de ops tell enbunde l Recht en samenleving
is het cen tral e thema de bijdrage die het recht
kan leveren aan een geord end e samenleving met
verantwoorde lijke mensen. Munn eke, docent
rec ht en bestuur van he t Cara ïbi sc h gebied aan
de Leidse uni vers it eit, heeft zijn kennis va n het
West-Indisch recht in deze opstellenbundel gekoppeld aan algemene inzichten over soc ia le
cohesie. De uitwerk in g va n de probleemstellin g
is opgehangen aan ecn zestal thema's: maat sc happelijke st ructuren, gro ndpoliti ek, in veste ringen en in vesteringsk lim aat, socia le rc laties,
politiek en socia le cohesie .
Na een inleidend hoofdstuk behande lt de
au teur in het tweede hoofd stuk (maatschappe l ijke structuren en jmidisc he constru ct ies) de
effecten (voor- en nade len) van kl e insc hali gheid op de rec ht sontwikk e lin g.
Recht en grond vonnt het th ema in hoofdst uk 3. Hi erin bespreekt de auteur de effecten
van de agrarische gesc hi eden is van Suriname
op de rechtso nt wikke lin g met betrekking tot de
land- ot' grondrechten. De huidige discussie
ove r landrechlen van de binnenlandbewollcrs in

Suri name maakt dit hootästuk act ueel.
In hoofd stuk 4 en 5 bespreekt Munlleke respectievelijk de th ema ' s recht en in vester ingen
en recht en in vesteri ngsk limaat. Voor ni et-j uri sten kunnen deze t\vee hoofd stukk en nogal juridisch-technisch overkomen, maar z ij zij n ni ettem in de moe ite van het leze n waard. In beide
hoofdstukken bespreekt de auteur ee ll aa ntal
onderwerpe n op het terrein van de investeringen
die refereren aa n het concept van good
governaJlce, en dat is ie ts dal in het bijzonder in
Suriname node ge mi st wordt. In het hoofdstuk
over rec ht en investeren bespreekt hij drie aspecten die voorde vormgev in g va n het recljt van
groo t belang zijn: de kleinschaligeeCOJlO111ieën,
de g loba li serend e wereldeconomie en de
slec ht e reputatie van het Caraïbi sch geb ied in
kringen va n investeerders. In het hoofd stuk ove r
het in vesteringsk lim aat behandelt hij de rol va n
de overheid als normstellcr en 1l000ll1handhaver.
Ook komt in dit hoofdstuk een aantal indicatoren van het in vesteringsklimaat aan de orde
die voo r buitenlandse investee rd ers va n belang
zij n : rechtszekCl'heid, rec htspraak, bestuurstransparantie, crimin aliteitsbeheers in g en po li tiële waarhe idsvi ndin g.
Het thema recht e n soc i::.l e re laties kOl11 t in
hoofdstuk 6 aan de orde. De auteur ruimt in dit
hoofdstuk een belangrijke plaats in voor het
West- Indische familierecht en het West-Indisch
fa mili esystecm in relatie to l het Burgerlijk Wetboek. H ij constateert bij de wetgever een geb rek
aa n inl ev ingsvermogen met bet rekk ing tot zaken di e samen han ge n met dit familiesysleem,
zoa ls de positie va n co ncubin es (builenvro uwen) en buitenechtelijke kinderen (buit enkinderen). De rechter wordt in de praktijk geconfronteerd met een dil emma: de wet toepassen (rec ht spraak) of ee n voor het rechtsgevoe l
bevredigende op loss in g zoeken (geschi ll enbes lech tin g). Voor de Antilliaanse rechter is het
Europese ll1ensenrcchtenverdrag een middel
0111 Ul; wctgt:vingo p dit punt tc passeren. Voorde
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Suri naamse rechtspraak zou. volge ns M ul1nckc.
in de toekomst het Amerikaanse rncnscnrechten verdrag ee n brllikbaar instrument ku nn en
zijn voor rechtsvernieuwing. Ook gaat Munnekc in dit hoofds tuk in op de eigen leef- en
vc rwan tse hapsvonnc n bij dc bewoners in het
binnenland die los staan van het geldcnde
ram iIierecht en op de a fwczigheid van gespccialiseerde overheidsrechtbanken met betrekking
tot geschi llen die zich binnen deze stall1verhoudingen op het terrein va n familieverhoudingen voor zouden kunnen doen.
111 hoofdst uk 7 (rec ht e11 politiek) bespreekt
MlIl1l1cke de vertro uwensre lat ie (of eerde r het
geb rek aan vertrouwe n) tllssen de politici of dc
bestuurders en dc burgers. Het wantrouwen jegens dc politiek staat volge ns MUllllekc haaks
op het del1locrfJtische principe van regeren dat
slechts door eom llluni catie kan worde n overwo nn cl1 . In dit hoofdstuk werkt de auteur ve rd er
de vra ag ti i t waarom staa tsrec htelijke eOlllmuni cat ieka nalen in de drie lande n niet fungeren als
basis voor een vertro uwen wekke nd pol itick bedrijf.
In zijn slotbesc hou wing (hoofdst uk 8) gaa t
de auteur in op hel vra ags tuk van hel in snel
tempo ve rd wijne n van saamhorigheid (sociale
cohesie) ron dom gemeenschappe lijke idealen.
In de rechtsorde va n deAl1Iillell, Aruba en Suriname zijn deze idealen vera nk erd als principes
van natuurrechl toprec htheid en ve ilighei d) en
van cu/rlllfrrec/Il (vrij heid en ge lijkheid). De
au teur ziet de bijdrage van de rechtsorde aan
sociale cohesie in een consequente handhaving
van het natuur- en cu ltuurrecht in geva ll en van
normschcnding zoa ls bij roddel. politiek gewe l(!. vermogensde licten et cetera . Afwezigheid va n vervo lging bij beschuldigingen rond
corrupti e. Ias leren politiek geweld bepalen voor
een belangrijk deel de huidige politieke en
juridische mores in deze drie lande n.
RecJlI ell saJ/len/eFillg is geen typisc h juridisch lee rboek gewo rden. Het is een voor ee n
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bn:cd publiek toegankelijk bock waa rin op heldere wijze en in een prettig leesbarc stijl de ro l
va n het recht in en de dicnstbaarh~id van hc[
recht aan een cil'i/ sodery voor hel voetlicht
worden gebracht.
Hans Ramsoedh

file: \'C/Il DII/lemell. A1aria Sibyl/a: eCIJ (),,~e
hruikelijke /Ulssie , De Beige Bij. AJ/lsterdam
}OOI. 259 PI'- ISBN 9023470761.259 pp., p"'ïs
€ JO, 00.

Het leve n van Maria Sibylla Meri:lll is voor
schrijvers blijkbaar ee n onuitputtelijke bron van
inspiratie. Bekend is uiteraard Maria SihyJ/a
MerÎall, hei epische gedich t uil 1946 van Bcrtus
AaOes. De Duitse auteurs Olga Pöh lmann en
Werner Quednau schreven beiden ee n roman
mct dc titel Maria SihyllC/ Merial/ (1935. resp.
196 I ). Dieuwke Willsemius kwaml11et De l'Iill dervro/l\\" ( 1993). Van de ve le studi es over leve n
en werken van Maria Sibylla Merian kWlI1cn
I{"'rborgell purad!i:ell van J. Stu ldreher-Nienhu is ( 1944) genoemd worden, het recentere Seidellr(fupe.
Dscllllllge/hliire van Charlottc
Kemel' (1992), dc belangrijkste studi e over
Merian in Suri name: Maria Sihylla Merian ill
SI/rillam (1982) van ElisabetIl Rücker en
William Stearn, en tenslotte dc prachtige catalogus die onde r redactie van Kurt Wettellgl ve rsc hee n bij ge lege nh eid va n dc McrirtJ1-tcntoollstclling in hell-iaarlcJ11sc Teylersmuseul11 in het
vOOljaa r va n 1998. Het was deze expositie die
opnie uw een auteur op het spoor van Mcrian
zelle. en zcker niet de eerste dc beste: de vee l.
vuld ig bekroonde I nez van Dul lemen kWl:llll l11et
dc rorn"n Maria Sibylla: eel/ ollSf,eb/ïfike/Uke
passie (200 I).
Van Dull elllcn volgt het levensvcrhaal van
Maria Siby lla Merian. zoals dat in grote trekken
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bekend is: haar jeugd en eers te teken proeven in
Frankfurt, haar we ini g ge lukki ge huwelijk met
Joh ann Andreas, hoc zij zic h aans loot bij de Labadistcn in Wieuwcrd, zich na enke le jaren aan
de wurggreep van de sekte onttrok en met haar
dochter de boot nam Ilaa f Surina me. Z ij zou er
van 1699 tot I 70 I bi ij ven en er ve le planten en

dieren (vooral insecten) minutieus in beeld
brengen, resulterend in het wereldberoemde
Meta/l}OJpJlOsis

illSeCIO/"Ll/lI

SlfrillQmeflSiulI1

(een reproductie op verkle ind formaal met alle

platen. maar met uitsluitend de Nederlandse
teksten en Enge lse samenvattingen verscheen in
19 82 bij de Walburg Pers). De schrijfster heeft
deze levenslijn aangevu ld met eell fictioneel rclaas vall de trotse K wasiba die uil haar A frikaanse dorp wordt weggeroofd, als slav in naar
de West wordt gevoerd en uit einde lijk bij Maria
Sibylla Mcrian terechtkomt. Samen maken zij
een tochr naar de comp leet in verva l geraakte
plantage Providentia, die idea li stisc he Ulbadisten diep in het binnenland hebben opgezet. Merian komt ze lf doodziek van de tocht terug e n
neemt op de terugreis naar Holland haa r slav in
mee. De laatste heeft dan inmiddels zo'n
be langr ijke rol in het verhaa l toebedeeld gek rege n, dat de roman e igenl ijk ni et he lemaal goed
gedekt is met de huidige titel.
Over het leven va n "de v lindervrouw' is niet
zo ve rsch ri kkeI ijk vee l bekend. Het is mi sschi en
juist wel om die reden dat haar leven voorschrijvers met vee l inlevingsvermogen een uitda g in g
beteken!. En inlevingsvermogen heeft Van
Dullemen: ze zit even dicht o p de psyche van
haar karakters a ls Merian op de insecten die zij
m et haar fijnste pense len sc hilderd e. De aute ur
schrijft van uit het perspectief van telkens een
ander personage en weet zo de beweegredenen
en emot ies va n de personen ragfijn uit te tekenen; a !!t!cn dc verhaaldraad va n Merians
dochter blijft wat bleekjes en onaf. De gesc hi edenis van de Mirldle Passage van Kwasiba en
IHi ar radelooshe id bij de dood van haar kind

daare ntegen werd ee n aa ngrijpe nd relaas, dat
meer van de geschiedenis duidelijk maakt dan
all e feiten in honderd geschi edenisboeken dal
kunnen. Waarom is dit ve rhaal va nuit een zwart
perspectief niet door ee n Surinaams auteur te
boek gesteld, in plaats va n aJ die lauwe
liefdesgeschiedenisjes tu ssen planterszonen en
hun li efjes? Van Dul\cmen maakt ook va naf de
ee rste pagina duidelijk waarom aan ee n historisc he roman geen andere normen moeten worden
gesteld dan aan andere lit era tuur: het is de slijl,
de {(lal, de vorm die een bock tot literatuur
maakt, en d ie talige vormgeving is in het geva l
van Maria Sibylla prachtig. Kijk wat Kwasiba
overdenkt: ' Ik wilde een afsc heid sg roet ze nden
naar mijn moeder, naar Osja r 10, maar mijn geest
lag als een verla md e vogel in mijn sc hedel. '
(1 14) En een schitterende vond st geeft de Hear!
ofdarkness-achti ge scène van de ijl ende Mcrian
diep in het regenwoud, die haar klamboe bekijkt
a ls het spinse l van de zijde rup sen die zij ze lf
tekende: "Nu hing zij hier ze lf als een coco n in
afwach tin g om herbo ren te worden. Herboren in
de la atste l'lse van haar leven.' (256)
Een atlleu r VaJ1 historische romans mag uiteraard scènes en dialogen verzinnen, en zelfs
een hele persoon wanneer die een tijd speriode
extra reliëfgeefl. Maar afgezet tegen 'normale'
romans , mag aan het genre één bijzondere eis
gesteld worden: die van hi sto ri sche acc uratesse.
Over de gehe le lijn rijst het ei nd e va n de 17de
eeuw op een aceep iabele wijze uit Maria Sibylla
op, maar bij nauwkeurig toekijken, blijkt hel
toch op vee l plaatsen te zijn misgegaan. Dat begi nt a l bij de nadering va n de kolonie Suriname:
Van Dullemen meent dat de zee daar indigoblauwen 'lot op grote diepte doorschijnend' is,
en ze verraadt daarmee dat ze Wij slaven va/1
SI/rif/ame goed heeft gelezen, want wat sc hrijft
De Kom over de Suri ll ameriv ier? Die is ' li chtblauwen tot op groo te diepte doorschijnend'.
Maar het water is daar helemaal ni et blauw,
maar gee l-bru in en zeer troebel! Braamspunt is
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nooit een slavendepot gew'cest ( 132), maar een
zandaanslibbing aan de monding van de Surinamcrivier. Het Fort Zee landia tigl niet aan die
m onding, maar I 7 ki iometer verderop, direct tegcn de stad aa n. Slavenverkopen vo nden ni et
plaats op de binnenplaats van het fort (134). Een
matrozellpollt vervoerde geen passagiers, maar
alleen goede ren (161), een tent boot was ni et met
ee n ze il bespannen. Ill aar had een ruime kajuit
(183). Om Pro vide nli a te bereiken, hoefde je
geen stroomvers ne llin ge n te passeren (185). Op
de plantage Meerzorg is nooit koffie verbo uwd
zoals Van Dullemen sc hrijft ( 137), maar a ll cen
s uik er, en het was niet de groe nhart die werd
aangep lan t al s scha du wp lant voor de koffiestruiken (175), maar de koffiemamaboom. De
run ctie van de s pin Anansi in het Caraïbisch gebied is complex, maar dat hij 'verdooft met
ve rgetel heid' (155) is wel het laatste wat van
deze snaak gezegd kan wordcn. De beet va n de
bosspin is we l pijnlij k, maar ni et verdovend, en
overigens maakt deze zwarte bosspin geen web
oflangc draad, zoals Van Dullemen mee nt , maar
een soort kok er van waaruit prooien worden
opgewac ht. Wij wensen de historische figuren
a lsnog een smakelijk en moedig ete n met hun
'mani hotkn o ll en' ( 194), maar hopen dat ze toch
rrl3ar gewoon. zoa ls dc mensen nu nog, voor de
cassave hebben gekozen.
Van Soml11elsd ij ck, zo meldt Van Dullcmen
o p p. 49, werd in 1688 vennoord ' in Pramo rbo,
Stad van de Bloemen zoals de Indi anen de stad
gedoopt hadden.' Het is bekend dat er in de
vroegste fase va n de kolonisatie een tiental varianten van de naam Paramaribo de ronde deed,
maar juist deze ene 'Pra morbo' zi t daar niet bij.
In 1688 was bovendien de naam Paramaribo a l
ingeburgerd, zoa ls bijvoorbeeld te zien is in de
plakkaten uit dat jaar, diedoorSchiltkamp en De
S midt in 1973 zijn gep ubli ceerd. Het doet dan
ook potsierlijk aan dat Van Dullemen ook later
vast blijft houden aa n haar naam van e igen vi nding. Helzelfde kan gezegd worden van de naam

\6\

Thorarica: ook daarvan zijn verschi ll ende variamcn in omloop gewccs\, maar nooit dc variant van Van Dullcmcn: Thorararica (heeft de

schrijfster soms een stotteraar als informant gehad?)
In hel geva l va n een boek over Maria Sibylla
Merian Illag een bijzondere c is zijn dal de fauna
en flora adeq uaat z ijn beschreven, e n juist o p
die gebieden z ijn inmiddels tal van nas la gwerken beschikbaar. Maar in de tropische kas
va n Va n Dullcll1en vlieg t en kruipt heel wat
merkwaardigs rond. Paradij svoge ls, sa lamanders. aardvarkentjes en koninginnepages kwamen nooit in Suriname voo r, vroeger niet, IlU
nog ni et. Met de vaak voorkomende 'alligator '
zal Van Dull emen wel de kaaiman bedoeld hebben, terwijl de rode mieren (201) loch ce hl wil
waren. De zeetong is zoa ls alle tong niet 'geschubd' (125). De morpho-vlinder fladdert
overal rond in hel ve rhaal, maa r doet dat nooi t
hoog in de bomen (203). omdat het juist ee n
laagvlieger is. Eve nmin zitten hoog in de
boomtoppen de passiebloemen ( \ 27), de ananas groe it niet aan een boom maar op de gro nd
(224) en s pijtig is dat 'zuurza kbosjes' (148) helemaal ni et bestaan.
Va n Dull cmen zo ndi g t ook tegen een histo·
riseh correc t beeld, door allerlei planten te o nt wa ren di e rond t 700 nog niet in Suriname voorkwamen: de koffie. de kouseband , de acac ia, de
fajalobi en de mahonie. Tot haar troost kan nog
worden opgeme rkt dat de schrijrster in de lange
trad itie van sladse broeksehijterds die afschrik we kk ende beclden hebben geschetst van hel
Surinaamse bos, niet de min sten onder de
Surinamers aa n haar zijde mag weten: ook
Alberl Helman bibberde al bij het zien va n de
eerste boom en verzon het ene beest na het andere dat , zo het a l bestond , nog nooit aan de
Amerikaanse van de oceaan had rondgezworve n.
Ee n herzien ing van Van DutlelTlcns hislorische roman zou het tot het meesterwerk kunn en
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maken. dal het mei de sc hrij vers pen van deze
rassc hrij fs Ie r nu net nict is. geworden.
M ichiel van K empen

* met dank aan Jan va n Donsc laar voo r zijn aantekeninge n ove r fl o ra en fmllla

Lucienne StGssaerl, De licltfl1oel;ge amazone:
/fel geheime leven va" Aphl'u Be/lil , Davidsjands/L i/erail; Lelf\'ell 20UO.
/SBN90-6306-4/8-7. /59pp .. p/'ijs € / 6.50.

'M ijn 11100 is IC ve rhaa r noemt Aphra S chn haar
Orool/oko in de fi cti cve dagbockfragmcnten di e
de Vla amse schrij fs ter LucicnJ1 c Stassacn tc
bock ste lde o nd er dc titel De Iich ll'oetige allw::oJ/e: /-Ict geheime le l 'el l I'llll Aphra Be/lil . Het is
1689 en ko rt voo r haar dood kijkt 8 chn tefug op
een tUl1lultu eus leven en op haa r je ugd in Suri-

nam e: ' 0 , hoevee ! he im wee komt er nu opeens
in mij o p naar al de zwoel e geuren van S lIri ~
name. Hel was daar altijd lente. Tussen de bloesems van april bloosden de rijpe vruc hten op de
heuve l va n Sint-J ol1n . wa ar ik de ri vier da g en
na cht hoorde tekeergaan al s een gromm end
beest in een di epe a fgrond. Schepen voeren
voorbij - sc hepen mei een vracht negersla ven
di e in Thora rica per opbod zoud en worden verkochl : vrouwen, ma nnen en kinderen. [ ... ] Wi e
va n mij n collega's heeft cr zich oo if o m de s lavenhande l bekommerd? Orool1oko. dat is mijn
verhaa l. Mij n afsc he id van Suriname.' Deze
passage sta at op pagi na 147, amper zeve n pagina 's voor he l einde van het verhaa l. Ee rder
hee ft Bchn in haar dag boeke n Surin ame maa r
zee r terl oops ve rm e ld en oo k na pagina 147
wordt c r ne rge ns mee r o p Suriname of Behns
be langrijkste we rk teruggekom en. Dat is nogal
merkwaardig, ollldHt c r o p dc nap van het boe k
toch oo k nadrukk elijk staa t: ' A ls ee rste kwam
ze or tegen dc slavenhande l.'

Ik wi l niet verhull e n dat deze hi stor isc he roman m ij noga l heeft te lcll rges leld. o mdat oo k
het woord 'amazone' in de tite l hoe dan ook sugge ree rt dal Aph ra Be hn s co nn ecti e meI Suriname er ee n be langrij ke rol in speelt. Stass aert
conce ntreert zich ec hter o p all e politieke
ve rwikke lin ge n in Enge land en de invloed die
di e hebben gehad o p het leve n e n hel ton eelwerk
van Aphra Bchn . 8 ehn werkte al s spionne in
Ant we rpcn en kreeg haar informatie van de
du bbe lspio n WiJli am Scat, 111 et wie z ij in Suriname een rela ti e had gehad. Terug in Enge la nd
probee rde z ij zich staand e te houd cn met de
toncelo pcl racht en di e zij van he l hof kreeg. Voo r
to neelsc hrij ve rs was hel een hard bestaan . Z ij
moeste n de weg zÎen te vind en in de doolho f va n
int riga nten e n maitresses di e de koning o mrin gdC ll . Op nau we lij ks ve rhuld e wij ze e11 met een
bij zond ere openh art ig he id in erotisc he za ken
ze tte Ap hra Behn het publiek ee n s piegel voor.
Zelf Ilisu e ze er tro uwe ns ook wel pap va n. al
tro f ze het ni et met haar grot e lie fde voor de
republike in Jo hn I-Ioylc di e li ever een sc hon e
knaap aan z ijn dege n spietste. Vel en di e het ve rhaal bevo lk en, tra chtten zich van hun geslac ht sziekt en tc o ntd oe n 111et ge nees krac hli ge badcn
en Bchn ze lf ove rl eed naar all e waarsc hijnlijkheid evenee ns aa n ee n veneri sche z iekt e.
I-Iet 17de ee uwse Enge land geeft een uit erst
complex decor aa n dit boc k: de tijd va n voo ruit strevend e maa r ni ettemin purite inse Whigs. van
conservati eve Tories die de libel1ij nse ko nin g
Charl es I1 steund en, van Crom well e n pa pislen.
va n oorlogen met Holl and en de Gloriolls Re,rol litiOIl. Ee n /eze l' moel wel o nlze ttend goed
ingevoerd z ij n jn de Engel se gesc hi edenis 0 111 te
kunn en volge n waa rom Be hn bepaalde keuzes
maakt , voor wie zij is en tege n wÎc. Wat dat betre rt gee n de ko rt e inleiding van Stassaert
o nvo ldoe nd e ho uvast. en kan men nog li ever het
nawoord lezen dat Albert Helman schreef bij
zijn verta lin g Oroenoko r~lde Konill klUke Slo({l
( 1983). I-Iet ve rh aa l gaat vol ge ns mij op dit pUilt

R(!cells;es

de Lo nd ense mi st in : Stassaert gee ft ac ht er in
haar boek kortc biogra fieën va ll maar Iie ls t vij
ti g perso nen diL: het pad va n Aphra Behll kruisteil. Dat is op ee n ve rhaal van 154 pagi na 's vee l
te vee l. j e weet o p een gegeven moment totaa l
ni et meer w ie nu wie is, te mee r daar va n de
uit e rlijke versc hijning van de pe rso nen hoogst
ze ld en iets wordt gezegd. I-Iet genre van hel gefi cti on ali see rde da gboek kent gewoo nweg tevee l beperk ingen om zo' n co mpl ex ve rhaa l neer
tc ze tt en . Ik zeg ni et dat Sta ss aa ert ni et in de huid
van Aphra l3 ehn is gekro pen. mi ssc hi en hee n ze
dat juist zo goed ged aan. dat allerlei za ken di e
voor Be hn ni et gezegd hoefden te wordell. ook
niet gezegd worden. waardoo r de leze r het spoo r
bijs ter raakt.
Missc hi e n moet Stass acrt nu va nuit een ander perspec tiefook he t werkelijke 'Surinaamse'
verhaa l va n Aphra Behn ee ns gaan ve rte ll en. In
die ri chtin g heeft de sc hrijfster z ich klaarblijkelijk nauwe lijks geo ri ë nteerd . Aprilbloese ms in
Suriname: zij n we in dc war met Japan? Eell
heuvel tusse n Thorarica en dc monding va n de
Suri nam erivier? En dan een g romm en d e ri vie r
in de argro nd ? Het wordt hoog tijd voor ee ll
re isje Antwerpen- Paramari bo. En dan moet het
ve rh ~lal achter O /'Ocnoko maar eens uit de doeken geda an worden: wa nt Ol'OoJ/oku. or The
Royal SI(/\·('. dat is hèt ve rha al va n Aphra Bchn,
dat zegt ze toc h ook ze lf!

r-

Mi chi e l va n Kempe n

Stuart K. Ra/wl/ el/ Jörgell RaYII/{l/III. MllJIIll
IIUIlIUI. kijk hlllll'w'otl w. Jörgell Rllylllllllll :~. lIlIer eKo Esseliell lIllII Doorll ellgat. COl1sel'l'e.

Schoort lOOI. ISBN 90 542912(, 5. 153 PI'.
Laten wc voor a ll e du idelijkheid maar beginnen
met te ste ll en dat dit bock gee n lit era tuur is en
du s ook niet a ls lit eratuur beoord ee ld hoe ft te
wordel!. /-I et gaa t UIJl di ve rti sse meilt , en de 0111-
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slagfoto va n caba reti er Jörgen Raym'HlIl in een
travestierol - uit eraard di e v<l n Essdien V;1I1
Doornenga t uit de o nd ertÎt e l van he t bock - beves ti g t dat nog eens ten ove rvloede. Het wo rdt
du s la c hen voor dc massa's die houden va n een
jongeman in eellj urk die met een ge maakt stelll metje een vo lksvro uw imiteert.
Nu is het merkwaardi ge dat het ve rt e lde verhaa l toch voo rtdurend de ne iging heelt serieus te
wi ll en z ijn . Esse li en va n Doornengat is een
vro uw di e bewogen wordt door haar drang tot
ove rl eve n én door h~ar a ltijd opspe lend e
hormonen. Zo heeft z ij een hele reeks mannen
aan ha ar bed voo rb ij zie n gaan. en al die gesc hi edenisjes, de erot ische stra patse n die daa rbij horen en d c kinderen die die voortbrac ht en,
passeren ee n voor een de revue. Op gevorde rde
leeftijd (maar nog altijd met draai()gell voor
aantrekke lijke man nen) bezoekt Essc li l..' n Nederland. op zock naar ha<lr zuster Lcn<l . Deze
blijkt a l d e rti enja~lr in een l1<ltwonin g te wo rd en
vastge ho ud en door haar sc hoo ndoc ht ers. zodat
z ij voor de kl e inkind eren zorgt terwij l de
sc hoo nd oc ht ers pretti g kunnen ga an st appen.
Ordit een waa rsc hij nlijk verhaa l is in het leven
van een ze lfbew uste, politiek actieve vrouw.
doet er niet toe. wan\ hel gaa l om een HtllllSl;mentsboek. Lena wordt door haar zus ter bevrijd
en samen trekken de dames-op-leefiijd A msterdam in. waa r z ij natuurlijk hoogstverontwaard igd hoe/ers e lka ar zien kussen en in de
hoerenbuurt een buurmeisje ac ht er het raam
zien z ill en va n wie in Suriname gezegd wordt
dat ze zo goed studee rt . De vraagofhct tO leuk is
0 111 te spotte n met iema nd me t een hazenlip. of
ove r een C hin ee::; die natu urlijk ee ll kleine lul
heeft: c li c hés tc over, maar het gee n ni et. want
het is amusement. Dat het bock barst va n de taalroul en. fo uti eve same ntrekk in ge n, ve rk eerd gebrui k van werk woord st ijden. s Iij ve boekentaaldialogen: a ll emaa l n iet erg. Dal ee n snodder een
sl/Ol'der moet z ijn . een hahl/II ee n ha/lil. dat cr op
de Zeedijk geen hoeren z ill en. dat voorbijga n-
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gers onmogelijk aan iemands gezicht kunnen
z icn of die een Surinaams of Nederlands paspoort heeft, dat er geen tientallen standbee lde n
van blanken in Paramaribo staan , en zo nog duizend ongerechtigheden meer: wat geeft het?
Toch zijn cr twee goede redenen waarom al
die zaken cr wel loe doen. De eerste is dat het
boek zelfvoortdurend de indruk geeft wel degelijk meer te willen zijn dan een stukje amuse-

ment in smakelijk Surinaams Nederlands. Hel
verhaal is zeker geen satire, en ook geen
cabarettekst, het wil ook het relaas zijn van een
vrouw met al haar verdriet en tegenslagen. De
passages ovcr Esselicns zoon die homofiel is en
dit pas heel laat durft toe te geven tegenover zijn
moeder en broers, het verwijzen naar de moord
op politie-inspecteur Goodings of de zelfmoordpoging van Lcna z ijn wel degelijk ernstige passages. Zo zijn er meer stukken die zieh
s leeht verdragen met de rondgestrooide grappen
en grollen. Het bock hinkt voortdurend op twee
gedachten. Het durft niet consequent ironisch,
sarcastisch of pers i flerend te zijn, maar het bewijst ernstige zaken ook geen dienst door die in
zo'n context te zetten dat de lezer die erover wil
nadenken zich in de maling genomen voelt.
De tweede reden is dat een bureauredacteur
mei een beetje liefde voor zijn v·a k zonder veel
moeite een zo veel beter boek uit het typoscripl
had kunnen ha len. Het meeste van wat er fout
gaat, zit op het niveau van het schoolopstel, eerste of tweede klas MULO. Met een goede correctie had het boek niet opeens veel diepgang
gekregen, maar als boek dat duidelijk geschreven is voor een Surinaams goedlachs pub liek,
was het tenminste niet zo godsgruwelijk onbeho lpen uit zijn taal gekomen. Dan konden
Rahan en Raymann tot de erfgenamen van
Rappa zijn uitgeroepen.
Een oud humorprocédé is natuurlijk om te
lachen met de dommigheden van de mensen, er
zitten ook wel enkele goede moppen in de tekst,
maar denkje eens in met hoeveel geestigheid en

oprecht meegevoel zo 'n kleurrijk volkswijf als
Esselien door ee n auteur als Edgar Cairo zou
z ijn neergezet. Nee, dit mag ik niet sc hrijven,
want het gaat bij dit boek niet 0111 literatuur,
toch?
Michiel van Kempen

/

Rita Ra/mulIl , Liefde~geurell , In de Knipscheel;
Haarlem 2001. ISBN 90 6265518 I, I 75pp.
Rita Rahman , in 1952 op Aruba geboren maar in
Suriname opgegroeid en sinds 1980 in Nederland en elders gevestigd, leerde ik als schrijfster
kennen van het in 1970 l11et de Van der Rijnprij s
bekroonde verhaal Tra lalllara. een bij herlez ing
anno 2002 ontroerend naïeve weerslag van de
optimistische houding van ee n politiek bewuste
Surinaamse jonge vrouw die er wat van wilde
maken voor haarze lf en haar land aan de vooravond van de onafhankelijkheid. We zijn door
de ervaring inmiddel s wat cynischer geworden
en dat is ook Rita Rahman in haar nu zoveel
jaren later verschenen volwassen roman

Liejdesgeuren.
Rita Rahman werd in Aruba geboren. Maar
we kunnen over Liefdesgeuren niet schrijven als
overeen nieuweArubaanse roman. Alsje a\1een
het biografische indelingscriterium van de navelstreng laat gelden, zoa ls zo vaak gedaan
wordt, krijgje aantoonbaar grote onzin.
Met haar scherp kr iti sc he analyse van de
jongste Surinaamse geschiedenis valt Liefdesgeuren te vergelijken met Astrid H. Roemer's trilogie Gewaagd leven (1996), Lijken op
liefde (1997) en Was getekend (1998). Recent
zijn er in relatief korte tijd een aantal romans
verschenen van vrouwelijke auteurs, zoals
Annel de Noré: De bruine zeemeermin (2000);
Mala Kishoendajal: Dame Blanche (2001) en
Cándani: Oude onbekenden (200 I). Van hen
woont alleen Anne! de Noré in Suriname, de
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andere twee ve rblij ven in Nederland . De mlg rant en-a ut c urs ncmcn elk voor zic h stan dpun ten in ten opzichte va n migratie en hel ve rled en:
hel in het reine willen komen met hel persoonlijk e verleden en remigratie naar Suriname, dc
H indostaansc im mi gratie en de speei ri eke
mi gra nt en positie in Nederland en de hi storische
en reccnte relatie tussen Suriname en Nederland . Rita Ralllllan schrij n op haar beurt ove r de
alge mene verantwoorde lijkh e id di e iedereen
voor hel verleden draagt door het als perspectief
voor de \Ockomst tc aanvaarden. Kol onia le en
recente hi stor ie spelen een dominante rol. waarbij de literaire uitwerking nogal gecompliceerd
is doordat cr diverse stemlllen klinken.
In 1858 werd een blankc domin eesdochter
uit dc kolonie verbann en omdat ze ' vlesel ijk e
conve rsatie' met een neger had ge had . Terug in
het moederland en inmiddels ee n half jaar getrouwd mct een dominee in Middelburg, werd
ze in 1859 in de taal va n de archieven alsnog
. ve rlost va n enen 11lulattenzoon'. Het kleurlin ge tj e werd snel en gerui s loos v ia ee n Amsterdams weeshuis naar Surina me verscheept, waar
het ec hl er pas na jaren zwerve n arri vee rd e - een
land waa r zijn navelstreng niet begraven was!.
Rita Rahman tekent de mulat als een cultureel o nth ecmde rnodernc migrant: 'Het kind
sprak vele vreemde woorde n. maar kende gee n
en ke le taal. Het mulalt enkind had ve le va ders en
ve le godsdiensten afgewisseld maar had gee n
beschaving. Het kind had ve le ha ve ns aangedaan maar was nerge ns thuis.'
Deze kolonial e sc hande en vloek uit het
voo rgeslach t moet tenietgedaan worden door
ac hterkleindoc ht cr My1l13, milieuactiviste en
biologe. U it oude archieven traceert ze de stam boom en komt daarbij uit op ee n kinderloze, na
twaalf jaar huwelijk geschei den Nede rlandse
staatssecrea tri s A rn o a ls nakomeling va n ee n
halfbroer van hel mulattenkind. De twee ontmoeten el kaar en o nderhouden regelmatig contact. Zodra Myllla van dezcArno in verwac htin g
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raakt, is ze in s taal de beide nazaten, zwart en
blank, met elkaar tc verbinde n en de navelstreng
naar zijn oorsprong terug te brengen.
Het za l duidelijk z ijn dat Rita Rahman meI
dit ko loniale motief een a ll egorisc h ve rh aa l
hee rt geschreven, waaraan eerder ee n abstract
idee dan de ka rakteriserin g va n mensel1 van
vlees en bloed ten gronds lag ligt.
Met het bove nstaand gegeven dat pas helemaal aan het einde zijn ontkno pin g v indt. zijn
cr ve rhal en in het verhaal verweven. S taat ssecreta ri s Arno lijdt aan slapeloosheid en Myrna
lost die op door als een omgekeerde S heherazadc ve rhal en te vertel len, di e de staatssec retaris in s laap moelen wiegen. Een intercu lturele
slaapthe rapie o m hel hi storische geweten va n de
politicus te sussen.
In Myrna en Arnoontmoctcn en botsen twee
persoonlijkheden, twee landen, twee cul turen.
Myrna's ve rhaal va n antropoloog A(ndre) e n
S(andra) en hun relat ie tot dc links-po litieke
rcmigrant, de mcdicus Eric Po ls, behelst de politieke gesch iedenis van haar land van de jaren
voorafgaan de aan de onalhankelijkheid en
daarna tot en met z ijn militaire dictatuur ell de
deccmbermoorden. Iema nd die op de hoogte is
zal delen van de vertel Ii ng als ee n sleu te lverhaa l
kunnen herkcnnen, in c lus ie f diverse personages. Hel is daarbij wet ironisch dat A en S hun
verhaal verte ll en, ve ili g vc r weg van Suriname,
e lfll oog in een nat in de Bijl1l1er.
Myrna 's therapeutische verha len gaa n over
een persoo nlijk e spe urtoc ht van twee jonge, politi ek bewuste mensen naar hlln ve rl eden tot
waar hUlllevens elk aar krui sen. Dit epi sodi sc he
ve rhaal in ee n ve rhaa l werkt naar ee n aa nta I kanten: het moet allereerst dc staatssec retar is helpen 'i n s la ap te va ll en ' . Dat zou kunnen o mdat
Myrna laat zien dat na de onafllallke lijkh eid de
eigen machthebbers het er bepaald niet beter
van hebben afgebracht dan de Nederlanders
daarvoor.
Myrna w ijst Arno op zijn hi s tori sche ver-
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ant woordelijkheid : ' Het wordt tijd dat ju ll ie het
verleden ondcr ogeJ1 zicn. ll ct verleden met on s.

De slavenhande l ~!l s bloe itijd va n jullie besc having en dc slave rnij al s o nderga ng van onze be-

sc havi ng.' Arno relati veert het onontkoombare
belang van het ve rl eden: 'Toekomst heeft ee n
herkomst. Maar oo k ni et meer dan dat. De res t
1110elen j uil ie ze i f maken , of je vooroud ers nou
sla ve n waren or s laven handelaa rs.. Maar hij zal
zijn geweten toch moeilijk kunnen sussen met
dc geda chte dat hij al s Nederlandse politicus
geen enk ele verant woorde lijkhe id heeft voor dc
recente ont wikkelingen in Suriname.

kan wo rden. En is de op het laatst zo sne l tOl
stand gekomen en doorgedrukte onatllankelijkheid va n Suriname ook niet als een vo rm va n
abortus te besc houwen'!
Ri ta Rahman heeft met Liefdesgeuren vall
een bekend thema door haar ontradit ionele
vo rmge ving en ve rt elwij ze ee n interessante roman gemaakt, waarbij het jammer is dat de
co rrector zovee I taa 1- en druks lordigheden over
het hoofd heeft gezien.
Wim Rut ge rs

De verhalen bieden Rita Rahman ook nog de
ge legenh e id af tc reke nen met de marxi sti sc he
vrijages die in Surinam e voor en na de ona(llan-

Frallcis Vriendll'ijk. Piki" TOl/o en Pikin Sneki.
een Surinaa ms verleisei , lIIel jllllSrf'afies WIJl Re-

kelij kh eid opge ld hebben gedaan. Omdat
Myrn a haar ve rh aal via twee verte llcrs doeL
wier ervaringen e lkaar op een gegeve n moment
krui sen, kan ze bovendien twee kanten van de
recente Suri naamse gesc hiedeni s latcn zien : di e
va n de dad ers en di e va n dc slac htoffers.
Myrna wil a ls tegen presta ti e voor haar
vc rh aa ltherapie kennis maken mct Europa nu ze
daar tijdelijk verb lijft . Ze wil een zoektoc ht ondernemen naar het Euro pese element in haa r: ' Ik
wi l wcten wat jlllli e van ons meenamen in de
afgelopen vijnlOnde rd jaar. Ik wi l weten
waaro m n3 julli c vertrek de dingen ni et beier
we rden. Ik wil iels mee naar hujs nemen dat kan
bijdragen aa n het inblaze n va n nieuw levcn aa n
ons erfgoed ..
Me t haar opdracht moct Myrna de oude
twcespalt tusse n wit en zwa rt. tussen meesters
en s laven en de 'vijandsc hap lussen het zaad van
de vader en de buik van de moeder, tusse n hun
god en onze god' herstell en. Dat lukt we l voorzover het een oud ritu eel betreft. Het lukt niet
omdat hel Myrna wegens dc ve rkeerd toegepas te abortus onvruchtbaa r maakt. Het lijkt
al sof Rita RalllluUl wil zcgge n: neem verant woordelijkheid voo r het verleden door het te
(er)kcnnen, hoewel hCI nooit ongedaan gemaakt

gina id Kal'lowiljo. Para//laribo. derde druk //lei
200/. /5 Pl'.
Marijke l'aJl Mil. Kikkertje & Slangetje, lII et eell
omslagil/uslrafie VOII Marijke vaJl Mil. Vas.<a//lleti. AlIlsle,,101ll2001. ISBN 90 500?}OI 9.
prijs € 11. 34.

Met het kinderverhaal. respecti evelijk ge titeld
Pikill Todo el/ Pikil/ SI/eki en Kikkerlje & Slol/ge{je hebben Francis Vricndw ijk en Marijke va n
Mil een bekende fabe l uit de oral e traditie nieuw
leven ingeblaze n, door het voor kinderen in bewerk te vo rm te ve rtellen. In hun bekende Suriname Folk-Lore namen Melville J. HerskovilS
en Frallccs S. I-Ierskovits het verhaaltje al in
1936 op p. 280 e n 28 1 in he! orig ineel Sranan op.
waarb ij aa n de Enge lse vertaling 'Eflem)'
Playma tes' we rd toegevoegd. En daar gaat het
in het verhaa ltje 0111. De kle ine kikker en slang
zijn dikk e vri enden en spe len samen tol op ee n
kwad e dag Slangetj e bij zijn moeder kom t klagen dat hij honger hceft . De moede r ve rwijt haar
kind dat hij meI zijn eten speelt in plaats va n het
op te peuzelen. Waarna de moraal vo lgt: God
voo r all en, alle mcnsen voor zichzelf. Verloren
onsc huld is ecn bekcnd literair topos: vricnd-
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sc har verdwijnt zodra dcollschuldige kin(knijd
voorbij is.
Francis Vriendwijk is met haar bewerking
het di ch tst bij het oude verhaal gebleven. Waar
de oude versie alleen vall Slang uitgaat. geeli
Francis Vriendwijk eve nwe l ook de Kikk erkant
va n de medaille. Moeder Kikker waarschuwt
haar kind dat hij . nu hij groter wordt. zeker op
ee n dag zal worden opgege ten. Het beteken I het
onhe rroepe lijk einde van een mooie vri endschap.
Marijke van Mil heen haar vers ie in een
vrij ere vorm bewerkt. Ze heen de sett ing vernederlandst en het verhaaltje gepedagogisccrd
door in strijd Ir lct de traditionele !~lbcl de kinderen toch te Inten doorgnan met hun spel. S langetj e ee t Kikk enje bij hUil eerste ontmoeting wel
tien keer o p maar spuugt hem telkens weer uit.
Als moeder Kikkerdit hoort waarschuwt ze hanr
kind nooit meer met de kleine s lan g te spe len.
Moeder S lang st uurt haar kind zonde r eten naar
bed als ze hoort hoc dom di e gewees t is de kleine
kikker telkens weer uit tc spugen. De vo lgende
dag ee t kleine S lang eerst twee brodell. wanrna
cic twee toch weer met e lkaar kunnen spe len:
'Zo waren ze toch nog vriendjes. En het zou heel
lang goed gaa n .... zo lan g S langetj e zijn twec
broden manr opat...'
Marijkc van Mil wist haar verbaal bij Vassa llucc i te plamsen, wat een lux ~ uit gave met
prachtigeF tekeningen tot gevolg had . Het bock
in groot fOrtnaat is een feest om te z ien. Maar de
uitga ve va n Francis Vric ndwijk z it ook stevig in
cen harde ka ft en heeft in eenvoudiger vorm ook
hee l spre kende illustrati es. Beide boekjes z ijn
ee n aanwinst voor de kinderliteratuur. Door dc
verschi llende uitwerking van het oude ora le gegeven kunn en ze het best allebei tegel ijk aan
kinderen ter ve rge lijkin g wordcn aangeboden.
Dat kan een interessante discussie over natuurlijke vijanden en ware vriendsc hap opleveren.
Wim Rutgers

Marieke I-I('elllsk",./.:, Dril,j".!: IOI"(·e.'· oI .'iIllClIIs("file gold 111;";111: umollg fhe Ntljllka Mar(Jons: a 'TOSS-SClIle socioecollomÎt: (lIIa/)'sis t~r
participllfioll ;11 gohl minillg in Slirillllllre.
Disserfalioll. Ul/iI'ersif.l' (~rFlorida. USA 200/J.
/95 PiJ.

Centrale vraag in dit proefschri n is waarom
sommige mensen in kleinschJligc goudw innin g
gaan we rk en en anderen niet. Deze vraa g wo rdt
door de au teur gekoppe ld aan het th eore ti sc h
vraagstuk (risk fhem:r) waarom mcnsen kiezen
voor een ri5kanl en in ecologisch opzicht destru ct ief bestaan. Het onderzoek s pitst zic h toe
op de Ndy uk a. di e vo lgens dc auteur meer dan
ande re Marrongroepel1 in de guudsector werkzaam zijn. De antropologe Marieke Heem skerk
ve rri chtt e voor dit onderzoek ve ld we rk in diverse goudzoe kerskampen in de go udzoe kersregio Sella Kreek en in de Ndy uka -dorpen
Drietabbetje ell Mooitaki aan de Tapanah on i riv ier.
In het proer."chri ft gaa t Marieke in op de explo~ievc groei va n de Su rÎna amse goudsec tor
sÎn ds dc jaren tachtig va n de 20ste eeuwen ana lyseert z ij de participatie van indi vi du ele
Ndyu ka daarbinnen. Deze participatie Î11 de
goudsector. die - 7.0 toont de onderzoeks ter aan
- versc hill en vertoont naar leertijd. sekse en
rijkdom. wordt geplaats t tegen een interllJt ionale (namei ij k de 11 uctuaties in prijzen va n goud
en ol ie op de were ldm arkt) en nationale (hoge
inllatie en werk loosheid in Surina me) ach tergrond.
In relatie tot de centrale vraag te sl Il eelllskerk meerdere hypotheses die zich. kon sa mcil gevat. ri chten op ri sico en a rm oede, waa rbij dc
ro l van gel/(Ier speciale aandacht krijgt. De ecrste hypot hese voorspe lt dat Ndyuka langer in
go ud lIIillillg zu ll en werken als ze beter bestand
zijn legen de fysieke risico's die met go ud winning gepaard gaan en betere LOegang hebben
tot reserve middelen (wa arm ee ze exp loita ti e-
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activit eiten zouden kunn en o ps ta rt en). De
arm oedehy pothese verond erste lt dat Ndy uk a

lange r in de goudwinnin g werken als cr meer
perso nen eco no mi sc h atlw llk elij k va n hen z ijn
en ze minder toega ng hebbe n tol a ltern ati eve
vo rmen van arbeid .

A I va naf het begin va n de studi e wo rdt de
le ze r gewaarsc hu wd: di t is gee n traditi oneel antropologisc h ond erzoek zoals wc da t doo rgaans
gewend z ijn . Het ond erzoe k integreert name lijk

kwa litati eve en kwantitati eve l1Iethoden va n
d ata ve rza me lin g en an a lyse, en combineert
clnog ra tie, parti ciperend e obse rva ti e e n bes lu ilvormingslllode ll en met econo me tri e. H icrvoor
voert de auteur di verse arg umenten op, di e mij

er ove ri gens ni et van konden overtui gen dat het
resultaat betcr zo u zijn da n ' traditi o nee l' antro po log isc h onderzoe k.
Mij n eerste reacti e bij het leze n van de central e vraag van dit proefsc hrift was: alsof er o nd er deze o nderzoe ksgroe p sprake zou z ijn va n
ee n keuze! Personen di e be kend zij n met de siw ati e van het S urin aa mse binnenl and weten dat
de binnenl andbewo ners, waaro nde r de Ndy uka ,
in fe ite he lemaa l gee n keuze hebben. Er is daar
armoede. ge brek aa n we rk ge lege nh e id, sc holin g en opl e idin g; korr o m zo we l ~.if a rron s als in hec m sen woonac hti g in het S urin aam se binnenland besc hikken nau welijks over s trateg ieë n om
uit de voo r he n uitz ichtl oze s itu ati e te kom en.
Werk en in de go udsector ec hter levert ge ld o p,
en ve rvult daarm ee de behoefte op korte termijn.
En ind erdaad ko mt .'v1aricke Heemskerk , v ia
meerdere stati sti sc he anal yses tot di ezelfde
conc lusie: goudwinnin g wordt ni et gedaan doo r
men se n di e graag ri s ico's nemen; stereotypen
al s zoud en goud zoe kers avontuurlijke g okk ers
zijn blijken ni et va lide. Ri s icogedrag is in fe it e
een gevo lg van arm oede en marg inaliteit, waarmee de arm oed chy polhese dus stand houdt.
Go ud w innin g blijkt het m eest aantre kk e lijk
voo r arme mann en. De tradi tio ne le gel1der-ve rJ d ing en bepaald e and ere culture le wa arden en

norm en binnen dc N dyuk a sam enl ev ing spelen
een be langrijke rol m et betrekking to l de (beperkt e) ro l di e vrou wen spelen in d e goudsecto r;
zo wo rdt vrouwe n dee lnam e in de go ud sec tor
be lemme rd om dat z ij onder andere de zorg over
kinderen hebbe n en În de gO lldk ampen rege lmati g zo uden worden geco nfro ntee rd met
seksue le inti m idati e .
Een a l ge m eJl(~ Ics van deze s tu d ie is, zo ste lt
Hee mskerk, dal arm oede. gekoppeld aa n het
ont breken van moge lijkh eden in werk ge lege nhe id ecolog isc h o nverant woo rd ge bruik va n natuurlijk e hulpb ronn en bevordert . De s lec hte sociaal -eco no mi sc he s ituati e in Surin ame hee ft , in
tegenste l1ing lot d e int ern ation a le markt , dus
ze ker in v loed op de go ud sec tor. Armoedebestrijdin g en ve rbeterin g van in fras tru ctuur en
locale werkge legenh eid zal het aanla l goud zoe kers, en daarm ee destructi e va n het mili eu doe n
afn emen.
Zoa ls gezegd v ind ik persoonlijk dat d e integra ti e van stati sti sc he analyses het result aat ni et
te n goede kom.1. Het p roe fsc hrift is er ni et leesbaa rd er o p gewo rden, terw ijl de bewijsvoerin g
ook eni gsz ins ge fo rceerd ove rkomt. Li ever had
Hee mske rk mee r Ilarrafives wee rgegeven. di e
in z icht geve n in het le ve n van de mensen . De
ve ldwerkg egeve ns bevatt en. voo r zo ve r ik kan
beoo rde len, inte ress an te en nie mve aspec ten,
zoa ls de ro l va n gellder in de goud sector, di e
we lli cht in de toekom st nader uitgewerkt en beschreven kunn en wo rden. Ik spreek daarm ee de
hoo p uit dat er een ve rvo lg op dit proefschrift zal
komen , daarm ee bea mend dat o nderzoe k naar
de gou dsector zeke r relevant is voo r Suriname
en inspee lt op een behoe fte. In de woord en van
Heemskerk ze lf: op hel mom enl drij ft de Surinaam se ecol1omi e op kl ein sc hali ge mijnbo uw
en biedt het de arm ste segmenten van haar bevo lkin g een vo rm van bestaan szekerh e id. Echrer, kl einsc hali ge m ijnbouw is ook de be l a n g~
rijkste oo rzaa k va n de vc rwoes ling van het bos.
Begri p va n de sociaal-eco no mi sc he fac to ren d ie
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de Marrons motiveren 0111 goudzoeker te worden is van belang voor beleidsontwikkeling dat
ee n duurzaam gebruik van het Surinaamse
Amazonewoud bevordert. Dit proefschrift levert daartoe een belangrijke bijdrage.
Knrin Boven

Roy Bhikarie. /-Iet dr"ma "(111 hegeertelI. Uilgeverij AIIII/Nlia. BoekeI20(JO.
ISBN 90 5891 021 O. 1201'1' .. prijs € 15.23.

De indrukwekkende titel Hel drama "all hegeef"len wekt de nieuwsgierigheid van de leze r

die geïnteresseerd is in ti losofle, spirit ualiteit of
mystiek. De sc hrij ver geeft aan dat zijn bock
pragmatische richtlij nen za l bevatten voor iedereen, en dat deze zijn geëx\rapoleerd uit een
intersectie van o.m. dc algemene psychologie.
de vedische filosofieën, de oos terse godsdiensten, het christcndom, dc klass ieke wijsbegeerte. de weste rse filosofie. dc oosterse wijsbegeerte, cic moderne fysica. de kosmologie en dc
speet rumpsyc ho Iogi c.
Als de schrijver al deze kennis tot z ich heeft
genomen. heeft begrepen en geïnternaliseerd en
weet te systemat iseren en uit te dragen. is hel
wellw<lst o nvermijdelijk dat we hier te doell
hebbellll1et een uniek, indrukwekkend en waar-
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lOuw <lan vas tknopen. Tot s lot zegt cic sch ri.i ver:
'Ik hoop dat ik crin ges laagd ben op vCr<IIl Iwoorde wijze tc lal"en zien dat dc mensheid op
een dieperliggend nivo kOl1vergcerl en dat vanuit deze in ste llin g cn opstell in g er geen reden is
om in onmin met cl kaar tc leven Maar het meest
hoop ik dat U na hel lezen van dit bock z ich eell
beter mens gevoe lt .• Voor 111 ij geldt dat de schr ij ver mij dal. dal is die co nvergen ti e, ni et heeft
lalen zien en ik had ook niet het gevoel na lezing
van het bock een beter mens te ~ ijn geworden.
Ik wil niet vo ll edig uitsluilen dat het bock
een dusdanÎge diepgang heeft dat ik de w ij shcid
in dit bock niet kan vallen. In het woord vooraf
wordt dit bock overigcns door twec crudi ete gelcerden aanbevolen. prof. dr. H.E. Lamtlr
(Direc lor Cadela, Uni versiteit van Amstcrdam
en (pater) dr. J. Vcmooij, doccnt leve nsbesc hou welijke vorm ing). Mijn mening ovcr dit bock is
kort en bondig: ee n cha ot isch. warri g, onsysternati sc h Cll weinig ve rh e ld erend bock. Het had
wat mij betreft nict geschreven hoeven tc wor-

den.
Edwin Marshall

devol bock.

De ~Vil(le Vogels WIJl PlIlïlllwriho - Wild Birtl.'l
af P{fI'llm(lribo. SIi!WSIf Paralllariho 2000.
ISBN 99914-9640-8. 100 PiJ .. Ie hcs/cl/ell via
slil/as//@s/:/let.

Ik za l u ni et langer in spa nnin g houden. De
sc hrij ver maakt in z ijn bock op geen enkele
w ij ze waar wat hij hcdi beloofd. I-Iet boek is niet
veel meer dat een omgeva ll en boekenkast met
uitspraken en cita ten uil een veel he id aan boeken en va n diverse auteurs. Dal maakt Ilat uurl ijk
nog geen bock. hooguit een ve rza meling losse
uitspraken, die SOIll.s treffend en indruk wekkend zijn.
Ik heb hel bock enkele malen ge leze n en geprobeerd om iets van de inhoud te begrijpen. Ik
kon cr zel fs na herha a ld lezen van dit boek geen

De Wilde Vogf'ls van Parall/aribo is een Nederlands/ Engelstalige vogelcawlogus met een
select ie uil de beschrijvingen van Havcrschlllidt
en Mees in hun bock Birds ~rS/I,.ill{/lI/e, loegesp itst op de vogelwcrc ld rondom Paramaribo.
Het bock heeft een handzaam forlll~at. en is s tevig ge noeg gebonden o m in de jaszak of de rugzak te worden meegenomen. Dc besc hrijvingen
van de vogels. hun gedrag, hUllIlestbouw en hun
voo rk eursomgev in g is kort Cll zake lijk. Heel
behulpzaam is ook de soms zeer nauwkeurige
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beschrijving (zelfs tot op straatnamen) van de
voorkeursgebieden. waardoor verwarring met
ge lijkende vogels wordt voorkomen.
Het lezen van het bock gaat helaas niet gemakkelijk. In de beschrijvingen wordt nogal
eens een telegramstijl gehanteerd, en de zinnen
lijken soms aa n elkaar geplakt zonder dat er
moeite is gedaan 0111 er een goed lopende beschrijving van Ie maken. Enig redactioneel
werk. ook wat betreft laai en grammati ca, zou
wel op z ijn plaats zijn geweest.
In het gebruik viel op dat gekozen is voor een
indeling naar vogelsoorten. Dat levert nogal wal
geblader op. ook omdat de prachtige klcurcl1platen in het middelste katern zijn gep laat st. De
platen zijn wel voorzien van een verwijzing naar
het nummer va n de beschrijving van de betreffende vogel, maar hel paginanummer ontbreekt,
hoewel in de index beide zijn opgenoJl'l.en. Een
uilvouwbaar katern mei daarin de fraaie platen,
mei verwijzing naar de pagina van de beschrijving. waarnaast de tekst kan worden ge lezen ,
zou een uitkomst zijn.
Ondanks de ze kleine tekortkomingen ten
aanzien van de uitgave, is het voor zowel dc
voge lIieOlcbber a Is voor de geïnteresseerd e lOeri st een leuk boek. Tijdens mijn bezoek aan de
streek rond Paramaribo was hel goed mogelijk
omlllct behulp van dit bock de vogels te herkennen en te onderscheiden. Waar het omgaat. het
herkennen en onde rsche iden van vogels, is zeker mogelijk door de combinatie v<ln de fraaie
plalen mei de lekst. Ook lijdens een loeht met
een echIe 'birt! spOttf.1f· bewees de inhoud zijn
dienst. We konden alle 'gespatte' vogels herkennen en noteren. Daarvoor biedt het boek
overigens achterin een behulpzame check li st.
R.L. Oiereks

TifJ/ van der Avoird. Determillillg Langllllge
Vitality: Tlre lal/guage u'5e of Hilldu Com-

lIIullities in the Nether/amls mul the Ullited
KillgilolJl. the Prillting Office aftIIe Kalho/ieke

Universiteit Brahant. Tilhl/rg 2001. ISBN 90
90/5272 5. 297 pp .. prUs € 22.()().

Hel gaat hier om een stevig boek. Het telt bijna
300 pagina 's en is bovendien gedrukt in een
klcin Ictterformaat. I-Iet bock bevat een een sfudie naar de woordenschat en het taalgebruik van
de Hindostanen zowe l in Nederland als in het
Verenigd Koninkrijk. Het is een sociolinguïstische stlldie. Dat wil zeggen dat in de stud ie
zowe l sociologische als linguïstische begrippen
en methoden worden gehanteerd.
Voor deze studie heen Tim van der Avoird
onderzoek verricht onder 1023 pe rsonen, 885 in
Nederland en 138 in het Verenigd Koninkrijk. In
deze beide landen woont een minderheid van
ongeveer 100.000 mensen die hun wortels hebben in India. Voor beide groepen geldt dat een
groot deel van hen twee ingrijpende verhuizingen achter de rug heeft. Een kwart van de
Hindostancn - want zo noem ik ze voor het gemak maar even - in Groot-BrÎtannië is alkol11stig uit Oost-Afrika en dan mei name lIit Kenya.
Oeganda en Tanzania. Hun voorouders, of zelfs
enkelen van henzelf, waren daar vanuit de
Indiase deelstaten Panjab of Gujarat naartoe
verhuisd. De Hindostancn in Nederland zijn
voor verreweg het grootste deel uif Suriname
gekomen. Hun voorouders, of ook bij hen
som mi gen van henzelf. waren afkomstig uit het
oosten va n Utta r Pradesh en uit Bihar. Zowel in
Nederland als in Groot-Britannië bleven velen
van hen trouw aan de taal van hun voorollders, in
Nederland aan het Sarnámi en il1 het Verenigd
Koninkrijk aan het Panjabi of Gujarati. Maar
tegelijkertijd deden en doen nog steeds tal lozen
hUil best 0111 ook het zogenaamde standaardHindi te leren, de officië le taal van de republiek
India .

Rece/ls/es

De schrijver heelt met zijn onderzoek drie
doelen voor ogen. Allereerst wil hij een besc hrij ving geven van hel taalgebruik vn n de hindoe gClnccnsdmppen in Nedcrln nd en hel Verenigd Koninkrijk. En in de tweede plaats wil hij
aantonen dat g,rcnsoverschrijdend onderzoek
waann data over verge lijkbare gemeensc happen worden gecombineerd. vergeleken en
gecontrasteerd een meerwaarde heeft. Ten
derde gaat hij in zijn studie in op hel ve r!)chijnsel
van tanlverschlliving ell op de 1~lctorcn die als
tkterlllinanten ll1 deze taa lve rschuiving kunnen
worden beschouwd.
Van der Avoird heeft gekozen voor hel
Hindi . omdal er wereldwijd weinig onderzoek
Ilaar wordt gedaan en omdnl de I-Iindi-sprekende gemeenschappen heel and ers met hun
wal omgaan dan de Turkse en dc Marokkaanse.
De 1-1 indi-sprekende gemeenschappen kunnen
namelijk heel goed de taal spreken van hel land
waarin zij wonen: Nederlands in Nederland en
Engels in Grool- Brilannië.
Hij heeft zijn stud ie aangevuld l11el de resultaten van twee andere onderzoekell. Hel cerste onderzoek is dat van M. Saxena. A Suciolillglfisfic Sfll{~I' ol Pal/ja bi HiJ/dlls il/
SUlIlha}}: LUI/guage Maillfel/once (/Jul ShUi. 011

is een ongepubliceerde dissertatie die in 199 5
verdedigd werd aan dc UI/il'crsizr a/NnI' York.
Southall is een grote wijk in Londen waar vcel
Panjabi 's bij dkaar wonell. Hel tweede onderzoek is verr icht in Suriname door Scheepers.
Ook daarvan zijn dc resultaten nimmer gepubliceerd. In zijn onderzoek in Nede rland heef) Vnn
der Avoird dc \\'oordcnsehat en het taal gebruik
va n Hindostanen die in steden wonen met een
gro te Hind o~tnanse ge meenscha p, zoals bijvoorbee ld Den Hang, ve rgeleken met die van
I-lindosta ncll in regio 's waa r weinig anderen van
Hindostaanse atkoll"lst wonen. In hel Verenigd
Koninkrijk heeft hij zich beperkt tot de laatsten.
terwij l hij de gcgevens uit de studie van Saxena
gebruikt 0111 te kun nen peilen hoc het is bij dc
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Hindoslanen die in een omgeving wonen wilar
wel veel andere I-lindostallen zijn.
In hel boek slaa t bovendien een paragraaf
gewijd aan de Hindoslanen die op het eiland
Mauritius \Vonen. gelegen in de Indische
Oceaan. Opvallend is namelijk dat deze l'lindostanen thuis nauwelijks meer Hindi spreken.
Dnar sprekcn zij Engels of Frans. Maar ondertussen is door heJl1l1et succes actie gevoerd VOllr
onderwijs in het Hindi op school. Dit Hindi gebruiken zij echter alleen in hel kader van de
hindoercligic. dus in de tempel en tijdens rituelen aan huis. Vcrd~r is ook op Mauritius cic
Indiase film van grool belang.
Bovendien wij st hij cr in zijn bespreking van
de Indiase aclllergrond van de talen van deze
gemeenschappen op dat hel ook in India heel
llonnaal wns 0111 verschi ll end~ talen naasl clknar te gcb ruik en. In het dorp sprak men dc eigen dorpsvariant van de landstaal, op school en
in het kader van dc overheid Hindi (of daarvoor
Urdu). en dan waren cr nog velen die Enge ls
konden sp reken. Een silun ti c waarin icdereen
één laaI sprak was in India niet gewoon. Bovendien wns d(lt evenmin zo in Surinamc en in de
bnden van Oost-Afrika. Met andere woorden.
dc Hindostancn waren al voor zij naar Europa
kwamen gewend aan een si tu atie véllllllcert alighcid. Zij voeren daar in zekere zin wel bij.
Om zijn onderzoek niel al te moeilijk Ie maken heeft de auteur zich bewust beperkt tot de
h indoe- I-Iindoslanel1. De mosl im-/-I ill(!oslanen
sprcken dikwijls Urdu en gebru iken ook een ander schrift dan de hindoes. In zijn onderzoek
maakt hij bovendien veel gebruik véJ nleerl ingcn
die Hindi -onderwijs vo Igeil. onder andere op
een hindoe basisschool. Bovendien maakt hij
onderscheid tLlssen drie groepen: dc leerlingen
van een basisschool. adolescenten en ouderen.
Voor de beschrijving van zijn onderzoek heen
hij geb ruik ge maakt van een raamwcrk in 1992
ontwikkeld door J. Edwards. dat daarna verder
is ontwikkeld en beproefd tijdens verschillende

172

Recensies

onderwezen. Maar, zeker in Nederland, spreken
taalpeilingsonderzoeken in Tilburg. Bovendien
de jongeren het standaard- Hindi eigenl ijk all een
heeft Van der Avoird geprobeerd aandacht tc
wanneerzij als Hindostanen onder elkaar zijn en
schenken aan de sociale positie van beide
in de tempel en tijdens religieuze bijeenHindostaanse gemeenschappen. In Grootkomsten. Ook daar geldt echter dat zij meestal
Britannië is de sociale positie van de
de
taal van het land gebruiken. Toch is de positie
Hindostancl1 wal hoger dan in Nederland, 0111van
het Nede rl ands in Nederla nd minder sterk
dat het in het Verenigd Konink rij k vooral gaa t
dan die van het Engels in Groot- Britannië. De
om artsen en zaken li eden. Het resultaat is een
oorzaak daarvan is dat men er in het onderwijs
indrukwekkend instrumentarium waarmee de
van het Verenigd Koninkrijk al eeuwen naar
auteur in staat was de gegevens die hij tijdens
streeft dat de leerlingen alleen Engels spreken.
zijn interviews verzamelde om te zeUcn in een
In Nederland is meer ruirnle voor andere talen.
computerprogramma, waarmee hij heel nauwDe talen die het mceste gevaar lopen te verkeurig de taa lsituatie in beide gemeenschappen
dwijnen
zijn de gcmeenschapstalen, voora l ook
kon weergeven.
omdat ouders en kinderen met elkaar in de taal
Van der Avo ird komt ve rvo lgens tot de vo lvan het land spreken. Dit geldt ook voor Surigende conclus ies: Zowel voo r de basisname, hoewel de afna me van het gebrui k van
school leerlingen als voor de ado lescenten geldt
Sarnámi ten gunste van het Nederlands daar
dat de taal van het land hun eerste taal is. Voorde
vee l langzamer gaat. Daar wordt door de
ouderen is dat de gemeenschapstaal, in NederHindostanen onderling nog veelmeer Sarnámi
land het Sarnámi en in Groot-Bri tann ië hef
gesproken.
Panjabi of Gujarati. De ouders beginnen met
Toch waarschuwt Van der Avo ird voor de
hun kinderen te spreken in de taal van het land.
conclusie dat de gemecllschapsta len en het stanZo belangrijk vinden zij bi ijkbaar dat hun kindedaard-Hindi het uiteindelijk zullen afleggen teren later voorui t kunnen komen. Een goede begen de landstaal. Hij heen daarvoor twee arguheersing van de landstaal is daarvoor in hun opmenten. Het eerste is dat dat dan al lang gebeurd
vatt ing onmisbaar. Pas daarna leren zij hun kinzou zijn. He! tweede is de taa lsituatie in India
deren de gemeel1schapstaa l en het standaardHindi. Maar he! standaard-H indi staat in hoger zelf. waar men - zoa ls eerder opgemerkt - gewend was aan meertaligheid.
aanz ien dan de taal va n de eigen gemeensc hap.
Tim van der Avoird heet! een zeer gedegen
In hel Verenigd Koninkrijk is datomdat hetstanproefschrift
geschreven. Kritiek is bijna niet
daard-Hindi daar ook de lingua jiYl17ca is van
mogelijk.
Het
en ige punt van kritiek is dat zij n
all e mensen afkomstig uit India, dus ook degestudie
hoe
gedegen
ook - gebaseerd is op niet
nen die geen Panjabi ofGujarati kennen. Om die
meer dan 1023 informanten, \Varen er in die
reden kennen de Hindostanen in GrootBritannië over het algemeen beter standaard - tweemaal 100.000 Hindostanen in beide landen
nietmeerte vinden? Een tweede pUilt van kritiek
Hindi dan in Nederland. Maar de tweede reden
is dat hij geen enkele aandac ht heeft besteed aan
va n het hoge aanz ien van het standaard -Hindi is
de
uit Trinidad of Guyana afkomstige Hindat deze taal gezien wordt als de taa l waardoor
dostanen
die zich in het Ve renigd Koninkrijk
men contact maakt met de eigen cu ltUll ren relivestigden. Het beroemdste voorbeeld de schrijgie. Opvallend is dat er in Nede rland nauwelijks
ver en Nobelprijswinnaar V.S. Naipaul. Had het
onderwijs is jn het Samámi en dat er in Engeland
nauwelijks onderricht is in het Panjabi of niet zeer voor de hand gelegen 0111 de Britse Hi ndostanen 111et een Cara'lbischc achfergrond in
Gujarati, Alleen in Southall wordt ook Panjabi

Recensies
zijn onderzoek te betrekken en was de studie van
Van der Avoird niet nog waardevoller geworden
als zij ook in zijn onderzoek betrokken waren
geweest? Waren er soms te weinig van deze
Hindostanen in het Verenigd Koninkrijk? Hel
derde punt van krili ek is een klein fOLltje . In de
3de regel van p. 35 lijkt Van der Avoird te denke n dat Gjaanchand Sim Mungra een vrouw is.
Maar ach, iedereen maak! wel eens een foutj e
waar hij zich later voor schaamt.
Desondanks kan ik deze studie van harle
aanbevelen. Het zal voor de eerstkomende jaren
het stanuaanlwerk wu rd en over ue ontwikke lin g van de taal onder de Hindostanen zowel in Nederland als in hel Verenigd Koninkrijk.
Free k L. Bakker

Lila Gobardhan-RamboclIs. OlltlerJVijs als
.deutel tot malllsdUippelijke l'oorllitg(lIIg: Een
taal- ell oll(/erwijsgeschiedellis 1'(/11 Suriname,
165/-19 75, Proe/~'chr{ft Ulliversiteit Leiden.
WalbuIg Pers. ZlIlpheu 200 I
ISBN 90 5730 166 O. 554 pp .. prijs € 39. 95
Maar liefs t 554 pagina's beslaat de di ssertatie
van Lila Gobardhan-Rambocus. Gelukkig dat
een proefschrift gezien kan worden al s een soort
levenswerk 0 111 laler, als l11en oud is geworden.
op te kunnen terugkijken in de z in van ' dat heb
ik eve n gedaan'. Gobardhan heeft ze ker in de
hi storie van hel onderwijs van Suriname teruggekeken. Haar we rk is van grote waarde, zeker
wanneer we in ons achte rhoofd houden dat door
de huidige economische situatie in Suriname
veel historisch materiaal verloren gaat, en is gegaa n.
Voor personen die niet o fnauwelijks bekend
zijn met de onderw ij ssituatie in Suriname en
me t de problemen die de verschi ll ende etni sc he
groepen in de loop der jaren ervaren hebben en
nog ervaren, is dit boek ee n goed nas lagwerk dat
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gemakkel ijk lees baar is. Leze rs echter di e Ill ee r
we ten van de probl emati ek van hel onderwijs in
Suriname blijven na het leze n van deze pil iet wat onbevredigd. Er slaat weinig nieuws in het
boe k. afbeler: weinig dat z ij ni c t weten.
Hoe plez ie rig zo u hel gcweest zijn wanneer
in hoofd stuk 7, NabescllOl.lIl'illg, in de paragraaf
met de titel Eeu blik op de toekoll/st (p. 510)
vanuit historisch perspectief een blik op de toekom st van het onderwijs Surina me zo u z ijn gepresenteerd in relatie tot de opkomst van de
nieuwe natie Suriname. Onderwij s is niet alleen
een s leutel voo r de sociale mobiliteit van een
individu ofvan groepen. Onderwijs gaat verder.
Zinnen als ' Taal- e n cultuurversch ill en, di e
unificerende en emancipatorische ontwikkelin~
gen op gang brengen, kunnen juis t een bijdrage
le veren aan de zo geroemde eenheid. op voo rwaarde dat in het land res pec t voor iedere ingeze lene hoog in het vaandel staat'. z ijn ope n deu ren. Het gaat e r, vooral na de staatkundige
ona111ankelijkheid van Surin ame in 1975 . 0111
dat cr in het ond e rwij s act ie wordt ondernomen
en activiteiten worden ontplooid ter reali se ring
va n hel 'respect voor iede re ingezetene ' in re latie lot 'natievorming', Dal kan zeker door taal.
Cultuurverschit! en di e de nati evo rmin g moge lijk belemmeren kunnen a ll een worden overbrugd door met elkaar te communiceren.
Gobardhan had hier a ls vrouw van de Surinaamse onderwijsprakt ijk een belan grijke bijdrage aan kunnen leveren,
Slechts bij eén puntje voelde ik enige trot s,
hoewe l de voorstellen lot verbetering van he l
onde rwijs uit de koker van de kolonial e overheid i.C. Nederland kwamen. Suriname was ten
aan z ien van het onderw ij s in eigen taal en cu lluur zijn tijd namelijk ve r vooruit. In hoofdstuk
5, /939-/948. On/kiemende autonomie, staat op
p. 348 in de paragraaf Een nie/llv stelsel, onder
punt 2: ' Onderwijs in de eigen taal zal "op grond
van praktische overwegingen "overge latcn
moeten worden aan hel particulier initiatief'.
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Als de Nederlandse overheid deze insteek - na
jaren va n va ll en en opstaan- had ge hant eerd in
relat ie tot hel ond erwijs in eige n taal en cultuur.
zouden kostbare uren, die nu verloren zij n gegaan. aangewend kunnen worden tcr verbeterin g en verhoging va n het ondenvijsnivcau va n

allochtone kinderen.
Tenslotte. wa nnee r de titel va n het bock was
geweest Onderwijs in Suriname in historisch

perspeclie./; dan had Gobardhan wat mij betreft
prillw werk ge leve rd . De huidi ge ti tel Ol1derlI'ijs als slelltel tof maatschappelijke vooruitgalig we kt ec hter verwachtinge n die ni ct waar
gemaak t worden. Jamm er.

Een Slap verder is dat me n kindercn van verschill ende afkomst met e lkaar laat delen in en
zic h laat id ent ifi ceren meI bijvoorbeeld avo nturen en heldendaden va n kind ere n lIit andere etnische groepen. Wat dat bet ref) kan de schrij ve r
Ann e de Vri es als een grootmeester in dit ge nre
worden beschouwd. Z ijn boeken en ve rJnd en.
waaronder de bekende Loes ell Mama reeks en
de verhal enreeks in de WO' eH de Wereld, waarmee gen erati es Surinamers z ij n en worden gevo rmd hebben een onuitwisbare indruk nagelaten. Maar ook het Nedcrlandse bock Bartje, dat
verhaalt over ee n arme Drentse jonge n di e gee n
bruin e bo nen lu s tt e, is een meesterlijk kinder-

boek.
Varin3 Tjon A Teil

Sec/lw D. M . Kalldlw/-Orie, RalllaytJl1, he/l'er-

!Jaal van prins Rauw , Sal1lpres/ulI1. Den Haag
1999. ISBN 90 805092 2 I.p"j:' € 1/ .32.
Il/ c/l'a Val'lIIo. Sammie en U/Iiltti, hef Ralllli/a

tOlleel. Sampreshall.Den /-laag. geell jaartal.
ISBN 90 805092 3 X. prijs €9.05.
Kinderboe ken vorm en in de literatuur een apart
ge nre. Een goed kinderboek schrij ve n is dan ook

een bijzo nd ere opgave. omdat cr specifi eke eisen worden gesteld . Imm ers naas t hel kunnen
weerspiegelen va n de kinderwereld is het taalgebruik va n essent iee l belang om een boek toe-

gankelijk te kunn en maken voo r kinderen.
Voorts wordt bij kinde rboeken vaa k vanuit opvoedkundjg perspectief een morali sti sc he
boodschap ve rwoo rd, vee lal gesym bo li see rd

door de tegenstell ing goed en kwaad. Bovendien verwach t men in multi -etnische sam enl evi nge n zoa ls Suriname en de laatste jaren ook
Nederland - nl dan ni e t bewust dat een kinderboek ook bijdraagt tot mcer begrip va n de ve rsc hill ende (c ulturele) ac ht ergro nden van kinderen.

Vóór de ona fl13nkclijkheid be~ to nden cr in
Suriname nauwe lijk s kinderboeken geschreve n
door Surinaamse sc hrij vers. Gaandeweg kwamen er echt er S urinaaJll sl.:: sc llrij vers va n k i nderboeken, zoa ls Ge rrit Barrol1. En nu z ijn cr ee n
behoor lij k aan tal Surin aam se kind erboeken
versc hene n.
Onlangs publiceerde de in Den Haag gevesti gd e uit geverij Sal1lpreslwJ/ twee kinderboeken die als cenll'aa l th ema hel bekende hindoe-epos Rämaya l)a hebben. Het ve rhaal va n de
prins Ram3 en S,tii uit het Rämay <lI)a leent zich
uitstekend om te verwerk en in een kinderboek
ora ls aangrijpingsplInt voor een kind erverhaal.
Prins Räma mocht va nw ege zijn onterechte jaren lange verbannin g de troon niel bestijgen. Na
a ll e rl e i avontuurlijke omzwe rv ingen met z ijn
ge malin Sitä en zijn broertje Lac hman keert hij
terug naar z ijn koninkrijk .
Ram a is het zinn ebeeld van rec htsc hapenheid en bestrijdt overal het kwaad. Hij wordt na
terugkeer ee n rec htva ardi ge vorst. Dit epos
gee f! levens inz icht in de reli gie us-c ulturele
worte ls va n de Hindostaanse bevolkin'iroep.
lndra Varmi:\ brengt in haar bock Sammie en
Bhartie rondom de opvoering van hel Rä111lilä
hel tonee lspel over het RämlÎyal.H.l, zowe l het

Recel/sif's

verhaal over prins Illma al~ de belevi ng en de
gebe urt en issen ro nd om de toneelopvoering in
beeld vanuit het perspectief van de Hindostaanse jongen Sa mrnie. Het ftlll1lilä wordt
jaarlijks in Su riname opgevoerd in de openlucht. Dit toneelspel duurt een paar dagen en
trekt vee l toeschouwers. De Hindostaanse jongen Sal11 llli e. Jllag voor het ee rst meespelen in
hel Rällllrlä toneel in de rol vall één van soldaten.
Salllmie heeft ee n oogje op hel 1-1 indoslaansc
meisje Bhnrtie. /-lij imponeert haar in zij n rol
tijdc;ns het R<ÎlIllik""i torh':cl.
Hoewel de compositie van het verhaJ I g.oed
is en hier ell daar aardige sfeertekenin gen en
rake typeringen worden neergezet over hel leven in een Suri naams district is het bock van
Indra Va rm a nict ec ht spanncnd. De relatie tussen Sammiccn Bhartic is platonisch en hel komt
niet tot eell climax.
Indra Varl11<l heeft het zich niet makkelijk
gcmaak t. /-I et complexe verhaal ve rt ellen uit het
Rarn.l yar.la. en tegcl ijkenijd de beleven issen van
Samlllie opvoercll maak l dit (killder)bock minder toegankelijk. Afcll toe staan erook zinllen in
het bock waarvan men zich kan afvragen ofki nderen in Suriname kunnen begrijpen wal de auteu rda arin wil zeggen. Zo is de uitdrukkin g die
Bharlie bezigt als comp lirnent voor het optreden
va n Salll mi e ' Ik vond je te ge k' wel voor kinderen in Nede rlan d begrijpelijk. In Suri nan1c echter betekent gek niet goed bij je hoofd zijn .
Wellicht was hl:t beter ge\\lccst om San\l11ic
niet de rol van soldaat te geve n, maar bijvoorbeeld de rol van Lachman, dejongere broer van
Räma. Dan zou hel ve rh aa l span nender zijn geworde n en zou de identificatie va n ti eners/pubers. met de hooli.Higuur Sal11ll1ie des te sterk er.
Toch is het te waarde ren dat Indra Varma dit
bock heeft geschreven. Hel schrijven van
kinderboeken is immers geell sinecu re. Het
bock geeft een aardig beeld van hel leven van
Hindostaa nse kindaen en hun relaties meI
tirmilicledcn. De tckcnin::;en va n Glelln Kal-
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lasingh zorgen voor zinvolle onderbrekingen t:n
vergro ten de toegankelijkheid.
Sectha Kandha-Oric heen in haar bock voor wat
jongere kinderen het IUunüya r.l<:l verhaal op ec n
toegankelijker manier opgeschreven. Weliswaar wo rdt hier en daar ecn episode tevee l vc rteld. Maar allllet al is hCI ecn goed lopend verhaal. De moeilijke name n van de ve rsc hillende
figuren uil het Ramáyal.1iJ blijven een probleem.
Zij introduceert nll es cc ht er op uitstekende
wijze. Hel bock is bovendien voorzien van eell
legenda. De toega nk elijk heid word t verhoogd
door de prachtige tekeningen in het bock. Deze
illustraties zij n van de hand van ck schrijC'iter
zelf Scelha Orie is een begaafd illustrator.
B~ide boeken zijn in handzaam formaat Uilgegeven en zien cr aantrekkelijk uit. Zo' n twi nlig;) dertigjaar gelcdL:1l zouden deze boeken zijn
vers leten door de jeug(1. Toen was ck bcllOClic
aan dergelijke (geïllustreerde) kinderverhalen
groot. Tegenwoord ig is in het digitaal lijdpl:rk
het aanbod aan tekeningen en de mogelijkh~id
0111 op de comput er ze lfall erlci plaatjes te kleuren voor kinderen, althans in Nederland. vergroot. I-I et blijft dan ook de vraag orvee l kindere n in Nederland deze boeken zullen wi llen lezen en de tekeningen kunncn waardereIl.
Overigens heeft Anne dc Vri es hel verhaa l
van RámiJ en Slla in de reeks van de /VU ('11 de
Wereld in vee l minder pagina's meesterlijk sa~
l1lengevat. Dil doet ecllicr cr niets ar aan de
waardering voor de inzet va n beide schrijfsters
om op hun eigen wij ze hel erfgoed v<ln hun cu ltuur over te dragen. Ee n ruim e ve rspreiding van
beide boeken is dan ook zeer aan te bevelell. AI
was bet alleen maar 0111 de moralistische boodschap vervat in het ve rhaal van de prins RÜ11l<l.
Hel goede overwint immers altijd van het
kwade. Het is geen overbodige lu xe 0111 kinderen or deze wijze hiervan bewust te rnak t: ll .
Clwn E.S. Chocnni
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J wm de Walle, Eell vlek op de rug, historische

met het werk van John de Bye cn Cynth ia

roman. meI een nawoord VGII CyuflIia McLeod,

MeLeod ligt ondcnneer hierin dat de laatsten

vierde druk. COl/serve, Schoor! 200 J.

historische familieromans schrij ven overpersonen in het ver leden, terwij l Van de Walle een
periode van de Surinaamse geschiedenis be-

ISBN 90 5429 1532, 253 pp., prijs € 20, 42,

sch rij ft. In dit geval zijn het de nadagen van de
De eerste druk verscheen in 1963 bij P,N, van
Kampen & Zn NV in Amsterdam, de tweede
druk in 1966 in de Salamanderreeks van

slaventijd, de opmaat naar de emancipati e en de
afwikkeling daarvan.

Querido eveneens in Amsterdam en de derde
druk in de serie Romans en verhalen van Aldus
Uitgevers en De Pram in Baarn.

slavernij in 1863 en de administratieve rompslomp die dat met zich meebrengt. De slaveneigenaars ontvangen een compensatie van 300

Em v/ek op de rllg van J, van de Walle is deelS in
de Surinaamse Klassieken-reeks, die onder redactie van Peter Sanches wordt uitgegeven bij
Conserve te Schoor\. NaAtman van Leo Ferrier,
SlraJhok van Bea Vianen, De stille plantage van
Albert Hclman en De viciellze cirkel van Tanka
Tonckcns, nu dus deze historische roman van
J. van de Walle.

Het boek begint bij de afschaffing van de

gu lden per slaaf voor geleden schade, verlie s
van hun bezit, de slaven, De slaaf zelf krijgt,

zoa ls bekend, niets. Enkele slavenhouders
schromen zelfs niet vergoeding te claimen voor
kinderen door hen verwekt bij slavinnen, hun
eigen vlees en bloed dus.
De hoofdpersoon en ik-figuur van het boek,
Achill e van der Maas, heeft zitting in het hof dat

de gelden toewijst aan de slaveneigenaars.
Achi lI e van der Maas kijkt terug op z ijn leven

Dat dit boek vier drukken heef! mogen beleven,
zegt veel over de populariteit ervan. Enke le jaren geleden echter werd het rcstant verramsjd en
sindsdien is dit boek nict of nauwelijks verkrijgbaar,

doorgebracht in de kolonie , waar hij als gesjeesd
Leids student in de zomer van het jaar 1842 naar

toe is gegaan. Hij hoopte er fortuin te maken.
Gewapend met goede relaties, connecties en een
groot vermogen om zich aan de lokale omstan-

Het is niet te verwonderen dat het juist op

digheden aan te passen, lukte het hem aardig om

voorspraak van Cynthia MeLeod is geweest dat
dit boek in deze serie is opgenomen, Zoals uit
haar enthousiaste nawoord blijkt, beveelt zij

in de koloniale samenleving carrière te maken.

Een vlek op de rug wann aan. Zij zelfvond in dit
boek de inspiratie en stimulans om historische
romans te schrijven. Als lesmateriaa l voor leerlingen van de middelbarc school in Paramaribo,
meent zij, is dit boek onontbeerlijk,
Gezien de huidige belangstelling van het

Surinaamse lezerspubliek voor historische romans en de kwaliteit van dit boek zelf, is de
heruitgave een ge lukki ge greep, Een vlek op de
rug wordt hierdoor opnieuw onder de aandacht
van het grote publiek gebracht.

Het verschil van de roman van Van de Walle

Hij leerde snel het klappen van de zweep, letterlijk en figuur lijk, Hij gaf zijn .roe/oe-boi een

afranseling toen die te ondernemend bleek en
vergreep zich aan slavinnen wanneer hij daar
zin in had, Naar 's lands wijs gin g hij uiteindelijk

een 'Surinaams huwelijk' aan met zijn huishoudster, Leah, die hem een zoon baarde. Maar
uit opportunisme trouwde hij de onaantrekkelijke dochter van zijn chef.
Zijn Surinaamse 'bijzit' ging met haar zoon
terug naar haar moeder en hij bereidt zich voor
op een spoedig vertrek met z ijn blanke bruid

naar patria.
Het gebruik van de persoonlijke ik-vorm
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voo r de ver\ellcr acccntuecrt de betrokkenheid
van de sc hrij ver met het verhaa l. Van de Walle
schetst een zeer genuanceerd beeld van het leven in die tijd. Wij ontmoeten good g/lys zowe l
als had gIf.l'S onder de adrnini stratell rs. Hij geeft
ee n uitvoerige beschrijving van de ingcwi kk eldc relal ie en de grote tegenstel I ing lussen
dc 'slavenmacht' en dl' ·meester'.
Als hij kon voor zijn vertrek op controlereis
plantages bezoekt. wordt hij geconfrontee rd
met mensen en plekken die een rol gespeeld
hebben in zijn verleden. Hij maakt dc rekening
op van zijn verblijfin dl' kolonie.
Met dc titel vall het boek, Ee n vlek op de rug.
refereert de sc hrij ve r nanr de in de kolonie zo
gev reesde ziekte lepra. Deze ziekte openbaart
zic h door een gevoelloze plek op de rug. Van de
Walle gebruikt de lepra als metafoor voor de
zieke Surinaamse samen leving: voorde gevoe lloosheid van sociale groepen jegens elkaar.
waardoor de gehele maatschappij ongeneesl ijk
ziek is .
Het steeds weerkerende contact met lepra
loop t als een rode draad door Achilles verhaa l.
Zijn eigen angst besmet te zijn. het mensonterend transport van leprozen naar hel
verba nnin gsoord Batavia en de averij die hij oploopt op cOll trolereis per boot, waardoor hij gedwongen is te overnachten op de boassi-gron
Batavia. De ontmoetingen met de goede geni us
daar, het patertje waarin wij de persoon van
Peerke Donders herkenne n, maken grote indruk
op AchilIe.
Als entree in het bock wordt een gedicht geciteerd uit de Schels I'an hel Planl(f(/{!jelellen
va ll Palll Francais Roos (1751-1805). 111 dit gedicht beschrij ft Roos het goede levell in de kolonie, De laatste zin luidt zeIfs: 'Ja mijn vri end, ik
leef bier als een vo rst' , De we rk elijkheid zoa ls
beschreven in Ee n vlek op de rug blijkt een
schri l CO nlras\ rn c\ dit droombeeld van het leven
in de kolonie.
Tenslotte wil ik nog eens benadrukken dat de
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heruitga ve van dit bock ee n goede zaak is. Hoewe l de eerste druk dateert va n 1963, doen de slijl
ell taal modern aan, Het boek teest prettig. De
schrijfstijl is direct, de journalistieke achtergro nd van dc sc hrij ve r is duidelijk merkbaar,
Van de Wal Ie beschrijn op gedetai ll eerde wij ze
het leve n op de plantages in het midden véln hel
negentiende-eeuwse Suriname. (llthans zoals
men er in dejaren zestig van de twintigste eeuw
tegen aan keek. De prachtige atbcelding op hel
omsl ag, Paramaribo met op dc voorgrond de
Surinamerivier met teJltboten. verhoogt de
aant rekkelijkheid van het bock, Jammcr genoeg
ontbreekt hierbij de vermelding dat het hier een
litho betreft naar een tekening ge maakt door
G.W.c. Voordllin. 'Gollvernemcil tshlli s en
plein in Parnmaribo ( 1860- 1862)' staat Jaar als
ondertitel onder.
Dorine van I-linte - RlIstwijk

Walter Lo/ene.;. Ge3jJrekkell aall de waterkant.
Uirgr!l'erU Firgos, P(/ramariho 2000.

ISBN9() 71222292. 18()fijJ.

Het is recept van dit bock is uiterst eenvoudig.
Men neme cnkele prominente personen uit de
samenlev ing. interviewt hen , bundelt dc intervicws en zie: een nieuw boek is geboren.
Het klinkt misschien wa t negatief en badinerend. maar zo is het dus niet bedoelc\. De
schrijver heeft in dit bock negen gesprekke n gebundeld, Zoa ls hij ze lf schrijft, is hij van uil
nicll\vsgicrighcid op zoe k gegaan naar gesprekspartners di e hem een beter inzicht moesten verschaffen van de maatschappelijke ontwikkel ingen in Suriname rond het jaar 2000.
I-liertoe interviewde hij de vo lgende perso nen: Jules Sedney (econoo m. ex-pres ident
van de Centrale Bank en een vee lzijd ig politicus). Martin Scha lkwijk (socioloog, aanko-
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I11cnd politicus, oprichter politieke partij en onderzoeker), Maggic Schmeitz (voorzitter van

het Vrouwen Parlement Forum), NardoA luman
(vertcgemvoordiger van de Inheemse Beweging), Stanley Rensch (pedagoog, oprichter en
ex- direc teur van mensenrechtenorganisatie
Moi \\lana, en onderhandelaar voor het Jungle
Com mando), Ju anita AJtenbcrg (actief in de
vrouwenbeweging), Silvano Tjong-Ahin (econoom), Wilgo Valies (docent en vakbonds le ider) en Marie Leve ns (sociaa l wetenschapper,
aClief in de vrouwenbeweg ing, en thans minister van buitenlandse zaken).
Hel is mij niet geheel duidelijk. waarom de

titel van het bock is Gesprekken (l0l1 de Waterkant. Aa n de waterkant in Suriname worden
geen diepgaande gesp rekken gevoerd, maar genie/ meJl van het mooie vergezicht. Daar worden
ande rsoort ige conversaties gehouden. De
schrijver zoc ht kennelijk naar een typisch
Surinaamse ontmoet ingsplaats en zo werd hel:
de Waterkant.
Het blijft jammer dat de sc hrij ver de interviews niet vanuit bepaalde vraagste llingen
heeft gehouden. Hierdoor is het moeilijk 0111 de
ongelijksoortige teksten op hUIljuiste waarde te
beoordelen. Elk interview slaat op zichzelf. De
schrij ver doet ook geen poging om de inhouden
va n de verschillende interviews met elkaar te
verbinden of daar de gemeenschappelijk punten
uit te hal en. Vloeit dit voorl uit ge mak zuc ht of
zag de schrijver daartoe geen kans?
De interviews zijn ieder voor zich wel
boeiend en laten, bijvoorbeeld in het geva l van
Stanley Rensch. veel zien van de persoonlijke
opvattingen van de geïnte rviewde, maar zij geven niet zozeer inzicht in de Surinaamse sa menlev in g. En was dat niet de eige nlijke bedoeling
van de aute ur?
Ik begin eerst met de interviews van de drie
vrouwen: Juanita Altenberg, Maggie Schmeitz
en Marie Levens.
Juanita Altenberg is directeur van de Stich-

ting Wilhelmina Rijburg. Wilhc!mina Rijburg is
in Paramaribo beter bekend als \!taxi Lindcr.
JuanitaAltenberg is ook actief in de vrou\);"nbeweging: ze is voorzitter van het Konmakandranetwerk. Ze gee ft aan va nuit haar christel ijke
EBG-achtergro nd te werken aan de problematick vall de st ra atsekswerk (st)crs. Dat wordt
haar vaak ni et in dank afgenomen door de gemeenteleden; ze zou de immoraliteit stim ul eren. Ze maakt duidelijk dal er op dit moment in
de vrouwenbeweging hard wordt gewe rkt aan
de commun icatievaardigheden van vrouwen en
mannen, o mdat deze vaardigheden belangrijk
zijn voor het uiten van gedachten en gevoelens.
Ze is zeer positiefover de groei en ontw ikke lin g
in de vrouwenbeweging. De rela ti e man-vrouw
is in Suriname nog steeds heel traditioneel. De
man is dominant aanwez ig. Ze constateert echter dat er een emancipali eproces op gang is gekomen en ze is positief gestemd over de mogelijkheden van en in het land. 'Als mannen en
vrouwen betcr gaan runctioneren dan kan de
maatschappij in haar gehee l daar ook all een
maar beter van worden.'
Maggic Schmeitz is voorz itter van het Vrouwen Parlement Forum en directeur van een e igen sticht ing. Ultimale PI/rpose . Z ij heeft in
Suriname bij de overheid gewerkt, bij hetministerie va n planning en ontwikkel in g, en ken I
daardoor de ambtenarij van binnen uit. Ze z iet
een laag niveau van ze lfbe wustzijn in de
Surinaamse samenleving, dat vo lgens haar het
gevo lg is van de koloniale situatie. In Suriname
kreeg zede wind van voren toen ze in een televisie programma opmcrkte dat 'zolang vro uwen
niel economisc h onatllankelijk zijn. zij z ich
massaal prostitueren.'
Marie Lcvens hecft: ve le jaren op het mi nistcrie van onderw ij s en volksontwikkeling
gewerkt en was bovendien docent aan de An ton
de Kom Universiteit. Als pedagoge geeft ze aan
dat de toekomstige leerkrachten vee l kunnen Ieren door gc\voon tc kijken naar kleuters, bij-
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voorbl:cld naar de m~\I1ier waarop zij elkaar 011dersteunen en hulp bieden. In hel Surinaamse
onderwijs wordt nog vee l gestraft. Bijna 70 %
van de ondervraagden zegt. volge ns het rapport:
No I/aki mi. OI'er sfra./kl/ up sc/wuI, dat lijfstraffen soms wel nodig zijn. Vaak zijn de leerkrachten vroeger ook geslagen en beschadigd
en drag,en zij dat over op de volgende generatie.
Op grond van haar ervari ngen en onderzoeken
weet Levens veel over het Suri naa mse onderwij s te vertelle n. De kwaliteit van het onderwijs
is vo lgens haa r de laatste jaren nadmkkclijk afgenomen. Het percentage zittenblijvers is zee r
hoog, ongeveer 30 % per jaar. In het binnenland
wordt onderwijs vaak door onbevoegde leerkrachten gegevcn. /-laar lij fspreuk lijkt te zijn :
-Zorg dnt deskundigheid primeert Eerst deskundigheid en dan pas politiek.'
Opvallend bij al deze drie v\'Ouwen is hun
gro te optim isme over dc mogelijkheden 0111 er
iels van IC maken. Ondanks alle problemen en
tegcnwl:rking blijvt.:11 zc gestaag doorwerken.
Hct zijn in dc Surinaamse samenleving zeldZiunc parels.
Nu icts over de mannelijke geïn terviewden.
Ik kies er drie lil!. omdat 'lij iets zeggen over de
Surinaamse samenlev ing in meer macro-economisch perspectief. Deze drie zijn Julcs Scdney,
Martin Schalkwijk en Silvano Tjon-Ahin.
.lules Sedlley. de ge louterde politicus, geeti
als eerste zijn visie over de Surin aamse samenleving. Volgens hem is 13 jaar na de militaire
dielatllllrde democratie nog niet hersteld, omdat
het politiek systeem in Suriname gee n ze lfreinigende werking heeft. Volgens Sedney is
men in Suriname van een verkeerd ontwikkelingsconeept uitgegaan. Ontwikkeling mag
niet alleen aOwngell van bauxiet en/ofaardoli e,
De nadruk moel liggen op de menselijke ontwikke ling: onderwijs, gCL:ondltt:ids.w rg , mili eu, democratie, geJ/der en kunst. In een

olltwikkelingsconccpl 1110et cic mens centraal
staan. Sedney behoort tot een van de opri chters
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van lVii' Eegi(:' SOl/ie in Nederland in de jaren
'50. Over dit 11<ltionalisme zegt hij: 'het romanti sch nationalisme van de jaren vijftig 1110el
plaats maken voor hel nat ionaal rea Iisme.'
Martin Sc halkwijk. socioloog en politicus,
zoo n vall een Nederlandse EBG-dol11inee, geen
zijn levensvisie als vo lgt weer: 'Je belangeloos
inzetten voor anderen, je identilicerell met de
armen. dat is de waarde die ik van hu is uit heb
meegekregen.' Martin Scha lk wijk profileert
zich als een national ist en apol itick pol il icus met
een kritischc geest en een ongekende gedrevenheid. Nanr zijn mening is dc blireallcmliccil het
over gecentraliseerde karakter van het staatsappanlat een geweldige rem op de ontwikkeling
van SurÎname. De niet-coml11erciële particu liere orga nisaties vormen de ruggengraat van dc
cÎl'il society. De Surinaamse samenleving kan
het best worden begrepen in termen van het
moeizame spel van integratie CIl en1ancipat ie.
Integrati e en cmanc ipati e vormen de belangrijkste elemen ten bij een proces van l1l.ltievorming. Dal concept van naticvorll1Îng blijkt in
zijn analyse cen traal Ic stall!1. Natievorming
moet beginnen met het vervagen van dc scheidslijnen tussen de diverse ce llen in de Surinaamse
samenlevingsl11atrix, beloogt hij . Men 1110et begi nn en elkaar te ont moeten en eontaetentc maken waaruit respect kan groe ien.
Silvano Tjong-Ahin is vice-voorzitter van
de Vereniging van Econom isten in Suriname en
directeur van het min isterie va n plann ing en onlwikkelingssalnenwcrking. Volge ns hem hebben
dc politici gefaa ld door de sanering van hel ambtenarenapparaat en de privatiscring niet uit te
voeren. Voor de ve rsp ilzuchl van dc regering
Wijdcnbosch heeft hij geen goed woord over.
Hij constateert dat de doorsnee Sminamcr Ic
weinig zeillritiek heeft. 'Wc zij n te zeer betrokken op ons ze lf en hebben te weinig oog voor
wat er in dc wereld gebe urt .' zegt hij. Angst voor
vernieuwing zit volgens hem ingebakken in de
Surinaamse mentaliteit. Over de vakbeweging
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is hij ook behoorlijk kritisch: ze zijn niet meegegroeid, hebben te weinig geschoold kader. Hij
constateert een innerlijke tegenstrijdigheid in
de Surinaamse samenlev in g. die iedereen die
daar geweest is ook kan constateren. Hoewel in
Suri name , vo lgens de officië le cijfers, 67 % van
de mensen in annoede leeft, zie je bijna dage-

lijks ni euwe supermark ten en onbetame lijk
gro te kasten van huizen uitde grond rijzen. Over
de relatie tussen Suri name en Nederland heeft

hij uitgesproken opvattingen. SlII'iname heeft te
weinig wete n te maken v.an de mogelijkheden

van het verdrag.
Welke vergel ijkingen zijn er te maken? De
geïnt erviewde vrouwen stra len in hun verhalen
een blijmoedig op timi sme uit en een de sterke
drive om te overleven en cr het beste van te ma-

ken. In feile stral en zij hel blijmoedig optimisme uit van de Surinaamse vro uw. De manncn zijn so mberder in hun toonzetting. Zij analyseren al1erlei problemen en geve n analytische

oplossingen. Ze mis sen het ongedwongene van
de Surinaamse vrouw.
Wetenschappers in Suri name schrijven rclatjef weinig. Hi ervoo r zijn diverse mitigercndc
omstandi ghede n aan te dragen: grote werkdruk ,
wein ig kanalen om te publiceren, gee n st imulans daartoe etc. Toch is het van belang dat cr
naar wegen wordt gezocht om wetenschappers
in Suriname aan Ie zetten lol het publiceren ove r
de problemen in de Su rinaamse sa menleving en
het aandragen van oplossingen. Het recept van
dit boek is vrij eenvoudig en toch geeft het een
boeiend doorkijkje in de Surinaamse samenleving. Waarom wordt dit recept ni et herhaald en
worden er geen interviews afgenomen van versc hillende andere personen uil de diverse
gremia van de samenleving ten aanzien van hun
opvattingen, wensen en oplossingen? Dit boek
heeft hiervoor een goede voorbee ldfun ctie.

Edwin Marshall

Peter Sanches met medewerking van Han s Ramsoedh

Signalementen

E

r ve rschijnen jaarlijks veel publicaties
over of in ve rband tol Suriname. De belangrijk ste publicaties worden in dc rubriek Re-

cellsie.\' besproken. Dl.!ze rubriek ka ll natuurlijk

nooit vo ll edi g zijn. De rubri ek J?eccnfe publicaries biedt in dat o pzic ht ecn vo ll ediger o ver-

z icht .
Toch blijven c r publicat ies overdie o nder de
anndacht V;lIl de lezers geb ra cht moelen worden , d ie ni ct passe n in de rubriek recensies maar
bc lang,rijk genoeg i'ijn om aan te Slippen. Deze
zullen in het vervo lg worden opgenomen in de
nie uwe rubriek Sigllolemellien. Hi erbij za l nadrukkelijk ook aandacht worden besteed aan
nieuwe media en in het bij zonde r het in ternet.
Publ icaties di e te vinden zijn op hct internet zuIlen in de toekomst ee n steeds belangrijkere rol
gaa n verv lIll en oo k waar het de S urinami stick
betreft. liet eni ge nadeel dat hi eraan kl eeft is dat
de dOC1I111cntl.! Il meesta l s lec ht s voo r een bepe rkte tijd op het nett e vinden z ijn en na verloop
va n tijd verdw ijnen. Dit maakt het a ls na sla gwerk 1110cil ijke r Illaar de redac tie kan deze o nt w ikkelingen niet nege re n. De lezers wordt
daarom élanbevole n deze doc um ent en naar de
e i g~ n co mput er te downl oaden .
Ee n g roo t aantal vall de doculllenten op he l
internet wordt a.angcboden ,lis zoge nanmdc
portable documeJII./órmat (pdt) bestanden. Dil
biedt onder a nd ere al s voo rdeel dat hc t document ge leze n kan worden op deze lfd e manier
als de schrij vc r(stcr) hel document heeft gepublicee rd. I-I etlllaakt dan niet uit ofdc lezer(ster)
bij voorbeeld een tekstv(!r\verke r heeft geïnsta lleerd of a ll e lett ert y pes o nd ersteund worden en
of tabell en en de rge lijke goed wo rd en weergegeven. Er zijn nog mee rd ere voo rdel en. alaaf

hel voe rt tc vc r om hierop in tc gaa n. Wel is het
zo dat voo r deze categorie doc ument en een
reader op dc compu ter geïnstalleerd moet staan .
De me es te nÎe uwe cOIl'tput c rs hebben deze cr
standaard opstaan . maar indi e n nodig kan dc
read,,1' vi rusv rij worden gedow nl oad van
http://www.adobc.com/acrobal .
Voor dc g(\(:dc orde wo rdt ve rmeld dat hel

ni et allee n gaa l 0 111 inlc rnCldoClIll1Cllten. maar
ook om andere publica ti es zoals tijd sc hrifte n,
boeken en papl.:rs.
Jo.\'.~.l'

A/her/us & Mmjoleinf! Boonstro (fálo \),
J-Jellly Dors & Gemeen/earchief Amsterdam
(tekst), Ijl! Kleine geschiede,,;''! WUI cic SllIvernij: Sporen ;11 A m ,\·ter{Jli fIl , KIT. Amslerdam
lOOl, ISBN 90-6832-5 17-5, 64 PI' .. prijs € 7,00,

In Am s terdam z ijn op vo ld oe nd c plaat sen sporen van dc Nede rland se sla vernij gesc hi edenis te
z ien. Albc rtu s Cil Boo ns tra laten z ich in spireren
door resu ltaten va ll ee n klein sc hali g archi efondcr7ock doo r medewe rkers va n het Gemee ntearc hi e f. A lbcrtll s portrelleert zwarte Amsterdamme rs op lacHties di e ve rba nd houden met
het slavernijverleden. Boons tra toont de gebouwen die in het slavcrnijve rlcd cn we rden gebruikt. Hel gaal o nder meer om de vo lgend e
IOCéllics: ht:1 paleis o p de Dam, he t huis Herengrac ht 502: de huidi ge a mbt swoning van de burgemeester. dc kerk van Ransdorp en hCI Spinhui s.
Hen ry Do rs sc het st de hi storisc he conlcxl en
geelt de betekenis va l1 deze spo ren aan voor dc
multi -e tni sc he sa J11 e nl eving. Het bock is vcrsc henen Il aar aa nl eidin g va n een mec ljari gc
mani fe stat ie ove r de gcsch ieden is van dc 'i; /avernij doo r Artoteek Z uidoo st/ Het Nieuwe Po-

Gso. Ttjdscllr{li 1'001' Suril/aamse TaaIkuIlde. Lellerkul1de. CffliuUI" en Ge.\'('l!iedelJis 2/ ( J) : /8 J- J89
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dium. He( resultaat was ook te zien op een expositie die van 11 januari tot 10 februari 2002 in
Artoteek Zuidoosf/I-Iet Nieuwe Podium werd
gehouden.

Site Boinski & Robert QIICltrone & I/ihll:~'
Swarl:::. SlIbsfr{{fe mul TooI Use hy BrawIJ

Tony A/ligne & Peilc LiclI. Ila ce, Politics, (llul
A.'iitlll Peoples of the Americtls: Le~'so "s mul
ThelJretical Jmplictllions, paper gepresellteerd
op de Anl/llal Meetil/g a/file Western Politica!
Science Associatioll, maart 1998, 35 pp.

Verslag van een onderzoek onder bruine
kapucijnerapen (Broil'll C{lpllc"iJ/_\~ in het natuurreservaat van de Raleighvallcn. Uit ondcrzoek is geb lekcn dat bruine kapucijnerapen in
het gebied van de Raleighvallen bij het zoeken
naar voedsel objectmanipuléuie Icchnieken verlonen. Verder maken zij veelvuldig gebruik van
gereedschap. De onderzoekers zijn van mening
dat onderzoek naar de manipulatievaardigheden van deze apen in Surinameondermeerzal
leiden tot andere, nieuwe inzichten over gereedschapgebruik en objectmanipllialie bij kapucUnerapen.
Het onderzoek is te downloaden:
http ://www,drs, wi sc, edu/heemskerk! go IdminelBoinski, Pd f

De auteurs gaan in hun bijdrage voor het congres in op het wel en wee van de Aziatische
bevolkingsgroepen in de Amerika 's. Zij zijn van
mening dat voor analyse van poliliekvoering in
de Amerika's nieuwe theorieën ontwikkeld
moeten worden die meer gebaseerd zijn op theoretische grondslagen die uitgaan van rasbewustzijn. De basis voor hun model wordt in
het paper uiteengezet. Zij beschrijven hoe de
politiekvoering door de Aziarische bevolkingsgroepen zic h in de Amerika 's heeft ontwikkeld ,
De ontwikkelingen in Suriname komen hier ook
aan bod en zo proberen de auteurs een theoretisch kader te on twikkelen.
De paper is te downloaden:
http ://www,providenee,edll/polisci/affigne/
Asians~ Amcrieas.pdf

Ca!,lIchillS ill Surillame: Ecologi['al COllfexts
aud Cogllifive Bases. AmericalJ Allthrop%gist
102,/1/:4 (decelllher 20(0),jJjJ. 741- 761.

De Tweede Ronde, Tijdschr{/i voor Iiferatl/l/1:
Caribisch IIl1n1fllel; jaargalIg 22. lil: J (hel:f:,"
2001), uitgeverU G.A. van Oorschal, Amsterdam. ISBN 90-282-1217-5, 192 PI'.. prijs

€10.75,
Margot val/ den Berg. /tfi 110 saf (rO/l tOl'lgo.
Ear(y Sranall in CO"I'/ l'eCOl'l[s /667 - /767,

Katholieke Universiteit Nijmegell. Nijmegen

2000.115 jJjJ

In haar doctoraalscriptie gaat Margot van den
Berg op zoek naar oud-Sranan teksten in verhoren en verslagen va n rechtszaken. Een bewerkt
verslag hiervan verscheen in Oso , jaargang 20,
nr. 2, november 200 I.
De script ie is te downloaden:
hup:J/home. hum. u va. n11 az/va nden bergm/
we bs ite/ ti les/webscri pt ie, pd f

Doorgaans dient alleen het vertaaldc decl van
De Ttveede ROl/de het thcma van de gekozen
buitenlandse literatuur. De rcdactie heeft na een
eerder uitstapje in 1984, dat was gewijd aan de
Belgische literatuur. besloten dit nummer te
wijden aan de . fl amboyante, sensue le literatuur
van Caribisch West-Indië'.
Suriname is in het nummer goed vertegenwoordigd, in het proza gedeelte door Thea Ooelwijt, Chitra Gajadin, Mala Kishoendajal en
AnncJ de Noré, en in het poëziedeel door
Bernardo Ashetu, Antoinc de Kom, JOhll Lc efmans en Jit Narain.
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NieoJe Duplaix & Marc),al Lil/gaan! &
Clal/diJle SakimiJl, A Su/'vey (~l Kabtll'i Cl'eek.
IVex( S",.;'llIme. allll il.\' COIISCJ'JllIIioll Impli-

I11 c nt cn

over andere ond crw erpell dan !;:Ial

0111

[le t taalgebruik van dc Ncdc rlnnd se koloniste n

vast te stell en.

calio/l.\'.

R<lpport vall de bCt1I<l llldc otlcrspecia!ist Nico!c
Duplaix over de !~e folll s talldi gh edcll va n de
rClJzcnrivierottcr in Kabmi Kreek in Wes t-Suri name. Ecn beschrijving va n dc otterpopulatie en
de gevaren voor hun habitat als gevo lg va n de
economische activiteiten in het gebied .
Oe stlldie is IC raadpl egc n via de index pagina vall dc webpage:
ht \ p:!/ WW\\'. .2 does toe k.com/S ti ri n <lme/Reports/
Kaburi %20Report/Contents.html

.J.

\'011 DOI/.'\eJam: 011 Ihe Voclibu/mT of 'he
DUldt in TI!e;J' Sevellteelllh-Cel1ll11:J' SOlIlIl

A mcl';cllIt C%llies. il/: AI/Jleke Prins, Beuina
BI"(IJl(II. TilllOlhy Sle l'ells en Thomas 51/(1111/011
(eds.).· TlU! LUir COllllfries alld the NeH'

WOI'h/(s)·. Ullil ,(',.si~\' Press ol All/erica.
LOl/hwl/. MD JOOl}. 1'1'.49-59. ISBN 0-70 181945-2. pril' US S 40.110.

Het artikel kOlllt voo rt uit een paper dat in 1996
is ge presenteerd op cic achtste llllcrdi sc iplinaire
conlerclltic
over
Nederlandse
Studies
(Net herial/rlic Silldies) in New Vork . Aan hel

einde V<l n de zes ti ende ecuw vesligden de
Nederlanders een reeks handelsposten op dc
Hoorde!ijke en oostel ijkc kusten van Zuid-A merika. Een aanta! daarvan ontwikkelde zich lol
plantagekolonies. Andere koloni es werden ve rove rd. In zijn artikel gaal Van Donse!aar in op
het verschil in voc <lbulaire va n de Nederlanders
in deze ge bieden met diL: van hel moederland ,
Van Donselaar co ncludeert dal hel vocabulaire
van deze koloniSlL'1l ging afwijken van het in
ontwikkeling zijnde standaard-Nederlands. Literatuur ovcr dit onderwerp bestaat ni et en
daarom pUlle de auteur uit oude boeken en docli-

Cordoll Dl'o))(JI: Tlle Civil Sel'l';('C ;11 Laliu
Am el'Îl'a am! Ihe Cal'ibbellll. Siltutliou fUHf
F"ture Challellge.\': The Cal'ibbeall Pc/'specIÎI'e. /Vorkillg Popel: IDB Regiol/al Po/hy
Dia/oglle. oklO!Jer ]()()/. 39 jJV

De auteur zet de ontwikkelingen billl1 ~Jl het
ambtenarcnapparaat va n Barbados, de Baharnas, Guya na, Suriname, en Trinidad & Tobago op cen rij . Drapcr sc hetst de ontwikkelingen die in dc <lmbtcnarcnscctor in deze landen gaa nde zijn om te komen tot duurza me hervorming van dit \Vél lcrh oofä voo r dc nationale
econo mieën van deze land en .
De paper is tc downl ondcn :
http://www .iaelb .orgli nli D RP/ In g Ics/Rcd 51
Doc ul11 cnls/Draper I.pelf
EI.\'. Bl'a:i!iall Preseuce iu Ihe
Glliallas: Jmio VI 10 JOlÏo Figueil'l!(lo, 180 7-

Ro/alld
/985.

ReI'i.\'(({/ Rl!\·iell'

(1999).

1//:

Anikd

In

!lIlenllJleric(II/(J.

]9

1-4.

het

tijdsc hrin

Rel'ista/ Re \'/'el1'

{1I(rramericmw, waarin Ely ingaat op de bui-

ten landse betrek kingen V<ln Brazilië met (ie dri e
Guya na ·s. H ij ontzenuwt dc myth e val1 het zogenaamde Bra ziliaans imperialisme en is van
mening dal Brazilië hel Ca ribi sc h ge bied eerd er
ziet als een bron van gevaa r dnn als eell ge bied
voor territorial e expansie. De Brazili<li1n sSurinaarnse betrek kin ge n uil voo rnamelijk de
periode 1975- 1985 worden be licht. Bovendien
laat hij zien hoc de Brazilianen tege n Suriname
aankijken. Ely prese nt ee rt een aa ntal aardige
nieuwc gezichtspunten vnn dezc relatie.
Het arlikel is Ie downloaden:
htlp :I/WWw.sg .inter.ed ul rev ista-c isc Ia/voI u111c29/cl y. pdf
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Cam! Ferdil10lld (eds.). Jobs, Gel/del" al/d
Smal! Enferprises iJl fhe Caribbea1l: Lessomi
[rom 8arbat/os, Suriname {/lul TI'iJlid,ul (/lul
Tobago. Series Uil Walll en:') EI/ lreprenel/ r.\-hip
Developlll ent anel Gel/der in Enlelprises WEDGE. Workillg Paper No. / 9.200 / , /11/e/'llaI;cJll al Labour Orgall i:al ioll Cari bbean O/Ilce.
/22 PI'.

Dit paper bes tudeert de problemen di e vrouwelijke o ndernemers onderv inden 111 dri e
Caraïbi sc he landen. Hel rapport is voor het
grootste gedeelte ge baseerd op secundair o nderzoek (secolldm y resea rch) en o nd erstree pt
de noodzaak van meer onderzoek naar dit onderwerp in andere lan den va n het Ca raïbi sc h
ge bied a lsmede naa r d iepgaander o nde rzoe k in
deze dri e landen uit gaande va n prima ir 011derzoe k (priJ//mT research) me t ma nne lijke en
vrouwe lijke ond ern emers. Wat Surinam e bctre ft st uitte de ond erzoekers op we inig documcntati e o ve r vromve l ij k o ndern eme rsc hap.
Het rapport is ee ll sam envoeg in g va n dri e deelrappo rten ovcr de landen di e doo r versc hill ende
co nsult ant s z ijn sa mengeste ld . Het deelrapport
over Surin ame is gesc hreve n door Viri ya la Rao
en is in hel paper opgeno men. Carol Ferdinand
kwam op bas is van deze deelrapporten tot ee n
aanta l conc lusies .
Dc studi e is te downl oaden:
http://www.i10. org/pu bi ic/eng l ish/
employmcnt/cnl/scd!download/wp 19. pdf

Marieke Heemskerk, ~farooll Gold l\1iller.'i 1II1l/
l11in;ng Risks iu ,he Surillame Amazoll ,
CU//1/ral Survival Q//al'ferly 25 (2000). 1//: / ,
Special Issue: 'M ining I"digenou.'! Lands: Ca ll
hJlpacts all d Bell efits be Recollci/ed ? '. Saleem
11. A/i & Larissa Be//I'e/ldl (eds.). PI'. 25-2 9.
Artik e l in het tijdsc hrift Survival Quarterly over
de goudmijnbo uwéJc ti vit eilcn in hel Surinaamsc

binnenland doo r de lok a le Marron -po pula ti e en
de geva ren di e er bes ta an te n aa nz ien va n O.a.
kw ik vervuilin g.
Het artik e l is te raadpl egen:
htt,, :!!www.cs.org!publicali ons!CSQ!25 I!
hee mskcrk. htm

Jttfarieke
H eemskerk.
Do
fllfe,.JllifioJllll
ComJllodify Price.'· Drh'e Natul'lll Resource
Booms? All Empirica! Alln!)'sis ofSmal/-sclile
GoM MilIiJlg ilJ Slifillllllle, Ec%gica/
Eco l1 omics.

Dit artik e l beschrijft de betrekkelijke in vloed
va n Inrerna ti o na le grondstofprijzen en nati onale economi sc he on twikk elin gc n o p de plotselin ge stijgin g va n ac ti virc ite n in de goudmijn bo uwsecto r. De a ut eur komt o nd er andere tol de
ontdekkin g dat lo ka le ont w ikk e lin gen mogelijk
zijn di e leiden tot ee n plo tseli nge o pl ev in g va n
deze industri e. ll1 aar di e los staan va n ontw ikkelin ge n o p dc interna ti onal e prijslllark t.
Het art ikel is te downl oadcn:
http ://www .drs. wi sc. cdu/ hee m skcrk/ go ldm i ne!EEproof. pdf

Ma rieke Heemskerk & Gm y Peler:WIl.
De[oresfafioll ((lul FOI'est Regellerarion Followillg Small-Scale Gold Millillg i" (lre Surillllllle AmazoJl , Fo undal ion Jó,. EIJ vi ro ll mental COllservalioll, El/virolll1l elltal COl/servalioll 28 (200/). /I fC 2. pp. 11 7- / 26.

A rtike l in Environm el1w l COllservatioll over de
gevo lgen va n o ntboss ing en de daaraan gerelatee rd e problemati ek a ls gevo lg va n de
go udmijnboLiwacti vite irc n in het Su rin aam se
binnenl and .
Hel art ike l is te downloaden:
h (lp ://www. d rs. wisc.edu/hee mskcrkl
goldmine/ EnvCo ns. pd f

Signa lelllel//{!1/
All/leke .JesSelll'Il & Allc/reu' Ka/mw. Brellk;'Ig
J;'OIll Isolatiofl. SUrill(fllle ',s P(frt;cipal;oll ;11
Ref.!.iolllllllltegrlltioJl Illifiati",!.\", Thc Ins/i/II/e
J(JJ' {he Ill/egratioll l?F Lmill !lIJ/erica aml /he

Carihheal/ (IN7;/L). BI/el/os Aires ]()Ol. ISBN:
950-738- IIJ-II. 41 PfJ.

DL": autcurs bcsprckl:n in deze studie de stappcn
di e Suriname in de jaren negen tig heeft ondernomcn om zijn regionalc iso lemcnt te doorbreken cn aansluiting te vinden bij eCIl aa ntal rcgionale org,lIlcn 70élls dl' Alncrik aanse Vrijhnnd clszol1e (FTAA) il1 1994 cn de Caribische
gemee nschap (Ca ri com) in 1995. De auteurs
stellen dal de polit iek Surinamc nog in onvoldoende mate is afges tcmd op de regio (zowel
economisc h als politiek), waardoo r hel tot nu
IOc nmnve lij ks de vruchten heeft kunnen plukken va n dl' regionale salnenwerking.
Deze studi e is t ~ downloaden:
http :// w v,,' w. iad b. 0 rg / int a II r II b I i cac i () n esl
jcssen-katol1a O P I O. POF

AI/I/eke ,lt!SSC'1/ & EI/I/;o Rud/';gl/e::. rhe
Cnl';bbeau Commuuify: Facing fhe CIIllIlell!:e..· of Re/.:imwl (Iud Globlll lutegl'lItioll .
rite Ills/ifll/e '/;)1' /lle III/eg/'lI1;ul1 uf La/il1
All/erica lI//{1 {he C{/J'ihhcclII (JNTAL), 'f.'á shillglnll D.e /999. Occasiul1al paper J. ISBN:
950-738-01W-9. 104 PI'.

Suri name is sinds 1995 lid va n dc Cari bische
ge nlCensc hap (Ca ri com). Cariconl is een van de
oudste regio nale arrangementen op het wesle-

tijk halfrond en was lOt dc in wcrk ingtreding va n
dc Ameri kaa nse Vrijhandel szo ne (FTAA) de
groo tste. Maar naa r economische en geogra fisc he term en ge meten is hel hel k Icinstc arrangeme nt. In Surinam e is Ca ri cO Ill onder d e bevo lkin g nog steeds een grote onbekende. Voor
geïnteresseerden in Cari col11 vormt dcze studi e
een n'JOoi overzicht. Ingegaan wordt op ve r-
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schillcnd e belangrijke thema os . bijvoorbeeld dc
vraag orde oprichting van Caricom heen beantwoord aan de ve rwachti ngen van de lidstaten:
hoc regionale integra ti e Cnricol11s doel tot succesvoll e opname in de globale economi e kan
vc rwezl.! nlijken en c/(: problemen vall de
Ca ribisc hc cconoll1ie0 n en de kleine binncnlandst.: markten di e de in\er-Cari com llilndel bl.!moei lijken.
Deze ::'\lldic is Ic downloaden:
htl p: ll www. iadb .o rg / il1tal / pub licacioncsl
jessen-roelriguei' .pelf

Ferglls A1(1f:ka.l~ Los D ere{'/w.\· (/e los Pueblo.\'
Ind(r:i!lIl1.\· en lJI Si.\'tel11l1 hlll'l'I111tiOtllll,
A PRODEII AsociO/ioN Pro DeredlUs /-I/muil/os
ell FIDil Federa/io/l IlIle/'/l(l(;olJa{ de Del'ecJlOs
IlulI/al/os. Uil/a /YYY. Uis/rihu/ie 1'001' Nederland: II ~J(f' Legal Puhlishers, Pos/hus 3/(}5/,
6503 CB Nijll/egCil. 457 fJf!.

De rechten va n inheemse bevulkingen staan hel
laatste decenniulll zO\l/e l nationaal als internati onaal stev ig in de belangstelling. Nie t in de
laa ts le plaats door de inzet va n betrokkenen
zelf. dit.: hun gemarg inal iscercl e positie in dc samenleving meer da n 7iJt zijn en opkomen voor
hun rech ten. In La tijns-A merika. wnaronckr
Suriname. 1~\ICn actiegroepen de laatste jaren
veel va n zich horen en zijn zij zee r act ie !'. Dat is
niet verwonde rl ijk. wa nl dc inheemse bevolking kéllnpt op allerlei gebied 111~1 een
achterstandsposi ti e. Deze groepen worde n O.a.
ged iscrimineerd en hebben gee n rech t op dc
grond die zij al ee uwen bewonen en bewerken,
!-t oewel bet bock in eerste instantie gesc hreven is voor inheemse organisati es die aeti efzijn in deAmcrika·s. is het ook handig voor
di cgene n di L": ke nnis wilkn IlCIl1Cn va n rccht e n
van inhecrnsen. O fschoon het hie r ni et gaat om
een studi e die direct betrekking heeft op Suriname, is het vOo r de Surinami st iek wel van be-
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lang. Het gaat 0111 ee n he ld er gesc hrcven studie
di e de weg w ijst langs hel in terna tiona le syslecm en aangeeft we lk e rechten inheemse g roepen hebbe n cn welke on tw ikk e lingen e r plaatsvi nden die deze groepen mee r besc hermin g
moeten bi eden.

Na de succesvolle pubfit,;(lI ie Beeldende kUlls! JIJ
Suriname. die In 2000 we rd herdrukt en hel
stamsgesc henk vormd e van de preside nt en de
voo rzi tter van de Nalio lla /e Assemblee va n Suri-

name tcr gelege nh eid va n 25 jaar staatkundige
onafllankclijkhl.: i<L wordt nu de kll nst op de Nederland se Antill en en Aruba onder de loep ge no men. I-Iet twee ta li ge bock (Nederlands cn En-

DOl/ga i Mar/ill & Christilla Biehesheimer &
Jrmine T. Pel.f it. Goverlllllu:e in SlIrinllllle. Sector Swdy. Inter-Alllerican Development Ballk
(/DB), Washil/gtol/ D. C. apri/2001. 18 7 PI'.
GO I'em Gl1ce ill S uriname is een adviesrappo rt

van de Inter- Amcrikaanse Ontwikkelingsbank ,
waarin de kwa lit eit (orbetc r gezegd het gebrek
daanw n) va n hct bes tu ur in S uriname onder dc
loep wordt genomen. Hel kwaliteitsoordeelmct
aa nbeve linge n bel l'en de sec to ren bestuur,
grond we t. de Na ti o na le Asscmb lee. finan ciën.
justitie, lokaal bes tuur, maatschappelijke groepeil (('ivil soci ety) en corruptie . Dc bevindingen
in dit rapport z ijn sterk inge kleurd door de soc iaal -economi sc he. politie ke , best uurlijke en
more le c ri sis aan het c ind van de jaren nege nt ig.
Hel ge renommeerde internationalc ratingsbu reau SIO I/dard & POOl';; (S& P) heeft inmiddel s in januari 2002 het eco nomi sc h vooruitz icht va n S urinamc bij ges te ld door het land va n
d e credit waleh te veT\"ijderen e n te kwalificere n als financieel stabi el.
In I DB-rapport wordt niettem in op heldere
wijze duidc lijk ge maakt dat S uriname vcr verwijderd is van het ideaa l va n good goverl1Gl1Ce
en ee n cÎl'il society.
Deze studi e is te down loaden :
www.iadb.org/rcg ions/rc3 /govcrnan ce. SU.htl11

Adi Mar/is & Jelflf{ferSmil. AR TE. Bee/tlende
lillll .\·/l'llll de Nel/erlaudse A II/illell en Aruba /

DUlcI, Caribbeall A r'. KIT. Amsterdam J OOl .
ISBN 90-Mi32 -514-1!. 144 PI'" prijs € JO,OO

gels) begeleidt een uni eke tentoonstelling
we lke in dcccmbcrcnjanuari in het TENT Cen[rum voor Beelden de Kun st In Rotterdam tc

zien is geweest en tot juni 2002 reist naar
Trini dad, Curaçao ell C uba . In hel boek zij n ook
A ni i 11 iaa nsc kunstenaa rs opgenomen waa rva n
de wortels in Suriname liggen. Dit maakt hel
boek voor Surinamistcn ook interessant.
Hortanee Brou wn, Kin g Lie-Kwie, Tony
Mon sa nto. Fe/i x de Rooy en Erw in Kranenburg
zij n of in S uriname geboren of hebbe n
Suri naamse ouders. Het bock sc hels t de on twi kkelin g va n de bee ldend e kun st op de Nederlandse Anti ll en en A ruba, di e o ve reenkom Sfen
vcrloonl m eI di e va n Su riname . en gecft de inv loed en co nt ac lcnl11c t de reg io waaronde r S uri name aan. Hel is CCIl prachtig vo rm gegeven
boc k met 120 afbee ldin ge n in kl eur en tien in
zwa rt/w it. Hel is een aanmder voor hel k un stminn ende p ubli ek. Een minpunt vo rmt we l dat
in de Enge lse ve rtalin g Suriname co ns lanl
Suri nam wordl genoe md terw ijl het land rceds
jaren in internati onal e fo ra de naam Surinamc
vocrt. Dir had door een oplettende corrector verbeterd kunn en wo rdell .
U::iel Nogueira. Thc Illfegrllfioll MOl'emellf jn
llf Cro.\·srolUJs: Towart/s a New
A pproilch of Illlegrlll;on . The Ins/i/we jàr fh e
Inlegrarioll ofLatill America al/ d fhe CClrihbeall
(INTAL), BI/el/OS Aires 1997. Workin g paper I.
fh e Cliribbcllll

25pp.
Nog ue ira hee t! ec n studi e gC lnaakt van het
Caraïbi sc he in legrati eproces. Hij staat s til bij

Si gl/a (e!IJi! I! 1('1/
het ontsta;:!11 van dc Caribische gemeenschap
(Caricom), hel Caribisch Bekken Initi atief
(eB I), hd Noord-Amerikaans vrij handelsverdrag (NAFTA), dc Associati~ va ll Caribische
Staten (ACS) en de Ame rikaan se VrijhnndelsLone (FTAA), Ilij komt o,a, tO! de conclus ie dal
het integraticproces wamvoor Caricolll verantwoordclijk is zijn grenzen heen bereikt. Een
nieuwe aanpak van integratie is vereist. maar
het is nog onduidelijk welk model uit hel oude
intcgraticsystec1l1 zal verrijzen, Belangrijk in
dil gehee l is ofde Caribische statcn hun economieën kunncn hervormcn vall eCIl import substitutie model nnar ccn mccr gediversifiecrdc,
I-Iel rapport is te downloaden:
http ://www. iad b. org/illta IIpub Iicac iones/
Nogueira.pdf

IS7

VoortS kOllll Uil de bundeling, zoa ls .los de
Roo in zijn bespreking in hel dagbl:ld 7/'0/111'
terecht opmerktc. duidelijk tot ultdmkking
waarom de discus:-óie over het slavernijverledcll
op de Nederlandse Anti llen en Aruba niet zo'n
prominente rol inneemt als in bepa:!lck
Surillnamse krin ge n. Het lezell vaJl de bundel
geeft stortot nadenken over uvcrccnkoms\cJl CIl
versch ill en in o.a. gesch iede ni s, cultuur. ta:ll en
belevingswereld va ll eell rijksgenoot en ecn
voormatig rijksgenoot die allebei worste lclllllet
het vinden van eCIl duidelijke toekomstvisie.

Chall Sm/lokhi. A Sl'ClIl'i~)' Reform Pl'ogram.fá,.
the CaribbcclII: Suriname as a Cllse S'III~r.
Cel/ter ./Ó,. //ell/i.~p"eri(' D{fél/se Studies, Research alld Edl/('(f/j(JI/ in De.fimsf.:' lIIu( SeclIl'i!y
StIldies (REDES JOO!). 1V1IShillg/OIl
lJIei
JOO'- 17 PI',

oe

Wim Ril/gers (s((lI/eJls/el/el). Tropeflllla/: 100
jaar Alltilliamae IIerte/kull.\". COllfacl. A II/Slc:'l'dalll JOOl, ISBN 90-1S4-9648-J, 637pjJ., prii'

€ J 1.72,
In de reeks bloemlezingen van uitgeverij Con~
tact is 11[1 Mali/a SraJ/an nu TrojJell/aal verschenen. Het is net zoals Mali/a S/'lII/{I/I een j lIwccltjc
en eClllllust voor elke liefhebber va n Caribische
IitcratuuL In zij n in leiding maakt Ru\gcrs duidelijk dat de bewoners van wat eerst de Nedcrlandse Antillen heette zich eigenlijk noch Antilliaan noch Nederlander voelen. De gcza menlijke geschieden is word! slec hts via dc
kolonisator gc:dec ld cnl11en voelt zich allereerst
ei lander. Een soortgelijke ontwikkel ing zien wij
terug in Suriname mei zijn verschi llende etnische groepen, waarbij de ontwikkeling van een
nationaal besef met eell gedeelde geschiede ni s
en toekomst nog in de kinderschoenen staal. Een
andere overeenkolllst is de haat-licfdevcrhouding mct Nede rland, die onder Surinaamse intellectuelen eerder tot uiting kwam dan bij de
rest van de bevolking.

In zij ll paper gaat Santokh i. cOlllm issaris va n
pulitie, in op dc ontwikkeling van het ve iligheidsbeleid in Suriname În de afge lopen twee
deccnnia. I-lij onde rzoekt onder andere de on\~
wikke lingc n binncn het Korps Politie Surinallle
(KPS) en de hervorming van hel KPS na de periode van de militaire dictatuur. Er wordt ee n
korte schets van de periode 1975-1980. maar cr
wordt voornamel ijk stilgestaan bij de periode na
19RO< Het is de eerste keer dat een hoge
Surina amse politiefunctionaris ingaat op dc gevo lgcn van de stamsgrecp V<lll 19 ~O op het
politieapparaat en dc naweeën hi ervan voor hel
KPS,
De paper is Ic downloaden:
hltp://www 3 .l1dll,cdll/ehds/R EDES200 II
Papcrs/Bloek I!
C ari bbean%20Sec Ll ri Iy%20 Pa ne 1/
Sa ntok h i.C ari bbcan %20Sccuri t y%20 Panel. n r
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Peter Souche:.; meI medewerk/llg

!Imll SilO ,ç Billlilmlit: Suedlill'lI-Dehipcrsad.
Official Stllti..·tÎc..·:-,· (IIu! Stllti.'1ticÎlms. Conferen-

'ie Stllti~'1iqfle, Del'e!oppemell' et Droil.\· de
I'I-/omllle. M0l11rellX septelllber 2000.9 pp.

Korte bijdrage aan het congres. Er wordt , zoa ls
dc titel al aangeeft, ingegaan op het mi sbruik
va n statist ieken en statist ici. Er worden o.a.
voorbeelden gegeven uit de Surinaamse praktijk. Er \\lordt stil ges taan bij de kwestie van de
ondervoedi ng van Surinaamse kinderen die onder de eerste regering Venetiaan heeft gespeeld
en bij de problemen die het Algemeen Bureau
voor de Stat istiek (ABS) had me! de regering
Wijdenboseh.
Het document is Ic downloaden:
hLI P://www.stali stik .adll1in.ch/abou t/in ternat jona I/sno _ fi na I-'Japer.doc

A nge/ic: Sel/s . •Nlellslw/J, heit/eli, slaaf'. Nede/'Illllt/se vi.,,'ies op de wereld rOlll! /800. SDU
Uitgevers. Den [{aag lOOI. ISBN: 90-1208856 -9 (diss.). prijs € 18.11.

Onderzoek naar koloniale beeldvorming kreeg
een belangrijkestimulans door de stud ies van de
Amerikaans·Pa lestijnse 'cultuurcriticus' EdwMd Said, Orientafisl1I uil 1978 en Culwre alld
imperialism uit 1993. In Mensaap. heiden, sltl(~f
slaat centraa l de manier waarop rond 1800 Nederlanders in woord cn geschrift hun gedachten
over niet-westerse culturen fonlluleerden. De
beschrijvingen, vcrbc.cJdinge n en kennis waren
inzet van een aanta l debatten. Hierbij ging het
doorgaans om de plaatsbepaling van de 'ander'
ten opzichte va n de Nede rlander, Europeaan of
westerling. Aan de hand van drie op zic hze lf
staande debatten, het "aap ' ·, het zc ndings- en
het slave rnijdebat geeft Angelie Sens een
dwarsdoorsnede VHn Nederlandse reflecties en
visies op de buiten-Europese wereld. De categorieën mensen ('dier-gelijke' weze ns, niet-

,'{lil

Haus Romsoedh

christenen en slaven) die În deze debatten de
revue passeerden hadden rond 1800 één ding
gemeen: het waren (nog) geen complete mensen. In het 'aapdebat' bogen wetenschappers
zich over anatomische en fysieke kenmerken
"an mensen en mensapen om dc grens tussen
mens en dier te bepalen. Theologen en chri stelijk geïnspircerdcl1 trachtten in het zendingsdebat dc grens tuSsen de beschaafde en de
onbeschaafde mens vast te stellen. Een geijkt
middel 0111 die grens te overschrijden was
kers tening. In het slavern ijdebat was een slaaf
nie t alleen een mens. maar kon hij, althans in
theorie, met dc nodige hulp en leidi ng een volwaard ig lid van de maatschappij worden.
Wat de au teur in deze stud ie vooral wi l laten
zÎen is de plaats van niet-westerse culturen en
volkeren in de Nede rlandse koloniale beeldvorming rond 1800 die tot uitdrukking kWHITI in
fantasierijke beelden en stereotypen.

Sally Price. Primitieve kUflst in de be.'icllllllftie
", ...cld. Kf7: Alllsterdalll ]002. ISB N 90 6832
51] 4.1 76 pp .. prijs: € ]0.50.

Na een periode van lang wachten is de Nederlandse vertaling verschenen va n PrimiliveArl in
Cil'ili::ed Places . De auteur heeft met dil bock
een discussie opgang gebracht over de criteria
voo r de beoordeling va n niet-westerse kunst.
Mag dit wel het predikaat dragen va n primitieve
kunst? Sall y Pricc put in het boek uit haar rijke
ervaring met de Marroncult-uur in Suriname. De
Marrons afsch ilderen als eenvo udi ge re, naïeve re ve rsies van wes terlingen, onderworpen aan
dezelfde oerdriften maar minder belast door het
ve rni s va n de beschaving doet geen recht aa n
deze vo lken. Zij laat in het boek zien dat de
Saramaka·Marrons zelfheel nnders praten over
kunst en estheti ca dan het beeld dat in de literatuur over hun kunst wo rdt gcschetst. Zo strookt
de reputatie van Marrons als sterk symbo lisch

Sigl/alell/cnTen

ge ri c ht e kun ste naars ni et met hun e igen bcdoel ingen en ideeë n. Oo k he t sam ensme lt en va n
indi v idu e n tot een co mpos iete Marro nkunstenaar is ecn voo rbee ld van ee ll mi sva ttin g.
Pri ce voorzag de Nederlandse verla lin g van
ee n spec iaal gesc hreve n voorwoord waarin z ij
in g aat op dc huidi ge stand va n zaken van deze
di sc uss ie . Duide lijk wordt dnl s inds de ve rsc hijnin g in 1989 ee n on tw ikkel in g o p gan g is gekomen 0 111 and ers te s pre ken ove r ni et-wes te rse
kun s tvoorwe rpe n maar dat er nog een lan ge weg
is te ga an voord at daad we rk e lijk spra ke is va n
ee n Illultic ulturel e benaderi ng va n hel begrip
kun st. De c ulture le co nditi o nerin g is nog steed s
voornamelijk westers bepa ald .
Sficlllil/y, Plan!Jlfreoll SI/ril/ome. A-'leeJjllrefl
Ofltwilike/iflgsplllJl 2001-2005. Paramaribo

]1101. ]68 PI'.
N a dc Tweede Were ld oorl og is ec onomi sc he
pl annin g ee n be lan g rijk ond erd ee l geworden
van het bele id om eco no mi sc he o nt w ikk e lin g
op ga ng te brenge n. Het we lvaartspl an. ee n ti enjarenpl an ell twee v ijfjaren pl ann e n zage n het
I ieht voor de ona 111anke l ijkh e id . Na de On<l111an kelijkh e id krege n wij ee n l11 ee lj arell olll w ikk e~
lin gsprog rallll11a die door dc coup van 1980
we rd o nd erb roke n. In de jarcn '80 zijn oo k ve rsc hill end e econ o mi sc he plannen geprese nt ee rd

waa rva n de uit voe rin g va n ko rt e duur was. De
gro ndwe t va n 19R7 voorz ie! in ck prese ntati e
VJ n een I11 cc lj arcn eco no mi sc he v isie. Na het
ve rspillin g be le id o nder de rege rin g. Wijdenbosc h werd ex tra be langs te llin g uit ge kek en
naa r hel ni euwe Mee lj aren Ontw ikkc!in:sspl an
(MO P). N iet a ll ee n omda t deze ri chtin g moe t
geven aa n hel be le id o m uil de eco nom isl: he c ri ~
sis te ko men, maar oo k o md at he t planbureau
had aa nge ko ndi gd dal in tegenstellin g to t hel
ve rl eden de civil society betro kke n zo u wo rd e n
bij de ops tellin g va n het MOP. Hel prog ramma
moe t de be1cidsri chtin g aa ngeven. maar voo rts
ee ll lIit voe rin gsdoc Ll111 ent wo rde n. doo r enerz ijds de lan ge termij nv is ie tc prese nt ere n en a ndcrz ijd s deze te vertalen in uit Ic voeren j aarpl a nn en. In het MO P worde n zoge naa mde stra teg ische doelen ge fo rmul ee rd . Sceptic i zage n
hel MO P met lede oge n tege moe t gez ien de ncgati eve ervarin g met ond er and ere de be le idske uzes. finan c ierin gs ha a lbaarlle id. re nd ement
en uÎ\ voe rin gsca pac it c it. Na de prese nt atie is
va n ve rsc hill end e kant en kriti ek losge barste n,
o.a . va ll parle mellt ari ërs en vu n de Vereni g in g
va n Eco nom is ten. Be langrij kste punt van krÎ ti ek is dat hel c ijfe rm ateri aa l o nd eugde lijk o r
ac ht erha a ld zo u z ij n.
Het MOP is te raadpl ege n Clll e download en
op de index pa g in a va n het Planbllrc<lu :
111 t p:l/\vww. r! anbu rea lt . netllll op% 20 fï na I.hIm
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Berichten & Commentaar
I BS-COLLOQUtU,\ t OP 23 NOVEMBER 2002

aan honderden men sen dcclnamen en aan het
eind waarvan toneel stukken van religieuze

De Verenigi ng Bcthesda .::n cle Sti chting IBS
organiseren op 23 november 2002 in het
Soeterijn th eatcr va n het KIT te Amsterdam het

strekking werden opgevoerd. Jnan Adhin. die
op Ornamibo we rd gebore n op 24 januari 1927 .
kreeg hel Indiase cultuurgoed du s met dc papl epel ingegoten. Tegelijkertijd daagde bij hem
door zijn lidmaatschappe n vall organisaties als
dc Liga va ll Hindostan ï s. Jagri ti , Hindustani
Nawyuwak Sabha en 11<1\uurlijk ook dc Verenigde I-lindostaansc Part ij al vroeg hel bcsc fdat
dc I-iindosta ncil een vo lwaardige Surinaamse
bevolkingsgroep vonnden , mei een eige n
Surinaamse variant va n wa t in oorsprong Indi-

jaarlijkse I13S-colloQllilllll. I-Iet za l gewijd zijn

aan het thema LCfJf'a;1I SlIrillall/e. In 2003 za l
da arop aansluitend hel therll31lummcr van Gso
over Lepra gaan. Ee n aantal aute urs is reeds
aangezoch t voor dc art ikelen in het themanumll1er. maar de rcdact ie staat open voor n1cer
bijdragen. Gelieve hierover contact op te nemen met:
w.hoogbcrgen((t}fss,uu.nlof
hans. ramsoed h((f pa.han. nl .

mis cultuurgoed was.

1-1 el was Jnan Adbin ook die al s de naoorlogse ideoloog vun dc V H P. de aan de Rig-Veda

I N MEMORtA~t JNAN ADtrtN

Door Michiell'(ffl Kempen

Het onve rwachte ove rlijd en van Jnan Hansdcv
Ad hin op 16 januari 2002 in Leiden, is ongetwijfe ld voo r ve len een schok geweest. H ij werd
net geen 7S en dat is naar menselijke maat niet
bijzonder oud , maar hij hee rt zijn leven gevuld
met een werkzaa mheid die voor vie r volwassen
mannen mag lellen. Er stond gee n maat op Adhil1. Na J.r. Kaulcsar SlIklIl ( 1900-1980) is cr
geen enkele Suri namer geweest die zic h zo
breed voo r de emancipatie va n het I-Iinclos ta,I I1 SC vol ksd cl.! l hceft ingezet. Ik sc hrijfhlcr
bewust 'Su ri n~lIner' cn ' Hindostaanse' in één
zin. want Sminamcr en Hind ostaan voelde hij
zich voor de vo lk: honderd procent. Hij was
daarmee kind van een nieuwe ge nerat ie. Zijn
va der, Ram Adh in - geboren rond 1876 in India
nabij A Ibhabad, en overleden in 1943 -, organiseerd e op pl anlHge Ornamibo (in het Sarnami :
Nai nibog) in hel toenmalige district Bove n-Para
Sa t n<'i rii i nkath:.i 's. devol ieb ijeellkoll1sten waar-

ont lcc.:: ndc lilosofic na ar voren bracht van de
'Eenheid in vcrscheidt..!nbcid ', titel tevens v<ln
zijn opstel dat bij hel ti enjarig bestaan va n hel
Cu ltureel Centrulll Su rin ame in 1957 bekroond
werd. Hij zei daarin tc geloven in ee n ' cultuursy nthese, waarbij ve rschill end e traditi es en
godsdie nsten mws l elkaar bestaan, t.?chter gesc hraagd door l:cn diepere eenh eid'. I-lij zag
geen heil in de 'un ifor miteit va n godsdienst en
cu ltuur' maar in de culturele verscheidenh eid:
'Laai elke groep haar laaI behotld en en lot ontwikke li ng brc ngcn, waarbij als een heidstaal het
Nederhl11ds fungeert .' Deze cultuu rpolit ieke vis ie werd voora l va nuit de Creoolse groep gezie n
als een geb rek aan nat iona listisc h gevoe len.
Hoezeer hij met dal concept ee n realisti sc her
cult uurpo lit ieke filoso fie voor de lange termijn
verwoordde dan hel nationa lisme. bleek missc hien we l het duidelijkste toen een van de fe lste
toenmalige bestrijders van het idee van 'eenh eid
in verscheide nh eid ', Hein Eerse l. bij de presentat ie va n de bundel MOlliG Sranal/ in het voo rj aa r
va n 2000 ziehzclf ook tot dat co ncept bekende.

Stelling XV die Ad hin opnam bij zijn cum
laude ve rdedigde, econo mi sc he proef~c hrift uit

Oso. rÜ(I.\"(·""~f; \"(w,. Surillaamse T((alkullde. Lellerk1llu/e, Culi uur en Gescltiedellis ] I (I): I Y 7-JO 7
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196 1. gaf ee n ind icat ie voor het g roe iende ze lfbew ustzij n van dc I-I indos tanen a ls S urinaa mse
in gezetene n.
Het in Surin ame ges pro ken H indos ta ans
(Sa rnamï Hindo sklnï ) is o p deze lfd e gronden
een S urin aam se laaI als he ! C reoo ls (h et z.g.
Neg er-E nge ls ). Het verdi ent dan ook aanbevelin g het C reoo ls ni et te besc houwen al s hé! Surina ams, daa r CI..!I1 I..!vc nlu e lc taa lstrijd licht zo u
kunn en leid en IO! all erle i ongewenste ve rw ikke lin gen in dc potent iële o ntbindin gsversc hijn se len vertonende scgl11c nl a ri sc he maatschapp ij
va n S urin ame.
Dit wa s vaar het Sa rn al11i een be langrij ke
stap. Het is ev ident dal Adhin in de a ntagoni sti sche formul ering oo k de C reoo lse c laim afwees
op het a ll eenrec ht z ic h Surinamer te noeme n ze lf ontk ende hij over igens da t de fo rmul ering
antago ni s ti sc h ZO II z ijn. Hij zei meoo it : "Ik ve rsta hel Srana n we l, maa r spreek hel ni et.' Mijn
mo nd v iel open van ve rbaz in g; ik had nog te
wei nig beg repen van zUn achterg rond 0111 d at te
kunn en begrijpen. Ove ri gens hee ft hij , al s het
o m het Sa rn ami ging. in latere formul erin gen
a ltijd de kool en d e geil w ill en sparen : het Sarnam i was we l een S urina amse laaI , !TIaar tegelij kertijd oo k een Indi aas di a lec t. Die opstelling
is hem va rlllÎ f de na 1977 opge kom en Sa rnamÎbe\·v egi ng ni et in dank afge no men.
A ll een al o m redenen va n ru inHegc brc k is
het onbegonn en werk Om hi er ze i fs maa r een
sy nopsis te geven van de ta ll oze functi es di e
Adhin bekl eed hee ft. Dat hoefi ook niet , wa nt ze
staan keuri g geboeks taa rd in de Bibliografie
V(l1I Jnlill I-I. Adhill d ie drie va n z ijn o ud-studenten in 1995 sa menste ld en, o f exac ter uitgedrukt: o pteke nden op zij n aa nw ijz inge n. A ll es
s taa l erin : va n zijn ty pedipl o m a's tot zijn academi sc he g rade n, cn van zijn ee njari ge lidmaatsc hap van zwc lllve rc ni g in g Bikini in NieuwNi ckeri c tot zijn fun cti e als' Atto rn ey General
o flh e S upreme Co urt of lusti ce o rLifc · in Ontario. En Adhin hee n up HIk dCJlkbare g cbil..:den

gepublicee rd : ta alkul1d~ e n filosofie. re ligie en
cu ltu ur. opvoedi ng en o nde rwijs , staat s-, adm ini strat ief-, hu we lijks- en k inden·ec ht. socia le
eco no m ie en gesc hiede ni s. Adhin was cen omni voo r. Een deel va n z ijn artike len, zoa ls de
stukken di e hij in Bh ásá schreef ove r het Sarnami, was vo lstrekt o nl ees baar, omdal hij de
handrcJlllloo it kon v ind en. en e indeloze ree kse n
voorbee ld en aa n e lka ar bre id e. Een and er dee l de artik e len voor dagbladen en voo r Dhnrm Prakash. het tij dschrift dat hij vierja ar lang zowa t helemaa l all een vo lschreef - bl o nk j ui st
wee r uit door z ij n toegan ke lijk heid . Ovcr dc
lange reeks j uri di sc he rappo rten. nota·s. wett en.
s taatsbesluit cn. reso luties en beschikkin gen.
ka n ik geen oordee l ve ll en. \Vc l gc loo fik da l aan
z ij n cuhurcc l-welc nsc happclijke pu bli ca ti es
ernstig afbre uk werd gedaan, d oordat h ij ze lden
o f noo it bron nen verme ldde - en als hij ze vermcfdde wan.! n het bronllen "Hn zijn eigen hand .
1-1 ij heeft me we l eens gezegd dat dat kwa m om dat hij een fo tog rafi sc h ge he ugen had , maa r het
ve rbaasde me da n loch dal hij blijkbaar de tit elpag ina va n wat hij las ni et mee foto g rafee rde in
zij n ge heuge n.
Het lijdt geen ~ Ilk e l e twij fel dat enorm veel
o rga ni sa li es. Înslanli ef\ en incii v idu ele perso nen
pro fijt hebben gehad va n zij n buitengewo ne
energ ie , sc hcrp7illni ghe id en snelhe id van we rken. Ik heb het ze lf in 1986 o p het Sarna illi co ng res in Krasnapo ls ky in Paramari bo meegemaak t hoc de aa nbevelingen a l ka nt en kl aar
ge fo rmul eerd waren. alee r de laat ste spreke r
goed en we l z ijn betoog had a fgerond. Zel f
kreeg ik bij na bi nnen de 24 uu r nadat sommi ge
passages over de I-lindostaa nse culturen uit m ijn
proefsc hrift o p z ijn bureau waren be land , al anderh a lve meter fa x papier binnen met zijn COlTI menlna r. Al s ik dan één strekkende meter verwij zin ge n naa r z ijn e ige n publicati es eraf had
gekni pt, hi eld ik nog een hal ve meter zeer vers tand ige op merkinge n over. Dat hij tege nover
111 ij n pro motor betoogde dat hij zc lfh ct groo tsle
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dee l van mijn proefsc hrin had geschreve n, vo nd
ik ni et erg, want cr was nog minstens een kwa rtet Surinamers di e exac t hetzcltäe clairndcl1 .
Kriti sch was Jn an Adhin ze ker, maar kriti sch
op ee n bij zondere manier. Op ee n ze ker momen t
publiceerde zek ere Sad Darshi twee ve rh alcn in
het tijdsc hrift Soda. di e door Jnan Adhin in zij n
opstcl "Bcg,inncnd Slirinaams-Hindostaa nse
literatuur ' in hetze lfde tijdschrift met kritisch
oog maar niet onwe l willend we rd en besproke n.
Laler bleek deze Snd Darshi Jnan Ad hin ze lflo
zijn : o nd er deze lfde naam had hij in de voetsporen van zijn vader oo k al enk ele ee nakt ers gesc hreve n di e in Nicuw-N ickeri e waren opgevoerd . Grootse literCHulII" boden de ve rh alen va n
Sael Darshi ni et enllloge lij k heeft de aut eur zijn
ve rhal en later met meer kritische distantie bezien: h ij Iiet a Ithans a ls prozasc hrij vc r n iet mee r
V iJn zich horen .
Adhin had ee n l~lI1t as ti sc h ve rm oge n ve rsc hill ende di sc iplin es scherp van e lkaar Ie
scheiden. Hij kon twee uur bezig zij n met ee n
pedagog isc h probl eem en ve rvo lge ns de kn op
helemaal ornzeHcn en ee n uur besteden aan het
reval idati ecentrulll waarvan hij be hcersraadlid
was, om dan weer te lluur in de Veda's te lezen
en daarnn in de vers nelling va n de strafvorderin g te sc hi etcn. Toe n hij uit India tCJ"lI gkwa lll ,
waar hij (Ic as van zijn ove rl eden ec ht genote
Esha Damaya nti Nand elalt in de Gan ges had
uitgestrooid , belde hij me gewoontegetro uw op
om te in fo rm cren hoe het g ing. Hij opend e d ireet
Jllet ee n g,cweldÎgc uiteenzettin g over sibilanten
in het Sarn ami. en leek bijna ve rstoo rd tocn ik
info rmeerd e hoc hij zij n reis naa r India erva ren
had. Hee l eve n kl onk de emoti e door in zijn stem
toen hij zei dat het we l ee n aangrijpend gebeuren
was geweest. en toe n kl onk het wee r vrolijk in
de hoo rn : ' Maar zeg, met de nasa len in het
SanwJllÎ is cr iets ve rgelij kbaars aan de hand.
heb j e dat gemerkt ? '
Zijn rati onaliteit en altijd relati ve rend e,
puur hindoeïst isehe levc nsrelat ive rin g di e bijna
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lee k te grenzen aan stoïcisme, bood hem oo k
altijd voldoend e argume nten orn zijn pusiti c
voo r zichze if gehee l helder te we ten. Toen bij de
decemberm oo rden twee va n zijn schoon zoons
ve rm oo rd we rd en, trok hij zich niet. zoa ls and eren geda an zo uden hebbe n, teru g uit het juri stcnapparaal van een overh eid di e ve rantwoord elij k was voor de 1110OJ·dl.:ll , maar trok hij zich
en kel teru g uit de o penbaarh eid, om tenminste
datge ne wat cr jurid isc h geb ruuwc n werd zo
goed als moge lij k op het rec ht~ pad Ic houden.
Hct aa rdi ge va n Adhin was, dat men hcm ge rust
ko n co nfront eren met zij n opvattin ge n. Was hij
als minister van justitie de vert ege nwoo rdi ge r
va n de preut sheid gewees t doo r Pim de la Parra's Blil e /vtO\·ie af te keuren voo r vert on ing? J-I ij
had er weer een sc hitterend e uitleg voo r. Altijd
blcef hij opgewekt , hij betoo nd e zich nooit ran cun eus en had cr g root plezicr in om een a rg u ~
mentatie op te zc tt en, waar hij minstcns voo r
zichzeIr als overwi nnaar in het logisc h denk en
uitk wa m, met eell hartelij ke hoge lach.
De rn issc hi en welmcrk waardi gs te ervarin g
mei Jn an Adhin maakte ik mce toen ik op ec n
zonda goc htend aanbelde bij zijn hui s Anand
Ni vas. De opgewo nd en geluiden van cen onve rva lstc Hindi-tilm kl onk cn lIil het slaapk amcrraa m, en Jn an kwam nog in oc htcndj as naar
blliten. In zijn hand had hij ee n slui vcrsrOll'lan netj e, met op het o mslag een rijk-beboezemde
vro uw di e wild kee k. en achter haar ee n gespi erde man va n w ic j e ook inderdaad wild zou
gaan kij ken. 'Een ec ht leuk bock' , ze i hij, ' ik
lees deze d in gen graag. Ja, ja. j e moet van alles
kenni s nemen. Het is toc h interessa nt. hahah,l.'
Ik ze i het al: Jn an W~I S een omnivoor. Geestelijk
althans, wa nt hU was strikt vege tari ër en bleef
fys iek we l in vorm : ZWelllllll.:11 deed hij oo k nog
elke dag, het mcnse Iij komhul selmoest n iet vc r~
w<larl oosd wo rden, dat stond oo k nog erge ns in
cic oude hindoeïstisc he boeken.
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BERT PAASMAN BENOEMD TOT HOOGLERAAR

Bert Paasman is per I september 200 I benoemd
tot bijzonder hoogleraar in de Koloniale en
Postkoloniale LÎtcratuur- en Cultuurgeschiedenis. Zijn vakgebied st rekt zich uit overa ll e voormalige Nederlandse koloniën in Oost, West en
Zuid, en dc migrantenculturen die door ingezete nen van dic koloniën en hun nazatc n in Nederland lot ontwikkeling zijn gebracht. liet
hoogleraarschap is ingesteld door de Stichting
Het Indisc h Huis dat zich onder meer beijvert
voor een documentatiecentrum in 's-Gravcnhagc betreffende de voormalige Nederlandse
kolonial e gebieden. Bert Paasman is sinds 1961
werkzaam aan de Universiteit van Amste rdam
en verlegde in de loop der jaren zijn aa ndaclllsveld van de oude Nederlandse literatuur naar de
literatuur van de Oost en de West, resulterend in
zijn proefschrift uit 1984 Reinhart: Neder-

landse literatl/ur en slavemij ten tijde van cle
Ver/ichling. Paasman heeft talloze publicaties
op zijn naam staan, is onder meerredactielid van
Indische {etrercn en was ook jaren redactielid
van Oso. Zijn benoeming is, samen met de ccr·
dere benoemingen van Gert Oostindic en Alex
van Stipriaan, een teken van een langzaam
kenterend getij: een toenemende aandacht voor
niet-westerse culturen die een direcl e link hebben met de Nederl andse maatschappij, Met de
instelling van de nietlwe leerstoel wordt voor
het eerst op het hoogste academische niveau de
aandacht voor koloniale en postkoloniale literaturen geïnstitut ionaliseerd. Op 20 februari
2002 hield prof. Paasman zijn inaugurele rede in
de aula van de Universiteit van Amsterdam.

VAN WIE IS DE SURINAAMSE GESCHtEDEN tS?

Door: PC.En/m er
In een intercssante bijdrage in het vorige Oso-

nummer, probeert Peter Meel de vraag te beantwoorden wie - bij voorkeur - de geschiedenis
van Suriname zo u moeten beoefenen en welke
thema's daarbij aan de orde zouden moeten komen. Op het eerste gezicht I ijken deze vragen zo
eenvoudig dal ze moei Iijk serieus z ijn te nemen.
De beoefening van de Surinaamse geschiedenis
di ent vanze lfsprekend open te staan voor een
ieder, die daar aardigheid in heeft, waar ook ter
we reld, ongeacht leeftijd, geslacht, of huidskleur, Een zelfde antwoord is van toepassing op
de tweede vraag met betrekking tot de keuze van
de onderwerpen ; elke periode en e lk thema verdient in principe aandacht. Over welke thema' s
er daadwerkelijk wordt gepubliceerd hangt af
van toevalligheden en modes, vaak meteen duur
woord "stromingen" genoemd. Dat verk la art
waarom er over het verleden van Suriname
soms achter elkaar een aan tal studi es over één
onderwerp verschijn t zoa ls over de slavernij en
de slavenhandel, en soms meer th ema's tegelijk
aan de orde te worden gesteld, Er zijn bibliotheken volgeschreven over de vraag hoc historici
hun onderwerpen ki ezen en welke veranderingen daarbij in de loop van de tijd zijn opgetreden. Dat hoef ik Meel en de leze rs van Oso vast
niel uit te leggen.
Ge let op het voorgaande;s he! opvallend dal
Mee l in z ijn bijdrage op beide vragen antwoorden geeft, die op gespannen voet staa n mel
de wetenschappelijke beoefening van de
Su rinamistick. Op z ich is dal nog geen reden 0111
daa rop te reageren. Er zijn op de were ld nu eenmaal zeer veel mensen, die weinig op hebben
met de wetensc hap. Daar moeten we ons maar
bij neerleggen. Als de medici onder ons zich dag
in dag uit al hun energie zo uden gebruiken om
zich op Ie winden over het grote en onuitroeibare aantal kwakzalvers, dan zou de wetenschappelijke geneeskunde nooit verder komen
en dat ge ldt mutatis mutandis voorde beoefenaren van alle disciplines. dus ook voor historici.
Amateurs en lcken willen meestal s JechJ s ee n
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deel van dat verleden kenn en en uitdiepen. Zo
stellen de hi stori sc h geïnteresseerd en uit ge nerat ie vall mijn ouders veel prij s op studi e va n het
ve rzet tijdens de bezeil ing van Nederland gedurend e de ja ren 1940-45 . terwijl zij meestal niet
veel moeten hebben va n het onderzoek naar de
veel omvang rijk ere co lla boratie tijdens di e periode. Een zelfde se lect ieve voorkeur bestaat
onder de huidige nakomelingen van de plantageslaven ui t de Nieuwe Wereld. Zij blijken
vooral belan g te ste llen in cle verzetsdad en va n
hun voorvaderen en niet ofnauwel ij ks in de ve le
vo rmen van accollllllodatie. acc ulturatie en collaboratie. Daarentege n lijk en de nakom elingen
van slaven in Afrika. Azië en Indiaans Amerik a
in het ge heel niet ge moti vee rd on1 bun sla vclll ijverleden op te rakelen. of dat nu verzet. co llaborati e ofwat dan ook betre ft . Deze voorbeelden
maken duidelijk dat cr een wijde kl oof gaapt
tussen gesc hoolde en ongeschoolde hi stori ci.
Naast de keuze van ond erwerpen is ook de
werkwij ze vim ama teur hi stori ci anders dan di e
va n professionele gesc hi edk undi ge n. Ee n zo rgvuldi ge eva luatie van de bronnen e n het streven
naa r objectiviteit ontbrekcn vaa k.
Meel is ee n professionee l gesc hiedkundi ge
en het is dan ook bijzonder clat hij in zijn bijdra ge I.:cn aantal menin gc n verkondigt. di e eerder va n een aJnnteur dan va n een vakgenoOl af.komsti g lijken te zijn. Mee l kan imlllers bogen
op eCIl aantal fraaie hi stori sche prestati es. di e
zijn status als wetenschappe lijk historiclls onderstrepen . Een aantal .inren gelcden is hij gepromovee rd op een proefschrift Tussen autollumie en ollajhankelUkheid: Nederlands-Surinaamse betrekkingen, / 954- /96 / (Lciden.
1999). Ik heb al zee r lo ve nd bcs proken werk nog
niet ge lezcn, maar alleen al het feil dal hij da armee aall de Uni ve rsi tei t va n Utrecht de doctorsgraad hecft behaald, doet vermoeden dal hel on derzoek , waarop zijn boek is gebaseerd, aan de
gangbare wctenschappelijke norm en vo ldoet.
Zc lf' h..:b ik kenni s kunnen nemen va n Meel's
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wete nsc happelijke kwaliteiten als hi storicus bij
lezing van Op =O('/.: naar Surinaamse 1/O)'lI/ell:
nagelaten geschrUien \ '(11/ .1(/1/ Voor/to (, l"c
(1950-Ó/ )(U trce ht , 1997), ee n op voorbee ldi ge

wijze bezorgde bronnenuitgavcn
Dit alles duidt ero p dat de aut eur va n M el/se/ijkr! lI'aardigheid als )'vcrtuig

1'(11/

(, /ll allei-

niet behoort tot de gro te groe p hi stori sc he
beunha ze n. waarover ik hi erboven zo laatd un kend schreef. Dm is de reden. waarom ik zijn
bijdrage over 'Surinaamse gesc hiedst:hrij ving
en gesc hi edschrij ving over Suriname' (dc ondertitel van het h ier besp rok en artikel) met mecr
dan gewo ne belangs telling heb gelezen en
waarom ik er zo uit voeri g op reagee r. Ik di sc ussiee r niet met zo maar iemand, maar met I.!en
hoogopge leide specia li st. di e geac ht wordt volgens wetenschappelijke normen en wanrden onderzoek te doen en aan de hand daa rvan zijn
conclusies te formuleren . En ik wil niet verhul len clat mij bij lezing van Mee ls bijdrage een
di ep gevoe l van teleursteIl ing bekroop. Hoc kan
iemand. di e bi nnen het historische ambacht over
zu lke goede papi eren beschikt zoveel vage,
nietszeggende verand erin gen in dc gesc hiedbeoefening va n Surin ame bepleiten ell daa rbij
zovee l dcnkfout ellll1akcn'?
Laten we het pl eidooi va n Meel in tweeën
ond erverdelen. In het begin va n zijn bijdrage
aa n dit blad staan een aa ntal passages, di e betrekki ng hebben op de vraag wie de gesc hi edenis va n Suriname diclll tI.: sc hrij ve n en hel
(weede dee l va n zijn betoog handelt ovcr dc
vraag It '{/( daarbij aall bod zo uden moeten komen.
AI in het begi n van hel artikel ben ik gestruikeld over het feit. dat Meel de vraag of hel
bezwaarlijk is 'dat Surinamers in Suriname
maar zo wein ig Surinamistisc hc publi cati es
voo rtbren ge n' bevestigend beantwoordt. Waarom is dat bezwaarlijk? Het wetenschappelijk
onderzoek was en is altijd ongelijk over de landen va n de wereld ve rd ee ld geweest, zowe l bin-

pa/ie
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nen als buiten het Westen. Zo dragen bijvoorbeeld de Grieken en lla Jianen op dit ogenblik in
absolute aantallen publicaties gemcten minder
bij aa n onze kennis van hct klassieke Griekenland en Rome dan gc lcerdenllit ... de VS. In dat
laatstgenoe mde land is ni ct all een het aantal
professio nele hi stori ci en class ici grote r, maar
ook hel inkomen per hooto van de bevolking
hoge r dan in de meeste andere landen, Italië en
Griekenland incluis. Het is bizar te menen, dat
Suriname, een land met 400.000 inwoners meI
een zeer matig presterende economie evenveel
in ue kunsten en wete nschappen zou moeten inves teren als een rijk land als Nederland meI
veerti g keer zoveel inwoners. Ik zou het pas bezwaarlijk vi nden als cr van een omgekeerde situatie sprak e was. Ik vind het niet meer dan billijk dat Suriname zijn schaarse middelen liever
inzet om dc kindersterfte terug te dringen of 0111
het lager onderwij s te ve rbeteren dan 0111
Surinamistische publicaties te sti muleren.
Maar misschien zie ik hel verkeerd, en wil
Meel zegge n dat Surinamers beIer hun eigen gesc hiedeni s en cultuur kunnen schrij ve n dan anderen, onder wie Nede rlanders. Die gedac hte
wijs ik af, want alleen al dc historiografie va n
Ncdcrbnd logenstraft deze veronderstelling.
Wie zou de Gouden Eeuw van onze Republiek
wi ll en bestud eren zonde r kennis te nemen van
de uitstekende publicaties van Jonathan Israel .
Si mon Scha ma en Jan de Vries, allen afkomstig
uit en werkzaam in het buitenland? Hun werk
steekt met kop en schouder uit boven dat van
andcre histori ci, inclusiefhuIl Nede rlandse vakgeno tcn. De conclusie moet dan ook zijn dat de
Surinaamse gesc hil.!dscllrij vi ng zeer vee l baat
heen gehad bij hel feil, dal zoveel hislorici zich
daarmee bezig hebben ge houden. ook al woonden ze daar niet. Dat geldt niet alleen voor Suriname, maar ook voo r Nederland, Afghanistan,
en alle andere landen van de wereld. Ecn land
zou trots moetcn zijn op het feit, dat z ij n geschiedenis zeI f's voor buitenlanders interessant is.

In Surinam e zou die trots echrcr wel eens
kunnen on tbreken. Meel consta teert immers
droogjes ct:l! onde r Surinamers '''zwarte'' pres-

taties vee l directer aan gevoe lens van her-

kenning en trots [appelleren] dan "w itte" verdiensten'. Dn! Iijkt mij een dramatisch probleem
en ik vind het jammer dat Mee l deze pass us niet
van commentaar voorziet. Lijdt overi gens alleen de gcsc hicdwctcl1sc hap onder dit racisme
of worden andere di sciplines daar ook door ge-

troffen? Passen Surinaamse natuurkundigen en
medici cvcnccn~ bij voorkeur ' zwarte' theorieën en behandelingsmethoden toc? Dat zou
VQor mij een nieuw licht werpen op de dramatische vers lechtering van de gezondheidszorg in
Su riname gedurende de afgelopen vijfentw ilHig

jaar. I-li ller-Duilsland is na 1933 afgezakllOl een
intellectuele mogendheid van de (weed~ang
door het uitbannen va n 'n iet-arische' wetenschap pers el1 d~lI heeft ons met harde hand duidelijk gemaak t dat we wete nschappelijke resultalen di enen te accepte ren ongeacht de achtcrgro nd va n dc auc tor inleJlcctua li s. Die mag wit
ofzwart zijn , oud orjong, klein of groot, man of
vro uw, katholiek, zige uner, homoseksueel,jood
of agnost, het geeft niet. alleen het wetenschappelijk resultaat telt. Dat kan ook in een
raciaal ve rd eeld land alsde V.S .. Een mooi voorbeeld vormt de historiografie over hel Zuiden
va n dc V.S. va n vóó r de Burgeroorlog, waarin de
s lavernij net zo' n centrale plaats inneemt als in
de geschiedeni s va n Suriname. Ik zou zelfs durven stellen dat er geen onderwerp in de recente
hisloriografic te bedenken is, waa rbij in zo'n
korte tijd zoveel nieuwe gegevens zijn verzameld en zovee l innovatieve interpretaties zij n
bedacht. Een van de onderzoe kers kon ze lfs een
Nobelprijs sco ren. En dal alles dank zij een
nauwe samenwerking tussen historici , antropologen, eCO nomen, sociologen en taalkundi gen van binnen en buiten de VS, van welke
huidskleur dan ook. Sinds 1970 heb ik de explosie van publicatit:s ovcnJi l ol1lkrwl.;rp mill uf
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mee r gevo lgd e n mij daarbij nooit re kensc hap
gegeven we lk e hui s kl eur bij we lke a ut eur
hoord e. Mee l hec n mij bew ust ge maa kt va n het
fe it dat ik blijk baar kl eurenblind was . \Va ar had
ik overi ge ns de desbet re ffe nde inform atie v<l nd aa nm oe1e n ha lc n'! Pas nadat de ee rste druk van
so mm ige go\"":d ve rk opende boeke n was uit gepul, bl ee k het zo nu en da n moge lijk vast tc ste llen we lkc hu isk le ur dc aute urs hadd en, o mdat de
tweede druk va n hun werk in pockctvOl"m ve rschee n. voo rzien \ l cll1 ccn fo to va n de sc hrij ver.
Mij n racia le onbeva ngenh e id Iij kt m ij ee n bas isvoorwaarde bij de beoefenin g van we lke tak va n
wetensc hap dan oo k en daarom wens ik dui de lijk er da n Mee l - a ll e leze rs en sc hrij ve rs
va n hi stori sc he we rken ove r Surinam e in d it opzicht zo vee l moge lijk kl eurenblindh ei d toe.
A ls het 0 111 huid s kl eu r gaa t, Ill ag Mee l dan
zijn hand ni et la ten z ien. Illa ar bij de geog rafi sc he herko m st kent hij gl:c n pard on. " De groe i
va n de S urinaam se ge mee nsc hap in Ned erl and
hee ft z ich nog altijd ni et ve rtaald in een propo rt io nc ic toenam e va n hel na nta I Surinamers in
un ive rsit aire pos iti es". Hij herha al t z ij n stand punt nog eens in noo t 2, waa rin hij ervoo r ple it
"dat de zwarte gemee nsc hap in Nederl an d ee n
ad equate afspi ege lin g krijgt o p dc Nederla ndse
uni vers it eit en". Hi er propageert o nze scribent
ni ets mee r o fmind er dan een o nge kend e, groo tsc ha lige Illaa tsl: happe lij ke e n econo mi sc he revo luti e in het Nederl and se hoger onderwijs en
het is j amlll er dat hij daar ni e t nog vee l mee r
scc toren van het ma atsc happe lij k en eco nomi sc h leve n bij betrekt. zoa ls de bank - en za kenwe reld orde po liti ek. Nu draag ik de gesc hi edeni s va n en doo r S urin amers ee n goed hart toe.
maa r sc hi et Mee l hi er ni Clmct ee n kanon op ee n
mu s. zoa ls onze Oosterburen zo aardi g zeggen'?
\Vant zo bn g cr uni ve rs it eit e n bestaa n. heeft het
doee nt cnco rp s nog noo it ee n 'adequ ate' afspiege lin g van de maat sc hap pij gevo rmd . waar oo k
tcr we re ld. A ltij d CIl overal we rkt en aan de uni ve rs it ei ten di sp ro po rt io neel vee l buitenl ande rs,
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ho mose ks ue len (al s wc de ve le ca mp USl"O lllanS
mogen ge loven). a lfabeien. o ngdlU wd en, kin dc rl oze n, la nge mense n, mense n uit de mi dde lba re en hoge re ink o me nsgroepen. me nse n zonder rijbew ij s, brildrage rs, en mensen zo nde r
stra fb lad. Bove ndi en zo u het mij verbazen al s
de uni ve rs ite it en in Europa met hun ee uwe nlange gesc hi edeni s ni et a lt ijd een di spropo rli o neel groo t aa nt a l ka len de mannen van mid de lbare lee ftij d en ou der in di ens t he bbe n, di e
bovc ndi enl11 ee r dan ge midde ld ag nos t, ath eïst.
jood o rprot es tant (dn! laa ts te met da nk aan Max
Webe r) zijn .
De vraag waarom d e ex-S urin a ill e rs În Ne·
(\crl and gee n propo rti o ne le ve rtegenwoord ig in g heb ben o nder hctllni vers iw ire perso nee l
in on s kind , is niel moe il ij k tc bean twoo rd en.
Dat is het gevol g va n hun re lati ef kle in e ve rt ege nwoordi gi ng on der de st ude nt enpo pul ati \"":.
De hee r Meel moet de uni vers it e it en dan oo k
niet o proe pen 0 111 mee r ex-S urin ame rs aan te
ste ll en, h ij moe t J c ex-S urin ame rs o proe pe n o m
n Îet a ll een mee r (voorbe rei d end ) we tensc happe lij k o nd e rw ijs tc vo lgen, ma ar o m ve rvo lgens
ook voor ee n uni ve rs it aire ca rri ère Ic k ieze n o nda nk s de fi na nc ië le nad e len. di e zo' l1 ke uze met
zich breng t in verge lijki ng met vee llu erati evere
loo pbane n voo r hoge r o pge leid en buit en het
we te nsc happ e lij k o nderw ijs. Be langrijk is ni e t
d at de Nederlan dse un ivers it eit en relati e f we ini g ex-S urin amers, ex-A ntilli anen, ex- Maro kkane n en ex· TlIrke n te ll en. maa r belan g rijk is
dat deze groepcn ni ets in de weg wordt ge legd
o m voo r ee n uni ve rs it ai re stud ie te ki ezen op
deze lfd e conditi es a ls s tud enten uit gro epen. di e
we l goed zijn vert ege nwoo rdi gd on der d e uni ve rs it a ire sta f.
Maa r de be lan g rijk s te tege nwe rpin g tege n
deze roep o m vera nderin g heb ik tot het la atst
bcwaard . Wc hcbbe n gez icn, datni c! a ll ee n Surin amers o nde r het uni ve rs it a ire perso nee l
o nd erve rt ege nwoo rd igd z ij n, 111aa r oo k ve le ,
ve le andere groe pe n. Kan de heer Mee l aant o-
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n CIl dal dit de voortgang va n dc wetensc hap
heeft benadeeld'! Zoude n wc met uni versitei ten,
die ee n getrouwe soc iale , et hi sc he, cu lturele.
econom isc he en demografische afspiege lin g
va n de sa menl ev in g hadde n gevormd , eerder
ee n kuur tege n kinderverlamming of kanker
he bben ontd ekt ? Zo uden we de oerknal bete r
hebben ve rk laard en zou het onderzoe k naar de
oorzake n van de Tweede Wereldoorlo g eerder
res ultaten heb ben opge leverd? Zodra Mee l
daa rvoor de bewijzen kan aandragen , ga ik mei
hem op de barricaden voor ee n proportionele
univcrsilCil. Zo lang hij dat bewijs niet levert (e n
in z ijn bijdrage is daar geen s prake van), ga ik e r
maar van lIit dat de aselec te sa menstell ing va n
de universitaire s taf fun cti o nee l is en dat het
wete nschappelijk o nderw ijs en onderzoek in
Nederland en daarbuiten sc hade zoude n onde rvinde n als we Meel z ijn zi n zoude n geven.
Ko men we tot de tweede vraa g: waa r moet
de geschiede ni s va n S urin ame over gaan'! Ook
ten aanzien va n dit aspect doet onze sc ribent ee n
aantal aanbeve lingen, di e bij nad ere besc houwing eve n zove le dwaalw egen blijken te z ijn .
A Ii eree r:;-f p!ei t hij voo r ee n "deko lo ni sati e" van
de Surinaamse gesc hi cde ni s. W"ordt di e toe stand
bere ikt zodra meer dan 50% va n de publica ties
over het S urinaamse ver leden van de hand van
hi sto ri ci z ijn, di e in S uriname wo nen? Of tell en
ex - Surinamers, di e in het buitenla nd werken
oo k mee'? Wal is daa rbij de defi niti e va n Surina mer? Vie r in S urina me geboren grootouders?
Tegen deze roep om dekolonisatie va lt În Ie
brengen dat dc geseh iedeni s van de meeste landen uit de Tweed e en Derde Wereld ge kolon iseerd is. Ze lfs voor de rijke landen z iet hel er
so mber uit. Zo vrees ik dat de mees t interessa nte
perioden en the ma's va n de Nederlandse
gesc hi ede ni s eve nee ns door niet-Nederland ers
geko loniseerd z ijn , wnren o f nog kunnen worden. Onze Go ud en Ee uw lijkt nu ee nm aal steeds
meer buitenl and se hi stori c i aan Ie trekken . Dal
ge ldt in nog sterk ere mal e voor de v roege En-

gclse geschi eden is en lit eratuur. Die worden in
d e VS. Aust ral ië. Nie uw-Zeeland en Ca nada gezien a ls het begintraject va n hun eigen verl eden
en ,tl lcen a l door dc blote mac ht van het ge tal
wordt cr buiten Groot-Brittannië meer ove r
deze ond erwe rp en ge publicee rd dan in het land
ze lf. Daardoor behoort de vroege En ge lse
gesc hi edeni s tot het best gedocumenteerd e ve rleden van we lk land dan ook en daarom wens ik
- anders dan Mee l - Surin ame, Nederland, Enge land en a ll e andere landen va n de we re ld nog
vee l kolonisatie van hun ve rl eden toe.
Wat zou prec ies hel voordeel z ijn va n de dekolonisatie van de S urinaamse geschi edeni s'!
I-lier introduceert Mee l het mi sti ge 'S urinaams
perspee lief' Er zo u volge ns hem ee n versc hil in
focus bestaan tussen Europese en "oord-Amerik aa nse o nderzoe kers enerz ijds en historici lIil
IW I Carib ische gl: bicd anderzijds. Laatstgenoemden zouden in hun we rk mee r plaats inruimen voor de o ra le traditie. Klopt da t we l met de
feiten? Ee n blik in de boekenkast maakt het moge lijk deze vero nd erste llin g naar de prullenbak
te verwij zen, want dc mees t bekende, op mondel inge ove rl eve rin g berustend e studie s zijn gesc hreven door an tropo logen cn hi stori ci als
Herskovi ts, S il via de Groot, Thod cn van Vellen, Sa ll y en Ri ehard Pri ee, allen opge leid en
woonachtig buiten Suriname. ln de geschied weten schap is het a l ni et and ers. De laatste vij fti g jaar komen de meeste ni euwe impulse n niet
uil het Ca raïbi sc he gebied, maar uil Noo rd Amerik a. Va n Li er en Wi lli ams vormen een uit zonderin g, daar gcc fik Mee l g raag gel ijk. Het is
ech ter aa ndoen lijk 0111 oo k AnI on de Kom en
Albert He lm"n in de strijd te werpen. De Kom
heeft noo it een pogi ng gedaan om vo lgens
wetensc happe lijke hi stori sc he norm en een boe k
te sc hrij ve n. Wij slaven 1'(11/ Suriname (Amsterdam , 1934) is eell politiek pamflet , een aankl ac ht tegen het ko lo niali sme, met nam e dal van
Nede rl and , met het doel 0 111 een myth e te scheppen va n een land , waar de prol etari sche saa mh o-
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ri g he id de e tni sc he g re nze n ka n overwinn en .
Me t de ' his to risc he' studi e van He lm an is het al
nie t vee l be te r ges te ld . J-I e lm an is ee n ni et onve rdi enste lij k lit erator. maar z ij n De geseling \'{l1I

Eldorado: eell eculogische geschiedenis

\'C1Il

de

\·urCIIY{/ lI l1 .\' ( De n Ilaa g 1983) hee ft o nd er hi stori ci 11 0c h wee rklank gekrege n noc h na vol gin g
gev onden. Dat is oo k ma ar betel' ook, want het
boc k z it boo rdevo l o nge fundee rd e menin gen en
c lic hés. He t eni ge wa ardevo lle is de bijgevoegde, uit voerige literatu urlij st. waa raa n He lman ze lf zich bij het sc hrijve n va n de teks t bi tte r
we inig gelegen hee n late n ligge n. Wat een versc hil met het we rk van \Nill ia ms en Va n Lier.
waarove r nog bijnH dagel ij ks wordt gepubl iceerd. De Ko m e n J-I e lm an hcbbe n ge tu ige ni sse n Il<lge lalen, gee n wctensc happel ijke stud ies
mei vern ieu wend e in zicht en. Vreemd dm Meel ,
di e goed thui s is in de Ca ribi sc he h istori og ratï ~.
op deze wijze rij p en groen doo r e lkaar haa lt.
hoewe l hij fo rm ee l natuurlijk ge lijk hee ft. Net
zo ge lij k al s iemand. di e Ca nl so CIl Jo hnll Y
Jord aan be iden zan ge rs noe mt. De gesc hrift e n
van De Ko m en Il c lman vorm en in ieder gev al
geen rec lame voor hel " Surin aam se perspecti e f '; ze bew ij ze n j ui st het tege ndee l va n wat
Meel beweert . De Ko m en He lm an mak en d uide lijk dal lang nie t a ll e in de Carib ische reg io
woonac ht ige a ut eurs besc hikk en ove r ee n
" breed pe rs pec tief e n een kriti sc he inste llin g".
Waa rom deze kenme rk en overige ns ty pe re nd
zo ud en z ijn voor het doo r Mee l zo bewo nderde
' Surina ams pe rs pec tief" is raadselac htig. Een
breed pe rs pec tiefe n een kritisc he inste lli ng beho ren dc basis te vo rm en va n alle wetensc happe lijk o nde rzoe k. ni et a ll ee n va n studi es
doo r Surina mers over Surinam e.
Zo ' n "S urina ams perspecti e f" helpt oo k ni ct
o m de Surin ami sti ek va n z ijn plaats a ls ' exo ti sc he ralldvcrschijl15c l" te latcn ve rhui zen naar
het hart van het wetensc happelijk e bedrijf. De
wete nsc hap doe l 7ij n we rk j ui sl goed door de le n
van hel Suri naam se verl eden te nege rcn. Die
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z ij n nie t int eressa nt . o md at 7ij gee n vcrs, hil vc rtonen l11e t ont w ikk e lingen e lde rs in de regio or
in dc were ld. Dn t ge ld t vuo r he t verleden va n

all e londen. Ook delen van dc Nederlandse gesc hieden is 7ij n nie t o f nauwe lijks bes tudee rd ,
o mdat ze ni ct int cress':l11t zij n. A ls voorbee ld
w ij s ik o p de roe mruc ht e se heepvaart gesc hi cdeni s va ll o ns land. waarin de vroege mult inati o nal s VOC en wi e terec ht vee l aandac ht krijgc n. omda t hel un ieke o ndernem in gen wa ren.
Da t ge ldt niet voo r de mces te Ncd e rla n d ~c
sc hcepvaart- en hand e lsbed rijve n uil de nege nti end e en twi nti gs te ee uw. Daarvan gaan cr de rti e n in ee ll dozij n en de gesc hiedenis van deze
o nde rne min ge n ka n da n oo k a ls ee n ' ra nd ve rschijnsel' wo rden getypeerd. wam terec ht
maa r wei nig historisc he ene rgie in wordt ges token. Gesch iedeni s is wegla ten. Trouwe ns. Mee l
a ls tro uw aanha nge r van de propo rt io ne le begi nse len lijkt mij in he t ge hee l gee n reden to t
kla gen te hebbe n. Er bes ta an tall oze reg io's e n
la nd en z ij n met ro nd dc400.000 in wo ners. di e cr
in ci c hi stori ogra fi e heel wat bckaaid er a lk oll1 c n
dan S ur ini.lm e.
Tot slot tove rt Mee l ons nog ee n 'c reoli serin gs lll ocl e l' voor, dat voor de Caribi sc he gesc hi cd beoefc ning va n groot be lan g zou z ijn.
omdat daarbij "cic sc he idin g tu ssen de cli se il~li 
nes wordt o pgehcve n. de ga ngba re parad ig ma 's
o p de s nij tafel wo rd en gelegd e n ruimh art ig
plaa ts word t in geru imd voor hel ge brui k va n
o ra le en vislh.: lc bro nn en '. Wee r zo 'n lege lucht ba ll on. Is hc;t 'creoliseringsl11 odel' va n s peei li ck
bela ng voo r het best ude re n va n het verl eden Vi.lI1
Surin ame? Vo lgens mij hee n de be rg een Illu is
ge baa rd . wa nt Mee l doe t nie ts ande rs dan in ro nke nde bewoo rd in gcn de hede ndaagse we tensc hapsbeoefc naa r aanrade n o m ... hedendaa gse
we tensc happe lij k meth oden tc ge bruiken. Deze
aa ns po rin g is wee r zo al ge mee n dat ze ook van
toe pass ing is op hel hi s tori sc h ond erzoek naar
het ve rl eden va n a ll e la nd en en contin ente n.
Er zo u nog we l meer ove r de hi er besproke n
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bijdrage van Meel te zeggen zijn, wa re hel ni et
dal deze reactie steeds meer kenmerken gaat
ve rtonen va n een debat tussen een jonge, enthousiaste beoefenaa r van de Surinamistiek, di e
wel eens wat anders wil, en een in het vak vergrijsde, oudere scepti sc he zuurpruim, die het allemaal wel gez ien hee ft. Zo' n situatie is klassiek. De meeste bedrij vcn en departementen zitten nu eenmaal vo l mct jonge plannenmakers.
die als reacti e op hun voo rstell en vaak na enige
tijd via dc seeretaresse va n hun baas te horen
krijgen "dal menet.:rcr niet zoveel in ziet" . In die
zin moel Meel mijn bove nslaande regels niet
begrijpen. Hij en ik hebben een gemeenschappelij k belang: wij beiden hopen dal
de studie va n het verleden va n Suriname mag
groeien en bloe ien. Daarvoor zijn geen speciale
hulpmiddelen of misti gc modellen nodi g. Intege ndee l. ik denk dat de Surinami stiek het meest
gedi end is mei een vaste ve rankering in de normale, ga ngba re wetensc happelijke methodes,
De methodes dus. die Meel in zijn eigen werk
ook loepast. Ik hoop dan ook van harte dal hij bij
het voorbe reiden van zijn volgende publicaties
de hi er bes prok en bijdrage zal zijn ve rgeten.

daan voor de Surinaamse t:Jal- en ICltt:rkulU.!t..:,
H ij was een aan l:Jljaren ei nd redacteur va n Osu,
Tijdschr{ji 1'001' Surinaamse TaaIkuIlde. Letterkunde. Cultuur en Geschieden is en bestuurslid

va n het InSlituut ter Bevord ering va n de
Surinamistick. Het is de eerste keer dal een media-prij s is ge noemd naar een Nederlander van
Surinaamse afkom st.
Herman Wekke r was een sociaal be\vogen
mens en een va n de belangrijkste pleitbezorge rs
va n de Amerikaanse taal- en letterkunde. zijn
vakgebi ed, in Nederland. Op lalere lecfiijd - hij
stierf plotseling na een kortstondig ziekbed toonde de erudiete taalkundige veel interesse in
zijn Surinaa mse routs cn droeg hij ook de
Caribische en Lat ijns-A meri kaanse salsa-111l1ziek een warlll hart toc.

TYPE~O UTEN IN R ECI: NTE PUBLICATIES

In hel vorige nummer va n Oso zijn in de rubri ek
' Recente publi caties' noga l wat typefouten binnenges lopen. De redactie wenst hierbij te ve rmeiden dat dit ni ct de schuld was van de
samenstelster va n de rubri ek Irelle Rolfes.

H ERMAN W EKKER PRIJ S
SUR INAAMS-JAVAANS - NEDtoRLANDS

(Persbl/real/ SUN)

WOORD ENBOEK

Eind vorig jaar is de professor Hel111an Wekk er
prijs toegewezen aa n Charles Groenhuijzell.
co rT(.~spon d c nt in dc USA voo r Nova. De onderscheidin g die de Nederlandsejournalist ten deel
viel. wo rdt 0111 de twee jaar uitge reikt aan de
journalist die het meesl heeft bijgedragen aan de
verbredin g van de informatie over een o fllleer
Engelssprekende landell .
Wijlen professor Herman Wekker was hoogleraar Amerikaans-Engelse taal- en letterkunde
in Nijmegen en Gro ningen, Als rechtgeaarde
we tenschapper heeft tijdens zijn leven vee l ge-

Door IJJ ffI Lal/gel/ hacil

In haar recensie van lIein Vrllggillk. S",.;1l011111.\'-JlIIllIllIIS -

Neder/lIIuls 'VlJOrtlellboek

corri gee rt mevrouw Essed de auteurs die hel
Taa/project in 1980 zo uden laten beginnen in
plaats va n in 1979. Ik heb hierbij twee opmerkingeil. In de eerste plaa ts stel len de au teurs dat
hct project va n 1980tol I984aal1 de Universiteit
va n Suriname werd uitgevoe rd . Dat is op zich
juist. Daa rvoor echter viel hel proj ect onder het
MINOV, directoraat Onderzoek. Planning en

Berich(en & COII/lllen(aar
Bege leidi ng. Hel g in g ni et. zoa ls mev rouw
Essed z ic h he rinn ert. in 1979 va n s lart. Illaar in

197X . Ikze lf lVas va nafokto ber 1978 bij het projcct werk zaam. het project draaide tocn [tI zo'n
dr ie maanden. Mijn oud-collega's Laura No ll e
en ond erzoeksass iste nt e Karin Refos wa ren de
eerste medewerke rs en z ijn vo lge ns mij in juli
197R begonnen.
Overigens waren niet. zoal s l lcin Vrugg ink
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steIl, alleen het S ran an, het Sa rn amÎ en het Surinaams-Ja va ans on derzoeksobject van het Taal project. maar ook het S urinaam s- Nederland s,
waarvoor ik was aangetrokken . Vrugg inks assistent e Wonny Karij o pawiro was ook ni et
va naf 1980 bij het TaaJproject betrokken, maar
a l in 1979, zij het bij ee n ander dee lp roj ec t. Op
zich zijn dit gee n be lan g rijk e zaken. maar ik
wi lde ze 10l.: h eve n recht zetten.
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In Oso worden Nederland stali ge bijdragen opgenomen over SurÎn ame die vo lgens de redacti e

vo ldoe n aan de a lge mee n ge ld e nde nonn en voor we tenschappelijke art ike len. Uite raard gee ft de
redacti e va n Oso ook ruimt e aa n bijdragen waarin ideeë n naa r vore n karnen e n menin gen worde n
ge uit , waarmee zij het niet ee ns is.

/

Afbeeldin gen omsla;;
De a fbee lding op de voorzijde va n de o mslag is naar ee n aquare l va n de plantage Nijd & Spijl ,

gemaa kt door Winkels in 1846 (collec ti e Surinaams Muse um ).
De afbee ldin g op de acJlferzijde is ee n ma luana. Dit is ee n ronde ho ut en schij f va n bijna ee n meter
middellijn , die doordc Wayana- Indi uncn wordt gebrui k t om in ronde huizen de nok va n binn en afte
sluite n. Op deze lIIa/(/{{I1(/, waarvan hel o ri g inee l in het Academ iege bouw \c Leiden te zie n is, zij n
aan wee rsz ijde n van het midd e lpunt ri g uren afgebeeld d ie een zogena amde k"flllVlfyak voorstellen,
ecn dier (gecs t) met twee koppen en kuifve rc ll .

Frank Grootemaat

De mogelijkheid van een waarheidscommissie in
Suriname

I

n (ht artikel rh'lll ik mij op de vn/ag in hoe\'crrc de instellillg WI II eell w{/(/rhe id~'
(,o//lIl1issie ill Slfrillalllc lIIogelUk is voor eell
ol/d(;'r:oek !laar emstige lIIensCllrechtenschclI dil/gen beg{/{/II tijdens de lIIilitaire repressie
WIII I VSO- /V91 . D {/a r toe :a l ik de situatie il/ S/Iril/ml/e lOe/sell (/(111 11'(/1 volgelIs intem(l/ionole
bepalingen l'e rl'ÎstclI :I}n voor een COlfl/ llissie.
Eerst lI'ordt kort de Surinamllse lIIellsell f'(>cllfellsÎl/fmie /ijdefl.~' de lIIilitaire peri ode

geschetst.
REPRESSIE tN SURINAME

Na het afzeile n van de ni et-fun cti o nere nde
burgc ITegering van pre mi c r He nck Arron in
februari 19 ~-m gi ng he t Suri naa mse lege r zich
inte nsief mc t het ni euwe ],lIldsbes ltJur bemoe ie n. Hoewe l uemilitairen aanva nk e lijk het
voordeel va n de twijfe l krege n. bleek vrij sne l
dat dil bew ind de I11 c nse nrec ht en o nd ergesc hik t
maakte aa n hCI beho ud van de macht. Op g rot e
schaal vonden ill ega le arres tati es, geweldpl eg in g, mi shand e lin g van gedetineerden en in e nkel e gevall en moord door lede n va n het lege r en
met name de militaire politi e plaats. Met de
dece mbermoorden va n 8 dece mbe r 1982 ruim de het lege r Lo nde r pardon vijftien politieke tege nstand ers uit de weg. In de burgeroorlog
( 19g6- 1992) tu sse n hct lege r e n de g uerri\\a g roe p hel Jun g le Co mmando viele n e r nog vee l
Ill ec r o nsc huldi ge slac htoffers. Dieptepunt waren de ge be urt e ni sse n in Mo iwana. waar eind
november 1986 circa vij fe nd erti g burgers we rde n doodgescho ten. Tot aan de verk iez inge n
van nove mbe r 1987 bleven de militaire n aan de
macht. Omdat tijd e ns het de moc rati sc he bc-

Oso. Tijdschrd'

1'001'

wind van 1988- 1990 dc militairen nog stcl:ds
ee n politi eke rol hadden. en ze lu sse n december
1990 en mei 1991 wee r even dc feitelijke macht

verkrc.gcn. was er pas va naf mei 1991 ec ht
s prake va n ee n te ru g kee r naar democrati e . Na
deze overga ng werden de militairen als po li ti eke macht s factor binne n o ngeveer twee jaar
uit gesc hake ld .
Plegers

van

mcnsenrechtenst.:hcndingen

tijdens de militaire period e Lijn daarna ec hl er
nooit vervo lgd of ve roord ee ld. Int ernati o na le
organi sati es als Amnesty Internati onal o nd erzoc hten de feiten, maar een onderzoek door Su -

rinam e I.c lf vond ni et plaa ts. Ee n dergelijk

011 -

derzoek is ec ht er van be lan g. De machth ebbe rs

van toen zijn niet berec ht voor de in hel k~ld e r
va n hel inte rnati o nal e rec ht ve rwe rpe lijke mi sdaden. mei al s gevo lg dat enk e le n van he n nog
steeds invloedrijke posities bek lede n. S lacbtoffe rs e n n3bes ta3nd e n verke re n nog steed s in
onzekerheid over de gi;lng va n zakc n ro nd de
gebeurten isse n, wie e rvoor ve rantwoord e lijk
waren e n hoe ze konde n pla3tsvindcn. Nog
steed s bevi nd en zich daarom in Fnm s Guyana
e nk e le honderde n vluc ht e lin ge n di e ni e t te ru g
durven kere n, omda t ze gee n vertrouwen hebben in Suri nallle en zij n in stituti es . Een o nd erzoek is nod ig o m de sa menl ev ing tc zui vere n,
het lijden va n de s l<lc ht ofTers te e rk enne n en tc
kunne n bouwen aan een ni euwe ma atsc ha ppij.

O NDERZOEK MIDDELS EEN W AAR HEIDSCOM M ISS IE

Onderzoe k naa r mense nrec ht e nsc he ndin ge n
beweegt zic h normaal ges prok e n rond dri e be-

Surillaamse Taalkul/de. LClfcrkullde. Culruur ell Geschiedenis 2/ (l): 213-224

214

Fran k Groolemoat

g rippe n: waarhe id. gerec hti ghe id e n verzocnin g. Waarh e id. o md a t vrage n wo rde n ges te ld
tlls 'w ie wa re n dc s lac hto ffe rs. wie wa re n de dade rs en wal ware n dl: o ll1 ,', IJ lld ig hede n en de hevi g heid van cic re press ie?' G e rec hti g he id. 0 111 dat cr ee n s te rk e roe p is um de d~d e r s te berechten . YCJ'/.o e nin g. omdat e lk e same nle vin g di e
een pe riod e v<!n /'c pres,', ie ac ht e r zic h laat , mo et
he rste llen van en in he t re in e kOl1len mei deL.e
period e ( Bronkho rsi 1995 : 9- 10). De reali sati e
van dc dri e beg rippe n waarh e id, gerechti ghe id
en verzoe ning kan op ve rsc hill e nde mani e re n
plaa tsv inde n. Onde rzoeke n door de media o f
l1o n-gou verncl11c lll c lc org"lIlisati es (NGO 's).
strarrechte lijk e en ande re vorme n va n gerechte·
lijke processe n. maar oo k bij voorbee ld he rde nkin gen. herbegra vingen. academi sch e studi e.
lite rair we rk en Illusea kunne n bijdrage n aan
verwerkin g van e rn sti ge me nse nrec hte nsc he ndin gen. In lande n Illet ee n ve rl ede n ve rgelijkbaar me t dat van Surina me bl eek ee n juri disch onde rzoe k v,wk moeilijk te reali se re n. In
vee l van d e /,I.! land e n is daarom gepoog d af Ie
re ke ne n me t dat ve rl ede n via 70ge naamde
waarh e id sco l11ll1 i ss ies. Waarhe id sc olllm iss i es
werden mees tal in geste ld tijd e ns of na ee n
reg im ew isse ling. waarin ee n rniliwire dictatllur
of een éé npartij stai.lt (~O Jl1 S was e r een combi nati e van be id e) had plaatsgemaa kt voor ee n mee r
de mocrati sc h bew ind. De mees te commiss ies
ontstonde n in Lalijn.... -Al11e rika . Afrika e n O ostEuropa. In totaal Lij n c r tot op hed e n on ge veer
vee rti g ge weest: tot cic mcest be ke nde be hore n
di e va n Argentini ë. C hili e n Z uid-A frika .
Hel ond e rzoe h o bjec t va n ee n waarheid scommiss ie is he t ve rleden. w':lärbij ze niet geri c ht is Ol) éé n s pec ial e gebe urteni s. maar ze
e rn sti ge Il1cnse nredlt e nsc he ndin ge n begaan
g edurende een be paald e pe riod e behande lt. He t
gaat dan 0111 111 isdrij ve n tege n de me nselijkh e id.
oorlo gs mi sdad e n o f genoc id e. Mi sdrijve n legen de me nse lijkhe id Lij n sc he ndin ge n van d e
meest fund a me nt e le me n-se n rec hte n. de rec h-

(en die gc~c h o nd e ll wo rd en hij bu Îlcnge redll c lijke exec uti es. ma rl e ling. verdw ijn ing
e n lan gduri ge w ill e ke uri ge arres t a ti e~ (Mé nd ez
1997: 259-260 ). Ab deLe in oo rl ogs tijd lege n
een bepaalde bcvol-kin gsgroe p gepl eegd worden spree kt men van oorlogs mi sdaden . Ge nocide is hel b CW ll ~ ll1illl1oord e ll van een be paalde
bevolkin gs- grocp. Een waarh eiJsc ol11Jlli s:-. ic i ~

in geste ld voor ee n vooraf be paald e tijd sduur e n
wordt opgeheven na de uitgi ft e va n een rapport.

Ee n waarh cid:-,colllll1i ssie is uit geru st met ee n
ze ke re a ut o rite it. di e

oe toega ng lol informatie

ve rge makke lij kt e n de uit g<'lvl! van haar rapport
rot ee n ge beurtenis van grote impact maak t
(Hay ne r 199-' : 60-l ). In de moe iza me . . itu ati e
w aarin een jonge democra ti e 7ich bev indt - 7C
moet .l.ich namelij k tege lijkertijd bezig houden
me t moe ilijk e vraagst ukk e n ab o nde rl.oc k. bemidde ling. arbitrage en be rec hting - lijk t he t on de rzoek e n he t daaropvo lge nde r.l pport va n ee n
co mmi ss ie bij te dra ge n aa n het voorko me n va n
de mi ss tand e n in de toe ko ms t. Door he t proces
van waarh e id sv indin g en dc a~nda (; hl voor de
slac ht o ffe rs Jl o rrna/ i... cren /i c h dc ve rh oudin ge n
in ee n sa me nl ev in g.
De reg istrati e vun fe it e n. de vastlegg in g van
ee n nau w ke urig verslag van he t verlede n va n
een land. e n daarmee behulp.laam z ij n bij een
eerlijk e reg is trati e van de ge~c hj e d e ni s va n he t
land e n de door de ovc rhe id be tw iste d ade n.
VOrme n een be la ng rij ke laak voor een commi ss ie. Maa r we lli c ht nog be l ~l11 g rijk e r is erke nning
va n die fe ite n. ' Vaar de fe ite n soms al be ke nd
z ij n. is he t o rfi c iee l e rk e nne n door dc ove rhe id
va n ge pl eegdc me nse nrec hte n-sc he ndin ge n
met name voo r de slac htoffers en nabes taanden
psycho log isc h zee r be lan g rijk (Ne ie r 1990: 34:
Hay nc r 1994 : 606-608). R llwweg hee ft ee n
co mmi ss ie naa st het bekend maken van de feite n doorgaan s vie r ande re doe le n: het he rste ll e n
van de waardi ghe id van de s lac htoffe rs door
ee n publie ke e rk e nnin g van he t leed . doorbre·
ke n va n hel /w ij gcn. voorko me n va n d c mi .s ~

De mogelijkheid

n lll

een Iraarheidscoll1missic in Suril/ame

drij ven in dl: toe ko mst e n het stimul e ren van
ve rgevi ng, vc.! rzoc ning e n nation a le ee nhe id
(pari evl iet I ~ 98: 149). Omdat een waa rhe idsco mmi ssie oo k lOe k o m ~a gc ri c ht is, moete n aanbeve lingc n voo!" ve rande rin ge n cn herv orminge il te n .wn /.ie n van lege r, ve rste rkin g va n de
de lll OlTat isc he inst ituti es e n de rge l ijk e, o pge teke nd wo rde n. De ni e uwe same nl ev ing moet besc he nnd word e n door ee n s terk e ove rhe id , ee n
ni euwe same n lev in g ve re ist ee n ni euwe 'soc ial
order · (I-laaren 1~9.': 2 19: Bro nkho rst 1995:
..t-..t---l5). or ec n rapport uit e ind e lijk bijd raagt
aan vc r/oe ning o r juist o ude wonde n ope nh aalt ,
va lt nie t te voo rspe lle n. In e lk geval hee ft gee n
e nk e le cOJlllll i:-.s ie tot ee n toe name van gewc lll
ge leid . ( Hayne r 1994 : 6 10).
In h..:t recc.!n tc ve rl ede n zij n e r in Surina me
e nke le init iat ieve n gc.!wcc.! st d ie de moge lij ke inste llin g van ee n wa arh e idsco mmi ss ie behande ld en. In augustu s 1998 o rg ani seerde de Organi sati e voor Gt.!n::c hti ghe id e n Vrede (OGV ) in
same nwe rkin g met het Int e r-Am e rikaan se In stituut voor de Me nst.: nrec ht e n ee n con g re s l11e t
als th e l11 ~ 1 waarh e idsco mmi ss ies . Dee ln e me rs
aan het L'o ng rt.:s wa re n ve rt ege nwoordi gers van
ci c S urinaam st.: regt.! ring, de Nation a le Asse mblée. de gc rec ht t.: lijke mac ht. he t lege r. de po li ti e. NGO's waaron der Mo iwana 'Só. vakholl d en. we rk gcve rsorgani sati es. po liti e ke partije n.
de media . buit c nl andse diplomate n e n nabestaand e n van dc s lac ht o ffers van dc deccmbermoorde n. In pa ne ls di sc uss iee rde me n over de
moge lij kh edc n va n et.: 11 cOlllmiss ie in Suri name, W:1 allla aa nbeve lin ge n tol de instellin g
van cc n co mmi ss ie gcdaan we rd en. Tege lijke rtijd hi e ld de doo r cic rcgerin g- Wijde nbosc h inges te lclt.! C OJllmi ss ie Voorbe re idin g Instituti e
Me nsc nrel..: ht t.: n (CO VIM ) I. ich bez ig 'me t het
voorbe re ill el1 van ee n ins tituti e wi er taak in
hoofd zaak bes lo nd uit het doe n van onde rzoek
naar sc he ndin ge n van mc nse nrec ht e n in Surinam e, ha ar s::l.1l1 enstc llin g. inri c htin g. werk wij l.e e n bevoegdheden. ' (Forti & De Miranda
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199X: ] Og). O p 9 o kt o be r 1998 bracht COV IM
een int e rim-rappo rt uit. waarin dl: aanbeve ling
va n de e nk t.: le I1w and c n eerder ge ho ude n co nfere nti e o m tot cl e inste llin g van ee n wuarhe idsco mmi ss ie over te g aan o nde rsteund werd . He t
de lïniticvt.: rapport kwam tot sland op 7 se ptc lll ber 1999. Hi e rin werd en de opri chtin g van ee n
waarh e idsco llll1liss ie e n t.:e n Ill e nse nrechtc nhof, dat de lI oor de waarheicl sco l11J1li ss ie onde rLoc hw fe it e n l11 ot.:s l herec ht en, in wet svoorste llen vervat. Na de u it gavc van het rappo rt leek de
inste llin g van c.! e ll waarhei dsco mmi ss ie. via
aanv<lardi ng va n het we tsvoorste l door de Natio na le As:-.e mbl ée o r dc pres id ent. ee n reë le
moge lijkhe id . Het rappo rt we rcl ec ht e r ni et be hande ld c n rn t.: t de bev indingen is s indsdi e n
ni c b. gcda' lll , Het lee k e rop dat de commiss ie
vooral door de regc ring- Wijdenbosc h was inge ste ld 0 111 he t d aad we rkelijk e o nderzoe k naar
e rn sti ge Illc nse nrcc ht e nsc he ndinge n op de
lange baan te sc hui ve n. Ook de navol ge nde rcge rin g- Ve nc ti ,wn is (nog ) ni et to t de instdlin g
va n t.!c n waarh c idsco lllllli ss ie overgeg aan . We l
we rd er in 2000 ges tart met ee n gerechtelijk onderzoek naar de decc mbcrmoord en. Mede
daarom ve rdi ene n de ve rsc hill e n e n ove recnko msten tu sse n hel we rk va n ee n waarh c idscO lllmiss ie en ec n j uridi sc h ond erzoe k hi er
eni ge toe li c hti ng.

W AAR HEtDSCOM MISS IE VERSUS J URtDI SC H
PR OCES

Ee n waarh t.:i dsco lllmi ss ie hee rt het onde rzoeken van I1lc ll st.! nrec ht c nsc he ndinge n to t doe l.
waarbij de nadruk li gt o p het ac hterhal e n van de
fe it en rond dc ge beurte ni sse n en ni et op cle ve roorde lin g vêl n cl e ve rantwoorde lijken, dit in tege nste llin g lo t ee n juridi st..: h proces . Het is ec hter gee n vaststaand fe it dat ce n waarh c idsco mmi ss ie in d at opzicht e ffec ti eve r is, want
ook een j uridi sc h proces le ve rt ee n g rot e bij -
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drage aan waarhe idsvind ing. Twee voordelen
va n een waa rh eidscol1lmissie zijn deconce ntra-

ti e va n in ze t gcdurende een korte periode e n het
ve rm ogen 0111 va nuit ve rsc hill e nde bronne n in formati e te krij ge n: he l ande re is het proces
waarbij de slac ht offers en hun fa mili es gerespecteerd , be lui sterd e n be hande ld wo rde n met
ee n ni et eerde r ervaren waardi ghe id. De vastgeste lde waarhe id bij gerecht elijke processe n is
ec ht er mcer gezag hebbend. omdat deze juri di sc h getoe tst is. Een belangrijk voo rdeel van
een proces is verd er dut hier e ffec ti ef collectieve e n indi vidue le sch uld gesc he ide n wo rden
( Mé ndez 1997: 275-279). Maar waar bij processen a lleen de slac ht offers van concrete zaken worde n ge hoord . is een waarhe idsco mmi ssie in staar meerde re slachtoffers te horen e n aldus mee r co ntex t aan de gebeurtenissen
te geve n. O mdat processen alleen oog he bben
voor indi vidue le gev::dlen en gee n parrone n
kunn en sc hetse n, ont staat er daardoor ee n meer
ge fragme nl eerd e waarheid . (S le ine r 1997: 3637). De verhoudi ng tu sse n de twee is dus co mplex. In een idea le situati e zo u na het rapport
van ee n waa rhe idscolllmi ssie een juridi sc h proces moeten plaat sv inden. omd at verant woorde lijken dan daadwerke lijk gestraft worden . Vanwege het grote aa ntal dad ers of de frag ie le politieke situatie is dil ec ht er vaa k ni et
haalbaar.
Zowe l een waarhe id licommissie a ls ee n juridi sc h proces zij n kwetsbaar voor politieke
begrenz inge n. Bij ee n commissie zull e n de
structuur. he t mandaat. de poli ti e ke steun , de fi nanc ië le en perso ne le bronnen. de toegang tot
informatie. de moge lijk he id e n de wil om gevoe li ge zaken te o nde rzoeke n e n de krac ht va n
hel e indrapport bepaald worde n door de poli ti e ke realite it. Daarnaast zull e n de onderzoeke n
worde n gevo lgd doo r alle rl e i partij e n e n zull e n
de leden waarsc hijnlijk bloot staa n aa n druk uit
de maa tsc happij, waarbij bedreigingen ni et
Illoete n worden uit ges lote n. Een co mmissie is

daaro m vooral succesvol a ls zij in slaat is onpartijdig e n mei goede bedoelin gen te operere n.
o naOlunkelijk va n po litieke krachten en Illel de

vrije toega ng lot de gewe nste informatie
(Hayner 1994: 652-653) . Hel ve rzame len va n
feilen. hel ve rwerk en en ana lyseren van de verzamelde informat ie. het identificeren va n de patronen va n de versc hillende mi sdad en op basis
waarvan selec ti e V:lI1 de te onderzoe ken geva llen geschiedt. hel onderzoeken van de betref-

fende geva ll en en te nslotte hef sa menste lle n
va n hel rapport met dc bev indi nge n en aanbeveli ngen van dc comm iss ie zij n te vertalen in ct! n

aan tal richtlijnen.

M OMENT VAN I NSTELLI NG

/

No rmaal ges proken is de instellin g van ee n
waarheidscommi ss ie zo snel mogel ijk tijdens
de tran sitiepe ri ocle van he t ene na het andere bewind de bes te optie, De archieven kunne n dan
vei li g ges te ld worde n e n hel onderzoe k kan begillllen al s de publie ke aa ndacht het groots t is.
Bij ee n ge leide lijke overga ng, e n ook a ls onderzoe k aa nva nk e lijk uitblijft. za l de urge nti e tol
een onde rzoek later wa arschijnlijk ontbreken.
waardoor ee n o nd erzoek we llicht ni et mee r
plaalsv indl ( Bronk horsl 1995: 17- 18). Maar dil
is geen regel, ook tie nt alle n jare n na de gebe urte ni sse n zou de roe p 0111 een onderzoek inee ns
ste rk naar vore n kunne n komen . Iets lange r
wachle n heeft hel voordeel dal de groolsle publie ke en panÎl:ulie re e mOli es z ijn uitgewoed,
waarbij het onde rzoe k dus minder bloot staat
aa n c moti onele reac ti es en spanningen in de same nleving ( Bae hr 1996: 2 13-2 14 en Foni & De
Mi ra nda 1998: 63). Vanwege hel feil dal de
tran siti e van Surinwllc reeds in 1987 begon, is
een derge lijke spoedige instelling hier ni et meer
reëel. Omda t e r reeds een grote af'\land bestaa t
tot de gebc urt e nisse n lijk t ce n zo snel moge lijke
inste lling we nselijk . Het feit dat diverse promi -

/Je mo}!.elUkheid
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eell Hï w rheitls('()lIl1Uiss;e in Sur;l1a me

ne l1l e fi g ure n lo al ~ . Paul Bhag wandas (ee n
hoge militair in de jaren tac hti g) en cle politic i
Frecl Derby. Henc k Arro n en Jaggernath
Lac hm o n inmiddd s o ve rled en z ijn. onde rste unt de le v is ie. O ve rwcg in ge n dat de grot e
afstand tot de ge be urt e ni sse n le idt tot ee n afname van de betrouwbaarh e id van getuige ni ssen . omLlat het gehe ugen nu ee nmaal niet onfe ilb.tar is. spd en ook mee (Grout e maat 2001:
97).

DE I NST EI.I.ER

In de meeste gevall en we rd ee n cOlllmi ss ie in geste ld bij pres ide ntiee l dec reet. door de we tgeve nde mac ht. o r al s o nderd ee l van een vred esakk oord. De bevoegdh ede n van een cOlllmi ss ie
be pa len de o nd erzoeks rnoge lijkh ede n (inclusief het budget). het oJlderlOeksbereik , de period e di e ond erzoc ht l i.1 1 word e n e n waar L1 e
commi ss ie I. ich 70[11 ves ti ge n. Oo k kwesti es al s
J e uit g ave van het rappon. de moge lijkheid tot
het doe n van aanbeve lin ge n e n he t noem en van
nam e n van dJdcrs e n s lnc ht o lTers wo rden g rote ndee ls bepaald doo r de instell e r. De commi ss ie in C hili mi ste de moge lijkhe id tot dagvaardin g. omdat dezc per pres ide nti ee l d ec reet in gesteld wa s. De parleme ntaire commi ss ie in Arge ntin ië bCL.at deL.e be voegdhe id we l. He t voordee l van În stelling per pres identieel decreet Îs
ec ht er dat de installatie minde r tijd kos t
( Bronkhors t 1995: 2 J). In ~ t e llin g door het parle mcnt gee ft ee n commi ss ie ee n bredere bas is in
de same nl ev in g. Ee n publiek debat dat aan de
ins tt: llin g vooraf L.OUg aan. is we llicht het meest
d e mot:r~ lIi st: h. maar vaak ni et haalbaar van wege tijdgebrek o f de frag ie le politieke om gevin g. wnarin de de moc rati sc he structuren vaak
(nog) ni et aanwc/. ig z ijn (Hayner 1994: 64064 I ). De inste llin g door een internationale actor
al s de Vere ni gde Naties hee ft eve neen s implicati es. Voord e le n zijn bij voorbce ld ee n hoge mate
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van ne utra lit e it c n Icg itimitei t. besch ikbaarh t: id
van ve ili g he idspe rsonee l e n rond ~e ll. internati o nal e aandacht t:1l toegan g to t ee n groot aantal
inforll1<.lti t: bronllell. Nade len L. ijn het gebre k aan
erv arin g met e n kellni s van het land . Voo r de bt:vo lkin g hee ft ee n int e rnati o nale commi ss ie
we lli c ht minde r ge lag. Doors lagge vend is dc
politi cke cultuur Viln ecn land. en de houdin g
te il o p/.idll e van int ernationale bemoe ie ni s met
int ern e aan ge lege nh ede n ( Méndez 1997 : 269:
Hay ncr 1994: 641 -643). Ee n commi ss ie zou in
e lk gcv al het bes te bij we t in ges te ld moe ten
word en Olll haar onalklllke lijkheid te waarborgen (J oinet 1997: 6 en 18).
Op de in S uriname gehoude n confercnti e
van 1998 we rden dri e Illoge lijkhede n behan de Ie!. Ilalllc lijk de inste llin g en benoeming door
de prö idc nt met ins tc lllmin g van J e National e
Asse mbl ée. de in ~ t e llin g cn benoeming doo r de
Assemblée zei I' o f door het staat shoofd op voordrac ht van de Asse mbl ée. o r ee n aanwij zin g
door het hoogs tc rel'ht sc ollege. Het hoogs te
rec ht sco ll ege ge ni e\. ul s instituut dat tijden s de
voorgaand e period e ni e t bijdroeg aan een 011 derlot: k. ni et het ve rtrouwc n van de Suri naam sc s<lm enl ev i I1 g. De in ste lli ng door de pres id ent is ni et democ rati sc h. In moe ilijke 0111 stantli g hede n I.OU ce n bo ve n de partije n verh eve n pres ide nt van het kaliber Mand e la he t dan
vere iste gClag lo l dc inste llin g we llichl hc bben.
Ve ne tiaan hCl!ft dit gezag naar mijn me nin g
ni et. voo ral o md at hij a ls pres ident tijde ns de
periodc 199 J - 1996 formee l verant wuorde lijk
was voo r he t acht erwege blij vcn van onderzoe k. en o mdat hij al s C reool partij is in de etni sdl ve rdee ld e Surinaamse samenl ev in g. Het
fe it dat de National e Assembl ée de ge kozc n
volksvcrt ege nw oo rdi g in g is. maakt haar voor
de in ste llin g he t mees t gesc hikt. Een di sc uss ie
in cle Assemblée over de bevoegdh eden van een
co mmi ss ie zorg t e rvoor dat de sam enle vin g ee n
grot e ste mpe l kan drukke n op di e be voegdh eden . wat de draag kracht e n autorit e it van de
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waa rheidscommissie ten goede komt. Een publiek debat heel"! in feite al plaatsgevonden op
de destijds ge houden conferentie en de aanbevelingen die gedaan werden, zouden zeker in
rekenschap ge nomen Illoeten worden bij een instelling. or daarnaast ook het wetsvoorstel va n
COV JM geb ruikt moet worden is twijfelachti g.
Omdat COV IM niet onomstreden was. is het
wellicht wenselijk dat eellilieuw voorstel opgemaakt wordt. Het is verstand ig NGO'~ als
MoiwUlW'86 te betrekken bij de instelling. Een
instell ing va n buitenaf. internationaal dus, is
ni ct we nselijk. Op het congres va n 1998 we rd
duidelijk dat hct mcrendeel van de dec lnemers
dezc afwees, als inmenging in Surinamc's binnenl andse aangelegcnhedcn (Fort i & De
Miranda 1998: 83).

ONDERZOEKSMANDAAT

In cle meeste gevallen betrof het onderzoek ern sti ge menscnrechtcnschcl1d inge n als ve rdwijning. marteling en buitengerechtelijke exec uties. Van belang is dat een waa rhei dscommi ss ic
niet probeert de geschiedenis va n de natie te
schrijven. Een waarheiclscommi ssie moet zorgen voor he t ru wc materiaal waaruit historici
kunnen putlen. De eerste waa rheidscommi ssies
hielden zich daar ook vooral mee bezig. De
com mi ssies in Argen tinië en Chi li waren vooral
een succes omdal veel informatie over
mense nrechlensc hendin gcn di e geheim. onlkend of in nevelen ge huld was bekend gemaakt
werd. Sinds de commiss ie van Zu id-Afrika
spreek t men vaker va n 'truth and reco llcil iation
cOllll1li ss ions'. Dar is een niet-gewenste ontwikkeling omdat de nad ruk op het achterhalen
van de fei ten losge laten wordt en de op lossi ng
va n Zuid-Afrika. waarde lUldruk op ve rzoe ning
lag, tot dcfinitie wordt gemaa kt (CaJ'ver 2000:
22). COlllmiss ies I.o ud en zich vooral moelen
blijven ri chten op die feite n, die bewezen kUIl -

nen worde n en niet op de interpretati e. o mdat

menin gsversc hillen over hi storische interpretatie al tijd zullen bestaan. Erns ti ge schendin gen
die geopenbaard worde n op ee n se ri euze. geloofwaardi ge manier kunnen niet meer ont kend

worden. Wel moel bewijs gea nal ysee rd wo rde n

en moe ten feiten in een raamwerk gep laat st
worden. zonder daarbij in Ic uitgebreide beschrijv ingen te va ll en (Stei ner 1997: 17-2 1). De
sc heidslijn lussen onmiddellijke contex t en uitgeb reide beschrijving is ec hter moeil ijk aan te
geven.
Alle mensenrechlcnschcndingen moelen in
principe onderzocht worden. waa rbij de meest
ernsti ge prioriteit hebbe n. Daarbij moel gee n
onderscheid gemaakt worden tussen de ver-

schi llende ve rdachte personen. dad ers. opdrachtgevers or mcdeplichtigen. Een analyse en
beschrijving van de overheidsrepressie moet
plaatsv inden en vera ntwoordelijken en slachtoffers moeten aangewezen worden (Joinet
1997: 19). In Su riname hebbe n in de loop derjaren veel mi sstanden plaatsgevo nden. maar ee n
com mi ssie zo u zich het beste kunnen ri chten op
ernsti ge men:-.cnrechtenschendingell uit de mi litaire periode. De meeste ern st ige schendi nge n
vo nd en immers plaat s tu ssen 1980 en 1991 . Bij
het eve neens onderzoeken van andere sc hendingen (en bijvoorbeeld corrupt ieprakt ijken)
over een ruimere periode neemt de commi ss ie
de fun cti e aan va ll een soort alge meen
Illensenrechteni nst illlut en worden mogelijkheden lot een diepgaand onderzoek va n de ern stige sc hendi nge n beperkt.

SAMENSTELLING

Een waarheidscol11l1lissie moet te allen tijde auIOn00111 zijn. COlllmiss ies beSlaan meestal uit in
aanzien staande en gen::spccteerde burgers die
geen publieke functies verv ull en. Vaak zij n hct
vertegenwoord igers vall belangrijke NGO·s.

De lIIoge/Ukheid
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eel/ \\'aar/widscul1IlIIissie il/ S//ril/(/II/c

cOlllmcrcil:1c groe pen cn rdigic lJ Le instit llli cs.
Een grote ve r:-.dlcidcnh eid êlan co mpete nt e. ona!11ankelijke leden me t et: n vt: rscheidenh eid
aan Illenin ge n geve n een commi ss ie gezag en
aU loril t: it. Hel is dan als het ware ee n doorsnede
van de sameni cv ing . Daarbij is we l va n belang
dat kwaliteit bela ngrijk cr is dan represc nt ati vikit (S tci ner I YY7: 42). Normaal gcs prok cn
rnoett: 1l de leJe n mensen uit de natiollJle geIllcc llscllap I.ijll, uit/.ond crin ge n als EI Salvador
Jaargc laten. Daar ware n onatll<lnkelijkc leden
in de e ige n sal1lenl eving ni et te vinden. Ook in
Je kl einsc halige Surinaamse sam enl ev ing is het
waa rsc hijnlijk moeilijk om v( )ldoenJ e cOlllpetent e en ona tll<.lIlkelijke leden te vinden. Door
di e kl ein sc hali ghei d bestaan C f ved ond erlinge
bm iIiebandell. Mensen di e op di e mani er of anders ge li ee rd Lijn aan slachtoffers en mogelijke
dad ers Jll oeten geen Lilting nemen in dc CO I11 mi ss ie. omdat da n het gevaar bcsti.lat dat de
l'o ntlictsto l" binnen de cornmi ss ie wordt gebracht (Flll"li & De MiramJa IY98: 158). Een opti e is dat organi sati es V~lI1 uit ee nlopcnd e aard,
di e het ve rtrouwen va n de mense n hebben. de
mogelijke leden voorJrage ll . De etni sche samenstelling va n de co mmiss ie is va n belang
vanwege het frag iele eve nwich t tusse n de
bevo lki ngsgroepell .
OmJat eell co mmi ssie bestaan J e uit nati onale lede n in Suriname mee r erk ennin g hee ft
dan ee n cOlllmi ss ie va n internati onale samenstellin g l ijn er tw ee moge lijkhede n: een volledig natiunale ~ aJ11 e n s tcllin g. of ee n ge mengde
nationale- internationale sa rn e n~l e l - lin g. ECll
ge mcngde sa menstelling lij kt lloodLake lij k.
omdat het vinden va n ce n groot aa nt al onafhan kdijk e Suri naJllers ee n utopie is. Als er bu itenlanders in de cOlllmi ss ie plaatsncmen. zouden
dil hij voorkeur gee n Nede rl anders moeten Lijn .
De 11l0eil.<lmc ve rh oud inge n tu sse n Surinamc
en Nede rland duor het koloni ale ve rl edcn maken dit tot ee n onllloge lijkheid. Ondersteunin g
uil de regill is vee l beter. Het argument dat in
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Nedcrla nd wc lli cht de mees te expèrtise met hetrekkin g tot Suriname aanw ezig is. is ni et relevanl. omdat ee n onatll i.mkelijkc tll C Il SC Il rcchtend es kunJige zo nd er de Surinaamse s itu ati e nadrukk clijk tc kenn en ook ee n gro te rol
kan spelen . (Groo tcillaat 200 I: 10 1). Een star
mct diverse spec iali sten ter ond ersteunin g is
llood7akelijk voor hel goed fUllction cren vall de
cOlllmi ss ie. De nat ionaliteit va n de leden va n
di e staf spee lt ee n minJer grote rol. De,'.; kundi gheid is van be lang en daarom mOeten speciali sten. bijvoorbeelJ op het ge bi ed va n Surinaamse
Bos negerculturen. cr J ee l va n uit-maken. Om
de leJen van de cOlllmi ssie gezag te ve rl enen
moge n ze ni et tu ssent ijd s wegges tuurd worden,
en moe ten ze immuun l.ijn voor ve rvo lg ing
voor hijvoorhee ld slllaad . Ind ien nod ig hehben
I.e recht op politiebesc hermin g of andere pri vileges o m hun vei li gheid tc waa rborge n (J o inet
Ic)c)7 : 6 en 18). Voor de waarhorging va ll de ve ili gheid va n zowe l de c01l1l11i ssa ri .. sen als dc
stafleden is we llicht buitenl andse ond ersteuning nodi g.

F INANC IËLE MIDDELEN EN TIJ~M IJ l\

De commissie wordt ge n nan cicnl door de staat ,
en niet door de ove rheid . Dit is eell belangrijk
ve rsc hil. omdat dit cic politieke gevoeli ghei d
va n de commissie helpt neutraliseren. De ove rheid moet we l Lo rg voo r dc uithetaling drag en.
maar kan nict het rec ht 0 111 die uitbetalin g op te
sc hort en opeisen (S tein cr 19Y 7: 50) . De lïnancicri ng moet duidelijk en dOOl"/i chti ,g. zijn om de
onaillanke lijkheicl van dc cO lllmi ssie te ga ran deren. De Suri naa mse rege ring is bezig met ee n
eco nomi sc ll aanpass ings programma en hee ft
w~ l a r sc hijn1i.ik ni et de middelen voor de tïn:lll ciering van ee n cOlllmiss ie. Omdat het hinden
van de cOlllmi ssic aan de immer on Lc kerc economi sc he si tuatie in Suriname ce n risico inhoudt. is finan ciële steuil uit het buitenland 011 -
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ontbeerlijk. Het besc hikke n over een e ige n begroting . waarmee lij vrij kan opereren, is voor
de co mmi ss ie belangrijk om haar o nafha nk elijkheid te waarborgen. Mees tal wordt ee n
waa rh e idsco mmi ss ie in geste ld voor een periode van tu sscn de zes en negen maande n. Al s
gevo lg daarva n staa t een co mmi ss ie bloot aan
tijd sd ruk . en moet ie so ms overhaast se lecteren
wat o nderzocht kan worde n. Toch is het beter
ee n tijdsperiodc vast te ~ tellen . Hel onderzoek
in Uganda verza ndde doordat er voo raf gee n
periode vastgesteld was en een rapport werd
daarom ni ct gep ubliceerd. Daarnaast kan in een
ko rte tijd speriode de mceste e nerg ie voor ee n
o nd erzoek gegeneree rd worde n. Belangrijk is
we l dat he t on derzoek gedaa n wordt uit een eerlij ke overtu ig in g en ni et o m politieke doelen
van de korte te rmijn te dienen.

INFORMATIEVOORZIEN ING

De co mmi ss ie moe t kunn en puit en uil zovee l
moge lijk informatie uit zovee l moge lijke bron ne n. Daarbij va lt tc denken aan sc hrifte lijke
bro nn en c n getui ge ni ssen van slachto ffe rs. da ders en ooggetuige n en aan bronnen gedoc umentee rd door mensenrech tenorgani sati es.
overhe idsi nstel lin ge n en buitenl ~lI1d se ins tan ti es. Ook opgrav inge n e n forens isc h werk hebben SO IllS hun nut bcwezcn (Forti & De Miranda
1998: 75). Bij hel raadplegen van archieven
moeten onderzoekers op hun hoede z ijn. De in formatie. met name indi en deze gedocumenteerd is door het voorgaande regime. is vaak
niet betro uwbaar. maar kan a ls bron voor he t
fun cti one re n va n he t systee m. mits kriti sc h bekeken. zeke r int e ressa nt zij n (De Baets 200 I:
4R-6 1). Daarnaast kan bew ij s - ze lfs a ls het ni e t
hard genoeg is Om ie mand te veroorde len - toc h
we l zo sterk zijn dat een verdwene n persoon a ls
ee n s lac ht o fre r besc ho uwd kan wo rde n (S tei ncr
1997: 50-51). In Surina me va lt te denken aan

het archief van COV IM , archieven va n internati o na le en nat iona le me nse nrechte norgani sa ti es
en i nterviews I11ct s l'lChtoffers en getui gen.
Omdat de betro uwbaa rhe id va n getui gen isse n
door vervormde. select ieve heri Ilncri ngcn te
we nse n ove rl aat. z jjn ee rder vastgelegde ge tui gen isse n ze ker bruikbaar. Ook opgraving van
bij voorbee ld dc dccc mbers lachl offers kan in formati e leveren, bijvoorbeeld voor het vas tstell en van dc dood soorza ak .
Po litiebesc hermin g k~lIl nodi g zijn bij het
oproepen van gClUigen en het bezoeken va n
plaatsen die van be lang z ijn voor hel onde r-

zoek. Bij voorkeur zoude n getui gen gedagvaaf(1moeten kunnen wo rden (Joinet 1997: 6 en

19). Be langrijk is hel ne men va n besc hermende
e n bestraffende maatrege le n tegen de verwijderin g, de ve rni etigi ng of het mi sbruik va n arc hi even. Het ops te ll e n van een overzicht vu n besc hikbare arc hieven moet zo snel moge lijk tij den s de overga ng plaatsv inden. Ook de rege ls
voo r toegang tot de arc hi eve n moet aan de
ni euwe s ituatie aa ngepast worden. De co mmi ss ie moet vrij e toega ng hebbe n tol all e archieven. Het argumen t dat uit overwegingen va n nati o nal e vei li g he id som mi ge arc hi even ni et toega nk e lijk z ijn. is niet ge rechtvaardigd. Wel kan
het zo zijn dat inrormatie di e tot spanningen kan
le ide n nie t in het rapport wordt opgenom e n,
maar het uit s luit en va n onderzoe k is ni e t gewenst (Join ct 1997: 7 en 2 1). Het verzamelen
va n fe it e n is in gro te mate a fh ankel ijk va n de
onde rs teun ing van de sa me nl ev ing en hel e nth o usias me van de me nse n. Met name kan een
betrouwbaar oge nde commiss ie nie uwe getui gen isse n generere n. De vest ig ing va n de co mmi ss ie o p ee n ce ntraal. makke lijk toegankelijk
punt. o f op meer-dere plekken door het he le
land is daarom we nse lijk . Cruc iaal daarbij zijn
de uit leg va n het lllanda ~1I aan het publi e k. en de
toega nk c lijkh e id e n bereikbaarheid van de
commiss ie voor de he le sa me nl eving (Forti &
D e Miranda 1998: 124-125). In Suri name lijk l

De mogelijkheid mil eell I\'aarheid.'·collllllissie ill
~cn vc~t i g in g

in P'.Iramaribo het meest voor dc
hand li gge nd. omdat d aar dc mecste mensen
wonen. We lli cht i:-. een filiaal in. o f ee ll bezoe k
aan . plaatsen in bel binnenland (en wellic ht oo k
aan vlu cht el inge n in Frans Guyana) wenselijk .
omdat daar ved s lachtoffe rs wo nen. die ni ct in
sta at I.ijll naar P"lrarnaribo te komcn. Vanw ege
dc aanwcL ig he id va n vee l be trokkcn en in Nederl and . moet dl.! waa rheidsco llll11i ss ic wc lli cht
ook daar ee n ves tiging krijgc il.

O!:)ENBAARH EtD
In tege nste ll ing tot dc cO lllllli ~s i e in Z uid Afri ka. hicidc::n dc cOlllmi ss ies in Chi li Cil Argc ntini ë uit a ng:-.t voor ins tab ilit e it gce n o pcnbare hoorz illin gcn. Gc:: tui gc::n issc n over grll we lij khc::dcil loude n de tege nstell inge n tussen
dadcr~ cn s lachtoffers kunn en docn toc ne men.
VC::I.! I cOll1missies optc::c:: rd e n daarom voor Lillinge n acht l.!r gcs lot l.! l1 (h!ure n. or ee n onde rl.oe k
opc::nbaar is o r ni !.;!. hangt af van de s illHltie in
het lan d. In Zuid -Afrika wa rl.! n de hoorzi ttin ge n
openhaal'. met d aarbij ee n uitgcbre ide regis tra tie o p tc levis ic als esse ntiee l o nderd ee l. Hi e r
werd ook vce l nadruk ge legd op hel ce re moniële kader. De gcdac ht e was dat. omda t de
meeste m isdaden in hct geheilll plaatsvondcn.
de waarhei d sc(Hll llli ss ie 10 publ ie ke lij k mogelijk mocs t oplnxlen . Hct bezwaar dat gc tu igen
e n slach toffers wc lli c ht angst hc bben om in he t
o pen haar te gd ui ge n k~m ce n rede n 7ijn 0111 he l
onderLoek nie l ope nbaar te laten zij n. In Surinaille kunn~1l vanwege de s fecr van angs t e n in timidatie dil.! 1.0 lan g bestond, veel ge tui gen e n
slac ht offers wcllicht bC7\varen hcbbc n tege n
openbare hoorzi ttin ge n. Moge lijke ongewenste
optrede ns va n bijvoorbeeld Dcsi Bo ut ersc. die
ahij d ccnml.!CS lcr is gcwt!cst in het bes pel en van
het publ ie k. lijken ee n voorke ur voo r ges loten
hoorzi ttin ge n tc onders teunen . De afweg in g of
ee n gro te openbaarheid opweeg t tege n het 1110 -
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gelij k alllaken va n ge tui ge n moet in Suriname
Lel f ge llwakt worden.
Het ondl: r/oe k Illag best bes lot en en ve rtro uwe lijk zij n I.ola ng de ee rlijkh e id c n ne utra lit e it gewaa rborgd I.ijn ( Hayner 199.+: 6-l7). Getui gc:: ni ssc n va n s lach toffers en oogge tui ge n
moeten te n allen lijde op vrijwilli ge basis
plaat svi nd en. Anonimi te it is \ocgestaan IJlaar
uit zo nde rlij k heh~d ve bij se ksuee l misbruik . De
voorzitte r e n ecn co mmi ss ie lid moelen o nd erzoeken in hocverre ee n dcrge lijk ve rloe k gerech tvaard igd is en in vertro uwe n de id e ntit c it
va ll de getuige kenne n. In het rapport wordt ve rvo lge ns we l ee n ve rw ij l.i ng Iwarde inho ud va n
de ge tui ge lli ~ opge nomen. Psyc holog isc he e ll
soc ial e :-.tellil voor :-.Iacht o ffcrs en ge tu igen.
vooral bij se ksuec l misbruik e nlllartc ling. is belangrijk. Vc rc!t.; r Lij n de kosten die l ij mak en
voor hun getuigcnis voor de staa t (Joinc t 1997:
6 en 20).

E INDRA PPORT EN B EKR AC HTIG tNG

HOOl'/i tlin ge ll kunll en vcrtrouwelijk zijn Olll de
druk op ge tui gen te verminde re n en hUil ve ili ghe id te waarborgen. hct rapport moe t ec llt er ln
uit gc bn:id mogelijk wordcn ge publi -cccrd . "A
truth cOlllmiss illl\ lilat withholds publi c:l ti OIl or
its own lï nd ings is at th e ve ry least a
cO l11radi clioll in terlll s' (M~ nd cz 1997: 269 ). In
het rapport moe t beschrc ve n worden hoc de re press ie func tio nce rd e. waardoo r de sc hu ld aan
spec ifi e ke pc::rsoncn en g roepe n kan worde n
locgcwoen. Omdat het rapport ook toekomst geric ht is, moc ten aanbeve lin ge n voor een bele re samcnleving opge no mc n worden. Van wege dc autoritci t va n de commi ss ie kunne n di e
aanbevel in ge n veel invl oed hebbc n. Het taal gc bruik i:-. bela ng rijk . Dit moet ni c t te bl oc mrijk
z ijn . de fei te n spre ken nam e lijk voo r zic h
(S tci ner 1997: 56 en (4). Ee n aanname door de
presiden t o r dc rcge rin g. de o llicië lc erke nnin g
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van de feilen. geven het rapport en dc co mmi ssie een extra symbo lisc he kracht, waarbij ee n

exc uu s een erkenn ing is van het lijden van de
s lac htoffers. Aanbieding van het rapport aan de
Nationale Assemblée en de regering e n de na~
volgende publicatie is wenselijk, o mdat een
grole verspreiding bijdraagt aan het succes van
een waarheidsproces. De president moet na~
mens de Surinaamse overheid formeel en pu ~
bliekelijk verantwoordelijkheid erkenn e n.
waarbij berouw over het lang uitblijven van on~
derzoek geloond moet worden. Via een derge~
lijk c olTiciële verklaring wordt de waardigheid
van de slachtoffers hersteld. en laat de overheid
zien dal ern sti ge mensenrechten schend ingen in
Suriname niet l11eer geto lereerd worden.

NAMEN NOEMEN

Een co ntro versiee l punt is or name n va n sc hul ~
digen genoe md moelen worden in he t rapport.
Ruwweg zijn er wat dat betreft twee opvattingen. De eerste is dat individuen zich bij een beschu ldi gi ng moelen kunnen ve rdedigen zoa ls
bij een juridisch proces en dat namen dus ni et
genoemd moete n worden. De andere is dal he t
omhullen van de hele waarheid ook het noemen
va n namen inhoudt. Volgens de eerste opvatt ing
moelen cOlll mi ssies gee n namen noemen omdat
waarheidsco mmi ssies geen juridische organen
zIJn . Informati e moel naar rechtbanken gestuurd worden. zoa ls in Chili gebe urd is. Volge ns de tweedc opvatting is het noeme n van na men onderdeel van het waarhe idsproces. Een
absoluut standpunt in deze le idt in so mmige
omslandigheden
tot
een
onacceptabele
limiterin g van de hele waarheid. Een e n ander
hang t same n m e L de mogelijkheden LOL vervolgi ng na de uitgave van het rappol1 . Volgt er een
proces. dan hoeve n namen in hel cO lllmissierapport niet genoemd te worden. Bij hel ontbreken van een proces mogen ,wmcn genoemd

worden, nadat cle beschuldigden de kans hebben gehad de beschuldigingen te weerleggen.
Een probleem hierbij is dal publicatie van het
rapport zelf kan leiden tot cumulering van ge-

plande processen (Vg l. Méndez 1997: 265:
Bronkhorst 1995 : 152: Hayner 1994 : 647-650:
Joinet 1997: 6, 19). Mocht cen gerechtelijk pro-

ces plaatsvinden. dan is het noemen van namen
vóór het plaatsvinden van dat proces niet wen selijk. Versteviging van de democratie zorgt ervoor dat het noemen van namen niet leidt tot

mogelijke wraakneming op de genoemde persone n.

AMNESTIE

Of amnestieën gegeven moetc n worden is met
nam e na de co mmi ssie van Zuid-Afrika breed
bediscussieerd. In ruil voor vo ll edige getu igenisscn en bekentenissen werd daar amnes ti e
ver leend voor misdaden die uit politiekefloti vatie gepleegd waren. Dit was een vorm van individuele amnestie. co ll ectieve am nes ti eën
werden eerder al verleend aan het leger in di verse Latijns-Amerikaanse lande n. Co ll ectieve
amnestieën zijn volgens het int ernatio nal e recht
niet te tolereren. Indi vidue le amnestieën zijn
soms gerecht vaard igd, maar n iet zonder dat o nderzoek heeft plaatsgevonden. Ook mag hel
geen gevo lgen hebbe n voor compensatiemaatregelen (Joinet 1997 : 8). Of amnest ieën in
Suriname, bijvoorbeeld in ruil voor ee n uitgebreide bekentenis, ver leend moelen worden is
een morel e kwestie, waarover niet-Surinamers
gee n uitspraak kunnen doen. De volksvertegenwoordiging kan zich erover uitspreken of de
Zu id-Afrik aanse weg wenselijk is. Uitgangspunt moet echter blijven dat amnestie zonder
onderzoek uil den boze is.
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ADV IESFllNCTI E EN NAVO I.GEN DE

RI:-:CI:-:Ll NGEN
Ee n co mmi ss ie moe t aanbevelinge n doe n l11et
al s doel dc daders hun sc huld te laten bekenn en.
de ove rh eid internati onale verdrage n te laten erkennen en maatrege len te laten nemen om herha ling Ie voorkomen. In de aanbevelinge n zal
de nadruk moelen liggen op instituti onele hervorming. uit sluiting van daders uit de ove rh eidsinstellinge n en compemati e voo r de slac ht offers. De hervormin g va n lege r, politie en juri di sch apparaat en de ve r... terkin g van dc democrati sc he instituties staan daarb ij ce ntraal. De
onth erfin g uit hun functie va n alle bela ngrijk e
fUll cti o nari sse n betrok ke n bij se ri euLe sc hend inge n is esscllti cc l. Al s er sprake is van ee n
binnenlands co ntlict of ee n burge roorlog moeten alle bcwapcndl! groepen ont wapend en
gcïnt l!grecrd word en. Ind ien mogelijk moeten
de aanbcvelingc n verpli cht ges teld wo rdcn.
(I-Ia yne r 199-1: 652-653 : Join cl 1997: 10 en 202 1). Vanwege cle aut orill: it va n dl! cOlllmi ss ie
kunn l! n de aanbeve linge n ee n grole bijdrage leve ren aan de institutionele hervo rmin ge n. De
instelling van ee n pcrman ent o rgaa n dat Zll\vc l
huidi ge als oude mell."enrec htensc hendin ge n
behandelt . bij voorbee ld ee n nationale ombudsman , ee n parl eme nt aire mel1sc nrec htcn- of
ond crI.oc kscolllllli ss ie of ee n nationaal Illellsenrec hl cnin stituuL is gewe nst (Bronkhorst
1 9~5: 1 3 0 - 1 3 ~: C,,·vcr 2000 : 28). Ee n ce nlraal
lichaam als ee n waarheidscolllmi ss ie kan wellicht ni et al ks grondi g onderzoe ken. Een lokaal. ni et aan de overh eid gebond en und erzoek,
bij voorbeeld van ee n NGO. kan beter inspelen
op de wense n va n de mense n. Aan vull end e onderzoe ken va n orga nisat ies als Moiwan a'86
blij ve n daa ro m noodzakelijk voor ee n goede
mcnse nrec htensituati e. Dc oprichtin g van mu sea drailg t bij aan de histori sche beeld vormin g
va n de mensell . Ee n goed voo rbee ld is Robbeneiland in Zuid -Afrik a. dat . als sy mboo l va n de
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ap arth eid. nu dienst doe t als muse uill. Fort
Zcelandia zo u het Robbcllciland van Surin ame
kUlln cn wo rde n. als symboo l van het ve rwe rpelijke ve rl edell . De oprichtin g va n 1l101ll1lllent cn
is nod ig 0 111 de mensen in co nt ac t te houde n Illet
het ve rleden. Ee n aa npass ing va n gesc hi edeni slee rboe ken is essellti eel voo r ee n kCllnis va n de
repressie.

TOT SLOT

In dit artikel heb ik proberen ,wn te tonen dat de
instel ling van ee n waarheidscol11mi ss ie in Suri llal11e mogelijk en wense lijk is. Moge lij k omdat
de bas isvoorwaarden voor ee n commi ssie ill
Surin ame aanwez ig zijn ell we nse lijk . omdat LO
de hiaat van hct tol nu toe uit ge bl evc n onderzoek o pge vuld kan wordell . In ee n ideal e :-. ituatie zo u na het rapport van ee n w a ~Jrh ei d s 
cOlllmi ssie ee n juridi sch proce:-. moe ten plaat svindcll . De interessant e situ ati e doet /. ich voor
dat Suriname inmidde ls bego nn en is mei ee n
ge rec htelijk onderzoe k naar dl' decc lllbermoord en. I.onder dil t ee n waarheidscolllllli ss;e
aan het we rk is geweest. Hoe d it oncierLoek gaat
afl open is op dit moment nog onduidel ijk. Fe it
is dat de dece lllberlll oordcn sk cht s ee n van de
sc hendin ge n waren en dat and ere sc hendin ge n
nog steeds onbeli cht blij ve n. Daarn aas t is het
va n belang de dccc mbcrlll oord en ill l!c n hreder
kade r te plaa tse n. cn de repressie va n de jarcn
tachti g zo goed Tllogelijk Ic reco nstrueren.
Mij ns in/. iens ve rd wijnt . ook 1I1et e(' 1l pos iti l!vC
uitkomst van het ge rec hte lijke onderzoek. dc
noodzaak voor ee n waarheiLiscolllllli ss ie ni et.
Ee n positieve uitk omst zo u de instelling van
ee n waa rh eic.h co llllll iss ie we ll ic ht kunn en st; Tlluleren. Nog beter zou hct Lijn als Illen in Suri nallle di e uit ko mst ni et afwac ht. Illaar LO spoedi g mogelijk ove rgaat tot de inste ll ing va n eell
waa rh c idscolll m iss ie.
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Oostelijk Suriname 1986-2002

E

is I'eel I'('rwulel'd il/ Oost-S//I'inml/c ill de
!O(/fste I'U/tien ja(ll: Als ge rol!!, \'(I// de
hiJIIIl'nl(//ul.\() oorl() g lIIig ree rdel/ dil i :.('//(Ie 1/
M(/I'rrnls /laar Frol/s -G /lya/la . Aan\"(/l/kefUk lI'areil : ij daar ols I'II/chtelingen (:'/1 Il'om/den r(Jol'
('('n groot deel il/ kali/pen. Toen deoorloJ!, il/ 19CJ2
11 '0 S (({ge lopen \l'l' rdell d e k{l/II1JCI/ a!.~elJrok(,1/ en
II/ocsten d(' I'//Ichlelingen terug naar SI/ril/oll/e.
Dar hehhcl/ :U 1'001' eel/ deel gedaan, IIWO/' 1'(!lel/
:.iin \\"('('1' naar F ml/s-GlIyw/{/ femggekecrd.
ol//dal de lel'ells(mlst{//ulighedell daa r I'eel beter
::.iill etl de kal/sell (111/ ie Is te I'ercliellel/ groto: El'I/
derde 1"(/// alle S//rill{/(/lIISe Marrol/s 11'OOlI{ {Iwns
I'

il/ GllylllW ( jJrice 2002: 82)" Hl' \I'OI/en l/ulI/eer
Marrol/s hllilel/ dl' !mdifionele \I"()()flgehieden,
dml il/ hel SlIril/(/(//IISC hillllelllolld. I /I dil {/l'likel
://11('11 wU de hel(/llgr~i~sl(' ()/1I1\'iJ...kclin,~ell \"(///
Oost+Sllrin(lll/c ;/1 de (!I,~el()jJel/ )(/1'('1/ /)esl)/'(' +
J... (' lil,

MARRONS EN KLS]'(jl-: HII: D
Eigelllij~ is de reblil: tll ~~èll de O\'l':rhcid in
Par'llllaribo ell de Marrollhevolking in hel binnenland, s ind s SurinamL' ill 19)4 hinllcnlundse
a ut onomic kreeg, nooil oPlimaal gewee~1. Op
v()nr",h~1 vall de Creoolse "Nalionale Partij Suri Ilalllc' (N PS) wellicil in !te l begin va n dc jarcn
I.e~lig l\vee hinnenbndse l-.i e~d i ",lriL'len ge vormd di ~ ieder eell Iele! in de Staten I-.ondcil
leveren: I3ro~OpOlldo ( he l \\i{)()ngehiLd van de
S<lraillaka) e ll Marowijnc (hel w()ollgd)ied van
de Ndyuka en dc Para ll l<lk:l), Hel was dl': perilKk
V~ln Pl:llgel, Diell ..., lll<lchtshasi s lag i 11 hel donkergekleurde Creoobe seg ment v:.tn de SUrill~l1IlllSe
hLvoll-.illg, dL' 'Vo lksercolen' 7.oa ls de/c groep
toen Ilog genoellld \ve rd. voo rnam elijk de af-

o.w. T(idschr{fi

\'OOI'

stalllJ1lc linge n van de in I X6~ geë milllcipec nJc

sla veIl. Extra ze tels uiL hel bi nn enland wan:n
voorde NPS natuurlijl.. niet te vers mallen. Om te
benadrukken da t de bewoners va11 hel binll ellland en de C reo len va n het kustgebied e ige nlijk
éé n etnische groep vorme n, werd de term Boslandc reolen gelam:ccnl. o mdat in de visie va n de
stadse pol it ic i de l erl11 Bos negers rw.:isti sc h was.
De hevolkingsgroep 0111 wie he l gi ng. had Jll et
deLe term echter in het geheel geen moeite en
prefereerd(: deLe duide lijk boven dc lc rnl . Boslanclcreolen'. 2
Onbe kendheid va n de hoofdstede lijk e po li -

tici meI de traditionele gC/.ags vc rhoudinge n in
hl'1 binnenland leidden we ldra tot co nflicte n tu ssenllll:l l1:1 me de Ndyuka en de N PS . Beru cht is
de misstap van premier Pengel d ie ill 19ó) Ilaar
Tilpanahoni afrl: isdl: om daa r l:cn ni l: uwt:
g ranlll'H) Ic inslallcrl:1l voordal dc IradilioJlek
rouwperiode \ all de overleden granman was a fgcsIOIl:I1. Galon Am'-llmJya, (h:- beoogde opvo lger. weigerde I.ich IC lall:n in:-.la lJ e ren en ne geerde PL'ngL:l dit: een gro te grocp buit e nl a nd se
gasten naar het binnenland had Illl.'ege llomc il
(Pa~o~ie llJlJ 1: 'ö7 J-H7K: Pa~osil: 1099: 10311-1).
Oo~ de ollalllall~elij l.-h eid \'an Sur inalll e in
1075 leidde HlI niell\\c L'Ollflichlllf lussen 'hCI
hinllL'nlalld' ~1l de h {)of(btedL'lijk~ po litieke
LI il e. Na l':ell iIl Jl)7 J Illel ee ll \,er... dl i I V,1I1 ~O.O{)()
SIL'1ll 1l1en door de Crcno l... -Ja\'<l:In:-.e coalit ie gewonnen verkiC/ing vcrklaank de nlCUWC
Sllrinaall1~e regeri ng vóóreind I in.') onalll:lnhclijk Ie w illen wordelL De gr(/II/I/U/IS werden in
dil': he~li"sing niel gd,l':lld l:1l de bevolking va n
hel hillllellbnd \va", er waarschijlllijl-. in nvcrgrole lllel':rderhcid legen. HUil \'{)on'lIde r", had dell in dejarell I.e"'lig vall de adliliende el':LI\V,na

ue

SI/ril/(/{//IIS(' Toolklfl/de, L('fll.!rklll/(le, e/lltuur ('1/ Geschiedel/is .: I (2): ':25+1-1':
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een jarenlange guerrilla-oorlog, vrede met de
Nederl anders geslote n en daarbij al autonomie
ve rkrege n.
Na de sergeantsco up va n 1980 verbeterde de
relati e lu ssen de Marro ns en Paramaribo . De
Creoo lse e lit e was tijde lij k u itgesc hake ld , belang rijke N PS-ers za ten in de gevange nis op beschuldi g ing va n co rrupt ie e n de Inililairen troffen ve rsc hill e nd e voorz ie nin gen ten behoeve
va n het binnenland . Dank zij ee n verbeterde reg istrati e vond een aa nzienlijk e toename va n soc ial e uitkeringen in het binne nl and plaats en
misschi e n voo r het eerst werd se ri e us gewerkt
aan ee n ontwikke lin gsbelei d voo r het binnenland (Scholte ns 1994: 122).
Oo k hel Nati o nal e Leger werd ee n mo bili te itskanaal. Na de cou p trad een groot aa nt al
Marron s toe tot de krijgs macht. Onder de ze re krut en bevond zich de Ndyuka Ronnie
Brullsw ijk . Hij maakte daar sne l carrière.
Bouterse slllurde hem naar een speciale COIllmando-opl e idin g op Cuba en voegde he m
daarna als lij fwacht bij zijn eigen veiligheidsdi enst in (Fran szoon 1989: 36). Bnlllswijk werd
ec hter in I 984ontslagen 3• Nazij n omslag werkte
hij ee rst a l ~ keuke nhulp. magazijnbediende, e n
arbeider in de goudve lden van de Sarakreek.
Maar vanaf augustus 1985 begon Brunswijk e n
een groep onder zijn leidin g banke n en militaire
voert ui ge n te overvallen . Rond Moengo, de
bauxietstad in het Cotticagebied dat voornamelijk door Ndyuka wordt bewoond kreeg hij weldra de reputatie v an ee n Illodem soort Robin
Hood. Hij verdee lde dui ze nd en g uld ens en
whisky, kaas en c hampag ne uit o nder de loca le
bevolkin g , afkom sti g van zijn g ue rri Il a- en overva l-activiteiten (Hanse n 1986) . De S uri naa mse
en Nederlandse pe rs bego n aa nd acht aan hel optrede n van Brullsw ijk te hesteden e n de le iders
van in Nederl and opererende a nt i-Bo ll te rse
g roeperingen zocht en co ntact met he m.
Brunsw ijk re isde naar Nederlan d en b leek bij teru g kee r in Suri nam e benoemd tot hoofd va n het

Surinaams Nationaal BevnjdingsfegC/: met al lerlei beloften over fina nciële steu n, die overige ns later ni et o f nauwelijk s werden ingelost.
In ju l i 1986 pleegde het Su rin aams Nati o naal
Bevrijdi ngs leger, meesta l ove ri gens het ' Ju ngle

Co mmando' genoemd. zijn eerste verzetsdaad.
Ee n groe p van zeve n Marrons overvie l de mil itaire post S tolkerts ij vcr, maa kte daarbij wapens
bui t en nam e lf so ldate n e n ee n o nderoffi cie r al s

krijgsgevangenen mee. De tege nacties escalee rden daarna snel. In een poging heLJungle Com-

mando af Ie snijden van haar sympathi sant e n
nam het Surinaamse leger zij n de toevlu cht lOt

intimidatie van de gehele Marronbevolking in
hel geb ied rond Moe ngo. De Marroilsamc il leving in het Cotticagebi ed en lan gs de weg
Mocngo-Albina werd het s lacht o ffer van ('U /II/ ferillsurgel1cy-opc rati e:-.. Dorpe n en nede rze ttin gen werde n geplunderu , in brand ges token. o f
met bulldoze r:-. , verni e ti gd. Het lege r maakte gebruik van all erl e i techni e kcn o m de Marron bevolkin g te intimideren. Iede re Marron was
ve rd ac ht. In vol s trekte w ill ekeur we rde n ma nnen o pgepakt en bij voorhee ld met plas tic vui 1ni szakken o ve r he t hoo fd naar Fort Zee land ia
ge bracht waar oo k in 1982 de dece mbe rmoorde n hadJe n plaatsgevo nde n (Po limé &
Th oden va n Ve lzen 19X8: 18- 19). O p 29 nove mber 1986 sc hoot ee n lege ree nh e id in koele n
bloede Lo' n vij fti g inwo ne rs Jood. meest vrouwe n en kind ere n, van de nederLclI ingen Moi
Wan a en Savan na. gelegen lang:-. de weg va n
Moe ngo naar A lb in a (Mcm re Moiwana 19LJ2:
Alll nes ty Internat iona l 19X6: 43-47). Het grootste deel van de Marrons en I ndiane n die in dorpen af kam pe n la ngs dele weg woonde, vlu<.:htte
daarn a. Ee n dcel :loc ht veiligheid in Paramaribo:
ve len v luchtten llaal' Frans-Guyana
trokken
zic h te rug in schuilkulllpen in het Illangrnvegebied ten noorden van de Oo~t-West-verbill
d ing. Kort daarn a raakt cookdebevolki ng vande
Marro ndo rpen aan de Cottica bij de strijd betrokke n. Ook uit dit gebied v luchtte de bevo l-

or

Doslelijk Suriname J986-]{){)]
kin g (zowel Marron s a ls Indian en) naar sc huil kampen, naar Paramaribo of naar Fran s-G uya na .

D ECOlTICA NDYUKA IN FRANS-GUYANA

De bijna ti endui zend S urinaam se: vlu chtelin gen
(zo 'n 8.500 Marron s e n zo' n 1500 anderen,
voornamelijk Ind ianen) werden in Frans-G uya ml voor ee n dee l opgevangen door fami li e of
kenni sse n. ande ren li e: te n Lich he lpe n door de

Tabel I \llucll1dingell il1 MClrmlldorpell
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oever vesti gde n, b~gollllcn al sne l huilen te bou wen. Na ve rl oop va n tijd krege n Lij daar de: bcnodigde toeste mming voor. Franse militaire n patrouilleerdt:n regelma ti g bij ueLe ri vierkampe n.
Een tot drie maal in de Illaand werd voedse l
gedistribu ee rd . waarbij de don o ren bij de bewoners i nformeerden of l ij gee n probl emen hadde: n
me:t lede n va n het rcbelkn1cgc r of het
Surinaamse leger.
De ongeveer 1500 Indiaanse v lucht e linge n
werden grote nLi ee lso nde rgcbracht in diverse In dianen dorpen (z ie tabe l 2).

1989 lOl 1992

Naam dorp

\989

\990

\99\

Apalou
Basti e n
Charboll n ière (St. Lau re nt )
Criqu e Serpent
Pimpin

93

368
86
645
243
87

380
86
719
229
82

76
11 44
228
75

Tl/bel 2: A{I//wll'luchleJillgell ill Indiaanse dO/peil

I 'l/II

\992

291
o nbe kend

623
on bekend
onbeke nd

1989 lOf 1992

Kampen

\989

\990

\99\

\992

Awara
Balaté
Cosw in e
Espé rance
Les Hattes
Paddock
Pi erre
Prosperit é
Terre Rouge

44
155
36
157
88
284
100
61
105

52
65
32
80

52
67
28
81
79
262
27
45

46
59
15
75
7-1
205
21

43

35

Fran se overheid. terwijl ook een deel zic h op e ige n ge lege nh e id ves ti gde in kampj es langs dc
Franse oever van de Marowijne. In tabel I is ee n
overz ic ht ge maakt va n de ongevee r 2.000 Marron s di e onderdak vo nden in Marrondorpen
langs de Franse oever.
De v lu cht e lin ge n d ie z ich langs de rivier-

72

245
27
45
42

-

Voor de overige (Marron ) v lu cht e lin gen
boU\vde de Franse ove rhe id vier kampc nl1l ct barakken: Acqaroui.lny. PK 9, C harvein en KampA
(Lie kam1). I n deze kampe n werden m iIitairc n en
ge ndarm es ges tationeerd. di e voor de handh aving va n de orde zorgde n, vuo r bewaking en
voor di stributie van voed se l (dri e keer per dag).
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De Fn.ll1sen boden de v lu chtelinge n naast ve il i g~
heid. böchcl111ing. onderdak en voedsel, ook
gCLondheid:-'L.org en verstrekten leermiddelen
voor het onderwijs. Zie tabel 3 voorde aantallen
inwonersindezckampcnill1989-1990en 1991 .

overheid verstrekte de leermidd elen. Er werd

'Surinaams' ond(;rwij~ gcgcven, dat wil zeggen
dat de methoden die gehru ikt werden voor het
ondenvijs in dc kampen, Surinaams waren en dc
voertaal NcdcrlalH.ls. Onderwijs in het Fran~

Tabel 3: A alllal \'llIchrelingel/ ;1/ de \'erschillellde kali/peil in /989. /990 el/ /99/
Naam

V~1I1

Kamp A
PK9
Charvein
Acarouuny

het kamp

1989

1990

1991

320
1299
1063
1465

3 12
1295
105 1
1460

299
1241
I06R
1432

Hel we rd de vluchtc lingcllniet toegestaan te
werke n. Dat wil natuurlij k niet zeggen dat z ij
zic h niet met a ll erlei informeel we rk bezighielden. Opeen enkele uit70ndering na li et de lokale
bevolking dc v lu chtelingen a ll erlei ill egale arbeid verric ht e n. De ~ectoren waari n deze informe le eco nomische activiteiten plaatsvonden.
wa re n met name de ho ut kap. de bouwen de agrari sc he sec tor. In dc agrarische sec tor verrichtten
de v lu cht e lingen vee l arbeid voor de Vi etnam eze n (Mhon gs) voor lage lone n.4
Medi sc he hulp in de v lu chteli ngenkampe n
was grati s. In de kampen waren verder allerlei
ni et-go uve rn ementele. over het a lgemeen kerkelijke organisaties wcrkLaal1l. Een dee l van
hulp verlellin g liep v ia het Ze ister Zendingsge noot sc h ap. te rw ijl de katho li eke missie in het
geb ied opereerde me t behulp van zuste rs
Fran ciscane~~en. Beide niet -gouvernementele
organisaties werden (voor bijna honderd proce nt) gesllb~ idi ecrd door de Nederla nd se overheicl. Dit ove rh e id sgeld wa~ niet a lleen bedoe ld
voor het ve rstrekke n van hu maniraire hulp onder
de vluc htelinge n in Frans-Guyana. Ook het dee l
van Oost-S urin ame dat geïso leerd was door de
binnenlandse oor log werd va nuit Frans-Guyana
van hulp vooI7.Îe n.
DeLe particu li ere organisaties zorgde n ook
voor het o nd erwijs in de kampen. De Franse

mocht niet gcgeve n worde n. omdat de Franse
overhe id int egnuie va n de vluc ht e lingen op
we lk geb ied dan ook. wilde voorko me ll .
Omde kampen te ve rlaten was tot begin 1991
toestclllming nodig van de militaire autoritciten
die het kamp bewaakten. Daarna werden dr.::
vlucl1lc linge n geregistreerd in verband met het
ver~trekkc n van ee n identileitskaart. Met deLe
kaart, de zogcllil<1mde PPDS (Carre de PerSOIlI1e
PmvÎsoÎremel/1 Dep/océ dil Sl/rÎI/GIIJ). mocht en
de vluchtelingen zich l1<ldien bewege n binnen
ee n bepaald gebied in Frans-Guyana.
I nde vluch te lin genkampe n hadden debewoners geen formele organisatie waarin hun leden
zitting hadden. Maar informeel waren zij georganiseerd in dc loge naamde kampbesturen . In
elk kamp fun c ti oneerde Lo" n kampbestuur dat
wa.... sa menges te ld uit mannelijke kamp bewoners. De leden van he t kal1lpbe s tuu~ had den ni et ee rder een bestuurl ijke functic-m SurÎnallle gehad. de bc~turr.::n bestonden dus ni et ui t
kapilen of lJa.'·.HI. Voor lover traditionele
dignitarisse n waren gev lu c ht. namen zij gee n
zi tti ng in hr.: t kalllpbestllllr omdat zij vo nd cn dat
zij niet tegelijkertijd als gezagsdragers van een
do rp in Suri name e n als kampbe stuurde rs voor
de Fransen konden fun ge ren .
In 1987 werden de kamphesturen samcngesteld uit vrijwillige r. . die7ich hadd e n opgegeven
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tc helpen bij het dage lijks bestuur van het
kamp. De kdcil bestonden uil mensen va n vc rsc hillcndedorpcn uil Suri name. In elk kamp besto nd het bestuur lIil twee of Illeer leden. Hel
kampbesluur trad op als t ussenpèr~oon lussen de

0111

militairen die de kampen bewaakten en dc
kampbewoners. Om conflicten Loycclmogelijk
te voorkomen werden de kampen verdeeld in
' regio ·s·. Binnen een regio woonden mensen die
uil een bepaald dorp kwamen. Het kamp
L'Acarou<1ny bijvoorbeeld was verdeeld in zes
regio's. bestemd voor dc inwoners van respectievelijk (I) Mlingo Tapll. (2) Langa Ukll. (3)

Pecto Ondoo. (4) A lbina e n omgeving. (5)
AdyUlllél Kondl'C en (6) kampbewoners die af-

komstig waren van vcrsch iIlende dorpen in Suri name. maar /.ic h niet wilden bindcn aan een
dorpsfonnatie. Deze groep noemde zic hzelf de
'Rest'. Elk!.: regio had een bestuur. De (tnuji ti one Ie ) kll/,ilell en !Jasya namen regelmatig Lilt ing
in bL:stuursvergaderingen van de regiobesturen.
maar deze dignitari sscn hadden geen du idel ijkc
functie . Vanuit de kampbesturen we rd en mensen afgevaardigd naar overlegvergaderingen
met dc Franse autoriteite n. Zo waren de voorwaarden die de vluch tel ingen stelden voor hun
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te rugkee r naar Suriname opgesteld door de
kampbes ture n. Zoals in a ll e vrijwel alle
vi uc hte l inge nk ampen waar mense n boven op elkaar wo nen en eige nlijk ni ets te doe n hebben.
mondd en onde rlin ge spanninge n regelmatig uit
in vechtpartijen tu ssen fam ilies. De traditionel e
dorpshoofden kwamen daarbij zelden lUssenbe ide , maar konden dat ook nauwelijks omdat
het onduidelijk was wie wa t ove r wie te vertellen
had . Als de vec htpartij en uit de ha nd lie pe n, grepe n milit a ire n of ge ndarm es in. He t overplaatse n va n ee n familie naar ee n a nder kamp of de
inbeslag nem in g va n verst re kt e regi stratiekaart en waren de sa ncti es die werde n toegepast
om de orde te bewaren.
De vluc hte lin ge n die buiten de otficiële
kampen woonden. hadden meer bewegin gs vrijh e id . Z ij ve rplaatsten zich makkelijker. Zo
was in het In dianendorp Paddock een groep Indiaan se vluchtelingen doOi' de gemeenschap opge nomen. In Iraco ubo en Bellev ue was begin
1990 ee n aantal Indi aa nse vlu chtelingen offi c ieel toegel aten op verzoek van de burgemeester
uit de betreffe nd e gemeente. In Les Haltes werden vluchtelingenkinderen die langs de
Cosewi ne kreek woo nden, officieel toegelaten
tot de Franse sc ho le n.
De Franse ove rheid zag de Suri naamse
vluchtelingen a ls tijdelijk ontheemden d ie voor
ee n kort e periode in Frans-G uya na verbleve n.
Een burea u va n het HogeCol11 mi ssariaat voorde
Vluchtelingen (UN HCR) dat vanaf 1988 in St.
Lauren! gevestigd was, bewaakte de rechtspo sitie van de vluc hte lin gen e n pleegde regelmatig
ove rl eg met de lokale overheid en vluc htelin gen. Alhoewel de Franse overheid de nieuwkome rs niet betite lde als vlu chtelin gen werden zij
toch door het Hoge Com mi ssa riaat al s vluc htelin gen e rke nd. De functionaris va n ge noemde
organisatie vond dat de vluchtelin gen allee n op
vrijwilli ge basis terug moc hte n ke re n; een van
de tak en va n het UNHCR was di t te bewaken.
Wi e vrijwillig te ru g wil de. werd ook door de

UNHCR begeleid. De vertege nwoordiger v~ n
het UNHCR bezocht regel matig Suriname,
voorname lijk Paramaribo, waa r ee n dependance van zijn organisatie gevestigd was en het
Cotticagebied. De Fransen kwamen beg in 1987
met een plan de vluchte lin gen te verp laa tsen
naar het Tapana honi geb ied. waar de Franse autoriteiten hun nog een aanta l maanden voedsel
zo uden verstrekken. De Marrons voelden daar
terecht ni ets voo r.

DE TER UGKEER

In een ' leeg' Oost-Suriname probeerde het
Jungle Commando wraak te nemen voo r wat de
Marrons was aangedaan. Het beperkte zich IlU
ni et lange r tot aa nva ll en op militaire doelen ,
maar ri chtte z ich met name op economisc he doelen: zoals hel Bruynzeel-houtbedrijf, de oliepalmplantage Victor ia en de bau xietnederze ttin gen ro nd Moengo. B ij een van de guerri Il aac ti es va n hel Jungle Commando werden de
hoogspa nningsmasten di e van de e lek tri c ite itscentrale in Brokopondo naar Paranam (ce ntrum
van de bauxieti ndu strie) en de hoofd stad
Paramaribo opgeblaze n. He t herste l duurde
maande n. De sc hade va n de oo rl ogsacties was
groot, waardoor de economisc he situatie van
Suri name verder vers lecht e rde. Die was al desas treu s vanwege de stopzetting van de Nederlandse ontwikkelingshulp in 1982 naar aanle iding va n de decembe rm oorden. ee n were ldrecessie in de bauxietsector en het beleid va n
monetaire f in anciering door de Suri naamse
overh eid in dejaren na 1982 (Chin & Buddingh
1987: 153). De e ni ge kans op econo misc h herste l lag in de hervatting va n de ontwikke lin gshulp en dit zou alleen gebeuren na het in ga ng
brengen van ee n ve rregaand democrat iseringsproces.
VerkieLingen op25novcmber 1987 brachten
het ' Front' (deoudc part ijen NPS. VHPcn KTPI)

Oostelijk Suriname 1986-1002
wee r aa n de mad H. Jllaar lege rl e ider Bo utc rse
had va n de 'oude' po liti c i l oveel co n cess i e~ weteil af tc.! d wi ngen. d at hij nog jare n lang zij n
sle mpc.! l o p d e o nt wi kk e lin ge n va n S urin ame
ko n drukke n. Voo r dc ve rki ez in ge n hadde n dc
Fro ntl e id ers geroepc n dat ze eve ntu eel ' naar
Oos t-S uriname zo ud en wande len' 0111 met
Brunsw ijk vred e te s luit e n ( Van der Werf 1988:
8), l11 êlar he t lO U nog ee n he le tijd dure n voor di e
vrede ges lo te n we rd e n de COlli ca- Marron s naar
S urin ame ko nd e n terugkere n. Op 4 en 5 maart
1988 re isde ce n S urin a<J m:-.c de legati e o nd er le idin g va n Fra nk Es-;cd via Caye nn e naar St.
Laure nt o m na mc n:-. de N ieu w Front Rege ring
Jll et de Fransc n te ove rl eggen. De de legati e bezoc ht oo k de v llH,: htc lin gc nkampe n. Ee n
7i'iptlrfite Ol'er/eg COIIlJllisJie we rd opgeri c ht.
bes taande uit ve rtege nwuo rdi gers van de Franse
ove rhe id . de S urinaam se ove rhe id e n het Hoge
Co mmi ss aria at voo r de Vluchte lin ge n. De
S urinaam se de legati e kreeg va n de vluc hte linge n ee n lij st van voo rwaarde n geprese nt eerd .
Voordat v<1nt e ru g kee r sprak e kon zijn. wil den de vlu cht e lin ge n garanti es. Suriname had
dan we li swaar wee r ee n burgerrege ring. de in v loed van d e mi li wiren was nog zee r groo t, du s
e iste me n d at het N ati onale Lege r L1it de dri e
nood geb ieden lO LI vertre kk e n. HUil plaat s moest
wo rde n in ge no men d oor cle po liti e e n eventuee l
orde troe pcn uit hct buite nland . Geen e nke le
Inac ht :-. po:-.i ti c moc ht au n BOlII erse of d e lege rle idin g toeve rt ro uwt! worde n ell de vo lksmiliti e
moest o nt wape nd en o pge heve n worde n. Daarnaas t e is te me n d at cl e rege ring tot ee n ve rge lij k
met he t Jun g le CO lllm and o moes t ko men. Ee n
duide lij ke uit spraak we rd geë ist van de pres id e nt en de rege ring. betre lTe nde de vei lig he id. de
vrij he id e n e rk e nning van de be won ers van
Oos t- en Zuid -S uriname met gara nti es voor de
wede ropbo uw van hun woongebiede n. Een belan g rijk e e is wns no k dal J e rege ring een in ve ntari sati e muest mak e n van wie het leve n hadd en
ge laten. o nde r we lk e o mstandi g hede n dat had
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plaatsgevonde n. w ie van de burgerbevo lk ing
door de ac t jes va n he l leger gewo nd ware n geraak t, o f ee n gees te lij k traum a aan de strijd had den ove rge ho ud en.
In de loop va n 1988 n<J 1l1 dc int e ns iteit van de
gevec ht s hande lin ge n af. De o nd erhandelin ge n
binne n de rripa /'fi re O ller/eg Commissie s l ee p ~
te n z ich voort e n uit e in delij k we rd op 2 1 juli
1989 in Ko uro u ec ll akkoord ges loten. De o ve ree nk o mst o m va tt e afspraken over de teru g kee r
van de CO lt i ca- M a rron ~. het vrij lat e n V:111 ge va nge nen en de le nig in g va n acut e node n in het binnen land . Het logc naa l11de Kourou -akkoo rd
bleef ee n slUkj c papier. Ac ti es o nde rnam de
S urin a~lIn sc ove rhe id ni ct. Ze ko n waarsc h ijnlijk oo k we ini g doe n want de militairen w il de n
de Marrons ni e l teru g in Oos t-S urinam e en sabotee rde n he t vredesakk oord. Het Nationaa l Le ge r
bego n een g roe p Indi a ne n te bewa pe nen di e zic h
va naf dat mo ment man; res tee rd e onder de naam
' Tu caj a na Amazo nes' . O p deze man ier kreeg het
lege r po liti e ke in vloed in het binnen land. te rwijl
he t ze'f buitcJl sc ho t bl ec f. Geste und door man sc happe n e n mat e ri ee l van het leger hadde n de
Tucajana. di e sa m e nwe rkt e n met een groep
Mala wa i-jo ngc re n (d e g roep 'Mande la') e n
Saram i.\ka (de A ng ul a). a l spoedi g de controle
ove r ee n groot dee l va n hel Surinaamse binne nland .
Na het mi s lukk e n va n het Ko urou -akkoord
stuurde dc S urinaam se regerin g di verse kere n
de legl1 ti es naar Frans-G uya na. Bij de Franse
ove rhe id d ro ng me n c r vooral o p ila n de v lu c hte lin ge n ni e t ove rhaa st ged wonge n teru g te stu ren. De Fran se n ec ht er waren va n mening d at in
Ko uJ'O u vrede gc:-. lotc ll was e n wild en de
Surinaamse Marron s kw ijt. In 1990 prese ntee rden zij ee n plan voor de teru g kee r van de vluc hte lin ge n. Elk e vo lwasse n v lu chte lin g di e naar
Suriname lO U ve rtrekk e n zou 4000 Franse
fran cs uit ge kee rd krij ge n e n voor iede r k ind was
Fr 2000 besc hikbaa r. In dil pl a n wa s ook sprake
van ee n gezam en lijk e aan pa k va n de Fran se en
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Surinaam se regering voo r de heropbouw van de

be trokken. De aan va llen op Alb ina en kompje,

dorpen in hel COllicagcbicd. Op papier kan veel

aan de Marowijne troffen ook dele Marron groep. In december 1986 hombardeerde het leger Langawbbetje. Veel ~c h ade werd daa rbij gelukki g niet <.tangericht. Het direc te gevolg was
wc l dat de Evangelische Broedergemee nt e dc
7e ndin g~po~tl.!n hel intern aa t slOOi en all e personeel terughaalde naar Paramaribo. Granman van
de Paralllaka tijdens de binncnlandseoorlog was
Co rn el i ~ Fo~ t cr. Hij overked in 1991 en we rd i11
1993 opgl!volgd door J all Lcv i.
Wc lijn nu ti cnjaar na afloop van de binnenlandse oorlog. Van de aa nwezigheid van de
Suri naamse overheid is in het binnenland nauwe lijks iets te merken. Er komen nau wel ijks
fu ncti o nari sse n en !log mimler diensten. Hel 0 11 derwijs is herval. maar bij lang en na ni et op hct
peil van voor de oorlog. De Broedergemeen te
heeft de internaten in her binnenland bl ijvend
ges loten. maar op Langatabbetje heeft de gemcente de sc hool hero pend. Het Paramakadorp
Naso n had voor de oo rl og een katho liek internaa t en ee n ~ dlOl e ll co l1lplex. Nu iser allee n nog
maarecn sc hool. Vrocge rwerden de kinderen uÎI
de kleinere dorpen met schoolboten vervoe rd.
maa r dat gebeurt ni elmeer. Kinderen (met name
jOllgL:n ~) l1ic nunll,-wl ge~prokell naar :-.chool
zoud en gaan. l ijn nu ~ctie tï n de goudindus tri e.
bij voo rbee ld <.IJ:.. :-.jouwer. Aan hel herstel va n de
infraMrucluLll' is nog nauwelijks iets gedaa n.
Twee dorpen hebbe n ee n ge nerator voor elektri citeit (Langatabbetjeen Lokaloka ). Vóórdeoorlog hadde n enk ele dorpen wate rl eiding. maardie
funct ioneert nog steeds niet. Het drink water
haalt mcn in alle dorpen uil de ri vier. maar dat is
va nwegc de go uclindus tri e vervuild . Bij voo r·
keur maa kt men daarom tege nwoordi g geb ruik
va n rege nwater cn naast vee l hui ze n staa n gro tc
plastic rese rvo irs. Het zijn allee n de rijkere bewo ncrs die zich zo' n rese rvo ir kunne n permÎtt ere n. Voor 19Ró was creen radio-\elcfooll ve rbin ding va nuit Langa tabbetje naar Paramaribo.
Deze is nooit h c r ~ t c ld .

geschreve n worde n, maar over gel d 0111 die plannen uil te voe ren. werd niet gerept. Doordat he t

onduidelijk was hoc cic vluch tel inge n opgevangen zouden worde n en hoe hun veiligheid gewaa rborgd I.() U l.ijn. maakte aa nvanke lijk vrijwel n Îcmand va n he l aanbOlI gebrui k .

Op uitn odig ing va n de Suri naamse rege rin g
trok CI.! I1 dclcgatil! va n ka 1ll pleider~. ve rgezeld
dO(lr (k wUI ... -prcfccl Vi/y. in januari 199 1 een
be/.nek aan hel COl li cagc bied . Dit bleek een I.in-

vol initiatief. De "al1lplcid c r~ ve rklaard en na afloop dat terug kee r ni et zonde r gcvilar was. maar
dal een retour gee n o nverant woordelijke daad
zou zij n. Om de vluchtelingen nog ee n ex tra du w
in dc gOl:de ri chtin g te geve n. bood de Franse
overheid de opti e va n spijtoptant aan. De vluchtelinge n die lo uden ve rtrekke n. mochten binnen
zes maanden naar Caye nne terugkomen als hel
leve n in Suriname niet zo u bcvallen. Geleidelijk
aan bego nn en de Marron ~ het erop te wage n.
Ei nd 199 1 begonn en de ee rste vluchtelinge n
teru g Ie ke ren. Ee n woordvoerde r va n het Suri naamse mini steri e va n Regiona le Ontwikkeling
ve rkl aard e in december 199\ nog onomwo nd en
dm het de vluchtelingen gee n garanties voor hUil
ve ili gheid zou kunn en biede n (Weekkri.lI1t Suriname. december 199 1). m<.lar bl ijkbaar hadden
de Marro ns va n de Surin aamse rege ri ng ook ni et
anders ve r\V ac ht . ~
D EPARAMAKA

In de beri cht gev ing ove r de Binnenlandse Oorlog wo rdt de ro l va n dc Paramaka nogal ee ns vergeten. De Paramaka is ee n kl ei nere Marro nstam.
d ie woo nt aan de Ma rowij ne tusse n de Armin aen Apoemava llen. Het eiland Lan gatabbetje is
de belangrijkste woo npl aats va n de Paramaka.
Verd er hebben zij nog dorpen langs de oever va n
di e rivi er. AI vrij snel na het begin va n de schermut se linge n we rd en dc Paramaka bij dc strijd
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Op 1wee plaatsen hölondcll ge/ond heidsklinieken (Na:-.nn en Llngalabbetje). waarvan cr
lllolllcnlcd skch ts één heel gebrekk ig rUllctiolleert.n~ll11elijk de polikliniek op Langatabbetje.
waar een gCl.ondheidsassislent werkt. De polikliniek op Nason draait in het gehee l niet meer.
De Illcd ic ij nvoorzien ing is mi ni Illaal omdat men
vanu it Paramaribo niets meer vc r ~trekt. Behal vc
ecn ge/ondheidsassistcJlt i:-. er geen hoger opgeleid Illcdi:-.ch personeel clat het gebied regulier
bCI.()cl-.t. Lokale mensen gaan ebarom vaker naar
de Franse ocver. mei name llaar Apatou. voor
Il1cdi~che behandeling. De Fransen doen ni el
moeilijk en helpen ook Marrons die uit Suri name afkomstig zijn. Tegenover het eiland
Nason hebben de Fransen een militaire post. In
dringende geval ll:n behandelt men daar ook
. hurger' -pat iënten.
De belangrijkste economische pij Iers Lij n op
dit mOlllenl de goudwi nnin g (L ie Hoogbergen.
Kruijt & Polimé 200 1) en de vrac ht vaart. De
meeste mannen in de productieve lee ftijd sgroep
vi nd en voor hl: t belangrijkste deel een bestaan in
dl: goudwinning. De Paralllaka zoeken vomn;1ml:lijk Ilaar goud in de Marowijne. in de zijkreken. di ep in het bos en langs de weg tu ssen
Langawbbetje en de oostwest-verbinding. In het
Paramakagebicd L. ijn momenteel ongeveer JOO
Bra ziliancn in de goudi ndustrie we rk zaa m.
Daar wordt ook aan verdiend. want zij kopen
graag kH·ok. de door de vrou\vc n op een bakplaat
tol korrels gedroogde ca"save. Ook and~r voedsel va n de kostgronden wordt aan de BraLilianen
vc rkoi.:ht.
Een andere belangrijke eco nomisl:he activiteit is J e vrachtvaart. De vrac ht vaart in dienst
van de goudw inning is hee l leve ndi g. HOl:wel
Langawbhetje overde weg bereikbaar is. via ee n
afslag van de oost west-verbinding wordt de
mees te benL.ine viJJwi t Albina perkol:jaal over de
rivi er ge tran sportee rd. Van hier uit gaa t het
transport verderde rivierop.

M IGRATII \ NA.'\I{

FR ANS- üllYANA

Zes jaar oorlog hebben het Surinaamse binncn Ii.mel ontredderd en Loa ls uit de beschrijving vall
Je Paramaka bleek. is dl: vrede we l hersteld .
maarde wederopbouw nooit gOl:d op gang gekomen. Tl:n gevolge van dl: onrlog r a~lkle het oosten cn zuidoosten van Suriname bijna volledig
geï.. oleerd van cic rest van het land. Contacten
tussen het woongebied van de Ndyuka CIl
Paramaribo waren l:r nauwelijk s. De handcb route van het Tapanahonigebied met hl:t kust gebied verp laa tste zic h naar Frans-Guyana en
levensmiddelen en andere benodigdheden
moesten voortaan betaald worde n in Franse
francs. Duizenden Saraillaka vestigden zich in
sloppenw ijken ten L.uiden van Paramaribo.
Paraillaka en Ndyuka trokk en voora l naar FransGuyana waar /. ij ten minste het vege lijfkonden
redden en het na ve rl oop van tijd lot een Lckc re
we lstand brachten. In het binnenla nd lag /.esjaar
lang het ond erwij s sti I. werden ni et of nauwelijks salarissen betaald. kreeg men geen uitkerin gen meer. ve rdween de publieke sector en
werden de publieke gebouwen goeddee ls vernietigd of stortten in bij gl:brck aan onderhoud.
De niet-gl:schoolde jongeren moestc n Ilaar 1.11 ternaticve bronnen van inkomsten I.oekcn.
Goudw inning werd daardoor belangrijk. Vanaf
het begin van dc jaren nege nti g nam goud in
Oost-S uriname de plaat s in als alternatief voor
harde va luta. De Surinaamse gulden ve rd ween
i n de regio gruh::ndccls uil het bela1 ingsverkecr.
AI voorda t onder leiding va n vertege nwoordigers van dl' OAS op 8 augustus 19~ 2 vrede
(Akkoord van Nationale Verzoening en Ontwikkeling) werd ges loten. vonden de Frallsen eb t de
Marrons vei li g konden terugkeren naar Suri name. Om te zorgen dat zij ook ckl:.ld wc rkcl ijk
vertro kken. werden de kampen injuni 1992 otTi ciee l opgeheve n. De gra tis medisl'he voorz iening werd gestaakt. Hel ond erwij s voor de
kampkinderen stopgeze t en de sc holen geslo ten.
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Oo k de verstre kking va n voedse lpakketten e indigde. De achlerblijvers kregen geen l oeslem-

te r j eee n ko rj aal . Die zetj e in Albin a af. waa rd e
Marro n buseigc narcn stev ig aa n j e trekke n o m
met hun bus naar Paramaribo te reizen. DUItje

min g in de buurt kos tg ronde n aan te legge n. Zij
mocs tc n du s we l weg. Daa rna werd en de kam pe n succcss ieve lijk gcs loo pt. Charve in al s laatste. Waarde bewo ners prec ies hee ngin ge n, interesseerde de Franse n ni et. De mcnse n krege n
hun 'op rot-pre Il1ie' cn daarm ee ware n ze offïc ice l weg. De mcestcn gin gc n ook teru g naar het
Cotti cagc bi cd. al was het maar o m e r eve n te k ij ke n. Maa r dc fin it icf teru g naar Suriname zijn de
meeste n ni et gegan n. Anno 2002 is de situatie zo
daLeen g roo t deel va n de Cottica-Marrons hee n
e n weer pe nde lt tussen Surin a me e n Frans-Gu yan a.
Was 30 j aar ge leden weinig ve rschil in we lvaart was tu ssen de bewo ne rs van de Surinaamse
e n Frans-Guyanese oeve rs va n de Marowijne,
th ans vormt zij de g re ns tussen de Europese Uni e

ste omga ngstaal geworden. In veel winke ls is
Surinaa ms pe rsonee l aange nome n om de niet -

en een ont w ikkelingsland. Frans-Gu yana is een

Frans sprekende bev olking Ie kunnen bedienen.

departement van Frankrijk . De munteenhe id is
de Euro, ci c uitk e rin gen zijn er hetze lfd e al s in
Frankrijk . Er is AOW. ec n wcrkloze n uitkerin g,
er is bij stand, o vcrh c idsl'unctionari sse n word en
betaald als in hct moederland . kindere n worden
me t bote n naa r goed geoutill eerd e scholen gebracht. En wic op Frans grond ge bied wordt geboren. heeft rec ht op de Franse nalionalite it. Er
word en dus heel wa t Surinaam se Marrons o p

Het z ieke nhui s van de stad heeft de Frans- Amerikaan se antro pologe Di ane Ve rnon aan ges te ld
al s culturee l inte rm ed iair lusse n Marron s en de
Franse art se n. Eé n van de be lang rijk ste ge vo lgen van de Binne nl and se Oorlog en het fe it dal
het wel va art sversc hil tu sse n Frans-Gu ya na e n
Suriname zo eno rm is ge wo rden. is dan ook een
massal e mi g rati e va n Surinamers (voo ral Marro ns) na ar Fran s-G uyana . In ee n recent artike l

Fran s grondgebi ed gebore n.

becijfer! Ri chard Pri ce (2 002: 82) dal op dit mo-

Hoewel een Surinamer een visum nodi g
heeft voo r een bezoek aan Frans-Gu yana. is het
g re nsverkecr e igenlijk geheel vrij . Men stapt in
een ko rj aa l en vaart naar de o verka nt. Dat is zo in
hel binne nl and. maa r dat is oo k zo in Albina. Er
va art een vee rboottu sse nAlbina e n St . Laure nt ,
maa r daarva n wo rdt we inig ge bruik ge maakt.
Wi e naar cle o verkant wil , rege lt een plek op een
kOl:jaa l en laat zich o ve rze tt en. Geen douane in
de buurt . aan gee n van be ide oe ve rs. Metee n geldi g paspoort kan e lkc in woner van ci c Euro pese
Uni e lo nd er cni g visum naar Fran s-Gu yana e n
IJ Is je clan (i lI egaai ) na ar Suri nallle wi It , dan c har-

dat niet aa n en benje in het bez it van een ge ld ig
visum , dan maak j e een wandeling Jlaar de
douane 0 111 een stempel in j e paspoort Ie laten
zetten. De douanepos t staal op ve ilige afstand
va n all e dru kte. En o mgekeerd ? Geen Suri-

naam se Marro n di e ee n visulll aansc haft voor
Frans-Guya na. noch in het binnenland. noch
voor een bezoek aan St. L aurent. Want ook de

Fra nse douane blij ft o p ve il ige afstand van het
re iz igersverkeer.
Het zo' n vij fti e n jaar ge lede n slaperige SI.
Laurent, bewoond door zo' n vijfdui zend VOOTnamelijk Franse Creolen. heeft nu zo'n 30 .000
in woners en het Sranantongo is erde belangrijk-

me nt zo' n 37.200 Marrons in Frans-Gu yana wonen. In 1986, loen de Binnenlandse oorl og be-

go n. ware n dat er ni et meer dan zesdui zend (een
Bo ni -bevolking va n zo'n 2.000 mensen, wonend aan de Franse kant van de Lawa, e n een
Saramakaa nse compo ne nt van zo' n 3.500 personen (voora l wo nend in Kaurou). Van di e meer
dan 37-dui ze nd Marro ns wone n - o pnieuw vo lgens de c ijfers van Pri ce er 7.400 in het binnenland (Nd yuka - Boni en Paramaka) en 29. 800 in

het ku stge bi ed (St. Laure nt. KourDU e n
Caye nne). Dc totalc Marronbevolking, verd ee ld
over Surinamc. Frans-G uyana e n Nede rl and
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word t doo r hem trouwe ns op 11 7.660 gesc hat.
Die Marro nbevo lking woo nt voor ee n groot
dee l zo nd er pa pi eren in Frans-Guyan a en is du s
. illegaal' . Het aantal vIlichtelingc n dat na de oo rlog ee n officiële ve rblij fsvergunnin g heert gekregen. Îs ge rin g. Va n de Marro ns di e in cle kam pen woo nde n, hebben er slec ht s 161 dat belangrijke papier ge krege n. Om dat te krij ge n moesten
allerl ei form aliteiten wo rden ve rvuld . Zo moesten de aanv ragers fotokopi eë n inleveren van hun
paspoort en ge boort eakte. de ge bruikelijke pasroto's overh andi ge n en ee n belastin gzegel va n
100 fran c kope n. Tr.::ve n.s moesten ge boo rt eakt e
en fa milieboekje in het Frans vertaald worde n.
waard oor de kosten voor ee n ve rblijfsvergunnin g opli epe n tot ongeveer 1000 Franse fran cs.
Ee n problee m was dat vee l van de gevraagde documenten ve rl oren waren gegaan. Lang niet alle
vluchtelingc n haclden di e papi eren mee kunn en
ncmr.: n tij de ns hun vaak overh aas te ve rtrek. Velen hadd en trou we ns nooit ee n paspoort ge had.
Illegalite it is in Frans-Gu yan a ec hter gee n probleelll . Het land is leeg. heeft open grenze n en de
Fran se overheid co nt ro leerl ze lden. A I lee n al s je
heIl and wiI! ve rl alen. met Air Frunee naar Parij s
wil! vliege n. dan word t het ee n and ere laa k.
I-lee rt men voor Frans-Gu ya na ee n verbl ij fsve rgunn ing. dan JllJ g men er nog niet werk en.
wa nt daa rvoo r is ee n we rk ve rgunnin g nodi g. De
meesIC Marro ns zijn du s ni et allee n illegaal aall wez ig. maar we rk en oo k illegaal. Hel lijkt erop
dat de Franse ove rhe id dat gee n enk el problee m
vindt . Immers, illegJliteit houdt de lonen laag en
gee n wc rk ve rgunnin g. beteke nt ook gee n rec ht
op ee n uitkerin g al s men zo nd er wcrk Lil. Voor
allerl ei ve rgunnin ge n moet men legaal zijn .
Bon i zij n altijd legaal. want de Boni -Marrons
wo nen al LO' 11 tweehond erd j aar in Fr~l.I1 s- Gu 
ya na. Para l1laka f ij n dat zelden. wa nt de leden
van di e sta m woonden tot aan de binnenlandse
oo rl og op Surinaam se gro ndgebicd. bij voo rbce ld op Langat abbctj e. Ee n ve rgunnin g voor
het vervoer per korjaa l van sc hoolkinderen
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wordt natuurlijk allee n aan legale Marruns gegund . Nu ont slaat de situati e dat een Boni Marro n ee n contrac t met de overheid lekent 0 111
voo r ee n x-bedrag jaa rlijks ee n aant al kinderen
te ve rvoe ren. In de pra ktijk kan ee n vri end . or
lwage r. dc niet-legale Paramakaan bij voorbee ld . dat vervoe r rege len voo r ee n x-hed rag mi nus 15 fl/fl. waar va n di e 15°/(1 voor de ve rgunnin ghouder is. Ee n heel systeem va n legale di ensten
di e ill egaal door een ander wo rd en uit gevoe rd . is
zo ontsta an. De lega len krij ge n zo ge makkelijk
inkomstcn en het za l duid elij k zij n dat zij tege n
legali serin g van illegalen zijn . Hel vrac ht ve rvoe r voo r de Franse overh e id we rkt voor een
groo t gedee lte vol ge ns dit systeem. De legale
Mnrro ns krij ge n in St. Laurcilt vrac ht en laten di e
voor een lage r bedra g uit voere n door Surin amers. bij voorbeeld door Ndyuk a. En voor men
va nuit SI. Laurcnt de Marow ijne np vaa rt . gooit
men de va ten vo l mct cle veel voo rdeli ge re
Suri naa lll se bell l,inc uit A Ibilla .
VRAC HTVAA RT
Wi e op het Paramakaansc eiland Lokaloka gaat
zitten en de kOlj alen telt di e de Ma row ij nco p- en
afva ren. ziet er per dag zo 'n twinti g voo rbij ~
varcn. Het gaat dan 0 111 grot e kOlja lclll11ct vracht
voo r de La wa cn de Tapanahoni . niet om een
kl ei n kOij aa llje waarin ee n vro uw naar haar kostgrond pedd elt. De bclangrijkste vracht stroo mopwaart s zijn va ten di eselolie. bes telllt! voor dc
elek tri citeitsgeneratoren in dc dorpen en de machines voor de go udw inning. Ee n korj aal met
ee n stev ige buitenboordmotor vervoe rt tege nwoordi g tusse n de 35 en 40 vaten di ese l. Rijst is
op éé n na hel bela ngrijk ste prod uct dat stroo l11opwaart s gaat.
In de vrac ht vaart is dc la atste dece nnia veel
ve rand erd . De belangrijkste ve randerin g is natuurlijk het ge bruik va n buite nboo rdm otoren. In
de j aren vijftig van dc vori ge ee uw. ve rschenen
de ee rste. Intusse n zijn zij steeds krachti ge r gc-
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worden. De meeste transporte urs gebruiken llU
60 of 75 PK motorell. lll e t een voorkeur voor
Japan se motoren. Yamaha is favori et. Ecn
nieuwe Y<'l maha buitcnboordmotor van 75 PK
kost € 5,100. Buitenboordmotoren gaan zo'n
vij I' tot I.cve n jaar mce.
De ecrste buitenboordillotoren (van 7 PK)
maakten he tlllogelijk op ec n kOl:jaal een vracht
vi1ntwaalfbalen te vervoeren. Een ' baal ' was de
rekeneenheid. Boot~li e d e n werden hctaald per
baal. Nu rekent men in vaten (twee bal e n is een
vat) Orill ·jobs·. Benjnb is een kOijaal vol. In de
tijd toen nog gepeddeld e n geboomd werd. was
vijfvaten hetmaximulll dat een korjaal kon vervoeren. ln het begin van de buitenboordmotoren
was hel mogelijk zeven tot acht vaten te vcrvoe~
ren en - zoals gezegd - nu zijn vrachten tot 40
vaten mogelijk. Maar het gaal niet alleen om
meer. het gaat uitera~ll'd ook sneller. De reis van
Albina naar Stoelmanseiland. duurde voor cr
bui tenboordmotoren kwamen ongeveer een
wcek. Een tocht van St. Laure nt naar Stoel man seilJnd is met die sterke motoren nu in een dag te
doen.lcnl.ij het walererg laag staat
Vroeger betaalde men de vrachtvaarders per
vat. Tcge nwoordig e igenlijk alleen maarperjob.
Eenjob is minimaal35 vaten. Een vrachtvaarder
vraagt een bedrag exc.:lusiel' de benLinekosten.
Er is een groot verschil in prijzen. Vrachtvaarders die legalejobs varen, dus bijvoorbeeld voor
de (Franse) overheid op factuur. rekenen voor
een job van St. Laurent naar Apatou (e n terug)
met een kOljaa l van vier ton in 2002 bijna € 600.
Deze rei s is in een dag te maken. Over deze bedragen dragen zij keurig aan cle overheid belasting af. betalen sociale lasten voor het personeel
en pensioenpremie. Gaat het 01l'l toeri sten dan
kost een dagrei s op de rivierrond €200.lsde reis
langercJl wordt niet constant gevaren. dan worden de prijzen lager.
De vrachtvaarders di e wat meer in het zwarte
circuit opererell. zijn uitcraard goedkoper. Voor
dejoh van Albina naar Stoelmanseiland is het

basistarief (bool plus huitenboordmotor) rond
de€ 140. Daar komen dan voordcopdrachtgevc r
de ko ste n van de henzine nog bij. Op dillrajecl
ver~·aookt men heen en terug bijna twee vaten

benzine

~I

200 liter per val. Een vut benzine in

Albina kosne (i n 2002) zo'n € 75. Op elke boot

zijn een motorist en minimaal een Alllmluill (de
persoo n die voorop staalmct een ~tok (k l//a) in
de hand) aanwezig. Een bootsman (motorist )
krijgt zo'n € 220 per week en dl' kll/o/11an verdient € 175. Op grote korjalen met veel vaten die sel zijn vaak twee kil/all/all aanwezig. Deze
tweede man verdient iets minder. Voor het eten

en drinken voor de bootsl ieden moet gezorgd
worden doorde persoon van wiede lading is. A ls
de boot in zijn geheel bestemd is voor
passagiers vervoer. moeten de passagiers voor
het eten zorgen. De boo tslieden bereiden het
dan. In de dorpen waar overnacht wordt. hebbe n
z ij wc l kennisse n of fami lie wonen. waarbij .lij
kunnen slapen.
Nel als vroeger maken de meeste vracht vaarders hun korjalen nog steeds zeiL De grotere on de rnemingen in Sl. Laurent kopen ze. Een
kOljaal is bes li st niet goedkoop. Een bool J11Cl
een inhoud van vier ton kost bijna € 4.500. een
kOljaal van zes ton kost rond de € 5.500. In de
wijze van vervaardiging is we inig veranderd.
Een geschikte boom wordt gezocht en gevelcl.
De stammen worden uitgehold en door branden
en uitbuigen ontstaan brede vaartuigen. Het kost
alles bij elkaar ongeveer honderd uur om een
goede kOljaal te fabriceren. Aan hctmaken van
ee n korjaal wordt du~ veel verdiend. Een
korjaalbouwer kan hiermee zo'n € 45 per uur
verd ienen. Er zijn ech ter nauwelijks mensen die
permanent beLig zijn lllet de fabricering vun
korjalen. Hel is nevenarbeid en men is er so ms
maanden (met grote tu sse npozen) mee bezig. De
kosten van onderhoud aan een korjaal z ijn niet
buitensporig hoog, maar een korjaal heeft nict
het eeuwige leven. Meer dan ecn jaar of zeven
gaat de gc m iddelde kOljaal n iet mee.

Oosre/ijk
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K01./(/ I t'1I op dt' Lm ('0 (Ir 1/0 Ado 11/ A!m IIgo)
Een vall de grote transportondernemers in
S I. Laur~llt is Adam Ahango. Hij is eigcnaar van
M{/rol/i liwls/)()r!s er Li(lisol/s. Adam Ahongo is
ongeveer -1-0 jaar oud en afkomst ig Tabi ki aan de
Bencden-Tapanahoni. Abongo is geschoo ld.
heeft een economische opleiding gevolgd cn is
in het belil van de benodigde diploma's om een
cÏgen hcdrijfle starten. Zijn bcdriji'bestaat ~inds
19R9. In die peri()(k werkte hij bij Gouchier. een
. Doe-bel-/.clr -/.aak in SI. Laun.;nl ab bockhouder. H ij begon mct cen ~Iartkap ila al van € 7.:200.
waarvoor hij twee bOlen koc ht. Adam werd nÎl..:I
D.::lf vrachtvaa rder. Hij ging in Lee met familieleden die hem gevraagd hadden bo ten te h.open
en hen als bootslieden in Ic huren. In ll'h.e re lin
was lijn wcrkwij/c cen hreuk Illet hel verledcn.
Traditioneel heeft de vrachtvaarder zijn eigen
boot. Adam startte een Iransporlbedrij f met 'personeel' .

Ecn andere breuk met hel vcrlcden was dat
de goederen die hij vervoerde. verzekerde. Als lijn bedrijfde vracht ver~peelde. bijvoorbee ld omdat een kntjaal omsloeg. kreeg de
eigenaar van de goederen d~ schade dnnrde verLekering vergoed. De eerste v ra ch t ~n kreeg
Adam van Gouchier. hlèt bedrijf waar hij boekhouder was. Ab spoedig vervoerde lijn bedrijf
ollk voor Chine/.en in SI. Laurent. Adam opende
ecn h.an(our in S t. Laurcn( cnn,JIll per~lJlleei .1.Ul.
l\tlensen konden nu Ilaar /.ijn kantoor rijden. of
opbellen waar een attente teleroni~tc ervoor
Lnrgde dat potentiële klanten snel werden doorverbonden. Adam Llè lf deed de acquisitie. Hij
~laagdc erin de EdF (Efèu/'ic;ré de Fml/ce) als
klant te krijgen ellllloL'h t de vaten diesel ve rvoe ren dilè voor de generatoren in het hinne nland
nodig I.ij n. De Franse overheid gaf hem contracten voor schoolbootvervoer. Adam heeft nu tien
Ad~llll

238

Wim Hoogbergen & Thomas Po/im é

korjale n. De k leins te kan vie r, de groo tste ti en
IOn vervoeren . De belangrijkste goederen die
getranspo n ee rd wo rde n zij n bouwmaterialen,
materiaal voor wege naanl eg, machin es voor
go ud zoeke rs en die se l voo r EdF. Ook bulldozers
en au to's worde n de rivi er o p gevoerd . Dat kan
all ee n met hoog wate r e n da artoe worden twee
kOljalen aan e lk aar vas tgezet. Moroni
Transports el Liaisolls o nde rhoudt geregelde
di e nste n op ApaIOU, G rand Sa nti . PapachIOn e n
Maripasou la.
De vracht vaa rt is een belangrijke economi scheac ti vi teit: ri viertran sparI , sc hoo lvervoer e n
toeris me. I ns iders schallen dat de sector goed is
voo r ee n jaarl ijkse o mzet va n zo' n € 70 mi Ij oe n.
Aan de vracht vaart en de goudw inning wordt
goed verdiend. Dat is aan veel dingen te merken .
De hui ze n di e nu in he l binnenland ge bouwd
worde n, zij n vee l gro ter en beter dan voo rhee n.
In de dorpen zijn a ll erlei lu xe goederen te koop,
waaro nder w ij ook koude flesjes co la verstaan.
In de d iepvriesk iste n va nd e w inke liers z it tege nwoordig hee l vee l voedse l dat vanuit het ku stge bi ed is aa ngevoerd. Kip in di epvri es word t va n
kamp tot kamp ve rk oc ht. Zonde r vrac htvaart is
go ud wi nnin g ni et moge lijk. Wi e ge ld hee ft , kan
investere n i nmach ines 0111 go ud te vinden , maar
in de vrac ht vaa rt valt meer te verdi e nen e n o p
zic h heeft d eze tak va n inkomste n vee l minder
ri s ico 's. Al s je zo rgt dat boten en buitenboordl1"lOto ren gekocht worden va n reeds verdie nd
ge ld, dan loop je ni et meer ri sico dan bij ee n in storte nde ecollOlnie een te grote boot en een te
zware bu it e nboo rdmotor te hebben . Overigens
zijn buitenboordmotoren een ge li efd obj ect va n
dieven . Het is du s zaa k deze al tijd van de boot los
Ie koppelen e n goed op Ie bergen.
Doordat de Franse overh eid de be lang rijk ste
opdnlchtgever is voo r boottransporten , zitt e n de
l1l ee~·;( e tran spo rt eurs tege nwoordi g in SI.
Laurcnl. De grotere heb be n eige n kantoren . De
transporten gaan legaa l.l11ct ee n co ntract en het
afd ra ge n van BTW. We hebben a l o pgemerkt dat

de benzine voord e bu ÎtenboordmOlorCl1l11ccstal

in A lbina wordt gekocht , Illaar a ls het 0111 diese l
gaat die beste md is voor Franse dorpen , dan
moet het di ese l z ijn die in Frans- Guyana aangekocht is. Overigens is de tran sporteur ni e t dege ne va n w ie de goederen zij n. De goedere n zijn
tege nwoordi g bij dc g rot e trans porteurs verzekerd , du s a ls ee n kOljaa l in dc stroom versne llin ge n oms laa t, krijgt de e igenaar va n de goederen
een schade uitkering.
In het ver leden hadde n de Surinaam§P'l\1arrollSCCIl slec ht e naam wa l disciplinebclreft. Een
bool kon komen. maar ook niet. Natuurlijk zal

dat in so mmi ge gevalle n nog steeds we l zo zij n.
maar w ie boek t bij de ge re no mm eerde vervoerders in St. Laurent krijgt een stipte bediening. Er
is ee n bool me t bu itenboordmotor en twee Inal1
perso nee l o p de afgespro ken tijd. Je kunt ee n rekening krij ge n eve ntu ee l met BTW. Natuurlijk
va lt er over de prij ze n wel te onderhandelen,
maar ze li ggen rede lijk vast. Passag ie rs moeten
hun eigen eten en han g matt e n meeneme n, plus
he t voedse l e n drinken voor de boo tsli eden.
Een kee r in de week onderhoudt ee n mail boot de ve rbindin g tu sse n SI. Laurent e n Mari pasoula. De reis va n St. Laurenl naar Grand
Sant i aa n de Lawa kost € 50 per persoon, de he le
rit naar Maripasou la € 70. Op di e postboot (voor
brieven en pakkette n) kunnen ti en tott waa lfpersonen mee. De teru gtoc ht is € 8 goedkoper. De
toc ht rivier opwaart s dUUrl twee e n een ha lve dag
bij hoog wateren v ier á vijf dagen bij laag water.
In de Franse do rpe n A pato u. Gran Santi en
Maripaso ul a z ijn moo ie logeergebouwen waa r
voor € 12,50 ee n hangma t o pgeknoop t kan WQfden. Deze logeergebouwen hebben stromend
water, kookfac ilitc itc n. douches en to il etten.
Hct reize n per mailboot van uit St. Laure nt is du s
aanzien lijk goed koper, dan boe ken bij ee n va n
de tocri ste nblireu li s in Paramaribo. Op zic h een
idea le moge lijk he id voor de avontuurlijke toerist om het Marowijne-Lawa gebied te verkennen. maar er wordt s lec ht s wei ni g gebruik van

Ooslelijk Suril/ame 19116-}O()}
ge maakt. Dat w il ni e t Legge n d;:lt slec ht s wein ig
mensen 113aJ' Maripaso ula n::iLcn. Dit Boni-dorp
is than s ee n lIliIlÎ·/)OOIl/{OII'II m eI zo' n ti endui -

ze nd in wo ne rs. waaronde r ee n grote proponi c
BraLilianen. die WCrkLi.lam zijn in de goud-

indu stri e.
De Marro ns nOe mell de pe riode dat de
korjal e n nog met mankrac ht over de ri vieren vervoerd moesten worden, !;agasi (=bagage). Tegenwoordig sp reke n I.ij ovcr !oülsi (va n he t
Fran:-.c voyagc ). Naast dc boo tsman en de
kll /w1Um, had men vroeger oo k ee n jongetje aan
boo rd (ang ina Iele) d ie dc gehele tijd bezig was
wate r tc hOl.cn. Die jongen Ill oe~ t ook koke n en
dcafwa s d oc il . Dal is IlU ni et Illce rn od ig. wamde
buitenboord motoren L.uigen het wate r uil de
boot.
Hoewel iederee n ervan ove rtu igd is. dat he l
leve n in de vrac ht vaart tha ns econo mi sc h vee l
beter is. wordt vaak met vee l nostal g ie te rug geke ke n o p he t ve rl ede n.
' He t W;' I ~ ie ts leuk s als wc l11et vie rof v ijfboteil w<lren e n wc kwamen bij ee n su/a (stroo m ve rs ne llin g). Vroege r hadd e n w ij e lk aa r nodig
om ove r de si//oie ko me n. Hel was som s moeilijk o m me t zijn dri el! n om de kOijaal ove r de
s troon1Vc r~ n c llin g te s lepe n. Dan ko n je elkaar
he lpen. Dan Lat e n \ve ac hte r e lkaar aan met d e
boten. We hi e ld en ee n weds trijd. Het was mooi
o m te z ie n hoe iederee n z jjn kl/ill stok in het \vate r
stak mei a l di e bo ten <Jc hte r e lkaar aa n. Wc
sc hree uwden en zongen: het was hee l plez ierig.
Ab we b ij de do rpen kwamen. dan zonge n we
opn ie uw. Wij brachten daarmee d e vrouwen in
opschuddi ng. Zij bego llilen dan te klappen e n
ri epe n /;ay{/-()ee (=bravo. toejuiche n). In mijn
tijd was he t gewe ldi g. We ve rtrokke n va n Albin a
met les of ac ht bOle n en iedereen ri ep o ns loc a ls
we lan gs de dorpen kwamen .· 6

AFSLU ITING

Arbeidsm ig rati e he bben de Marron s alt ijd ge-
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ke nd. maar de m igrati e lijkt nu perm anent o md at
ookjollg~ vro uwen uit het binne nland weg trd. ke n en l ic h in h\,;t kus tgeb ied va n Fran s- GLl y~ lIl a
en in Paramaribo v~st i ge n . b ueze ontwikkeling
te be tre ure n'? Er zij n ee n grOlll aantal problemen
a ls gevo lg va n do.c massa le mi gratie on tstaan .
In P,-u amaribo /' ijn de meeste Marron s kOlll c lll e
wone n in de s lechte buurten. In Frans-Guyana
zijn zij vaak illegaal . Toch lijkt het erop datj e a ls
ee n illegaa l in Fran s-G uyana een beter leve n
hebt. da n a ls lega le S uriname r in hel ge boorteland. Hct lijk t ero p dat d e ind iv idu e le Marron s
di e ko/,cn voor migratie ee n ve rstandig hes lu it
hebbe n ge no me n. Wij be hOl-e llni el lOt d e antropo logen di e ee n eco nol11i ~c h arm, maar rijk cul turee l leve n. aan me nse n w ill e n voorschrij ve n
al s ec n betere manier van le ve n. Al s het j e gaat
0111 de toc ko ms t voo r je kin d eren. kun je beier
mi greren.
In di t artik e l he bben we onde r andere aa ndacht besteed aan de Par:ullaka. De Paramaka
di e op i n het tradil ione le woo nge bied acht e rble ve n. ondervinde n de sc hade l ijk e gev ol ge n va n
ee n afw ez ighe id va ll ee n ove rhei d. Hetze lfde
ge ldt natuurlijk de Ncl yuka. A ls ee n ove rhei d
zwak is. gaa t dat ten koste van de armen. met
name va n vrouw en, kinde ren. van z ie ke n c n
oudere n. De maat schappij va lt uiteen in ee n
kl e ine g roe p di e het eco no mi sc h goed redt e n
7ic h van all es kan permittere n en ee n vee l grotere groep di e 1110e l "inaren (e ll ende lijdcn). Dat
gc ld t voor Suri name in zijn a lgemeen he id . maar
hel ge ldt ook voorde Marrons amc nl cvi ng. Voo r
mann en in de krac ht van hun leve n. z ijn e r vo ldoe nde econo mi sc he nic hes: de goud indus tr ie
en de vrac ht va art . Ouderen moe te n Illaar l ien.
hoc ze: he t redd en. ziekellll10eten opeigen kracht
beter wordc..!11 en kind eren worden nau we lijk s
gesc hoo ld .
Paramaka en Ndyuka die naar Fran s-Guyana
mi greerden. hebben daar de bescherming V<.lll
ee n ste rk e ove rhe id. di e uitk eri nge n ve rstrek t. de
lorg voor zieke n op zich nee mt e n vee l ge ld be-
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Dos/dijk SI/ ril/ome /986-2002
Sleedt aan onderw ij s. A ls illegaal hc b je ni e t all e
rec hte n. maar di e o p o mkrw ijs e n vrij we l g rati s
ge/ondh e id szorg we l. Kind e ren di e o p Frans
grondge bied wo rde n ge borc n, krij ge n auto mati sc h de Franse nati o naliteit. du s na vc rl oop va n
dece nnia is iederee n ec n lega le Franse staatsb urge r. De Marron s weten de eco no mi sc he mogelijkheden va n Frans-Gu yana goed te benutt e n,
getui ge de moo ie wonin ge n di e z ij bo uwe n in he t
ku stge bied .
Dc ho uding ten o pzic ht e van het moederland
S urin ame is dubbe l. Me n verwacht e r ni e t vee l
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van , maa r klaa gl ebar we l ove r. Vee l Marrons behoo rd e n in Surinamc tot de E\'iln ge li sc lle
Broede rge mce nt e. Z ij voe lcn Lic h door hun ke rk
in de stee k ge laten. Z ij I.oude n graag zie n dat ec n
domi nee de kerk gemee nsc hap iIl Frans-G uyana
ni e uw leve n zo u inbla ze n. maar de broederge mee nt e hee ft daarh ct ge kt ni et voor. Vee l Marron s di c z ich als lede n V<lIl de broederge mee nt e
besc ho uwe n. gaan daa ro m nu naarde kath o li eke
kerk o f hebben z ich aanges lo te n bij protes tant se
spi inters. \vaarva n ' Gods Bant in' o p cl it mo ment
de Ill ecs te aantrek ki ngs krac ht hee rt ,

NOTeN

I. \ Vc danken Eva E~~cd - Fruin, Han" R am~oedh en Pell:r Meel \ oor hel kriti~eh duork/en van dil artikel.
2. De term ' B o~landereulen 'werd ove r igen~ in 19:;7 hel eerst gebrui !.. t dom H,N . Dahlberg in Surill(/lIIl' ill dc Aunlrijk.\kwule
(lllt'dedeJin,g E, E~sed-Frllin).
~, Over dl' retlencn van 1r,-'II)Jlt~1ag Inpen de meningen uiteen, Zu ~rrden l\k el (1993: I-Cl ell Buudi ngh' ( 1999: ~4t)1 van
ongcuorloofd gedrag. Sehrocder ( r<)~7: j) e n T horndi!..è ( 1990: SOl \;111 Ji~cri1llinatie en Thoden \,;111 Ve lle n (19K8: 2 18)
\'an een looncunlliel.
-I.. Gevluehte VieltHlllle/Cn kregen in de na~kcp van dc Vicl t1:lrllnnr/og in de jan,'n /eH.:ntig Ineq(,!Iltlling lie h in Fra t1."Guyana te \'ötigen , I lel ging OtlllO' n2S,OOO vluchte lingen, Eell dorp \'an Mhllng. l'cn etlli~l'he grllep. i~ gdegen vlakbij
Aearouany (/ie !..'WrI),
5, [ n u('7(' paragraaf lijn wij nauwe!ijk, ingegaan op Ut' ui tgebreide verwikkelingen in de pcriod(' 19:-;7 - [9\)1, We wi lkn
hien'oor Vl'rw ijll~n naar Mlillering (199,1) ('n Volker ( 199X).
6, Inlè'rview mei Da\ e Apagui. SI. Laurelll. 9 novt,tllber 200 I.
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De armoede in Suriname, 1980-2000

S

/lr;l/oJJ/t' IU'li' ('eli mmo(!(!e/Jrohleelll, '
Ollt!er;:.o('f.. !/(Iilr de lI/ïI/O(!de I/(! (/t pilS de

i

I (,lIj(/(/ r

\ 'el' /I//('f r (IJ) (/ I/(/e re ft IIIdt'1I

\ '(/JI

La f U1/ .\'.

All/erika g lltlll /UAclI.

I{/(Ils r e f Uil (/{///(!ach ( I/(' (~/i ge/... reg(JII \'(1/1 de ::ijde

\'ll/I dl' (}I'cr/leid ('11 de r!ollorgeJl/ccl/ -sc/wj'. Dl'

/)elmlg.\,eIlillg \'oor hel o/lderln' ,p ;1/ de
5/1 ri //(/(lIII.\'C arflc!cl/t is( 'he gelll('ellsc!wp is ('1 "('Ij-

D E STRLI('T L' lIR VI\N 1)J:: SURINAAMSE
E('ONO~ llI·.

EN WI: RKGELEGENIIUD

11/;11 Ol 'e ril '('fd igelld. /Je I/tII lOl/ah, {I rll/ocde is hel
rl'.w/Waf , '(lil el''' (Ti s ;spHJ('(''\" dm \ 'm/{~f /982. /1fI

dl' .\IOI,: ('"illg 1'0/1 dl' Neder/am/sc ollfwikkelillg.\hulfJ. l'{Jl'lht/a/" lI 'eli/ e/l dm :ich mild /995
cOII.\{)/idecrde, /11 hl'! OIuler,\'!amule artikel !-:e\'('11 we ('(,J".\l dl' .",.,wluul' 1'01/ de lI'erkgeiegell lu'id 1I'(' el' il/ d('formele ell de il~f'uml('fe ecoJlomie'. /Je ollll '(/Ilgrijkc publieAe ." l>c!or ell het
i/~lorm{/fi .\'l' l'iJ/ g.\·- ,)f·()('e,\' \I'(/(I/'(UII/ ook hClwl/b h' /ijA (';r('/Iil ()/u/erlwl'ig is k,.,jgcll hiel' (/{II/ -

docl! I . Dl/a 1'11(/ ge j'('J / \\ 'e l'e ll 0 I'e r::.ic/t 1 1'(/ J/ dl' IJe S/(Iw/de {//'II/()c(/cSl!ufies !)er (/llgUSI/1S 200/ l'lI
gO(l11 II'C lIuder ill op dl' sll'llcl!1/I1' \'(/11 de
SI//'illl/{I/II.\e (lrI//(Wrll'. 111 l'ell derde 1)(lmgr{/(~l
(II/alyserell 11'(' de (~!l('{'/ ell \'(/// I'ier I'er::.ochtellde

Ioc/oren: he! he.\UUfll

1'(11/ eell

o/lIl'(llIgrUk maur

weillig h""lIu/('('rd il~l(}nlle('1 circuit ill de stede lijke .\'('l'for el/ dl' daarl/lee /e (fs,\Oóërelllllicm -

bet/njl'/glldd: "N he.wJ(m 1'(/11 eell opkomend.
el'l' l/l' el/.\' gili!ddeel.\ iI~lor/lleelmijfibofl\l ·ól'(,lIi,.
f/l('/ )/(/111(' ;11 de goudde/J'illg: de ÎIIAml/Slell uil
Ju>' Mrij: e eli I!N illegall>rircllif, elllell,\'{OIIl', de
relllim/J/('('.\'- l 'erml/(Jing /lil'! Neder/mlli. We l'Îurligell her a rr i ke/II/ef ('('1/ discu.'1s ie ol'e r ril' lal/ g('
ferll/ijll dTeclel/ \'011 dl' armoede ill ferll/ell I'e/I/
de lltaa/scllllppelijke ('ohesie ell de I'ermu/erill -

SinJ . . . de onaI11an\..clijkh~id in 19 75 ve rvuil d~
staal een lhHll inanlt.! rol ;n de Surinaamse ~<.:(m()
Illi ~en we rJ.. gelcg~ nh c id . De rol va n de overheid
~l l ... ~l ~l<It~J..api lali ~t e ntreJ.. ker van de t.!conomÎc i:-.
cxpliciet vc ranJ.. . .: rd in d...: gro ndwet . De overheid
i:-. ve ruit de hdangrijJ..:-.te werkge ve r. Ondank:-.
de :-.tcrJ..l: nadruk op d~ rol van dc overheid als
werkgev...:r ell al:-. aanjager van de fw/;olw lc ecoIlomie lijn de overheidsinkolllstt':l1 traditiegew ij s voorccl1 belangrijk dee l afko mstig uil dc
mijnbouw. met name de hauxi~tscclor. waar
tWl!C multinational e lllijnolldernemingr..:1l de
dit.!rbtuillllaJ..en. Suriname is en was. in de ko loniale tijd t.!11 oo\.. in de periode van haaronafllankelij\..heid. et.!11 gro nd ... tollcvercntle ec{ulomie
gcwcc:-. t. In dejarcn tachtig en negcnti g droegen
de- exploitatie van de olie- en goudre:-.crves bij
aan een nog groler ~1l'I.'C nt op dc ovcl'hdds in J..orn~len uil dc o pbn;ng:-.lc n va n dl: mijnbo uw.
Ook de onl\\ i\..\..ding:-. hulp. waa rin de cde rlambe bijdrage ecn OVClwl.'gr..:nde ro l vervult. i:-.
een belangrijke fac lor in de economie en de lï nancicrill g V;1Il de overheid (VU il den Berg ct al.
1996). Een rapporl va n de Wereld Bank (WB.
1998: 7) typeert de eco nomi e da n ook als het
produ<.:t ViJn ee ll <.:ont i nue 'dcpcnclance on alum inium and aier. De prijs/ell ing va n bet bela ngrijkslc cxpo nprodu ct - hauxiclcxpnrt, dat al dc-

gc/{ ill de !}()!;Iie/ü' ('lIltIllIr Ollf Ie bcsluitell lIIel
eell ol'l'Iweging I/(/(/fu(/I/Ieidillg!'(m helu;l:olI der/ijk IlIge \'ertm//lI'('1/ dal (h) Sl/filll/OmSe heI'olkillg Ill/d (he(ji ?) in hef.li,llcfiOlU)rell 1'(/1/ de
forlllele ill.\fillllies \'(/// dl>dell/o('/'(Ilie. 11/ dil OJJ-

cellll ialan g ongeveer 75 procent V<lll de export waarde voor haar rekeni ng IlC~1111 - vind t pbal."i

\.U!"-

op de buitcnlandse markt cn is daarmee een ex-

::.iclll, beJOgl)1/

\I 'l' ,

is Suri/Il/llle dl' (~fc~elopell

o.'w. Tijdsdwiji ,'oor Slwil1a{lll1se 7(wlkflf/de. Lelferkllude, CululII,. ('1/ Gc,\l'hiedrlli.'i : I (:!).- 243-'!{)()
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Tabel I: Dil/ vang van hel ambtelijk apparaat in Suriname, / 975-2000 (beschikba re cijfe rs)

Eind v/h.iaar

Aantal

1975
1976
1977
1978
1979
1980
198 1
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
199 1
1992
1995
2000

25748
28631
31721
36664
35216
33503
34982
36475
37550
38 126
38986
39560
40686
43304
42 197
40370
41 92 1
39832
39083
38393

Toe- of afname

2883
3090
494 3
- 1448
-1713
1479
1493
1075
576
860
574
11 26
26 18
- 11 07
- 1827
155 1
-2089

Toe-ofafnamein %

11 .2
10,8
15.6
-4.0
-4,9
4,4
4 .3

3.0
1.5
2.3
1.5
2.9
6.4
-2.6
-4,3
3.8
-5,0

Bron: Bewerking van data van de Centrale Bank en hel ABS

terne aangelege nh ei d. T wee m aa t ~c happ ij e n ,
A lcoa-dochter Suralc o en de voorm ali ge Shell docht er Billiton zijn we rkgever van ee n
arbeid ersa ri stocrari e, di e in de loop der j aren
voo rtdurend is geslonk en: van 6200 werkn e-

kend de arbeidsplaatsen in cle staat sbedrij ve n) is
overwe ldigend. gezien de omvan g va n de eCQnomi een de samenstelling van de beroepsbevolkin g. De ov erheid is ve ruit dc belangrijkste bron

Illers in 1975 LoL2300 in het jaar 1999 (Buddingh
1999: 408-409) . Ook in de oliesector is de groei

omvang van de ambt elijke beroepsbevolking
nog kl ein. In dat jaar woond en in Paramaribo
18 1 ambtenaren di e meer cl an ~r500 verdi enden
(gegevens va ll De Bruijnc in Buddingh 1999:

van de form ele werk gelege nh ei d negati ef. D e
goudex ploitati e is voo ral ee n bron voor informele werk ge lege nheid .
H et Surinaam se Al gemee n Burea u voor de
St ati sti ek gaat uit van een econ omi sc h ac ti eve
bevolkin g in Groot- Paramaribo van onge vee r

va n rorm ele we rk gelegenh eid . In 1930 was de

240). Vanaf de jaren vijftig begon de overheidssec tor aan te zwe ll en tol dc be lang rijk ste bron
van nati onal e werkgelegenheid. In 1959 werk Len on geveer 8.400 person en bij de overh eid . In

90.880 in 1999, een werkeloosheid van 14 pro-

1965 had de overheid al onge veer 18.000 perso-

ce nt en een arbeidende bevolking van ongeveer
100. 85 0 (dat a va n au gustu s 200 I ). D e o mvan g
va n hel ambtelij k apparaat ( nog ni et meegere-

nen in di enst. D e groei van hel ambtelijk apparaat zette zich in de periode 1970 - 1974 versneld
door. In begin 1974 w erkten er ongeveer 25. 000
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/975·2{)()()

1975

1980

1985

1990

1995

2000

openhare onkl \'cil ighcid

(,

10

14

15

16

15

he:.tuuren he hec r

12

12

12

17

IX

17

'pn)dll~tic'

21

21

IX

17

1.1

11

61

57

56

52

(13

57

25.74H

33.5(B

JX.9X6

4(U 70

W.O!{3

3H .393

minister ..

Fysieke en ~Oci ;l1c

infra .. trw.:tullr
IOIY'f =

Bron: BL'\\erl.. ing \ an da t:! \ an d c Ccmralc Bank en hct A BS

ambtt!nare n in Suriname: vo lge ns berekeningen
va n oc star van t.':c n UNDP-project ten behoeve
van reo rganisa ti e va n de publieke sector dat in
die tijd op hc t S urinaam se Planburea u werd
o pges tart was c r maar substant ief werk voor
15 .000 personen: de re st LOU uit stemmers op de
zitte nde partijco:lIitie bestaan. Bij de onafhan kei ijkheid in 1975 omvatte het <1mbtenarencorps
ongcvcer25.750 pe rsonen. Eind 1978 - e n dat na
de grotc mi grat Îl:stroOIll naar Nederland in 1975,
1976cn 1977 - ware n e rongevce r 36,500a mbt enaren. Dat impliceer! een groei met 10,000 personen, De omva ng va n het ambtelijk apparaat
bleefi n de jarcntacht ig e n nege nti g sc holllmelen
tu ssen 35 .000 en 40.000.
I n de tabellen I cn 2 staan de l.Ia nwll en ambteIlarc ntussc n 1975 en 2000vermc ld . Aan de totalen kan mcn be merken dat hettOlaai aanta l ambICIl ..lI'Cn aa n he t eind va n de jaren negc ntig is gekrompen va n ongcvecr43.300 in 1988 tot ongeveer 38.500 in 2000. De ~ ector "openbare orde
en ve ilig heid" (w aaronder het nationale leger)
zag haar ambtenaren lussen 1980 e n 1995
percen tu eel g roe ie n. Nadie n zette een li c htc dali ng in. De minis teries ten behoeve van beheeren
bes tuur e n d c produc ti eve mini steries h ebben
dourdcjarc n hee n tu sse n de 30en 35 procent vun
het totaal aanta l ambtenaren omval. Een derd e
seg me nt va n de economisc he bedrijvigheid is

dm van dl! staat sbedrij ve n. de (panku li ere) banken. de (part it:ul icrc ) handcbhui zen (i mport-export ), de grote re en midd e lgrote ondernemi ngen.
He l gaa t hi e r 0111 enkele honderden bedrijven. ve re ni gd in dc Assoc iatie va n Surinaamse
Fabrikanten (AFSA) e n de Verenigi ng Surinaallls Bedrijfsleven ( VSB) . ~ De Kamer van
Koophandel en Fabrieken had in augustus 200 1
ongeveer 17 .500 bedrijven geregistreerd. waarV~ lIl naar sc halling va n het KKF-bestllllJ' onge·
vec r we rkelijk 15.000bestaand . De mcestegeregistree rde bedrij ve n va ll en in het seg ment van
hel midde n-e n kl c inbedrijf. Dit segme nt binnen
de form e le eco nom ie gcnereert naar sc hatt ing 40
tot "'5 .000 arbcid spla:.II ~e n . Er ,-ijn zo ' 11 honderd
bedrijven in S uriname me t mcer dan 200 personc n of Illecr in dicn st. In 1998 zou naar sc hattingen van het IMF het Brulo Binnenlands Product
van ci c form c le sec tor SFL 1.582 mi ljard bedragen te rwijl hct BBP van de formele en informe le
sc<.:tor ~ al11cn op SFL 2.05 2 miljard word t gesc hat (Va" Dijek : 2001).
De informc le ove rl evingseconomie ZQlI- op
basis va n ABS -gcgevens en andere data - o ngeveer 2').000 micro-o nd ernelll ers en sclfemp loy cd omvalle n. Dit a:'11l 1<1 Ioverlapt wee r ten
de le met het aantal ambtenaren. De ee rtij ds Olllvangrijke Surinaamse stedelijke middenklasse,
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voo ral uit a mbt cnare n bestaand. werd vanaf he t
midden va n de jaren tach tig door de economÎ sc he malai se Iwaar gelro iTe n. De alllb te l ijke salarissen daalden vu n midden jaren tachtig I.ot
midd en jaren negentig tol N/50 - NI 125 per
Illaand e n hersle ide n zic h daarna maar zee r len
del e en dan nog mo ndj esmaat. Vee l ambtenaren
zochte n ee n bij ve rdi e nste in de informe le eco nom ie. Daarbij bchielden zij 3mble l ijke statu s va nwege heLvastc. z ij het voora l sym bo lisc he salaris e n de hoop op een kl ein pensioen. De rechten
op ee n lckerc mate van medische verzorging
z ijn eveneen:-. ve ranke rd in de ambte lijke positie. Dus hleef' men ambtenaar, o m pe ri odi e k op
het we rk te ver:-.c hijn e n en zic h daarnaast bezig
tc houde n met een tweede baan in de inrorm c le
eco nomie op basb waa rvan men he t hoofdinko men vClwcrft . l
Op het kle in c segme nt arbeiders-arislo-crati c binne n de bauxietseclor na - en daar vie l de
we rkgelegenheid aan7ienlijk terug - verarmde
de stede l ijke arbe idc rsk lasse eve neens aanzienlijk . De buikric m is de afge lo pe n vijft ien jaren
steeds strakke r aangetrokken. Een groot co ntin gent verpaupe rde lede n va n de voormali ge midde n- en arbe idersk lasse kwa m terecht in de
nwat sc happelijke o nd erkl asse. De mal a ise deed
zich oo k voe le n in de landbo uw. Veel kleine
(Hindoslaansc e n Ja vaanse) boeren. voorhee n
de stut va n dc plattelands-samenl ev in g. konden
het hoofd niet bove n wate r houde n. Wat voo rde
pri vatesec Lor van dc landbou w geldt . is ook va n
toepassing in de parastatale la ndbou w: voormali ge plantages maar oo k grote rij stbedrij ven zoa ls het indenijcl zo bel"aamde Wagen ingen kon den het de arge lopen jaren ni c Lmce r bol we rke n
en houd e n het res tant van hUil arbeiders in dien st
op ee n ho nge rl oo ntj e. De maatsc happe lijke
onde rkl asse houdt zich in leve n via overlevi ngsactiviteiten.
Hel info rm aliseringsproces wordt in he Lbinnenland e n met nam c in Oost-Suriname ve rgeLe id V:.l n ee n ande r. nauwelijks gereg ist reerd

maatschappelijk proces. dal van de stille migra-

tie: va nuit het binnenland naar Parama ribo en
vanu it Oost-S uri name naar Frans-Guyana. Econo mi sc he redenen 7ijn daa r ten deleccn oorlaa k

vall. Hel migratieproces naar de stad (Paramaribo) blijft doorgaan. Tijdens dc binnenland se on lu sten en de binnenlandse oorlog in dc
jarcillachtig en negent ig we rd ti e Marron -bevolking hel slach toffer van beschietingen. eenenkel

bombardement en van een aantal raids op tie dorpe n dOOf dc nationale strijdkrachte n. De aa nva l
op het dorpje Moiwiln<l kreeg internat iona le beke ndheid. lllaar ook andere nede rzettin gen werden gelroffen . De bevolking va n Oost-Suriname
vluc htt e l1 iJa r dc ovcl-l ijdc va n de Marowijne.
naar Sai11l -La ure nt e n !laar kl ei nere ve~ ti g in gs
plaatsen in Frans-Guya na. De Franse overhe id
gcdoogdc tenmin"'te de vest iging va n de
oorlogsv luc ht e lingen uit Su riname en ve rsc hafte in voo rko mende geva llen lo kal e stcu n en
on tw ikke lingsprojecte n. Oost-Suriname werd
daarmee in feite een statenl oos ge bied waar de
Surinaamse ove rh e id nauwe lijks nog aanwez ig
is. Zoals we verd erop in diL artike l zullen z ie n
had diL mi grat ieproces va n dc Marron -bevo lking wecr gevo lge n voor de informe le eco nOI1l ie
rond de goudsec tor.
Een apart segment in de eco no mi e is hel
'g rij ze' circ uit va n de belastingontduikersen hel
drugcircuil. Over dil illegale c ircu it bestaan in
feile alleen ma ar kwa litatieve sc hattinge n aa ngez ie n cr noc h door de Surinaamse overhe id
noc h door de An lon-de- Kom-U ni ve rsi tei t of a ndere re:-.ean:h celllra systematisc h onde r-loek
wo rdt gedaan naar de aard. omva ng e n e ffec ten
erva n. Dc auteurs van ee n rece nt lOB -rapport
sc hallen op basis van data. vers trektdoo rde juridische sec ti e va n het Korp s Politie Suriname. de
om va ng van de cocaïne di e jaarlijks naar Europa
wordt vervoerd vanuit Suriname op 26.000 kilo
( 1998). Die IOU ee n w"arde va ll US $ 300 mil joen vertegenwoordige n ( lOB 200 1: X). Na:Jsl
het drugcircuil bestaat ee n gro ter. omvungrijh.er

De armoede il/ Suril/ame. 1l)~U~2UUU

'grijs' circ uit dal. te rzijde van de nati ona le wete n rege lgev in g functi o neert e n slec ht s in geri nge
mat e aan belastin gheffin g of reche rche-o nd erI.ne k onderhev ig is. Hel zo u hi e r gaa n o m ee n
amll. ie n Iijk o mva ng rijk e r seg me nt dan het dru gc ircuit.
D E SURINAAMSE AR MOEDE

Vanafhel midden van de jaren tac ht ig werd Surinalll e ge tro ffe n door ee n proces va n intbtie e n
verarm in g. Dit proces stabili see rd e zic h in he t
miJde n van dc j arl!1l Il l!ge nti g. De malai se in d e
Surinaamse eco no mi e is V<ln structurel e aard.
Het gevo lg daarva n is ee n proces van verarmin g
l!n informal iscri ng van aan zie n 1ijke omvang . De
armoed e wordt echter ' gedempt' door een aantal
fac tore n. Sys te mati sc h o nd erzoek naar de
Suri naamse arnloede is pas rece nt o p ga ng gekomen. Er zijn slec ht s sc hattin ge n voorhande n. D e
omvang van de armoede e n de e ffec te n o p d e
eco no mi e e n de maat sc ha pp ij zijn ee n o nd erwerp van di sc uss ie. Int erpretat ie-versc hill e n
doen zic h d aa rnaast voor ove r de vraag in hoeve rre and ere fenom e ne n e n factoren de e ffec ten
van de arm ocde-si tuat ie ve rzacllle n of te nmin ste
(over)leelbaa r Illake n. Rece nt e studi es va nuit
Neder landse univers itaire ce ntra betrelfe n onder meer ge nd eras pecten en informe le spaar- e n
kredietsystcmen
als
overlev ingsstrateg ie
(Kro mh o uI 2000: Bijnaar200 I l.
Enke le s tudi es worden hi e r kort bes proke n.
Er bes taat ce n studi e va n Sc ha lk wijk ( 1994) op
bas is va n data uit 1992 van het Ministeri e va n
Soc ial c Zake n e n Volk shui svesting. Me nk e
(1998) ve rri c htte in 1993 ee n sur vey onder 400
hui shoudens in Groot- Paramaribo en bere ke nd e
de ink o mell sa rl1loede o p 70 proce nt. Hij nuan ceert de ze sc hat tin g door te wijze n o p ee n onde rsc hattin g va n addition e le inkom e ns en and ere
vc rdi e nste n uil inform e lcactivit e it e n. Het a l ee rde r gec it ee rd e lll iJar s ne l gesc hreve n rapport van
de Were ld Bank (WB 1(98) ove r duurzam e
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groe i e n annoedereduc ti e bedisc uss iee rt in de
hoo fdtekst merk waardi g ge noeg gee n armoededata. De aut e urs va n ee n ISS rapport ( 1999: 2935) te n behoeve van d e I DB res um ere n ee n aan tal st ud ies e n doe n o p grond daarvan ve rsc hil le nd e sc hattin ge n. Annoede LO U. zoals in de
meeste o nt wikkeli ngs landc n, vooral vee l voorkomc n in hui s ho ud e ns met ee n vrouwe lijk gezins hoofd e n in het binnenland. Ne ri & Menk e
( 1999) ve rri chtt e n in o pdrac ht van het UNDP
uit gebre id stati sti sc h on derzo e k me t het oog op
lat er tc form ul e re n be le id . Hun data Lij n opni e uw bewe rkt in N~ ri & Men ke (200 1 <.I , b).
De drie mees l rece nt e studi es, in he t jaar
2000 e n 200 I ge publiceerd, z ijn van de hand v~ln
Jam es (2000. 2001a. bl. va n Vos. De Jo ng &
Dijkslnl (200 I )e n van Neri & M onkc (200 I a. b).
De mees t rece nt e e mpiri sc he bron die voorhan de n is werd gepubl iceerd in ee n studi e van het
Al ge mee n Bureau voor de Sta ti sti e k (ABS ,
200Ib). In tabe l J res ume re n wc ee n aantal
ke l11indi calOre n uit de hi er ge noe mde studi es .
Het rapport va n het A lge mee n Bureau voo r de
S tatistiek ma akt ee n ve rge lijkin g tu sse n de period e 1968/ 1969 en I999/2000cn beSirijkl daarmee ee n pe ri ode va n J I jaar. De Ghini coëffic iënl' voor J %8/1969 e n 1999/2000
nee mt toe v<.ln 0. 1750 naar 0.4858, duide nd op
een aa nz ie nlijk sc heve r wo rde nd e inkome nsverdel in g over de jare n hee n (ABS 2001b: 10).
De ve rd e lin g van welvaa rt e n armoede ove r de
same nle vin g. zo zo u me n kunn e n zegge n, is in
de besproke n periode va n 3 1jaar aan zienlijk gepolari seerd. De o nd erzoeke rs kome n to t de CO I1 c lus ie dat het pe rce ntage arm e perso nen ('arm'
geïnd icee rd via jco nslIlll pli e- ]armoede) in
Grool- Paramaribo lusse n 1968/1969 e n 1999/
2000 is gestege n va n 2 1 tOl 65 proce nt. Te r refere nti e ve rm e lde n w ij hi e ronde r e ni ge gegeve ns
zoa ls di e zijn ve rzam e ld in het tw eede. meest rece nt e hu isho udbudgetonderzoe k voor Suriname
op bas is va n ee n stee kproe f va n 1225 hui shou de ns. verri cht door het A lgemee n Bureau voo r
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Tabel 3: AmlOede -indiC{/forcn bij Vos. de JOlig & Dijkstra (2UUI)

8ron

.Jaar

Percentage
armoede

!DB ( 1996: tabe l 111 -7)

1990

41

ex tre me armoedec ijfe rs, ni et meegete ld
rcmillGnceS effecte n, ge basee rd op hui shoud o nderzoek i n urban e ge biede n

1993

89

ex tre mc arm oedecijfers. ni et meegete ld
rCl1liUallCCS effecten.gebaseerd op h\.lishoud onderzoek in urban e ge bieden

1993

70

inkome nsa rmoed e. ge baseerd op hui shoud onderzoek

1993

53

extreme arm oede, ge meten als perce ntage
van besteed hui shoudbud get aan voedsel

1993

60

inkomensannoed e. ge basee rd op hui shoud onderzoek

Menk e ( 1998)

Ne ri e n Monke ( 1999)

Bron: Vos. De Jong &

Indicatoren

Dij k~tr3. (200 1: 209).

de Statistiek in sam e nwerki ng met de lOS (A BS
200 I a). Zoals bekend vond het ee rste hui shoudbudgetonde rzoek plaats in 1968/1969. Op basis
van de lande lijke cijfers over I 999/2000concludere n dc onde rzoe kers van het rapport dat het
gemidde ld maand e lijk s ink ome n voor alle hui sho ud ens sr 327.056.00 bedroeg (i n die tijd was
de verhoudi ng Nf: Sf ongevee r I: 1.000). Het
maandelijkse rnediane inkome n was Sf21 3.968
(ABS 2000a: 2 1).
Neri & Menke (200Ia) ve rge lijken inkome nspatronen en consumptiepatrone n in 01'001Paramaribo tus se n 1993 e n 2000, een vee l korte re periode du s. Met ee n ze kere voo rzic hti ghe id sc hatt e n zij i n dat het perce ntage van
voedse larm ocde lU sse n 1993 e n 2000 is gedaald
van 64 proce nt tot 53 proce nt. Hun (nauwkeuriger) data doen vermoede n dat het verarm in gsproces. zoal s dat door het Al ge mee n Bureau
voor de Statistiek overeen periode va n 3 1jaar is
becijferd. vanaf het midd en van dc jaren nege nti g moet zijn afgev lakt.

Bovenstaande gegeve ns le ide n lot Iwee
co nclu sies. A ll ereerst dat de armoede in (s tedelijk) Suriname aanzienlijk is. althans voorzover
meetbaa r inlermcn va n inkome ns- of com umptiearmoede. en daarnaast dal de arm oedec ijfe rs
duide n o p ee n lan gduri g proccs van verarm in g
e n, waarsc hijnlijk , va n stabilise ring e n co nsol ideri ng van een omvangrijk arm oedesegmenl
in de Surinaamse eco nomie en maatsc happij .
Vanaf hel midde n va n de jaren negentig ziel men
ee n afvlakkin g (maar ni et een drasti sc he ve rbetering ) van het nationale arm oedep rofie l op treden.
Daarnaast is het opmerk el ijk dat armen (b lijkens A SS-data e n data van Ner i & Menke. 200 I
a.b) toega ng w iste n te houde n to t een aantal
overhe idsdi e nste n en -voorzie nin gen op ee n
breed terrein . Ee n rece nl rappo rt in o pdracht va n
UN IC EF (Menke 200 I: 69-80. 99- 100) maakt
dit duid e lijk . De data zijn verkregen uil ee n landelijke stee kproe f va n 4400 hui shouden s. De
survey- res ult aten geve n het vo lgende beeld te
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z ie n: 37 prm:l: 111 van de Surinaam se pe ut c rs (benl:de n dl:- 5 jaar ) hee n \ oeg~ n g lOl ee n ed uca ti e f
prognuTlm a: 78 proce nl va n de kind eren in de
sc hoo lgaande lee ftij d be70e kt de lage re sc hoo l:
83 proce nt va n clC/.c sc hoo lhezoe ke rs beë indi g l
dt: lage re sc hoo l: 86 proce nt van de SurinaiJlll se
bevo lkin g kan leze n e n scllrij vc n: 73 proce nt van
de Surin aam se bev olkin g hee ft toeg an g tot
drink wa te r va n ee n ze kere kwa lit e it, Van J e
S urin aa mse kind e rc n o nde r de 15 janr woont 92
proce nl bij tenm inste één va n dc biolog isc he
o uuc rs. Daart ege nove r staat d at 13 proce nt V;lJl
de Surinaa mse pe ut ers (benede n de 5 jaar) ee n o f
and ere vorm van o nde rvoedin gsve rsc hij nse le n
ve rl oo nt : 5 proce nt va n de peUl ers hee n o nde rge \vicht : 11 proce nt van de leve ndge bore ne n in
de period e 1999-2000 woog bij ge boo rt e minder
dan 2500 gra m. Van alk Icvc nd gebo rene n in deze lfd e pe ri odL werd 95 proce nt ge reg istree rd .
V ERZAC HTI NG VAN DESL RI NAA M SEA RM OEDE

De S urin aam se a rm oede-s itu ati e wordt gedc mpt door de int erac ti e tusse n vie r feno me ncn:
ten ec rste. het beSlaan van ee n waarsc hij nlijk
aan z ien Iijk e U::tede l ijk e) inform e le econo mi e e n
mi cro bedrij v ig he id : te n twee de. het bes taan va n
ee.n (zich in l1 et binn enl and bev inde nd ) inro rmee lm ij nbouwc i rc uil. met nam e i n de goudde lvin g: te n dcrdc. dc verdi enstcn uil het dru g- e n
hel g rij ze c irc uit : e n ten vierd e. de I'em ;lIal/cesverbindin g l11e t Ncdc rl a nd . We besp rekc n hi ero nd er de karakt eri sti eken e. n e ffec ten van cic
Suri naa mse in ro nll Lle ec:ono lll ie e n maat sc: hap pij . de rcce nt e o ntwikk elin g in dc arti san a le
go udde lvin g. de ink o menscrrec te n vanuit hel
g rij ze e n dru g<.: irc uit e n het gesc hatte aandee l
van de rem ;1I0 l/ ces vanuit de Nedc rland sS uri IWJmse ge mee nsc hap. Die vormen dc e ni ge
conslalli e bro n va n parti culi ere hulp we lk e d irec tl en goede ko mt aan een o m van g rijk seg me nt
van de S urinaamse bevo lk in g (Wi Il e mse n 200 I :

108).
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De infor mele, stede lijk e mi c robed rij vig he iJ
is ee n bdan g rijk e hro n voor (lol\' (/lIl1firy) we rk ge lege nh e id e n ve rzac ht o pdi e wijte. de e lTec tt:! n
van ci c armoLde. In pri ncipc is de sec to r van de
mi crobecIrij ve n e.C tl ove rl ev in gsc ircuil. In 19Y5
I.O ll de mee tbare bijdra ge van de mi cro-o nd e rn emin ge n e n de sefj'ellll'/oyed informele. o nd ern eme r:-. aan de nal iun a le \ve rkge lcgc nh ei d. met ui tzo nd erin g van d ie in de ag rarisc he sec tor. 23 proce nt he bben bedrage n (Me nk c 19(5). In de
S urinaam se eco no mi e l:- n maatsc happ ij nam het
aantal se(j'elllp fo\'l'd info rme le o nde rn e me rs gestaag toe va n de j are n zcve nti g tot de jare n ncge nti g (Neri & Me nke2 00 I a : 16). Neri & Me nk e.
(2001 a: 16- 18) sc hallc n o ve ri ge ns in dal on gevee r 80 proce nt va n de hui s ho ud e ns va n mi croo nd erne mers z ich o nd er de arlllocd clij n bev indt .
Ee n m issc hi en nog be la ng rijke r feno mee n va n
de info rm alite it is het ·hosse len· . hel buiten de
form e le we rk ge lege nh e id o nd clllc lll cn van
ove rl ev in gsacti vite it en. Ee n fors dee l van de
ambt e nare n C ll ove rh e id sdi enaa rs in de pllblie ke
sec tor zou hosse le n. In fe ite zo ud en ve le n ond er
he n hi e r hun be la ngrijk ste bron va n ink o mste n
hebbe n. De ambt e lijk eS lalll S wu rdt. zoal s ee rd er
aan gegeve n. vooral aa nge houdc n va nwege de
rcc ht en o p medi sc he voorzie nin ge n e n o p ec n
klein pe ns ioe n. Va nuit hel oog punt va n (10 indi vi du e le ove rl ever is deze ~ Irat cg i e uit e ra ard ui terst e lTi c iënt.
Merk waard ig ge noeg is de info r me le econ omi e in S urin ame lc rnau we nlOod onde rzoc hl.
Sys tc rnali sc h lan ge termijn ond erzoe k. geë nta mee rd door dc ove rhe id is pas rece nt ges tart.
Vanuit hel do norc ircuit is in het kad er va n
arm oedes tudi es o p mec l' sys te mati sc hc w ijze
u nderzoe k vC Il'icht naar de i n form e le e<.:o nu mi e
e n maat sc happij va n Surinamc. De mees t gedeta i Il ce rd e informatie naa rde in fo rm ele e n .hllckya rd- bedrij v ig he id' is te v inden in FeiTi e r

(2000a. b). Ferri er (200b: 5 1-52) besc hrijft bijvoorbee ld de woo nwijk c n in G roo t- Paramaribo
als vol gt:
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' In alle woonw ijke n is de detailhande l in levensmidde le n vert ege nwoo rdigd in de vorm va n
kl c in e en midde ng rot e prov isiew ink e ls en s upermarkt en. In all e w ijke n blijken e r meerdere
ta xi-ce ntral es ge ves ti gd te zijn en kleine en midde lg rot e nij vcrheiclsbedrijve n waarvan het mere ndee l hoofd zake lijk al s ee nm :'lIlsbedrijf in
famili everband wo rdt geëxploit eerd. Opval lend
zijn de ve le reparati e-inrichtin gen , timm erwerkplaat sjes. met.aa lve rwe rk e rs c.d. di e van de
straat af te zie n z ijn. o mdat de werkplaatse n
meestal aan de weg voor het hui s, naast het hui s
oronde r het hui s Lij n gevesti gd. Zelfs in de stad sw ijke n di e ove rwege nd door de hogere eche lons
van de sociaal -eco nomi sc he midde ng roep worde n bewoond. worde n e r lal van deze ' backyard
bedrij ven ' aangetro ffe n. Minder zic hlbaar vanaf
de straal. maar in dc meeste wijke n loc h altijd in
ruime aantalle n ~Iall\vez i g, zijn de kleine hui snijverhe idsbcdrijl] es voo r het vervéwrdi gen van
co nsumpti egoede re n, waaronder kleding , levens midde le n e n diverse deli catessen , bloe mstukk e n en bloe mkwe kerij e n. Het merendee l
van deze bedrij ven wordt geëxploiteerd door
werkers di e gedure nd e de normale werktijden in
ee n hoofdberoep buite nshui s ac ti e f zijn , vee lal
al s werkn e mer vHnmidde ng rot e en grot e bedrij ve n o f al s ambte naar in di enst van de O verheid.'
De be l~.IIl g rijk s t e eco no mi sche sectore n me t ee n
informe le compo nent z ijn de bosbou w, de land bo uwen vee tee lt . de visserij. de indus trie en nij ve rh e id. de horeca- e n toeristen sec tor, he l
tran s port weze n e n de bo uw (Fe rri e r. 2000a). De
arti sanal e mij nbo uw kOillt. all een al vanwege
haar o mvan g e n bete keni s, hi eronder in een
apart e rubri e k Ier sprake.
Het tweede feno meen dat de Surinaamse armoed e. voora l di e in het binne nland, verzacht is
het bes taan van een informeelmijnbouwcircuit,
met name in de go udd e lvin g (H eem skerk 2000;
Hoog berge n & Kruijl & Polil11é 2001 )' De
s nell e opkomst va n de informe le econo mi e en

maatsc happij ro nd het Surinaamse goud dateert
van h Cll11iddCII Y<.i Jl de jarcnlachtig, toe n de econo mi e in het binn enland mede tengevol ge van dc

binne nl and se oorlog bijna geheel in storlle.
Vanaf het begin van de jarel1ncgentig nam goud
al~

alternat ief voo r valuta in Oost-SUfÎ name een

pla'll s in . Een decigram goud vertegenwoordi gde ee n waarde , waarvan iedereen de tege nwaarde in Fran se francs of dollars kende. De
Surinaamse Il1Ullt verdween grotendeel s uit het
betal i ngsve rkeer. Toe n i 11 1992 de oorlog ei 11 di gdc.
hadde n
arti sanal e
gouddelvers.
p o rkll ocke r.'i. me t een Marron acht ergrond. in de
Surinaamse goudinduslric een be lan grijke
plaats inge no me n . Rond deze tijd kwame n ook
de Brazi liaanse Rarimpeiros (goud zoeke rs) in
toe nemende mal e in het Surinaamse binne nl and

werken, meestal in samenwerking met de Marron s. Ve iga ( 1997 : 6 ) sc hatte het aantal goud zoekers in Suriname in het midde n van de jaren nege ntig o p 15.000 perso nen. waarvan tweederde
lOt dri e kwart uit Bnll ili ë afkom stig zou zijn. Ongeveer 8.000 zo ud en bij de overheid beke nd en
ge reg istree rd ?ijn . Perrier et al. (2000a D: 12)

houden andere aantallen aan en schatten hClaantal werke rs in de goudwinning en hun famil ie leden op 25.000 lot 30.000 (5.000 lol 7.500 Marron s e n 20 .000 lot 25.000 ga rilllpeims) .6
Het de rde fe no meen dat de armoede verzacht
is dc sector van dc dru gs e n het g rij ze c irc uit. Suriname is ee n doo rvoerlnnd. De ve rhande lin g
van dru gs wo rdt ve rgcmakke lijkt door ee n wei nig ;Isse ni eve wij ze van bewakin g en co ntrol e
o p lu chl - e n sc heepvaarl ve rbindin gen. de we ini g geprono m:: ecrde wij ze waarop de fi scal e rec herche functi o ne ert en door een de facto afwezig he id van leg itie m gezag in g rote de le n van het
binnenland . Vo lge ns schattingen van zeg,Kfi ede n
uil de sfee r van o verh e id e n con sultancy zou het
aantal hui shoud ens dat bij de directe drughande l
in Groot- Param a ribo en Nick e ri e, de tweede
stad , is betrokk en, o nge vee r4 .000tot 5.000 zijn .
In Ni ckeri c zoude n het vooral jo ngeren zijn di e
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betrohhcn loudc il / ijn bij ~ Ill o hk c l en doonoer
'a n e n uit Guya na. ' 11 ~110W:-' in N ic ker ie' hee t
hel. waa r IlIct IJalllè de kindc rè n va n de kl e ine
rîj ~lhoc rc ll die de afgelopen jarc n aanzien lijk
verarmd lij n. i n de cOl.: aïnc h'JIldcl/oudc n optrede n. De coke wordt va nuit Guya na en vanu it het
Surinaamse hinll e nland aa ngevoe rd . Po liti c- en
douan ebeamht e n worde n om de twee jaa r gewi~sekl . maar de sa lari sse n z ijn erg laag. ' Me n'
neemt aan dat Inhak: gel.agsdi enarell s ne l een
oogje dichtdocn. Cokcgc1d i ~ 'casy mo ncy' en
tot o p hede n i ... hel geva ar nie t g root. 'I ede ree n '
weet nl1l wie het gaal. ' iede ree n' kent de name n.
Zo loud e n vee l hui :-. ho uden.;; van de k le ine rij ~ t 
boere n ove rl eve n. In Par;'llllaribo is he t dru gci rcuit gewe lddadige r. De di e nst 70ll wordcn
uit gt:maaht door ee n relatief beperkt aantal
fallliliegroepen wie r inv loed e n rijkdom we rd
geco nso lideerd in e n unm idde ll ijk na de pe riode
va n het militair best uu r. Dit seg me nt LO U over
vo ldoe nd e ~co ll ol11isc he. politieke en paramilitairt: cO llll ec ti es besl.: hikk cn om het ge hde
dru gc irc uit tc cOlltroleren e n het rela ti e r ongehinde rd tc 1a1t.: 11 fllll 1.:1Îonere n.
Naast het - ill eg al e, crimin e le - drugc irc uit
bestaat een g rot er. omva ng rijk er ' g rij s' ci rc uit
dat b~/.jjde n de wel - e n rcge lg ev in g fun ct ionee rt
en dat in ge ringt: ma le aa n hc la stingh c rring of
r~c h erc h c -()ndel'loek o nderhevig is. Ook de
reve nu en Joude n grote r l ijn . Ke rn sec lOre n va n
he t g rij /e ec() n o llli ~c h c circuit L.o uden L.ich bevinden in de bou w:-.cl.: tor. de omva ng rijk e
tweede halld ~ autohandel. de s mokkel met mi g rant c n e n ee n olllva ng rijk e para-bancai r ei rcu it
va n w i ~"c lk a ntore n e n c a~ in o·s. Dit seg ment zo u
eVCrleen:.. hetrok he li I ijn bij de lucratie ve mUlle."
/tll/I/dering ac ti v iteite n c n de ex port va n
reve nu e n uit het g rijJe cin.: uil naar het buite nland . De lï sea Ic rec hen.: he e n de ond e rbezctt e afde lin g ' finan cië le de li cten' vaJl Jll elminis te ri e
v:tn Just it ie I.IHI n ict tege n dit seg me nt zij n opgewassen. de C LA D (de Cen trale Land s Accoun tant s Di ell~ t ) eve nmin . De llphreJlg~ t c n uit hel
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c in.:uit word e n ni e t or nau we lij b produc tief in
Surill~llne geïnve~ tc e rd . Ee n relatief olllvangrijkt: ~ trO(l m revenuen uit dit c ircu it /.oujaarlijk s
naar het buitenland wonjen wegges lui sJ. 'Bevri e nd e I.'.lk c nl iede n·. di e dit seg men t COlli mie re n, zo ud e n ook md g llll ~ hand optredc n bij d ~
lïn anc ic rin g va n de ve rkie zin gsca mpag nes va n
de grote partije n. O p ee n subti ele mani e r wordt
daarmee prot ec ti e e n beïn v loeding geg aran deerd , vo ldoc nd e tellminste 0111 het o nd erwerp
bu it e n he t politiek ueba t ofblli te n de strin ge nte
cO lltro l~ door de op~ porin gsd i e n s t e ll te ho ud en.
De :-.eclIlldaire cffh:lcn ./oals het vc rzadllen van
de annocdc hinnen de nationale economi e, helpe n de ~ec t()r ook aan ee n le kc!'e populariteit .
Als laatste bcdi :-,clI ss iëre n wc de irnpact van
de remiuolI{'('.\· va nuit de Ne d c rland ~-S uri 
naalll ~c gC Jll ec n ~c hap na ar de S uri naamsc bevo lkin g. 7 He t be lang rijkst c de mogra lï sdl e proces van de a fgclopen 25 jaar in Surinam ~ i~ dc
mi g rati ego lf !laar Nederla nd (e n ande re lok a le
d ia~ por:l CL' /llra i11 Europa e n de US) gew eest. De
nc tto c mi g rati e (vanuil Surinamc Ilaar Nederland ) he li e p in 1975 ongevcer 35.750 perso nen.
Ook ind e jare n 1979t.: nI9 XOwas hel,-w ntal vertrekke nd e l11i gmnten grou t: o ngeveer 16.50l)
persollcn in e lk van beid e jare n. Vanaf 1995 10 t
e n l11(!t 1997 i:-. de ge middeld e c mi gra tie o p jaarbas is 3.500 persu nen gewcest. Hel piekjaar was
199J met mee r dan 7.000 personen (1\ BS : 1999:
5..J ). Bove nke rk ( 1975) doc ume nt eerde dit procö, Se hu ~ ( e,. (200 I ) C il C hoc nni (200 I ) bes prakc n vijfe n tw inti gjaar "'Ie rdegcvu lgc n. De ee rste ge nera tie S urin aal11~e Ne d e rl a nd e r~ be tre ft .
Than ~ (200 1) 60 proce nt va n de totale om vang in
Nederland, de tweede ge nerati e ..Hl proce nt. In
ahso lut c ge tall e n gaa t het 0 111 u ngeveer I H3 .250
e n 11 9.275 perso nen. Daarmee komt ue Suri naam s- Nederland sc be vo lkin g uit op ongeveer
J02.S 00 (C hoe nni . 200 I: 9X). De effec ten va n
dele massa le uittoc ht op dc k le in c Surinaamse
bevo lking. cn d aarmee op de kwe tsbare eco nomi e en maat sc happij. lI10eten dramati sch 7ijn
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Tabe!4: tnkollletJbronnen en effecten op an noede in Paramaribo

onder
armoedegrens

Aantal huishoudens
onder
armoedegrens

hui shoude ns me t lokaal i nkome n e n
buitenlandse overmaking

42

4.769

indie n gee n buitenlandse overmakin g

81

9.297

effec t buitenlandse overmakin g op arm oede

34

4.528

hui shoude ns met informele inkomens

73

11.1 27

indien gee n informeel inkomen

91

13.809

huishoude ns met lokal e soc iale uitk eri ngc n

74

12.957

indien gee n lokale sociale uitke ring

83

14.436

effec t soc ial e uitk er in g op ann oede

9

1.479

0/0 huishoudens

Inkomensbron huishouden

Bron: Bewerking van data van Mcnkc (2000).

geweest. Omdat he t tü et om het vertre k va n de
allerarmsten e n de minst opgele ide n g ing, moet
het verli es in termen van braindrain naar het
voormali ge moede rland nog veel groter geweest
z ijn . Terwijl de tran snati ona le famili eba nde n
hec ht bleven en over e n weer in be ide lande n
dubbe le loya lite ite n gewoo n werden, vervree mde de 'offi c iële" Surinaamse pol itie k z ich
va n haar di as pora in Nede rland . Haar remittances waren welkom op familieniveau, haar
ve rblijf in Nederland kwam de geë mi gree rde n
op officiële bitte rhe id te staa n.
Jacobs (2000) e n Gowricharn (200 I b: 3-5)
schall en de omvang van toeristische ge lden vanwege Nederlands-Surinaams familiebezoek,
gevoegd bij de Nederlandse rem;l1ances naar
SLlfiname op ongeveer Nf 95 milj oen op jaarbasis. Meer specifi ek kunnen we z ijn als het gaat
om de effecten op de armoede bij het ontvangen
va n overmakingen naar arme hui shoude ns in
Suriname. Menk e (2000) onderzocht dil voor

hui shoud ens in Pa ram aribo en kwam (ot de COI1c lusie dat dezeremillal/ces val1uit het buitenland
(Nederl and) een grote re invloed hadden op het
verzac hte n van de annoede dan de infon~e inkomens of de sociale uitkerin ge n van de
Surinaamse overheid zoa ls uit de tabe l4 blijkt.
De verzachting van de ge registreerde armoede blijkt ook uit amblelijke stati stiek e n va n
het aantal voe rtui gen. Bij ee n bevolkin gso mvang die in de jaren negenti g van ongeveer
400.000 langzaa m toe nam naar ongeveer
425.000 perso ne n, steeg het aantal geregistree rde personenauto's van ongeveer 38.750 in
1991 lol ongeveer 60.000 in 1999. Het aantal
bromfietsen steeg van ongeveer 26.275 in 1991
tot ongeveer 30.750 in 1999 (A BS , 2000: 1, 7).
Een tweede blijk va n verzachtende effecten o p
de armoede is he t bestaan van een, overigens
zeer te n dele ond erzoc ht e, geseg mentee rde arbeidsmarkt buiten he l officiële ci rc uit om e n bestaa nd e uit illega le of in iede r geva l niet-offici-
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ee l gereg istreerde migranten va nui t Braz ili ë.
GUyWli:!. Haïti. Korea en va n ·ChincLe n'. l! De
immigrc re nde vree mdelinge n komen meestal
op de informe le arbe idsmarkt terecht. Het feit
dat de irnmi gral ie dc Ii.latste jaren ee n ze kere o mva ng heeft gekrege n duidt ook op het bes laan
vun de hi erbove n aangeduide geseg me nt ee rde
arbeidsmnrkl. waa rop het. o ndank s de o lllvan grijke nati o nale armoedecijfers het voor buite nlande rs in S urinam e beter toeve n is dan op de eigen, nati o nnlc ,a rbeids markt. Brazilianen in de
goud sec to r gave n als red en voor de attractiviteit
va n S urin amc op het fei t dat overhe id noc h politi e o r i ml11i g "~lIi edi(,ll s t lasti g Lijn bij o nt brekcnde pap ie re n e n het rei t dat me n z ic h in Surinaille gere:.. pecteen.le burgers voe lt (Hoogbe rge n & Kn/ijl & PoJimé 200 I: 123).
DISCUSS IE

Suriname hee ft s inds dc ona tllankelijk he id de
blik altijd stl.! rk ge ri cht ge ho ude n op Nederland.
Mi ssc hi e n ve rkJa ~lrI d ~l l len del e waaro m het
land zich, tellminsle in int e ll cctu ee l en c ulturee l
o pl. ichl . a ltijd zo wei ni g hecft georiënteerd op de
eco nomie clll11 aa lschappij in de Ca raïbi sc he rcg io en nog Illinder op de ~a l11 e lll evingc n va n La tijn s· A me rika . Toch is Suri name vee lm ee r La tij ns-A merikaans dan me ni geen op het eerste
gez icht LOU denkcll. Het heeft in haar ko rt e periode van I.e lf:-- tand ighcid bij voorbee ld vo ldoende coup:--. pafcisn.::volulics en militaire re ·
ge ri nge n gehad OIl1 hc t op de mees te land en van
het con tincllt tcdoc n lijken. Sincls deonafhankelijkhc id heeft S uriname zes maal ee n gekozen
burgerre ge rin g gekend en maak te he t tweemaal
ee n periode van militair bestuur mee. Tijden s de
ee rsic militaire regc rin gsperiod e ( 1980- 1987)
kwam en I.cve n ve rsc hill e nd e civiel-militaire
kab inctl e n aan dc mac ht. Gedurende de tweede

mi 1itai re periode ( 1990- 1991 ) werd ecn burgerkabin ct al s ove rga ngs regerin g benoemd . TOl e n
mct de rege rin gs pcriode- Wijden bosc h ( 1996-
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1(00) wa:.. de in vloed va n (voof"llJalig..::) militai rc n bespc.:: urbaa r (Sed ney 1')97: lï2-22 6) . De
ovc rga ng van democra tie Il aar militair bes tuur
ve rli e p de ee rsle maal IlIrbule nl en de tweede
maal vrij kalm. Zoa ls in vee l geva ll en in LatijnsA mc rika vc rli c tl.! l1 de militairen de politieke
are na via een 7.l1ge hcte n e l itl::' (J.:!C!', gcs i o t e lllll ~ [
het voormal igc pol it ieke esta bl ish ment. op basi s
wanrvan ee n succesvo lle exi t-s trat egie voor het
ve rt rekke nd e niet-de moc rati sche regime werd
gede fini ee rd.
Ook dc politieke cu ltuur va n c li ënt el is me e n
patro nage i:-- ll1c t di e va n ee n aa nt al landen in Latijn s-Ame ri ka te ve rge lijk en. Tijdens de de mocra ti ... chc regee rpe ri odes was gewoo nlijk een
coa litie aan de mac ht waa ri n C rt!oolsc, Hin doestaa nse e n Ja vaa n:--e partije n de bo ve nt oo n
voerdell. Tijdens de eerste militaire pe riode was
cle mac ht in fe it e in hande n van eC II ' RevoJUlionaire Le id ing'. aanvanke lijk bijges taan dm)!·
burgers op persoon lijke lite l. ve rvo lge ns door
ce n aa nt a l kkinc re p~\rtij c n va n links, in ee n
de rd e fase door vukbl!wegi ng e n bedrijfsleve n
c n le ns lo l IC. in een ovcrga ngs periode, door va kbeweg in g. bcdrijrs levc n c n ve rt egenwuordi gers
van dc tradi ti o ne le coa liti c. De politieke c ultuur
va n Surinwnc vera nde rde minder. Van o ud she r
(tenmin ste va naf de jaren vij rti g) verliep hel Ii,.'j te lijke po lit ieke mi.lcht sspe l aan de top va n de be staa nde panijcn. waarhij meI name de voorman
va n de Creoolsc po lit ieke bu nde lin g (N PS ),
Pe ll ge l. c n l ij n evenkni e va n het Hindoslaanse
politic kc vcrb"IJHI (V HP ) in verregaa nde mal C
bes li sten over strateg ie e n uit voe rin g. Pcngcl e n
Lachmo n co mbin cc rde n een ' ve rbroedering:..politiek ' me I e man c ipatie van de door he n ge represe ntee rde bevo lkin gsseg mcnt en: dc donka·
ge kl e urde C reo le n e n de Hind ostaanse 'kleine
lu yde n'." Politieke lei ders van toen e n van nu
werken sa men aan de lOl' maar mobili se ren hun
ac ht erban op bas is van e tni sc he se nlim e nt e n.
Be ide partije n. de NPS e ll de VHP. \varc n c n zijn
opgebouwd
uit
ve rsc hill ende
klasse n-
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:-.eg me ntcn. De nie uwere partijen (het partijve rband
rondom
voo rma lig
lege rl eide r
Bo ut er:-.c en dat rond voor ma li g presÎ de nt
Wijdc nbosc hl l ijn etni sch gediffe renti cerd er
maar rep resent erc n mee r - in het geval van
Bo ut erse - CC I! aa nh ang afkoms ti g uÎt het armere
dee l va n dc Surinaamsc bevo lking. Naar be nede n toe. naa r het ni vea u van de polit ie ke massa
en seg me nt en vél n de ki ezers. spee lt politie ke
patronage e n cliënteli sme. van de benoeming
va n direc teuren VlJ n de staa ts bedrij ve n tot het
aan ste ll e n van portie rs op de mini steri e. een
grolc rol (IDI~ 2001 : 4-5). In feil e fungeren de
partije n a ls e lectorale ins trume nte n e n va lt de
g roe i en consol ideri ng van een buitenproportio neel gegroeid ambtc lijk apparaa t in
aan l. ie nlij ke mate te verklare n vanuit cliënteli s me cn patronage.
De gevolge n van de hi e rbove n geschets te
po l iti eke c ultuur I. ij n des te direc ter gege ve n het
fe it dat Suri na me gec n loka le overhede n kent.
De mini sterraad bes tuurt het land , op nati o naa l
e n op lokaa l ni veau . Probic me n met de ri o lerin g
in A lbin a. teko rt en bij de ge nees middel e n in
Cornnwwijne, dit a ll es is ee n zaak van de nati onal e overhe id of va n de bew indspersoo n op het
des betre ffe nde Iijnllli ni steri e. Districlscornmi s·
sarl sscn. de hoogs te reg io na le bestuursorgan en,
staan opde loon lijst bij het mini ste ri e van reg iona leol1lwikkclin gen worde n bij kab inetsbesluit
benoemd. Het mode l voor ee n di stri ctsraad en
een di stri clsbestuuri s. in tegenstel ling tot wat de
grondwe t van 1987 doe t ve rwachte n, nooit vastgeste ld. In feit e wo rde n in a ll e di stric ten bes luÎ te n genomen door de 'e ige n' afde lin gen va n de
vc rsc hi Il e nd e Iijnm i ni ste ri es. Na de onafuankehjkh cid we rden ze lfs 2 1 bestaande ze lfstandi ge
dorpsge mee nschappe n o pge heve n In ee n enke l
geva l fun ge ren cr wa tersc happen.
de gebiede n bezuide n de ku streg io fun gee rt traditi o nee l
bestuur naast het bcnoc md e regio nal e gezag
(LibreIlo 1990). we li swaar belaald doo r de natioll,ll e ove rhei d maar ni et ze lde n in ee n onge-

'n

makkei ijke rela tie lOt de regionale bestllur!\<-lmbtena re n. De si tuati e lO U aan zien lijk verslechterd
zijn ~ ind ~ de jaren van cl e irllcrn e oorlog.
Ook ineen and ero pticht. da l van de armoede
en informa l iteit . i!o. Su rinam e op andere landen

van Latijns-Amerika gaa n lijken. De Suri naam se arm oede is we li swaar ni c t leve nsbedre ige nd en word t o nd er meer verzac ht doo r
de rellli110l/C eS vanuit de Surinaams-Nedcrlandsege mcenschap, maar zowel de omvang al s
de maatsc happelijke en po lit ieke gevolgen zijn
vergelij kbaar geworden. De dcsinteg ratie V<J 1l de
siede lijke l11iddcnk la:-.sen e n va n de arbeidersk lasse vo lgde ce nL.cl fdc patroon als dat va n L~l 

tîjns-Amcri ka. 'tJ De fragmcnleri ng va n de tradi ti onele kl assc l1 !o.truc luur e n de opkomst van een
para ll e ll e stru ctuur va n micro-onderne mers e n
sel!' c mpl oyed is oo k vergel ij kbaar. " In veellande n va n La t ijn~ - Al11erika waar langdurige ve rpau pe ring de bc ~ taande klas:-.enstructuur uiteen
deed va ll e n e n sc hc ure n teweeg bracht in de
maatsc happe lijke co hes ie. llill11 he t wilntrouwen
va n dc bevo lking loc in institllti es va n de de mocrali e, zoa ls dc rec ht erlij ke macht , het parlement . de politi eke partij en, de mini sterraad. Dal
gaf aan le idi ng tol de opko mst va n neopopuli sti sc he overheidsstructuren en de opko mst va n gekozen le iders van de 'a nti -poli ti ek·. di e een afKeer beleden van de 'corrupte
oude gardc' e n d ie popul is ti sc he o plossi nge n
propageerde n va n draco ni ~c h lei dersc hap en gezag mei be hul p van de veili ghe idsinstiwties in
plaat s va n die va n rec ht , orde en de mocrati e
( Demmers. Fern ::Î ndez Gilbc rto & Hoge nboolll
200 I: Krllijl , Sojo & Grynspan 2002).
Opeenvolgcnde cco rlOmi sc he crisisj aren in
S uriname, waarbij de bcvolkin g werd geco nfro nteerd met hoge inllatie e n slruc wre le verarmin g waarbij steeds meer hui shoude ns gedwon ge n we rde n hun toev lu c ht te zoeke n !.Ot de info rme le sec to r e n in aan7.ie nlijk e mate îlfllankc /ijk
we rd en va n de remil1oll('(!S va n Nederlandse fa mili e/cde n, gevoegd hij de pul itieke culi uur va n
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Ta!Jd 5: VertIVIIII ·(,1I nlll de SI/ r illaalllse bl/l:r.:ers;1I "1111 p/lhlid:e elllliet·p//b/iel.:.e in.rlilJ Oies

l\ilecst vertrouwde instelling

r)crce nhl~e

Kerk elijke orga ni ~a ti es

32

Pri vé·sector

7

Rege rin g

7

Vakbonden

6

hl ~ titi e en

4

politie

De Nationale A:-.:-;cmb lcc

2

Gee n van bo vc n:-;t;: lillldc In:-;tcllinge n

37

"an de bllr~ers

Bron : l OB (200 1: ., ).

eC Il L'c l1trali s ti ~c h bes tuursapparaat heeft het
ve rtrouwe n van de burgers in publieke instellinge n ni ct uoen IOCI1Cm ell. De Inler-Amcri can
Devc lopmcnt Bank publi ceerde in 2001 În haa r
studi e ove r de Surin aam:-;e bes tuurssituatie c ijfers over hel vc r/ ro uwe n VG Il de burgers in pu bliekeen ni et-publi eke in stellinge n (zie label 5).
Hierbij moet aangeteke nd worde n dat het jaar
va n dc mcting /999 was. in de nadagen va n de
rege rin g· Wijdenbosc h. toen de protes ten tege n
de nati onale rege rin g ll1a ~saa l begonnen te worden. Mellll1ag vero llder... tellen dat een dergelij k
onderzoe k anno 2002 een anderbccld te zien zal
geve n. Desond ank:-. geven de indicatoren ee n
tend ens naar een ex lreme zijde van het
contÎnuüm te t ien. Het wan trou we n in de instituties va n democrati e en rec ht s~taat is overweld ige ile\. Het publiek heef! nog hClmeestc ve rtro uwe n in kerk ge noOlschappen en relig iculc organi saties. De Surinaalllse percen tages van ver-

rrouwen in de overheid en de democrati sc he in·
stellingc n I.ijn uit l.o nd erlijk laag cn louden n:den moeten zijn vooronge rllsth eid.
M,wfook dit bee ld is qua trend ve rge lijkhaar
metee. n aa nt al ande re landen in Lalij ns-Amerik:)
di e door ec n langdurig proces va n ve rarmin g cn
info rmalisering zijn hee ngegaan en waarbij ee n
om va ngrijk hevoikingsseg mcilt ee n strucfurele
plaat s kreeg ondc raan de maiJ tschappe lijkc ladder. in dl! ondcrk lasse Van inforlllelcn en lweederan gsburge rs. Die p wantrouwen Icgen de formele instelli nge n di c de. dcmocratie doen fUlle tÎoneren en blind va ren op nco-pop u1ist i ~c he lei·
dc r~: Mellem (A rge ntinië). Collor (BraLi lië).
Bucaram (EclIndor). Fujimori (Peru ). Cha vcl.
(Ve nel ueJa) dir /. id l opwerpe n als de directc
vc rt ege n w()ordiger~ van de arme n en de
uÎtgeslo tenen. In dic I.in i~ Suri na me na haar onafllankc lijkhcid veel gaan lijken op andere lande n van Latijns-A mcrika .
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NOTEN
I.

2.
J.

4.
5.

6.

7.

R.

Bij het ,t..:hrijvcll vun dit artikel/ijn we herhaaldelijk gc~[O(en opeen rclaticfgcbrek aan data. De in,tantiedie in Suriname
ver;u1I\voordl:lijk b voorde !>Iati"tische da!avcrzarneling en analy~l! en de natiollnk rekeningen is hel Algemeen Bureau
voor de Stati~ljck (ABS). 1·ld ABS heeft cchtereen permanent geld~ cn per"oncdsgebrek. OndcrMcund dom een mjs~ic
V,lIl de Inter Arncrkan Dcvclopmctll Bank (IDB) is het ABS cr in 1999/2000 in gc!>laagd eell recent huishoud-budgetlltldcr'lock IC rcali~crcll (A 135. 200 I a). Hel vorige dateerde van vuor dc onatlwnl..c lij kheid (1968/196lJ). De natinn;lle
rekeningen wordc1I1llci vcrtrag ing gcprcsclltc.erd. TOl op heden is 1994 het l;wt'll cnlpportagej aar (A BS, 11)96 ). Armocdcondcrl.oek, ol-"chool1 V.Hl recente d;lIum. wordt geprcsentecnJ mel7eer grole belmuwb'l:lrhcidsrulIgc1. (A BS, 200 I b). De
algemene stati~lische publicatic ... Lijn veel !Heer uploualc . Het laal"tc dernografi"t;he rapport heeft 1999 als rcferclltiejaar
(A BS. 1')')1.) ) el\ hel laat ... tc ~tatist i1.ch jaarboek is van 2000 (A BS. 20(0). Onder IOC" Illlarde inf'lr1lleleecollonlic vil1d ln iet
plaat~, evenmin datIlaarde 'grij7e' economie van bela1.tingontduiking en drug', De Centrale Bank van Suriname publi L'cert1.edert 1992 gccnj,wrverslagen mecr maar heeft recent een func tionaris benoemd om cic achterstand in te lopen. Dl'
donorgemeen:-ch,lP doet het met ~chaltingen. verricht door de ,mikel-4 mi",ie' van hel Internat ionaa l Monetair Fond ...
( IM F). Op het mini"tcric va" Pl .OS. waar de nationale planning pl:latsvin<lt ClI de bilaterak oll twikkeling"hulp wordt
geaumin i,treerd. i:-de toegang tot 'lrchieven en tot de lopendedo, ... ien. niet gemakkelij l. .
Voor de \ i,ie op het S urinaam"e ontwikkelingsmodel cn de pl'Wb \"ln he t informeel onderne m erM.:h~lp daal'bÎnnen lie
ASFA (2000) en VSB (1999.2000.200 1).
Oe gevolgcn v:In dc infunlwli,ering van dl.: ambtelijke werkgelegen heid doen IÎCh uuk voor in de hogere cchalll1h. Veel
lijnmil\i"'\~Tic~ g.ingcn lijden aan een "y"tcmati "ch vedie, a:111 bder (Dc H aa~ - l3lcducg & Sanbl."ing 1996: De Ha,hHleducg 1(97), De hoogte \:tnde reëleaanvang ... sal:tris~en vandc senior "tafbijdco"crhcid werd tL1s"cn 19S5 en 1991 ~n\
el,!ll derde gerl.!dl1ccad (Silllnn~ 19')7: 2). De bruill draill van expcni<;c (in termen van afgeronde opleiding) in de periode
1910- 1990 wa), 26 procent. Hel be"tand van hoger opgeleidcn bij de overheid n;tm tl1~),cn 1991 en 1996 met veertien
pmcent af (Simon, 1997: 21. 25), Bij de overheid wordt absentcïwlc. 00].. in de hogere rangen. :lb een \'an de basi ... problemen gedl! lillieerd, waarbij hct fenomeen vun dc 'spooka1llbtel111rcn' ul~ moeilijk bcsprccl.buar wordt getypeerd:
'Dit \'raag ... tuk [v:tnde 'ghost workers' [iseen delicaat en onbesprol.cn probleem. Ener/ijdsmmh\t hel hiersom~ tclf~ LI.:er
hoge, leidinggevende ambtenaren betreft. anderLijds omd,ll hel {politiek) marwgelllent op ministerie~ oogluikend toc"taat dat het hogcrge~eho(lld kauer onder dien~llijd. een additiollele cconolllisdtc activiteit onderneemt. va nwege de
ab~l1fd \:Ige illkolllcn~ van hoger ge~cllOu ld en in de periode na 1993 (Simons 19')7: 25).
De Ghini-coëfficicllt drukt de mate van ongelijkheid van een inkomensverdeling uit. Hoe groter de w~artle van de
coi!fficielll. de~ te ~chevcrde verdeling.
In de navolgende par;rgraaf gebruiken we veel van de dat:l \'an Hoogbcrgcn. Kruijt en Polimé (200 I) en. in het algemeen
van de mec'\e artikelen uit het thernanurnmer Sl/ril1ame. 25 jaar I/iCI'(' 1I daw; het thcm.1nunmlCr VUil O~(I in 200 I onder
redactie \'all Hoogbcrgell en Ramsocdh.
De Surinaamse Cenlrale Bank betaalt voor he t goud de wereldmarktprijs en houdt van de aanhk·cJer!> geen regi"tratie bij
o m Je7e pcr:-oncn niet af te sl·hrikken. In 1998 ~Ial.\gde lIe Bank crin mecr dan 6.000 kg goud bij particuliere goudexploitalltenO])le k('I)en.Toch i\lhll waarschijnlijk Illaareen vijfde vnnde totale prnductie.dieop/el.crdertig ton perja:lr
\\ ordt gc"ch:u. goed \oor 10 'n 250':' 300 miljoen dollar(Buddingh 1999: 413). Van I-Icem"l.e rk (2000: 2 1)die onderLOek
dced aan de Sc ll al.red. w:lar voornamelijk Ndyuka in de goudwinn ing werl./a:un Lijn. merkl op dat van de
geïntt.!rvie\\den ecnl.\\ art aangafhcl goud officieel te ver]..opcn. Een derde verkocht het in Saint Laurent of Paramaribo
aan Chine ... e handelaren. De onde'-LOckers În de ... tudie naar informele goudwinning (Ferrier 2000.1 0 : 13-14) ~chatlen de
j<larprNluctie anno 1999 op 25tun en becijferden dat de Centrale Bank in dat/clfdcjaar "lct:hts 6614 kilo via directe
goudaanl.oop van de producenten verwierf. Een c\'cngroot deel vande goudopbreng'it IOU vi:1 p:lrticulierc kanalenvoals
Ouro Mina,) al, l'e/lliflam'f'I' naar BraLilië verdwijnen. ondereen gedoogbelcid v:m tie Centrale Banl..
Volgen" opga\'e \':111 de vi ... urnafdding van de Neuerland1.e Arnba!'!>ade tc Paramaribo worden per jaar. een o\'er een
periode van deufgelopen vijfjaar ruwweg constant blijvend aantal v<l1120.ooo inrcisvba van Surinamer... naar Nederland
ver~trekt. Ongeveer ')).000 Surinaamse Nederlanders ondernemen (\'olgens data van Guwricharn 200 I: J)juHrlijl.s een
rei), van Nederland na,lr Suriname viu een inreisvisulll. Rekeni ng houdend met een Surin<lam~e bevolking van ongeveer
425.000 pe1'.'>()1lcn (officië le ABS-data) en een Surinaams-Nederlands bevolkingssegment van ongeveer 302.500 (per 1
januari 2000. zie Chocm,j 2001 : 95). gaa t helornjaarlijkse bezoeken van 4.7 procent van de Surinaamse bevolking aan
familidedcn in Nederland en van 26 procent van de Nederlands-$urinall1nsc bevolking naar hun familieleden in Suri name.
HetA BS gebruikt de n:'gi~tratie van vreemdelingen al~datahron. l1\di\ geval i,uchinnenl.um~tl1lec~tallliet geregi~tret.!rd.
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D~ I\HS-dirL'c!ic '~(;ha! Je \ fI:'l'llllklingen op ha,i, \ an !ienwlkn en honderdtal kno iVl<1;lr hij de Br;lIili;men doen \Vl'
,dl;t!iingt'n lIP h;l,i, \'an duilL'néhallcll en liendui/end!alk'n.· ( lnter\'ie\\ \'an Dir\.. K ruij l l11el lwall Sno, directeur ViIIl hel
ABS, op::!-t allgu'lu~ ::!(K)I I,
9, V()UI'Jl' pulilil'\..e bil)gr;ltït' van PengL'l/it' BreL'"dJ (::!O{)()): \'ilortlie \an L:ldltlHln. /ieA/il11u ll:th (I I)X6),
I (I, hl ll't'fknd gean al) ,eerd dl)l!!' Minu,iin ( 11J95),

1I , Ondcr mt'cr gl';ll1aly,eL'rd in Ra\..lIw,\..i ( 1995). i\knjf\'are l al ( 191)7) en Ta rdanil'o & i\-knjfvar ( 19(7).
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1'(Jor 1Il11/lmssingen die' lu' l l'o()rtbeS{(I(l1I IY/II de
slun' mij ;:oudell kUIIIIl'lJlraarhorgen, Hel flr;lIligs le-ee/lll'se s/m'(' mijdehm is 1'001' eell deel
eenl' lfel/is \'m / hel debal;1/ de lIl'/lIliende eel/I\',
u/ I\'fIS het 111(1(11' I'mlu'egt' de \'rijl!'e! exclllsit'l't
(Uil/ducht voor de A tlwllische s/avenhalldel ell
de d"orllle{' ,\'wlIl)lIlwlIgelide Alllerikaal/se {'II
Caraïhische slm'enl/i Di' he(/r er mede lOl' geleid dm slm'emij I'ereen :.eh'igd \l'ordlmel huidkh'lII: emidll';1 l~r ;:e(f~' 'ras', Hel Il'it/de er ook
toe dllll'fJOrtil ()Iu/er:oek get/(ulIl \I'ert/ ell wordl
IIllllr ;:U'urte Aji';kuuJlse slll l'en en l'ooralluwrt/lJ
morele dilemma :\. \'(/11 her .\'Im'emijsysleelll. De
'h/allke' g('schiedschl'ijl'ing l'lmd luw,. heIdelI ;11
de Allwr;ko(/Ilse (' 11 EII/'(}pl',\'e aho!it;ollislell, De
huidig(' historiografie helrejTellde sla l'elllwndel
ell slm'(Jmij proheert de lIIore/e, I'ee/al el//'(}C(>1/ t risel/(' klu/ers {(, olllsl ijgell, Zij doe I dal ene 1':'Ü'ds door eC()IJOlllis('lie (' IJ delllogn!fische cijfers hOl'ell r (~(('f It' krijgen en (lJ/der=:,ijds door bUI'on rheflrl ook ollfwikkelingen in AJj'ika en het
ftTl' lI op de {J (Uil lages \'{III /{ i r hel pe rspecl i(( I'tll/
de slm'ell il/ hel onrlel': OlJk Ie beIrekkeIl :.odat er
eell wwo/heeld l'UH hel sysleelll ol/Islaat (SeIIs

RICIITI .lJ Nk N

Afri ka ne n vorm dell vc ru il de groots te groep s lavc n op het Amerikaanscl'o ntincll i. Deoorspro nkel ijke bewoners werden om ve rsl' hill endc rede nen niet I.elde n olll/ien . Tot: h wa re n èr in de
ach u iènde èeuw Ind iaanse (hui s)s la vcn in Suriname e n de omr in gende kolo ni ë n, 'De Roodè
S la'lvcn/yn vall eC Il tederer ges te ldheid dan de
Ncgèrs, èl1 niè t I,i.)wc l ilJ staat o m zwaa re lJ arbe id
in de brandèlldc Zo n te vc rrkhten: waaro m ly
meest to l Huiswerk è ll li g ter bCl igh edcn gebruikt worden,' Z ij werden 'op dc Rivieren der
AnWI.OOIlCIl Cil de Oronoque, van de Port ugecle n cn Spanjaarden, e n LandwaarJs in, van
de Ind iaanen, door dl! Handelaars. by o ns Christen Zwe rvers gc hcc tcn ... , gekoc ht of inge ru ild ,
en V(}(>rI~ Il!r vcrk()op naar Es:-.equebo, S uriname
en de Bcrbicc ovcrgevoèrd' (Hart s in ck 1770:
898-899), Afrikanen hkkcil bClc r bcstand tege n
Liektè:-' en andere ' nadd c n ' va n cc nt rop isc h kli maal en waren fysie k ste rk~r dan de oorspro nkelijke inwoners, Tenminste, dal wa re n arg ulll cnte n die Europèanen hantecrclèl1 0111 s la ve nh andè l
e n s lave rnij tc lcg it im cre n.
Ver~ uit Afrika aa ngevoc rde s laven zo ud en
minder geneigd Lijn tc ont snappen dan Indianc n om dat zij, vc r van huis e n haard. gCl!1l
vlu chtro ul es ke nden cn gee n ve rwa nt en in dc
buurt hadden lot wil! Lij hun tocv luc ht konden
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ne me n. Deze o nt wo rt e ling had ec ht er ook een
keerz ijde : he rinne rin gen aa n A fr ika wa re n ni et
uit te w issen c n ko nde n ee n voedin gs bode m
voor stil o f o pen lijk verzet wo rde n. Bij kindere n zo u dit minde r spelen. Kindslave n hadd en
he t voord ee l dat ze nog ge kn eed ko nde n wo rde n. Of zoals Anth o ny Blo m het formul eerd e:
he t zo u beter zijn al s ee n plantage-ei ge naar
'geen g roo te Negers maar Kinde re n aank oopt :
terwijl di e o m het afzij n va n hun Vaderl and en
fami e lj e. ze ld en tre ure n, maar met e lk anderen
vrolijk leeve_ e n zeer schi e lij k het Land gewoo n wo rde n· ( Blo m 1787: 328-329: ' Gedachte n' 1807: 12 1- 122).
Geog rafi schea fsta nd di e nde vooral een strategisc h be lan g: de behce rsbaa rhei d van de
slave npo pulatie. Voo r de legi time rin g va n slavenhande l en slave rn ij was de c ulture le afsta nd cultuur in de brede zin des woords - een vee l ingrijpende r instrume nt. Zo was re li g ie een formee l crite rium o m me nse n (ni et) in slave rnij te
bre nge n. He t was wette lij k verbode n ol11 c hri stene n tot slaaf Ie make n o f sla ve n aan ni et-c hri stenen te verkopen. In Nederl and waren sla ve rnij
e n kersle ni ng ni I11ll1 e r hand in hand gegaan . Int egendeel, het ' he ide nd o m' va nde slave n creëerde
de gewe nste afsta nd tu ~se n mees ters e n slave n.
Bekerin g to t hel protesta nti s me zou bete kenen
dat het pad geëffe nd werd o m slaven, c hri stenbroeders en -zus ters, hun vrij he id te geve n.
Voora l in katho li eke, ko lon ia le rij ke n g ingen
slavernij e n ke rste ning wé l ha nd in ha nd e n fun geerde slavernij zelfs als illstrume ntto t be keri ng
(Co hen 1980 : 19.43). Door de praktijk van slave nhande l e n slave rnij we rd hu idkl eur a ll e ngs
sy no niem geac ht met slavernij. In de publieke
beeld vorming werd dit nog verste rkt door het
slave rnijd ebat met zij n nadruk op het Atlan tis che slave rnij systee m en z ijn zwart e Afri kaa nse slachto ffers.

Achtti e nd e-ee uw se aut eurs bes teedde n ook
aandacht aan gedrag en leefw ij ze va n potenti ë le
slave n. De spree kwoo rde l ijke Aziati sc he amo k-

makers hadden volgens hen hun A frikaanse te-

genha ngers, loa ls be paalde groe pe n uil Angol::l .
Ook doci li lCit was nie t voorbehouden aan een

be paa ld vo lk . Zowel in Afrik a. Azië a ls Am erik a
leefde n e tni sc he g roe pen di e. a ldus aclltli cnde-

ee uwse Euro pese ' keJlJlers', juist vanwege hUil
meegaandheid hoog aan geschreven stonden.
Dergelijke l1u[\ll ce rende ' praktijk voorbee lden'
misten hun uit we rking niet op meer theoreti sche
leg itimcri Ilgen va n dc slavernij . Zo paste de sla-

ve rnij va n Aziaten cn Amerikan en ni et in dc ve rsie va n de C hum-ideo log ie di e zwarte Afrikane n
lOl eeuwige

knechtschap veroordeelde.

Voor slavenhalers waren er verschillende
manieren

0 111

aan slaven Ic komen. Regelmati g

word t gewag gemaa kt van Illensen die reeds. al
da n ni et va na f hun ge boo rte. sll1a fwa re n voord at
ze naa r ee n sla ve n ko lo ni e getra nsporteerd werden. Behal ve deze slave n konde n krijgsgevangene n. mi sdad ige rs, sc huld enaars en zic hze lf
verk o pende arm e n in sla ve rnij terechtko men.
Ee n beproefd mi clcl e l 0 111 aan slaven te ko me n
was kidn apping. waarvan oo k of voo ra l kind ere n he t slac ht o ffe r werd e n. Ook ee n hon ge rsnood ko n een voor de sla venhal ers gun sti ge omstandi g he id zijn .
Krijgsgevange nen bleve n de gemoederen
bez igho ud en in de de batte n o ver sla ve nh ande l
e n slavern ij. Meni geen was e rvan overtu igd dat
desla venh ande l conIli ete n aanwakke rdee n oorlogen in de hand werkt e met he t oog merk krij gsgevan gene n to l slaven te make n. Zelfs buren name n e lkaa r met li ste n gevangen 0 111 de ande r aa n
de di c ht stbijt.ij nde Europese of Afrikaanse
slave nh ande laa r te verko pen. ee n voorstande r
va n slave nh a nde l en slave rnij, Barrau ( 1790 :
350-35 1). bestreed d it. Hij beweerd e dat de
mees te mense n di e in Afrika ge kocht we rde n in
slavernij ge bo re n ware n, 'aangefokt, e ve n a ls bij
o ns dc bees tc n'. De rcs t betrof mi sdadi ge rs C I1
me nsen di e z ic hze lf uit eco nomi sc he noodzaak
moeste n ve rkope n. Slecht s ee n kl e in dee l zo u uit
krij gsgeva nge ne n bes taan . Du s ni et Eu ropese
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sl<lVc nhal c rs maakten I. ic h sc huldig aan mensenroof. het W~lrcn de Afrikanen zelf die aan de
wieg van dele s lavc rn ij sto nd en.
De me nin g ViJn Barrau wordt door weinigen
gedee ld . He t pe rce ntage krijgsgevangen wordt
trouw ens geschat op minder dan dertig procen t
va n het Int aal aantal uit A frika weggevoerde slaven (Pr ieste r 1987: 39-40, 72-73, n. 11 ). Ook he t
ideedal krijgsgevangl!llcn via slave lllij ontsnapten aan ee n gewisse dood werd regelmmig gehoord. Dit 'juridische' argument ter verded igi ng
van de sla ven hand e l was geruim e tijd toonaan geve!l(1. Ee n waarsc hu w in g was ec hte r op z ij n
plaats: krijgsgeva ngene n vormde n een bedrijfsri sico voor slavenhandelaren. Z ij la uden meer
geneigd l ijn 0 111 in opsta nd tc komen (Chumbon
1764).
Bij dc keu/.e voo r slave n s pee lde n natuurlijk
eco nomisc he en prakti sc he ove rwegi ngen !"nee.
Gelet werd op dc prijs, de beschikbaarheid van
men se n die al s slaaf gekoc ht konden worden e n
dc mogelijkheden hen te vervoeren. In de ku stgeb iedcn va n Wes t-A frika was de beschikbaarhe id in de achttiende ee uw mede aillankelijk van
ve rsc hui vin ge n va n macht sce ntra in het achterland . Ee rde re ervari nge n met het verwerven va n
sla ven we rde n opge teke nd in handl eidin gen die
s la ven ha ndclar~n e n -eige nare n voor'zagen van
nUllige informatie over koop, ve rvoe r en verkoop van slaven e n hun fy sieke e n c ulture le kenme rk en (Galla ndat 1769: 12-20).
In he t s lavernijdebat we rd geen rec ht gedaa n
aa n de diversiteit vn n e tni sc he groepe n. noch aa ll
hun o nde rlin ge c ultu rele e n religieuze gebrui ke n (zie Pos tllli.l 1990: Hoogberge n 1992:
Beeldsn ijder 1994: Eh is 2000) .. De' Afrikaanse
slaaf was ee n we lhaast a mo rf. abstract wezen dat
inzet werd van ee n pennenstrijd tussen blanken
onderlin g. Het was ee n we lge mee nd debat. Bezield door ni euw verwo rven in zic ht en over het
welzijn en de rec ht en va n e lke mens krui ste n de
tegenstanders va n s lave nhand e l en s hlVcrnij de
degen s melde voors tand ers.
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H ETSLAVERNUDEBAT: 1-IANDHAV tNG,
HERVORM tNG, AFSC II AFF tNG"

Hel achtti e mk -ee uw sc slavernijdebat was een
inte rnati ona le aangelegen he id me t nationale variant en. Nicolaas Silllon va n Winte r. rl! Illonstrnnts koopman e n litera to r sc hree r, na de
slavenopstand die Berbice in 1763 op de gro ndvesten deed sclllldden. de litera ire aanklacht
M(}J/:olIgo, (~l de kon in klijke slaaf. freurspel
(Van Wint er 1774). Vele literaireen nict-literaire
aanklachte n, al dan niet vertaald uit het Engels
e n Frans.lomlen nog vo lgen.
In de li lCn.llllU r ware n he t opvallend vaa k
vrouwel ijke auteurs die in g in gen o p de slavern ijproble mati ek. He t voorbee ld bij uit s tek is
de briefroman van El isabeth Maria Post. Heil/ lw,." of nalllll!' el1 gor!sdiensl ( 1792-1793:
Paaslllan 1984). Ook PeironelIa Moens. in haar
gedic ht en en voora l in de utopische roman
Aarrlelllmrg, of dl? (JII/;ekend() l'olkplamillg ;11
ZI/id-AII/erika ( 1817), trok zich de zaa k va n de
slaven aan. Moe ns. die in clej are n nege nti g nauw
sa me nwcrkt e met Bcrnardus Bosc h, bej ubelde
de Franse afsc haffin g va n ci c sla ve rnij van 1794
in dichtvorm. 'Nee n. eedl e Fran sc he Natie! IGij
doel uw godlijke afkomst I in groo tsc he daaden
spreeken: I Gij reikt uw blanke handen I Vol
vreugd aan zw arte broeders: I De zede nl ee r van
JESUS I Vloeit min ü li.lll1 va n uw lippe n: I Gij
vormt dc woeste zeden I Van onbeschaa fde Negers: I De vrijhc id VUil Gods kindre n I Versiert u,
a ls een ce rkrans I Die ' t hellleikoor ve rrukt. '
(Moc ns 1798). De niet -lite raire aa nkl ac hte n é n
verdedigingen waren tc vinden in tijdsc hriften.
pamflctlen, lezi ngen e n verhandel inge n.
Rond 1800 pleitten criti c i va n het sla ve rnij systeern voor afschaffing va Jl de sla venhande l e n sla vc rn ij , maar ze 1ieten ni et na de proble men van ee n de rge lijk bes luit te bemldrukken. Zij spraken hUil voo rk e ur dan ook uit
voo r ee n sce nario va n ge lei de lijkheid. On middellijke afsc haffing zo u in de ogen va n de

/
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mees Ie tijdg enoten desastre uze gevolgen he bben. ook al zouden de bezittingen in Azië daardoor mÎnder ge troffen worden dan de koloniën

in Ame rika. Het sc hrikbeeld van ee n vo lledige
ineenstorting v[ln het plantagcsys teclll in Surinam e e n op de Anti ll en doemde op. ze ker fW de
slave nopstand in de Fran se kol o ni e Sainl-

DOlllingucdieinuugustus 1791 in alle hevigheid
losbarslle. Geleidelijke <!f.. c haftïn g hood mogelijkheden om eco nomi sc he en soc iale vangnetten te creëren. Wilde de plantage-economie
overlev en clan zou 'v rij e' arbeid op den duur slavena rbeid kunnen en moeten vervangen. Derge-

lijke opvattingen vonden vooral in het moederland aanhan g. In dc koloni ën was Illen over hel
algemeen behoudender e n besc houwde men
e lke aantastin g van de status quo als een bedre ig in g voorde kolonie.
Overigens waren slave nhande l e n sla vernij
twee versc hill ende praklijke n di e afzo nderlijk
besc houwd kond en worden. S la venha nde l was
geen noodzakel ijke voo rwaarde voor het
(voort)besta an van de slavernij . Zo was het rond
1800 ni et o ngeb ruike lijk om vOOr handhavin g
van de slavernij te pleite n, maart ege n de slavenhandel te age re n, zoa ls nog in 1807 - het jaar
waarin Engc hll1d de sla venhande l afsc haft e - in
een artik e l in de Schol/wburg van ilJ - en
Ifitlandsch e leffer- en huisho udkl/nde te lezen
viel ( 1807: 44-45 ). Nederland sc hafte in 1814de
sla venha nde lirouwens af. al s uitvloe isel van afsp raken op he t Co ng res van We nen.
Bij een breder publiek leefd en er versch il lend e bee lden van slaven die uuorklunk ~ 1l in het
slavernijdebal. Een slaaf wa , :; zwart, heiden s en
onbesc haafd. ja ze lfs tot het dierlijke ne igende.
Zo besc houwd was slavernij volge ns meni g tijd genoo t niet ·onnatuurlijk'. Een slaaf kon ec hter
ook ede le trekken hebben, z ich ' beschaafd ' gedragen en inte lI ige nt genoeg zijn 0 111 - wes terse kun ste n en wete nsc happen onder de knie te krij gen. Dit bec ld vormd e ee n dankbaar o nderwe rp
voor roman s. gedichten en totlCc lstukkc /J.

We zij n gene igd o m het ee rste beeld toe Ie
sc hrij ven aan Nederland ers die direct co ntact
hadde n me t sbven en het tweede aan diegenen
die hun he le leve n ni et buiten de grenzen va n Europa kwame n. Toc h is een dergelijke sc he idslijn
ni e t zo nd er problemen. Me nsen met - financiële
- belangen in sla venha nd e l en slavernij ware n
niet pe r se voorsta nd er va n het syslee m, Degene n di e gee n d irecte belangen hadde n. ware n op
hun be urt gee n va nze i fspreke nd c tegenstande rs.
Ee n tijde lijk of permane nt verblijf in ee n va n de
koloniën leidde ni et automati sc h lOl proteste n
legen de uitw assen van he t systee m. Oo k po li ti eke voorkeuren geve n gee n uitsluitsel overeen
positie voornftege n. Petrus Camper, een fe rve nt
aanhan ger va n de stadhouder. besc houwd e de
uitbuitin g van de zwarte mede me ns als uite rst
verwerpe lijk , te rwijl me ni g patriot e r gee n bezwaren in zag.

I s SL AVERNIJ NOODZAK ELIJK EN
GEOO RLOOFD?

A llerlei argumenten ter leg itimer ing va n de slave nhande l en sla vernij werde n e ind achttiende
ee uw te r di sc ussie ges te ld . Afsc haffin g hoefde
vo lgens so mmi ge n gee nsz in s hel ei nde van de
ko loniën ofde wereldhandel te betekene n. Integendee l, zowe l de kOlonial e landbouw a ls de
hande l zo ud en alleen maar opbloeien. of zoa ls
Raynal het verwoordde: ' Het afschaffen de r
Slaverny behoe ft de n landbouw ni et te doe n stil staan, noch ons be roven va n voo rt bre ll gze ls, ...
die wy nlilli et kunn en o nlberen. Gy zoudt ze uit
Afrika kunn en hal e n ... Daarenbo ven de aard e
kan door vryehanden worden hea rbeid' (Raynal
1784: 3 15). Niet iede ree n was hi erva n overtui gd .
Het tijdschrift De K oofJlI1an nam de Nederland se situati e o nd er de loep. Het keek vooral
naar de econo mi sc he, demogTafi~che en ·strateg isc he' aspecte n va n koloniali~ll1e, s!aven han -
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del en sbvcrnij. waarbij ecn belangrijke plaats
was ingeruimd voor th ema 's als olll vo lking cn
bevolking. 'Men heeft lang getwist. o r den
Slaavenh;lI1dcl van weezenlyk Vl)onJeel voorde
Bevolking Iy, dan niet? Weiders. o f 'er de
COllllner('ie wel/ovee l belang by heeft als t.: ulk s
schynt'! en orhet invoeren va n Slaa ven, onder cJc
Bevolkingen, or onder de OntvolJ.,;ingen te ste l ~
len was'!' (De Kno/mUIl! 177 1: 71) /Je Ko()pl!U/1/
vroeg lich ar o f mell de slaven handel en slaver~
nij nie t llulLiger kon maken. Afscha rre n, /.oa ls
Raynal suggereerde, was nie t aan de orde, Illaar
dat het systcem inefficiënt was en ve rbetering
behoerdc stond bu ilen kijL
De auteur benadrukte telkens weer de gc ~
varCIl die de numcrieke meerderheid van Arr i ~
kaallse sla ven met zil.:h lllcehl1lcht (De Koopm({1/
177 I : 6g, 7 1~ 72). /Je Koop/JIml pleitte voo r ee n
koloniale bevolk ingspoliti ek vooril lIe lede n van
de over/eese samen icving. Ond er Luwe l blan ~
ken ,lIs LwartCIl was erdoorgaans sp rake van ecn
sterfteoverschot. De blanken ver/.wak ten door
/a lig nictsdoen. de slaven door de overmatige
werkdruk. 'Me n is genoodwakt die ve rli c/.cn
g~duur i g weêr aantcvullen: men Ontvolkt daar
toe Afrik a van Zwarten, en Europa va n Blanken.
Olll 'cr lIillestervcn: en men Bevolkt Amerika
met b~iden. om het nimmerte Bevolken. 't Getul
lkr Zwarten overtreft daar doorgaans dat dcr
Blanken. Olll gevaa r1 yk voor ons te /.yn; en een
schaars geta l Blanke Hui sgez innen worden 'cr
sclwtryk, om 'cr al (Ic ove rige Blanken Lo ber te
doen leeven. Zie daar ee n tlaauw ve rschiel van
de Bevolkingen onzer Koloniën. Ik rep niets va n
de Wreedheden, V~1I1 de Grauwelen. ~ Zy
bellOorell ni et tot myn bestck.· (De Koo/JII/(/I/
1771: 12).
Kritiek op sla ven hande l en sla vern ij raakte
in het laats te kwan van de ac httiende ee uw ver~
weven met het Logenaa mde wee ldedebat. De
kl;lcht h~gen de overdaad aa n ell uitwassen va n
lu xe was een veelge hoo rcIe in dc ac httiend e
eeuw. Luxe zou Iciden tot ve rva l van leden en
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arkal vi ng va n de econo mie. Den kers als baac de
PinlO en Elie LlIl<.lC wa:mleerdcn weelde juist
positief. als een teken van vooruit ga ng en b~ ~
scha vi ng. Er moes t we l ondersche id worden gemaakltussen wcelde die h::n voorde le va n de :-.a~
Illenleving werkte cn 'verdorven' weelde, gcbo ~
rcn uit egoïs me. De Pintn ond ersc heillde eell
nUllige en een 'overmaaligc' weelde cn waar~
sch uwde tegen de uit wa:-.sc n van de laatste
(N ijen hui , 19n: 104. 1(7).
Elie Lu/.ac besc houwde het streven IW. U·
wee ldeen de hang naar lu xeproducte n als funda menteel voor ni et alleen de commerciële samen lev i ng maar Lel t's de Illense lij ke vnoru itgang als
7.odanig. De uit \Vis~cl in g van goede ren en dièn ~
sten ~ co mmercie ~ had va naf hct begin va n het
Illcnscl ijk bestaan een cru cial e rol gespeeld i 11 de
ontw ikke ling van de mensheid. Luwc g ing niet
uit va n opcenvo lgc nd e st adia: van 'primitieve'
jagers/vert.:amelaars naar t lilt wi I..:kclde t:O llll1l e r~
eicel i ngestelcle samenlev i nge n. Luzac dacht dat
versc hill ende va riant en va n eco nomi sc h hand e ~
lcn vee leer ge lijkt ijdig voork walllcn dan o p l:e n ~
volge nd . (Vele m:J IlJl)3: 125). 'Zoo bnge de
lllenschen zi nwi ge n en smaak Lullen bezitten. en
Lij niet. gel ijk de w ilden. bijna tot (k n sta at va n
redclooze dierc n vervallen Lullen weeze n. 7ul len /.ij tot prat:ht en ovcrd aad ge neigd zij n
ste lde LU /.ac in 17RJ (Ve lemu 1993: 127, n. 5ó,
130).
In hct tijdschrift /J e Vtulerfll/uler we rd de
zuc ht naar weelde en de vraag naar '() n va d e r~
landse'. exo tist:he producten ab koITie en th ee
ni et al leen als modeve rsc hijnselen gezie n, maar
tegclijk als hoofdoorzaken va n dc slavenhandel
en sla vernij, praktijken die onnod ig cn l<la kbaar
wa ren. Behalve de on tvo lking va n tw ee wc rc ld ~
delen. Amerika en Afrika , vcroorzaakt e de s la ~
ve nhandel teve ns veel onrccht. pijn en verdri et.
De Vader/lil/der ging uit voe ri g in op de
'grouwe len' en hel on rec ht deAfrikanen aangc~
da~111. 'Van waar haalt mcn de slaa ve n'! uit hun
eigc n Vaderland. welk elk sterveling door
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's Sc heppe rs ingedrukt ez uchlalt oos lieft, - Waar
mede voert me n he n weg? mei benaauwe nd e
schepen, in hokke n ge lyk de di ere n gezet. over
eene wy de zee, - Waar na loe? naar ee n vree md
land . dal ze nimme r he bbe n gez ie n. nog van
waar ze ooit hoo p he bhen ee ns in hun e ige n Land
te zulle n wederkee ren. wa nt dat is nog nooit gebeurd , - Hoe? zy worde n in een onregtm aati gen
oorlog gevangen ge nome n zy nd e van
menschen, di e geen regt o p hen hebbe n, ve rkog t
aan de Europeaane n of met li st daartoe verl eid,
of met geweld daartoe gedron ge n.' (' De oorzaak' 1775 : 340-341 ).
De aut eur spoorde aan (ol een cons umpti eboycot van produ cte n di e door sla venhanden
ve rbouwd ware n. " t Yogt, dat gy in uwe n Koffykop hebt, is dan gee n wat er mee r. maar !raane n:
ik zeg. 't is het bloet e n zweet van di e e ll endi gen ,
in we lk en ee ne bl ank er ziel woond e dan in de
li g haam en hunner be ul e n . . ,. Drink zulk bloed,
dat 0 111 wraak sc hreeuwt e n noem 1I dan noc h
ee ne beschaa fd e Europeaan e. ' Uilzonde rlijk
was de pos itieve ro l di e de ' braa vc Directeuren
op oll ze Plalllaadjcn' toebedee ld krege n. Deze
plantageo pzichters werd en doorga an s negati ef
afgesc hilde rd. zeker waar he l hun houdin g ten
opzichte van des la vcn bctrof. Hoe hcl ook zij, de
Directeure n wenste n ' dal de Europeaane n, ., de
Koffy ve rzaakt e, dan dat zy o ver slaaven moete n
hee rschen, om ze u te bezorgen: (' De oorzaak '
1775: 343-344 ).
J,F. Martinet, ee n van de redac te uren van De
Vade rlander, sloeg in zijn Katechismus der na IUlIr ( 1777-1 779 ), ee n and ere loon aan . Onder
verwij zin g naa r Prediker 5: 8 - 'het profy t des
aardryks is voo r alfcn: de Koning ze~f w ordt vatl
't veld gediend' - wilde Martin et laten zie n dat
ni et de were ldhande l op zich afke uren swaardig
was. verre van (Martinel 1779 : IV: 138- 139).
Het was de zucht naar wee ld e di e corrumpeerde
e n di e lot slave rnij had gel e id. Martine t dac ht
da n oo k dat Afrika o p de n duur geen sla ve n meer
k6 n leve re n omd.:H het contine nt va n al z ijn me n-

se n beroofd zou z ijn . Dan zou de slave rnij in de
Amerik a's o phoude n te beS laan eve nal s de verbouw va n de wee lde producte n koffi e, th ee en
su iker. Ondunks zijn kriti ek op de slavernij
hoopte Martinet dal sla ve n in de Nede rland se
ko loni ë n ' mededogend e, braa veen verstandi ge
Besti erders ... hadde n. di e de ede le les kenn e n:
alle din gen, die gy J·vilr, dar U de menschen zouden doen; doet gy heil alzo: moge n zy zulke n
aantre lTen, die hun het Evange li e voorste ll e n,
zulk en di e weeten, dat hel Kri sle ndom de beste
Me nsc hen maakt: voorzeker, dan zullen zy het in
de Surinaamsc he Slaaverny one indi g beeler
hebben. dan in de Afgodi sche Afri caansc he
Vryhe id' (Marlinel 1779 : IV: 178- 180).
De 'Maatschappij tot Nul van ' t Al gemee n'
ruimde in de j are n 17 89- 1791 plaals in voor arti kele n pro en co ntra sla venhande l e n slavernij in
de doo r haar uit gege ven Bijdragen tot het
lIIenschelijk geluk (BMG ). In 1790 riep de reda cti e haar lezers op ' zoo onpartijdi g e n oordeelkundi g' moge lijk Ie reageren op het artike l van
de voo rstand er BalTau (Bijdragen 1790: 387388: Barrau 1790 ). De oproep res uh eerde in enkele- ano ni eme- artik e le n ( 'Proeve' 1790; 'Nog
iels' 1790: 'Korleopga ve' 1790- 1791). De nadruk in deze reac ti es lagopde En gelsesiluatiee n
nie t zozee r op wa l e r in Nederland spee lde. Ze
haakte n in o p het voorstel van hel 'Nut' o m naar
het onderzoe k in En ge land te kijken (' Kort e opgave' 1790- 1791 : 560-561 ). De onlwikkelingen
op het gebied van slavenhand el en slavernij in
Engeland leke n het meest ove reen te komen met
de Nederlandse situatie, aldu s de (implic iete)
boodschap, Een andere reden waarom het En gelse voo rbee ld, meer dan het Franse, in Nederland na vo lg in g vo nd , wa s we llicht ge lege n in het
feit dat Engel se abo litioni ste n nadrukke lijk ook
chri stelijke uitgan gspunte n hant eerd en. Zo benadrukte Pieter Hols teyn, de Nede rland se uitgever van Olaudah Equian o 's Merk waardige
levensge valfen ( 1790), de bekerin g tot het c hri stendom va n deze ex-s laaf (Equiano 1790 ),

./

Slm'emU en \'I'Uheid in Nederlulld I'OlId 1800

EVL' nal s deLc auteurs beriep BaIT<lU zich o p
ooggc tui ge n e n mc nse n uÎt he l veld . Hij o nt lee nd e info nr\ati c aall zijns in ziens zee r betrou wbare bronn e n: s la venk apitc inse n vri e nd en
ilJ Suriname (Barrau 1790: 343). BaITau breekt
ee n lans voor Ncderlandsc s la ven hand ela re n e n
-eige naren di e ni e t all c maal ' alsünm e nsc hc n te
beschouwen l.ijn ' e n hij vÎndt 'dat die hand e l
kan. mag. e n moel gedoogd worden. voo ral in
Rijke n o f Re publi eke n, zo als deze, waarva n wij
in woone rs zijn : we lk er aanmerk e lijk e bu;ittillgen, voora l in de West- IJ/dië/!. in zeer weinig
jaarcll gerLJ'ineerd zo uden z ijn, zo nd er den aanvoe r va n Slaaven' ( Barrau 1790; 343). De drijfvecr van dc s la ven hand e laren was vo lge ns
Barra u s lec ht s 'gezo nd eige nbe lan g' , o ft ewe l
eige nbe lang 'o m gew in '. Daarom behande lden
ze de ~lavcn ook zo goed. Hct problec m was vo lge ns hem da t tegenstanders van s lavenhandel en
s lave rnij dil e ige nbe la ng negati ef duidden
( Barrau 1790: 370). He l a l ge noe illue o nel ersc hei d lu sse n 'guede' e n 'slec ht e' wce lde zet hij
in e ni gszin s ve rdraaid e vo rm in ter verdediging
v<ln de s lavernij. Tegenove r het eco no mi sc h-politi ek ve rwoord e positieve e ige nbe lan g ste lt hij
dan ook ee n egoïsti sc h 'verfoeilijk eige nbe lang'
dat tOl uitin g koml in het ni ct kers tcne n van de
s laven (Ba rrau 1790: 379-380).
Criti ci we rd en ige wi nd uit de ze il e n genOlll e ll doon.lat voors tande rs van s lave nhilndc l
e n s lave rnij ~ la Barratl zic h achter het idee
sc haarde n dat een belere behande lin g voorde li g
ZOll kunn en zij n e n deze ze lfs to t hun doeisteil in g
verhi eve n. Over he t idee s la ve n te vervange n
door vrij e arheiders li epen cic men inge n uitee n.
Barrau had Euro pese werkkracht e n voor ogen
toen hij over vrij e arbeid in de Wes t sc hree f e n
ni et (ex -)s la vell. Toch vormde n vuorma l ige s la ve n het meest voor de hand li ggende arbeidsreservoir. Maar wi Ide een de rge l ijke hervorm ing
van de ko lo nial e arbei dsma rkt succesvol zijn
dan diende men niet alleen ove r voldoe nd e maar
vooral ook o ve r be re idwilli ge krachten te kun-
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nel1 beschikken. En dat leek het grootste probleem, Lc kcrop dc korte te rmijn.
In I ~W7 kwam ee n anonieme auteur lOt de
co nclu s ie dat het uit ei nd e lijk in het voo rd ecl van
de kolonie Suriname zou zijn de s la ve nh a nd e l
te schalle n. De voorma li ge s la ven zo ud e n loo narbe id ers worden, vooral nieuwe plantages bewe rke n e n tevens hun kostgronden c ulti ve rc n
voor e ige n co ns umpti e en vOOr de verkoop. Gezonde Afrika ne n zo uden voo r een natuurlijk e
bevo lkin g . . aanwas zorgen, zodat me n ni et
hoefde vreze n voor eventu e le arbeidstekorten.
Om een dergelijke vcr~lnd e rin g mogelijk Ie maken dienden ck planters hun ho udin g e n beleid
aa n Ie passen. Betere behamlc li ng va n de s la ven
e n van de grond vervulde hi erbij ecn s leut e lrol
('Gedac ht en· I R07: 137).
Vanaf 1790 werd en o uderearg ulll e nte n meer
e n Illeer naar de ac hte rgro nd ve rdreven. Maar
ook hel wee ldeargurne nL dat zoa ls we a l zage n
voor 1790 nog vee lvuldi g naar vore n we rd gehaa id, raakte ondergest:hikl om vervo lgens gele ide lijk Ie ve rdwijn en. Ook in Nederland werd
het geb ruik va n J1(l\uurrec hl clij ke argumellten
gemee ngoed e n achtte men hel natuurrec ht. althan s in theorie, oo k van toepa . . si ng op de res l
van de we re ld . Eeniede r was vrij gebo rc n. De
praktijk was wcerbarst iger.

ar

V AN GOEDE MEESTERS EN DANKBARE SLAVEN

De behandeling van s laven waseen steeds te rugkerend th e ma . In hel s la ve rnijd eba t werd wreedhe icIt en opzichte van s laven door voor-e n tegensta nd ers, door planters e n zende lin gen, door ko.Ionia lc overhe ids ful1 cti o narissc ll e n door
pallliletti sie ll en 'jo urn a li ste n' in het moederland tc berde geb racht.
Me ni gee n vond da l s la ven in de Oost be teraf
wa re n dan ~I<lve n in de West. Hui ss lave n. in de
Oost in cle mee rde rheid, hadde n het bove nd ien
nog betcr dan ve ldslaven, en slave n di e ee ll :.\Illbilchl uitoefend en hadde n doorgaa ns mee r
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bewegingsvrijheid . Dat toch ook sla ve n in de
West - Indi sc he koloniën en in de Kaapkolonie
h~1 goed hadden,ja Le lrsdat huisslaven daar het
'oneindig gemak lijkeI' (hadde n), dan onze
t:/Iropeesche dien s/hoelen, dewijl tc n minste
vie r hunner het werk va n één hier te land doen'
was een o pva ttin g die door menigeen werd gedeeld. Zelfs vc ldslaven werden goed ve rzorgd
en beschikten over vrij e tijd. aldus Barrau (1790:
3ó3-365) . Vrouwen zouden beIer a r zijn dan
mann en.
Afhankelijk van de herkomst en positie van
ee n auteur werd ges uggeree rd dat slaven in de
Nederlandse. Engelse. Franse of Spaanse
overzeese bezittingen beier of juist slec hte r dan
e lders behandeld werden. Een pleitbezorger
voor afsc hatTin g va n de sla ven hand e l beweerde
dat 'Vrije Natiën', waartoe behalve de o ud e
Grieken e n Romeinen ook de hedendaagse Enge lsen e n Nederlanders gereke nd werden, hun
slave n 'het gestrengst behandelen'. In deze vrije
naties prevaleerden niet ze ld en eco nomi sc he
motieven. 'Wa nn eer L.a l men eens deze zaak, ni et
uit het oog punt van e igenbelang. e n zucht tot
rijkdom, maar uit dat van me nsc he nli efde besc houwen, en de rec hte n der menschheid beg innen te handhaa vc n!' ('Korte opgave' 1790: 57 1).
Barrau meende dat Nederland z ich nerge ns
voor hoefde Le sc ham en: 'dat het woord 510l/vemtj, in vee le opzic ht en. hard er luidt, dan het
voo r de Negers in onze Colonien is; daar, over
het algemee n geno men, de behandelin g dier
Schepzelen, boven andere Natiën, bij onS uitmunt .... ( Barrau 1790: 343). Ook de behand e lin g aan boord va n de sla venschepe n was
volgens Barrau zeer goed. so ms ze lfs te vriendelijk en te zac htJlloed ig. Tegengeste lde c laims en
ve rwij zin ge n naar het hoge sterftec ijfer tijd e ns
de ove rlOc ht zouden louter propaganda z ijn om
' tederhart ig medelijden' te wekken bij het publiek. Alser al slave n aan boord sti erve n was dit
voornamelijk te wijten aan zie kt es waartegen
A fri kanen ni et besta nd waren. Cijfers over sterf-

geva llen zoude n vee lal ontleend zijn ililn Engelse geschrift en e n ni et op de Nederlandse situati e va n toepas sing Lijn . omdat de Enge lsen
een mind er sterk e n lui soort sla ve n ve rhand elden. aldu s Barrau ( 1790: 362).
Wreed he id jegens slave n. gruv,.. e lijke straffen voor de kleinste vergrijpen. ri gi diteit va n
verbodsbepa lin ge n - het waren allemaal dank bare wapens in de st rijd tege n slave nhand e l en
slave rnij . Als goede mees ters go lden bij uit stek
de quakers. ook al bevrijdden ze hun sla ven
veelal ni et. Mam ook voors tanders li ete n z ich
voorstaan op de topos va n de ·goede mees ter'.
'S lechte' meeste rs werden door hen te n tonel e
gevoerd om te late n z ie n dat niet zozee r het systeem verfoei lijk was, maar dat indi viduele
slave ne igenare ll, of hun ondergesc hikte n, het
negatieve beeld bepaalden. Zo k<Jntle Barrau
zic h ten sterkste tegen sla veneige naren die hun
slave n mishande lde n en 'uit een verfoeilijk e ige nbe lan g' ni e t tot het c hri stendom li ete n bekeren (Ba n'a u 1790: 379-382). Vaak verv uld en cle
blanke 'directeuren' of opzichters van pl anta ges, die st raffen met alle moge lijke wreedh e id
uitvoerden, de rol va n 's lec hte' meester. Volgens
Barrau dienden slaven ges traft te worden door
Afrikaanse opzichters. Immers, als men Europese straff en zo u toepassen op Arrikaanse slave n. 'me n zo ude hUil. naar hunn e eige n gedach ten. het groots te onrecht doe n. Zij moeten met de
zweep, endoor hun eigen volk, ges traft worden.'
(Ba rrau 1790: 365-366).
Dat ee n slaaf tegelijke rtijd slaaf en chri sten
kon zijn en dat vrijheid slecht s geestelijke vrijheid betekende, werd in de aehll ie nd e eeuw door
bijvoorbeeld J.E.J. Capitein ( 1742) en Gallandat
( 1769) benadrukt. Ook ee n kriti sc h tijdschrift
al s De Onder:.ocker ste lde - in 1770 - hel aspect
van kerstening van sla ve n zonder het sys tcem als
zodani g aa n de kaak ('Ee n tweede [bricfl l770:
27 1). Deze dualite it tu sse n li cham elijke slave rnij e n gees te lijke vrij he iel werd door Barr<lu in
1790 opnieuw V::111 stal ge haald . Barrau stekJe

Sllln!fll U el! 'Tijhcid in Neder/alld mnd ISOO

prîj:-.vragcn uil te sl' hrijvcn met als onderWl! I"p: hoe kan de sla ve rnij 1.0 'draaglijk' mogelijk ge lll~takt wo rden le gc n zo bag 11)ngelijkc
kosten voor dl! plalltersén hoe kan tegelijkertijd
het C hri stenuom aan 'zo \'ccle dui ze ntlc
o ngelukki gc cn ve rblindde Heidene n' bijgcbracht worde n (Barra" \ 790::18 \. 386).
Sb ven name n rcgdmat ig het rec ht in eige n
hand en. Het weglopen v an sla ve n was sc herin g
en in slag in I.owel Oost als Wes t. Vaak bctrofhct
indi viduele actic:-:. maar collecti eve vlucht cn warcn geclluit l.o nd cI"ing. SIavcnopst3ndcIlmct gcwe id jegens ha ve, goed cnll1 cnse n teisterden de
overzcöe bC/ illinge n. De Surinaamse Marrons
werden I.elf:-. ce n factor waarmee terdege rekening gehouden ll1oc:-.t worden. w ilde de kolonie
overleven. Ook and ere vormen va n sla vc lwer7ct
kwamen voor. Elke koloni st was zic h bewust
vrln IlC t numerieke overwicht va n de sla ve npopulatie en zag hi erin ee n redcn een repressief
beleid te voe ren. In de achttiend c ee uw won ec hter de gedac ht e ve ld dat ju ist een milde aanpak
gun sti g I .U U zijn voorch.: handha ving van ru st en
orde ond er dl! sla ve n.
Maar de dreiging blee r. Zowel VOOl'- al s tege nstanders li eten niet na hierop te wij ze n. In
hun propag:lIlda schermden abolit ion isten met
hel vonruilt.icht dat slaven uit ei nd elijk het heft
in eige n hand I.ouden nemcn o m hun vrijheid te
h e ro vc r~ n . Sommigen erkenden het recht op opstand va n slave n als ee n mense nrcc hl. Heroïsc he
opstandeli ngen leiders sprake n tot de ve rbeeldin g; Oroolloko(Bchn 16R8)e n Z iméozijn hi crvan literaire voorhee lden. To ussainl LOll vcnure. onder wiens leiding in 1791 de sla venopstan d op S:lint -Dom illgue on tk etend werd.
werd de mees t besp rok en werke lijk bestaande
aan voe rdcr. Menigee n ge loofde dallOcll Raynal
sc hree f cI:lt cr ee n I.W: lrt e Spanllc us zou opstaan
hij ee n vi sionaire blik moest hebben gehad . Het
was ec hter gee n daadwerk elijke oproep. lTlaar
vee leer ee n waa rsc hu wi ng aa n slavenh alers en houders om tijd ig hervorminge n door te voe ren
VOOl"
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di e bevorderl ijk Lo udt: n lijn voo r de ecollomic
en we lvaar! va n dc ovc r/CI.:':-.C gebieden en du :-.
va n Europ. !. Ze lfs R:lynal wilde gee n chaos cl1
ol1 hcrstelbarl! M.: hade.
Ni colaas V:1I1 Kalllpenjuichte in 1809 de afsc haffin g V: 111 de ~ I avc nhandc llh)or de Engelse n
toc. I-Iet W"IS de taak va n de blanke christelijke
Europcaa n om de ~ laar. de onbesc haafde. de
llÎl;t-chri stcn 'een Lc kcre trap va n bescha ving.
ze kere gcst:hik\l1c id tO\ het oll \va nge n' va n het
ch ri stendo m bij IC brenge n. Del.e mensc n metee n hun rccl1h!1l te geve n zou onvoorz ichti g en
ondoordacht Lij n: ' wende hel oog naar SI.
Domin go. en zie hCtLd ve in bloed cn rooke nd
puin vc rg:l:.ln ondc r de J..:. laau we n di er Tyger:-. in
Mcm;L' hengl!da:lIlle. we lke ee ne o nbedacht e
Me nsc hen licfd e, uit bes piege lende gronden.
gelyke Rec ht en mei den beschaafden Europeër
gesc honk en had .' (Van K ampen I R09: 28 1-282.
39 \ ).

PATR IOTr EN EN B A I"AVEN

Het is vc.: rlcid clijk acl1ttic n(k -cc uw s politi ek
gedacht egoed te koppelen aan speci fï eke stand punten in l.ak e slave rnij en kolonial isme. Patriotten ell Batave n lo ucl en da n tegen:-. tandcr:-.
van s la ve nh ~lI\d e l en glavern ij lijn. terwij l 'conserv:lIievc' Or an gi~ t e n zo uden pleiten voof' behoud va n hct ko h1l11alc stelsel. inclus ief hl! t
s hivernij~ysteelll. De tegen:-. tellingen tu sse n Patriotten en Or~lJ\g i s l e n kalllllell ec hter ni et 1.0 11 der meer in hede nda agse po liti eke termen al:-.
· Iink:..' en ·n.:cht:-.' of 'prog ress ief' en 'conse rva ti ef' va lten.
De versch illende politieke facties ve rt egenwoordigden een waa ier aan standpunten. De
Patriott en uit de jarentachti g van de achlliende
ee uw waren hct l!c ht cr ovcr ee n ding eens: hun
wecrl.i n tege n h CI erfelijk stad houd ersc ha p en
hun roep om een vorm van vo lkssoevcrcin i\cit.
U it w a s~e n en mi sb ruik en binnen het politiek be-
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stel. niet in de laat ste plaats een gevolg van de
IOcnemcndc olig.arch iscring, dienden bestreden
te worde n. In dc Republiek hadde n zich nooit
twee kampe n gevormd waarbij 'a nti -koloni alen' tegenover voorstande rs va n koloniaal bezit
stonde n. InlCgcndce l. men was het e rover eens
dat koloniën ee n uitbre idin g en verrijkin g van de
slaat betekenden. Onenigheid ontstond toen de
patrio tse roep om vrij hande l ten ko ste van het
hand els mo nopo li e van compagnieën als de
VOC en de WIC .s teeds luider klonk. De uit wasse n binnen hel koloniale sys teem dienden
aangepakt te worde n, niet hel systeem als zodani g. Tegen deze ac hterg rond moel de palriolse
houding worde n bezien te n opzichte van het koloni aa l sys tecm, waarvan de slavenhande l e n
slavern ij o nderdeel uitmaakten. Het patriots
ple idooi voor vrij hande l betrof ook de sla ve nhande l.
Er wasd lls geen sprake van wat in de twintigste eemv anti -kolonialisme is gaan hete n. Afsc haffin g van het koloniale wereldsysteemen de
onafhankelijkheid VélJl de koloniën , was op generle i wijze ee n acllttiende-ee uw s co ncept. GJ .
Schutte spree kt va n 'the i:l11 li-colonial strea m of
Enlightenment thinking th at originally had
innuenced th e Patriats' , waarbij hij de term anti koloniaal in de ac htti e nde-ee uwse betekenis gebruikt (Schull e 1978: 154). Het 'a nti -kolonia lis me' V(lIl de Nede rlandse patriotten hi e ld kriti c k in op het mo nopo lie va n de hande lsco mpag ni eën e n dc ste un die ze va n de SlatenGeneraal on tvin ge n. Pmriolten opteerde n voor gedee lt el ijke - vrij hande l, ee n aan de Nederlandse gewesten ge lijkwaardige positie van kolon iën e n een aan Nederlandse burgers ge lijkwaardige posit ie va n Nederlanders overzee.
SchlJtte koppelt zijn opmerking over de 'a nti kol o nial e' ondcrstroom aan een co ntemporaine
kwesl ie dje zowel door Patriotten en Batave n,
al s door o ran gistc n aan de orde werd ges te ld:
waren overzeese gebiedsdele n wingewesten o f
wa re n ze ge lijkw3ardi g aan dc Nederlandse

geweste n? De wingewestgedachte won e n we rd
over ige ns als niet strijd ig met 'verlichte' principes bevonden (Sc hutt e 1978: 154- 155. 157).
Patri o tt en en Bataven hadden met hun kritiek
op uitbuiting en onderdrukking primair de po sitie van hun blanke, Nederlandse broeders in cl e
overL.ccse gebieden voor ogen, niet zozeer die
va n de oorspronk elijke bevolking of de sj,Rven.
De PatrÎott en in de koloniën ha(id en ecn1Jehoudende vi s ieops lavcn handcl e n slave rnij . Zo was
er in heel de West in dejaren rachlig geen vu riger
patriot én verded iger va n de sla vernij dan de in
Suriname woonachtige 'gelegen heidsd ichlef'
en medeopri chter va n het Genootschap de
Su rin aamsche LetLcrvricnden, Paul François
Roos. ' Hoc! zy n we in 't West dan nie t dan
slaaven, / Die werken, wroeten, zwoege n,
dr~laven , / Tot voordee l va n ons Nederland? / Is
Nederland ons a ller Moeder. I is e lke Burger
onze Broeder, I en bindt ons niet ee n ze lfde
band?', aldus Roos in een ged icht geric ht tot de
zus terko loni ën Demerary en Essequebo (Roos
1787: 2).
In zijn gedicht ' Myn neger-jongen Cicero'
ove rtui g t Roos de lezer van de voordelen van
plantageslavernij. In de aanhef richt hij zich tot
de ~ Ia ve n : 'Uw juk is li g t, daar gy, naar het doen
derdaagsche merken (taken]. I Nog uurtj es ovrig
hebt o m voor U ze lv' te werken: IGedenk t.ó Volken! dat Bataafsche s la ve rn y I Veel meer dan 't
arme vry voor U te schatte n zy!'. In h CI ged icht
zelflaat Roos de s laarCicero 'aa n het woord ' e n
deze geeft de voorkeur aall slavern ij onder ee n
beschaafd en vrij vo lk boven de vrijhe id in
Afrika, ' Wa ntdaaglyks moctmendaarzyn leve n
/Ten besten voorderoofzugl geeven:/De werten
zy n 'er o nbeschaafd: I He t is 'er vreeslyk om te
woonen, / En de Annoê komt zig staag VC f toon en.'(Roos 17 83; Key se r 1985). Roos droeg
een negati ef beelcluit van zwarte Afrikanen die
hij beschrijft als: 'De zwa rte ChamaÎeth, gewoo n te rooven, steele n I En moorden ... ' en
'Weêrs trccvers van Natuur en va n het Reden -

Slm'enlij ell \'rijITeid j/l Neder/alld rOlld /80()
li c ht. I BC/.Î ttc rs van ce n z icl. die niet dan
gruu w lc n sti cht' ( Paasman 1984: 136).
Pi etcr Pa ulus' Verhundeling over de \Irage:
in lI'e/kell :,in k/lllliel/ de menscheIl Re:.eMd 11'01'den Xe1yk Ie :,yn ? c nH endrik Constantijn C ras'
Verh(lIIdelill~ over de s!ow)rlllj ell AJi-iklilU/schell shll'ellha nde/. be id e uit 1793. zijn
tw ee va n de beke nde re verh ande lin ge n uit
patriot se krin g over vrijhei d e n s lavernij (Paulu s
1793:C ras 1822). Cras lie t in zijn Verhal/delinR.
voorge leze n in Fclix Me riti s. aan duid e lijkheid
nie ts tc we nsen ove r: . Alle mcnsche n. we lk e gewesten z ij ook van deze n aa rdbodem bewonen,
hoe ve rsc hill c nde I.ij ook in vorm va nli gchaam.
in kle ur va n huid o f ve rmoge ns va n geest. hoc
ondersc he ide n l ij in trappe n van besc haafdheid
moge n zijn . alle hebben z jj Illel ons J ezelfde n
natuur. e n de voo rtreffe lijkhe id dier natuur
moest hun to t borg strekke n. dat zij aan
niemands willekcurige hee rsc happij tege n w il
e n dank o nde rworpen. vec lmin der tot die laagte
vern ederd worden. dal anderen ove r hUil . eve n
a ls over d ie re n of leve nl ooze zake n. ove ree nkom ste n e n bedi nge n van koop e n ve rk oop zo u-

den kunn en sluiten,' (C ras 1822: 194), Zijn betoog draaide grotend eels 0 111 he t o nc hri stelijke.
door hebzuc ht ingegeven gedrag van de bl anke n. Afriki.l nt.!11 waren ge lukk ig met hun eige n
c llhuur. godsdie nst. gewoont e n e n gebruiken
totdat de Europea ne n hun s lavenpraktijken begOll ne n. Maar na ngc.-: ie n s la venhand e l en s la ve rnij nog altijd ee n real itei t ware n, pl e itte hij
mins te ns voor ee n 'b ill ij ke be hande ling'. di e
ook zo u bijdragen aan ee n g ro te re veilig hei d in
de ko lon iën e n gu nst ig L.O U z ijn voor de vru c ht baa rh eid va n de sla ve npopulatie (C ras 1822:
220-223 ). Dc ac ht erli gge nd e gedac hte hi e rbij
was dat ee ll natuur! ijk c aanwas a llh ans de s lave nh andel uitci nclc lijk o llll odi g zo u maken.
Pi et er Paulus , in 1795 voorz itt e r va n de Na ti o na le Vergade ring va n de Bataafse Republi e k.
ve roordee lde s lavernij o p chri ste lijk -nalllllrrechtelijke gro nd en. Hij beschouwde s la ve rnij
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a ls ee n bclellllllt.!ring voor de ve rspre iding va ll
God~ woord. S la ve nh andel zou onmidde ll ijk afgesl.·haft moe te n worden e n s la vernij ge leidelijk. een standpunt dal ni e t afwee k va n de o p va ttin ge n va n ve lea nd ere a bo litioni ste n. Hij g in g in
op het politi eke deba t dat in Frankrijk gevoerd
werd e n vond he t ·vry- e n ge ly kste llen de r nege rs' voo ral snog ni t.! t opportuun. e ne rzijds omdat s la ve n nog niet kla a r waren voor hun vrijh e id
e n anderzijd s omdat ee n dergelijk be le id tot opstand had gcleid (Go~,;]i n ga 1936: 7n-77). zoa ls
de slavc nopstand op Saint -Dominguc had laten
L.ien.
Bataafse politici die in de jaren 1795- 17n
probeerden ee n gro nd wet voor de nieuwe re pu bliek Ie formul e re n. s te lden rege l- e n wetgevi ng

met belrekkin g tol slavenhande l en slavernij telken s weer uil. He t thema werd ec ht er niet in hCI
kader van dc 'rec ht en va n de mc ns e n burgcr' aan
de o rde gestcld. maa r als o nd erdee l van de koloni a le kwestit.!. Hoewelm ell ig Bataafhet wcnse lijk ac htt e ecn ei nd e te mak e n aan s la ve nh andel
e n s lavernij - me t Pl clc r Vreede als pl c itbezorge r
bij uit ste k - kozcn de ni e uwe po liti c i voo r hand llaving van desfalll.H/1/0. Ze vo nd e n he t ni ct o pportuun die sta p op dat mo me nt te zett e n (Sens
2001b). In de pers werd dele a ls bes luit e loosheid opgl.!va tt c houding ge heke ld . De Rl'Jm blikeil/ sc hrcd ': 'Dan. uiterma ate bevreemdend
is he t. dm in ecn O nt werp van Constitut ie. he t
gee n de Rcc ht e n va n de n MCll sc h aan he t hoo fd
hee ft. niet ee n e nk e l woord gesproke n wordt va n
de verp lic ht ing va n ht.!t toeko mc nd Best uur. 0111
hel 101 der mi shandel de S laa ven. langs allc wegen van wijs heid e n rec ht . zoodan ig te verwc hten. dat l ij, la ngzaamc rh und voorbere id, cenmaa l ge trou we Co lon iste n. e n rijp moge n worde n voo r de Vrijheid.' ('Over Titul' 1797: 493),
Ovcrigcns bo nd e n a nd e re prin c ipië le a bolitionisten ook in va nwege dc nati o nal e e n int erna tio na le moe i Iijkh ede n i IJ de j are n rond I HOOe n
p leitte n zij 0 111 prak tische redenc n voor - tijdelijke - handha\llng va n de bestaa nde s ituat ie.

272

Angelie Sens

BESLUIT

Het ac htti e nd e-ee uwse slavernij debat heeft - o ngew ild - bijgedragen aan een ee nzijdige, op het
Atlantische systee m geric ht e beeldvorming.
Abo lit ionisten ste lden Afrikaanse slave n e n hel
hun aa ngedane onrecht ce ntraa l. In hun propaga nda benadrukten ze de slachrofferro l va n de
slaven. Uil stra teg isc h oogp unt opteerden zij
voor ee n ge leide lijke afschafTing van de ~ l aver
nij nadat de slaven hand el verbode n zou zij n. In
de kol o ni ë n zou het aantal in sla vernij gebore nen
toe neme n e n daarmee het geta l va n he n di e gewend wa re n te ge hoorza me n e n dienstbaar te
zijn . Met ee n goede begeleiding e n e ni g o nderwij s, men dacht aan godsdienstollderri c ht en
eve ntueel vako nd e rwij s. zoude n dezeslaven oppassende. hard werkende lede n van de (ko loni a le) maatsc happij worden.
Het slavernijdebal kende z ijn hoog tepunt in
een - po l it iek - turbu len te tijd. Het natuurrecht, in
de jaren nege nti g geformul eerd i n de uni verse le
rec ht en va n mensen en burgers. bood een ieder
de kans in vrijh e id e n uiL vrije wil te hand e le n,
zo lang dit niet indrui ste tegen de belangen en hel
voo rtbestaa n van de sa men lev in g waarva n men
deel uitmaakte. De sa menl evi ng op haa r beurt
diende de rechten va n de burgers te waarbo rgen.
Waa r voorhee n g re nze n aa n iemands moge lijkheden werden onde rk e nd. zoa ls in de ee uwe nlan ge praktijk van de arm enzo rg, of waar die
werden opge legd . zoa ls bij de insl<lIldhouding
en legi time rin g van de slavern ij . vatte nu de me-

ning post dat die grenzen overschrijd baar waren .
Door opvoeding en onderwijs, waarvoor de
overhe id de randvoorwaarden cl iende Ie creëren.
kregen in vrijheid levende mensen middelen tcr

beschikking

0111

hun lot in eigen hande n Ie ne-

men. Daar slaven die vrijheid ontbeerden, konde n ze beschouwd worde n als slachtoffers wier

lot ge heel in anderma ns hande n lag.
Het bericht va n de opstand op SainlDomÎllgue werd dan ook meI verbazi ngen ongeloof ontvangen. O nge loof. omdat hel hi e r geen
woes te raze rnij betrof. maar een goed voorbere ide actie. Hoe waren Afrikanen. en dan ook

nogAfri kun cn in slavern ij. in gods naam in staat
een dergelijk groolsopgczet plan te bedenken en
uit te voe ren? Het bee ld va n de arme, onder-

drukte en onderont wikkelde zwarte mannen en
vro uwen dat abolitionisten zo ged uldi g hadden
opgebouwd kreeg een gevoe li ge kn auw. Het gewe id waarmee de ops tand gepaard ging e n dat
gerich t was tege n de blanken en hun bezittingen.
riep het beeld van de onbesc haafde, gewe ldd adige,ja we lh aast dierlijke. zwarteAfrikaan weer
in heri nn erin g.
Deze co nfro ntati e met de 'werkelijkheid' en
de 'ware aard' va n Afrikaanse slave n brak menig
we lwillende Nede rl and er o p. Het optimisme
maak te plaats voor hel besef dat er nog ve le obstakels te nemen ware n voorda t e r s prake kon
zij n van een ni euwe were ldorde onde r de
bezielende leiding Villl hlanke ch ri ste lijke
Europeanen.
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Een verliesgevend wingewest

S

urill{/fJlc, een STukje tropisch Neder/wlll,
ZO I/ hef moederland in de VO l'lII \'{lfI koffie,

Hadden ~U meI hun /legO/ia/ies teveel leningen
aall ol/kredietwaardige p/lIIller.\' gegel'c1!? 111 dit

suiker en ('(Icao schaffen be:OIJ;cn. Dil is wlif

artikel word! gepoogd aan de haf/d van een
caseswdy van drie halldefshui:en een amwoard
op deze vragen te vinden. Door hun beleid voor
cl/na de beurscrisis I e analyseren probeer ik I/a
Ie gaan oIde:e drie hal/delshui:en debelll '(lren
aan hel verval Vlln de p/alltage-economie;1/ hel
!aUlste kWllrt van de achlfiende eelHv: 2

men in de Republiek vmf de kolonie verwach"e.
TOldar de beurs;11 J773 werd getroffen door een
c risis en de verll'achtingenlen (l(ln;:.ien \'Cm SurilIame een Il/chtbel blekelIte ;:.ijn. Iede reen die op
een of andere wü;:e bij de plallfage-ecollomie
was betrokkeIl, kon niet {IJlders eoneluderen dali
dat Suriname absoluut geell lringewest bleek Ie
ajn. Eerder eell verliespust. Een H·ijS kil/d ;:.ei
tegen : ijn !lader rle \I'ijze \roofden: ' LOOf Su rinall/e dan lopen, I 'aderlief( .. ).ik lust graag cojfy
en lIIag er Ivel een klOlllje bij !lebben. maar wil ;:e
beide \Vel Iw laten. lIls er gedurig cOlI/plOire
(bijeellkOlflslell) OI'er II/OetelllVe.:ell '.1
Halverwege de (fchlliende eel./w WlIS ill de
kolonie een dringe1lde behoefte aan liquide
middelen. Plan/ ers hadden geld nodig voor de
uitbreiding (~fll{lnleg val/nieuwe (met I/ome koffie- )plal/lages. De verwachtingen Iva ren hoopvol el/ in de Republiek was voldoende al/imo 011/
ill de West te investeren. Halldelshlfi:::.en sleIden
daarvoor negotiaties op: een soort belegging.\'fonds waa rbij verscheidene investee rders een
bedrag inlegden in ruil voor hog e imeresl percentages. De handelshui:.en beheerden en
belegden dil geld. Zij hielden daarnaast de admil/isfrmie bij, verhalldeldell (il1 Holland) de
koloniale produ ctelI ell voor~agell de planters
WIIl de henodigde goederen. 111 ruil daarvoor
mochten de handels/llIizen eell provisie vall
t\Vee procent o)'er de !;oederellhandel vragen.
Hoe kOIl hel dali loch ~o l1IisgaclIl ? Was het
absellfei:wlf! vall de plal1ters, hel lIIercantilistische systeem dal :eer Iwdelig voor de planters
\\'{/s (~l de daling I'all de koj/ïelJrUS de verklaring? DI lI'aren de /ulIIdelshui:ell de schuldige?

WAT [S H[ER REEDS OVER GEZEG D'I

Van der Voort heeft in t, ijn standaardwe rk over
de handel en financiën van West- Indische plantages de ruime kredietver lening aan ge me rkt als
de oorzakelijke factor va n het verva l van de
plantage-economie. Door de vele besc hikbare
kredi eten steeg cle verkoopwaarde va n de plantages en het was de waa rde van pl antages
waa rop de hoog te van de lenin g werd bepaald.
Naar de rende me nt en van de pl antages kee k
me n ni et, terw ijl de planten; hi ermee de re nte e n
afl ossing moeste n betal e n. Prij sdaling van de
koffie na J 770 bracht de planters in proble me n
en tijdens de be ursc ri sis van 1772/ [7 TJ werd
duide lij k dat dc pla nters de hoge interest e n aflossing ni et konde n opbrenge n (Van der Voo rt
1973),

Oosti ndi e heeft de Surinaamse plantageeco nomi e met di e van andere koloni ën vergele ken en is tol dc vo lge nd e slotsom gekome n:
Suriname kende ee n hoog perce nta ge absenteïsme, de drass ige gro nde n in Suri name vroege n orl1 ee n inte nsieve re bewerkin g. He t klimaat
was ongezo nd, met zic kc n e n ste rfgevall en to t
gevo lg. Ve le slaven li epe n weg e n de planters
moesten hoge co mmi ssies over alle tran sacti es

Oso, T(jdschrUf voor Suril/aamse Taalkunde. Lelferkullde. CI/I/IIlIr ell Geschiedenis 2/ (2): 276-288

fe l/ )'erliesgn'el/(lll'illgell'esl
betal en aan dc hund e lshui z,.; n. Al deze fa ctoren
beïn vloedd e n het res ultaat negati e f (Oostindi e
1989). Emm er hee ft al deze rede nen wee rl egd
als on vo ldoe nck ve rkl arin g voo r het ve rva l.
Absc nt l.'ï s1l1l.' kwam oo k in ande re ko lo ni ën voor
en dc vruc htbare g ro nd e n co mpensee rde n de inte ns ieve be we rkin g. Re be lse s lave n li epc n weg
en kwam en du s ni et in ops tand . wat nade li ger o f
eve n nade li g was voo r de produ L' ti e. De CO Ill mi ss i,.;s di l: dc planters moeste n betal e n ware n
wa arsc hij nlijk ni et hoge r dan e lde rs. Vo lge ns
Emm e r is de eni ge stee khoud end e ve rklarin g
voor hel ve rval van de S urin aam se p la nt age ec on o mi e dan ook de o ve rin vestering geweest
( El11l11 er 1996).

Van Slipriaan . di e op ba s i ~ va n bes tud e rin g
van ruim twee ho nd erd pl ant ages ee n uit gebreid e gesc hi ede ni s hee ft gesc hreve n ove r de
Surinaamse pl antage-econo mi e. is ee n stapj e
ve rde r geg aan. Hij co nc lud ee rd e dat de handelshui le n in ste rk e mat e hebbe n bij gedrage n tot het
ve rval van de planta ge ko loni e. De hand e lshui ze n o ve rspoe lde n plantages met e norm e kapitale n, zo nd er re kenin g te ho ude n met re produc ti e.
Zo nder sc rupules ve rstrekt e n hancle lshui ze nl enin gc n aun o ndes kundi ge plante rs. Z ij li ete n de
part icul iere be legge rs in het o ngew isse ove r hun
be lcgdc kapilal en. Vol gc ns Van S tipriaan waren
de lïnna 's all ec nllli.lar geïnt eressee rd in het o pstrijk e n van dc pro v i s i c~ ove r de transactie s
( Van Stipria"n 1993).

DE LEN tNGEN

De verbouw van lropi sc he ge wa sse n was de
eni ge fun cti e van dc koloni e . Ho lland zorgde
voor dc aall voe r van de plantagebe nodi gdhede n, vervoerd e en ve rkoc ht dc plalliagc product en e n zorgde voor de leve ranti e va n
s la ve n. De hande l was gc bas,.;e rd op ee n mercantili sti sc h be le id. waarbij de Republi e k
stree fd e Ilaar ee n zo pos iti ef moge lijk e hall ckl s balans door de ex po rt te bevord eren e n de
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im port te beperke n, Ko lo n ia k produ cte n Illochte n dan ooh. alk ,.; n in he l moederland wO flJ ell
ve rk oc hl. De prijze n voor ko lii e eJl ~ llik e r ge ll ote n o p de H o lland ~ mar kt ec hte r gee n bl.'sc hl.' rming: van ee n minimum prijs was gee n sprake.
PrijLcn we rd e n be paa ld door int ernatiot1 all.'
vraag en aa nhod . Tot 1770 steeg de prijs van
ko rfie. daarn a daa ld e de/.e. De suik erprij s bk e t"
in de pe ri ode 1765 - 1780 rede lij k stab i,.; I. :
Va naf ha lverwege de ac htti e nd e ce uw had
me n hoge ve rwac htin ge n va n de koiTi cp rodU L'ti e e n ve le planters (in spe) w ilde n ni e uw e
pl ant ages aanl egge n o f b e~ taalld c uitbre id e n.
Plante rs besc hikt cn hi ervoo r mees tal ove r 0 11 vo ld oe nde li q uid e mi dde len, Z ij probee rd en dit
ge ldt ekort o p IC losse n door hij partic uli e re n Ie·
ni nge n tege n woe kerre nt es o p te nl.' Jll cn. Voor de
planta ge-eco nomi e was d it ee n o ng un sti ge ont wikk e lin g e n het ko lo nial e bes tuur probee rd e
da aro m ee n opl oss in g te vind cn ..J De oploss in g
voor d it ge ldpro bl ec lll d ie nd e Lic h in 1753 aan
in de vorm va n ee n ee rste neg otiatie fo nd s o pge ri c ht doo r dc Amste rdam se burge mees ter
Gideo n Oc ut z. Tege n Les proce nt re nl e konde n
pl a nt e rs le nin ge n o pn e me n. Z ij ware n vervol ge n ~ ve rpli cht hun planta ge produc tl.'n naar
Gideo n De ut z te sture n. o pdat hij de s uiker o f
ko iTie op de Ho ll a ndse marlt ko n ve rko pe n.
O ve r deze tr a n s ac ti e~ e n a ll e naar S urinam e ve rsc hee pte
plantage he notli g,d hede n
o nt vin g
Oe ut z ee n co mmi ss ie van Iwee proce nt. Oaarnaa<.;l ware n de plant e r ~ ve rpli c ht de vCI'I;e kcrin ge n (voor de vaart ) bij hem a ft e s luit e n. Na ti e n
jaar moesten de pl ~lIli e rs met afl oss in g beg in ne n. In S uriname ste lde he t ko lo nial e bestuur
age nt e n e n age nt sc happen aan, waar de behoe fti ge planters zich kond en insc hrij ve n. Z ij
ko nde n ge ld o pn e me n tot 5/8 va n de waard e van
hun plantages. Om in aanm erkin g tc ko me n
voor de besc hi kbare krcdi ctc n hoerd en de plant e r ~ all ee n maar dc e ige ndo mshew ij ze n e n de
la xati es van dl.' pl a nta ges Ic ove rl egge n. Het
geld voorde lenin ge n werd besc hikbaar geqeld
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door panicu lieren die obligati es of akten van
dee lgevi ng konden kopen voor f 1000.- per
stuk , waartegen z ij jaarlijks vijf tot zes procent
rente on tvingen (Van der Meulen 1904: 522-

530). Deze re nt epercentages waren aan lokkel ijk, voora l omdat dc b<Jnkrente slechts twee tot
drie procent bedroeg.

Velen in de Rep ubli ek wilde n ee n 'ob li ga ti e'
of 'ak te va n dee lgcv ing' in de kolonie. Tijd genoten sprakcn ze l fs vanee n 'bubbel ' in de WestIndische effec ten. Men beschouwde West- Indië
hal verwege de jaren zest ig als het gebied van
ongekende mogelijkheden. Niet alleen als
Învesleringsobject. maar ook als nieuw exploi-

tatiegebied . 'Toen wilde alle man, Christe n,
Jood, hand werksman, ja. zelfs schoenmaker,
die geen stuivers in de were ld had om " nod ige
leer (ot zij n ambach t te kopen. pl amer word e n ~
en mijnheer de agent maakte l11el een enkele
pennenstreek veel rasser landbouwers en pl anters dat eertijd s Pyrrha mensen wÎst te maken'

(Quintus-Bosz 197 1: 13). Late re fondsbe hee rders zaten soms ver legen met de toev loed aan
geld , waarvoor dc agenten in Suri name nog een
bestemm ing moesten zoeken. In de Republi ek
heerste een specu latiekoort s en in deze periode
liete n zelfs de voo rzic hti gste be leggers zich
meeslepen.
De negot iat ics leken in eerste Înstantie een
w in-win-si tu atie. De planters hoefden geen leningen met woekerren tes af te sluiten , parti culieren in de Republiek konden hun spaargelden w instgevend beleggen en de plantage-
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econom ie en daarmee de we l vaa rt va n de Repu bliek zou ve rder toenemen.

In 1757, vier jaar na de op ri cht ing va n hel
negotiatieronds, overleed Gideon Dcutz. He l
fonds bevond zic h reeds wen 111 geëlllbrollileerde stalII' (Van de Mellie n 1904: 5 10). De
planters li epen voor.r 900.000,- aan betal ingen
achter. PoncisdireCICUrcJl di e Deulz' initiati ef

vo lgden, hadde n gewaa rsc huwd kunnen I.ij n.

DRI E HANDELSHUIZEN

Een handelshuis kan men beschouwen als een
soort ve nnootschap. waa rbij vaa k twee personen de directie voerden. Een dergelijk handelshuis of vennootschap richtte men vee l op voor

ee n bepaalde bedrijfslak. zoa ls de graanh ande l
of in dit geval hel ncgot iatiewezen.5 De keuze
voor de drie handelshuizen is niet w illekeurig.
Alle e1rie wa ren in Am sterdam gevesti gd en
raakten al vroeg be trokken bij de inves teri nge n
in Surinamc. Zij hebben zowe l de hausse-periode als di e van het verva l meegemaak t. Maar
ze lf met de tegenva llende resu ltaten in de jaren
zeventig, bleven zij de planters. voor zover moge lijk, fi nanciee l steune n. (Van der Voort. 1973:

298-302 e n 309-31 1). Hel wa ren meI name de
Amste rd amse handela re n die zich in de achttie nde eeuw terugtrokk en uit de actieve handel
en zich gingen toeleggen op de ve ilige commissiehandel.
Gezien het feit dat i n Amsterdam veel

Tabel I : Om zeilen l'lInfinna S bij de Wisselbank (in NI)

1770
1775

Luden &
Specia l

Harman van de Poll

39.564
48.127

24.096
8.673

Hope& Co

Clifford &

Soonen
1.086.056
1.91 7.2 15

301.738

-*

Gemiddeld
(n=20)
82.505
226.627

Bron : Gemeente An.:hicf Amsterdam. Archief Wi sse lbank
.. Als gevolg van de bcur-,crh.isging dit handelshuis in 1772 failli et.

/

Eell I'erlicsgn 'e lld II 'il/geH'esf

handelaren ve rtoefden en de opge richt e handelshui ze n vee lal uit slecht s tw t': c person en bcstond en. kon men in de stad vee l handelshui ze n
vinden . En cr waren voldoe nde personen di e ee n
graantj e mee wilden pikken van de winstve rwachtin ge n van Surinaamse plantages. (l
De omze t vari ee rde. Om ee n indicati e tc
krij ge n van de om ze t zijn de bedrage n di e de
handelshui lc n (Luden & Special en Harman
van der Poll. de gegeve ns van Leve r & De
Bruine zijn ni et teruggevo nd en) di e ze jaarlijks
bij de wisse lbank stort en ve rgeleken met de
omze t van het voo raanstaande bankiershui s
Hope & Co. het wat kl einere bankiershui s
CliIford & Soonen en ee n gemidde lde van twinti g handelshui/.en.
Uit tabel I blijkt dat de omzet van de Luden
& Special en Van de Poll gerin g was. De negot iat iehandel was daarm ee een 'k lei ne handel' .
Gezien hel grot e aantal handelshui ze n ging het
in totaal toch om grot e bedra ge n.7
Het ee rste handelshui s is Harmen van de
Po ll & Co mp. Dit familicbedrijfi s in I 749 0pgcri cht. De famili e Van de Poll behoord e tot de re ge nt en van Amsterdam. Als gevo lg v an betrok kenheid bij de stad Am sterd am. di e voo r ee nderde eige na ar was va n de ko loni e Suriname.
was cr teve ns betrokk enh eid bij de West waar de
famili e teve ns di verse bestuursfun cti es hee ft
vervuld :" De belangs tellin g en de betrokken heid bij de Surinaamse pl ant age-economie waren dan ook vee lee r politiek dan eco nomi sc.: h
van aard.
De heren Luden en Spec.: iaaJ ri chtten exclusief voo r de plantage leninge n in 1769 ee n
ve llnootsc hap. Luden & Spl.!c iaal op. Johannes
Luden en Jac.:ob Special waren typi sc h ac htti ende ee uwse handelaren. Vanuit de goederenhandel waren zij zich gaan toe legge n op de ve ili ge cOlllmi ss iehandel." Hel derde handelsilUi s.
Leve r & De Bruine. had waarsc hijnlijk de
meeste binding met de pl ant ers in Suriname.
Corneli s Leve r hee n ee n dee l van zijn leven in
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de koloni e doorge brac.: hl. Hij behee rde de plantage Klaarcnbee k en Oo!'twaard en was tevens
betrokk en bij het bestuur in de ko loni e./O
Door het sys tee m va n kredi etve rlenin g in de
vorm van negotiatie raakt en mee rd ere partijen
l11et ve rsc hillend e belange n bij de Surinaam se
pl antage-et:onomi e betro kken. De positie van
het hand elshui s was mi ssc hien wel de minst
aanl okk elijke. aange /.ien zij moest sc hipperen
tusse n belange n van all e betrokk en partijen. Al leree rst waren daar de obligatiehoud ers. Veel
wedU\ve n belegden hUil geld in obligati es op de
Wes!. /! Daarnaas t bevo nden I.ich onder de inves teerders vee l handelaren. rent eniers en an dere rij ke lieden. Uit hun midden werden commi ssarisse n aan ges teld di e di ree t contact onderhielden n. . ct het hande lshui s. u Indien COIllIllU ni cati e lUsse n direc teuren cn de overi ge
obli gati eho uders nodi g was, dan gesc hiedde
deze door midde l van ann onces in de kran!.
Hoewel er vee l anim o was voo r obligaties . in vestee rd en de hand elshui zc nlli el l.clden ook eige n ge ld in de plantages. Dit go ld ook voor de
dri e in dit artikel behandelde handelshui zen .'i
De planters waren ee n and ere partij . Vanwege de hoge verwachtin g di e men had van met
name de ko ffi ec ultuur. toge n va naf 1750 vee l
pl ant ers naar Suriname om snel fortuin te maken. Ove r het al ge mee n deden over deze planters ni et al positieve ve rhal en de rond e: l ij zouden ruw. slec ht onderweLc n. twi stziek. onzedelijk en trots l ijn (Wolbers 1861 : 172- 173).
Waarsc hijnlijk ve rpestte ee n kl eine groep het
voor de res t. Maar indien iets waar was van de
ge ru chten. dan rij st de vraag of alle beschikbare
kredi eten wel waardi g waren geïnv es tee rd . Verblind door het ge mak waarmee men geld op kon
nemen. o ntstond een ni euwe klasse pl ant ers:
bl ank en zo nder eigen verm oge n en kenni s van
plantagege wasse n. De wee lde waarrll ce de
planters zich omrin gden. nam toe . Dit bleek onder and ere uit het stij ge nd e aantal huissiaveIl dat
ee n planter onderhi eld. Ook trokk en ve le eige-
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naren naar de stad. daar was immers meer ve rlier te vinden. Voor het beheer van de plant<lge
za l ee n afwezige e igenaar vermoede lijk wei ni g
goed zijn gewec", (Wolbers 186 1: 182-20 I).
Agenten (of admini strateurs) beheerden in
de kolonie de belangen van de negotiatie. De
hande lshuize n wierven de agenten uil de groep
van vooraanstaande planters. De agenten wa re n
verantwoordelijk voor een juiste taxa ti e va n de
plantages e n registratie van de hypotheken. En
indie n nodi g werd van de agenten verwac: ht dat
z ij ee n oogje in het zeil hielden op het plantagebeheer. Dat laatste was meestal moeilijk. Gezie n de onderlinge afstanden lu ssen de plantages en dc infrastruc:tuur was ee n regelmatige
visitatie ni c t mogelijk. Daarnaast was voor vclen het agentschap icts dat ze e rbij deden. Met
het stij ge nd e absemcïsme van de plantage-e igenaren werd de rol van agenten steeds belangrijke r. Zij nam en vee l va n de taken va n ee n plantage-e ige naar over. Als agent had men het zo
slecht nog ni et. Er was geen sp rake van een eige n ri sico en de co mmi ssies waren aa nzie nlijk,
De belonin g van ee n admi ni stra teur bestond uit
ti e n procent va n dc plantageproducten. Ook
over alle tran sacties binnen de kolonie Suriname, onlving de administrateur tien procent
co mmi ss ie (Oostindie !989: 329). De mecs Le
administrateurs beheerden meerdere plantages
(Va n Slipriaan 1995: 285).
Voor de negotiatiedirecteuren in Holl and
moest de agent al s oren e n ogen van de negoLi alie fungeren. De belangen va n de negotiatiedirecte uren e n administrateurs liepen echt er
ni et altijd parallel. Niet ondenkbaar is dat de
negotiati ed irecte ure n de kos te n zovee l mogelijk wilden drukken om een hogere nettowin st te
behal en, terwijl de administrateurs alleen gebaat waren bij hogere o pbrengsten. Over de kosten van inves terin gen hoefden zij zich gee n zorgen te maken, Veel fondsdirecteuren wuntrouwde n de administratcurs. Dal blijkt onder andere
uit de vele rechtszaken tu ssen eigenaars (va n

plantages) en administrateurs (Van Stipriaan
1993: 302). Soms probeerde men dit wantrouwen te ondervangen door per plantage meerdere
adm ini strate urs aan tc stellen. Desalniettemin
hadden fondsdi recteuren vaak geen idee hoc de
zaken er in Suriname voor stonden.
Tot slot hadden de handelshui7.en in Amste rdarn nog tc maken met de zogenaamde
prise urs. Dat waren de mensen die de plantages
taxeerden. Op basis van deLe taxaties kon de
pla nt age-eigcnaar of -bcheerder kredieten opnemen. Eind jaren zestig. beg in jaren zeventig
steeg de waarde van plantages. maar deze
waardes tijging was niet altijd reëel. Ondanks
herhaalde waarschuw in gen, bleef men de plantages opwaarde re n. Geld \>,/as imme rs in ovcrvloed voorhanden en onder druk van de aanbiedingen verloren taxateurs en de agenten voorzic hti gheid ui! het oog (Quintus Bosz 1971: 1314). Of de handelshuizen hiervan weel hadden.
is onwaarschijn lijk. Op korte termijn profiteerden de firma \ van het vers trekken van len in ge n
Han zo vee l mogelijk plantages (commissie over
de handel), maar op lange te rmijn zouden ze
z ichzelf in de vingers snijden. Alleen degenen
die wonnen bij korte termijn winste n. zoa ls
agcn ten en priscurs, hadden profijt van de
ove rwaarderi ngen.
Zolang alles goed ging. was er echter niets
aan de hand. Mn<lr bij dalende win sten zo udcn
de inLerestbctalingen aan de obligatiehouders in
gevaar kunnen komen. Ncgotiatiedi recteuren
ko nd en voor klagende obli gut iehouders in dat
geval weinig doen. Zij stonden immers machteloos tege nover de dalende rendementen. Planters in Suriname maakten de ncgotiati edirecteuren zo nd ebok va n hun penibele situatie.
Zij verwachtten kredie ten voor in ves teri ngen.
In de ogen van de pianiers hadden de handelshuizen vo ld oende ge ld : zij i ncasseerden immers
hel ge ld voor de door hun ge leve rde plantageprod ucte n. De firma's keken cchter ook aan
tegen enormc lasten, waaro nd er inlcrest-
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bdalingen ~n konden niet unheperk t krediet~n
cn vtlor ... chotl~ n hlijven gcven. In sOlllmige gevallen betaalden lij Ic lr~ uil eigen 1.ak achter:-:.\all ige intcröthcta lingen aan obligatichoud~r~.

VOOI{ EN NA DE IH~ lIRS('RIS I S

De bcurscri , i~ van 1772/ 177J begon in Londcil
hij dl' E:I~t Ind ia COlllpany ell waaide ove r Ilaar
AIll~lcn1a\n . In de Zevenjarige Oorlog (1756176:') had Engdand lijn koloniale hezittingen
"'unllen lIitbreid~n . De EaM Ind ia Company be heerde dele gebieden e n beleggers koesterden
hoge win:--tverwachtingen. De maatsc happij
wa:-- echter niet in staat het nieuwe terrÎ mriull1lC
hehecr:--cil cn had voor dl' ve le rcorgan isatie:--..
die mct he t bdlec r gemoeid g inge n, geld moeten
lenen hij dc Bank of England. In 1772 bleek dat
de Company ni~t kon atlo . . sen ell de Bank or
Engla nd draaidl! d~ ge ldkraan dicht. De
snecuwba l gi ng rolkn: dc aandelen van de East
India COlilpany daalden, en wat leidde tot
failli . . . . elllcnten va n banken en hancielshui lcll
met b~I;tllgcn in de Ea . . 1 India Company. In de
Republiek waren Enge lse fondsen populair en
de Enge l. . c aJlnuït ci t ~i1 bepaalden in belangrijke
male tk Am\lCrdamse bcur:-;koers. Handebhuilen en bankiers raaktcn in problemen al. . gevolg van dl' J...nl!r..;daling van de Engel!.,e romben
(Van Dillen 1970: 608-616).
De bellr. . ~risi:-. van 1772/ 177:' maaktc ee n
cimJc aan de illu:-.Îe dal Suriname een wingcwc . . 1
wa ..... 111 pani~k geraakte handelaren. belegger. .
en illvc . . ICC r(krs Jlli.laktcll aa n ~praa k op hun tegoeden. En tocn blt.:ck dat cr in Suriname ni el
wcl lc halen was. Amste rd amse hand clshui Lc ll
stop ten met h ~ t vers trekken va ll kredi e ten en
vOll rschottcn. De Smin,lamse planters kwam e n
in bctalingsproblclllen ell waren gedwon gc n
hun Ill~t . . <.: !1uld beladen pi alliages voo r een lage
prijs te verkope n.
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De regenlcnlïrllla Hanncn van dc Poll &
COllip ri<.:hllc vüör de bc.ur . . crisi. . twee fondsen
op met dl' leLlc rs A en C. Beide rO[l(!....cn hedro~gen een miljoen guldcll. Zck~r-+6 plaJ1tages
hebben gcbruik gemaak t van clo.e fondsen. '.J In
eerste instantie betrof het vooral sc huldsa ne rin ge n. De beschikbare ge lden werden dus
ni et voor inveslcring,.;n e n uitbrei dinge n gebruikt. maar voor schu ldsa neri ng uI' uitstel va n
bt.:tal i ng . Door de sc huld bij Harmen van de Poll
& Cnmp onde r te brl!ng~n. konden planter~ hun
allossing uit . . teJl e n, w~lnt pas na ti en jaar moc . . t
men met de 1.111'),.;1<.11 ing beginnen. Harmen van d,.;
Poll wa . . ni e t kic . . keurig wat betreft de be . . chikbaar gc....tcldc kredielen: ook plalllagc.... die in
voorgaande jaren problclllcn hadd en mei de
interö tbC1<.1linge n kregen len inge n. Alleen op
he t gehied va n ta xat ie:.. was enige argwaan en
V(1017.ic..:htighcid IC bc~peuren. De uirectc ure n
waren I.ich bewust dat Illet de tax~ltie . .
gesjoeme ld kon worde n en eis ten daarom 'dat
cic priseur:-:. niet woone n ofplalllagien besittcn in
der scl ven divisie. rivier of ;:reecq'. " In ve rgelijking Illct het ee rste fonds va n burgemee:-:.ter
Gideon DeLHI. was de positie va n ci c ge ld hande laar ve rtxtt.! rd : de cOl1l llli ssi,.; op de IransaL:ties waS ve rh oogd en Harmc n van J e Poll &
Clll1lp profiteerdcn van de illleres\ door Les procent (van de planter. . ) te vr:Jgc n en vijf procent
(aan d~ ob lj ga ti ehollder~) uit te betalen. Dil verschi l diende 0 111 o nve rhooptc gebeu nen i. . sen op
te kunnen vu ngcn. Door he t grote aantal planlt::r. .
dat gebruik maakte van de fomh.en va n V;'11l de
Poll. wa . . 1lt:1 1IIlw;tar~chijnlijJ... dat til; dirc<.:teu ren overzicht hadd en op het functioneren va ll tk
plantages.
In vergel ijking met Harmen va n Je Poll &
COlllp verstrekte het hande lshui s Luucn & Spc<.:ial op bescheidelI sc haal kredieten êmn in totaal
Icstien pbnlagcs. Elke lening met de hijbehorende voo rwaa rdc n li ete n zij bij dc nOlaris vastlegge n. l " Daardoor hadde n Ludcn & Special
ve rmoedelijk lll~~r overzicht. maar Le handel-
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de n ni c t a ltijd eve n voorzic hti g. Oo k zij li ete n
zich meesle pen door he l e nthou siasme waannee
me n ge ld besc hikbaa r ste lde. Want ondanks de
be nodi gde papieren. guve n zij ee n lenin g o p
plantage Akk erboo lll ·dan a lzo de geJ"JlIresseerden (o bligati eho ud ers) verlangende zijn na de
akfen van deelge vin ge n' .17
Lever & De Bruine. he t hande lshui s dat de
plantage-eco no mi e het best uit eigen ervarin g
kendc. ri chll r net zoa ls Van de Pol1 een fond s
van ee n milj oe n g ulde n Op.IX Het probeerde he!
e ige n ri ~ i cozovcc llllo ge lij k te bepe rk e n. Mochte n de di recleuren door ex tra o nkoste n of 'onverhoopte toevall en· ni e t in staat zijn de zes procent re nte uit tc be t ~d e n . dan LOUna overl eg met
de co mmissari sse n he l uit te beta len bedrag
wordc n vastges tc ld . IY Voo rt s gaven Lever & De
BruÎnc duide lijke instruc ti es aan hun age nten in
Suriname. Van he n werd venvac hl dat zij de kredi e twaardi g heid en dc doc llme nte n van de planlage-e igenaren goed control eerd en. Naast he t
fo nd s van ee n milj oe n ste lde Lever& De Bruine
ook afzonderlijke leningen aan plante rs beschikbaar.
De dri e hande lshui ze n be hee rde n niel alleen
de doo r particuli eren be legde ge lde n. maar had den oo k uit e igen zak voo rsc hotten ofobligati es
uit staan . Daarmce was hun betrokkenhe id meer
dan all ee n het veilige 'van gen' van de cOlllmissies. Met hCI inSlo n en va n de beurs we rde n ze
dubbe l getroffe n: hun ve ilige lucrati eve commi ssie hande l sto nd o p de he llin g en wellicht
konden ze naar hun e igen geïn vesteerde gelden
fluit e n. Dc dri e hande lshui ze n ko nden ni et an de rs dan conclude re n dat de ooit zo hoge verwachtin ge n ni e t loude n uÎ[komen. Zowe l de
hande lshui zen (firma 's) al s de be leggers hadden
zic h laten mees le pen door de spec ulati e koorts
e n geen oog ge had voor de proble me n die de
exploitatie van de koloni e met zich meebracht.
De ha nde lshui zen sto nde n na 1772/177 3 voor
de ke us: de door he n ve rkredit ee rde plantages in
excc uti e brc ngen 0 111 zodoend e te va nge n wat er

nog te van gen viel. of in de hoop op verbelering
toc h doorgaan mei de explo itatie.
Harrnell V<.I1l de Poll & Camp had vooral aan
koffi e plantages kredi ete n ve rstre kt. Als gevolg
van een dalin g va n de koffi eprij s li e pen dc re ndeme nte n VWl koffieplantages e norm teru g.
Voor de direc teuren wa s dit rede n hun vertegenwoo rdi gers in Suriname de opdracht te ge ve n
strenge r toc te zie n op de plante rs. Zij vermoedden dat de e igenare n plantageproducten in de
kolonie ve rk ochte n in plaat s van naar Holland te
sturen. Indi en de plantcrs dat deden, moc ht en
agente n va n Van de Poll tot exec uti e van de pl3nrages overgaan . Voo rde obli guti ehoud ers van de
fond sen lette r Aen C wus het resulfaal uilermat e
negati e f. Ware n de 25 plantages in 1770 same n
nog 5,5 miljoe n g uld en waard. in 1790 was dit
gedaald to t 1.8 miljoen gulden ( Van
Stipriaan 1993. 227). Na 1776 ontvingen de
obIigatie ho ude rs nÎ elmeer de toegezegde vij I" of
zes proce nt. Twee jaar later begon Van de Poll
aan de afloss in g. ( Van der Melden 1904. 534535) Van de Poll probeerde zoveel moge lijk van
de plantages af te kome n: door ve rkoop of door
de negot iat ies door ande ren ove r te laten neme n.
De plantages brac ht en IIHt ar eell schijntje op van
wnt ze oo it waard werde n geacht te zijn.
Obligati eho ud ers kregen dan ook mee stal ni et
hun geïn vesteerde bedrag te rug. Jn het heg in
van de negentie nde eeuw besloot de firma de
o \o crgebleve n Ilegotiati es om te zellen in
aande le n fond se n. (Van Stipriaan /99. 227-228)
De firm a Lucle n & Spec iaal ontde kte al sne l
de voo rde le n va n ee n aande le n fond s bo ven di e
van een negotiatic l"o nd s. De obligatiehouders
we rde n aa ndeelho uder!'; e n pas al s er win st werd
gemaakt . kregen zeee n uitk erin g.~o Vooral voor
de plante rs was dit g un sti g. Zij waren nu verlost
vall de hoge inte rcst. Voord e handel shui ze n was
dit ook ec n goede o plossdng. want zolang de
plantages producee rde n. konden zij hun
co mmi ss iehande l volho ude n.
Leve r & De Bruin e probeerde n.a cic bc urs-
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cri s is 7,oveclllloge lijk plantages te verkopen. 2 1
Verm oede lijk baseerd e het hand elshui s dit besluit op de res ultate n van voo rgaande j are n.
Plantages waarvan de laste n hoge r ware n (bn de
bate n. probee rde het van de hand te doe n. He l
wilde het kaf van he t ko ren sc he ide n. Voo rt s had
he t ce n aanta! plantages ove rge no men. He t behee r daarvan li e t he t hande lshui s ove r aan door
hen aanges te ld c admini strate ur.
De be ursc ri s is betcke nd e ee n kee rpunt. Vee l
plantages we rde n verkocht e n de e ige nare n
keerden terlI g naar Ho lland . Admini strate urs
behee rd en voo rt aall. namens de afwez ige e igenare n o f hand e lshlli zc n. de plantages. Slecht lo pe nde plantages we rde n vce la l al s ee rste verkoc ht. De be ursc ri s is had daarm ce een sc hi ftin g
bewerkste lli gd tu ssen re ndabe le e n o nre ndabe le
pl antages .

VERKIA\ RINGEN EN CONCL US IE

Dat de be ursc ri s is ee n kee rpunt bete ke nde in de
ve rwachtin ge n te n a::H\7.ie n va11 de koloni e S uri nam e is mee rdere mal e n gezegd . Of de be ursc ri s is de oo rzaHk va n de eco no mi sc he te m gslag
is. is di sc utabe l. All e teke ncn wij ze n e rop dat de
ziekt esy mpt o me n al lange r aanwez ig waren.
maar de g rot e ve rwac ht in ge n maskee rd en of o nde rdrukt e n het zie kte bee ld . To td[lt de beurscri s is de zie kte bloo tl eg de.
Vo lge ns Van de r Voort ( 1973) en Van
Stipri ,wn ( 1993) w as het ncg otimiesyslee m bij
voorbaat ged oemd te mi slukk en. aa ngez ien
mcn gee n aand ac ht had voor de rcproducti cfacto r van de plantages. De hoog te van de lenin ge n was gebasee rd o pde waarde van de plantage
e n ni e t op wa t deze opbrac ht. In de archi e ve n
van de drie hand elshui ze n blijkt dat z ij ind erdaad we iJli g aandac ht hadd en voord e produ cti e.
Ec n van de we ini ge zak e n die ze control ecrd en
was de ·prismÎe ·. d e waard e van de pl ant age.
Het onderpand was be lang rijke r dun de

2R3

productie. waaruit cind e lijk de int e rest e n ~In us 
s in g mee betaald moes te n wo rd e n. A ls de
hande laren krit isc he r ware n geweest. hackk n zij
dit kUlln e n z ie n. Indi e n a ll e kredi ete n ware n
aangewe nd voo r in ves te rin ge n e n uitbrei din gen. hadde n d e in ves tee rde rs we lli c ht we l
ee n goede be legg in g gedaan . m,1;! r dit was ni c t
he t geva l. De dri e hJ nde lshui zc n steld e n met
na me kredi ete n besc hikbaa r voO!" recds met
sc huld en be lade n plantages, di e I.od ocndc hun
afl oss ing ko nde n uit ste ll e n.
Ni et a ll e plante rs haal de n slec ht e re nd ement en. De res ultate n van de plant ages Mo n
Bijo u (ko ffi e) cn Roose nburg (s uik e r). bes tu dee rd d oor Oos tincli e. ware n we l vo ldoe nde om
de lasten te beta le n. Maar dan moes t oo k all es
goed gaan . De plantage econ o mi e ve rt oonde
ec ht er - zoal s Ooslindi c o pme rkt e - te vec l
zwa kk e pl ekke n 0 111 d aarvan uitt e kunn en gaan.
A ll e ree rst ko nde n dc plante rs niet prufit ercn
va Jl de vrij e markt. Z ij ko nd e n vrijw e l all ee n in
Ho lland hun goed eren o p de markt bre nge n. Ze
krcge n daarvoor gee n minimumprij s garanti e.
De prij ze n van koffi e e n suik er vo lgde n dc internation a le prij Le n. In de jare n zeventi g d aald e dc
prijs van ko ffi e e no rm : mede al s gev ol g vall
co nc urre re nd e ko tfi e uit de Franse ko lo ni ë n. Dit
ve rktaan d at vnoral de ko lTi e planli.1ges in beg in
j are n zeve nti g in betalin gs pro ble mcll kwam en.
De re nd e mc nt e n van cle plant ages kampt cn
naast dc negati eve e ffec te n va n het Hl l: n.:anli listi sc he be le id va n Ho ll and oo k met vele
o nvoorspe lbare produc ti e fac to re n.
De belang rij ks te ' producti e fac tor' was de
s la vc llmiJc ht. In d e jare n vij fli g nam hel aalHal
plantages toe net zoal s de grootte van dc pl ant a·
ges. ma ar voor het bewe rk en va n dC/.e ex tra
gro nden waren sla ve n nodi g. De slave npo pulatie ve rtoond e ec ht e r ee n sterft eoversc hot. De
toene me nd e vraag nJar slave n slll wde de prij s
op. Vee l kredi ete n zijn d an oo k ge bruikt voo r de
aankoop van slavc n. SO Ill S o m het bestaand e
we rk te kunn en blij ve n ve rri c hte n. so ms om uit
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Ie breiden. Door de krell iclcri sis stokte de aan-

bij: " zijn dc vade r/anderen die e r bij lijden'

voe r va n slaven. aa ngcL.ie n de plante rs e n han de lshui tc n ni et aan dc betalin ge n ko nde n vo ldoen. Hers te l va n de plantage-eco no mi e we nJ
daarm ee be moe ilijkt. De s la ven waren oo k ;n
een ander opzicht een ri sico factor. Wegge lopen

(Va n der Voo rt 1973: 17 1). De plant ers in de ko-

slave n. Marrons, overvielen en plunderden
pl antages. De strijd tegen de Marron s kosll e

vee l ge ld . Zowel de firma Van de Poll. als Leve r
& De Bruine moesten plantages in ve rk oop
doen nadat ze wa ren overvallen en ve rwoest
d oor Marro ns.
Verder kan me n z ich afvra ge n or alle planters we l eve n be kwaam ware n. MeI be hulp van
de verstre kte kredi ete n d ie men zo makkelijk
ko n krijgen, togen vc le planlcr.... in spe naar Suriname om z ich o p cl e ko ffï elee lt te werpen. Hel
type pla nte r ual zic h o p d e ko flie sto rt Ie, had a ls
doe l s ne l rij kd o m te vergare n. Lan ge te rmijnbe le id kenden deze pl a nters blijkbaar ni et. aan gez ie n zij ove r het alge mee n gee n moeitc deden
IC in ves te re n in dc koffi ec ultuur. met uitputtin g
van gro nd en al s gevo lg.
De beursc ri s is en de vrijw el ge lijktijdi ge
neergan g van de pl antage-econo mi e ware n mo ge lijk minde r een kwesti e van oo rzaak -gevol g
dan al ge mee n word I CJa ngeno men. maar eerder
ee n sam enl oop va n o mstand ighede n. Factoren
die de pl alli age-econo mi e (negatie f) beïnvloed de n. zoal s Marro ll a an vall en e n uitputtin g van dc
g ronde n. sto ndc n los va n de hande l e n economi sc he situati e in de Republie k. Wal be lreft de
slave naan voe r e n de prij sont wikkeling van
plantageprodll clC li wa!'; de plante r afh ankelijk
van de s itu ati e in hct mocderl and . Het s pree kw oord 'een ongeluk komt nooit allee n' gold zeker voo rde be lan g he bbe nde n in de Surinaamse
plantages. De be urscri sis e n het tekort aan re nde ment e n ware n in eerste instanti e vooral ee n
probleem voo r de fïrmadi reC teuren e n obI igati ehouders. Althan s uat idee leefd e bij de be langhcbbendç n in Ho lland ' de res pecti eve
in wou ndcrs va n S lIrin;.)Jnc va re n er ni et kwalijk

lon ie hadde n ande re zorge n. te we len dc
M arrcm aanvall en en de hoge lasten die zij moes-

fen opbrenge n vOOr de strijd l ege n de Marrons.
CO NCLUS IE

Uil mijn o nde rzoe k naar hel re il e n en ze il e n van
dri e hande lshui ze n blijkt dat z ij in ieder geval
ni et uit waren o p het o pstrijke n van commi ss ie
e n daarbij evenmin de belan ge n van de
in vestee rde r ve rw aarloosde n. Het fe it d at zij
zelf oo k in ves tec rde rs ware n. maakt deze ve ron d erstc ilin g abso luul o nho udbaar. Door ze lf obligati es te ko pe n e n door het uitgeve n van ex tra
leningen! vaa k uit e igt: n za k voorgescholen. \Vure n hande lshui l.e n nc t al s de o bli ga ti ehoude rs
ge baat bij een goede voortg an g van de pl ant ages. De besc llUl d ig in g dat hande lshui ze n o nve ranI woorde lij k o m spron ge n met de door he n ve rstre kte le ni ngc n is voo r deze dri e hande lshui ze n
o nge fund ee rd e n o nt e rec ht.
De hand e lshlli Le n hebbe n we l op te ruime
schaal e n te makke lijk kredi ete n ve rstre k. Er
was du s wel deg elijk sprake van overin vesterin g. zoa ls Emmer ( 1996) a l aan gaf. Ve rmoed e lijk he bben ook o nhetrou wbare pl ant ers en
o nrend abele plantages mee kunn en prolite re n
van de kredie lbesch ikbaarste llin gen. Z ij zo uden het geld ni et he bben gebruikt voor atlossing
va n schul de n
uitbre idin g e n verbe terin g van
de plantages, maa r ter voo rl. ie ning va n hun lu xe
leve nsw ij ze. Dat d e hande lshui zen zo vee l e n LO
makk c lijk ge ld besc h ikbaar ste ld en was een di rec t gevolg vu n de enorm e belan gs telling voo r
o bli gaties in de Wes t. In de Republiek hee rstc
e ind jaren zesti g e n beg in jare n zeve nti g ee n
g root optimi sme wat betre ft investerin ge n in
Suriname dat men bew ust or onbewusl de ogen
s loo t voo r moge lijk e ri sico ·s.
Me n kan zic h afvragen o f de hand elshui ze n
hi e rvoor vcrant woord elijk geste ld kunne n wor-

or
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den. De planters wÎsten als gee n ander hoevee l
hun plantages opbrac htcn en jui st zij moes ten
beseffen ual de laste n van de lening de pl anwgeinkomsten overtroffen. Het was voorde finn a's
vrijwel on moge lij k g,ocue cont ro le uit te oe fenen op de planters, hun planta ges cn de inkomsten. Zij moes ten dit ove rlaten aan aangestelde
ad ministrateurs. maa r uit de archieve n bleek dat
de band tusse n negotiatiedirecleuren en admini strateurs ni et altijd op vee l ve rtrou we n was gebasee rd.
De pl anters di e eell lenin g bij de dri e handelshui ze n hadden a fges loten, moc hten zich gelukkig prijzen. Voor zover bekend hebben zij
gee n enk ele maal de planters lot op het bOIuitgekl eed. Doo r de plantages ove r te nemen, wa ren
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de planters we li sw a ~lt· hun inkoillsten kwij t.
maar niet al hun bezittinge n. Velen hadden ook
hun pe rsoonlijke bezittinge n en di e van hun
vrouw als onderp and aangeboden. Het verli es
we rd op de obli ga tieho uders afgewe nt eld . Door
ve rk oop va n de plantages krege n zij we l c:c n
J ee l va n het ingelegde: ge ld teru g. maar gedurend e de loo plijd ont vin ge n LC ze lden de beloofd e vijf of zes proce nt rent e. In ve rge lijking
met dc ve rli eze n va n de planters e n
obligatiehouders. vielen di e van dc hand elshui ze n mee, Het ve rli es vall vomgesc hoten en geïnvestee rd geld ko nden .t: ij met cic win sten van de
cOlllmi ssiehandel co mpenseren. Maar oo k voo r
hen blee k SlII'iname ni et hel ve rwac htc winge wes t te zijn .

NOTE N
I . Dit dl<l<ll is at1-omslig hd !lolarieel archief (NA) 12. 16.U-J. vanlK,t GerncerHeardlil':f Am~tl'rd;Hn (GAA)
2. Dl' infnrmatk \'il(l1' dit arti\..e] i~ g('ba~e('rd (lP ecn ~tudie V:Hl l11el n:HHe notariëk an:hil."\ el1 \,1Il dl' dril' haJlud'hui/erl.
aaJl!!e\ ukJ l!le l fHJlli lie:ln.: hievl'll e\1 an:hid'slu \..kcil hl."lreffe ndc SurÎn:lnK'.
3, De !lrij/èn V:1Il koffie (in (l'nt per kg) W;lren :iI~ volgt: 1765:7'8. 1767:9-J.. 1769: IO-J.. 1771: Il O. 177.10:7(1.
1775:56. Dl' ~ui\..l."rpri.i/en waren ah vo lgt: 1765:.100. 1767::10, I 76lJ:.'\O. 177 \:3-J.. 1773:30. 1775:.12.
-J.. Dl' KfJO{JII1//II. r~(hij"/'(/gf'!lII'11 tI/J!JOill1' 1'(1/1 Nr'/' dal/dl' ~(J(/pl/(lI1dd C'/I :ü' I'(/{/"I. ul'l'l \ I t 17(19). p. II ,Î- I I-J. . ' .. dat lil hier
nict in tijJ" in \'!lpf/ ien wind. deeLe 10 grlJotc en bijna nllg :l l1 eèn bloeiende ta\.. un/('~ \..{)uplwnuei elHHlhk/e l.',11llIllefl'il'
tcn laa~tcn tcn cl'ne m;wl loude hebbt'n koulllcn tc "cr\lallen I."n ue pl:lI1ter... gcnoud/.aa\..1 IlllllJcn lijn gl'ra:l \..t hUllnl'
prnduklèl\ inde colol1ien lil wel ,wn Je Engcbcn te mueten verkopen :lls aa n tk Hul lallderOlll llla:lrdè Iwu)! te prij/cn Vililf
dCl'/e hUllnen Pfllll uk tell llla\..cn ( .. . ) omlTlaar aan eOlHan ten ofbe('~len cn vooI'l~ :lan hlom nf meel en verdere ee tW:l:lrl'l1
tc \..l1mell. waankm!" niet allecn (lilLen I..oophi\lllkl en navigilllc.l11a:I1·I.e l r~ des J,IIlUSl'n "ad in\..ol11en l'lln~i(kraht'l/()udcn
\ I."rmindenl Lijn ell .J.ul\..s l11enig arheidsmanl'll wcr\..,;:aam burger lijn he~taail/o u hebben dot' n tenÎC t loopl'll'
5. De hande laren lie ten hun s;1111cllwer\..ing IlllwrÎec! \'astleggt'IL In dl' Ilutariëk a\..h~n wt'nl vCflllt' ld "om we l\.. dee l IJl'
jlt'rel' nt:lgl' Illcn deeln;l!ll . Voor Harnlan \':ln de PI)]I & Comp. lil' Nil!arie lt' A\..tcn I 277~2/1 3. J27-J.2/ IJO ell I ::!751 /1 1.1.
Gemeentt'arehie f A llh tcn.bm.
(J . Vnlgl' ns Van dt'r VO(l!'1 war!! n in iCller geva l 65 h:IIl(ll'lshui/en helruk ke n bij ncgoli:tlie~ aan Surina:llllse p lanters.
7. Or het tUppUlll. \77G. h·,HJ. men, an ui t h .... lllloederialld Lfl'll kleine Le~ miljllen gulden he~l·hi\..baar göleld aan planter~ in
SUrill:l111t'. Uil : Akx V:lIl S tipriaan ( 1993: 2 1(J).
H, Dt'/e gegc, en~ Lijn gebaseerd op notariële arehievell en Elia)'. \ I l.>(ü).
IJ. DeLe inf,wmali!.: i, gl'vonckn in IK'I famili .... arl'hid van de fami lie L udt'n WA, 92~. Genre .... l1Ieart·hil'f A llhlertlalll) 1."11
:lfl\llll~li~ uit Elia~ ( 1963: I(7).
IIJ, Gemeentearchief A lllslèrdalll tGAA). NOlaridc Aklen (NA) 1273 1/1. 765.1o/R I(J. 11.l-W/-J.9U. I0559/R7-J. . J()53-1175S
I L Oü"Ümlie ( 1 1)~9: :156). Uit een lijst V;1Il ()b l ig;lIiehoude r~ van dl' Rllllerd:ullse tinll :J Hudig. i~ ollgeveerde he lft van dl'
oh liga tiehouder, weduwe. VO()gu of mej uffrouw. Mell he~ehouwd(' de We~ t · l ndi"d'c planta~es ah een 'eene goed\.' eJl
~lllieJI" gdJhcll'gging. oo k VOUf Wed\l\\ en ell weeLen' (llÎt : Benjamin ... 19:!2: 570) .
I::!. De Cmlli1 Luden en Spceialllntecrde vrij nauw \..e urig de obligatiehouders dil' Lich bij hun hall(kbhui~ :tanme\ue!\. VIIIll'
Iuver 11111gelijk i... bij dl' namen de heroep en functie opge/nchl (I n \1otaricle aro,: h i~ven. pl1onl' r regi .~ter~. ondertrouw.
registers . Elias: Dl' Vrocd"l.'hap. Oldl'rwel t: Ko h ier van per~\l n cd Quatis,l tie te Am~ t l'1'dal11 o\'er het j;jar 17-J.2. Naal11n:gi~tl"r van a lle hccren kooplieden der slad Am~tl'fd;lll1. 1766. 1790 \.'11 1792.
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Sylvia M. Gooswit

Geen bos gerooid, maar een boom geveld
Een kwart eeuw EBG-zending onder Javanen
Surinam e, J 909-1935, deel 2

I

Illlel ,'orige 1)J"fwdc/:l!,Cllleelllt' ill de periode
If.J09- /9J5 1)(J ,~ in ,t!(, 11 il1 I/Cl wak sielde de
,)'Urillaalllse .Il11'fII/e1l Ie INkerclI. l il dil l'l'ITolg arlike/ :01 iJ.. illgallli 0l' dl' ,.,.mlg 11'(1(/1"0111 IW ('Cl/
kll'(fr, (-'el/H' J..erslnlillg ., In·/u .\" ee" Ira(r"mcellf
\"(111 de .Im 'l/lll' /l il/ Sf/ril/llme ;Jch lOl fidmam ' ·011
de hroedergemeellte hei((i lateI! dOfll' II. 1 Voor
de:€' lI/lalyse lu' h iJ.. gehmiJ.. ~elll(/akl l'{111 (/1/11"0p%gi.w ·lw, soci%gi.w·/i(' ell ji/o,wdischl' pcrs/Jl'CficI'l'l/ : O(lIs ,'('n\"l)(l/"(I door AJ1{OIl Blok.
Amo/d [Jf/mls & l-I el"1II011 de D ijn, Norht'rI

Elia.\', Clijlord Ce(' r/ : el/ Mn\" Weher. 2

CUU"lJ KEU , I D"NTIT"IT E~ ZE L FH i\NDHi\V ING
\N EEN VREEi\ tDE CONTEXT

Om cnig:-./i lls l idu \c h. rijgen op het beeld dat
gesc hcl:-. t wo rdl van eh! It.:dc lijke toc:-.lan d va n de
J avaa n .,~ contraClîJ rbeidcn. p as~e re n een aa mal
1ll0 l1l cn t t.!11 en ac\ivi tei tl!n de n::V l h.::.
A lk n::c r... 1 de we rvi ng. Hel wc rvin g . . bc le id
op J'lva cOIh.:t.:ntrcc rdc I.ic h VOO I11 i.lll\clijk op
jonge ongehuwdc n (Van Vo lle n hove n 19 13: 30JJ). Dat bc tekenuc dat werve r:-. gee n gezi nn en
maa r individ ucn 11l0t.!:-.tCI\ contr ac te ren. 111 ee n
Ja vaanse co nt CX I leverde d it be le id voor Lowel
werve r~ als aspirant-cont racta nt en pro blemen
o p. Ee n tijdelijke emigratie-age nt in Semarang
zag a ls g rot e hin ek rni ~ bij de we rving: ' ... dat
ge hu wde n me i kind ere n le lde n of noo it zijn Ic
bewegen om naar Surin amc te gaa n. omda l de
'TOUIl ' "(// 1 eeu

cou/meI IIlO('f

gehuwd paar }'OOl" Suriuome ook
sluiten, terwij l van dc gehu wden

()so. TrjdschrUi

'·001"

In

voor Dc li de m an alkc n co ntract tcekc ll[ e n bovend ien Lh; wcr\'L'r~ niet Illcde w il len \Ve rk cnl ü!
Je ll<lnwcrv ing van gehu wde n met ki nderen
voor Surin ame. omdat dc k;lIls Ice r groot is. dat
of dl' man. o r de vrOuw. o f een de r ha lf vo lwasse n kind ere n wordt afgckclln l en bijgevolg he l
ri !-. ico voor de n we r ve r lee r groot is' ( Hoe ft c
1990: 5~).
In de J av<lan~c ~al11L'nlev ing ontleent ec n
volwassc.:11 in di v id u I l ijn of haar id entiteit in
cer~te ins ta lll ic aa n hel gCl in waa rtoe hij o f l.ij
bclmDrt. Ui tv]ncise l hi ervan is clal hel indi vidu
op eigen hou tje geen bl:s lis:-.ingcil neem! (zic
oo k Gooswit 199...J. en 1(97). Door hun dage lijks
vc rlx lal Clllloll -vc rb .JiII CO I1lI11 c nlaar zorgen gelinsk:dc n c r VOO r dal het indi vidu 7ic h aan dc

heersend!..! normen hnud L Dit leve nsli.tngc hij :-.Iure n nee mt eh.: vorm aall v;l n een 'edu('afiOIl
1'(' I"11/(/l/ellle' (Gee rt I I t)ó I: 5: Mulder ! 97K:
69):'
De individuele we rving van ee n aspirant ·
<:o l1lra<: I<l 11I wa:-. gec n cenvoudige Laak. Dat had
"lllc:-. lc nwke n mei de op voedi ng. Hel indi vidu is
moree l /wa k. ,c hrij n M ul dc r ( 1978: ~Ó ). O mdal
een individu nu ce nm.,al eC Il ste rk e ne ig ing verloo nt l ijn dr ifte n e n e mo lies te vo lge n moet hij
of l.ij s tre ng geco nt rolee rd wo rde n doo r dc sn·
ciale o mgev in g, te beg inne n door de gez in slede n. Ge/j ns leden e n ande re lede n van dc direc te
socia le omgev ing beoo rd e le n hel ged rag en oefe nc n p ress ic uit I.odat he l indi vidu z ich goed
gedraJgl. . An ind ividual's lifc should bI..! publi c
and cOllt ro llabk', heslui\ Mulder. Belangrijk e
nonnc n die wo rde n aan ge lee rd Lij n vormelijk

Suril1aall1se lita/kllm/e, Lettcrkullde, ( 'u/lUur el/ Geschiedenis 1/ (!): :!89-3fJ4
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gedrag. be heer... ing van de ge laatsuitdrukkin g
en li chame lijke ze llbeheersin g, althans wat de
hogere echelons betreft. (Geert z 1976 : 247). In
de Ja va an se do rpss<lmcnl ev ing word! dil vertaald in res pec t tege no ver o ud eren. behoedzaamh e id fegenove r vree md en in hel al gemeen
e n de be re idheid zich Ie ho ude n aan de gebruikelijke hulpverl ening aan buren (Geem 1961:
114: Koentjaraningrat 1989: 11 5).
Hoe was het mogelijk dat er dan toc h indi vidue n werden gecontracteerd ? lsmaë l noe ml
ee n van de be la ngrijk ste redenen: ' De zekerhe id
dat men zich door be paalde hande lingen het leve n in de e igen o mgev ing onm ogelijk had gemaakt was de g roo tste prikke l die he n tot e mi grati e kon bewegen' ( 1949: 88).
Maa r ni e t all een o m deze rede n e mig reerde n
vooral j o nge me nsen. Si nd s het eind van de nege ntie nde eeuw begon Java vo l te raken . De toenemende bevolkin g ko n all ee n maar e mplooi
vindcn in de landbo uw. He t ge volg hi ervan was
een mini aturi se rin g va n het areaal per landbouwbedrijf. wa ardoo r werkloze jonge landarbe iders gedwo ngen we rd cn rond Ie tre kken op
zoe k naar we rk. o nder andere op suik erplantages (Breman 1983; Geert z 1963),' maar dus ook
al s contractarbe ider.
Ex-contractante n gaven vaak al s reden van
mi g ratie op: be toverin g. Gez ien de soc iale contex t waaruit de jo nge COntractante n kwamen is
te begrijpe n dat de indi vidue le we rving al s
beto ve ring o f al s een overval er vare n werd. Dat
ze zich zonder familie te raadpl egen hadden la{en o verhalen Ie vertre kke n. kon all een als ze
(ni e l in fys ie ke zin , maar door o verre dingskrac ht ) 'overvall e n' en gehe rse nspoeld waren ,
Getui ge ni sse n over de wer ving w ij zen hi erop
(Suparlan 1976: Verh ey & Van Westerloo
1984). A chteraf gezien is het niet anders dan
me nselijk dat zij de redene n di e (ol hun mi g rati e
hebbe n ge leid hebbe n ge myto logisec rd ,1:l
Ee nmaal in Suriname aan gekom en moeste n
zij hel hoofd bieden aan allerl e i aanpass ings-

problemen. De meeste contractanten di e voor
Su rin a me te kende n. wisten ni et goed wat hen te
wactll cn sto nd . Wat ' poe nal e san ctie' betckende. ondervo nden ze maar al te gauw aan den

lij ve. Voor hun gevoe l waren ze in ee n soort
concentrati ekamp terechtgekomen, want ze
mochten niet zonder toes temming de plantage

ve rlate n. H e l gevo lg was dat sommige Ja ViUlIt.. C
contraCl.arbciders van cl e plantage weg vluchtlen
(Verhey & Van Wes terJoo J984: Hoef te J990 :
58.84.88, 120 noo t 20) -'

lede r moest de c ultuurschok op z ijn afhaar
e igen wij ze Ic bo ven komen. Deze cultuurschok
le idde ni et alleen t a l ecnl ctle rlijke vlucht. maar
nog vee l meer lOl een fig uurlijke vlu cht. o.a.
door werkwe igering (Hoe f te 1990: 58, 88).
Door het sc hro melijk te ko rt aan vrou we n,
voora l in het beg in , duurde he l lang voo rdat
s prake ko n z ijn van een normale samenl ev ing
bestaande lIjl re latie f stabi e le gezi nn en. Vro uwe n zijn imme rs in de sa me nle vin g ee n be lan grijk e binde nd e facto r. Het excessief gokke n zou
ook een gevo lg kUllll en z ijn van hel te kort aan
vrouwen . Want het z ijn de vrouwen di e in een
no rmaill fun ctione re nd e Javaanse sam enl e vin g
het ge ld behe re n.i! Ni et all een het vrouwentekort bele mm erd e de ontwikkeling van een
norm ale slru cluur in de Ja vHanse sam enl ev in g.
Hel feit dat o pde boo t fi cti eve verwantschappen
(ja)i) o ntstonde n maakte de zaak nog gecompli ceerder. Manne n van dezelfdejajieigende n z ich
het all eenrec ht toc o ver de vrou wen van dejaji
(Suparlan 1976 : IJ 9- 120). Gevechten tu ssen
jaji's bleve n door het schrom elijk vrou wen teko rt dan ook ni e t uit.
Van li everl ee o nt stond in de Ja vaanse gemeenschap lOch eni ge stru ctuur. Op Java was,
zoals eerder o pge me rkt , een va n de fundame nte le norm en waar iedere Javaan zic h aan
moest houden dat hij iedere oude re zonder meer
met res pect bejege nde. Dar begon al ÎI1)<et gezin . Ee n kind moest de o ude re broer of zus res[Jee llonen. Het probleem in Suriname was ec h-
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te r dm he t lee f! ijLlsve rsc l1i I tu sse n J e COl1\ractante n nie t e rg g root was. Bove ndi e n beg int voor
Ja van e n ie mand pas ve r na he t 30ste leve nsjaar
wij s te word e n. Hi e r kOJllt nog bij dat een o ngetrouwd pe rsoo n gee n sta tu s hee ft. Vand aa r dat al
galt wa nd e re dan de gc hru ike i ijk e c ri te ria de statu s V<l n ie mand g in ge n be pa le n. Nu we rd li c ha me lijk e krac ht we lha ast het e ni ge c rit e rium
voor he t Lic h lOeë ige ll e n va n statu s (Suparlan
1976: 120- 123). Deze ont wikk e lin g Wa s zee r
o n-Ja vaan s e n nog s teed s hee ft me n hi e r in de
Javaan se ge mee nsc h a p gee n goed woord voo r
o ve r .'J
Ve rd e r was het in .Ia va was de gewoo nt e dat
dc o ud e rs een hu we lij k rege ld e n. DeLe ee rste
huw e lijk e n e indi gde n mees tal in ee n ec ht sc he idin g. Maar in S urina me ware n tot aan 19 10 g~e n
gees te lijke n Ji e ee n hu we lijk ko nde n leg itimere n. Van Vi e utc il (in Hoe ft e 1990: 90) me ld l in
Lijn rappo rt van 1909: ' DeopJava gebruik c lijk e
hu we lijks rorma lit e it e n e n pl ec ht ig hede n he bbe n ni et pl aat s, wa nt ee n pe ng hoe loe of a nde re
e rk e nd e Mohamedaa nsc he geestcl ijk e. di e daa rbij ee n hoofd ro l ve rv ult, is e r in S urin a me ni et;
bl oed ve rwant e n hee ft he t a.s . ec htpaar te r
plaatse gewoo nlijk o ok ni e t. e nz. All ee n door
de n amb te naar va n d e n Burge rlijk e Stand ka n
me n zic h 'we tti g' in de n ec ht la te n ve rbinde n:
maar o mdat de J avaan sc he illlllli gran\e n te we ini g ontwikkeld zijn 0 111 de strekking va n het huwe lijk vo lge ns he t Burgerlijk We tboe k me t de
gevo lge n VJn di e n te beg rijpe n, gesc hi edt dit
7.eer we ini g. En al vindt hel oo k pl aat s. dan hee ft
toc h ee n zooda ni ge ec ht ve rbint e ni s voor de
cve nge mc lde Mos ii 111 la ng n ie t ci c be teeke ni s e n
du s ook ni e t de krac ht van ee n vo lge ns de voorsc hrift e n va n hun godsd ie nst e n naa r la ndsgebruik ges loten hu we lij k' (Hoefte 1990: 909 1)
Dit was voor de J av aan se ge mee nsc ha p ee n
groot dil e mma . Er ware n te we ini g gez inn e n o m
rilU c le n en ande re re li g ieuze acti v it e it e n uit te
voere n. Deze we rde n op J ava name lijk voorn(l-
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lll e lijk d oor mann e lijk e gez in shoo fd e n uit gevoe rd e n bij gewoo nd. O nge huwde mann e n voele n zic h ni el e rg op hun gCIYlak bij de rge lijk e bijee nk o mste n. HUil ro l is mees ta l di e van he lpe r
(rCl\'(/lIg o f Si IlOIlUII1). Door hct gebre k aan geestc lijk e n di e ee n hu we lijk moeste n bezege le n
g in ge n Ill a n e n vro uw LOllCie r mee r bij e lk aar
wo ne n. Bove ndi e n kwam hel. o mdat c r ee n teko rt was aa n vrou we n, voor dat vrou we n mee rde re mann e n hadde n (Hoe ft e 1990 : 9 1). Ma a r e r
was oo k ro nduit spra ke va n prostiluti e. De ko lonial e overh e id kwa m aa n de im passe tegemoet
doOI" in 190X de hu w ba re lee ftijd voor Az iat e n tc
ve rl age n tot 13 jaa r voo r vrou we n e n 15 j aar
voor mann e n. He t m oc ht ec ht e r ni et baten, o mda t dc meesle kin de re n o ffi c ieel nog steed s als
' buite n ec ht gebore n ' we rde n in gesc hreve n
(Bruij nin g & Voo rh oeve 1976: 292).
De ze nd in g va n de evan geli sc he broede r gemee nt e hee ft mi ssc hi e n ec n goede insc hattin g
ge maak t va n de re li g ios ite it
spiritualite it van
J avane n. 111::lrH"jui sl cic daadwe rk l: lijk e aa nva ng
va n deze Le lldill g hee ft. I.o al s ook in Ind o ll\.!s ië
(Gee rt z 1968), ge le id tot ee n reve i I van o ude rcli g ie u/.e gevoe le ns bij Ja van e n. Me n ka n de
ni e uwe o pl ev in g van dc is lam Ji e zic h daa rna in
S urinam e mani fes teerde daaro m duide n a ls ee n
tege nbeweg in g tegen dc chri ste lijk e ze ndin g.
Bove ndi e n w\.! rd dc toe ne me nd e i.wllda c ht voO r
hel eigen mos lim-zij n gevoed door ee n constant e aan voer van ni e uwe immi g rant e n lIit hct
moede rl a nd . "In Indo nes ië', sc hrijft ISlllaëL 'i s
iemand uil de desa doorgaa ns Mo ha mmedaan
o mdat hij in ec n Mo l1amn\cdaa ns mili e u ge bore n is e n o md a t hij gee n c hri ste n is. Maar va n ee ll
we rk el ijk be lcven van de godsdi e nst is bij dc
meeste n gee n s prake' (lsmaë \ 1949: 11 8).
Uiterl ijke sy mbo len va n religiositeit wa re n
vo lge ns Bic lk e a ll ee n o p de ves ti g in gs plaat s
'J oha n c n Ma rga re th a' waar te ne mell , omd a t
J aar ee n soort ge beds hui s was. 'J oha n e n
Ma rgare th a' was ec n p l;lt1t age. d ie in 1904
ves ti gi ngs pl aats voor Ja vaan se cx.-contr ac tan -

or
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ten werd . Het is ee n goed is lamiti sch ge bruik dat
gees te lijk e n z ich rond o m een gebedshui s
(fo ll p,gar) of mos kee ves ti ge n. Dat gebe urde
ook ro nd het gebedshui s op ' Johan e n Margaretha '. Zendeling Bi e lk e tro f d aar mann en aan
di c lee rlin ge n van ee n is lamiti sche school ware n geweest. O verige ns fun geerde deze vesti g iJ1 gs plaa ts bller in de jare n de n ig a ls ee n van de
politieke kerne n van co mmuni sti sc h gez inde
Javan en (H oeft e 1990: 16).
Er zull e n in het beg in ve rmoede lijk geen
g ro te fees te n ge weest zijn, maar o ngetw ijfe ld
za lm en siljell s (kl e i nc offerande n) he bbe n nee rge legd e n slametalls (ritue le maaltij den) he bben
georgani seerd . Oo k za l men de gra ve n hebbe n
bezoc ht van o verl ede n Fa mili e lede n, Dat zijn
all e dri e ke rnrilu e len van Ivong ({gC/ma jmva ,
mense n di e ee n syncre ti sti sche Javaanse varianl
va n het is lamiti sc h ge loof aa nh ange n (Goosw it
1990:5 1-58)
Het cerste ofTic iële teken van stabili satie va n
de Javaan se ge mee nschap was de o pri chtin g
va n de Javaa n.'iC immig rant e nve re ni g in g
Tjilll Oko MoeUo (Verh effin g in o nhe il ) in 191 8
(Hoeft e 1990: 15).
H ET BEGI N VAN De K ERSTEN ING

In de tijd d al broede r Vo ull a ire (zie vori gc arti ke l) aand ac ht vroeg voor dc ze ndin g onder
Surinaam se Ja vane n, waren in Nickeri e al enke le Ja va an se cO lltracra rbeiders chri ste n ge wo rden. Deze Javaanse c hri stene n, ni e t meer dan
ee n handj e vo l, hadd en intusse n SrallalllOlI go
ge lee rd , d e Iillguap'(lll ca V"H1 Sllriname. Ande rs
dan e lde rs in Suriname werde n de Javaa nse ar~
be id ers d oor de 'gevesti gde n' , de mense n di e e r
a l woond en, ni et met de nek aa ngeke ken. Ze
werden l11 et name door de chri ste lijk e C reo le n
vri e nde lijk be naderd. lo
De be ke ndste Ja vaan uil deze peri ode is o nge twijfe ld Niti Paw iro. Hij we rd in 1909 gedoopt e n was daardoor li d van de Eva nge li sche
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Broede r Gemee nt e. Niti wa s ee n va n de we ini ge
Jav an c n di e zich sa1l1ri ko n noe men. Hij had
zic h o p Jav a in ee n p eslIIlf r cn (re li g ieus- islami tisc he sc hoo l) bekw aa md in de islamiti sc he geloofs leer. Dat beteke nd e d al hij Ja vaan s ko n leze n en sc hrij ve n. Hij was li <.: ham e lijk ni et ste rk
en verbl eef van wege zijn as tmati sche aanl eg
veel in het zie ke nhui s in Nic ke ri e. Daar maakt e
h ij ke nni s met C reoo lse le den van de broederge meent e, di e dc zie ke n kwamen bezoeke n.
De kenni smakin g met de Bijbe l is al te r
s prake geko me n in het vori ge artike l. Ke nnelijk
was Niri ni et all ee n gelett e rd, maar had hij ook
inte ll ec tue le be langs te llin g. Op de plantages in
N ickeri e - co mmuni cati e f zo vc r van Paramaribo - en vooral in COl11m ewijll c , waard e meeste
Ja vane n woonde n, was di e Bijbe l. waarva n de
bladen al s vloe ipapier ge bruikt we rde n. zowat
hel eni ge leesvoe r dat voor handen was. Niti had
geeste lijk e hon ge r en het leze n va n de Bijbe l
stilde di e ho nger en verand e rd e al leze nd zijn leve nsv isie. In tege nste llin g LOt de islam is het
chri ste ndom sterk geg roe id door geschreve n
leCll!llr. 'I sla m'. zeg t Hilli te rec ht . 'has
generall y sa ti sfi ed itsèl f with a ve rba l professio n.' (Hitti 1970 : 130 ).
Al ga u w had Niti. al s ee n soort glim . e nk ele
'volgelin ge n' o m z ich hee n verza me ld. Al s een
ec hte o nd erzoeker maa kte hij ve rge lijkin ge n
tu sr.;en de K oran en het Ni e uwe Testam ent. Hij
o nt wikkelde c hari sma als eva nge list, maar
ove rl eed lun e le j are n na z ijn kerstenin g. Niti
had a ll es in z ich om g root te groe ien. 11
Intusse n bego n broede r Bi e lkc, dl: eers te
ze nde lin g va n de Javaan se zending. in Le li ë ndaal ' marktond er zoe k' te doe n. Tot zijn grot e
o pluchtin g ware n e r gee n ' Mekkagan ge rs ' e n
nauwe lijks scillfri's naar Suriname geko me n. In
brieve n we rd telke ns wee r navraag over de
' Mekkaga ngers' gedaan. De ze nde lin g had he t
ni et zo beg re pen op deze cat egorie Javan en. Op
Java e ige nden ze zich na tcru g kee r Uil Me kk a
een hoge statu s toe. Ze gedroege n z ich al s Klf m :r
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e n stichtte n IJe.'{I/IlI'(' II~. Door hun kleding
Illaakten IC hun !'talLl~ aall de omgeving duid elijk . Er Illoe~t rekening met hen ge houJ ell
worden.
Het resultaat van het 'mark tonde rzoek' va n
Bielke W;lS dat c.:igclllijk :11 leen dl: smlf ,.i's werkei ij kc.: be langstellin g hadd en, omdat ze 'niet al leen n: lig icu s gc.:ïmcn::ssccrd maar ook cnigsLin s gc.:se hoold waren' (B iclkc. brici' '8 nov.
1912 ). De meeste Ja vanl: l1. hoewe l gee n overtuigd 1110:-. lil11 , voelden Lic h bedreigd door de
'av;:lI1ce~' van de/.e ve r~prc ic.l er v~J1 het c hri sle n<.lom . In reactic op de kom:-.I van het chri ... tclijk
bekeri ngsoffens ief gi ngen Le lich hoe lange r
hoe mec r mos lim voelen. Zelfs het luisteren
naar de Le nde ling we rd verbaal en non -ve rbaal
afgel'\ri.\ft. I.oab gebruikelijk in ecn Ja v(la nse
culturclc context. me t dit verschil dat de
afslralTers I.ich WHI hel verbal e betreft niet pub lieke lijk manifesteerden. Non-verbaal afstraffen van mede-Javane n bestond uit negeren.
Non-verbaal afstr'lffen van de ze nde lin g gebeureh.: publiekelijk door he m dc monstrati ef dc
ru g toe t(: ke rc n als Ilij langs kwam.
D E ORGANIS,mE V,\N DE KERSTENING

Een van de belangrijkste middelen waarvan de
ze ndel ing Bielke gehruik maakte om mensen te

ve rl e iden en aan Lic h tc binden. was het toe passen van Lijn kennis ViJn de Javaanse laai bij het

toespreke n va n de aspirant-bekcerlingen. Wilde
hij dit naar behoren doen. dan moesl hij tCllminstc.: v<la rdi g lijn in twee taal ni veaus: het J/g(lko
en het krallw, I~ Naar dc mening van een Javaa n
kun je namelijk niet ovc r God praten in het
IIgoko, Dat LO LI ecn affront Lijn.
Wannccrcell/.cnclc ling I.ich van de Javaanse
taal kon bedienen. WilS dat voor hern een groot
voordeel. Hij kon Ikh verstaanba'l r maken.
Maar kon hij ook al les .WIl de mense n doorgeven
clat zij begrepen wal hij bcdoelde? 'Taal is immers ni et alleen deel van ee n cultuur maar te gc-
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lijkcrt ijd oo\<.. hct middel W. larlllee dingen gezegd worden over culturele.: en maatsc happelijke I.ah.en e n verhoudingen'. brengen Hastru p
en Ovöen in herinnering (Hastrup & Ovesen
19XJ: I-l X). De problemen die bij dit laatste
:l:.pel:t van ta.l! om de h oe~ kwamen kijken
kwam Je 1c.:IH.lcling tegen toen hij chri stelijke
waarden cn Bijbcl:.c situati es in het Javaall:'
moe:.t uitleggl.!ll, Hol.! l1Ioest hij aan Javaanse
kinderen duidelijk maken wa t een steencl.et
\Va~. wanneer IC (:1" nog Ilnoit een gczil.! n had den'! Hoe moest hij heil een begrip als liefJe uit leggen'! Zij n ti.l . tlb eheer~ing van het Ja vaan:-.
W<l:-. niet lodanig dat hij ook ab:-.tracte. <.: hristt.!lijke begrippen begrijpelijk kon vertalen VOOI'
1\1enSen uit t.!cn andere c ultuur.
Dat de door~ n ec- J;.lVan('n alleen de verhalen
uit het Oude Te~ta1l\eIH konden waa rderen. is
nict verwo nde rlijk , Die verhalen namclijk. mei
oo rlogen. intrige:-. e n mcnselijke zwakheden.
hebben vee l weg van episodes uit het Indiase
Mah übhürata-epos.l l De le nd cling of eva ngeli:-.I fungeerde dan als d{llllllg. poppenspeler.
Ee n andere re(lt.! n voor de popuhlriteit van de
verhalen Va n het Oude Testament was mi sschi en dat I.ij betrekking hadde n op Abraham.
JOleL Mol.cs. David en andere belangrijke fi guren die ook in<k Koran aandacht krijgcn, Vcrh,llen uit hCI Oude Testament we rden uitgekol.c ll
met het oog op bepaalde gebeu n enissen va n hel
chriM elijkc kalenderjaar or met het oog op bepaalde gebeurlc lli :-,~cl1 in iemands persoonlijk
kven. Het Nieuwe Te:.wl11ellt is abstractcr e n
J1linder spectacu lair. Bovendien gaat dit deel
V:lJl dc Bijbel overeen persoon. die voo ral vrede
wil c.:11 gee n strijd levert. die ve rnederinge n 011clt:rgaal e n lich laat bespuwen. Een verheven
persoon gedraag t t: ich ni e t alleen ve rhe v~ n . hij
P];:I:lIst I.ich ook op eC Il ve rhoogd e troOIl. zodat
hij kan nCl:rkijkcn op de b gere echelons .
Een tw eede midd el d"l l werd toegepast 0111
dc kerstening inga ng teuoen vinden. was hel inschakdcn v:ln Jav aan se c hri~lcnen om hUil
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landgc no ten Ie benadcren. In anderhalf jaar had
Bidke de pl:mtages afgelopen. Hij maakte de
balans op. Ee rlijkh eid gebood hellllOe te geven
dal hij geen toegang had gekregen lo l de Ja vaa nse gezi nn en. Daarom had hij zich de organisatie van de ze ndin g zo gedac ht : Niti Pawiro,
de Ja vaa nse eva nge li st, ZO lf de pri vé-huisbezoeken doen e n Bielke. de zende lin g, zo u publi e kelij k, l11et sInwIpreke n. het Javaanse vo lk tot bekeren proberen te bewegen.
Bielke had goed ingesc hat dat alleen een Javaanse evange iisi zijn land genoten individueel
en opeigen wij ze kon benaderen. De benadering
aan hui s door de zendeling beleefden de
Javane n als ee n overval. In die periode kwamen
bes li st gee n vreemden zomaar en onaangekondi gd een Javaans huis binne n. laat slaan ie mand
uit ee n andere cultuur. IJ
He t straatpredike n van Bielke was ni e t zo'n
goed idee. Hi er kwam hct gebrek aa n kennis va n
de Javaa nse cultuur cic ze nde lin g duur te staan.
Straat preken dooreen Europese ze nd elin g paste
ni et in het Ja vaa nse wereldbeeld. Een gees telijke di e op straat z ijn ste m verhief en waarschijnlijk ook nog een gebaa rd e was niet alus.
verfijnd. Hel leek of hij aan sl raallon eel deed .
Het s Iraarpreken werd dus geen succes, ni et
voor het doel waarVOOr het bedoeld was. Degenen op Java die z ich met straatt o neel inh eien
waren de jam" kepam: dan sers. de rondlrekkende m"ggellgs (da nseressen) en mensen die
soortge lijke beroepen uÎ(oefende n. Zij hadden
in de Javaa nse con text ee n lage statu s (Geert z
1976: 296-3(0). Hel optreden van de zende lin g,
die s pontaan praatte en natuurlijke handbeweg in ge n maakte, maaktc op de Java nen de indruk
dal zij l11et een gek te maken hadden. of mer iemand die achterlijk was. ofmet een kind (Geertz
1976: 247). Geestelijken gedrage n zich in een
Javaan se genleenschap ingetugen. Zij neme n
kleine stapj es e n pralen niel met een luide stem.
Alleen van cle voorganger in de mo skee verwaclHcll zij (1.11 hij zjjn stem ve rheft. anders zou

hij door de aanwezigen niet gehoord worde n.
Vertwijfeld door het geringe aantal toehoorders bij zij n slraatpreken en ee n ronduit !Jo fel/ pUrim van nota bene de gevangenen. vroeg
Biclke z ich af waarom de Javane n in Suriname
religieus ni et te beïnvloeden waren. Ook wal dit
betreft was zijn geb rek aan kennis over de Javaa nse same n Icvi ng de spe lbreker. Op Java dis cuss ieerden 'gewo ne' mensen meestal niet over
religieu ze zaken. Dnl li ete n ze over aan de
sallfri 's. Die hadden daar tens lo tte voor gestu deerd. Wat de 'gewo ne' mense n belangrijk von den, was he t op de juiste manier uit voe re n van
de rilu e le n (Gee rl l 1976: 127: GODSwil 1990:

53.55). "
De bezoekjes die Nit i aan hui s bracht waren
s uccesvo ller in die zi n dal cr naar hem we l gelui sterd werd. Zij n ramÎ I ie en vrienden waren de
eers len die lich lieten dopen.
Uit eindelijk nam broeder Bielke met de
moed der wa nh oop hel initiatief o m e nkel e
c hri stenen en moslimsympathisanlen a ls arbeider in dienst te nemen. Niti Pawiro en e nke le
chri stene n lIit Nickerie woonden al in Leliëndaa l. Op deze manier werd ee n soort voorbeeld ce ntrum in het leven geroepen van een chri stelijk e gemeensc hap Y' Vanuit Leli ëndaal zou het
religieus chi.lrisma van de zendeling (en dus van
de principes vun de evangelische broeder gemeente) uitged ragen moeten worden. Maar een
kerk, waarvan de leden so berheid e n discipline
uitstral e n, za l niet ga uw groots opgezette massa le bijeenkomsten met vee l pracht en praal organ iseren. De jaarlijks terugkerende massa le
ceremo nies gehouden rondom hel paleis van de
su lt,a n, zoa ls de landbouwe rs va n Midden-Java
gewend waren. zouden in Le li ë ndaal niet ga uw
va n de grond komen. Er was nauwelijks geld 0111
de lopend e rekeningen te betal en. Niettemin
vormde Lcliëndaul. hoewe l he l geen graol ceremonieel centru m was. ee n belangrijke kern voor
dc in aantal - 0111 welke reucnen dan ook - zee r
fluctuerende pri ll e christe nen.
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De beïnvloedin g van kind erc n door het o pri cht e n van sc hol en was een vol ge nd midd e l in
de strat eg ie 0111 dc kerste nin g to~ leve n te bre ngen . En inde rdaad zijn e r acht eraf gez ic n chri ste lijk e norm e n e n waarde n via hel onderwij s aan
de kinde re n doorgegeven.
111 191 X werd in Lcl iëndaal ~e n kinde rhui s
geopend. Ee n va n cic pu pill en was de docht er
van ee n 11l0s lim gez in waarva n de vad er tot de
SlI/'ekllf I slalll (I s lamiti sche Uni e) behoorde. In
Indon es ië we rd deze ve reni g in g geassoc iee rd
Ill et de opkom st van een anti -kolonial e be weg ing di e sub ve rsi eve acti vit e ite n o ntploo id e tege n de kol o nial e o verheid. De Sarckm Islam
was de politieke tak van de orth odo x- is lamiti sch e MII/wl1IllIadiya. ee n bewe-g in g ontstaan in
191 2 in Yogyak arlao
Vanaf de jare n de rti g \ 'al1 de twinti gste ee uw
nam de politie ke be lan gste llin g van Ja van en in
Suriname toe. Ontwikkelinge n in Indon es ië
di e lllJc n al s voorbee ld. Dat wil zeggen dat in
Suriname. op deze lfde wij ze al s in Indon es ië.
politie k e n re li g ie sam engin ge n. Ee n voorbee ld
is de Pe rkoempoe!all I slmll /Il dollesia (Indones isc he Is lamiti sc he Ve re ni ging) opgeri cht in
1932. In !let kiJntoor va n deze vereni g in g hin g
ee n po rtret va n Sukarno en van andere po litiek
ac ti e ve fi g ure n in het toenmali ge Nede rland sIndi ë. maar tege lijk ertijd werd het bo uwe n van
ee n mo skee al s het al ge mene doel gez ien. Deze
mos kee. Nnbawi - mo skce genoe md. waS de eerste di e de ge bed sni s in oos te lijk e ri chtin g gcplaat st had . Dat leidd e tot ee n ernsti ge re li gi e uze controve rse . Op Ja va bad me n me i het
gez icht naar he t wes ten . Dus deed men dat in
Suriname oo k (Brc uni ssen 2001 : 15- 16). De reIig ie uzc twi st tU Ssen oost bidde rs en west bidde rs
lee rt nog steeds in de Javaan se sam e nl ev in g in
Suriname (Goosw il 1990: 49 )0 In deze lfde jare n
waren Ja vaan se cO llllllunisti sch georië nt eerd en
ac\i cf op de plantages Mari e nburg. We lge lege n
e n o p de g ouve rn e me nt s ve sti g ings plaats 'Jo han
en Mmogarelha' (Hoe ft e 1987:30 -3 1: 1990: 16) 0
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CHRt STEN WORDE N IN EEN I SL A MITISC HE
C ONTEXT

Op Ja va ware n all ee n de kiyay i (l eraar en le id er
va n ee n/1esmlfrell ). de lee rlin gen e n ex- Ieerlingcn va n ee n peSmllrel/. e n zij di e de hajj (n:! is
naar Mekka) volbrac ht hadd en int e ns ie f bez ig
met re li g ie e n re li g ie uze zak e n. Dat hi e ld in e lk
geval in dat ze de sa {cl l, het ve rpli cht e ge bed van
de mo s lims me t de daarbij behore nde voorgesc hreve n ritu e le hande lin ge n. vijf keer per da g
uit voe rd e n in de Arabi sc he taal. Onderdee l
daarv an was dat J e midd ag-sa/fil gezame nlijk
op vrijd ag in de moskee e n op and ere dage n in de
Itl lIggol' (het ge bedshui s) moes t word en verri cht Een dOl/go (individueel gebed zo nd er
voo rgeschre ve n ritu e le hande lin ge n) was altijd
moge lijk . De dOlIga mocht ook in het Javaan s
gezegd wo rd en (Gee rt z 1976: 2 16 ).
De g roep di e deze gebede n op Java trouw
uit voerde n. de ,WJ//lri' s. wa s ni e t erg g roo t. Z ij
werd al s ee n aparte g roep in de same nl evin g gezien (Geert z 197 1: 43). De mees te Ja vane n ware n aanhange rs van de agall/a j mL'(j (Jav aan se
godsdi elll ). ee n sy ncreti sti sc he re lig ie met voorname lijk hindoe- boeddhi sti sc he ge loofsopv attin ge n. In de were ld van de n gwIIlI j OIl'(f belij ders bestonde n naast SOllg YOll g (De Ene. he t
Opperwezen ) vele gode n e n geeste n. z.owe l
kwad e al s goede. In het dage lijks le ven deden de
aanhange rs van deze re li gie hun best 0111 slOll/et
(e moti e loos en ru sti g) te zijn. Dat kon allee n bere ikt worde n wanneer de I'Itkllll (harmo ni e ) van
he t individu ze lf. maar vooral van dc bULH'lniet
verstoord werd . Het organi seren van ee n
S/OIJl C flIlI is ee n van de ke rn ritu e len van Ja van e n
0111 de harmoni e van de buurt te herste ll e n ofte
handh ave n (Gooswil 1990: 5 1: Geertz 1976:
Mulder \975: Koe ntjaraning rat 1985). Behalve
de SlOll/C1CIIl zijn er voor het handhave n van de
rukuIl mei de ande r en in de buurt ee n groot aan tal gedragsrege ls o nt staan. Ee n belan g rijke regel is bijvoo rbee ld: ve rbaal e n no n-ve rbaal ni e t
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veel ruimte innemen. Daarnaast probeert hel
individu .'i/mI/ et te l ijn door z ijn handelingen af
Ie slem men aan de han d va n berekeningen, uitgevoerd door ee n dukl/ll. ee n ex perI in bereke ninge n. DeL.e dI/kUil m,lak t gebruik va n
pelul/glllI (c ijfcrmati ge berekcningen) en raad pl eeg t ook I..!c n prilllboll (mag isc he a lm anak)
(Geert z 1976: Mulder 1975: 53: GoDswit 1990:
47).
Tusse n tlegeloofshclcving va n de stlllfri 's e n
di e van de be l ijd crs va n de lIglll1l0 jll\l'O bestaa n
grote ve rsc hill e n. De kracht van de ge loof!..beleving v,<In de .\'wllrïs is groter dan di e va n
wOlIg agalllojowo (aa nhange rs va n de Ja v~w n se
god sdi c nst). De rei k wijdte va n de ge loofsbeleving va n dc wong agoll/lIj{/lI'{/ ec hter is grotc r dan die va n de ,\ 'fm,ri 's. Elk ind ividu moet het
leven accepteren zoab het komt. A lles is voorbesc hikt e n gaat zij n weg in ove ree nste mming
met de 'kosll1i~che wcl·. Het leve n beloont in
het hi e r e n nu . Bove ndi en zij n mensen ni e t gelijk . Ie mand s p laats in hel soc ial e leven wordt
be paald door zijn of haar sekse. J e vo lgorde van
geboorte e n de statu s va n het gez in waarbinnen
het indiv idu geboren i, (Mulder 1975: 63).
Me t 'kracht ' wordt de grond ig hei d bedoe ld
waarmee cl e rel ig ie u7c beleving is geïn ternali sec rd in de pe rsoon lijk he id va n de belijders. maar oo k de plaats die de reli gie inneemt
in het leve n van die bc lijder:\. Voor d e ee n is het
de reli gie waar a ll es o m draait, waar des noods
hctl even voo r gegeven wordt , De ander is minder streng in de leer. zijn ge loof beheerst z ijn leven ni et in di c mateclat hij e r zijn leven voo r zou
geven. (Geert z 1971 : 111 ). Met ' reik wijdte'
wordt bedoe ld hel g rote aantal socialeco lltex le n
waarbi nn c n re li gie uze overwegingen va n
kracht zijn (Geertz 197 1: 11 2).
Voor d e s{llI/ ri :,' staan de re li g ie uze wetten
opgete kend in cl e Koran en daar m.ag niet va n
worden afgewe ken. De rege ls van wong agama
jlll\lO zijn l11ulti - int t.:rprctabc l. HCI gevo lg is dat
er in de ogalllo jlll1'(( ve le variante n bcstaan (z ie

ook hel 311ikcl van VC lllOoij en Bakker in di t
nummer). Daarnaas( wordl in hel dagel ij kji leve n van de

\rOl/I-:

agamaj(/\w/ rekening g{ho u-

den met dc aanwezig heid van geesten en goden.
Hel is bijvuorbecl(J ve rstandi g de pril1lbol/ e n
pel//I/gl/ll - bcrckeningen te raadpl egen 0111 Ce

kunnen inschatt en o r een activiteit. bijvoor-

beeld boodsc happe n uDen, o p een bewuste dag
uit gevoerd kan wo rde n. Sal/tri 's daarelllcgen
doen zo nder meer tussen t wee so/rit:;. hUil

boodschappen . In elk geva l Lagen de wO/lg
agalllll jo\\'o i n Suri nul1lt.: de wci njge sO//lr;'s
ook als aparte groep met hun eigen strenge reli -

gieulc rege l ~. waaraa n z ij Lich als belijders va n
de af!,olll(l jall '(/ niet hoefden te houde n. Hel
moge nu e ni gsLi ll s du ide lijk zijn waaro m de
kerstcning:-.pogingcn va n de eva nge lisc he broeder gcmeenlC niel/.oleer de Imllg agtll11oj{/\ra.
maar vooral dc sWllrïs aU Il sprak, I7 Een ander
aspec t waarom c hri sten worden voora l de
salllri's ~1 i-Ul Sprak. was het indi viduee l kunn en
raadpl egen va n de Bijbel: ze wa re n immers gelette rd en la zen de Ko ran ook ze lfstandi g. De
WO II); agolllaj(/lI'lI ec ht er waren afllankelijk va n
een dI/kUil. eell specia li sf. die ze raadpl eegde n
om tc ac ht erha le n wat zij moestcn docn en
laten,l ll
De ritu elen e n de typen re li g ieuze bijeenkomsten van decvangcli!-che broeder gemee n re
ven.. childe n hee l erg van di e va n de is lam. De leden van de broedergemee nte kwamen ni et één
dag per week b ijeen (b ijvoorbee ld in de vrij dagse dienst) L.oa ls de mos lims. maar meerde re
keren per weck, Beha lve de zo ndagse di e nst
kenden zij doopvoorhe reid ings lessse n. ee n
za ngavo nd en ee n o ntmoe ti ngsavond. A ll ee n
sallfri's z ijn intens bCLig me t re li g ie: dat zij n ze
aa n hun stand verp li chl. Eenvoudige mense n
heb be n andere priorite it e n. Zij moeten zorge n
da t er brood op tafel komt.
Aa n tic ene knlll we rd vee l moe it e gedaan 0111
'zieltj es' te winnen. Aan de andere kan t we rd er
geba ll otee rd voo rdat iemand gedoopt werd.

Gee/l hos gerooid, II/uar eell Imom ge l'eld, deel]

Jav anen kOlldcn deLe (wel: uit gan gs puIlten ni et
lIlet e lkaa r in overeenstemming brenge rl. Mel ~
din ge n v<I n teru gval of tijdelijke of definitieve
uit sluiting kw amen ge regdd voor.
Tl: nslott c Wil S da ar nog de nadruk op het
hi ernam aa ls. De nadruk op een k vcnn <l de dood
was ni cl vreemd voor de .wlIlf/'ïs. Ook de islalll
be loo fde ond er be paa lde voorwaard en ee n paradij s na dl: J ood. De \l'(J/! ,~ flgllll lll j m l'll ec hter
1.lend e ve rvuilin g v<-ln hel leve n in het bi er en nu .
Het bes tG leve n is een rusti g le ve n, waarin dc
m kr /J f niet wordt ve rstoord (Mulder 1983: 261 ).
Eé n categori e is tot nu toe buit en cle anal yse
ge houd en. Dat zijn de meisjes en de vrou we n.
Hel chri sten wonjen van vrouwen en meisjes
hee ft namel ijk ~ en hierm ee loop ik vooruil opoe
voor laat ste paragraa f - ec n omwe nt eling be l e~
kend in de sociale sfcer. Want al s vrouwen en
meisjes chri sten wilden wo rden. ve reisle dat
va n hen nèl zovee l relig ieuLe ernst en i ll!,1/1 al s
van de mallnen. Dat was voor Ja va'U1se vrouwe n
en l1l ei \i~s ee n acti viteit di e cultureel ni et goed
te plaat se n w as. Van hen werd . bijvoorbee ld tij de ns de J ()o p voo rb c r e idin gs l e~se ll. maa r oo k
tijdens ti c zan gbijee nkol11sten. gev raagd om
publi ekelij k als individu te fun g~re n . In ec n
traditi onele Ja vaam.;c co nt ex t is zinge n in het
openhaal' voorbehouden aan de lèdèk (za nge res/
danse res bij ee n lI1Y l/l'lI l/ \\f) cn aall and ere speciaa l o p g~ l ~ id e j.an ge resse n (Goosw it &
Karij opaw iro 1007).

R I::SU l :TI\ TEN \fAN DE Dt V ER SE
O VE lnU IGINGSSTR ATEG IEËN

Chrbten word en was een Jlloe il.amc operati e.
chri sten zijn ging voor cle chri stelijke Ja vane n
eve nmin van ee n leien dakj e. In de Jav aanse samenlev ing was rodd el ee n uit stekende manier
0 111 de harmoni e in de buurt af te dwin ge n.
(Suparl an 1976: IJ 3) De ge n ~ di e zich niet aan
de bUlIrlregc ls hi eld . kwam alleen tc st aan. Wie

297

als g.evolg daar va n ni et lange r door huren of r:l ~
milie uit ge nodi gd werd c:c n Sllllll e/O IJ bij te wonen. ko n beter v e rtrc kk c n. ~{)
Schaamtegevoe l. de tege nh ange r van r()(l ~
de l. ve rvulde in een buurt ~)r een dorp een hclangrijke fun cti e. Het overtreden van bc: paalde
regels (bij voo rbee ld ste len i n de eige n buurt )
kwam dc ovt:: rtre<.kr duur te slaan. Bij o lltd c k ~
king was hC:1 ve ili ger OJllte ve rtrekk cil ' 0111 e l ~
ders hct voorbij gaan van di e hui at" te waL:htcn'
(b.maël 19--1- 9: :-: 8). In een sc haaJlltec ultuur zoal s
op Java, maar bij voo rhee ld oo k in Japan, is ni et
het begaan van een ovc rtredi ng of l onde laakbaar. maar het openbaar worden ervan . Werd dc
boosdoener betrapt. dan trad op J.\va de buurt
hardhandi g op. Men waakt e vooral vonr de har~
monie in de famili e enl1e e igen buurt . Ee n di ef
kon daarom e lders zijn slag s laan lo nd er dat dat
leidde tOl repercuss ies in de cige n buurt
( Willi ams 1991: 20 ).

Voor dc ge kerstend e Jav anen betekende
chri sten-l ijn opge no men zijn in een godsdien:- ; t
di e clecl uitmaakt vall ee n sc huldcult lIur. Ni et dc
buurt, niet de rodd e\, niet het openbaar worden
van ee n overtredin g w aren belangrijk voor het
I.cdelijk welzijn v<ln het indi vidu . Hel eige n gc~
we ten moes t het indi vidu op h et rechte pad h o tl ~
dc: n. Ook al zag ni emand het. danIlog lTloes tje je
<Jall de ge ldend e rege ls houd e n. En di e regels.
ve rw oord in de Tien GcbOLk:n, golden voor elk
indi vidu.
Gd eidelijk aan ve rande rden christelijke
Javanen van gedrag. Ze namen (ft: oll-Ja va,Hlse
gewoonte aan 0111 emoti es tc IOnen. Ook ont wikkell1cn zij langL<lmcrhand c:e ll indi viduee l
gewe ten. wat wel wordt besc hou wd als een van
de voornaam ste uit we rkin ge Il van het prot es~
tant ~egel oor. ~l Hel terug wille n betalcn van ce n
jaren ge leden ges to len ka ill is daar ee n voorbeeld van (;:ie dee l I). I n het ethos (nonnen en
waard en) dat gold in het we reldbeeld va n
Javanen, zou de di er dat nooit uit zichzelf bekend ge maakl hebben
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C hri ste n zijn leve rde oo k voo rde len op,
Door de aanzet tot spaarzaam he id, het introduceren va n rege lm aaten he l brenge n van s tru ç~
tuur in hun leven, kwamen c hri sten-Ja vane n tot
enige maleriele we lstand en tevens tot gees te lijk
we l7.ijn (zie deel I). Het laatste ge ldt voo ral voor
degenen die als christe nen bij e lkaar woo nd en.
Voor de groe i van de chri stengemeenschap was
het va n leve nsbelang om bij e lk aa r te wo nen.
Daarentegen was het vrijwel o nm ogelijk o m al s
all eenstaan d chri stelijk ge7. in Ie functioneren
tu sse n een groep va n Illos lim gez innen.
Ten aa nzie n van de kerstening was hel ee n
positieve ontwikkeling dal het aantal pupillen in
het kinderhuis in Leli ëndaal toe nam . De Ja v3nen
zage n in het kind erhui s ee n soort pesanrren.
waar kinderen naar toe gi ngen om gedi scipli neerd te worden. Dat ze een handj e meehielpen
o m de boel draaiende te ho ud e n sprak voor z ich.
De o uders waren, evenmin al s op Ja va, in staat
kost e n inwonin g betalen. Toch was het nieltoegestaan de kind ere n zo nder toestemming van de
o uders tedope n. Hoewel niet a lle kinderen daadwerkelijk chri ste n we rden. was hel feit dal ze in
het kinderhui sopgcvoed we rden ge noeg om he n
christe lijke norme n en waa rde n bij te brengen .
Da! lukt e uiteraard niet bij alle kinderen. Z ij ve rli eten het kind erhui s in dat geva l vroegtijdig.
Ondertusse n moes t het ze ndin gsechtpaar veel
geduld, toew ijding e n opoffering opbrengen om
het steeds g rot er wordend e aantal kind ere n te
verzorgen e n op te voeden.

D E VROUWEN

In he t vorige artikel is al e ni gsz ins aangegeve n
dat het ni el betrekken va n echt genotes bij de
kerste nin g verlammend heeft gewe rkt op de
zendingsarbe id , Vrouwen z ijn meestal tu ssen
hui shoudens in een gemeensc hap de bindende
factor. In het gezi n en binnen de familie heeft de
moede r ee n zee r belangrijke functie. Zij geeft de

nîGde~

kinderen geeste lijke ste un e n is dikwijl s
laarlu sse n vader e n kindere n (Geenz 196 1: 26).
Een Javaanse zegsw ij ze luidt: ' Het paradijs be~
vi ndt zich 0 rJ de voetzoo l va n je moede r' . Dat
w il zegge n dat je voor alle stappe n die je in je
leve n doet cl e zege n va n je moede r moet vr3ge nY
Het komt ze lden voor dat kinderen direc t in
co ntact treden me t hun vade r. De verho udin g
tu sse n vader en kind ere n, voora l d ie tu sse n vader en zoon staat o nde r voo rtdure nd e spanning.
De familieleden di e altijd welkom 7ijn in het gezi n, zij n ge re lateerd aa n de vrouw des hui zes.
Zo nd er problemen komen vader en moeder va n
de vrouw inwonen als ze ni et ze lfstandig meer
kunnen fun cti o neren. Bij ee n zoon inwonen gebeurt ni et vaak (Geertz 196 1).
Ann Stoler heeft gewezen o p de ce ntrale rol
die vrouwen uitoe fe nen op strategisc he eco nomische bronnen (S to ler in Koe ntjaranin grat
1985: 349). Hildred Geertz be nad rukte de
matrifocaliteit van het Ja vaa nse gezi n (Geertz
196 1). 23 George Quinn di stilleerde uil Javaa nse
ro mans dat de Ja vaa nse vrouwen daarin ee n
sterke persoon lijkhe id bezitten ondanks de tege nslage n waar zij in hun leven mee te maken
kunnen krijgen (Q uinn 1992: lI 9). 2~ Diverse
studi es ton en aa n dat in Javaanse gez inne n de
vrouw het ge ld beheert e n in vele gezi nne n dal
ook ze lf verdie nt (A lexa nd er 1987: Williams
199 1: 7, 15,95-96). Het kan ze lfs zo zijn dat
mannen het door he n verdi e nde ge ld overd ragen
aan hun vro uw. Z ij doet immers de boodschappe n op de markt. De markt is hef domein van de
vrouw, als koper e n verkoper. Manne n vinden
afd inge n op de prijs beneden hun waardigheid.
Het beheren van het ge ld door de vrouw des hu izes is 'for th aI matt er. a criti cal aspect of her
power both within anel without th e famil y '
(Ward Kee ler in Carey & Houben:2 1-22). Ondanks dit gegeve n is Je nnifer Alexander ( 1987:
2 1) van men ing dat de nu c leai re famili e in econo mi sche term en een eenhe id is e n dat de man

Geen hos gerooid. maar een hoom ge l'eld. deel J
Lich wat dat aangaat niet aan de periferie beweegt.
De sterke positie van Ja vaanse vrouwen
we rd in Suriname nog meer onderbouwd door
het tekort aan vro uwen dat tot in dejaren twinti g
va Jl de twinti gste ee uw ni et verdwenen was. Al s
ee n vrouw moede r geworde n was. was zc haast
oppermachtig. Want kindcren zijn vo lgens Javaa nse norm en en waarden voor zowe l man al s
vrouw nodig om zich al s vo lwasse ne te be,chouwen (Grij ns 1992: 111 ).

Hct indi vidueel kerstenen va n vrouwcn vereiste dat zij persoo nlijk benaderd zo ud en wordcn en dat ze op ec n directe mani er toegesproken zo uden worden. 23 Dat was voor ee n
Euro pese Lc nd eling ee n haast onmogelijke opgave.olYldat voor Javanen gold dat men vree mden moest ve rmijd en.
De and ere kant is dat de zc nd elinge n niet
vee l dachten te kunnen winnen door aandacht
aan vro uwen te sc henken. In hun ogcn konden
re ni ct zelfstandi g denken. De vrouw zou in zij n
opt iek als ge hoorza me volgelinge va n haar
ec ht genoot na kerstenin g va n de Jllan va nl.elf
zijn voetsporen vo igeil. Om die rede n g ing de
kersteningsarbeid aa n de vro uw voorbij
(Peuckcr. jaarverslag 1925). Dit idee va n de
vrouw als gehoorza me vo lgeling VJ n de Illan
was gezien het hierbove n aangehaalde over de
positie va n de vrouw in ee n Javaans gezin ee n
blunder va n de ee rste orde.
Vrouwen werkten zelfs de kerstenin g va n
hun man tegen. door te verhui zen o f door verbaal op ee n indirecte manier hun onge noege n
duidelijk te maken. Een beproefde methode was
te vrage n naar het nut va n de kerstenin g.
De vrOuwe n die op dcn duur toch chri sten
geworden zijn hadden het zwaa r te ve rduren. Zij
werden onderwerp van roddel cn aan hun stalletj e op dc markt werd ni elmcer ge koc ht. Bovendien moes ten 7.e zich op religieus ge bied zclfstandig leren bewege n. Vooral voo r vro uwen in
de vru chtbare leeftijd was dat ee n ingrijpende
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vera nd erin g. In het wereldbeeld V<l nlllensen di e
eell Javaanse godsdienst bel ijden zij n menstru erend e vrouwen onrein. Ze 111 ~lke n de ritu ele 0111 gevi ng onrein (Gooswi t 1990: 74. 77). Maar
ch ristenvrouwe n moc hten de kerk betreden on geac ht hun li chame lijke gesteldheid . Ze moesten ook wenJle n aan het Linge n in de kcrk. In (Ie
Javaanse cultllur hadden LLl ngc n:ssen in ee n stedelijk mili eu gecn goede reputatie. Bovendien
werd ni et iedereen za ngeres. Wi e wilde ga~ln
zi nge n had ee n goede zangslem nodi g. Verd er
werd en Lan ge resse n geassocieerd mct conc ubi naat en prostitutie (Gcertz 1976: 299: Williams
199 1: 110. 11 2. 115) In dorpen ec hter wcrdelldc

lèdèks anders gewaa rdeenl (Koentjaran ingra t
19R5: 228 noot 175).
Hel was voo r de Ja va nen de wereld op zijn
kop: of je kon zin ge n of ni et. in de broedergemce nt e hoorde j e omdat je vro uw was in het
za ngkoor thui s! De ze nd elingen is het echter
niet kwalijk te nemen dat ze op di e manier Ilan delden. Gczarncnlijk zinge n was (e n is) in ck
broedergemeente ee n va n de steunpilaren va n
de kerkdiensten (7.ie oo k deel I).
Het onderwaarderen va n eh::: rol va n de vro uw
was ee n uit vloeisel van de ont wikke ling di e de
Evangelische Broeder Gemeente ze lf had ondergaan. Van ee n achtervolgde sekle was de
broedergcmecnle uit gegroe id tot ee n ze lfstandige kerk. De rol va ll vro uwen hie ld gelijkû tred
l11et dÛl.e ontwikkeling. Begonnen al s pioni ersvro uwen waren ze in de twinti gs te ee uw middenklasse-b urge rvrouwen geworde n (Lenders
1996). Als zendelingsvro uw was hun werkt errein tcruggeorachtlOt hui s en haard.

CONCLUS tE

Door het te vroeg overlijden va n de christen Niti
Pawiro. die vee l charisma bezat. heeft de
kers tenin g onder de Java nen Illomen\um verloren. NÎ\i Pawiro is imlllers slec htscnk elej aren
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evangeli sl geweest (Lie deel I). Maarook he llekort aan fi nanciële middelen , waardoor de
kerstenin g onder pri miti eve omsta ndi gheden
moes I plaa tsv inden, speelde ecn rol. Het ga rde
Java nen een ve rkeerd sig naa l. omdat op Java
chari sma ondersteun d behoort te wo rde n door
rijkd o m en macht. Verde r bete kende chri ste n
worden ni et direct ee n bete r leven in het hi er e n
nu . Het in z ichl dat het leven /la de dood belangrijk er is, groeide slec ht s heel langzaa m, zoa ls
al le mentalite it sverand erin g zee r langzaam
gaal. Een blu nd er was dat de posi tie va n vro uwe n in de Javaanse sa menleving niet o p waarde
gesc hat is. Ook dat kwam de ke rste nin g ni et te n
goede.
In fe ite heef! s lec ht s ee n kleine groe p gelellerde sallfl'ï s zic h vanaf het begin aangetrokken gevoe ld tot de boodsc hap van de zendeling . Maar zij behoorde n al tot een grens-

over1\chrijdendc re li gie uze gemeenschap. namelijk tot de 1111111/0: de gemeenschap van moslims ve rspreid over heel de wereld.
Bove ndi e n ka n christen-zijn. het inwisselen
van no rm en e n waarde n uit ee n sc haa mtecll ituur
voo r di e van een sc hllidc ultuur a ll ee n verwezen lijkt worden binnen een stab iele chri stelijke
con tex t, maar de chri stelijke kernen wa re n te
kl ein en te ge fragmenteerd om een dergelijk e
contex t te bieden. Daarnaast kreeg de ze ndin g te
maken met een ni e uwe anti-ko loni"l1 e islamiti sc he bewegi ng. di e in de jaren na 1915 door
nieuwkomers in Suriname geïntrod uceerd
werd. Hoewelmeesl.al o nde rschat is de opkoms t
van deze bewegi ng eveneens een belangrijk obstake l gewcest voor het doorzetten V~1Il de
kerste nin g die de eva ngelisc he broeder gemeente onder de Javanen in Suri name begonne n
was.

NOTEN
I.
2.

GckO/ell is voor 19J5 als al\luitenJc periode. omdat cr na dit jaar geen contract"rbcide r ~ meer W<lren in Surin<l!l1e. Vanaf
19JO werden (lP h v:\ ·vrijc· migranten geworvcn.( Hoefte. 1990: 1J)
Arnold Burma & Herman de Dijn brengen de motieven die het menselijk handelen bepalen undcr ijl drieclllcgoricën, die
lij 'in t eres~cn' nocmen . Het g;mt hcn daarbij om de manipulatieve. cognitieve en lingcV(:nde interesse. Onder de
manipulatieve illtcr-eli.\e lijn de motieven ondergebracht die aangcwend worden um de werkelijkheid ten eigen nutte te
veranderen. Het verlangen naar kennis van de werkelijkheid (om die werkelijkheid te kunnen manipuleren) valt onderde
cogn itieve inlere~se . Cognitieve interesse bchebt zowel kennillolll haar llIanipuJalie fnul. ah kenni:. om te weten (Lowel
wetenschappelijle kcnnili als de lenni:. van roddelaars en !.ens:lliejagers), De lingevende intercs<ie tensJolie komt tul
uilin~ in de cu ltuur en wordt upenbaar in retigieuze. morete en cst hetiM:he uilingen en ,'uor:.lellingen ( Buom & de Dijn

1999: I- li l.

Norhen Eli:l~ wijst opde wording ..ge:.chieden is van gedrag!o~'~ndaarden en affcdreguleringen: cr Ireden veranderi ngen
op in de wijle w<tarop Illcn'ien plegen samen IC leven: hierdoor verandert hU il gedrag. hun bewu ... t7 ijn en hu n hele drifthui:.houding ( Eli:t~ . 19(1)(2): 282. 337). Elias :Ittendeerl np h('1 <:alllengaan v:ln proce\:-en van CÎvi l i~ering en .. ta;lI~
vorming.
Max Webcr'lcgt dal ue ontwikkeling van hel wester:.c kapit:tli smegcslirnulccrd i !.door~ûmllligc ideeën vlInde Reformatie . Blok (1 977 : IS I) licht dat toe en stelt dat Weber hcef! geprobeerd tc :l1tenUercn op het procesmatige
vervlechtinl;spatroon waarin religieuze elementen tOl uitdrukking komen in het economisch leven. Weber richt hierbij
met name de aand:\cht op hel ~amengaan van innerlijke lUcht en hct ethos V:LIl het kllpilali~rne .
Clifford Gl.!crt/. (l.!!Islo!lc wij~t op het belang van ee n semantische benadering. In zij n interpretatieve amropologische
e~says laat hij gebrlliknukc nd van deze benadt:ring s:Jmenhun gen zicn 1Us~cn menselijke handelingen en socialcgebcm\en i ~.,en. (Gecrtl. 1973). Hierbij hanteert Geertl ook een ontwikkelingsperspcclief. waarbij men inzil: ht krijgt in verlonp. richting en structuur va n bepaalde vcrandering~processen . (Vergc lijk Blok 1977: 14 7).
3. Kinderen tellen nictillec want /.c lijn dUI"IIIJRjmm. nog geen Javaan .
4. Ondank" dele hewering is hel Ja\';J;\nse kerngezin Lcer instabiel. In de ~Iacl Pan.: wa" hl:\ ccht"cheidingspercemage in
11)26 bijvoorbeeld B.I %, in ]Y;\5 61.4% en in 1943 521HGeertl 1%1: 6lJ) .
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Clill(lrd Geertl ( 1963: X I) Iloem! dit prote~ vall 'miniaturiserell' 'lgrarisl.:he iIlVlllulil'. Ilij "naly~l'er(k dl' (1Iltwi~~l'lin 
gen dil' lil.:h vanaf I H70 op Java cn in Japan vol\mhkc:n. In uk periode ~waml'n beide I<lnden nog met l'l~a;lI' uverl'ell:
dicht..: hC'hllkin!!, kleine b()(:rderijellillet Illeerdan genoeg arbeiders. een gevarie\.'rde landbutlwprudw:tie met na lil' rij~t 
bouw al" ~ernattivileit.en tradiliolle!e en ~Ievig \'eran~erdl' nationale culturen. De bevolking. van beide hmdenn:!lll "ter~
toe a<ln het eind van de negentiende eeuw. maar in Japan vk,eiden de vele nieuwe <lrbeidet"s af !laar de indu~trie (waar
nil'uwe t<.::chn(}l()gie~n nok voor de landhouw gunstig waren), terwijl op Java de killltert'n opgt'IHHllen wenJcn in dl'
landbOll\\ . Vandaar de 'agr;lri~che involutie': leer arbeidsil1len~ieVè Ill""en familieleden verdeelde ao..:li\"ih:ilcn op Illi nusl.:ule J:lI1dh(llJwgnmdjes.
J<lpan hield landbouw en inlhl~lrie binnen een geïnlegreerde econol11ie: J,lva liel/c uit eJLlilr gaan. OII1(.Ial hel groohle
deel v;ln de venJienstenlerugvloeide naar NederllHld enniel/.()al~ in Jap'lIl naar nationale inve~teringel1 .
Otl~ 1110et gewe/.en wlln.len {lP de manier waarop m<.!ll in ee11 Javaan"e (~~ntex\ meI L'1~aaJ" spreekt. Jav:lI1en lijn niet
gew<.:nJ um La~el1 direet te benoemcn. Va,)\., hanteer! men v<.:rsluicr<.!lH.Je IlW!. vonrallcgcnovcr Vl"l'CI11(l!.:n. Werl'cr~ had (\en I'eel te winnen bij een ge~laagdc werving. Dus i~ hellngi~eh dal 11.' versluierende laai gdl1"lli~ten \lllljllllgclui 'op weg.
1<.: helpen' naar .Iulwallg (de uverkarll). Gecrll:gecfl hiervan enkel!.: 1r<.:ffende vonrb<.:cldL'n (e. (leertI.. 1976: 2~ ~ - 2~5). DL'
J,lvaan,e lerm vnor verhulling ofvcinl:crij j" éloK-\; /o}" (e. G<.:<.:rll IY7fl: 2~5).
]'hlewe\ de koloni:lk overllt'id er atl!.:~ a:m deed OIl1 dl' mobiliteit in Ie damrlll'l1. Wil" de pl;llle1;lI1dsbl'vul~in!! {lp Java erg
in heweging. \ o()rnal1ll'lij~ om !xolmlllbche redenen ( l3rerlHlI1 19fD).
Dal ~Imll laler nog \('r ~pr:r~c.
Göpre~ lijden"cigenonllcrzoc~ in 19X~
Helluu imerö .. ant I.ijn de ontwikkelinlè van de Nic~l'riaan"e Jav.lIlen venkr te ondcr/ne~l'n.
Hct \'erlwal over Nili Pawiro doel dl'nk~n iwn Slinan Kalidjag.a. S\\nan Kalidjaga was een \:111 de IV,,1i S,/IIgll, de Ill'g('1\
gee~lelijken, die de i~I'11l1 op Java ver~pr('id I.ouden hebben . V:1I1 hem \.... ordt geLegd dat hij l1l(hl i 111 geworden i~ 100\(ler
(Ioir een Kor:ln ge/it'n Ie hehh~'n, een ntu~h'e betreden \l' hehhellllfeell gt'hed gehoord tt' hebben . Slcdl1~ Jour Î\\l1erlîj\..L>
ver;lIltiering als reslllt:wt van een "oort Y(lga-achtige Lclfdicipline i:-. hij 1I1\\slirn geworden. 'SI!Il,Hf Kalitlj:lg:1 bel.:'lIn~ a
Mu~Jil11 heGlu~e he reformed: he did not rcl"urrn bçcau~e he had beeortt~ a Muslil11. ll i~ redclllption. if that i~ wh;lt il
"hnuld be ealled. w"~ a ~df- prodll(.:ed int1e r- ~lale. a wiJled l11ood' (C'. Geert? 1971: 29).
Op Java waren lenl11in." \e \'ier Itivcau~ bekend : ngokt! (infontl~l'l). //lar/rll (minder f,wrncclJ. /..ml//(/ (fnrnlCl'l) CJ1 /../"11//1/1
illggif (leer formeel). SUrillaalllS Javaans kenl mi drie taalnive;Hr's: IIgo/..o. hll.\"(/ (formeel) en Im.111 //(//Ii.\· (f()t"I1wler dan
IJmo). Het gaat in dil undersdleid volg('n~ Hein Vruggin~ (200! :xxxi -xxxii) oltllOcn difrel"t'IHialie in woordcn\chat en
nkl in spreek:-.!ijlcn.
~kt Mah:lhlt;lrata -epu~ i~ een van de I Il(Jia~l' cpi"che \'erhalen (lie :11~ grondslag diellen voor wayllllg. Allecn lijn de
hl.'!dl"n in Ja\" \'oor/kn \':In aallgepa~te namcn. IVllylll/g i\ een ~()()n poppt:lltheall.'r, waarin de pnpPl'Il"Ill'kr. de di//llllg.
de ccntrale lï&uur is. Zondl.'l" da/I/II.t: i~ er geen ~r(/yllllg .
Tijdell~ rnijnl.'igen olllkrznd \wrd via bekcnden of \ ril'!Kkn bekl gevraagd. En (fok dan &il1gcl1 de vrienden nll'l.' lIP
bl,t:Oek .

15. Ze lijn er 10 op gehrand om Je ritllcknjllist uil te voeren. dal/c vO(lrdat Ie aatll'cn rilliccl bcginllen, aalt ~c .... s\en. g(ll!en
en aan dl' :l:H1we/.igell vergirfcJli~ vragen vnur hel geval dat lij lllwerlwupl kts \'("rgct~1l lijn (Gomwit 1990: 101:
G()()~wil & Karijnpawiro ILJ97 : 7:').
16 . D~' i~l:im hra~ bij haar illlmdul.:lie in dt' vijftiende eeuW in il1 de hind()e - hllcddhi~lische urltul"elL' Il":lditie die tocnl~'l"Iijd
gangbaar wa" op J"v:l. C'liffnrd Gcet11 (1971: 36-:,S) \'at dil' tradilie samen in drie uOl.:trinö : dc d(l\:trln(' van l1l't
\ oorbeelckcntru1lt: de dO\:lrinc van de ongelijke spiritualitcit: en tie dOLtrine van de tlteatcr~taat. Daartnl'c bctl\lL'lt hij Ie
I~ggen dal 'the king'~ court ;md c apita!. and at Iheir a .,i~ Ihe king him~c1f. fnrm alonee:1I1 image nfdivllte \lnler and ,l
paradigm 1'01' M1l"i,ll order. Th .... LOurt. ib aClivities, ib style. it~ organi/atiull. its wh~,k fmm uI'
reprodul'e~, alheit
illlp~rfeclly. !hl.' world nfll1e god~. providö a vi~ibl~ \i~l.'nö ." of all invi~ible fC<llm . Itllieecl hom a rl.'ligiolh poill1 (lfview,
thai i~ \he enllTt"~ ba"ic fUlH.::tion andju.'otific;llion - til disseminale l.:ivili/.;lli()I1 hy displaying i!. to ~Iupe ~o\:iely by
pre~t'tlling il with a mi\:rocnsrnil'exJlre~~i(lI111rl11aCruu)sll\il' fonn whil'h it ean allempt,:ls weil as \1 i:<'llble.lo i1l1it:lll'. TIK
welfare oflltc clllllllry proceed~ frol11 the eXl"ellel\l.:e of ils capita\. thc eXl'ellcJtce of the capital from the hrilliaJtI.:l.' of i"
C(lurt. the briltiant::e uf ib WUTl" fflll11 the .'opiriluality of ils king'. De tweede doclrine gecft aan dat ~piritualiteil niet
!,!elijkelijk verdeeld i~ undcrde mensen, 1tl<l:H'dat il.'m:rnd meer ~piritualileit be/i! naarmate lijn ~()(:ia,lI-p\)li\iác positie
hngl.!r i~. In dil vcrh:rnd be/i\ de koning dc meeste ~pirilllaliteiL hel mCöle chari."rna. Uit chansma moet geur:unatiseerd
w\1fden. De d(ll.:trinc van tie Iheater~laat ten~tl)t t e is dl.' manier waarop hCll.:twrisllla van de k(Hling WIlrut gl~dral1latiseenl.
0,11 geheurde dm)!" middel van massale cerenroniële hijcenknllhten, vlOrfijndc.! kltlt~1 en kUllstuitingen en in del,lil uilgew('r~te hollclijkheid . In de heer~endel.:ulttlrek setting kregen nackrhaltdllokde Î:-.\:nnitische t1ilndcl~1I"I.!n ern phlals toegeWC/CIl . Ze wl.!rden gl.!:r,:-.ocieertl md de markbel·lor. M:rrkl en rnmkcc werd een nidle iJl het geheel (Gel'rt/ 1971: :'9-4 2).
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! 7. Door de steeds nieuwe aJ/lwas van immigranten uit Java zijn reeds in 1915 (3 jlwf na de oprichting) aanhangers V:Hl de
Sorl'kalls!aJ/I in Suriname aanwezi g. Vooral w<lnnecrde Sarektl! hlam betrokken raakt in politieke activiteiten lege n de
Nederl andse koloninle overheid in Indië , is het lij voor bekeringen definitief gekeerd. Het is niet voor niclS d,ll Bielke
zic h uitgereke nd in J 91 H afvroeg of de gekerstende Javane n zich <lIleen maar uit materieel gewin hcbhClllatcn dopen.
1R. Van de bijna 8000 Javanen die tussen 1926 en 1930 naar Suriname kwamen was meer dan 80% landarbeider (Koloniale
Verslagen in Hoefte 1990: 12). Dal betekende in diedagen dat ze ongeschoold en analfabeet waren. Rond 1960 wordt van
de arme platteJandshevolking en van de arme kmll{mng-bewoners gezegd dat '/.e voornamelijk an'llfabeet zijn of s lechts
nominaal geletterd. Hun literaire ervarin g is geworldd in de orale traditie (Quin n 1992: 139).
19. Tayuf'al/ is de term die gebruikt wordt Olll het feest aan te duiden waarbij 1a)'1I!, geduJl.~1 wordt. Tt/yup is de naam van de
ct,lnS va n een !Mèk met genodigden (Gooswit & Karijopawiro 1997: 16).
20. Hier volgt een meer recent voorheeld. lil de periode 1974- 1975 liepen de spanningen in Tamann~dj() v,H1wegc politieke
verwikke lingen hoog op. De venre kcijfers uit het dorp en de regio eromheen waren erg hoog (Derveld 1982: 152).
21. Im manuel Kant (i n Burrn s & De Dijn 1999: 13- 14) sch rijn dat de essentie vall de Verlichting is Je opdrachl om zélflc
denken. · He t ideaal dal hiermee gepropageerd wordt, heeft zijn vroegste en ll1ee~t bekende realisatie gevonden in het
Prot estanti~ll1e dat de klemtoon legt op de innerlijkheid en hel individu('le geweten ï Burms & De Dijn IY99: 14).
22. Persoonlijke hri efwi~se lin g met Johan Sanno 1995.
23. Matrifoc aliteic. zegt Grijns. is wat theepluk sIers betreft een kwel>lie van armoede. Het echtscheidingspercentage o nde r
deze eategorie vrouwen is hoog. Soms z ijn vrouwen in mwm nog ,getrouwd terwij l hun man a l met een ,mder samenwoont. Ze moeten als moeder zelf voor hun kinderen zorgen. De v,lder en lijn familie benlOeien zich daar niet mee. Dat
is dus We.~I-J ,1Va in dejarcn na 1980 (Grijns 1992: 112).
24. WOll1e n seell1to be rcgarded as mw.:h more t:ap<lb/c lhan men of st ickin g to principles in adversity ,md being loyal in Ihe
face of disloyalty. Even in the work orwomcn wri te rs (perhaps especia ll y in the work of wome/) writers) there seem~ to
bc a preoccupation with demonstrating thaI. allhough heroines may be :.Jbused and dominated by men, they have the
compensatory sati sfaction ofbeing abJe lodispJay through thcir tria ls a dcar moral superiority to men (Quinn 1992: 119
nool 11 ).
2.'1. Javanen geven opeen indirecte manier antwoord op een vraag. Ook bij verbaa l com mentaar en benaderen is de indircc!C
manier va n uitdrukken regel. ZO/nier .,Iagofstoot 'man en paard noemen' is zeerongernanierd (Williarns 1992: 11 2. 114 ).

LI TERATUUR
Alexander Jennirer, 1987
Truc/e. Tmdas (lm! Tmdillf: ill Rumf Ja\'a. A Pu bikation of Asian Studies Associatioll of Austral ia. Sing<lpore/Oxfnrd/
Ncw Vork: Oxford Univel"',ity Press.
Blok.AllIoll.1977
AnJmp%y.isdU' Perspectiel'el/ . Muiderberg: Dick Coutinho.
Breman. Jan. 1979
' Het Dorp op J ava en de Vroeg-Ko loniale Staat'. Symposion. Tijdschrift vourMamschuppijll'etellschap. 1/ 1.2: 187-2 15.
Rreman. Ja n. 1983
COllIrol of Lal/d (Uul Lnbour in Co!ol1;a{ Java. A Case Sflldy of AR/'cl/'ial/ Crisis (//1(1 Reform il1 the RegiO/lof Cireboll
IJI/ril/!: Ihe Fint Decades of the 20/IJ Cel/lUr.\". Verhandelingen van hel Koninklijk Instituut voor Taal -. Land- en
Volkenkunde. I0 I.Dordrecht Holland/Cinnamin ~on NJ. USA.: Foris Publications Holland .
Bre unisscn. Klaas, 200 1
Ik heh SlIrinallle a/tijd liefgehad. Hel/n'ell 1'(11/ de javaan Salikin Hardjo. Koninklijk In stituut vOOr Taal-, Land- en
Vo lkcndundc. Caribbean Series 21. Leiden : KITLV Uitgeverij.
Bruijning. C.F.A. & J. Voorhoeve. 1976
Ellcyclo{u!die \ '(/11 Suriname. Amsterdam/Brussel: E!sevieL
BurmsA. & Herman de Dijn. 1999
De ratio)/aliteit el/ haar wel1:;ell. Krt;liek en c/ecol1stnu·tie. Wijsgerige Verkenningen.vo1.2. SC druk. Leuven: Universi taire Pers. Assen: Van Gorçum.
Carey. P. & Vincent Houhen. 1992
'Spirited Srik:lIldhis and Sly Surnbadras. The Socia1. Po litical aml Economie Rnle of Wom cn at th c Centrar J:1V<lne~'c
Cnurts in the I kth and EarJy r 91h CCnluries·. In: Elsheth Lochcr-Sehollcn & Anke Nichof(eds.) 'lIdolll'S;(l1I WO/llell ill
Foei/ ,I'.. Vcrhandc.lingen van he t Koninklijk Instituut v\lorTaal-, Land-ell Volkenkunde. 127: 12-43. Lekten: KITLV P rc~s.

Geel! bos gerooid. maar eell boom geveld, dl:'e1 2

303

De rve ld . F.~.R .. 19R2
PoNlidI' M ubilisalit, 1'lI fllle,!.!,ralif' WIII de .fm·(///ell ill S/lriIlOIllf:'. Gwn ingen: !3nullla .
Djajadin ingra l-N ieuwcnhuis. M. , 1992.
' lbui),111 and Priyayi/alioll : Palh 10 Power?' In: El sbcl h Lochl'r-Scholtcn a nel An\...e Njehllr(cd .~.) Il/dol/l'.I'ia/l \Vuil/eli il/
l;oclIs . Verha nde lingen va n het Kon in kl ij k In),tilullt vOllr T<\a\- . La nd - e n Vo lk enk unde, 127: -tJ-52 . Leide n: KITLV
Pre),s.
E l ia~. Norbert. 19K2
111'1 Ci \·i/isati'-'pro, ·('.I. S()("ir!~(,lleli.l"("11I' 1'1/ Psyt-/U!!.:I'I/ClÜ(-/1(' Ol/der;'I!C'killgel/.(Twcl.' de len). Utrecht! Antwcrpc n: U itgl.'vl.'rij He t Spectrum . Vertaling \Vill e lll Kr:.lI1cndon).. e.:.I. Our~pro nkl' li.ikc lild: Ühcr den Pft1/t'S~ der Ziv il 'llillll.
Sueioge n cli~e h e lJud Psyc hogenetisc hc UllIersudlllllgen. Bern en München: Frand,e Vl.'rl;\g ( 19n9).
Geertl. C li ffnrd. I%J
Agrinilll//"{/{ fll m/Illio/l. Tlle Pmc/,.I·.I· ofE('IJ/o,liim/ CllliII,lie ill flldo!/l'si{/. Fkrkeley·. Universily ufCaJ iforn ia Pres.' .
Geerl /"Cli llord. 1971.
Is{oll/ Ohserl"ed. Rl'Jigioll.l· Oel"l'III/llllelll il/ M omtH! (//1l1 11lc!OI//'.I"ia. Chkagn & LUlllJlIn: The Un ive rsi ty u I' Chicago
Press. Phocnix Edition .
Gel'rt/..Cl ifford. 19T!o
Tilt' Inll'r{!rClIIlillll (IfCII/lllI~'S. Se leeted Es),ays. Ncw Vork: Bas ie BOll/..s.
Geert/.. Clifford. 1976
rhe Reli(,:illll (?( }1Il '(/. Phue ni x Editiun. Chieagu: Thc Ull iversily llfChkago Pre~s.
Gec rtl. Hild red. !9() !
Th/' }rl\·(//Il'.w' "'lIIlIi/y: A Stlldy q{ Kil/ sll,,, (I/u/ Socialiaaiol!. Ncw Vork : The Frec Prcs~ of Glclll"Ut'.
Goo~wit. Syll'i;\ M .. 19lJû
}r/mll,!.!, Kl'f!{lIIg ill Surinall/ e. r::/'II Rituele /\/lraJ..ril' . Paramari bI): Acaucmit' vonr Hoger Kun st en ClI lluuronderw ij .~.
Gou.'wi t. Sy!via M .. !994
'Veramlerde Identitïe'llic bij Ja vancn in Di ;\ ... pora . Oso: njdschri(1 I'IN/I" 511,.ill(/(//II.I'(' '/'(/(/J)..III11/t,. Lellakllill/e. CIIIIIII/r
('1/ Ce.w ·hil'dellis 22(2): 173- ! ~3.
Gomw it. Sylvia. M .. ! 997
'Een eüll tinuÜ lll lLl),sen trad iti e e n vrijheid. Jav aan se beelde nd e kunst in Suriname.' o.w: Tijdschnfr rooI' SlIril/oWII.I'('
Tiwfklllldi', I.A' lIerf..wlde. CIIIluurl'1/ Cl'sdliedl'l1is 16( I): -'2-63.
Grij n ~. M .. 1992
'Te;l-Pickers il\ We),t Ja va:l), Mot hc rs ;md \Vurl'ers. FC\lwle \Vork :lnd Woml::n·.' Jubs.· [n El sbeth I,oeher-Sdulilen anl! Anke
Nie ho t" (eds. ) f m/ollesial! \VOIIII'II il/ Foel/.I . Verhandelingen van het Instituut vuor Taal ·. Land- l.'l1 Vllikenkuildc.
J27: 10-1- \ 20. Leide n: KITLV Prc~),.
\-I ncrte. Rose marijn. 191)0
Dl' l1el(/)'eril/g \ler/Jroh'lI. D e Mi(,:mllt' 1'fII1 .fm'{l/Ien /l(wr SlIrillllllll' ('1/ hel Ruppo/'l- HIII \111'1111' 11 (f9()1)). Konink!ij J..
[nstituut voor Taal -. Land - e n VolkenJ..lInde. Caribbean Scrie ~ 12. Dordrceht- I-{lll !and/Pwv ide nl'l!-USA: Fnris
Publi eatiol\S.
'·!ill i. Ph. K.. 1970
H i.l"fO/y I~rlll/' Art/h.\'. First edi li o l1 1937. tcnth edition 1970. London & Ba., ingstuke: The Mac MilJan Prc),s Ltd .
In glis. Fred. 2000
ClijJrml Geen;.. Cllllllri'. CI/slol/! (11/(1 Elhif"S . Herdruk 2001. Carnbridgc: Po lity P re-s~ & O xfonl: I3lae J.. we lt Puhli ., hl'rs
Ll ll.
Ha),tru p. KiNe n & Jan ûve::;en. [9~3
Basis/weJ;. CI/{lure/t'/\lIImpo/llgie . Grnningeu: Wo ltc rs NooordllOtl.
hrnaël. J., 1(41)
Dt, IlIIlIIigrolil' I"llll fnr/(iI/l'siá.l' in Surinome. Leiden: pmcfsehrifl.
Kern. R. A.. 1947
IJl' islmll inil/dollesië . .), Grave nhage .
Koe ntjar;lI1ingrat.19R9
}(lI'(lIll'.I"l' Culltm'. Paperba.:k editi e. Oorspronkelijk uitgave in 19H5. Sing'lpore: Oxfurd Univc rsity Pn.!s),.
Lenders. Mari a. 1996
."'·Irijder.\' HWI" hCl LWI/. U'I'l'II 1'1/ \Verk \'(lII lfartlllllfll'r IJ ml'das 1'11 ,Zusler.l' il/ S/lr/"(/IIW. 1735-IYVO. K\)ni nk lij k Insti tuut voor Taal -. {,;UllJ - en Vulkenkunde. C arihhe an Seric ... 16. Leidcn: KITLV Uitgeverij.

Sylvia M. Goo.\'\vit

304

Mulder, Niel~. 1975
MySf;cisl/l wuI Dai/.\' Life ill COlllelllf'omry Jura , AI1l~ICrdal1l: Proefschrift.
Mu lder. Niels. 19R3
. Ahallgan J:l vanesc Rcligi()u~ Thought ;md Practicc·. Bijdragen lOl dl' Ta{/f" Lal/d- ell Vo/kellkl/lull', 139: 260-2b7.
Quinn. Genl'ge. 1992
TIl/' NOI'el ;11 ,1m'(//u',IC'. /O/Jl'C/S of jls Soóal fIIull.ilerary Clwracfer. Verhandelingen van hel Koninklijk In ~tiluU l voor
Taal -, Land- en Volkcnkunde.148. Leiden: K1TLV Press.
Vruggink.l-kin (in ~arnenwerl.. in g meI Johan Sarmo). 2001
SlIril/lUlIlIs-)m'{WIlS - Nederland.1 Woordl'/lbuek. Leiden: KITLV Uitgeverij.
Weber. Max . 195R
Th!' Profes/all/ Elhic wuI rhe Spiril (~r Capitalism. Tran~lalcd by Talco~t Par~ol1s. Ncw York: Charle~ Scribner"~ SUil" .
(Di e prnlCS\'Hltisc!Jc E!hik lInd derGei'l dc~ KllpitalislTlllS. Archiv t1irSol.ialwi~senschaft lIBd SO/.ialpolitik,vol.20cn 21.

1904-5).
Wil1ialTl~.

WalterL .. 1991
J{/\I{If!(!se LiI'eJ. WO/lH'1I (Iud Men in Modem Illdollesiall SociefY. Ncw 8runswick and LonL.!on: Rlltgcr~ Univcrsity Pres~.

Hilde Neus

Een q uaad gerugt?
Het verhaal van Alida en Susanna du PLessis

'L (//I,~

geleden

le(~fde

cr ;1/ Slfril/allle eel!

lIIooie slol'in, Alida ,~e l lll(/Illd. Zij werkll'
lIls huisslrll 'il/ ,'001' de meesteres SlIsal/l/o dil
Pless;.\', /J e "Wil ,'{/II SII.\'(IIII/(/ IllId :.Jjl/ oog laTen
wtlh' lI op de hel'allige gesflIlll' I'an A lido ell ol'
eell kwade dog hel rapte de lIIeesteres hallr 11/011
Ol' /U' I hclo<.)rell l 'tIIl dl' hor,\'(ell 1'0 11 d e mooit'
slm 'in Alida, die heli atlll 1l~/l' l bn liellde, D il

maa/"',e de plalller.\ I ' I'OUII ':'O ra :.elld l 'll/1 jaloe:.ie

dm :.ij de hO/',\'/fll 1'(/11 1/(/(/1' . . 1(ll'ill {d~'l1el!d en
de:.e als maaIIUd opdiellde ({(lil haar 11/(/11, lIIeI
de IIIl'dc' delillg: ".Ie wilde de horslell 1'(111 A /ida,
;'l ' dml ", E(' /1 IUd laTer I'e rrmk
dil Ples", ;s II/et haar .\'1<11'01 I/aar 1/(/01'
1,101//(/ge Nijd (IJl S"ijl, 0111 door Ie kOll/el/ I//oes le/l ::e /Jer rneihool OI'er de COIlllllell'ijl/eril'iel:
1/1 dl' hoot :'(1/ (10k eell slo\';1/ //lel eel/ kleill
HOII.

(,jer Iwh je

l!lImlt \'(/// !Ulur wrede II/(:'l's /('res Slfsmll/{/ dil

Pless;.\'. ~ 11/ de I'el(' stIldies (II 'e r de OIJko/llsl
1/('l'I).!,{lIIg 1'(1// de plO/liers

;1/

ClI

SI/ ril/{/I/u) spe/eli

l 'I1JII\\'(' 1/ (.\'fm';lIl1ell. de 'TUe gekleurden ('1/ de
blo 11 kc eigl'l/lI 1"('.\',\'('1/) slechts een I1UI/:t: ilIoleml.

111 dl' arclliel'el/ I'illdel/

Iorllllllie

OI'l' /'

!Jel lel'l' 1I

l1'e
\ 'W/

slechts heperkte

;11-

i"di\'idude slm 'cII.

IVel I'inden lI'e MQWI'{'I/,\' lerug

1'(11/

{' eli {/(II/wl

blallk() 1'/'0/111'('11 . Op ba,,;s , '(/11 IIl1jll OIuler:oeJ...
lU/lil' de plfllJlllgellllJ esleres SlI.W1I11t1 dil Ple.\'.\'is
i.' ('l' lI amllalf(/(,('IICIIIlle1 betrekking tOl het le1'f' 1I 1'(11/ l'I"O/lIl'el/ ;11 de adlftiende t'el/II';II SurilUI/lil' te I'tYOIISlmereJ/. \ Dj, (lrlikeJ g(lm OI 'l ' l"

SIISml/UI

Alido (' 11 SIISWUUI dl/ Pless;.\': Is hel gal/g!Jl/re
\'(' r!uw! mild heide personelI SIt!cItIS eell hoo.\' (lardig gel'll('111 oj"juisl ee/l drmllll dm :.ich (!j~
speelde Illssell de IITede //Iees l ere.\' ell haor

kilUUe, IJil kiwI hl/i/de IWrll'erschellrel1d.
Ve rschi/lt' lIde k(' /'{' 11 \,/'(}eg SIISOI/IIO of de II/Oe der haar kind wilde I(/{ell ppl!oudellll1el huilen,
elkl' keer meI II/eer slell/l'erllejJil/g en grotere
woede, Dc slm 'ill probeerde hel kind Ic' SlIsselI ,
lIlllor het Ill/...ll' lil/ar /liet de baby .\'Ii/le krijgen.
SIISflllIW :ei IOCI/: "Ce(j'het /l uUIr Otll/Illij. ik : 01
lI'e/ ;.orgl' ll dat IIl'I 01,'uJ/ldllllet hllilen. " Ven 'olgells hield :,ij hel /...ind :,ol<mg o"der )\'{Ile/' 101dat
hN l'erdmnknl \I'OS, /)e wlIllhopige IllOeder
wierp : icll iJl hel u'att'r en stielI;.o eel/ bil/ere

l1/ooie slol'Î/I:)

dood. ' 1
De Stidllil/g Miss A lido ol:t~olli,\>eel'f il/ SII r il/ollle sinds 19CJI (WI/ dl' I'()() /,{/l'ond l'tIIl 'Keli
koti', 0l' I juli (lIs ;1/ Suril/(/Ille de (!f.~'clu~flïllg
, '011 ril' slm'erlllj word, herdacht. de Miss Alidll
I'erkie:ing . Ook il/ Nedcr/lIIu/I'i/lll! sinrls fll'ee
jaar dil ('I '(-'I/(,I//{'1I1 pluat.\'. I-Iel I'erl/(/ol l 'tIIl de
slm 'ill A lido i.\' rmlo,mwkeltjk l'er/){J/Idelllllel d e

EC HT ENDE WAAR

Bert Paasma n_~ ind~ kort bij,-onder hoogleraar
ko lon iale en postko lon iale c ultuur- en litcra lUurg~sl,; h icd c ll i ~ in Amste rda m, vraagt zich in
Lij n malit: af of t:r in t:CIl polypcrs pcctivistischc
ko lonia le t:1l postkolonia le geschiedschrijv ing
mei andere.: auteurs. tekste n en interpretaties ecn
ander ve rhaa l lOU o n t~tai.lll? Hij bcantwoordt
ze lf d ie vraag l11e t: 'Onge twij fe ld. iedere literatuur- or c llltllurgt!~c h ic - denis ge.:eft slec ht s één
ve rh aa l ViJ ll dc moge lijke ve rh alen, cn he t
zwa rt e en hl'! t wi tt e verbaa l blijve n vooral snog
versc hillen (Paas Ill i.l 11 2002: 16). D~ll het ve rhaa l
ve rschilt is in grote male allla nk elij k vall d i ~cre.: 
pamies in ges<.:hrcvcn cn oral..: bronnen. Si lvia

0.\'0. 7/;dw'hr{li l'fwr Suril/ool/lse TaaIkuIlde. LeflerkulUl(', Cllllllllr (!II Gesc hiedenis 11 (7): 305-31 7
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de Groot s le I! dat bcscha vingclll1lct schrift hun

D E BRON

gesc hi ede ni s base re n o p onderzoe k d at hi sto ri c i

ve rri chten met behulp va n arc hiefmateriaal en
sec undaire bronnen. In schriftloLc besc huvinge n ec hte r wordt cic kenni s van hel ve rl eden
mondeI ing overgedragen: cl e orale geschieden is

(De Groot IYRO: 3). Challlberiain ( 1995: 95)
hee ft de ve rschill en nader ondcrLocht in hel kader va n gellder en herinn erin g. Z ij concludeert
dat orale bronnen anders zijn dan con ve ntion ele
o mdat ze ge lad en z ijn met int erpretati es en subj ecti viteit. Orale bronnen steunen op indivi du e le he rinn erin g e n hierbij spee lt ve rbeeldin g
een grote r ol. Ook k unnen verl elIers i nspelen op
dc behoe ften van het publ iek o mdat het verh,wl
dan beIer ve rkoopt. D e waarde van orale bron-

ne n li g t nict Z07cer in de overdrac ht van d e info nni.lli e, maar mcc r in de implicati e d aarva n.
He t vc rha:l l j ~ al s product va n ee n soc iaa l proces
ee n co ll ec ti eve herinne rin g geworde n. Het is represc ntat ie f voo r de ge hele gc mee nsc hap.
Voo r het ve rh aal van Alid a e n Susanna ge ldt
d'lt oral e e n co nve nti o ne le bronnen in Suriname
door e l kaar wo rde n gebruikt . De rede n hi ervoor
wo rdt ve rduid e lijkt aa n de hand van ee n z.eer
weze nlijk e vraag di e Oomell & Pa lm (2001 : 40)
ste ll en: 'H oe ga je als Surina mer om met ee n
verlede n dat ogensc hij nlij k zo we ini g biedt o m
trot s op te z ijn c n zovee l o mj c voo r te sc hamen ?
Hoe vind je jeze lf, j e gevoe l va n e igenwaarde,
te rug in die door bl anke overh ee rs ing vertroebe lde geschiedeni s? 1... 1 Een taa lkundi ge, o o it
betrokke n bij Wi e Eeg i Sani , de culture le
bew USlt ijnsbeweg in g uit de j are n vij fti g, verleit
dal er oo k ce n ve rl eden vo l mythe n en verhal e n
beslaat. Hebbe n w ij Piet He in, z ij he bbe n hun
e igc n he lde n. zmil s Bo ni e n Mi ss Alida'.
Uit de dage lijk se realit e it in Suriname we te n
we dm o nde rm ee r Boni e n A lida al s he lde n worden besc ho uwd . Ma ar he lde n o nt slaan ni et zo maar.

De vc rhanltrad iti e van de mooie sla vin e n haar
j a loe rse l11 ecs te.:re.:s gaat te ru g o p Jo hn Gabric l
Stedm an. In z ij n Rei:e 1I((((rSllrill amell sc hree f
hij o p dri e ve r ~c hill e nd e plaat sen over de w rede
inborst va n e ne mev rouw S, zoal s hij ha~l.rlloe mt .
Van hc m ko mt hel g ruwe lijk e ve rhaal o ve r de
ve rdro nk en baby.J Ve rde r sc hree f hij o v;J ee n
moord op eellmulatlell111 e isj e op de hoe k van de
Wate rk ant e n het Pl e in ." Dil verh aal za l de basis
z ij n van d e ve rh a len ove r hel afs nijd en van de
bo rste n va n A lida. Ik ko m hi er verderop o p teru g. Vree md ge noeg heeft het dee l van het verhaa l dat vo lgt na de moord o p het 1l11llatte nme isje
aan de W<.t l e rk ~lI1t . e n dat z ich a fspee lt o p de plantage va n mevrouw S .. gee n plaats ge kregen in dc
mytho log ise ring. Dit is opme rk e lij k o mdat di l
dceltoc h we l dc mees t g ru we lij ke dcta il s bevat.
In het derd c c itaat verme ldt Stcdma n ee n
a fs traffin g van een der sla ve n di e ee n 'span s
bo ko ' zou krijgcn.(, Oo k dil c itaat vinde n we in
de ve rd ere lite ratuur ni e t mee r te rug . In dc c it ate n noe mt de aut e ur de l1aalll van de boosdoe nste r ni et vo luit. Hoe weten we.: e ige nlijk over wie
Stedlll an hi er sc hrijft ? He l id ee d at hct 0 111
S usa nn <.t du PIess is gaat. hee ft al vrij sne l postgevat. Rec ht er La m/ll ens g af ro nd 1820 reeds aa n
dat in de ' OudcOranje Tuin ' haa r gra fze rk li gt en
dat S tedm an ove r haar schreef als mevrou w S .
(LaJnm ens 1982: 47).7 HeLgrote publiek kreeg
echl e r pas in 1988 uitsluitsel o ve r de identite it
va n mcvro uw S. In dal jaar g aven Ri chard Price
en Sall y Price he l oorspronke lijke manu sc ri pt
uit met ci c aant e ke ninge n va n S(edman d ie de
basis voo r he t boek l ijn ge weest. Nu blijkt dat
Stedm a n haa r naam in de oors pronke lijk e te kst
we l vo luit heeft gesc hre ven: Mrs. Sto lkers

(S tedm an 1988: 340). In de tijd dat Stedm an in
Surinam e woonde, was Frede rik Co rn e li s
Sto lke rt , Raad vun Politi e, getrou wd m ~ 1
S usann a du Pl css i ~. De rede n voor het weg latc n
va n de vo ll edi ge.: naa m is ni et beke nd . Hel

Hel

~ 'erl/{/al \'(11/

Alido en

bev n:cmdt wel. omdat Stedmtln de mces te an dere persollen in zijn werk voluit bij naalll
noemt. Was hij of zijn uit geve r missc bi en bang
voor ee n event lick sc had ec lai 111 omdat Susanna
ue vrouw was vall ee n hoogge plaat ste persoo n in
Paramaribo? Stedman waseen goede vri end va ll
het echtpaar Godefroy-Danfol1h. beiden Schotlen. In /?e;~el/ I/aar SlIrlllll/1/ell van Stcdman is
gee n grol er co ntrast denkbaar tusse nlwee plantersv nHlw en. dan di e tusse n de 'goede Elisabeth
Godcfroy' e n het ' bclsche bees t Mevr. S.' Maar
Stedll1an ve rmeldt ni et datlllev rouw Stolkert dc
buurvrouw va n mevrouw Godefroy was. Toc h
moe t hij daa rvan op de hoo gte zij n gewces t.
Godel'roy bezal plantage Alkmaar di c ge lege n
was naast Nijd en Spijt. cic plantage va n m evro uw Stol ken. Het is niet ondenkbaurd at Steclman na lij n terugk ee r naar Europa nog met Dant"orth correspo nd ee rcJç cn inmidde ls had ve rn oIllen dat Stulkcn ee n hoge positie in Suriname
had rond dL' tijd dal hij L.ij n boek publicee rde .
Hel '\lc rk va n Sledman werd voor het ee rst in
1796 in Enge land gep ubli ceerd . Het had metee n
vee l Sll CCL'S en werd i n diverse vc rtali nge n u itg egeve n. In De Nederhllldse sh,,'el/lwl1drf / 5001850 gee ft Emmer het belang va n het boek HHn
en ve rm eldl dat Stcdm.ln. voornamelijk omdat
hij de beschrijvingen v;tn wreedhedcn had onderbouwd met gede taillee rde illustraties. is gebruik\ cloor dc abolutioni stcnbewcg ing. Siedman zo u gesc hrokk en zijn van de hardheid
waallllee de ~ I ave n we rd en behandeld. Hi erbij
gee rt Emmer als aanvulling dat Europa ze II' ook
ee n kruit va l vo l ll1aat ~c happ e lijk e problemen
was. maar liever n iet de hand i n eigen boezem
stak ( Ellllll er 2000: I KI).

Al snel na de publica ti e va n hel werk va ll
Siedman onlstond een discussie ovcr de juistheid van de gegeve n informati e. Er zijn diverse
aut curs di e het waarh eidsge halte van Stedmans
gesc hriften betwijfele n. De betrouwbaarh eid
va ll het werk werd onder Hildere door rechter
Llllllllt:/lS aan gevoc ht e/l. s In de Surinaarnsche

SIfSlllll/{/

du PIessi.":
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Almanak van het jaar IX 2 1 verscheen een aantal
boekbesprekingen ViJn ni et nad er ge noemde
personen. Vrij waarschijnlijk zij n de artikelen
gesc hreve n door Lalllmens: hij had in ieder geva l de redacti e van de uit gave op zicll ge nomen.
Dc eerste. meesl Ll itge breide rece nsie behand elt
het boc k van Stcdman. Over alle onderdelen v:l n
de reis- en n<ltuurbes prekin g ve lt de rece nse nl
ee n streng oordeel: '1"lcinig ni e uws en veel overdrij vi nge n di e ni et berust en op eigc n waarnemin g. De recensent vervo lgt: 'De Auteur zeg t
dikwijls. dat hem deze of ge ne /.aak / .00 is verhaald, en del.e bekent eni s lllag men prijzen,
wan I te bevesti ge n. dat men iets heeft gezien.
hetwe lk bezijden de waarheid i ~. 1.00 al s ni et
ze ld za ~ tl11 in dil Werk voorkom!. om daardoor
den lezer tc overreden. al s men hem den kwaad
aarcligsten laster opdringt. doet weinig eer aan
den grondbeg inse len van uen S<.:hrijvcr.'
Stedllli1n was ec hter ee n ooggctuige en dat
lIuet eell hoog waarheidsgehalte ve rm oeden.
Hij had vee l sy mpathie voor de sla ve n en had
L.oals bekend ee n liefdes relatie met dc mooic
lllulattin Johanna, de protégee va n me vro uw
Godefro y- Danfonh . Dc verhalen vall cic slavcn
/.Uilen hem zeker tcr ore l ijn ge komen omdat
Johanna bij haar op plantage Alkmaar woo nde.
Het is du s aallJleme lijk dat el" Cell kern va n waarheid is ge weest. Hij hoorde allerki /ori en ve rwe rkte de ze in L. ijn beschrijving va n dc sla ve nmaa tsc happij iJl Suriname. Mede daardoor kon
hij de sla ve n ee n stcm geven. De slavcn hadch::n
zelf gee n moge lijkheden om hun gesc hiede ni s
sc hriftelijk va~ t tc legge n. Zij ve rt clden elkaar
verhalen. so ms welli chl gc basee rd op kWiladspn.: kerij. Een volk Illet orale tradities bewerkt
degegevc n ~ vaak vall verte lI er op ve rt e ller. binnen de II/olo kOI"{/III; speelt hi ~(Ori s.c h e .nl1h er1ti citc it dan ni et dc hoofdrol.
BE ELDVORM ING

De repulalie van Su sann a du PIess is

al~

wredc
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voor het onderwij s. Ve rder z ijn facette n van het

de n in het daadwerk e lijk afsnijd en van de bo rst
va n de s lav in . De ee rste vastl egg in g va n dil
verhaalmo ti ef, he t a fs nijde n van de borst. is va n
ro nd de ho nd erdj ari ge v ierin g van d e afsc haffin g van de slave rnij in 1963 wannee r er ee n
to nee lstuk o ve r S usann a Du PI ess is wo rdt o pgevoerd. Di t s fuk Vtm Do mpi g, mede gesc hre ven

verhaal op di verse manieren verwerkt ; in reis-

door Eddy Brulllu, is helaas ni el bewaard geble-

besc hrijvin gen, werk e n met ee n nboluti o ni slisc he ins lag. bij voorbee ld in Van Hoëvell.

ven. HeJ1I1i e Vali es hee ft een bewerkt e ve rs ie
erva n sc hrift e lijk vastge legd met zijn naam eronde r. Dit dram a, A bitaberejil SII SW I/ W Duplessis, bev at ee n aa ntal toevoeg in ge n di e het verhaa l conc rete r mak en. Zo krij gt de sla v in de
naa m Alida. Su sanna laat uit j al oez ie haar de
bo rst afsnijde n. Susa nna was vijf maa l getro uwd e n lee ft in het stuk same n met de plante r
Co hen. Het stuk va n Do mpi g is in 19637.0' 11
tw inti g maal o pgevoerd in Paramari bo. In 1978
brac ht de LOn ee lafd e lin g van NA KS he t s i uk 0 11 der reg ie va n He nn y Vali es (Van Ke mpe n 1987:
11 8). Radi o Apinti e hee ft hClt o nec lstu k in ve rkort e vers ie uit gezonden al s hoors pe l.
Na het hersc hrij ve n va n de zwa rt e geschi ede ni s in S urin amc tijd ens de nati o nali sti sche pe ri ode li ete n oo k dc Surina amse vro uwe n
van zich hore n. Z ij pakten he t verhaa l va n A li da
en Susa nn a du PI ess is o p. De s lave ne ige nares
kreeg een pla ats o p de ac hte rgro nd e n A lid a
kreeg de grllJ/i. Zo kO Il ook de S urin aa mse
vro uw zich beter me t he t ve rhaa l iderllifi ce re n.
Dit spree kt Illee r voor zic h als het o m ee n he ldin
ga al. Deze vc rce nze lvig in g is uitgegroe id 101 de
jaa rlijk se Mi ss AJida -ve rki ez in g.

pJante rsvrouw is gebasee rd op twee van de dri e
c itate n uit het boe k van Stedman: het ve rdron ken kind en hel l1lulattellJllcisj c aan de Wat erkant.

Susanna is door de tijd heen rege lmati g aall -

gehaald in geschiedeni sboeken. bij voorbeeld

proza en poëzie en in toneel stukk en of beel -

dende kun st. Na bes tude ring van een derti gtal
bronnen'l zien we een op va llende om slag optreden: de mensen geven het ve rm oorde l11ulattenme isje ee n naa m , zij is ni e t langer alloni em en

krij gt karakter. In cic vo lksbewerkin gen wordt
o nd er invl oed va n de nati o nali sti sche beweg in g
va naf 1950 de ro l va n de ge kl eurde vrou w a ls
slacht o ffe r o mgeze t in di e va n he ldin . Deze hypoth ese wo rdl bevesti g d door het o pme rk e lijke
I"eit . dal Van Li e r in de eerste druk (/94 7) V Wl
zijn boe k Samenleving ill eell grensgebied
S usa nll 3 ni et noe mt. ec hte r we l in de de rde
( 1977). Bij de heruit ga ve V~ln het we rk va n Oudsc han s De nt z uit 19 11 worden in 1972 de gegeve ns ove r S usa nna ook toegevoegd. 'o Su sa nna

Jll PIessis krijgt een andere 1'01. Zij is niell anger
ee n van de ve le pl antagemees teressen di e doo r
hi stori c i worde n ve rme ld . Op vall e nd hi e rbij is
dat Wo lbers ( 1861 ) gee n me ldin g maakt va n
Susanni:!. terwijl hij and ere wrede vrouwen we l
met naam e n toe naa l11 noe mt in zijn GeschiedelIis vall Surina fll e dat ge hee l is gebaseerd op on derzoe k in de Ned e rlandse arc hi eve n ovcr Suriname.
Teru g naar de 1l100 rd o p het mulattcnme isje
aan de Waterk ant. S tedm an beschrijft dat hij in
1775 aan de Waterkant wa nd e lde en ee n mulat te nl1l eisj e zag li gge n d al ee n aantal ke re n in de
bo rslstrce k waS gestok e n: het werk van de he lse
mev rou w Stolkert. Ro nd 1963 trede n op va lle nde vera nde rin ge n o p in dit verhaal. Het e leme nt van de mess teke n in de bo rstparlij ve ran-

EP ISC HE VER DICHT I NG

Wam·schijnlijk zull en er ove r S usann a du PI ess is
a ltijd o ndui de lij k heden blij ve n bes taan. Ec n
verh u.aJ dat z ich m ee r dan twee ho nde rd jaar gelede n afspee lde. is ni et mee r vo ll edig te reconstru e ren. Daarbij rij st teve ns de vraag in hoeve rre er sprake is geweest va n e pisc he CO l1ce n-

/Iel I'cr/w({!

I'tI//

A /ida el/ Susolllla dil PIessis

"

It'

Stalldheeld \'(/// A(id{/ te Wagellillgen, \'e rl'{/lIrdigd door !J{/rmll
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tralie: is een hi stori sch persoll:.lge door vroo m
bedrog cn andere oOfl.akcn uitgegroe id tot een

lege ndari sche geslai Ie" (Lodewick 1983: 122).
Dil kan e rtoe leide n dar ee n aantal hande lingen

wordt toegeschreven aan een bekende persoo n.
terwijl dal wellicht hi stori sc h of geografisch gezien nict moge lijk is. In BO/li's dood en BOl/i \'
hoo!d besc hrijft S iI via de Groot ( I 980) een goed
voorbeeld va n ep isc he co nce ntrati e in de Surinaam se literatuur. Vertellingen kunnen zo
dOOf episc he verdi chting een personage ' tekenen'. Ook vrou wen waren soms onderwerp va n
deze ve rteken ing. U il eigen bronnenonderzoek

blijkt ual cr allerlei e le me nte n in de verhal e n

over Susanna du Plc s~ i ... door de lijd heen onder
invloed van epische verdichting door vervang in g o f toe voeg ing l ijn gewijz igd. Een uniform e presentatie van de details in de inhoud
van de verschil lende verlell inge n zou de betrouwbaarhe id van de lel.ingcn groter maken. Er
vindt nog Sleed:.. mythologisering plaats: alles
wat maar e ni gz in s met ee n wrede. jaloerse
plantersvrouw te maken kan hebben. wordt in
Suriname mlll dc naam Susanna du PIess is gekoppelcl. " In hel Ca raïbisc h gebied s laat ze
hi e rin ni et alleen. Zo heeft GeolTrey Yates onderzoek gedaan naar Almee Palmer va n Rose
Ha l' Ic MOlll ego Bay op Jamai ca. H::wr verhaal
is vcrge lijkbaar m cl dat va n Susanna du PIess is
en speelt ;ioh ook al"rond I ~()(). Ondanks hel I"ei l
dat Y:.Hes gee n bewijs in hi stori sche feiten hee ft
kunn en vi nde n voor Pallller~ vel'lnee nde wreedhede n en hij l.ij n ondcrl.ock reeds in 1965 in ee n
plaatselijke krant heeft gep ubliceerd. groeit de
mythe nog steeds ge:-.taag e n ve rtoont geen versc hijn se len van verflauw in g ( Black 198 8: 9).
Macht zou bij mannen horen e n s lec ht s onnatuurlijk e wrede vrOuwen zo ud en mac ht a mbi ëren. In haar strijd als vrouw om het verkrijgen
e n behoude n Vi.lnllaar positie binnen de patriarchale pl anla~eS lrll ct uur is Susanna du Plcss is.
evena ls Annec Pallllcr op Jamai ca. een fege nstrijdi g voorbee ld geworden. Vrouwen zij n ob-

j ectcn 0111 ófbegl!cnJ óf verafsch uwd te worde n.
In de CO nt ext van de ~Iavcn ma a t sc happij we rd
de positie van de vrou w nog geco mpli ceerder.
Uit stud ies blijkt dat de ideale onbezoede ld e
blanke vro uw s lechl s op haar voe tstuk ge plaatst
kan blijve n in d e mann e lijke verbeelding. als
tege npoo l van de slavin waar de planter alle
machlov er heeft. ".
Opvallend is dat ep isc he verdichting ove r
wreedh e id zic h voornam c lijk hee f! ge mani festeerd ro nd vrouwen di e ze lf geen kinderen
hadden e n zeer vermoge nd wa re n. zoals de
voorbee ld en hi erboven. Conso liderin g va n bez it was voor mannen În die (jjJ Vim het grootste
be lan g. A ls dat hun on moge lijk werd ge llwakt
door de o na f11 anke lijk e ho uding va n de vrouw
werd dus geprobee rd haar in een kwaad daglicht
te stell en. Jal oe/.ie speelde hi erbij ongetw ijfe ld
ee n grote rol. We kunnen wel ste ll en dat
SUSallll<.l, door de verte llin gen die over haar nog
steeds de ronde doen e n de epische ve rdi chtin g
die daarm ee gepHal'd is gegaan, de mees t bekende s lav ene igc nare s in Suriname is. Zij is in
ieder geva l ee n van de wei ni ge n di e met naam en
toenaam wordcn verme ld. Susanna is het archetype gewo rde n va n de wrede eigemlres e n Alicla
he l nrchctypc va n de s la vin die o ndank s alle
wreedheden haa r trot s bewaart.

HI STOR ISCl-IE FEITEN

Naas t de vcrhaaltradi ti e is een hi stori og rafi s<.: hc
ben'ldering va n Susanna du PI ess is mogelijk.
De naa m va n de hoofdpersoon is bekend e n met
precisie aangegeven. Dit gegeven in het verhaal
roept het ve rm oeden op dat e r sprake zou kun nen l ijn va n ce n hi storisc he ke rn . In de bronnc n
ove r Suriname li g t veel sc hriftelijk e informatie
vast die gedat ee rd is. Natuurlijk is ee n grole
hocvee lh e id materiaal uit de tijd waarin
Susanna leefde verloren gegaa n zoa ls hijvoorbeeld pJanwgc-administraties, boedelbesc hrij -

Het
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vinge n, bri eve n ~ n mi ssc hien we l portrett en.
Maar cr is ook veel bewaard ge bleve n. toal s
l1oclllllent en. manuscriptcn en boeken. Door
midde l va n bronne nond erzoek is ee n recollstru cti e va n het leve n van S us'-lnna du PIess is
moge lij k. Haar leve nsgeschiedeni s is ni et los te
zicn van de olll,çtandi ghcl1cll op sociaal en economisch ge bied en de \ijL! waarin ze leefde. Jui st
omdat cr veel gegeve ns over haar i n dc arch icven
tcru g tc vinden zijn. kunll en we uns ee n beeld
vurm en van ecn pl anl crsv rou w in Surinamc in
de achttiend e ee uw. Susanna l1u PIess is wordt
vee lvuldi g ve rmdd va nwege de politi eke mi
van haar vader en haar hu we lijken met invloedrijk e pl antcrs.
Maria Susanna du PIessis we rd in 1739 geburen al s dochter vun Salum u n du PI ess is cn
Johanlla Margarct:.l van Striep di e in 1738 gehu wd wa ren. Susann a's vad er ve rtrok in I TB
als j onge advocaat en assistent va n de Wes t-Ind isc he Compag ni e naar Surin ame, Hij Irouwl1e
in 17lX meI de wedu we Van St ri ep. Zi.i was ee rder getrouwd geweest met de planter Pichot di e
bij zij n ove rlijl1ell in 1734 zijn ec ht gcllote als
erfeni s di ve rse pl anta ges naliet. Van SU'iep
kreeg uit haar eerste hu wL!lijk twee kin de ren. Na
haa r hu we lij k met Ou PI essis we rden nog twee
kind ercn geooren: Susa nna ~ n Rcinier. Het hu we lijk lIlet de wcdu we Van St ri ep is bepale nd
gewee.'it voor de positi e van Ou PI essis binnen
de stru ctuur van de toenmali ge Surina;lI11se samenlev ing, Su sanna was door . tlK UIllSt en opvoedin g goed toege ru st Olll in de hoogste krin ge n te ve rk eren. Salo mon du Ples:-. is hee rt zowe l
in Suriname al s in de Republi ek der Nederlan den grotc naam ge maa kt als tege nstander van
Jan Jacu b MauriciLI.'i . di e gouve rn eur V~1I1 Suri nallle was van 17....\.2 tot 175 1. 11 Du PIess is werd
als ve rt ege nwoo rdi ge r va n de Cabalen (de
groep tege nstand ers van de gou ve rn eur ) !laa r dc
Republi ek dcr Nederlanden g6tuurd om daa r
het proces als 'dc dood etyken vyand ' tege n de
go uve rn eur te voeren. Deze perikelen hebben
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ee n ncgatief stempel op de famili enaalll ~e
dru kt. Oplllerk elijk is dat J\ lhann<.l V.. 111 Stri cp. LIL
ec ht ge note van Du PIess is. tot aan haar doud in
1769 in Suriname is blij ve n wonen. ze lfs nadat
doo r dc ove rheid we rd bcpaald dat haar Ill a ll
nooit meer el: n voel op Surinaamsc bodem
moc ht I.ctt ell . l~
Onder de blanken in Suriname kend e Illen
van o uds een groot mannenove rschol hetgee n
ee n aantal belang rijk e maatschappe lijke gevol ge n had (Van Lie r 1977: 54). Bl ank e meisjes
trouwd en op vrij jo nge leeftijd en rij ke ptantcrswedu wen wa ren een aantrekke lijke hu welijkspartij voor vrij geLc lien. Van wege het gc brek
aan hlanke huw clijkspartners ond erhi elden
blanke mannen vaak relaties met g~ kl e urd e
vrou we n. Slec ht s weini ge n spraken hun alKclirin g uil over het samenwo nen meI wa t men in
di e tijd een ·hui :-.houdstcr' noe mde. de gekl eurde vro uw waarmee de hlank e man in co ncubin aat samenlee fd e. Met een 'hui sv rou w'
wordt in deze co nt ex t de \w tli ge cchtge note bedoeld . Zo slaal Jnhann a Van Stri ep op haar g r a f~
ze rk vc rl11 eld al s ' HlI ysvrn uw van Sa lo l11on Du
PIess is' . Ook op de pl ant age van Sus<l nna we rden Illulattenkindercn ge boren_ zoal s hlijkt uit
de in ve ntari sse n van haar planli.l gc.l ~ Het is gezien deze reiten ni et verwo nderlijk dat jaloC/ ie
ee n belangrijk element kon \vord en in dc
ve rhoudin ge n tu ssc n ec n blanke pl aJlICrsv rou w
en haar s la vinnen.
SU:-'<.Illna trou wde op vijfticnjari ge lee rt ijd
met Frans Willcm Grand en w~ rd mcde-eigenares vall de ko lTic planlage Gml/{I PI{/isi r aan
de Beneden-Colllnlcw ijnc. Waarsc hijnlijk W~ I S
de plantage zee r succcsvol en we rd en and ere
planters afgull sti g, wa nt het ec htpaa r veran derd e de naalll in NUd e l/ SpUI.
Grand overl eed in 1762 en Susa nn<.l erfde de
ko ffi eplantage. Ze hert ro uwde in 1767 met
Frederi k Corn elis Stolkcn . d ie zcve nj aarj o ngcr
was. Hij was de stÎef700n van Jan Nc pve u di e in
t 770 tot gouve rn e ur benoe md wc rd . Ondank s
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het feit dat Stolker! werd geadv isee rd door z ijn
sti efvader. waren dc huwe lijk se voo rwaarde n
vooral lïnalK'i ,.;cl voo rd eli g voor Susanna. Z ij
be hi e ld zegge nschap over 'bijso nd erlijk de
Plantagie NeUI en SjJcUI' en bedong dat de ko ste n voor het hui s110ude n gedee ld zoude n worde n (Jadn anan sin g 2001 : 50). De plantage
ke nde ee n grote bloei. Stolkert maa kt e snel carri ère binnen de Surinaamse maatsc happij e n he!
feit dal zij n g root moeder ee n gek le urde vro uw
was speelde blijkbaar geen rol (Mc Lcod 1994:
2 1). Hij bekleedde belangrijke pos ities binne n
de pol iti eke struc tuur. Over zijn karakter hebbe n
verschillende me ninge n postgevat. Z ijn vri end.
de di c ht er Paul François Roos, heeft lo ve nd
overhcm gesc hreve n ;Gy zult in my ee n' vriend
ge lyk a ls ee rty(Ls vinde n" (Roos 1804: 155) .
Susa nn a echter sc hilde rt hcm in haar

/

sche idin gsaa nvraag af als een le uge naar met
een gewe lddadi g karakter. Stolkerts naam
wordt in verba nd geb racht meI frauduleu ze han delingen en het ve rva lse n va n ge ld (De Man
1776: 30; Sehiltkamp 1973: XIV). Of deze
kwesties de menin g va n zijn echtgenote o nd erbouwden. blijft echl cree n vraag. Susanna vroeg
in 1783 sc he idin g aa n omdat SwlkcJ'l ha ar 'te
zee r verregaande mi shande ld e en geduuri glyk
twist e n lwccd rag l zoeke nde' het leve n lot ee n
he lmuakte. Voo rdat Le deze stap ondernam, had
zij overleg ge pleegd met haar vader in de Nede rla nde n die ermee i nste mde . Ou PIessis behee rde
tot op hoge leeft ijd de belangen van zijn docht er
e n ve rzorgde haar handc lsco ntacten in Amslerdam. De laat ste tW ~l<I lr jaren va n haar levcn
bracht SUS<l nn3 als economisc h ze lrsta ndi ge
vro uw door, e n succesvo l. want haa r boede l

I/el \'er!woll'{l11 Alitl{/ e//
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Ze woonde in het huis op c1t:
het Pkill en de Gra\'l.:-n~traal. l "
Su~alln<l hL:cft hlijkbaar nuoit dt: bdlOcrte g~
voeld olllnaar dè Republiek dcr Nede]'land~n te
verhui/,CIl. olldanb hel feil dal haar gehck fa milie da'lr was gevestigd. Zij had geen 'animu:-.
revenl.:ndi', de neiging ()lllnaar hel land van herkomst tcwg \e ~Lrcn I.odra men rijk genoeg

werd er een aanklachllegen Su~anlla inged iend
bij het Ho l'. Zij IOU Aurora hebbe n laten verdwijnen, Del.e I.aak heert verde r gee n vervolg
gehad éll uil de inventaris va n Je Susanna 's boedel blijkt dal Aurora in 1795 nog in leve n was,
Teen~lra maaktc cr in L.ijn hoek /Je Ne!;ersllll'c1/

wa~, 17

echler een heel ander verhaal va n: 'De moord
van Aura werd [." [ vo lgens de Notulen va ll het
Hof van Policic en Crilllineele Just iti e voor dat
Hor ter informatie geb ra cht. maar is stceds
ollvervolgd gebleven' (Teens t!'a I R-.+2: 1-.+'-)).
Sloikert was in een po~itie waarin hij ve rvolgin g
in kon ste llen wegens de vermeende verdwijning van Aurora.
Zelfheeft Su~a nn a gee n kinderen gehad. Dit
blijkt uit het reil dat IC het merendeel van haar
be/'illingcn heen ve rmaakt aan de kinderen van
haar oudere halthrocr. Jan Willclll Pichot, de
enige directe bloedverwant die in 179 1 nog in
leven was. Salomon Reinier Pichol -du PIessis
was Susanna 's belangrijkste e rfgc naam en pete·
kind, Hij kocht het landgoed 'ChatCi111 de
Blankenberg' bij Cadier Cll Keer onder de rook
van Maastricht. Het is aanncJllt:lijk dal in ieder
geva l een groot deel van de lï nan cierin g van dc
aankoop vall Blankcnberg in 1825 is betaald
Illet hct ge ld dal de baten van de plantage NUd 0/
Sin), en dc arbeid verricht in de kolonie Suriname hebhen opgebracht. Blankt:nberg bestaat
nog sleeds en is momenteel een ve rpl eeginrichting onder leiding v<I n ee n roollls-katholid:e orde: 'De Zusters van het arrnc kindj c
Jesus' , Omdat SliSiJlllla in haar tes tament bl!paald~ dat dt: plantage NUd ('1/ SfJ~if 'nooyt ofte
ooyl mocht worden verkocht. hee ft de
atllandt:ling van de Lakelijkc beslommeringen
rondom haar beLitlang geduurd , Uiteindelijk is
clt: plantage pas in 1975 weer in de boezt:t1l van
de staal Suriname verva llen.

~chuluvrij,

V,1Il

Susi.lnni.l overleed op 6 oktober 1795. Haar
laal ste testament heeft IC in 179 1 op laten l11a ~
ken. '~ Dit docuillent werd geopend na haar
overlijden en haar boedel werd geïnvL'lltarist:erd
L:1l volgens haar wen~en verdeeld. Zeer vcrrasscml. leker in ht:t licht van haar ~lechle reputatie, l ijn de manul11i~~ies van haar slaven, Uil
haar succesvolle zakelijke ondernemingen.
be~lu i~ vaardigheid t:1l oog voor de belangen va n
haar erfgenamc n (ook in hel geva l va n de slaven) wat scholing en investering betreft, blijkt
dat Susanna ee n oog had voor zaken. Het is niet
ondenkbaar dat Frederik Cornelis Stolkt~rt heeft
geprob~enJ 0111 lijn vrouw in een kwaad dag licht te ~Icllcn. Zij heeft per slot van n:kening de
e-cht~eheidil1g aangevraagd, De ... che iding heeft
waarschijnlijJ... l!en negatie-yc invloed op beide r
reputatie~ gehad, Ot: verwekking vanillulallenkinderen door Stolkert zal ook een ver~lOrcJlde
factor geweest lijn in de verhoudingen, In haar
le~lament verme ldde ze dal haar voormal ige
ec ht genoot niet:-. uil haar boedel mocht lllll vangen na haar dood, 'cxpresselyk verb iedende
Idi.\\ hijl een igc adminislratie oIr bewind in
mynen boedel sullen hebben,' Dit duidl Lckerop
eell grote all i rllosi tei I tll~~en de Iwee voormal ige
cchtliedt:n. In dil licht is ook het geva l van de
vrij e Aurora intcre-ssant , Susanna had Auroru in
1789 'uyt suyvere geneegendheyd' gemanumilleerd en haar vrijbrieven gegeven. Aurora
had zic h 'eg tcr door verregaande i mpe!"t i nenticil
en onaallge- naamheeden sig myne verdere
gLln~t ollwaardig' gemaakt en mochl SLi s anni.l'~
woning of plantage nict me-er bezoeken. In 1792

il/ de kolol/ie Sl/ril/aJ/le el/ de ui!ln-eidil/g \'{f/I hel
chrislel/dolJ/ ol/dcr de Ileide/lsc!lc hel'olki/lg
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CONCLUSIE

Op basis van de door mij best ud ee rde arc hi eve n
zijn gee n duide lijke concl usies te trekken ove r
he t ka rakter va n S usan na du PIessis. De gevo nden gegeve ns in de arc hi eve n over deze pe rsoo n
zijn za ke lijk van aard. Aanme rkelijk and ers li gt
het met de lite raire bronne n waar e moties wél
meespelen. S usa nna dl! PIess is wo rdt dan ee n
duide lijk voorbeeld van de tege nstellin g tu sse n
het ve rw~l c hlin gspa t roo n van de vo lgza me.
zac htaardi ge blanke vrouw uil de achtti e nd e
ee uwe n de S urinaamse we rke lijkhei d van de
mythe ove r de wrede plant ersvrouw. ]n de
ve rte llingen word t zij a ls zoda ni g afgeschilde rd. Dit beeld is voo ral binnen de o rale traditie
va n de C reoo lse bevolking door alle rl ei in vloede n ve rvormd . We zien hoe Susanna du P Iess is
allno 2002. na een proces van mythologise ri ng.
a ls slec ht e n wreed word t ge karak te ri seerd . Er
bes tam ee n di sc repan ti e tu sse n het beeld dat uil
de bronne n naar vo ren komt en dat van de
plante rsvJ"O uw dal uiteinde lijk zijn neerslag

heeft gekregen in he l verhaaJ over de slavi n
Alida. Of en in welke mat e Stedman de waarhe id over Susi1 nna heeft geschreve n is niet lan ger hel belangrijkste aspec l. Mi ssc hi en was ze
wreed, mi ssc hien ook ni et. Wat we uit de gesc hi edeni s kunn e n des ti1\ ere n, is dat me nse n die
doo r slave rnij we rden gete kend duide lijke mid delen hebbe n 0 111 hun cultuur te bewaren, a l is
het ni et in sch ril'!e lijkeda n we l in orale traditi es.
Veel Surinamers vo nd en of construeerden hun
eigen he lde n. Sedert de opkomst van de nationali sti sc he bewegi ng in de jaren vij fti g e n zesti g
g in g men niet hlllger uit va n de visie van de
blanke planter, maar sc hreef men va nuil ee n eigen pe rspectief. De slaven ware n ni et la nge r
ano ni e me wezens die hi er en daar in de bronnen
opdoken. Ze werden helden met positieve
karaktereigensc happen. De machteloze slavin
Alida werd ee n he ldin. En dit man ifestee..9(lich
o nd er meer in het feit dat z ij jaarlijks ge hul d igd
wordt als voo rbee ld va n de trot se Creoolse
vro uwen uitdraagste r bij uit stek van de Creoo isec ultuur in S urinam e,

NOTEN
I. Harry Jong Loy vertelde de7.e versie in het radioprognunma 'Fo~ten Tori' op Radio Apintie in de jaren Lestig.
2. Vanwege /rel onlbreken van spcllingsnormen werden n:lIllen in de achttiende ecuw op divcr~e manieren geschreven. In
dit artikel wordt de schrijfwÎj/,c Maria Susanna du PIessis verder gehandhaafd. omdat hel 10 op haar grafJ-..erk in de
CCtlt rumkcrk IC Paramaribo slaal.
3. Dit anikei i... gcba ~ec rd op de "tmlk S/I.I"lIIlfIlI dil PIessis. de Nij(J (eli Spijl die binnenkon door het Koninklijk Inst ituut
voorde Tropen /....1worden gepubliceerd
4. ZieSIedman 19H7: 7 1: Het geval. dat ik nog zal bybrengen. is in dil opligt vee l ~It.:rker. dan allen. die ik verhaald heb: en
het was een vrouw. die 'cr Lig aan ~chuld ig maak te. Mevrouw S .... in een open v'!artuig. naar haare plantagie gaande.
werd ve rgcLcld van ecne \legerin. die haar kind zoog. Deeze vrouw Lat voor aan in hct vaartuig. het kind schreeuwde, en
7y kon het niet tot bcdaaren krygen. Mevrouw S ..... wicn hel geschrei van dil ()nnoozcl wicht verveelde. gcla~He aan
haart! slavin. Olll het by haar te brengen. Zy nam het kind locn oy een arm. hield het onder w.. tcr. tot dar het verdronken
wa~. cn vcrvolgen ... wierpLy het in den stroom weg. De moeder sprong uit wanhoupoogenblikkclijyk inde Rivier. in het
v.I.. . ! bc~luir om al,b;lr haar leven te eindigen: maar di t geltll\lc haar nict: cen gc(lce ltc der roeier . . I.wommen haar na. en
bragtcn haar weder aan boord. Hmtrc meeslere:.Sl· deed. by hOIarc komst op planrólgie h.wrdrie ofvicr roedes101gen geven.
0111 haar te ~tralTcn wcgell~ de ~chade. we lke zy. door "ig van kunllc helpen. alln haar had willen toebrengen.
5. Z ie Siedman 1987: H6: Den eersten Mey. aan den ocver der Rivier wandelende. vernam ik. dal 'cr ecne grnote Il1ccn igte
vulb VOU I hcr hu i~ van Mev rouw S ... vergaderd was. alwaar ik ee nc vcrschrik kclykc vertooning ",ag. Een ongelukkig
Mulatrell tllchjc wn~ 'cr het voorwerp van. Zy baadde in haar bloed. men Iwd haar op eene wrcedaanigc wij,e in Je strot
ge~luken. en negell of tien steeken in de bor~t op ver,ehillcnde plaatsen gegevcn. Men beweerde dat di t het gevo lg wa~
van dejalocrsheid van dit hel~chc beest. mevrouw S.... dic IMMeJl Jllan verdacht hichl. dat hy up dit ongelukkig mei~jen
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\\:\ lidll \\:1\. Du \\allgl:dl"llol:11l \.111 CCII \\} r hc:b il.. fCClh he\ t)lII" ...'I1\ aangehaa ld, hlen I)' n'l1 tlllll\lolt' l "ind. wdl.. ... g ...'_
'l'hl"ci haar hindt.'rdl·, \ erdrtnl..L"n had. rV!cn he!'ochuldigdt, haar lel 1", \ all t.'t.'Ilt.' Ilng gmolt.'rl· \\ rct.'dhL"id. indien 'CI" grtloll!L"r
1}1l ktlndt.'~ Op /l'kl'n'n dag op h.wrc PI:II1!agie l..omendL". om alda:u' t.'eni!,:t.' , 1,\\t.'Il. dit.' in '1 ktln gL"kOt.·hl wart.'Il, I ...•
heIigligen, \ iel haar \Itlg tiP CCll!..' Negerin \ an omqr..:{\! "Yli l'lI jaan.'n, diL" de laalniel \ CN\lIld. Bcmerkende. dat lleC/C
jongl' duglcr lel'f ".:tll)l.ll\ W'I'. dreef haarl' \"afneijdyl..t.' jalocr,hdd haar lip '1 ougenblil... \1111 dil Illei'.ien 1lIc\ l'en
gl\\eiend ht.'l'1 )"/l'r. :\an de \\"~ngt.'n,llt.'n nlllnd, en het I tlorhoofd te mi,nwl..l'n: I)' ~need haar nnI.. de I""'t.'~ vanAdlil lt.', aan
éên haart'l" hel'nen af. t.'lIl11a'll..le haar :111Ou lol een gedrodH vall kclykhcid.
ECllig.c Negcr~ dl.'edell haar. by dcc/c gelegcnheid, \'ertlJgt.'1J \lm(rt.'nl de wft:t:dc ~1ndTen, well..e Iy dagelyk, Uilol'ti:nde. l'lJ I t.'rJllg ll'n lw;lr. om haare slaVenlllel mcerder mcn~chl·lyl..hdd IC hdWlldekn. Men \\:r!W;llt. d;lt Me vrouw S ... ,
\\ t\edl'nd I.. waada;lrti~ wIIHkJllle. dadelyl-. aan een ongelul..kig ~I; l\' elll-.ind. lig ald:larhcvimknde. LIl' her~'en~ ill~lut.' g. e n
\'cr\'otgen~ aan (\\ l'ejonge Negers. die dil kind in dcn bloede hC~[tltldt.'n, en lkeH' ~dll'ndd:l:ld hadden willen b~kt1en, het
htlofLl I.ked af,I:lan . Tuen lY dL" PI;llllagie verlalen had, wierden Je hcidL' Imofdcn in ecn/)'dcn doel.. g.cwI)IHkn. en donr
der/l'lvcr \ rielllkn naar P;[f;II11ariho gebra),!!. al\\';wr Iy IC voor de voclen \:\" ,kn GIll!\ ernellr Ill'derlcideJl, cn hem de
\ lligendl' aalhpnl:ll.. del'den. 'Zie hier. Ulle ExccllemÎC", hCI hoofd \:tn myncn/o\lll.l'n lil' hier dal \ an I)'nen bn)<'dcr. (op
Iynen l\1al-.l..cl" \1 Y/J.!nili:,) "clke IlJl/e meölcre .. 'c heeft duen at11IHI\\ elI. Olll dal I}' één d..:r 11111nrden. die I)' (Jagdy l-. ,
hcg;l;I\. hadlkn \1 illen v\J\lrl..\ll11ell. \V)' \1 elen \\"cl. dal. \ erm ih \1) ,bI l'n I)'n, 1lI1.'1l 011' geluigen;, niet aanneel1lt: Illaar
;Illliell (keil.' hltll'lklllk hlJlJfden \noreen ger1l1l'glaam hl'\\)' \cr'lrckk ...·n \ an hl..·1 gcen \1) leggen, 'l\\l'l'\..en \1). d'll de
\ l'rnku\\ ing \ anlkrgd} "e wrcedhl'(kn moge hekl \\·ordcn : \\'}' lullen daar \nm IX'U\I igdankbaar Iyn.en mei gentll'gell
\lrh blol,tl plcll1;!ell \ OOf hel ht'houd \ an onle mee,l\'r. HilI\' I11Cl"ICrl"'l', en \ an de gd1l.'t.'k VtllI..planling.· MCIl gardt.'cll.'
tlllgdul..kigl'1l Il'n al\\\\Hnrd. d;1I I}' leugl'naar, I\aren ....' 11 dal men hen \croordl't.'lde. 0111 \lp alk dL" Mra;lIen v an
Pal"alllaribtl gl'gl'e"cld Ie \\ onkn. Dil nnrcch!\ aard ig \ onlli~ \\ icnll11cI de grulll'lc \\ rl'cdlll.'id ILT uit\oergehradll. De
\\ cltt.'nlkCJer Voll..planling brengen mede. dat lllcn aldaarnnoil het geluigt'nh \ an l'l'ncn Nege r aannet.'m\. Indien h y de n
rnotlrd. \hlor 1l1} verhaald. t.'l'n hlan"e \\a~ legenwoordig gt:'Wl'C'1. loude Iyll getuigt'ni, 1"""laanbaa r gewec'l /)'n: nlaar
U;IIl/IIll dl·l·/1.' al\ch,rwcl)' '' ehuu'dot''n,(cr \ ry g.t'wt:c,1 I) n mei de ht·taating el'ncr hllcle van v)'fti!!- plll1dt.'11 ~terling \1}llr
t·ll..en dOI.\(I~lag.-Ma<lr laat I\lh einJigen.- Myne liel hL"dl l'cn \\ccflin, um JlOpClh Iltll..e IImkrwl'rpen breeder uylle
w)"tk'n .
Zie Sledm;ll1 19S7 : 71 : 'By mijnen lerugkmml op het plein Iynde g:wn \\'andekn, wird i I.. gefO(,pcl\domden SI I.. rdie l11y
(lP Ik ,b'de lerdieping gehradll hehhende 10(/)' Icide: louch g)' wel g.dmwen. üat eel1 van mync negers la:tl sl van Jt.'e/.t.'
hougle at\prllllg IIIll ccue geringe ka'tyding. IC fllllg.a;m: maar dewyl hy dtlor Iynen Vii i s lechh ec n ligle hedwelming
hL'k\1 :1I11. wrt.'l.!f men \lelll ,Ierl.. aan de ~ Iapen van hel hOl1f(1. cn hy kwam wedl'r SJltll'ltig hy: (\ICI1. 0111 hem Ic qratTl'll, d;ll
hy 1)' 1111L'1"'111111 dil' dc eigendom vall/)'nelllllee~rer was iU/l til.. l't'n gevaar gchragt had.ell1\l)'nc VnllIW h;ld doen ver'chril..l..l'll, I!lnd Iy h~'l11 naar ï Fpl"l 7,l'.h1l1dia, om aldaar door l't'n fri~,eht.'r1 Spall~l' hOl:ku I)'ne mi"'llaad 11.' boelen.
Dl' Oudl' Oralljt.' Tuin wa, lk' begraafpla:!l' bij dl' Hen ormdl' Kerl.. (lUlCl'llIrumkerl..). De lerken lijn 1\a de gftlle branden
in Paramal"ihll illlk ncgL"nlil.'nde eeuw \crwijdenl ('11 in de herbou\~dc I..erl.. (I :'::15) al, vll)l.:l" gehru;kl.
Zie \Ollr 11\.'1 beg.in 'an de Ill'genliellde Ct.'U\\ Laml\lCn' 19R2: SO. M,t:tr nok Von S'ICI-. I H1 r dL::!: 145 l'n Beijer I SB: IX
en X.
Er lijn lo'n lkrligl .. 1 pllhlic:ltit', ge"nl\ emari~cerd w;l:Irin Su,anlla du Plc"j, op de l'l'n af ;lIukrc m:lllÎer voorkumt. Dl'
l'l.'"Nl· ,1.11111 ui l 171)0, de laa"IC i, l:!ed.llcl'rd ::!002.
Zie hicn Iltlr V:ln Lit.'r 1977: 47 en Oulb.t:h"".... Dcnll 1979: 156. Dl' :I:ln\ ullingen, \\aarondcrlk infllrmatil.' mer SU'ólnna,
lijn in dCJe l\\\ga\ l' 1U1.'tt.'\oeg.d duor de journ aliM R. 11 01'\\ ijL
AI, mee'l I"el'eme I Iltlrhcl'ld gl' ldl Egmtlllll Codfried. Zijn geën~l·t.'nel' ..Je re:lding \ an hcl (1)lll."cl'IUk 'f\ lar i;l Su'anna Du
Ple"i, ' h in 100 1/2002 dil cr'e makn l!p~e\ nerd. Hij \ ra;lgl Ikh af tlf lij hCl '];II:hlullcr i, \,\l\ ~tlloniak lIlan ndijl..e
g.e~dlit'lhchrij\ ing of <k l1lol.lrd/uehtige dader uil hel \\ erk \ an Slcdmall.
VOtlral,k ~Iudit.' \ ;111 ClinllHl ( I IJX::!) i, in uil \ crband \';ln bl' lang..
VO\lr dl' ~Irijd HI'"cn tie Clball'1l en g.11U\WnCUr M;lurieÎu,: lie V;m Sijpt."lc)'n ( I H5X) iU/ijn hillgr:llil' Il\'erJl'/e gUU\"t.'fneur en Van der Meiden ( It)lI6).
Dl' grafll'rk \:H1 Johanll:! Marg.arela van Stricp ligl in de Cenlrumkl'rl..lc Par:\lll<lriho. Salomnn üu Plc~~i~ overleed in
17x51t.' AIll'lcrdwn en i, daar hijgl'lcl in hct farniliegr;Jt" in de Nicl\\\(' Kerk.
Van hl'l bC/it vall SII~ann;1 dn P lc~:-.i:-. ,jin drie- jn\'cll1ari~~cn bcl..t.'nd: uil 1761. 176){ cn 1795.
Dil hui, \\crd aangdm:hl'll . . Gouvcrn~men,,~cr.:rL"larie, 1:ller Billnl:nlalld,c Zal..en. Olldn1U~~etl i~ het geröl,lUrel'rd l'!1
Ill."ct"1 hetel·tl andert.' be~ll'l1ll11illg gekrcgen Nu wordl nog 'Il'elh a;lIll11'1 hui~ gl'refcrct.'rd al, 'hel Du PIc~ . . i'gL"b()uw'.
Gouvernl'ur r\'lauriciu~ Ilad hCI ill/ijn journa len in dil \ erhand lIvel" de 'Anilllu, I"t.'verll'ndj'.
l-kl lt.'~lalllelll \all Maria SU~IIHW du Pl e~,is uil 1791 heh ik IlHIge\\ in/jen t1;mk/ij l1ledl'\\erl..illg V.Hl Kennl'lh Bnulllanil.
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Arcl/in'l'lI:
In Surinal11C:

HypOlhcckkullloor PilnJlllaribll; Dom e inkanloor Parama riho: Stichting Surinaams Mu~curn
In Nederland:
NaliOl1ual Archi e f. Hiervan de volgende ,l rc hi t!ven: Cotnmi~siehoek Raad van StaIe. 16H 1- 1691: Suriname. Oud Notarieel
Archief. 1699- 1829; SUrirlllrllc. OULI Archief Burgerlijke Slllnd: Oud Archief Suriname. Guuvcrnemcillssecretarie ( 16H4)
1722-1!S28; Oud Archief Suriname. R.wd van Politi e. 1669- 1828; Oud Archief Suriname. Raud van Ju stitie ,1 671 - IR28:
Uitgi ft c hrieven vun GromJCl1 lC Suriname. Microfilm s. I 743-1824:ArcllicfM ini steric van Kolon iën I g 14 1849: Kaa rtenbak

Slidlling WQSUNA. di verse jaren.
- Centraal Bureau voor Genealogie. Den Haag
- Iconografi sc h Bureau, Den Haag
- Gemee nte Archie f Amst erdam , aldaar:
Protocol Vll n notaris OUo van Dam
Notarieel Archief
Afdcfin g Atlas. Plall egro nd Nieuwe Kerk
- SeclOr Archief/,akcn Bergen Op Zoom (SAR)
- Gcmeentc-:lrchief Maastricht. aldaar: Archief Notariaat NierstrasI: Arc hief NOlari~tat H upkens: Hliwe lijk shoeken.

LITERMUUR
Beijer. E.. I S23
Surinal/le ill tI(,.I"~dj."l· lepellH"(I(lIYfigell {(Ieslulld door eel1('11 inwoller a/da{//: Amstcrdam: C. G. Sulpke.
Blad. Clinlnn
IlJS8
·'fI(es ofO/d }wllaiCll. Kingston: Lung l11:ln Cmribcan.
Cha imberlain. Mary, 1995
'Gender and Memory: Oral History a nel Wome n' s History ·. In: Verene Sheperel (cd.). ElIgen derill,l', Hislr)JY: C(lfI"/)bl!(fI!
\VamelI in Historical Pf'I'.\jJec/Îl·e. K in g~ ton : lij n Rand1c Pllbli shcrs.
Clinton. c., 19X2
The P(alll(lfioll Mislre.\".\·. New Vork: Pantheon Bouks.
Emme r. 1'. c.. 2000
De Neda!oJldse S(O I'(-'nlwl1dd 150a·IS50. Amsterdam: Uitgeverij De Arbcider:-pcrs.
Groot. S. de . 1980
'Boni's dood en Bo ni's hoofd'. De Gids /-13: 3- 15.
H ist ori~ch c kring Cad ier en Keer. 1998
' Het dome in Groot-Hlankcnberg'. K een/el'K rol1iek 2(4): 186, Cad ier en Keer.
Hnog bcrgc ll. Wim, 19')ó
l/el kamp WII I !:J mn.\" ell Kaliko. De geschiedenis I'WI eetl Afm-Sllrillaalllse/amilie, Am;.,te rdam: Pro met he us.
Jadnanansing. C.R .. 200 I
' L·hisloirc <;e répètc: huwe lijk se voorwaarden van Frederi k Corne li s Stolkefl en Maria Susanna Duple ss is· 111: SlfriI/(/(/I/IS .Il1ri.\'fenb!od 1: 50-51. Paramariho: Drukkerij H. Van den Boornen.
Ke mpen. Mi chie l van. 1987
D l' Sl/rilluulIl.\'(' (hem/uur /970-/985, eel/ doci/I/Ie/l/o/ie. Para maribo: De VoJksbockwi nkcl.
Lier. R. van . 1949
Sall/en/c\'illg il1 eCIl gn'Il .\gebied: 1:-"·('11 sOcÎaal-hislo risc he sllIdie \'(111 Su ril/alll e. •~ Gruvenhage: NijhofT.
Li cr, R. van. 1977
SO/I/l'lIle\'illg il/ e.ell grellsgehil'ä : Eel/ ,wciaa/-hü/orisdle .l"(udh' l't/IJ Srlr;lIl1flle, Amsterdam: Emmering.
Lmkwick.I-LJ . M. F. (e.a.). 1983
Lilemire kllll.ll. Den Bmch: Malmberg.

v..

Hel \'erlwol

\'(111

Afido

ell SIlSOI/IIa

dil PlessÎs

3 17

ivlall. Jall w. E. tli.:. 177(1
SII/'iIllIlCII Olllllhl.ll..erd. (~r ,;(,'kl'lIjf..t! hl'sd!fJIIH·i/!,t.: 11'/.1f'1'
.ldlr~jl'('l! i ,~. l\l11~tcrd;lIll:

J. A.

(IC/! 111'1

\'1'l'l'lIl d,'1' colO/l;!' Sl/ril/rllll(,lI. 1"(1/1.1' .t.:m/r'hjl...l' lOl ' 11 '

Crajl.:n~chtlL

McLetld. Cynlhia. 19lJ..+
Uil'alle/h SWII.IO/1. eell l'fije ';1\'///'11' l'rl/I/l\' il/ 111'1 al'IJliende -I'l'IHI'.I(' Si/rillt/lllt'. P,lramariho : Vaco.
Meidl'll. G. W. van der. 1986
IleTl1'i,\ { IW.I/llur: 1'l'1I ('('l/H' "Trijd UU/I de lIlachT iJl Surinill/le. Ifl51" 1753. AI11'1erd:lIl1 : De Balaat\dl(' LCl'lIw.
OLl(hdl:ltl~ Dl'nl/. 1971J
(i(' .\('hil'df..l/l/{/igt' (1I1I1f1'f..l'lIillgel/ o\'e/' .\·l/ril/(/l11e eli I'ale/illaril)/). IOvl'rdrul-. V,\11 \ lJ 11. aangl'nlld door R. HI)l'wijk I.
P"ral11arihu: De \Ve~L
Onl11!..'ll. Mar & J \I~ P,,\m. :::!002
'De I;Hl);1.: ~dladu\\ vall dl.: ~la\ emij·. Vnj Nn/a/(///(/61(16 ): .10 juni :::!OU I .
Paa'l11;H1. Berl. 2002
WII/u/dell (ll/derde pulli/eli. Ot' /lw/de u('flutlill'il rml I}('/ ~(}I()lIioll' 1'l'dl'lIl'l/. Rede lIilgl',pl'll~ell hij dl' ;wnvaanJing v.m
het ambl van hij/nnder hooglcra:lr in de Kolnni.de en PO'lknloniall' (ultllur- cn l ill'ra1uurgl'~dlil'(ll'nis aan de UniverSill'it V;H1 AIll'1erdal11. AIll~ l crdal11: V\l~~iLJ~pers UvA .
\{uo~. Paul Fra ll~·\)i~. 1XO-t
SUl'i/l(/llill.lchl' //lt'IIM/' lfJoë: y. AIll~(erdal11: H. Gartman en P. J. Uyknbrol'k.
Sad.AItk'rI \ '011, 18:::!l
Rei:1' /lU(l1' SlIri/l(III/I' Il. \,(' r/J,/(;(lIldlllll; ell/el"Ug/ogT (/\'I'r Noon/-Allleri!..(lI/I/(//' t:ltnJ/!t/. Haarlem : Er\'l'n Fr i ltlt:lli~ Bohll.
SdliI1~amp. J. 1\. & J. Th. De Snlidt IreJ.I. IlJ7J
lVe.I/ -II/lIi,I('h 1,lal../11I/IJ/Jt'Á : P/{/f..a/I'II. o/'/Imlil/mriël/l!/l (//!{ft'l't' we"/'II. lIirgl' l'Uwdi,t.:d lil SlIril/l/ll/1' !óó7-/8/ó. I DI. I l'll
11 1. AI1l~ I <!nbrn: I-:mnt<.'ril\g..
S1c:tlmall. John Gabril.'1. 1799
H t'Î-;I ' I/(/I//' Sl/ri,NIII/{'II. 1'1/ door dl' hil/l/l'lI.lft' g edeelTell \'111/ Cl/iUI/II. A lll~l erLblll: J uhal1lll:~ Al\arl
Stedillall. Jllhn Gabrii:l. 19:57
NI' ó ' 1/(1111' Sl/ril/(/lIle/! (hefUil);;\\-Cnaar de 17lJ6 E ngl'i~l' \'l'r~ic I. ZUlpllL'u: Walhurg Per,
Slellmatl. John Gabriël. 19H5
Nurmril'l' !~(tI Fil'l' }'I'drs 1:_rJl('(lirioll ug(lil/si rhe NI'\'o/red Neg/'{/t',1 r!(Suri/ltlll/ [Tr;II1~t:ribed fnlm Ihl: Orig inal 17lJ()
M an u~t:rip1 by R. :ItlU S. Prin:l. Baltil1l11re: John Hupkin, Ulü\'...:r ... ily \' rl' _'~ .
Suril1aal11~e Alllwll:lk. divl,'r,l' jarl' n en \lilgaVl'Il.
S ijp("~ t eyn. C.A .. 1858
MI: .101/ .I1l('(}h MO/l/';('ill.l'. C(JIIl't'nWIII' Celll'l'/Iu/ 1'(/// SI//'illoille / 7-11- 175/. 's Gravl'llh;lgl': D!..' g.eh\'\leder~ va n elecf.
Tt:'enslra. 1\1 . D .. I X4~
IJl' lIt'gel".lltll·(,/I il/ (Je I-./I//I/lie SW'jIlWII/' 1' /1 ril' /lilhl'eiding 1'11/1 fll'f ,'h,-i,I/l'lIdol/l olld('/' dl' Iwidell,l'clll' /Jl'l'o/l-.illg .
DllnJrl'cht: l .agerweij.
Tc III 111 i Ill' j..- Gmll. C. L. ('.; 1. 11)7.1
Uf' urrllireCll/lI1' 1'(1/1 .»//riJ/lIlI/C'. ZU1phen: Wal burg P("r~ .
Valie~. H. z.j .
A hiltdwrl'IIi SII,I'/III//O dil 1~/(,.I'.I'i.l' . IOngl:puhlin:erd 'nipt I'uur [(lIlec\'lttk I.
Wnlber, . .I .. l:Só l
(Jr',I'('/iiedl'/I;1 \'/111 SI/ril/ril//(' Ams[erd:tln: H. Ul." Il oogh.

Hild e Neus werkt bij de Ed uca ti eve Dienst van de S ti chting S urin aams Mu se um e n is daarnaast al s
dOt:e nt ve rbo nde n aa n he t Nede rland s Lyce uill te Paramariho. Teve ns is ze medewerks te r va n 'de
Lit e raire Pagina' van hel dagblad de Ware 7ïjd.

Joop G. Vernooij & Freek L. Bakker

Javanisme in Suriname

J

al'onislI/e i.r in opkomst ;1/ Suriname.' De;e
bClvep,ing van Cldf/freeel-religieuze aard

legr de nadl'llk op de .!O I'{IOIlSe idewi/eil bi/men

de eigen bel'olking.\'J.:roep el/ binnen het Surin(lall1Se I'nlk. /Je beweging draagt een "ieuwe
visie aan op levensbescluJ/lwelijk vlak en dat is
binnen hel kader \'(1/1 de clillUreel-religie fl :(~
olllwikkelingell op dit /llOIlIelTf oPI·allend. De:e
bijllrage geeflllieulI'e ilifof/llaTie en doel eell
poging lot alJalyse.

federaric, wil in Suriname lieve r va n "javanismc' spreken.
Ja va nÎ smc is zoa ls verderop duid e lijk za l
wo rden , ee n religieus ingekleurde beweg ing die
binnen de in Suriname opgebouwde Ja vaanse
identiteit naar dc oon~pronke lijk e Javaan se

zoek t. We hebben hel overeen beweging. omdat
hctjavanislne zich nog slec hts kort in Suriname
heen gCllwnifeslcerden nu vo lo p bezig is zic h tc
profileren .

I NLEIDING

I DENTITElT EN ETNICITEIT

Voor het ecrst in de parlementaire geschiedenis
van Surinamc heeft bij de insta llatie van de
nicuwe assembléeleden ei ncl jul i 2000. een aanhanger vall hClja va ni s me ten overstaan van zijn
g Uft/ z ijn eed afgelegd. Daarnaast is he l
javani s me voor het ee rst publiekelijk aan de
orde gckomc n op hel symposi um bij de herde nking va n 110 jaar Ja vaanse il11migrmie op 5-6
augustus 2000. De Vereniging Herd enkin g Ja vaanse Immi gra ti e heeft daar goed aan gedaa n.
omdat java ni smc een interessant ele ment is binnen de Javaa nse e n S urinamnse ge meenschap.
Het is goed hi er nade r aandacht aan te geven.
Wij hebbe n conlacl gehad met personen, l11et
groepen en met de federatie. Zodoende hebben
we e ni g materiaal voor ana lyse. Maar het is nie t
meer dan een eerste in ve ntari satie. He t javanisme za l in de toekoms t wel sfeeds meer naar
voren komen. maar J aar zull e n de men sen die
hetjavanis mc bel ijden ze lf wel voor zorgen.
In dit verband worden woorden a ls kejawclIl.
ogml1ajalVo of kejl/well geb ruikt , maar de grootSIC groep belijders e n promotoren van de Javaa nse leven s visie en -praktijk. veren igd in ee n

In het Surinaamse ge heel heeft de Javaanse
groep haar eigen gezic ht. Z ij heeft in de loop van
de gesch ieden is een eigen idemireil omwikkeld.
Binnen deJavaallse groep en in de Javaan se cul tuur is ftlkUII een ce ntraal begrip wat levens hou ding betreft: een Javaan is bereid com promi sse n
l11et men se n na te streven en iets te doen aan de
noden van de groep. De sinds 2000 in Suriname
werkende
Jnd oll csische
rooms-katholieke
prieste r van Javaanse afkomst. Aloysius Budyapranata. betoogde on lan gs dat berekeningen e n
voorspelli ngen i n dit alles ee n belangrijke rol
spelen (Bucl yapra nala 2(02). Een ander belang rijk onde rdee l van de Ja vaan se cu ltuur is
tata krauw of IIII/-:goh I/II,::guh. taalgebrui k a fgestemd op de persoon meI wie mcn co nverseert
(oudere. familie. nevengeschikte. ondergeschikie) (zic ook: Suparl an 1976: 127. 145 ;
Mulder 1979: 13- 1X. 38-40. 42). Deze idel1lileil
is ni et in tege nsp raak met het Surinamer-zijn
van de Javaan .
Ide nlileit is voor de groep ecn dynamische
dimensie in het sociale. re li gie uze en politieke
leven (zie ook Gooswil 1994). De Ja vaanse
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groep is wat dal betreft gCl:ll uit zonderi ng temidd en van andere bevolkingsg roepen in Suri nam e. We willcn enke le voorbee lden noemen.
zodat Ja vaa ns Suriname duidl:lijk en zichtbaar
wordt.
De koloniale overheid trof 111 1907 naar aan leiding van dc komst ViJn nieuwe groepen immi g rant en maatregelen om de huwelijkswei geving aan de verandl!rde s ituatie en cu lturen in
de kol o ni e aan te passen. De huwelijks leeftijd
van meisjes daalde naar dertien jaar en voor de
ec ht genoo t tot vijftie n jaar (Anony mu s 1923:

521: Ismael 1949: 142: Towikromo 1997:
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33). D~w.rrl1ce spee ld e dc overheid in op de gebruiken binnen de Ja vaanse en Hindostaanse
tradities dienaangaall(le. De ove rheid worstelde
ook l11et hel probleem van het o nderw ij s aan de
kinderen van de Hindostaansc en Javaa nse immigranten. omdat lij na vijf jaren event ueel te ru g konden gaan naar het l<Ind va n herkolll.':;t. De
introductie van koefie- en dessascholen spee ld e
in op het respect voor en de behocfte aan hct
gebruik van de moede rtaal. Daarbij stond de
beleidsmakers in de ko lonie een bngzame in voeging in het Europees-S urinaam se sc hooI systeem voor ogen (Bud din gh' 1999: 228-229).
De op gang komende behoefte aan int egrat ie
van de bevolkingsgroepen in wat toen doorging
voor dc nati o nale c u\tuur e n in hel voor hen normal e onderwijs maakten een ei nd aan dit experimcnt. Hel g in g hierbij du s zeke r ook om het
be lang va n de Javaanse kinderen.
De optie voor dc 'verindisching' van de kolon ie tcn lijde van gouve rn eur J .c. Kielsll'a
le idde tot de introductie van een aparte huw elijkswetgevi ng voo r mos lims e n hindoes in

1940 (Ismael IY49 : 1 39~ 149: Sliparlan 1976:
313-314: Derveld 198 1: 35: Bliddingh' 1999:
250-254). Dat was wecreen element va n erkenning van de eigenheid van de ni e uwe groepen
tegenovcr de groc pe n die tot dan toe het
Surinaamse gez icht bepaalden.
De oprich tin g van de Surinaamse Illlmi-
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gran ten Vercniging in 1910 is hel startpunt gcweest van vele vormen van ze lforga ni sa ti e van
dc immigranten. die ervoor hebben gc/,orgd da\
Surinam e lan gzaam p luriformcr werd met ee n
variat ie aan idcntiteit
ctni c it e it (A non y mu s
1923: 520). Wat dc vorming V;:1I1 politieke partijen betreft. waren de Ja vane n aanvankelijk
partners in de Hindo staa ns-Ja vaanse Politi eke
PiJrtij van 1947. Daaruit kWiJm de Surinaamsc
Landbouwers Organisatie als uit gesproken Ja vaa nse groep naar voren. Daarna ontstonden di ve rse Ja vaanse parlijpolilieke groepcn. zoa ls de
Pnx eraka l/ BOl/gso III r/oluJsia Sur;nmne
(1ndDllcsische Volksbeweging va n Suriname).
cn in 1949 de Kal/JII TOl/i Per.wlIulII /I/dollesio
( Indonesisc he Landbouwersvc re ni g in g).~ Later
vo lgden dc SlIreka/ Rllkjm ll/dol/fS;CI (Verbond
van het vo lk van \ndon esi0). de Pel/df/wa Lill/a
(De vijf PfIlJqawa"S) ' en de Peqjajah Luh//I'

or

(Verheve n geloot) (Sliparlan 1976: 3 10-335:
Dervelcl 198 1: 36~47: Bliddingh' 1999: 239,
278-279, 288, 370-371: Brellni"en 200 1: 34~
40)
In zijn dissertatie Tlte Jal'lll/l'se il/ SI/ril/mil

( 1976) stelt ParslIdi Sliparlan dat cr aan het begi n van de jaren zeve nti g in S uriname meer dan
100 Ja vaanse vere ni gi ngen waren. waarvan
meer dan vee rti g in Paramaribo (Supa rlan 1976:
320). Hi erv an waren 31 vo lge ns de Sociale Gids
voor Sl/rillllllle /977/1978 aanges loten bij de
overkoepelende Ja vaanse organisatie Kablf dojc"1 I'ldollesia S/Ir;I/(III/C (Su rinaam s- Indonesische cultuur) (Min isterie van Socia lc Zake n
(977). Ook daarna zij n nog tal van ve ren igingen. \,;oöperaties en stic htin ge n opgeric ht V;'HHlil
de ide ntit e itsbeves ti ge nde gedac hte. Voorbeel den zijn Dian Dessah va n 199 1. of Bal/gun
Rl/kUil (Bouwen aan Harm o ni e) uit 1999. In teressant is dut hi er ook een veren iging voor de
restaurati e va n ee ll begraafplaats bij hoort e n
ee n begrafenisfonds. Bovendien laat het Javaa nse segmen t va n de bevo lking op steeds
meer gcbieden van z ich hore n. Er z ijn Javaan se
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restauran ts en winkeb geopend, Ja vaa nse sportclubs opgeriçht , cn er is een groep die aan Javuans vo lk stoneel (!tulrug) doet. Ondertussen
zijn er drie Ja vaanse radio s tati o n ~ ge kom en die
Ja vaa ns getoonzette programma's de ether insluren. Bijna altijd drage n zij Ja vaanse en
Indoncsische namen, zoa ls Billfal/g Bam
(Nieuwe ster). 5arilltlh of Gamda. Op ClI!ill<.Jir
gebied doen eveneens stecds meer Ja vaanse begrippen hun intrcde. Daarnaast doet men ook in
Suriname a':l11 penfyak si/ar (vechten), jaran
kepang en fay/lp (dansen), of vicrt men Boda , de
Ja vaanse variant van hel feest aan het einde van
de islamitische vastenmaand (Gooswi t 1990:
Goos wil & Karij opawiro 1997). De Verenigi ng
Herdenking Ja vaa nse Illllll ignlfie heeft ee n eige n centrulll gcopclllJ. hel S(/l1{/ Budaya (Gebouw va n de Cultuur). Voort!\ vrage n groepen
di e hetjavan isllle belijden en willen bevorderen
sindsenkele jarell aall de overheid o m cen nationale vrije dag (De Ware Tijd 20 apri l 1999 en
Negara Exp rcss mei 1998: 8 en 16:januari 1999:
20, cL De Ware Tijd 13 april 1999 en 16 april
1999). Het j,ijn even zove le signalen va n
groeiend etni sc h bewustzijn in de Ja vaa nse
groep binnen hct geheel va n Suriname. Langl.amerhand wordt Suriname ook publiekelijk voo r
een deel Javaans.
In Suriname schiepe n de Surin<lamse J::tva nen het Slirinaal1l s-Ja vaa n ~ (Bww l a\l'tI Suri/wllle). dat eigen karak (e ri ~ ti c k e n heeft ge kregen. De voornaamste ve randerin g is dat het onderscheid tusse n het krauw. in gebruik in de
commu ni catie met oud eren en belangrijkere
personen. en hel/igoko , dat wordt gehantee rd in
de communicatie met ge lijken en minderen,
enigszins vervaagt. In r 986 ging de Surinaamse
overheid akkoord met voorstellen vQorecn defi nitieve spelling (Ministerie van Onderwij s, Wetensc hap en Cu ltuur 1986: Vruggink 200 I). Er
zijn vele publicaties. i'owel proza als poëzie.
Het 51/111111er /Il sfifi/f e (~l Lillgllisfics van de
WydUI Bihll' Society. in Suriname bekend al s

het In:-.tilU ut voor Taalwetenschap. pre:-.cnleert

dele n vu n dc Bijbel in het S urinaa rn~-Ja v~ns.
muar ook ve rhalen uit de ora le traditie. In maart
2000 kon dc Suri naams -Javaanr,c ve rt aling van

het Nieuwe Tc:-.tamcnl. de Kiw /J S/IIyi
Petjollji{/fI AI/yaf, geprese nteerd worden.
Daarnaast worden ook de oude gesc hriflcn
van Ja va in Suri name ge lezen. bijvoorbeeld de
prilllIJolIs of wiche lbockcll die so ms eve nee ns
di epe mystieke wijs heden hevatten. Andere geschri ft en met my stieke gedachten lijn de .wrars
e n tenslotte l ijn cr de bahads. boeken die gaan
ove r het onl."iIa3 n van dc we re ld e n de gesc hi edenis van Java. Illaar die Illee~wf ee n sterk legendarisc h karakter hehben. Wi e deze geschrift e n
leest. ontdekt dat de

ViJ n

oDr"'prong autoc hLOon

Ja va.:msc religie ~tcrk e invloeden heeft o ndergaan vall hind ocï~ m c en boeddhi .; me en later
van dc i s lamit i~c he mystiek. Onder de indruk
van dClC gesch rift en publiceerde Megar, pse udoniem va n F. MartodihanJj o. in 1974 Na !tet
luur het zoet en in r 985 Ik "" mijll vrijheid. Pak
Slamet Modiwirj o schreef in 1983 Pallg/ipur
Ati (Troost voor het hart ) en Surianto. pseudoniem va n RiJmin Hardjoprajitno. ArulllÎll#
Me/lIl"i (De ge ur van dejasillijn) in 1986. Een
Javaa nse moslimgroep publiceerde in de periode 1986-1987 het bulletin Hi/II/. ln 1997 ve rsc heen het bulletin Nef.!(/fU Express voor het
ee rM met arl ikelen ovcr de J;waanse cu ltuur.
We brengen dil gevarieerde en weJlicht
overv loed ige ~ pectr um naar voren, o mdat het
nod ig is erop te wij7en dat Suriname niets voorsteft lo nder haar Ja vaan" karakter uitgetekend
door de Ja vaanse groep zelf en al .....w danig erkend en gewaa rdee rd doo r de andere groepe n.

RELlGtE
De vo lk stelling vun 1964. mei gegeve ns over
religie. geeft aan dat hel grootste deel v~l.Il de
Javaa nse groep (Ol ut! i ... lam behoort. verder cen

.10\'(/1/;.'111/(' ill SlIrillllllle
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kleill deel tot heL christendom. Van de in totaal
57.5 12 Java nen z ijn de vo lge nd e aantallen aanhanger van ee n bepaalde re li gie of re li gie uze
organi satie (A lge mee n Bureau voo r de Stati sti ek 1965):

Moslims:
20.64 1
Ahmadiyya
3.53 1
Able soe nni eten
Stichting Islamitische Gemeenten in Suriname
(S IS)
1.590
Overigen
23.283

dal laatste zo u wel ee ns kunn en zijn dal di e kerk
respect heeft voo r het eige n Javaanse erfgoed.
Zo kunnc'1 echtparen va n wie één kath o li ek i ~.

gewoon op adatw ij ze trou we n, terwijl dat hu welijk kerkrechtelijk ook door de RK -kerk wordt
erke nd. Talloze Ja vaanse mos lims worstelen
ech ter met dal e rfgoed. de adat. Er z ijn groepe n
die er niet s mee r mee fe m.aken willen hebbe n,

andere zeggen dat adallolllcrcultliur is en dus is
toegestaan aan islamieten. De laa tste decen nia
zijn cr groepe n voor het voet li c ht gekome n die
een ander. ook relig ieus. accent leggen hinnen

hel geheel van heLerfgoed der vaderen. Deze

Hil/does:
Ärya Samüj
Sanatan Dharm
Overigen

83
240
207

groepen ki ezen voor hel javani smc (U itgebreider hierover: Sliparl"" 1976: 202 -300).

JAVAN tSME

Christenen:
Roo ms-kath ol ie ke n
Evangelisc he Broederge meen te
Nederlands Hervormd en
Evangelisch Lutherse n
Volle Evangelie
Je hova's Getuigen
Joden
Confucianen
Eige n re li gie
Geen re li gie
Onbekend
(Sllriname in Cijfers, tabe l 5)

3.379
1.762
65
31
50
41

3
2
152
1.698
754

In de decennia daarna is vanuit de Ind o nes isc he
ambassade in Paramaribo moei te gedaa n om de
islam te bevorderen via de versp re idin g va n lectuur en door midd e l va n ee n be urse nbele id . Er
zijn - naar z ic h laat aanzien, hoewel e r geen getall e n zijn - in de loop de r jaren noga l wat
Ja vane n chri sten geworden, zoa ls de Ja vaa nse
Gospel Djmva (Javaans eva nge li e) va n de pink stergemeente laat Lie n. Daarnaast zij n er noga l
wal Ja va nen room s- katholiek. De oorzaak Vtl1J

Java ni sme heeft dimen sies va n myst ie k (inc lusief een bepaa lde getall ensy mboli e k), ascese,
roeping en toewijding, allemaal e le me nte n va n
re li gie. Het e rfgoed der vaderen. zoa ls we dat
eerder in dit artike l tege nkwam e n bij de besc hrijving van de ide ntite it van de Javanen . is
esse ntiee l en is de basis voor de huidi ge belangste lling en bevordering e rva n. Het woord
kejawen dat hi ervoor wordt geb ruikt w ij st op hel
e ige ne. 111 de aand uidi ng kejawen zit imme rs ee n
ander woord, het woord Jmvo. JlIIVO is de Javaanse naam voor het e iland Ja va. Me i kejowen
duide n de Java nen op de mysti eke stromin g di e
in de loo p van de gesc hi ede ni s op hun e ige n
e iland is on tslaa n. Kejmven is ook de term voor
de lee r, het co mpacte ge heel van de th eo logie en
filosofie va n dit Javaanse erfgoed, de adat.
Daarnaast wo rd! nog de noti e agall/a jmva gebruikt. in de betekenis va n Javaanse religie of
het Javaa nse ge loof. AI deze begri ppen zijn in
Java ze lf eve nee ns in ge bruik . Maar op Ja va gebruikt me n voor deze stromin g ook heel dikwijl s
de term kebafillall. De sta m van dit woord is
bafill , dat 'innerlijk' beteke nt. Kebalil/{I// is, zo

Jal'(ll/; ...,lIe;1/ Surillame
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Eel/ sa 1/ g g(//; eel/ ru ;11/1 e \\'{/o r de (/ w/ Ju Illgers \'(111 he lja \ïl/l ;sll/e hijeen kOll/ell. DiI is de .\'(111 ggo r \'lil l
de) Buddlw D!w n ll({ Surinall/e ill LelydO/jJ (/011 de Ti:l\mjarill'eg.
me ldt N ie ls Mulder. dc cultuur va n hCI inn e rlij k,
Ja vaan se we le nsc hap, de esse nti e van he t
Ja vaan-Lijn . Dal is vo lge ns he m wa t dc mys ti e k
va n Ja va beoog I (Muld er 1979: 124). Kare l A .
Stee n brink meldl hi ero ve r dal in de ke!Jarif/w/
ni et spec ifi e k Ja vaans wordt gedac ht en dat hc t
daa rom in fc it e gaal 0 111 het me ns-zijn in hel
a lge mee n (S tcc nbrin k, persoonlij ke cU lllmuni cati e), méé r dan 0 111 hc l Jav aan-zijn . Hi ern a za l
in de o msc hrij ving van de groe pe n he t ee n c n
and er teru g ke ren.
De gesc hi edeni s van Jav a ze lf is sinds het
beg i n va n de chri ste l ijke jaan c ll ln g ee uwc nl ang
in g rijpend beïnvlocd door dc c ultuu r en rel ig ie
van India, zow e l d oor hel hindoeïs me als door
he t bocddhi s me . In dc loo p van de vijrti e nd e cn
de zes ti e nde ee uw kreeg de is lam g rote in vloed .
Deze dri e reli g ies he bben a ll e dri e hun spore n

nage lat c n. He t is daa ro m gee n wond er dal het
java ni s lll e hinducïsti :-.clH.:, boeddhi s li :-.clle e n islamiti sc he beg rippe n e n e le rn e nlC ll hl: vat
(Hadi wij o ll o 1967). De in vloed va n de is la m is
ec hll: r. zoa ls ve rdero p du ide lijk la l word en.
o mslrcde n.
Ee n vall de meest signifi cant e Iraditi es uit de
lijd dal het hin doc'ls lll e e n he l boeddhi sme u p
Java do minee rd e n, is het way an gs pe l waarin de
g rOlc ve rh a le n uit de o ude gesc hi edeni s va n het
Jav aanse vo lk worde n uit ges pee ld. DeLe gesc hiede ni s hee ft ee n myt hi sc h beg in . Bove nd ie n worden in hel wuyu ngs pe l de grote myth e n
l: n lege nde n uil het hi ndocïs me uit ge bee ld
(Zoe lillulder 1974: 23: Ri c klcl', 1983: 49 -50 :
Ja yaalm uj a 1!)!)6: 13'-). Hel Oud-Ja vaan s. de
o ud e taal va n Ja va hl:c rt ee n g roo t aantal woorde n uit het S an s kri et ove rge no me n. DeLe taal
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werd gesch reven in een eigen sc hrift. het
!w/wlyaraka. Maar de karakters va n dat sc hrift
zijn Onlwikke ld uit voorbee ld e n afkomsti g uit
Zuid- Ind ia (U it gebre id hi erover: Zoetmu ld er
1974: 7- 18. 38-40: De Gasparis 1996).
De me nsen van het java ni sme z ijn bez ig met
de levensvragen va n de mens: vragen e n an twoorde n rond God, de almachtige, de uit e indelijke bestemmi ng va n de mens, de sc hepping e n hel verloop der historie. Dat gebeurt met
ge loof. lOewijding e n meditatie, de e le me nt en
voor ee n correc t re li gie us leven. De al eerder
ge noemde Ja vaanse RK -priesle r A loysi us
Budyapranata 4 ve rtelt dut de Java nen in dit ve rband de noties va n jagad (/gullg a ls
macrocosmos en jagad cifik als mi crocos mos
hanteren en aan de hand va n deze begrippen bereke ningen en voorspe llin gen doen. Dit noeme n
zij pelilll&{/I/ (Budyapranata 2002: z ie ook
Supa rlan 1976: 23R-240. 256-257. 275-276:
Gooswi t 1990).
Een karakteri stiek is de a uth en ti c ite it van de
weg di e sa men gezoc ht wordt. name lijk de weg
van de traditie van harmo ni e tusse n God en
me ns. de mens e n zijn o mgev ing, hel hi er c n het
hi ern amaa ls. Materia l istisc h leve n wordt ni et zo
hoog geac ht. Men kiest liever voor innerlijkheid
e n besc he ide nh e id . harmoni e en in ze t voor de
socia le omgevi ng. voor de buurt of het do rp
(S uparl an 1976: 30, 127. 27~-298: Muld er

1979: 38-39).
Tot het ja va ni sme horen ook ee n aa ntal rituel e geb mik en. Zo word t bij de gebo0l1e de
placenta op het woone rf begraven e n zo lang de
nave lstreng ni et is afgevall en. wordr er ee n
lam pje o f ee n kaars geb rand . De placenta vu n
een jongetje word t met het gezic ht naar de
straal, link s van de hool"dde ur begraven. di e van
hCl mcisje rec ht s. Als een me isje voor het eerst
mens trueert, worden de voo rtand en gev ijld: een
teke n va n hu wb aarhe id . Bij de gebo0l1c van een
kind slaat de vade r driemaal op bed al s te ke n va n
we lk o m. Bij moslims roept de vader de naam

van Allah in het oor van dejon ggeborene: in het
rechteroor voor de o proep tot gebed e n i n hel
linkeroor voor het begi n van het gebe(1. Als iemand te n grave wordt ged ragen. worden achter
de dragers korrels rijst ges troo id (Ui tgebreid
hierover: Supa rlan 1976: 247-270). Zo kunnen
we nog vee l meer naa r vore n brengen. Het geeft
aan dal er diverse religieuze Jagen in het ged in g
zijn e n dat e r een grote va ri ëteit is. Dat moel ons
voor genera lisa ti es en stereotyperi ng behoeden.

ORGANISATtEVORMING

Na de processe n van emancipa ti e en nadat Suri name de statu s van o n,JI'l lanke lijkc staat gek regen had (ve le Javanen ware n naar het voorma li g
moederland getrokken. daartoe opgestookt
door partijpolitieke leiders), kwam binnen de
Javaa nse groep de behoefte bove n 0111 op zoek te
gaa n naar het geeste lijk eige ne. het innerlijke
van de Javaanse mens en die tc omschrijve n e n
Ie bevordere n. Temidden van de islam. het chri stendom. het hilldoege loofen de traditi onele religies van de C reole n, Inhee mscn en Marro ns
kwa m de zoektoc ht na ar het e ige ne van he t
Javaa n-z ijn op ga ng. De organisatie ervan
kwam sne l van de gron d. De moedero rga ni salies zijn te vi nden in de hoo fd stad Paramaribo.
maar er zijn ook hie r en daar ardel in gen in de
di stricten. Bij de behandeling va n dc groepe n
houde n wij de vo lgorde van on tstaa n aan .
Pernatan Adaf DjalVi Surinallle (PADS)
De groep Pernafan Adaf Djmvi Surin{/II/e
(PADS) begon in 1973 ee n e ige n ce ntrum aan de

Kasti es traat in Ramgolam. De naam va n de organ isatie betekent: Javaa nse Adalo rga ni satie
van Surin ame. Artike l 2 va n de stal uIen va n de
PADS (ARS Ino: 23) geeft als doel va n de o rganisa ti e aa n 'de beoefening en prediking va n
de boeddhistische religie voor de Java nen in
Suriname'.

)m'{I//islI/(!;1/ Suril/al//c

De PADS houdt haar gcbcds bijee nkol11 stcn
c n meditatietijdcn in een bescheiden maar fraai
centrUlll. Daar is ook een ruimte voor stu di e en
confcrenties. De PADS i" van plan er een internaat te bUll wen. mam zover is hct op ditmomcnt
nog nict. De PADS nocmt zicllLc lf ee n boedJhistische organisatie waarin de nadruk wordt
ge legd op het innerlij kc leven van de men se n.
Hi erbij moet wel worden aan getekend dat de
term hl/da in het Ja vaans ni e t alleen stam voor
het boeddhisme. Met dit woord duiden de
Javanen ook dikwijl s op de sterk door boeddhisme èn hindoeïsme beïnvloede cuhu ur op
Java voor de komst van dc islam ( Pig eaud
1938:46).
111 1984 verande rde de PADS haar naam in
p(!/ï/lII{1// Adlll Djllll'; Rasu! SI/ril/(/I/Ie (Adatorganisatie van de Ja vaa nsc profetcn in Suri nam e - PADRS) (A RS 1984: 76). De belijdenis
van Djoll'i RiJSl/1 (Javaanse profeten) verwijst
naarecil lijn lllet dcArabi"che is lam . De PADRS
hce ft vo lgens c igen zeggcn meer dan dui ze nd
leden. Z ij heeft ecn pefl:~IIJI/ (offic iële huwelijksbci1mbte) en is nu een mcngeling van hin doercligie met een verering va n Sivaen Durgü).
de is lam . omdat zij de gcboo rt edag vien va n de
profect. boeddhisme e n jilvanismc. De PADRS
leest prilllh{)//s. De organisatie heen ee n hiërarchie van priesters e n assistent-priesters (De
Ware Tijd 3 I december 1982 en 25 maart 1988).
De geestelijke leider heel illlOIll en de vo lge lin gl!n II/ot/in. beide Arabische begrippen.
De in voeri ng en hel gebruik van enke le ArabischL: wuurdl;:.l1 verraden een toenemende islamitische invloed. Dat maakte dJt een deel van
de leden cle PADS ve rli ct. Zij waren v<lnlllc nin g
dat de verni euwingen in strijd waren met de esse nti e van hel javanisme. De uitgctredenen
vormden ee n ni e uwe groep m CI een cen trum aan
de RukLlIlweg (N ie llw-Weergevo ndenweg.
Wani ca). Deze groep heet PenllltaJ/ Adal Dj{)\\'o
Sl/IllIrillg Muljo SN/jalie Surillame.
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Pemalm/ Adal Djo\!'o SII/wrillg MI/Uo S('(!jmie
SlIrillmlle.
De naam Pem{/f(/I/ Ad{/I Djo)l'(I SlIlIarinp, M/fljo
Sec!jalie SI/rinallle: betekent Ja vaa nse Ada t-

organisatie tot het Stralen va n Waarachtige Verhevenheid in Suriname. Artik e l 2 van de statute n van 1980 omschrijft het c10d v<t n SI/II{/rill,~
als vo lg t: 'de beocfcning e n prcdiking v'.In adat
djawi. precies zoals de praktijk nu i~' (De Ware
Tijd U april 1999). Adal dja,, 'i betekent 'Javaanse Jdallradit ie' .
De groep groeit. heeft dric glim ·s. en wat dc
leden noemen een sy nagoge: ee n drienwnschap
van leiders. Dc grocp raadpl eegt de prill/l}(J11
Sallgkall Pawllillg Mmllfl/g .\'(/. DL til e l be tckel11: oorsprong van ck men se n. ma ar wat de
inhoud is van deze tekst en wanneer I.ij göchreven is. is onbekend. Nieuwe leelen ondergaan
ee n SIIIII/HlfI. Dat is eCIl doop met kokosnoOi water e n melmi Uaslllijn). SUII{fr;lIg hceft mc~r
dan 600 leden. zowe l mannen als vrouwen. Er
wonen ook lede n in cle districten, zoa ls in
Mocngo. waar de vereniging een cen trum hecft
in de wijk Linpas i. de Sallg!::(/r KOIIIOeIU(f1l
Djari (Tempe l van de waarachtige verheven heid).
SUI/urillg o nd erhoudt s(/si sumo he\ nieuwjaar van de Ja vaanse kalender. De datum vun dit
nieuwjaar is 16 april.' De leden v<.lstc n dan twee
weken na ni e uwjaar e n leven op wat e r e n rij st
(z ic vOOr vasten: Gooswit & Karijopawiro
1997).
De grocp wcrk t sa men mct twee andere Ja vaanse organisatics. !Jal/glfl/ !)angujul'ml
Desso (Bouw c n Inwijding vall de Dorpsgemeenschap) (ARS 10 mei 1985. nr. :18) en
Carilll Wujud Ngesli Tlfl/ggol. BanguIl Pal/ g/fj/fpall Desso is een sociaal-cu lturele organi satie en Carila Wujud Ngesfi TUlIggal is ee n an dere javanisl11cvereniging. In samenwe rkin g
mct deze laatste organisatie doet Swwring pog inge n ee n federa ti e te vormen van alle
ja van I s mcgroepen.
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Pllsal Pi ruklllu{I/ DjOll'o Sllriname (PPDS)
De naam Fusat Pimkllllan Djmvo S/lriname
(PPDS) betekent: Centrum voor Javaan se Harmoni e in Suriname. Dat centrum staat aan (Ie
Loui se laan in de wijk Combé. De PPDS wil
strev en naar ee nh eid van leve n, in het bijzonder
via kejmven. De PPDS is officieel van 1980,
maar was daarvóór oo k al actief.
Artikel 3 van de sta tut e n van de PPDS. die
echte r nooit gepub li cee rd zij n. heeft het wat het
doel betreft over het behoud e n de ve rspreiding
va n deJavaanseadat. Artikel4 zeg t dat de PPDS
dat wil bereiken v ia de zoektoc ht naar de waarhe id van het Javaa nse hindoeïsme op basis va n
de goden va n de trimt-trti, Brahma , Siva en
Vi ~'.111 en de verspre idin g van de heilige boeken
van hel Javaan se hindoeïsme: de prilllbOlJs. de
s/.trals, de babads e n de hindoeïst isc he epen
Mahäbh arata en Rämayal)a. Leden moeten vo lge ns de Ja va(lnse adat leve n, of door die persoo nlijk te aanvaarden of door geboo rt e in een
famili e met adatgewoontes. De PPDS viert
wesak. de geboortedag van Boeddha. Dal is
tege lijkerijd het moment va n de hoogste verli chtin g en het ve rtrek van Boeddha. Voor de
lede n van PPDS is de adat c ultuur, ee n mani er
van leve n. De vo lge nde stap is de eSli adal. d e
es thef isc he dimcnsie van adat. e n de derd e Slap
is eigenlijk pas de re li gie.
De zeve n elementen van leven zijn: de haren, het bloed. het lichaam. de beenderen, het
me rg. dc aderen e n de spiere n va n de mens. Zij
vormen de basis van de adat. De lee r van sapta
dlwl'lI/o (zeven plichten) van de PPDS is hi erop
gebaseerd . Re ligie moet de mens 10 1 God brengen. Het kan niet zo z ijn dat men lid is e n verde r
ni ets doel e n ni cl in de activ iteiten participeert.
He l logo va n de PPDS is ee n driehoek, binnen
een dri ehoe k e n dan weer in ee n driehoek. Dat
betekent ve rl eden, hede n en toekomst, of het
duidt op de vier ri c htin gen van een kompas:
aarde V.wart). water (wit). lu cht (geel) en vuur
(rood).

De PPDS is zeer gcïnleressecrd In geta llensymbo l iek. De maanden hebben 29 of 30 dagen, sa me n 355. Dat is de dri e-een he id en de vijf
e leme nten. A lsjc 355 opte lt. kom je tot 13 en dat
is I e n 3. same n 4. de vier e le me nte n.
De mythische vogel !fflruda in het wapen
van Ind onesië heeft 17 v leugelpen ne n, hetgee n
duidt op de 17de augu stu s 1945 . de dag van de
staatkundige onatllankelijkheid. De 45 deeltjes
van de nek van de garudtt hebbe n betrekking op
1945.
De PPDS beklemtoont de kwaliteit van de
leden en legt nadruk op training. meditati e en
stud ie van de he ilige boeken. Dus dat betekenl
kennis van Hindi , Sanskriet, theologie en lïlosotïe. De verschillende stadi a van leerlin gsc hap
zijn: assistent -pracltrak. prach rak, hoofd praelIrak. assistent-pandil. flal/dil en leider van
de pal/di/s.
De curs us duurt twee jaren , maar kon in
1999 vanwege de socaal-economi sc hc si tuati e
van het land geen voortga ng vi nd en. De groe p is
wel steeds bezig me t trai ni nge n: voor medi tat ie,
voor de verinn erlijkin g van het leven. voor de
open heid naar God. e n voor de ander in jezelf.
Hel hindoekarakter komt Ilaar voren als de lede n
e lkaar groeten met de alljali: ee n groet waarbij
men de beide handen tege n e lk aar plaatst e n tegen het voorhoofd. Tijdens de med itati e e n de
oefen in gen daartoe z it men in de yogahouding.
De PPDS is ook Javaa ns met hel sajen-offer.
de slametan (een rilu e le offermaaltijd) e n Javaa ns ni euwjaar. De PPDS heen gee n co ntacten
met hindoegroepen als de SanlilCi1/ Dharlll. de
Arya Samitj e n dc Gayatri Parivaf' Suriname.
De PPDS heeft onderafdelingen in de districten.
in Moengo, Sorgvliet. Tamanredjo. Le lydorp en
Saramacca, die volgen s de leid ers in totaal en~
kele duizenden leden tellen. De overheid gaf de
PPDS verlof een eigen huwelijksbeambte aan te
stelle n en op 5 oktober 1984 werd de eers te
pel/gll/II of bedienaar va n hel religieuze hu welijk. geïnstalleerd.

Jovallisllle 11/ Suri /wlll e

Hel doe l van PPDS is goodwill te ve rspre id en o nd er de r\le n sen e n de ope nbari ng va n
God . de Alm ac hti ge. de M{/11lI KlII\'{/ SlI. beke nd
te ma ken. Daarnaasl bidlmen voor de he le wcre ld. vooral tege n dc s lecht e geeste n e n met a ls
doe l de vooro ud ers lo l in hct I/inrw/(/ te bre nge n. Ee n gebed beg inl met: 'God la at mij ee n
wayan g in uw hand z ijn' . Man ne n en vrouwen
zijn lid va n de PPDS. gewo ne mc nse n m et ee n
int ensieve fee lin g voor de Ja vaan se taal en c ul tuur. de adat. Familie-o mstandi g heden mak e n
dal dc PPDS mome nt ee l ni et acti e f is.
Pel/didikllll IIl11u Kebalill(ll/ Ngesri Tri MI/rli
Een lak van de PPDS is de groep Pel/rlidikwi
liJ/lil K e/}(/Iin(ll/ Ngesri Tri MI/rti (Onde rri cht in

de Lee r va n de Geeste lijke Verli chtin g van de
TrillJ/Îri) (De Ware Tijd 16-4- \ (99 ). De g roe p
heeft een e ige n opvattin g over wat zij noeme n
Elllidpol/ Sasi Suro TOlI ggat I Taml Klo !Jol/g, het
ni e uwj aa r va n de Javaa nse kalend er. Voor ha ar
was 17 april 1999 de dag va n het ni euwe jaar
1921 en bij die ge lege nh eid wens te de groep de
total e Suri naamse gcmee nsc hap ee n Stomer
Tall/III 8 0/1/ 192 / (ge lukki g ni e uwjaar 1921 )
(De Ware Tijd 16april 1999).
Deze groe p basee rt zich op ee n boe k met dc
tit e l Wali SOl/ga. Met de wali sOl/ga zijn nege n
hei lige mann en bedoe ld di e vo lgens de Javaa nse tradi ti e in de vijfti e nd e e n de zes ti ende
eeuw al s ee rsten dc is lam op Java ve rkondigd e n
( Ri ekl ef, 1983: 9: Slcenbrin k 1994: 29). Versc hill e nd e van deze fig ure n hebbe n ee n sterk
lege ndari sc h karak ter. Vol ge ns dil boe k co;; \lt er
waren de lI'oli .wlI/ga gee n vcrkondi ge rs va n dL
is lam . maar kwarnen zij sa me n o m op de kom st
e n toenem e nde invloed va n de islam o p Java ce n
passe nd c reac ti e te geven. Zij zo ud en in hun
geest e lijke li cha me n de waarde va n \l et Javaa nse erfgoed he bben sa mengebrac ht 0111 di e tc
beware n voor de toekoms t. Ec n van de be lan grijk ste la ken di e Lij wi ld en vasthoude n is de
opva ttin g dat de me ns uit twee de len besta<l1 , ee n
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gees telijk en ee n mate ri ee l. en da t hij ee n onzic htbare int e lli ge nti e heeft. Bee lde n en symbolen. gedachte n en de reci tati c bij dc meditatie
geve n de me nse n ee n sterk e kr'.1C ht . Da t is voora l
de denkkrac ht. De me ns d ie nt daarom ru sti g en
kalm te zijn want ve rwarrin g kOlllt va n
ge haas th e id. ze nu wac hti ghe id . De mc ns moet
het va n de still e kracht hebbe n.
Buddlto Dlwf'llUl Sl/ri1lt/we ( BDS )

De vo lge nde g roe p d ie w ij bespreken is ck:
Bl/ddlUl DI/({I"II/o SlIri//(llIIe (Boedd hi s ti sc he

Re li g ie va n Suriname) aan de Tawajariwc);! in
Le lydorp . Er wo nen ook lede n in Wa gc nin ge n
en Ni ckc ri e. De BDS wi I de soc iaal -c ulture le e n
re li gieu ze we lvaart en de ee uwi ge reddin g bevorde re n van haar lede n. De BDS w il de
dllamw. de hei li ge lee r. ve rspre id e n c n we l geme ngd met de Javaanse traditics van S urinam e.
Het hoofdaccell t li g t o p lllt":ditat ie e n CO ll cen t ra ti c vo lge ns de lee r va n Boeddha. Er is we ini g.
ruimt e voor rit en e n ce re moni es. Deze g roe p
hec ft dus ec nllnde r karakt er dan de twee vorige
e n de nog. te behandelen g roepe n. maar is ook
een erfe nis va n Java. Het cen trale pUilt va n de
dl/(/l"lIIa van de BOS is de nal ev in g en verspre idin g van de leer va n de Boedd ha. De groep bestudee rt als he ili ge boeke n de Dhallllllapada. de
pokell/s en dc IH·ill/bo"s. het M ah.ibllárata e n de
Maniklllaya. De Dhamlllapada is ee n ve rza me lin g spreuken va n de Boeddha va n onbeke lld l":
datulll . maar we l al hee l oud ( Ka virat na 1985:
XX V lil -XXX). Een /Jukelll is een ha ndboe k me t
waya ngve rh a len. En de Manikma ya is ee n Javaa nse teks t gesc hreven ro nd 1700. De te kst
vertel t a ll erl e i myth e n, o nd er and ere over het
o nt staan va n de cos mos en ove r dc Dew i S ri, de
god in va n de rij st. De Manikmaya doet dat in
ee n hind oeïsti sc h gewaad me t daaraan een is la Illit isc h randj e (Pi gei1ud 1\)67. dee l I: 154).
De kle ine g roep ledc n lee ft vol ge ns de Javaans -boeddhi sti sc he traditi e. di e /. ij /Jl/dd/w
jml'i noemt. Ze is be re id offers voo r de ge -
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mee nsc hap te brengen. De religieuze le iders hete n !alll{/. Dat zijn de oude re n die een lange ervaring hebbe n in meditatie en vas te n. De gewone
lede n hete n arhal. Het doe l va n de BOS is te
zoeke n naar de waa rhe id . e n dat in groepsve rband. De groep wil ee n gebo uw (sanggar) voor
mann e n en ee n gebouw (.\LInggar) voo r vrouwen 0111 daarin voor langere tijd bijeen te kun nc n blijven voor meditati e e n uit wisse lin g. De
BDS is zee r besc he ide n e n nee mt dc tijd voor
uitbre iding . Het gaat voora l om e igen levensverdieping o p basis va n de trad ities. De BDS
vic rt ni e uwjaar. in haar kring sI/rat ge hete n, en
houdt in de oogsttijd va n de rij st s/alllCfallS voor
Sri Dewi. de godin va n de rij st. Maar het uiteindelijke doe l is hhakli. de toewijding aan en ove rdenki ng van de verhal e n over de Boeddha e n de
ethi sc he ad viezen gegeven in de Wulan greh,
ee n
Ja vaa nse
te kst
gesc hreve n
door
Pakllbu wo no IV, die van 1788 tot 1820 vorst
was van hel Ja vaa nse rijk van SurakartH
(Pigeallcl 1967, dee l I: 108: RobS<lIl 1990: 4).
Hel is voor he t leven belangrijk de balans te kenne n tu ssen goed en kwaad. Lijde n is he l gebrek
aan kenni ~. De lede n ge love n in reïncarnatie e n
de leer va n hel kar/1/a. De g roep ho udt ni et va n
de Arabische islam e n ,,iet uil naar een uni ve rsee l idee va n re li g ie.
Ra/wYII Pl/mall/a Kasedall Djatie (RPKS)
In 1982 kreeg de !?a!wyu PI/mali/a Kasedan

Dja/;e (Waa rachti g en Volledig Geluk bij het
Sterven) in Dijk ve ld goedkeuri ng va n haar statut e n van de Su rinaamse overheid. De groep
heeft ee n boeddhistisch karakter maar leest ook
de prilllbol/s e n de bahads. Het sajel/-offer, het
wayangspel en de sfal1lefall z ijn normale zaken
voor de groe p. Een doel va n de groe p is Ol11l1lensen ervan bew ust te maken dal ze niet zomaar Iid
hoeve n te worden van de islam, maar dal ze vrij
zijn een eigen keuze te maken voor ee n he ilig en
re li g ie us leven. voor hetjavan isme. om in vrede
e n verdraagzaamheid met e lk aar te leve n.

De RPK S heeft een soc iaal -cu lturele tak: de
Pal/Iuda RahaYlI Sedjali (Jonge ren van het

Waarachtige Gel uk ) met een eige n vlag en logo.
In maart 1999 en feb ru ari 2000 organiseerde ze
een bersih desa (rituele reiniging van het dorp )
met wayang onder leiding van de do!aug Pak
Kiban. en bij die gelegenheid ook een kel/{ty·ell.
een s!aflletall.
De groep ge looft het verhaal van de re ut-.
Djowottodjem:ar van Java. De reus had ee n ontmoeting met prins J/{~ji Sokko. die de reu s vroeg
zijn tu lband uit te rollen. De reus lelte niet op en
viel achteru itlopend in ee n ravijn en verande rde
toen in ee n witte krokodil. die tol heden Java
onve i Iig maakl. Pr in s lUl); Sokko gaf de adat aan
Java e n werd de eerste koning daar (De Ware
Tijd 19 oktober 1984). Verha len over ha;i
Sokko. die trouwens meestal Aji S"lka wordt genoemd, doen op Java al eeuwen in versch ille nd e
versies de ronde. De ke rn daarvan stamt nog uit
de tijd van voor de komst van de islam (Pigeaud
1967, deel I: 74-75: deel 111 : 165- 166: 1980:
192: Hefner 1985: 126-129. 137-138).
Sap/a D!wrma Surinallle
Dan is er de Sapw DJwrma Suril/wlle. De groep
Sapw Dlwl"I//{/ (de zeven plichten) stamt uit de

tijd voor de staatkundige onatll<lIlke lijkh cid. is
ontstaan na dc PADS, maar is pas officieel als
zodan ig erkend in 1989 (ARS n,.,73: zie ook:
Gooswit 1990: 49).
Het doel is het behoud en de ve rspreiding
van de leer van de sapta dJUlI"fI/{/ en de Javaanse
tradities in Suriname . Hel tweede doel is de
o nd erh oud in g va n Je leer van de pilstaka (de
heilige bocken). name lijk de prilllbons, de
pakems, de Wedhatama. de Wulangreh. de
Manikmaya, het Mahàbhärata , het Räl1láya~a
en tens lotte het Bhagawadgita. De Wedhatama
is een J avaan~ ethit-.ch geschrift uit de nege ntiende eeuw (Robson 1990: 4). Het Bhagawadgilá komt uil In dia en stamt ve rmoedelijk
uit de tweede of derde ecuw voor Christut-.. Het

)ol'{lIIislI/e il/ Surinall/e
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Oe .Wl//ggar \'al/ de Pe r/ulttlll Adm DjOll'o SUI/aril/g M uUo Set/jmie Suril/ame oml de
NieulI'lI'eergcwJlldellll'eg;1/ Woni('{/

bevat een ges pre k tu ssen Aljuna en K~·-':'I.la over
de zin van de slrijd voor dc rec ht vaa rdi g he id .
De groep is zoa ls de voorgaande. ge ri c ht op
de on twik ke ling van het inn erl ijke op basis van
de Javaanse trad ities van Illediwt ie. verbee ldin g
en gemee nsc happelijk leve n. De groep maakt
studi e va n de o ude Javaanse taal met zijn oude
letterkarak ters. De le idin g, va n de gU/1/ geeft
ze lfvertro uwen e n inn erlijke groe i.
De groep is klein. me t groepe n in de di stri cten e n wel te Kam pon g Bam e n Tamanredjo. Ze
ho udt ni et erg van publici te it. leg t nad ruk op de

kwa lit e it va n het lcven ell wi l met ande re
javan ismc-groepe n sa menwe rk en. De dichter i 11
de S urin aams-Ja vaa nse taal. J.R. Hardjopraj itl10 Suria nt o. was de i nit iat iefnemcr vall Sapta
Dlwl"I/w in Suriname. Saptu D/wmUl Suril/ollle
gaf via connec ti es en de onderafde lin g in Nederland ee n boe k uit over haar liturgie. gebeden e n
ceremon iën . Sfll'flI DI/(/I"I//(/ COllllllnrijne heeft
enke le onde rafde lin ge n In Mee rzo rg. c n
Tama nredjo I en 11 . d ie wee r con tacte n he bbe n
met de groe pe n in Saramacca e n de groe p
SI/I/{/I"il/g aan de Rliklill weg. Parama ri bo.
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Carilfl Wujud Nfies!; -'illlgga/ (CWNT)
De Carita Wlljlld Nge.rli TUllgga/ (Overlevering

va n de Waarheid ove r de Ene)Óis vooral in hel
Paradistricl opgeko lll en. Het thema is: levend in
een he id vo lge ns het werke lijke e n weze nlijk e
woord.l-laarstutute n zijn op 17 11le i 1991 goedge ke urd doo r de ove rh eid. De CWNT o msc hrijft in art ikel 2 van haar stat uten haar doe l:
'De be lijdenis van de Javaan se lee r, he l soóa le
we lzijn e n de eeuw ige bev rijdin g va n het
Surinaamse vo lk in het algemeen en dat va n de
lede n in he l bij zo nd er en tegelijk de bevorderi ng
en verspreiding ervan door de o nd erhouding
va n dc vijfuitga ngsp unten va n de Ja vaa nse leer,
name lijk
I . de zo rg voor het lichaam, fys ie k e n gees telijk (het gees te lijke hee ft als basis het geloof
in de E nc cn Almachtige),
2. de zorg voo r de voortp lan ting,
3. de zorg voor de gemee nschap,
4. de zorg voor de arbeid, e n
5. de zo rg. ee rbied e n li efde voor de sc hep ping
e n sc hcpsele n.·
De CWNT ho udt regelm atig bijeenko mste n,
maakt studi e va n de Jav aan se re li gie e n cultuur,
we rkt sa ll1 cn met andere groepen. maa r heeft lol
heden geen eigen sallggm; gebo uw of openbaar
centrum. De groep heeft ee n raad van priesters
van minim aa l zes leden gedure nd e vier jaren.
Deze raad is door he l bestuu r gekoze n en moet
haar advi seren wat re li gie uze zaken betreft.
Deze ri chting va n he t javanisme is over heel
Surin a me verspreid en is populair. Haar standpunt is o m met iedereeen samen te werke n. Op
een kendurelI te r gelege nh e id va n een begrafeni s bad een gum va n CWNT tot Allah Bapa
(God de Vader) en met gevouwe n hande n zoa ls
chri ste ne n doen.
De C WNT kreeg in 1997 ve rl of va n de ove rhe id 0111 op eigen w ijle huwe lijken te sluiten
door ee n pel/gll/II (De Ware Tijd 24 ju li 1997).
Vo lgens informant en van de groep is 15% va n
de Javanen volge lin g va n kejall'el/. Voor de le-

den is duidelijk dat de oostbidders onder de
Javanen helemaal Arab isch Lij n en de wcs tbidders voor 80°/(' Javaans en 20% islamitisch
zij n. Me t oos tbidcl crs worde n Ja va nen bedoeld

die na hun komst in Surin ame de richting van de
sa/til aa npasten aan de ni e uwe situatie in hun
nieuwe vaderland. o mdat Mekka vanuit Suriname gezien in het oosten lig t. Westbidders zijn
Java nen die vasth oud en aan de ge bcdsrichtin g
van Java, want op Ja va moet men voor Mekka de
blik naar het westen wenden.
PI/.m' Agal1li KedjaweJl Suriname
De meest recente groep PI/Sal Agami Kedjawell

Suriname (Cen trum va n de kejawen-re li gie in
Suri name) stelt da t zij he t echte, au the ntieke Javaanse ge loof belijdt. Dat geloof wil zij g raag in
Su riname verspre ide n. Volgens deze groep gaal
de kejawell, zoa ls z ij het kernbegrip aand uidt ,
terug naar de lijd voo rdat de hindoeïstisc he,
boeddhistische e n later de islamiti sc he invloed
op politiek-cu lturee l vlak in Java bepal e nd we rden. Kejawell is fundame nteel en gaat terug naar
de tijd va n de dynastie va n konin g Joyobho)'o
van Ked i!'i op Ja va. Daar hee ft naar de o pva ttin g
va n deze orga ni satie het heili ge boek
Pohohodjodo Nyohojo)'o/Joyo. ook Layang
10)'oboyo ge noemd. haar oorsprong en daar is
het dankzij een van de koningszonen bewaard
geb leve n. DI'. Raden Mas Ju sak Ru sdiono
8asuki , die z ichzelf als ee n nako meli ng va n
deze dyna sti e besc ho uwt. heeft dit boek rece nlelij k gepresenteerd . Dat veroorzaakte in dive rse javanistisc he kri ngen opsc hudding. in het
bijzonder ook in de kralol/ ( hel hof) van
Yogyakarta.
Deze kejawen-groep hee ft ee n ac htpunti ge
sler a ls symbool. Dat ve rwij st naar de acht gebode n van de leer. De o rga ni sati e be lijdt éé n God ,
G usti geheten. en zijn profee t is Josono. aa n w ie
de lee r geo penbaard is. Zij heen verder ee n eige n schrifL, die zij het fyorakall noemt, en de laa i
heeft zes ni veaus. van I/goko tot kral/ta e n 118 01\';

)(II'a ll isl//{:' in Surinal/1e
p,a ïIJ. Ue jaarte il in g heg i IIt 43 6~ jaar v()ór Chri s-

tu s e n het is du s nu hetjaar6 372. Het 'yarakon is
het traditi o ne le Ja vaan se sc hrift waaro ve r eerde r in dit artik e l werd ges proke n.
Voor deLe groep kejOl l'en -aanhan ge rs ne ige n de andere ja vani ste n te vee l naar het boed dhi sme. hè! hindoeïs me e n de islam . Z ij Lijn du s
ni et ec ht auth enti ek e n oor .. pronkelijk . Er is vo lge ns deze ni euwe g roe p onde r le idin g van S .
Krolllorcdjo hoop. want de weg van de oo rspron g ligt nu pas o pe n (Negara Express januari
2000: 22-23). De groep is nog e rg ni euw. ma ar
hee rt. naar e igen zegge n. toc h aanhan ge rs in hel
he le land . De Ic iding pakt de groei voo rz ichti g
aan cn zoe kt in fe it e geen probl e me n mei de
and ere g roepe n di e hc tja vani sme be lijden .

FED ERATIE

We hebbe n al aan gege ven dat e nk ele g roe pe n
ee n ond erlin g ve rband wilde n legge n. In 1996
nam e n jo nge ren van de javani ste ng roe p van
Dijk ve ld daarIOe de ee rsle slappe n e n in 1997
s lot e n lede n van Libano nweg e n Le lyd orp zic h
hi e rbij aan . Op 2 1 fe bruari 1999 is op ee n gezame nlijk e ve rgade rin g in Sidodadi. Saram acc a
bij Bapak Patn o Kromokarijo bes lot e n ee n fe derati e op te ri cht e n. De stalti ten z ijn in geza menlijk o ve rl eg gc maakt e n o p II januari 2000
goed ge kemd doo r de ove rhe id (no . 8 166/99).
Ze zijn o p 15 fe bruari 2000 gepubli cee rd in het
S /u{/f s!J{ad

\,{1I1

dC' l?el'lIbliek SI/ ril/tll/l e (110. 13) .

Ge koze n is voor de neutral e naam Ny ml'iji
A ,g{/ III(f l mm S I/rin ame (Uni e van de Ja vaan se
godsdi e nst in Suriname - NAJS). Er zijn twaalf
org ani sati es bij aan ges loten. Dat zijn de bovenve rm e lde e n hun subafd e lin ge n in de di stri cte n.
met uit zo nd erin g van de ni e uwste kejmt'en groep. In de eerste broc hure van de redcrati e
wordt de leve nsho uding van het javani sl11 e als
vol g t o msc hreven
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I. het ge loo f in de Ene en Alma chti ge.
2. de traditi e di e Ja va ne n ge bruik en bij cere moni eë n a ls ge boort c. hu we lijk c n o ve rlijd en (le ve nscyc lu s),
3 . de c ultuur di e tijde ns dezc ceremoni eë n
wordt ge bruikt zoal s gam c lulllllll zie k. Javaan se dan se n e nL. .
4 . de Jav aan se taal e n het Ja vaan se alfabet (h et
!UIIIlI '."(1 m ko) .
5. g OfO/lg roy o/lg (sam e nwe rk e n. s ocia ~ 1I bcwege n) wa::u bij Illen e lka ar he lpt vooruit te
kom e n. e n
6. he t nal eve n van re li g icu/.e ce re moni eë n op
be paalde d agcn van hel Ja vaan se kal e nderj aar zoal s de geb oo rt edag, bij verhui l in g
e ll zo voo rt .
De {/g(/ 1I1lI JU II'a gaat e rva n uit dat all e re li g ies
goed zijn maar dat de mani er va n be lijde n voor
ieder ve rsc hill e nd is: . Door hUil God sidee e n dc
sc he ppin gs verhal e n hebbe n Il'OlI g agulI/a j W\'{1
(de mcnse n di e het javani s me be lijdc n) bepaalde op vattin ge n o ve r het indi vidu c n z ijn
plaats in hCI uni ve rsum ' (p.6 ).
Ve rder leg t dc broc hure dc 'ce nhe idsbe lcvin g naar het we rk e lijk e woord cn de maat sc happij' uil. De grot e were ld bestaat uit lu cht.
vuur. wat e r en aarde (natuur) ell de kl e in e were ld (v an de mens) uit ad c ill . bl oed, me rg en
vlees . De g rot e we re ld wordt door dri e ke nlll erke n behee rst: rifa (ove rga ve) : 1/0r;1I/0 (aanvaarding) c n sabar (geduld ).
De mens is geroepe n door oe fenin ge n. door
C~ ll stre nge e n vrom e leven sw ij l.c en door onthoudin g van all e zin ge llot te le ve n 0111 zo het
uit e ind e lijk e doe l tc bere ik en. De vijf prin c ipes
van de leer he bbe n we eerd er al ve rme ld bij de
Ca ri ra Wf ~illd Nges'i TIII/~~al . De e ige nsc happe n di e e lk land. rege rin g en ge mee nschap di ent
te vo lge n z ijn : sasollgka (ge lov ighe id ); sw :jall o
(sc herp zinni g he id ): SffjU lIlI (wij she id); s udibya
(inne rlijk e ste rkt e): I\IU{~ia (onpartijdi g he id ):
sllfeja (ede lh e id) ( I" 11).
De NAJS hee ft naa st dc broc hure in 2000
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ook een beleidspiuIl. statuten en het gebedsboekje Pal1llldji uitgegeven. De NA JS wil zich
profileren. Nu heeft na de we ue lij ke erkenn ing
door de ove rheid. de erkellll ing door de overheid
van sasi sl/m. hun ni euwjaar op 16 april, als
nati o na le feestdag hoge prioriteit. De NAJS
zeg t het voo ral va n de jeugd te hebben e n z iet
zic hze lf a ls de derde ge nerati e va n de Ja vaa nse
immi gran tc n.
In het voo rgaande ging hel. behalve bij de
PI/sm Agml/i Kedjawel/ SI/ril/ome. om officiee l
ge reg istrecrde kejmrel1-groepen. die in de z in
van hel Surinaamse recht redltspe rsoon lijkh e id
bezitten. Enke le hebben onde rafde lin ge n in de
districten. Alle groepen hebben, of ze nu
hind oeïsti sc h !.ij n. boeddhistisch of gekle urd
mct ce n v le ugje i~lam. he l karakter van
kejoll'ell: iets Ja vaans mei aandacht voor de ontwikke ling van he t innerlijke geestelij ke leven
va n de mens en van groepe n van me nsen.
In dezelfde tijd werden eve nee ns vele Javaanse islamitische o rgan isat ies opgericht e n
wettelijk e rk e nd . De institutionalisering va n de
Javaan se islam in Suri nam e gaal voo rt , ze lfs
meer dan die van de islam va n de Hindosta nen.
Het kan zij n dal jui st deLe sterke en voortdurend e publieke orga ni sa ti e va n de Ja vaanse islam mede een aan leiding vormt tot ze lfo rgan isat ie va l1l1l enscn d ie iets anders wi Ilen en
naar een andere leve nsorië nt ati e uitzien.
BETEKEN tS
Natu urlijk roept agall/ll jllU'{l binnen de Javaa nse bevolkingsgroep rellectie op. De nadruk
op de e ige n identitcit gaa t ve rder dan de verworve n rechtmati ge plaats in de jonge Surinaamse
same nl evi ng als een et ni sc he groe p. Binne n de
eige n g roep gaa t het nu 0 111 de kwes ti e: wie is
Ja vaa n e n we lke ide ntiteit corres pondee rt daar
aan. De 'javanisatic' van de S urin aamse same nlev in g lijkt voltooid. Illaar nu komt NA JS Jll et
nadere vragen over de eigen in Suriname gc-

groeide et ni cite it en identiteit. Java ni s me kan
dan een nieuwe stromi ng zijn die weldadig bin nen en builen de eigen groep kan we rken.
De organisaties zegge n dat het ledenta l tusse n de 5.000-20.000 li gt. Erzijn ons gee n definiti eve getall en bekend. In kringen van agoll/a
jcnva ge ldt dat de is lam gewe ldd adig in Java tc
we rk is gegaan. bijzonder legen dc vrouwen e n

dat daarom de islam ni et populair bij hen is.
De javanbt Sapto Sopawiro. st ic ht er van
Ca ri/({ Wujud Ngesli T//Ilggat, heeft in het tijdsch rift Negara Expre.'i.\" op basis van het bock
Een Javaom"e Le\'el/sI\'U~e dat in 1973 we rd ge-

publiceerd door de Nederlandse dominee
Suffridu s dc Jo ng een serie artikelen geschreve n

(Uitgeb reid ovcr de betekenis hiervan Steenbrink 2002: 106). Op die mani e r is e r min ste ns
binnen de Ja vaanse kringen ge legenh eid zich te
laten informe ren over de vrij recente beweging
van javanisme (met con tacte n met javanistengroepe n in Indonesië). In Suriname is bo ve ndien de spiri tu e le beweging Suh;ul van de
Java an SUl11ohadiwidjojo beke nd. Daarnaas t
zij n in Suriname Illeer groepe n die zoeken naar
levcnsvc rdi eping naast de bezigheden va n het
gewo ne leven. onder hen de M eehollies, de
Forestery e n de Ro:el/kruisers. In die zi n is de
NAJS ee n goede aanvulling en alternatief. in hel
bijL..onder voo r de J:lVancn.
De aa nd acht va n de aanhangers van hettlvani sme voor levensvragc n e n voor levens bescho uwelijke vo rmin g geeft kwaliteit aan hun
organisaties en geeft die een e igen waardevol
karakter voor de sa men lev ing.
Ee n karakteristiek daarvan is de authentic itei t va n de weg die same n gezoc ht wordt. De
nadruk op commun icalie e n op het groepsverband is van grote waarde in een jong land met
een ve rscheidenhei d aan in zic hten e n opties. De
zin e n o nz in va n leve n is pas in reflcclie en overleg na te trekken e n die weg gaan mensen in de
samen lev in g met toewijding en toeleg. Het is
van gro te waa rde dat d it kan ge heuren. De na -
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druk op Ic lfreJding. Icllhcvrijding is belangrijk
in ee n samcnlev ing waar gedur~n de lange tijd
redlt cl1 van 1ll1.!11:-.cn gc:-.c hondl.!l1 Lijn en waar
door s la vl.!rnij. t'o ntractarbcid en neo kol o niale
opties 10 dikwijl:-. s pr~ lk c is gewees t ViJ n
dehum <1n ist.: rin g. Dat gel.! rt waarde aan zin en
levensv isie. Een ckrgelijke bcweg ing is ee n
cm/sfifl/Wllt' voor de samenicving. De weg gaat
terug !laar dl.! traditie 0111 toekom.'a uit te tekenen. Mat criali :-. ti sc h k:ve n wordt. L.oals ee rd er
opgemerkt. niet 10 hoog geac ht. Men ki est lieve r voor inn l.! rlijkhcid en besc ht.: idenh eiJ. harmonie en inlct.
Keja ll'ell of jav:l nÎ:-'l1le heen matcriaal voor
andere re ligies en roept op tot reflect ie door na te
denken ove r de fundament en vun le ve n en we lzijn . Vele chri:-. tclij ke kerken hebben nog sleed:-.
de karakt eri sti ek /. ich waar te 1110eten maken via
instituties. gebouwe n. projec ten: de daad bij het
woord vocge ne!. Maar de ontwikkeling va n authentiek geestelijk lcve n sc hi et er wel ee ns bij
in . Vandaar dat het javallisll1c ee n l"OtTectic kan
betekenen en in ieder geval ee n uitdaging is 0111
eens naar andere grenlc n te kijken .
Javani s1llt.: hee h dogmati sc he hasi sgegevens en ook ethischc handreikinge n voor elk
moment cn voor iederecll . Dat is een netwerk
voor welvaart en we lzijn. op eigen kradll. met
eigen inlich t en in/ct. Het gaat dan 0111 solidarite it. I.org voor het milieu en de biodiversiteit.
res pect voor alle leven gesc hapen voor en met
dc m Clb . Daartoe wordt gc bruik gemaakt van
et io logie (de ve rhal en in myth evorm over het
ont:-.laan van leve n. het sc hrift. de 11111Lie k en de
kak'nder). Bove nd ien be:-.taat in het jav:.lnisll1e
grote waarde ring Vl)O!' wijsheid en ervaring cn is
men dankbaar voo r het leve n en voor medemense lijkheid .
TOEKOM ST

We hebhen al Ilaar vo ren ge bracht dal de opkom st va n het Surinaamse jav<lnisme we llicht
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hel gevolg i:-. va n dl.' :-. ter].. op de voorg.rond tredende organi:-.atie ... va n de Ja vaanse i ~ 1a11l gedu rend e de laat ste decennia. Daarnaa!'. t ont:-.taan
voo rtdurClllln icliwe partijpolitieke groepen en
slK:iaal-cultlircle ve rcni gi nge n van Ja vaan:-.e
snit. Dc groc p is dus intern crg in hcweg ing.
duid elij k be/ ig mct de l"o n:-. truct ie van idcnt Îteit
temidden van and ere kleine re en grot ere
bevolking:-.groepen. Mi ssc hien is ook de Juidelijk. publieke aan wc/ igheid van de pinkstcrbeweging en andere nieuwe chri stel ijke groL'pen. waar 00].. we l Ja vane n in participeren. ecn
belangrijke uitdaging om de eige n identiteit nader te bepa lcn. Wellicht is. ge/ie n hel ledenbö tand. ook ee n oorzaak dat de bestaande Ja vaan ~e politieke partijen. di e ee n ÎslamilÎ:-.che
sig natuur hebben. t.:c nlllaal in machtsposities
toch nict de helange n van Java nen bevorderen.
of j ui st schadt.: ll. Dat vraagt 0/11 :-.erieu /.e reIlcctic op de levcnsbc:-.chouwelijke grondslage n
vall de groep. jui st ook tege n de achtergrond v<.ln
de situatie binnen de andere bevolki ngsgroepen
die wat dat betrdt eve nee ns steken laten vallen .
Mi ssc hien i:-. cr sprake van ee n parellel mei de
belangs telling voor lril/fi. waa rd onrde identiteit
va n de Arro-Surinamers nader bepaald word t.
Het IOU ook 10 kUllllt.:n zijn dat alle emancipatie
en socia le stij gi ng loch nauwelijks iets voor
grot e groc pen.la vanc n betekend hee n en dat di e
IlU op lich/elr ICl"uggeworpen lijn. De lenllcn:-.
van he.: t Surinaam:-.e javanisllle om religicu/.c
vcltlen ge:-.c heiden te houden . loab bij Irillli en
dc inhee mse rdi g it.:. is opvallend: cr vi ndt gee n
dtlid e lij~ e vCl'mengi ng plaats. /.ua ls bij 1'(JOdaa.
Smlfl!r/ll of de.: S/uJ//fers U(II" isf.\· elders in de
Caraïben.
Waarom dat in Slirinalllt.: gaat zoals het g~lat
i:-. nog ni ct goed onde rl.oc hl. Het zo u kUllnen
7ijn dat de kolonial e ove rheid. die ee n gedoogpolitiek volgde /.odat dc bevo lkingsgroepen in
staat waren hel eige n religiclI /.e ve ld en culturele erfgoed der vad eren toc h leve nska nsen te
geven. dat onbewu:-.t of bewu st in dc hand ge-
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werkt heeft. Mi ssc hi en is oo k de moge lijkhe id
dc e igen taal te blij ve n gebruik en ee n weg naar
ee n e ige n we re ld ge bleve n. S ludi e va n de reli g ies en de rc l ig icuze fe no me ne n in S uri name e n
hun same nhang kan hi e r held e rh e id versc haffe n. Daarbij moe tcn we o ns afv rage n or de
javani s lll ebcweg in g de id entit e it van de
lIIahl Slreall1 -Ja vanen zal e n kan beïnvloeden e n
di e <1:.111 het sc hu dden kan brenge n. De vraag is
bij voorbee ld of hct mac ht skart e l van po liti eke
cn cco no mi sc he macht bove na an de Javaa nse
g roep hi er lasi vun hee ft o f gewoo n vast in het
zad e l z it e n d al het java ni s me ni e t meer is dan
een beweg in g vanuit de o nde rl aag van de groep.
Deze vrage n geve n aa n dat we in ieder ge val wat
info rmatie m ateriaal he bben 0111 ve rder te zoeke n en te de nke n. We denke n tevens dat de
javani s mcbeweg in g o nde rdee l is van de golfbeweg in g in het continu e proces va n identiteitsconstru cti e a l naargc lang de po liti ek-eco no mi sc he s ituatie en de macht sverhoudin gen binne n
en buite n de georgani seerd e re li gies dat e ise n e n
daar tevens handre ikin gen toe geve n (z ie ook :
Gooswit 1994).
De aanwez ig he id va n keja lVen is voor Surin ame ze ker ee n instrum ent voor de groe i van
de waarde va n de lllultire li g ie u,I;e sa menl ev in g .
K ejmven iseen e le ment voo rdi epgaandeen fun dame nte le re fl ecti e. Hel is een uitd aging aan de
Surinaamse re li g ie uze instituti es en is ee n part ner in het (aUla!. Kejawell is bovendi en een voertui g naar so lidariteit en me nselijke g roei, ee n
aans pre ke nd mom ent voo rd e humani sering van
de same nl ev in g waar zo·n behoel"le aan is. Want

j avani s me houdt in : beke rin g. processen van
zelfrellcclie en levcnsverni cuwing. ee n co nstant e aand ac ht voo r het goede e n me nse lij ke
om zo God tc eren. Dat gee rt levensvulling en
bete ke nt de verv ulling van lcvc nswc nsc n.
De laak van dc lede n van de kejawclI -beweg ing is IC werk en aan de kwalit eit sbewakin g
van dc e igen orga ni sati es e n de fed erati e. Ho pelij k zil er waardevolle continuïteit in en is er een
moge lijkh eid 0 111 ee ll vru c htbaar netwerk voor
de verdi eping va n relig ie in dc di ver se dimen-

sies en aspecten. op te bouwe n. Hel ziel ernaar
uil dal de javaniste n s terk genoeg z ijn o m weerstand uil eigen en andere kring te pareren met
hun belevi ng va n reli gie waarin hel vee l meer

o m de kwaliteit dan 0 111 de kwantiteit za l gaan .
De nadruk o p de dubbel e ide ntite it. etni sch
e n re li g ie us. kan we ld ad ig werke n in hel vaak zo
drukk e S uriname. ho pe lij k met ee n uitstra lin g
o ve r de eige n g re nze n hee n.
Oo k in 2002 hee ft de fede rati e een plec hti ge
vie ring van sasi sl/ m georgani seerd . Jon gere n
en oud ere n he bben daaraan dee lgenome n (Dc
Ware Tijd 15 april 2002). Dat zal binn en e n buiten de federati c e ffec t so rte ren.
Kejmvell -g roepen zijn ook in Nederland ac~
ti el' cn uit craard in Ind o nes ië. Ill eln'-lllle o p Ja va
ze lf. We hebben in dit stadium van o nd erzoek
nog gee n spre ke nd e n verh e ld erend verge lij kin gs materiaa l. We kunn e n du s geen momelll e n
en e le me nt en van S urin ami sering aan stippen.
hoewel da t zeker L.al moete n ge beure n. Maar
met het hie rboven aa ngere ikte materi aalm oct e r
toc h iets van te rec ht Ie bre ngen zij n.
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NOTEN
I.

2.

J.

4.
5.
6,

7.

Wij d'Hlt..cn Karl'l 1\ . Sll'l.:norint.. VIJlW hl~ll'ill11ml'l1laard<l1 hij gaf opcc!1l'enlere versil' V;1I1 dil arlil-.c l.
Suparlan ( 197(1: .î 17) IHlI.:ml \946 als ja:lr w;wrin de KTPI werd göticht. Maar in oatjaar ",id!!le Iding Sneillila, de latere
leider V:1Il de KTP I. dl' Per.I·(//1/1II1 tlldl/llesi" ( I ndnnc~i~l'he \'erl'llig.ing). In 1lJ-l-9 vmmol' SUl'mita del.c tun lot een
politieke partij I11l'l de naalll Kal/lil Talli l'erS(/fl/lm tlldl///('.Iill.
Hel gaat hier onl vijf bnlers dil' Mrijdell voor gerèch li ghèid. Het verha:11 van dele strijd sta<lt in hl't hindtll'Ïsti"che ep(l~
Mahübhilr;II:1. D C/.l' naam voor een J,n'aan se panij laaI lil'n hoe groot (lilk vanoaag nog de invlued is van dl' hil1l[ucerfeni", Suparlan (IY76: Sl-I-XtJ) vcrtelt d;lI dele vijfbmers \'oordeJavanen symhuul ,la;1Il vooruc k,kll v:In hUil eigen
ctni"clle gruep.
Hij is in :WO [ hl'gnlllh..'ll ml'l het l'onlaclblad SURKAjA. Surinaamsc J<l vaan"e Kat holieken.
11lIcrö,ant i" dal hier geko/.cn i, voor een va"le J alum in dl' chrisll'Iijke kalendcr. w:mt de d:HlIl11 in de oor,prn llkl'lij kl'
Javaan,..: I-.alender wis'clt Icn op/ichle van de chri,telijke kakntlcr (Steellhrinl-.. per,oonlijke l'tllll llllllli ca tÎl').
üver de \lidllcr van dele org:1I1isatie. Saplo S(lpawiru, ~l'hreef Karel Sleenbrink in hel vorige nummer van Uso {l ie:
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Joo p G. Vernooij stllLkerde mi ss iologi c e n antropolog ic aan de Katholi eke Uni ve rs it c it va n
N ij Il1 CgC Il . Hij k w3mt ijdcns z ijn ve rb l ij f va n 32 jaar ( 1969-200 I ) inSuri name veeiv li [di g i n co ntac t
met de Javaanse c ultuur e n re li g ie. mct name op Kwa tt a e n Latour. Hij hee ft ondcJ"Loek gedaan naar
vol ksrc[ igic i n Su riname. Via de media e n art ik e lc ll hee ft hij daar uiI gebreid aa[ulacht aan bes teed . In
Nederland zct hij J it o nd erzoek voo rt .
Frcek L Bakker woonde in zijn je ugd jarenl ang op Java. vo lgde twee jaar I.:o [l egc O ud -Ja vaa ns in
Le ide n e n verdi e pte zic h daarnaast in de Javaan se cultuur e n re li g ie. Dit was onde rd ee l van I. ijn
studi e in het Balinese hindoeïs me . waa rin hij in 199.1 promoveerde. S inds 1995 ho udt hij zic h
voornamc l i.ik bez ig mct het hindoeïs mc i n de Ca raïben, Verder is hij zec r geïnteresseerd in he l leve n
en de rc li g ie van d e Ja va nc n in S uriname.

LudoJacobs

Wateroverlast en sanitaire voorzieningen in
Paramaribo

W

merover/{/Sl ill Paralllaribo bij reg en u'eer is een sleeds le rugkef( l1d \'ers(; /uj"n .\·e/ dal hel 11'0011- en werkkfimaar in de
stad sterk bel/ac/ee/I. door eller::,ijds de directe
lvsieke ge l'o/gell voor I'en'oer en be woning e n
anderzijds de negatieve effecren voor gezol/dheid en psychische gesteldheid van de inwoners.
011/ de be/evil/g van de stedelijke bevo/killg van
Paramariho omlrent de wa/erove r- last lIa te
gaan heb ik ill hel keu/er van I'erbelering van hel
o/lfwmerÎl1gssy.'\teem underzocht welke prohle men de bel'olking ont/erviudl wlIIlI'ateroverlasl
en hoe::.e die problemen en 'aren. Omdcl/ er eell
direC/e link is /lissen hel door fecaliën besmet
re geftll'flfer en de vofksRe:onrlheid is het ook
van belollg. I/(Je tie bevolking de saniwi re v()or~
-:.iel/illf.:ell ill zijn als;emeeJlheid beleejl ellW{/f de
khu.:lllen en wel/se,/ ::.ijn hierolllfrel1l.
J

I NLEIDING

Vanaf ei nd [998 tot medio 200 I is in Suriname
ee n studi e uitgevoerd ' met a ls doe l het geven
van aanbevelingen e n ri c htlijne n voor het zo
doe lmatig mogelijk aanleggen , verbeteren e n
beheren va n de olltwateringsinfrastructuur va n
Groot -Paramaribo. Het o nt wateri ngs- e n rio leri ngssys tcem va n deze swd is de laatste dece nnia name lijk in ve rval gemakt, waardoor de
kwaliteit van het WOOrl- ell werkklimaat is verslec htc rd. Er bestaat een directe relat ie tu sse n
enerzijd s wateroverlas t e n anderzijds het gevaar
voor de volksgezo ndh eid als gevolg van me t
fecali ë n bes met rege n- c n/o f opperv lak tewa te r.
l~lcl i.l, va n groot be lan g na Ie gaan wat voo r

ideeën 'de' Surinamers hebben over de wijL.e
waarop moet worden omgegaan met menselijke
ontlastin g en vuil in het al gemeen. H e l heeft 113 I11cJijk weinig zi n om bijvoorbeeld een uit gebreid , ingewikkeld en duur stede lijk rioleringssysteem aan te leggen, wa nneer de mensen geen
gebruik maken van (spoel)loilcLlcn in hun hui-

zen, maar eventueel aanwezige latrines op het
achtererf blijven geb ruiken .
In mijn onderzoek - een deel va n een veel
grote r project - he b ik gcrrach t inzicht te krijgen
in wa l voor overlast bewoners va n Grool Paramaribo precies onde rvinden va n overtoll ig
regenwater en hoc zij die overlaslervaren. Daar-

naasl wilde ik welen hoede siede lijke bevolking
van Paramaribo dacht ovc r het geb ruik va n toi·
letten, septi ctank s e n latri nes. Re leva nte onderzoe ksvragen ware n: Wat voor directe overl ast
hebben de bewoners tijdens regenbui en en
erna? Wat voor directe e n indirecte gevo lgen
van wateroverl ast ervare n de mensen met betrekki ng tot gezond he id. (evenwele) economisc he sc hade en individueel en/of soc iaal welbevi nden? Wat zicn de mensen in de wijken a ls
oplossin gen van het waterprob lee m? Wc lke S~l
nitaire voorzieningen zijn bij de mense n aanwezig? Wal vind en de stad sbewoners van he t gebruik van hun eigen toi letten. septictanks en latrines? Geven de Inen sen de voorke ur aan toilet ten of aan latrines en waarom'!
Ik heb deze vragen gesteld aan vertegenwoord ige rs van e lf buurto rga ni salies. di e wateroverlast ervare n e n die geografisc h verspreid
zijn over Groot - Pw·umaribn. 2 Daarna ben ik
meer spec ifï ek de situ atie in de wijk Pontbuiten
gaan bestuderen . Dele wijk heeft veel wa ler-

Oso, TijdrcJwiji voor Surinaamse Taa/kl/nde, Letlerkuf/de. Cli/tuur ell Geschiedenis 2 / (2): 338-347

Wuf e m \'(' r{ (IS/ el/

,'1(/11 i /(/ i re

overlas t: leve ns z ijn er relati e f vee l latrin es aanwezig in de ze w ijk . IJl Pontbuite n wOllen vooral
Creo len e n Marron s.

BELEVING W ArEROVERI.t\ST

Voor de afvoer van zowe l ove rt o lli g rege nwat er
als Va n a fva lwater. dat via sep ti c tanks gedee lte lijk gez ui ve rd IS. kent Pan.llllaribo ee n
o lll wate rin gssys tee m . bes taande uit o pe n kan~I1 C Jl (u·ente n) en ges lote n riol e rin g (het zoge naamde ge mcngde ste lse l). Ges loten ri olerin g komt in Paramaribo voo ral voor iJl dc binJl c ns lad . de o mli gge nde w ij ken e n de ni euwe re
woni ng bouwprojec te n, [n de overige ge bi ede n
wo rdt hè! rege nwal e r e n arvalw ater o pgeva nge n
cn afgevoe rd via straatgolc n c n open ka na len,
De ges lo te n riolerin g c n de tre nze n lll o nth:; n uit
in upcn waterlope n. di e lozen op de Suri namc
ri vie r. al of ni et vi<J het S aramacca kanaal. en
vervolgens o p de oceaa n. Ecn s pecia le karak teri sti ek va n het o lll wa tc rin gssystee m is daarom
de in vloed va ll he t getij. Een dee l van het geb ied
kan nam e lijk all ee n bij laag wate r o nde r vrij verva l goed a fw atere n. terwijl bij hoog water het
ove rt o lli g regenwa ter g.: borge n Illoet worden
cn/of v ia ge mal e n moet worden afgevoerd. Het
gc tij hee ft du s een gro te in vloed op de
on l w~Jlcr in g,

Wat eroverl ast is op de ec rste plaat s ge relatee rd aa n het ty pe riol erin g in dc wijk: hee ft de
w ijk open riol e rin g in de vorm van s looIj es voor
de hui ze n langs de kant va n de weg. waarlan gs
het regcnwate r e n ovc rloop waler va n de
se pli clanks wordt afgevoe rd afz ijn cr in dc wij ken ges lot en. o nd ergrondse rioolbui ze n. di e 011 de r vrij ve rva l afstro men naa r gro te re wate rga nge n of kreke n? Bij de wijke n met o pe n ri o leringe n (voorn ame lijk Lato ur. La to ur 11 e n Po nt buiten) lopen vee l erve n e n strat e n ondcr wa ter
bij (zwaar) rege nw ee r. De at"voers lootjes ze lf
lopen hi e rbij ook vaak over. Het water is o f

\'()()r:iell i lig ell in p(l ruml/ ri {)()
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wordt vero ntre ini gd met overloopwa l.:r uit de
septi ctank s en met fecali ë n uit eve lltu.:el ..wnwe zige latrines op de ervc n. Dit ove rt o lli ge wa ter
kan dage n lot wcke n blij ve n ' I"ilt e n' o p (ee n deel
va n) het e rf. aillank e lijk va n tIL duu r van til:
rege npe riod e . So ms komt het wa ler oo k laagge lege n hui L,c n binn e n, Oo k wijkt.!ll Ill et ges lotCIl riol ering (cl e ove ri ge onde rzoc ht L. wijken of
de len e rvan ) kunne n bij rege nweer la st krij ge n
va n het o nde r wa ler lopen van strat en en er ve n.
waarhij teve ns water de hui ze n kan binn e nkom en, Andere vorm e n va n watemvcrfas l Lijn
het ni et mee r wegstromc n van badwatc r. het via
cl e badkamerafvoer binn entreden va n wate r e n
hel ni et meer kunnc n doorspoe le n van het to il et.
In ee n enk e l geva l stroo mt ze lfs de toil ctpot
ove r. waarbij du s afva lwat er met fecali ë n de
laaggclegen woon rui mt e b i nn e nk o lllt. Ge me len
naar de tij dsduur va n wa tc ro vt.! rla st sprin gt.! 11 de
wijken Po nt buite n. Latour. Uit vlu g t 4.3 en
Hann n' s Lu st e r i n negati e f llp zic ht uit. w"ló.lrm ee
ni et gezegd is dat de watcrovt.!rlas t in de ande re
wijken ni et e rg I.OUzijn . De frequ cnti e vall voorkome n VJn ex tre me waterove rlast moet hi e rbij
in oge nsc houw worden ge nomen, Het lijkt ero p
dat de w ij ke n Pl e in van 12 me i e n Flora A tege nwoordig re lati e f weinig wateroverlas t hc hben
bij o f na rege llwee r.
Al s gevo lg va n de waterove rlast word t he l
mees t het optreden van ziek te n ge noemd. zoals
diarree. brak e n. hoeste n. koort s. t ic kte va n
'Wc il . huid zie kt en e n wor mzie kt cn, Ouk worden
ge noe md : het s luit en van scholen o fh et nood gedwo ngt.! n thui s moe ten houden va n sc hool gaa nde ki nd erc n. mate ri ële sc hade aan hui ze n.
gevaarlijke situ ati es door kaaimann e n (k le in e
krokod ill e n) e n s lan ge n. di c ee n droog pl ekje
Loe ken nabij o f op e rve n. last va n o ngedi ert t.! bij
o nd erge lope n erve n. sc hade Jan kl ein e groc nt.:tuintj es o f dc on lll oge lijkh e id g roe nt e n tc kweke n en kippe n Ie houde n. Duide lijk is ook het
gevoe l va n o nbe hage n als gevo lg van de beperkin g van de beweg in gsv rijheid bij wi.lte rove rla st
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o p erf e ll/of straal. Me t name kinderen mogen
nie t op he t erf spe le n. als dat o nder wate r staat en
moge n nict door he l water lo pe n. Als ee n ande r
be langrijk nega ti ef gevo lg voor het indi vidu eel!
soc iaa l we lbev inde n gee ft me n aan dat me n hel
wat e r in de badkamer. a ls dat ni et wegs troomt.
of op he t erf uI' de straat vies vi ndt. M en is e rg
bang voor z ie kt en.
Vol ge ns de geïnt erview den z ijn de belan grijk ste oorzake n va n wa teroverlast het versloppin gspro blec m va n zowe l open als ges lote n
rio le rin gen c n hct gebrek aan goed en pe ri odi e k
o nderho ud va n de ri o lerin gen en watergange n.
Deze twee oorzak en z jjn duide lijk aan e lk aar
gere lateerd . Door vee l buurlve rt egenwoord igers va n wijken met ges loten rio leri ng word t
aangegeven dat de aangelegde o ndergrond se
rioolbui .l.e n naar hun me ning te klein z ijn .
Vee l b uurl o rga ni sati es w ill e n ee n acti eve ro l
bij de oploss ing va n het prob leem van wate rove rlast. maar be lang rijk e r is he t legge n va ll de
vera nt woo rdelijkhcid bij dc loka le me nsen ze lf
voor e ncrz ijds hel dumpen e n weggooie n van
afval. dat dc ri o le rin ge n kan ve rstoppen, en an defL ijd s he t o nderh o ud va n ope n ri o le ringe n
vóó r hun e ige n hui zen. Z ij moeten (meer) bewust ge maakt worden dat het schoon houden
va n het mili eu iJl l. ij n a lge meenhei d uit ei nd e lijk
tot ee n beter leefklim aat e n minder wate roverl ast za l leiden. Met betrekk ing tot deze bewustwo rdin g wille n de buurlorga ni saties een
be lan grijke ro l spe len. Oo k te n aan z ie n va n h el
o nd erhoud va n o pen riole ringe n vóó r onbebouwd e (' blote') kavel s w ill en de bllurtorga ni saties ee n ac tieve rol spe le n, door or het
o nd erhoud o p koste n van de e ige naar uit te voere n. of doo r het ge bruike n van de kavels, in cl usie f o nde rhoud . voor and ere doelei nden (zoa ls
volkstuintj es of kincl crs pee lpl aatse n). Ande re
o pl oss in ge n d ie door cl e geïntervi ewden zijn
aan gegeven zijn : de redu cti e van de hoeveelI)e id afva l door hct heffe n van statiege ld op plasti c pCl- fl esse n van een S urinaam se botte larij .

zodat m ind er zwe rfvu il in hel m ili e u terec ht
komt e n d aarmee minde r ve rs topp ingen van dc
wa terga nge n optreden. Ee n o plossi ng zo u ook
kunnen I. ij n hel te r plaatse co mposte re n van ve rteerbare pl ant e nres ten die lli! de open rioo lslootjes worde n ge haa ld. Ee n g root nadee l van
deze meth ode is het slank - en rane nprob lee m.
dal kan o nt staan. A ls één van de be lang rijk ste
op loss in ge n van hel problee m wordt oo k gez ie n
het goed o nd erh oude n van het ges lote n
ri o leri ngsste lsel midde ls een o nd erhoudsprogramma door de overh e id of een op te zett e n
on twate ri ngsauloriteit. Ook z ull e n mee r techni sche moge lij khede n. zoal s het graven va n
nieuwe ka na le n. het verbreden e n/of koppele n
va n bes taande kanal e n. het p laa tsen va n ex tr3
pompge male n in he t gebied e n dergel ijke. bekeke n moeten worde n.

D E WIJK PONTJlU ITEN

Hel meer gedetaill ee rde o nde rzoek in de probl ee mw ijk Pontbuiten qua wa terove rlast e n de
be lev in g ervan gee ft de vo lge nde res ult aten. Z ie
ook tabe l I, waari n tevens eC lluit sp lits in g is gegeven naar de twee grootste etni ci te it en in deze
w ij k.
Hel blijkl dal deoverg rol e meerderheid (88 procent ) va n de bewo ne rs va n Pontbuite n wateroverl as t hee ft. Deze overlas t beSlaat , in afnemende volgo rde. uit: wale r op het e rf (97 procent). het badwate r stroo m moe ilijk weg (2 1
proce nt ), de afvoers loot voor het hui s loopt over
( 19 proceni), hellOil cl spoe lt moei lij k doo r ( 13
proce nt), het water komt he t hui s binne n via
deur of badkarn cr( 12 proce nt ) e n de aanwezige
latrin e loo pt ovcroris vo l (7 proce nt). A ls mccst
be la ngrijk e gevo lge n va n wateroverlast worden
genoemd het gevoe l van be perking van de
beweg in gsv rijhe id (55 procent ). kind eren moge n ni ct doo r het wate r lopen (42 proce nt ). last
va n éé n o f meer zie kt en (36 proce nt ). (hu id7.ick-
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Geheel
Pontbuiten
DIRECTE WATEROVERLAST
--

l\larrons

Creools

88

95

85

87

90

85

12

24

8

21

24

20

\3

10

13

12

10

13

19

29

15

7

14

5

36

40

41

21

30

24

25

32

-

Wat er ovcrlast (o/c)
-- --Wat er op err (9'r). waarbij:

--

--

gehe lc e rf onder water ( L/'o)

-- -Wat er in badkamer loopt rnoc ilij k weg (Ij(,)
Toil et spoe lt moeilijk door (%)
-Wat er komt in hui s via deur or badkamer ( %)
A fvllcrs lool voor hui s loop t ovc r (%)
-

--

Uitsplitsing naar etnicitcH

Latrin e loopt o nder/vol (lf(,)

GEVOLGEN WATEROVERLAST
-

-

---

---

Last van één o f mee r ziektcn (%). waarvan:
--

---

--

diarree (c n eventueel brake n) ( r;(\)
huidziektcn

( ~)

24
--

-

wOl11lL iek te n ( % )

15
-

Hoes ten/vcrkoudhe id (%)

15

21
-

18

30

18

Geen groc ntetuin o r schade aan tuin (0/(' )

36

40

38

Gee n kippe n or "schade" aan kippc n ('fr.)

10

15

12

Schade <Jan hui s or IlUi sraad (°k )

34

40

38

55

80

56

42

60

38

--

--

--

-

Gevoe l bepe rking bcwegi ngsv rijhe id (7(')
---

KimJ ere n moge n niet door wa ter ( % )

Brol/: Ollder: oek Llido Jacob.\· ;11 de mjk POIl1/milen, jlllllwri - febrt/tlri 2000

Omdat d e bewo"ers I/Ji'adere ;::.iekrell kl/llllell oplloemel/ is de
gelUk aall 100%.

~el/()(' II/de -:.ieklelllliel
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ten. di arree, hoes te n/ve rko udhe id e n W orlllLie kt en door ete n va n bes me I fruit ( 15 procent ).
De uil splil:-.in g van de o nde rzoeksres ufla le n
naar de etni c ite itc n Marro ns en C reolen leve rt in
z ijn algc mee nh eid we inig ve rsc hill e n in wat eroverl ast e ll be lev in g e rvan op. Bij Marron s loopt
we l vak er he l ge he le e rf o nde r wat er en loo pt
vak er de afvoe rsloot voor he l hui s o ve r vergeleken met Creo le n: oo k loopt vak er cle aanwez ige
latrine o nd er wat er (z ie oo k vo lge nd e parag raa f) . Marro ns voe len zic h Illeer beperkt in
beweg in gsvrijh e id door wat ero ve rla st e n zegge n dat ze hun kind erc lllllce r binne nh o ude n dan
Creole n. Te n aanz ie n van he l indi vidueel/soc iaal wc lbevinde n bij wa teroverla st valt op dal
C reole n mcer moe ite he bbe n me i vies bad water
e n vics wate r o p e rf o r straat dan Marron s. Oo k
z ijn Creo len iets ba nger voo r z ie kten dan Marron s. Marro ns daa re nt ege n hebbe n meer last van
onged ie rt e in hu is o f o p het ba lko n di.lIl Creo le n.

G EB RUIK EN B ELE VING SAN ITA IR E
V OO RZIEN IN GEN

Verre weg de mceste hui ze n in de o nderzoc ht e
wijken van Para maribo zijn voorz ie n van ee n
toilet met bij beho re nd c se pti cta nk . In Suriname
is me n in het al gemee n ' heel zorgv uldi g, heel
voo rz ichti g c n heel I. indc lij k' met het gebruik
van to i lelle n en sept ict unks: ' me n maakt er gee n
g rappen Inee', Me n is e rg geste ld op toil ette n
va nwege de netheid e n hygiëne. In het al gemeen
is me illev rede llmet dit systee m van toil ette n en
septiclank s. a rgez ie n va n e nk e le uitzonderinge n bctre lTende de lage li gg in g va n de tanks, in
geva l me n hel e igen erf in de loop der tijd heeft
o pge hoogd. Andere redene n voor te vrede nh e id
ove r to ilell c n l. ijn : je hoeft ni et naar buiten voor
hel doe n va n de behoe ft e n. ee n lOilet is goed te
ond erho udc n/sc hoo n te mak en. is ge makk e lijk
e n gee ft mee r pri v~lI':y. Indien me n o nt evreden
o vc r hel toilet is, wordt dat voornam c lijk ver-

oorzaakt doord at mcn, bij o nvoldoende wa terdru k in hel wate rl e id ing nct. met e mmers wa ler
moel sjo uwe n e n de o ntlastin g mct het water uit
de e mme rs moe t doors poe le n.
Te n aanzie n va n hel ge bruik van lat rincs blijken cr rc latie f vee llatri nes of erf-wc 's in dc wijke n PontbuitcJl c n Abrabroki te Lijn . De door de
buurt vc rt egenwoordi ge rs genoe mde pe rce nta ges vari ëre n tu sse n 25 tot 50% voor Po ntbuit en
en c irca 25% voor Abrabroki . In de and ere o nderzoc ht e w ijkc n Lijn cr ec hl cr maar weinig
(s lec hts een hand vo l) o r gee n latrines aan wez ig.
Het gebruik va n latrines neemt duid e lijk a r; men
bouwt steeds meer loileue n en septictank s 0 111dar ' icde reen toch to ilcllen w il' . Van wege armoede zijn vee l me nse n, di e ee n latrine hcbbe n.
echt e r vaa k nict in slaat o m z ich een toile t en
se ptic ta nk aa n te schaffe n. Anderz ijds moet me n
e rf-wc's noodgedwonge n acce pteren a ls mc n
cc n wo nin g huurt. In de huidi ge tijd van woning nood is me n a ll ang blij dat me n ee n wo nin g
kan vinde n oo k a l is de e ige naar of ve rhuurde r
ni e t be re id gocde to ilclle n in de hUlJrwonin g :1:111
te bre nge n.
In de w ijk Po nthuit e n heeft 36% van tic o nde rzoc ht e hui ze n een latrin e o p het erf o r ee n
toilet buite nshui s heeft: het perce nt age van woni nge n met ee n latrine is 28.
Ve rreweg de meeste latrin c- bez Îllers in de
w ij k Pontbuite n z ijn o ntev reden over de latrine.
De o pgegeve n rede ne n voor o ntev rede nhe id
zijn in a rne mende m,Ue: je moet Ilaar buite n om
je behoeften te doen. hetgee n verve le nd is bij
watero verl ast o r rege n or hetgeen .~ nacht.-.. als
o nve ilig wordt e rvaren va nwege decl'il11inalitc it
in dc w ijk, de aan wez ighe id van o ngedi e rt e
(kakk crl akk e n. ra tt en, mui ze n), angs t voor z icktes doo r o nde r wale r gc lopen latrines, ee n latrine isgevaarlijk voo r kl e ine kind eren omdat ze
in de put kunn cn valle n, ee n latrine gce ft stank
c n is vies en de put raakt sne l vol.
Heel vaa k wo rdt een ni e uwe latrine pul op
hel erf gcg raven a ls de besta and e put vo l is. De
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koste n va n leeg mak en va n de put door een particuli crbedrijf vi ndt men te hoog. In het a lge meen
investee rt me n ni ct in het ve rbeteren va n een
latrine va nwege de hoge koste n die hi ermee gemoe id zij n ormen gee ft aan dat me n ni et bere id
is vee l ge ld hi er voor uit te geve n omda t men in
een huurwonin g z it.
Met betrekking to t de voorkeur voor toi letten of latrines blijkt duidelijk dat all e geë nqu êteerd en (met éé n uit zo ndering) ee n watergespoe ld to ile t prefe rere n. o nd anks het gedoc
met emmers al s er o nvo ldoe nd e le idingwaterdruk is. De redenc n voor de voorke ur z ijn hi erbove n al ,la ngegeve n. Hct blijkt dat de opmerking va n ec n (C reoo lse) buurt vert ege nwoordi ger ove r de 'voorke ur va n de Marrons
va n het binne nland voo r e rf-wc's/latri ne' niet
kl opt met de door mij gevo nde n onderzoeksres ultat e n in Po ntbuit en: alle geënquêteerde
Marrons gave n i I11l11 ers de voorke ur aan een toilet . 'Vroeger hadde n Marrons wel andere opvat tin gen ove r het zic h o ntlaste n: dit deed men bui te n. in ee n gat in de gro nd. ac hte r ee n boomstam ' . aldu s een (Marron ) bllllrtve rt egenwoord iger va n Hanna "s Lu st. De verandering
om je be hoe ft cn te doe n in he t toi let binne nshui s, werd aan vank e lijk a ls heel erg ervaren , getui ge het ve rh aa l van diezelfde buurtve rt egenwoordi ger ove r een Marron die het
(v roeger) heel erg vond om zijn behoeften te
doen in hel hui s va n zijn doc hter in Moe ngo .
. A ls je in het binne nlandje behoeften doel in het
hUÎ s van ie mand anders be tekent dat beheksing
va n de pe rsoo n', aldus een Marron buurtve rtege nwoo rdi gs ter. Het is echter ni et zo dat
me n om deze rede n latrines g in g bouwen toen
me n in de stad Paramaribo kwam wonen. Dit
was pure nood zaa k omda t de gekraakt e wonin gen in Po ntbuit en. di e vee\a l door Marrons werJ ~ II b~lrukkell, ni et afgebouwd ware n. Nu z ijn
de Marro ns 'wel zo' n beetj e bekend met het
stadsleven e n zo ' en he bbe n ze deze belev in g
over toil ell e n binnenshui s ni et meer. zoal s ook

mijn o nde rzoeks res ult aten va n Po ntbuite n aa ntonen.
Wo rde n de resultaten Iluar de etni c itei te n
Creole n en Marro ns uit ges plitst dan blijkt het
volgende. Re lati e rgez ie n he bbclll11eer Marrons
latrines bij hun woningen da n Creolen (48(1/0
versus 20%). In nauw verba nd hiermee slaat hel
feit dat veel mee r Marrons gee n le idingwater
hebben in hui s dan C reole n (77 % versus 40%;
veel meer Marro ns vange n rege nwat er op in
grote opvangtanks). Ten aan zien van de latrines
hebbe n Creolen meer moe ite met hel naar buiten
moete n gaan bij rege n o f wateroverlast dan
Marrons. Wal betre ft andere redenen van ontevrede nhe id (o nde r ande re ongedierte. angs t
voor z ie kte n. gevaarlij k voor kinde ren. stank )
zijn de versc hill en ge rin g. Creole n hec hte n we l
(ie ts) mee r be lang, aan pri vacy en aan het
ge makk e lijke o nd erh o ud va n toiletlen. Ook is
ge bleke n dat Creolen ve rge leken met Marrons
mee r o p nethe id va n to ilette n ge ri cht zijn. w:.ta rdoor zij li ever geen bezoe kers ge bruik late n maken van hunlOil el. Marrons daare ntege n ontlenen (misschien) mee r status aan he t hebbe n va n
ee n toil et, hetgee n zich uit door de wens li ever
een toilet te will e n hebbe n voor bezoekers. Marron s gra ve n ee rde r een ni e uwe latrinepu t al s de
bestaande put vo l is dan Creolen.
EVALUATIE EN AANBEVELI NGEN

Vee l van de onderzochte problee m wijken met
watero verlast li ggen aa n hel beg in va n ee n lan g
afwateringskanaal. Bij zwa re. lan gduri ge rege nva l kan het water niet voldoe nde sne l wegstrome n via he t a fwateri ngskanaal naar de ve r
weg ge lege n de finiti eve loz ingspunte n, met
name de S uriname rivier e n het Saramaccak anaal. Maar ook s pee lt de verstoppi ng van de
ges lo ten e n o pen riolerin gen uiteraard ee n rol.
Op de tweede plaat s z ijn er w ijken. di e een gesloten ri o le rin g hebbe n en di e di cht er hij de
lozingspunten S urin a merivie r cn Saramacca-
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kanaal li ggen. Hier speelt voora l de ve rstopping
van ri o lering cn/of hoofda fwareringskanaal .
Zuid- Param aribo vormt een problee mge bied
hoo fd zake lijk vanwege de lage ligg ing. De vele
aanw ezige open ri oleringss lootjes blij ven vol
wat er staan . mede vanw ege verstopping.
Hieronder worde n de belangrijkste aanbeve lin ge n uit het ond er7oek gegeven op individueel. sociaal en institution eel vlak . Bewustwordin g van de lokal e bevolkin g dat men zelfde
veranl woordeJijkhe id heeft vOor hel sc hoonhoud en van het e igen leefmili e u is c ruc iaal om
hel vcrstoppi ngs problcem v.m riol eringen tege n
te gaan . Me n moe t zich bew ust worde n dat men
zo maar nÎet overal afva l kan wegg ooien. Er
wordt aanbevole n dc Stichtin g voor een Sc hoon
Suriname Înstilut iOl1 eel te versterke n e n te voorzien van mee r midde len 0 111 ee n bete re beke ndhe id le krij ge n en mee r bew uslwordingsac ti viteiten te ontpl ooie n sam en met bUlII'torgani sati es, ove rh e id en de op te zette n
ontwa te rings81l1 orit e it. Ook het onde rwij s zou
mee r aandac ht moeten bestede n aan be wustwordin g van de je l/gd.
Ook wordt aanbevole n een be langrijke acti eve rol aan buurtorgani s<'l!î es loe Ie kenn e n bij
de oplossing van wa tero verlast, door deze organi sati es nauw te betre kke n bij hel on(lerhoud
van ope n e n ges loten riol erin gen e n watergan gen. Dit impliceert een nauwe same nwerking van dc olll waterin gsauloriteil met de
buurtorguni sa ti cs. De ont wate rin gsautorile ic

zo u co nt acte n moe lCn leggen met de bestaande
wijkorgani sati es e n moete n nagaan hoe de same nwerkin g vorm kan wo rde n gegeve n. Een
stukj e be rmbeheer kan mÎ sschien bij de bewone rs ze lf ge legd worde n, in same nwerking met
buurtorganisa ti es en de autoriteit.
Teve ns is versterkin g van de bestuurlijke ctlpaCilC;! van buurtorgani sati es aanbevele nswaardi g, Het propage re n van een a-politie k ka ra kte r van buuJ'l organi sati es is hi erbij ee n belangrij k aspect om de slagkracht van de organi sati es op langere term ijn te waarborge n e n IC
verh ogen. In dit kad er is hel eve neens aan bevcle nswaardi g het opzellen van buurtorgani satie
in wijke n me t wate roverl as t en die nog gee n
wijkorganÎ sa tie hebbe n. te scimuleren. Hiermee
ka n de parti c ipati e van de bevolking van bot·
fOlI/ - Up op ga ng worde n gebrac ht
Met betrekking tot sa nitaire voorz ie nin ge n.
blijkt dat er een duide lijke voorke ur is voor toi le tte n e n sepl iClanks verge leke n met latrines. De
overh eid zo u in dit verband een du ide lijk be le id
mocle n fo rmul e ren voor vervanging van lau'ines door to iletten en se pti clanks vanw ege
vo lksgezo ndhe idsaspeclen en het be leid acti ef
e n effecti e f moete n uit voere n met ad vise rin g
naar de bevolkin g en co ntrole op de vervang ing
va n latrines. Bepaa lde ove rhe idsinstanti es zo uden hi ert oe instituti oneel versterkt moe len worde n. Bij deze vervan ging zoude n mogelijk ook
slimulerin gs pre mi es of subsidie aan de mense n
verstrekt kunne n worde n.
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Dl! opdr;h,:h t voO\' dl': uitvu.:ring V:lI1 h<.Ot project is dour bet Minist~rj(' van Openbare Werk('n van SlIrinamc vcrstrl'kt aan
hl'tl'OIJ',(lrtilim van cl!: volgende ingelli(,lIr~bureall~: a) DII V C()llsu1tallt~. Nçdcrl;md, h) WL. Delfthydrauli..:~. Nederland. (.') Slinenlll, Raaugevend IllgenieursbuTc:tU. Suriname en d) Auviesbure:lu Milieu.:n I nfrastruc[lIur, Ncucrland, De
prnjel'lkiding ligt bij DHV Con:-'Llltant~,
Hct gaat 0111 de volgende elf wijken: Bellie'~ PlII'k I1 en omgeving. Ponthuiten. Lat our, Flora 1\. Latn ur 11 tLivonlol,
Welgekg.:n. De Nieuwe Weg (P lein van \ '2 mei), Uitvlugt ·r:!, Geyersvlijt. I-].mlla·s I.uo-t en Ahrahnlki .

LlTERAT UUll
A BS: Algemeen Bureau vnor de Statistiek (v an Surinallle), 1998
J-Illis!lIlIIdel/.l' ill SI/rill(/II//'. 1<)93 - 19<) 7. Surin;Hl1e in cijrer~ no. IS I J~~K/OI. Par:tlilaribtl: A BS,
Sl'halkwijk, 1\. & A. de Brui)ne. 1997
VUil MIJ/I P{ai.\ir tot f:.'phraii/l.\·:egclI: u'/'Isf/lml, I'f/licilei/I'II \I'(J/I/IJllllrrJI/e/i ill P{lI'III/I(JrilJ(I, Paran1;tribu: Letl Vi..:tnr.

Drs. Ing. LJ.A .M, (Ludo) Jacobs studec rde culturete antropo logie aan de Un iversiteit van Utrccht.
Van e in d 1999 tot vOOljaar 2000 verri chtt e hij zij n afs tu deeronderzoek in Su rin ame in het kade r va n
he t on twaterin gs projec t Ma.'; terplanst udi e Groot-Parama ribo, S in ds oktobe r 200 1 werkt hij in
Tnul svaa l, Z uid -A frika. voor een Nie t-Gouve rnem e nte le Orga nisa ti e op het geb ied va n wa tervoorz icnin g. sa nitaire en rura le o ntwikkelin g via de internationalc olltwikkelin gs- o rg ani sati e VSO.
\-h/l /lIrar.\' SeJ1'ices Ol'crseas. Nederland.

Evert van Laar

Philip Samson en zijn verzamelingen

H

el is de moeile w{/ard aalldacht te beste-

Op 14 nove mber 1924 werd Samson bij het

den (Wil hel let 'eli ell werkeff I'all eel/
twintigste -ee/lwse SlIrilllll1ler die Fvor het C1I11IIrele elllllaatsclWfJjJelijke /el'elll'llll ;:ijlllOlld vall
grole belekeJJü is geweest. Op twee plaalsel/
bevinden ::.ich om valig rijke l'cr::,ameJingen met
{l/·chie.f~' tukkell ell documelltatie vall hem
(~fk()lIIstig. Die geFell een goede basis 0111 de
aClÎl 'ileitelll'(lIl PhilijJSal1lsol/ te recollstruerell.

Hofvan Justitie ingeschreve n. Hij ves ti gde zich

I NLEI DtNG

Philip (in de omgang Phili genoemd) Abraham
Sa mson we rd op 28 april 1902 in Paramaribo
geboren a ls oudste /.oon van Abraham Philip
Sa mson ( 1872- 1959) e n Harri ët Eli sabet h
Morplll'go (1878-1945). Zijn vader was apothekeren Lijn moeder een dochter van Dav id S;mon
Goedman Morpurgo. redacteur van het nieuwsblad Surina me. Na Phili kwamen nog vijfbroers
en ee n Lu s ter. die alle n later be lan grijk e functies
bek leed hebben. Zij n broer Marcus Abraham
(Max). geboren op 11 oktober 1904, arts. kwam
op 28 februari 1943 in Auschwitz 0111.
Phili bezocht de openbare He ndrik schoo l
VOOl' mulo e n behaalde het diploma op 30 april
191 9. AI op 22-jarige leeftijd, op 17 oktober
1924, behaalde hij het radicaal va n praktizijn.
zoa ls vroeger een (niet-academisc h gevormde)
Surinaamse advocaat genoemd we rd . De kandidaat stu deerde bij geves ti gde juristen. De va kken waarÎ n geëxam in ee rd zou worde n wa re n
niet vastgesteld en het exame n, af te nemen door
twee praktizijns onder 10ezÎcht van een commissie uit het Hof van Justitie. werd maar een
paar keer pe r jaar afgenomen.

in Paramaribo. Later leidd e hij ze lf praktizijns
op. Daarnaast was hij va naf 19 19 s unw11l;rair
en va n 1922 lOt 1929 klerk in 's Lands d1'enst.
Van 1928 lOt 1930 was hij waa rn e me nd
LanJspraktizijn. Hij tro uwd e op 29 maart 1928
met Hann a Josephin e (A nni e) Salllueis. Z ij was
op 23 nove mber 1905 in Paramaribo gebo ren e n
ove rl eed o p 19 december 1995 in Amsterdam.
Het huwe lijk bleef kinde rloos,
Samso n werd in 1929 gekozen lot Lid van de
Koloniale Staten. In 1932 werd hij l o l ondervoo rz itt er benoemd. Tot 1942 had hij zittin g in
de S tate n. Vanaf 193 1 was hij rec hts kundi g ad viseur va n de S urin aamse Voetbalbond en lal er
ook va n de Vereniging tot bescherming va n die-

ren in Suri name. Van 1933 tot 1944 was hij secretaris va n de Voogdijraad. H ij bezocht Nederlan d begin /939 en hi e ld daar ve rschill e nd e lezinge n over Surin ame. In 1943 werd hij lijde lijk
gri ITier bij hel Ho r van J ustit ie e n Lid -p laatsve rva nger va ndl e l~of. ~a n tijd lot tijd was hij rec hter in het J .2 e n 3 Kanton. Hij werd in 1948
gri tficr bij het Hof van J ust itie en levens rec hte rcom mi ssaris.
Tijdens zijn werkzame leven is hij lid gewees t van ee n groot aa n la l co mmi ss ies. onder
andere de Co mmi ss ie 101 bes trijdin g van de
woeke r ( 1932), Je COJll mi ssie lol he rzie nin g
va n het onde rw ij s (1937), de I nll al iecommissie
(194 1). Iid e n tweede sec reta ri s va n de Commissie Rec ht sverkeer in Oorlogstijd (1943) en de
Com mi ssie ter voorko ming en bes trijdin g van
de jeugdcrimin a lit e it ( 1944). Verder was hij lid
en plaatsvervangend voorz itter van de Bemiddelingsraad bij arbeidsgeschillen (1948) en lid
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cn plaatsve rva ngc nd voor/.itter VJ n het Medi sc h
TlH.:ht college ( I Y4X). Sam so n wcrd doce nt aan
de Surinaamse rec htssc hool. di e in no ve mbcr
104g op initiatief van mr. dr. J.c. dc Miranda
werd geopend. Dcn:: opleiding voor juri sten
vervi ng de ve l'Outkrde SllJdie voor prakti zijn.
Praklilijn s Illochten Lich nu advocJJ t nOc men.
In 1949 raakt e Samson in gro tc problemen
toe n hij in eL!1l failli sse mcntS/.aak va n onjui ste
hande lingc n we rd besc huldi gd. Hij we rd (uli hevell va n zijn rec hterlijke fun cti es. Een later
ingesteld ond erzoek loonde aan dal hij zich ni et
aan onoirbare re ilen schuldig had ge maakt. hctgeen bij ee n 1.0 integer man als Samson ook niet
voor te stellen was. H ij was het slachtoffer gewo rden van een !"i guur di e zijn pres ti ge wilde
redden. Pas in 19óü werd hij wee r tot lid-plaat sve rva ngc r van het Ho!"va nJu stiti e benoemd . Hij
we rd in 1950 .. ecretJris van de Kam cr va n
Koophandel. Daarnaast bleef hij zijn ad vocatenpraktijk uitoefenen.
Samson was bes tuurslid van vc rst.: hill endc
vc reni ginge n. onde r meer secretari s en late r
voor7i ltcr van de Suri naalllse Hi storische Krin g
( 195 1- 1962). van ar 1932 sec retari s va n I, et Toneelgeze lschap Th ~\ lii.l en hcslUUI"s- en latcr erelid V iJn de v rijm ~ t se laa rs l og~ Concordia. Hoewc l hij daa rvoor gee n opleiding had gevolgd
ontw ikkelde Salll1'OIl LichJooreigc n onde rzoek
~ n studi e tot ce n groot ke nn er va n dc Suri naamse geschieden is. Hij publiceenJc ec n groot
aantal artik elen in tijdsc hriften en krant en onder
andere in J e Wes t- Indi sc he en Ni euwe WeslIndi sc he Gids. Vox Guya nac. Schakels.
Protcstant enb la(L Jong Suri name. Surinaams
Juri stenbl ad. Surin ame. De Wes t en Djogo. het
org"li.l n van het Surinaams Verbond . Zij n ve rdien sten voor dc gesc hiedsc hrij ving kwam en
tot uit drukkin g door zij n benoe min g lOt lid van
het Genootschap voo r de Joodse Weten sc hap in
Nederland in Amsterdam cn het Hi stori sch Genootschap in Utrecht. Hij was Orricier in de
Orde va n Oranje-Nassa u (1941 ).
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Met D. Arrias en J.D. 0pPcllllcirnl:r was
Philip Samson oprichter va ll Tcrocngi.\ (ha l uin gesc hal ). het Illaandhhlll va n dc he ide Joodse
gemeen ten in Suriname. Het ee rste llUlllmer
vLT~c h cell in no vembe r van dat jaar. Sa mso n
werd redacteur va n hCI blad cn leverdc ve le arti kelen. I-Iet laat sIc nummer kWilmuit in se ptember/oktober 106R. OoI.: publiceerde hij v~c l nv~r
Joodse geschiede ni s en cultuur in Habinjan (De
Opbouw). het maandbl ad va n de Portu gCL'SIsraëliti sche Gcmeente in NL:derland ell Mil.: vL'
Isra cl op Curaçao. Van 192H tot 1949 was hij
ee rst lid van de kerkenraad va ll de N e de rlan d~
I s ra ë liti ~c h e Gemeente. later sec retaris cn VOOl"-
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zilte r. 1.0. Oppenheim richtte op 2 februari
1941 de Surinaarn~e Z ionislenbond op. Samson
werd sec retari s e n vanaf 1946 voorz itter van de
bond. Er werd geld ingezameld voor het Joods
Nationaal Fonds. Hij was tegenstander va n de
Freeland Leag ue for Jew ish Terr it oria! Co loni zation , gesti cht in 1947 door I.N . Steinberg.
di e de moge lijkh e id van immigratie van Jod en
in Suriname onderzocht. De Zioni sten wilden
ee n Jood se staat in Palest ina sti c hten. In Suri-

name werd de Freeland Leag ue geleid door
Philips broe r Hans. Nadat in 1948de staat Israë l
was ges ti c ht , was het plan voor de ves ti g ing van

Joden in Suriname va n de baan en de
Surinaamse Z ioni slc nbond e n de Preeland Lea-

gue verliepen.
Als vas te medewerke r van de AVROS (A lgemene Vereniging Radi o Omroep Suriname)

hield Samson ve le jaren voord rachten over hi stori sc he onderwerpen yoor de radi o.
Op 60-jarige leeftijd , in 1962. legde hij z ijn

functies neer en vertrok mei zijn vro uw naar
Nederland, waar hij zic h op 30 april in Amsterdam vestigde. Hij hi e ld daar nog vele lez inge n

over Suriname. Ook werd hij secretari s en later
voorz itt er van het S urin aa ms Ve rbond . Bij hel
Koninklijk In stituut voor de Tropen maakte hij
in 1964 ee n inve ntari s van de nagelaten papieren van Frederik Oudschans Dentz.
In 1965 verzoc ht e n de Staten va n Suriname
hem om sa me n me I mr. e. D. Ooft ee n gede nk boek sam en te ste ll en in verband met hel naderende honderdjari g bestaan van de Slaten. Om
de laatste hand aan dil werk te leggen ging
Samson in dece mber 1965 voor twee maande n
naar Suriname. Het was de laatste reis naar z ijn
geboorte land. He l gede nkboek ve rscheen in
1966 in Pa ramaribo.
Na een kort e ziekte overleed Philip Samso n
op 27 juni 1966 in Amsterdam. Onder gro te belangstellin g werd hij op de PortugeesIsraë liti sc he begraafplaats in Ouderkerk aan de
Amste l begrave n.

D E VERZAMELINGEN

Ph. A. Sa mson heen ee n o m va ngr ijk e hoeveel heid documenlalie en arc hi efstukken ove r
Suriname bewaard. Hij bewaarde all e tekste n
van zijn artike len en voo rdrac hte n. Een groot
deel va n de verzame lin g schon k mevrouw
Samson na de dood va n haar man in 1967 aan de
Centrale Bibliotheek van het Ko ninklijk In st ituut voorde Tropen in Amsterdam en wordt daar
onder de titel Collectie Ph. A. Samson bewaard.
Bart Hu ges heeft hi e rva n in 1968 een in ve ntari s
ge maakt.
De co ll ec ti e omvat:
* 280 drukwerken over god sd ie nst, rec ht swete nsc hap, sociale wetensc hap , land - en vo lkenk unde e n gesc hi ede ni s van Suriname.
1785- 1965;
periodieke
n, onder ande re Adresboek voo r
*
Suriname ( 1911 ), de Moengobode ( 1948) e n
De Schoolvriend ( 1949); 1942- 1953;
16 portefeuilles mei lekslen van lezi ngen,
artikelen en notiti es betreffende leve nsbeschrij vin gen. recht , bestuur. humor. economie, godsd ie nst. ge neesk unde. het culture le
leven in en gesch ieden is va n Suri nam e,
1933- 1966 ;
* 8 plakboeken "van e n over mijzelf' over de
periode 1922- 1965; hi e rbij hore n 2 portefeuill es met co rres pondentie e n notities:
* 20 mappe n me t kran te nknipse ls, brochures
en programma's, in gedee ld op onderwerp:
onder andere Staten van Suriname, rec ht ,
c ultu ree l leve n, god.o; di e nst, levens besc hrij vinge n, bevolkingsgroepen. s lave rnij. politie~. bestuur. onderwijs, hande l en ve rkeer,
20 ee uw.
Het materiaal over de geschi edeni s en de cultuur
va n de Jode n in Suriname, verzameld door Ph .
A. Samson, sc honk mevrouw Samson in 1967
aan de Bibliotheca Rose nlhali ana. opgenomen
in de Uni ve rsite itsb ibli otheek va n de Universiteit van Amsterdam. Bijna alle boeken en tijd -

*

Philip SWI/SOI/ el/ ::ijl/
sc hri ften z ijn in de bibli othee k van de
BibliOlhcca Rose nthalian a gep laa\st. Hel blad
Teroe nga. waarvan Samso n mede-opri cht er e n
jarenlan g reda cleur was. slaat voor de vo ll ed ige
periode van versc hijn cn. no ve mber 1939 tOl en
me t se pte mber/oktobe r 1968. op de studie zaa l.
Een door Samso n ge maakte index op het blad,
lopend \Ol e n mct 1958. is beschikbaar. In de
co ll ec ti e bev ind en Lic h o nder de in ve ntari snUlllm ers 207-2 15 enk e le vo ll edi ge numm ers
e n kn ipse ls uit Teroe ngJ meI aan tekeni ngen va n
Samso n uit de jaren 1954- 1962.
De arch iefs tukk en cn doc ullle nt at ie. bestaa nde uit o nd er meer co rres pondenti e. arti ke len. aa nte kenin ge n. knipse ls. kaart e n. foto's
e n pmgn.lllllllil 's zijn o nd er de tit e l Archi e f Ph .
A. Samso n in de hand s<.: hrift en ve rz<.l me lingcll
va n de Bi bli otheca Rosc nth a li ana opge nom e n
e n pas in 199X geïnve nt ari see rd door Li es
Kruij er- Poes iat. De omvang is a nd erh alve mete r e n dec IlIkke n dat cren voo r he t groo tste dee l
uil de 20 eeuw: e nk e le docume nt en zijn uit dc
lijd daarvoor. Het oudste stuk is ee n origi ne le
brief uit 171)0 ( inven tari s nulllm e r 247). Opva lle nd is Sarnso ns briefwi sseling met de historic us dr Jaap Me ij e r ( 191 2- 1993) d ie vee l publi cee rde ove r de gesc hiedeni s van dc Nederland se
Joden en van IlJS3 tot 1956 leraar gesc hi edeni s
in Panlll1ari bo was (i nvc ntari snulll mer 305 -309.
lo pende over de jare n 1948- 1955).
De verzameli ng bes tond oorspro nke lijk lI'\
23 mappe n. di e door de in ve nt ari sator zovee l
moge lijk in de oo rspronkelijk e vo lgord e zijn
besc hreve n. Hel gevo lg is dat stukk en ove r deI.e l rel e o nd e rwe rpe n op versc h i lI e nde plaatsen
in de inventari s voorkome n. De stukke n va n de
laatste dri e mappe n. d ie pas Ila de eerste i nventari smi e te voo rsc hijn zijn ge kom en. zijn in een
Appe ndi x besc hreve n. Aan de inve nt ~lris is ee n
index op pe rso ne n, verw ij ze nd naar de bladzij
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IlUmn1 ers. toegevoegd. De in ve ntari s van de
co ll ec ti e is a ls vo lg t in gedee ld :
I. Stukken betreffende de Joodse ge mee nsc hap in Suriname: in v. nrs. 1-89 e n 11 213 1.
2 . Materiaa l van Joodse ge mee nt e n e n ve re ni g in ge n bu it en Suri name : in v.nrs. 90- 111 .
3. Boeken.
brodlUres.
pe ri odi eke n e n
overdrukken: i nV. nrs. 132- 1X3 e n 189- 197.
4. In dexe n op tijdsc hriftanik e le n. ge maak t
d oorPh .Ä. Samson: in v. nrs. I R4- 1 ~7.
5. Krant e nknipse ls: in v. nrs. 19t{-235.
6. Di verse n: getypte e n gedrukte stukk en.
nUlllm ers van tijd s<.: hrifte n en boo1l1ce rtificate n: in v. m s. 236-245 .
7. Briefwisse lin g, ook va n derde n: in v. nrs.
246-309 .
8. S tuk ke n over persoonlijke acti vite iten: te ksten van lez ingen . radiovoo rdracht cn e n
to nee lstu kken: inv. nrs. 3 10-3 14.
9. Aa nte keninge n ove r hi stori sc he o nd erwerpen: inv. nrs. 3 15-335.
10. S tukk en over Mozes J uda Lewc nste in
( 1829- 1864). de e ni ge o pperrabb ijn van S uri ",,,ne e n z ijn ZOo n Tobias ( 1863- 1952).
o nd er andere brie fwisse lin g: in v.nrs. 32 1322.
11 . Appe ndi x. De Joodse ge mee nsc hap in S uri nam e: stukk e n ove r prose licten e n prog ramma·s. in v. m s. 339-352 e n Joods- ri tue le kwes ti es. inv. m s. 353-357.
Aa n de co ll ec ti e Ph . A. Sa mso n worden nog
11 5 inve ntari s numm ers docu me nt en vu n he m
uit het be zit van zijn neef S.A. Brllijning toegevoegd. door deze in bewarin g gegeve n aa n dc
Bibli o th eca Ro sc ntalian<.l o nd er de tit e l Co ll ecti e S.A. Bruijnin g. (* Vee l gegevens heb ik verkrege n va n in g. S.A. Bruijning in A msterdam.
neef c n pleegzoon van Ph . A. SaJTlso n, waa rvoor
ik he m hartelijk dank zeg.)
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Daniel Petrus Yveraar 1848-1905
Cret}(Jls-S/lril/(/(/lIIse /fllllilielw III('1I
;1/ Oso \'fIIl okw/Jer ICJCJ6 ('eli
;lItel'(',\'S(/Ilfe hljdmge \'(111 Okke teil !-Io),I!, 111 de
jW mg /'( /(~rd ie (J\'e r de IJ( IS/leg I' l'S 11(1 I/(lel !noell/ I
dl' s('''rljl'er ('{'II Sart/makll. genaallld Y\'emw:

O

lI 'illekt'ur;ge SaI'(J -

mama ve rt el i mi . mi de cia fosi piki cn di ben kon
ge bon: IW G~1I1SCC.· ( Ik bell gc hon: 1l in he t dorp
Gallië. in hClji.\ar I g48./o }h..:bbcJl v;ldc r cn JllOCder lllij v~ l1 c ld . ik bcn hel eerste in GallIë gebore n kind). Volledigheidshalve dient \c worden
ve rm eld dal t:orrCt:1ies va n o nd er andeTc jaartal len me i potlood zijn aangebrac ht in h Cllll CI in"-,

I/wka gllal. IIj/..t het mij IIlIffig een korte le\'(J/ls -

gesc hreven 1ll; lIlll ~c rip\. Ook in ande re geschrif-

hl'.\·chrljl ·illg I'fUl hem te gel 'ell <lfs \'t'1T/Jlg op de
oplIIl' rking(' 1I \'(111 Téll I-Iolï'.

ten. onder meer dc puhlici.llic vall dc Gan/ó,:r
Ersey Landvc/d ( 19R9: 3 1) wordt 1g~8 ~e nnc l\l"
ah- stit: htin gsjaa r vil n het dorp GaIlL~ dal ruim

e1/
10('.

\ '('1'

\·l'f.w ·heell

1'(J(' gl

ell/..l' le persoonlijke blj:ol/derhedell

Dil/dar hl' ll1il'l 0111

I' efl

c..:c n ecuw later. Illcdio- 1960 door hel Pro l'. Dr.
Dilllid Pelrus Yveraar w a ~ de eerste BosIl ~gcr die een opleiding tol ond erwijzer IYlel
SlILCC'S hau afgerond. en hij was 1ll ~ 1 zijn aallstd ling als cV<l nge li sl -ondcrwijL.er het aanw ijsbare resultaat v~U\ het toen hijkan s J OO-jarige
I.~ ndin gswc r k va ll de I-I crrnhutt ers, vOO rnalllclij" etni sc h-Duitse broeders. onder de FIl, j 1It':~l!r (Bo~nege rs). Het Lc nd ingswr.:rk da l va naf
17ö6 in Sr.:lllhca I aall dc Sel1lheak reek werd verricht, vo nd de eerste hekroning in dc doop van
hel (late re) opperhoofd Johannes Arab ini ~ op 6
januari 177 1 Ic K wa llla ~ in dc omgev ing van de
Ga'JIl Lio (Slaa l & Sleinberg 1933: bij lagekaurI). De plc(.·hlighc id werd ge kid door
Crisloph K..::rslen, ee n J.t!.: r bekend lid van dc
Evangel isc he Broeder Gcmcelllc (E BG ) die dc
Mali/oker/..; (de Creoolse naam voor Je Grole
SIJdsk..::rk van dc EBG te Paramaribo) had ingewi jd cn de IWlldels finn<l C. Kcrsten & Co NV
had geSlicht.
Yvcra:lr wen.l in I J:.:4Rgeborcn. Dal blijkluit
I'.ijn l' urTiculLlI11 vitae dat hij ~mn de EBG di ende
tc ove rl cgge n om tol de 10 1 dc oplcid ing voor
ev'lIlge li sl h! worclclllOcgcJalen. ' Mi ge borc na
dorp Ga nsce. na dajari I R4J:.:. so lek i fa papa en

Va n BJollllllc n... tcÎ nmccr werd ve r zwolgen.

Op Ó augliSlll:-' vall hCIl.clfde jaar we rd
Yve raar door broeder Jan :-.a tc Ga nsee gedoopt.
Gezien tk nnu wke urighcid waarll1e~ dL:
ZI/ : /lgler cn andere Kerkreg isters wenjen bijgL:houden, I.ij n cr gee n rcc.!L:nen te twijfelen aan de

juistheid va ll de gl.! boortL:dat U111 va n YVl.! raar. Als
oudcrs wc n.lcn gc nol.! md lus ter Chri stina
Carotj l.! en broeu!.!r Tholl1i1sÎ Theofi lus. beiden
toegewijde dil/UI'; v.1Il de (ll/itri (hcrrn hull ers)·I,
Ondank!-. hel rei l dat hier sprake is van vrij e 111.':ger~. kregen t. ij , evenmin als hun s lil v~ n 
broeders, '\WSlcrsl.!· falllilicll;Jlllell ~ .
Yveraar we rd tot onLi erwij Ler en eva ngeli st
opgd cid . Kt.! nl1c/ijk ve rhui sde hij /;:lI er naar
Param:lribo.Tocn hij (l P 19 dCl'cmber 1969 in de
ccht werd verbo nden met Adriana Magdalc n<l
Walden, was hij ollc!l:rwijt.er t ~ BcckhuizCI1. In
dc hu we lijksakte staal ondcr meer ve rm eld dat
Yver:lClr bij de huwclijkssluiting nog mind c/jari g was. omdat hij in JX49 ZO Lt zijn ge boren. Dil
gegeve n lijkl ge/.iell dc illrUllll<llÎe ui l hel archie f
ViJ n de EBG. ni t.! ljui st. De ak te gee ft verder aa n
dal zijn moeder was overleden. D<I<.Ir I.ijn oude rs
waa rs<.:hijnlijk ni cl voor de wet wa ren g~ lrouwd,
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was toestemming van een derde voor de hu we lijkss luitin g vere ist. die door de weesmeeste r
Jacobus de Jong werd ve rl ee nd. De loeste mming was ve rvat in een a kl e ve rl eden voor notaris Sa mu e l H. de Granada. wat blijkt uit een breve l va n de hu we lijk stoesteml11 in g die als bijlage
bij de akte werd gevoegd. Een van de getui ge n
bij het huwe lijk was broeder Hans Peter Jense n.
zee r be kend wegen s zijn betrokkenheid bij de
pupillen va n dc onde rw ij t:ersopleidi ng re Beek hui zen.h
Ad ri ana Magda! e n<I, de bruid van Yveraar
werd ve rmoede lijk in 1854 geboren. Op 18 februari 1855 had broeder Menzc haar te Berg e n
Dal gedoop l'. Op I juli 1863. de dag waarop de
sla vernij werd afgesc haft. werd zij onder he l
vo lg numm er 2 15 te Berg en Dal o nde r de fami li enaam Me ltior in het emanci pmieregiste r in gesc hreve n. Ze behoorde tot ee n gez in va n ti e n
personen. bestaande uit haa r moeder, haar
grootmoeder en and ere ve rw an ten. Kenne lijk
g roeide ze zo nder haar vader op. In hel
emanc ipati eregist er slaaf onder hel hoofd 'datum van geboort e of ve rmoedelijk e o ud erdo m' ,
ve rme ld: 7 jaar. Toen late r werd geco nstatee rd
dat deze leeftijd o njui st was. vo lgde ee n CO/Teeli e in de hu we lijksak le va n 29 dece mbe r 1869.
De akte verm e ldt ~l l s haar leeftijd ' IS jaren'. wat
in overee nstemming is met de gegevens va n de
EBG. Bij het huwe lijk va n haar moeder met de
Berg e n Daler Jon athan Buo naparte Walde n,
werd Ad ri ana gewetti gd. Bij de huwe lijk s~
volfrekking va n Ad riana met Yveraar waren
haar beide oude rs aa nwez ig voor he t geven van
de door de wet voor mind erja ri gen ve re iste toeste mmin g.
Yveraa r beperkte zijn we rk zaa mheden ni et
tot de lake n waarvoor hij was aa ngeste ld. Naast
zij n werk a ls o nJe n vij zer-eva nge li st. o ntplooide hij zee r versc hill e nde buitenschoolse
aclivit eiten. Z ijn mu zik ale ve rri chtin gen al s orgemi st en koordiri ge nt mogen nier o n verme ld
blijven. H ij legde ook hel accent op de cu lture le

vorming van de bevolkin g va n Ganzë. Z ijn vee lzijdige on twikke lin g en zijn inzet voor de
Gan zëe rs Lij n door Ersey LandveJd ( J989: 62)
als vo lgt onder woorden gebrac ht : 'Zoon van
ee n der s tichters van Ganzë, T hom as i, gee n o nbekende vanwege 7.ijn muzikale interesse en
bij zondere begaafdheid. Hij is tijdgenoot va n
He lslone (een bekende musicus die na zijn 9Pleid ing aan een co nservatorium in DUÎI sr3nd
na ar Suriname teru gkee rde en voor wie later ee n
standbee ld is opge ri c ht. HEH) e n heeft hel aan gedurfd 0111, zo nd er toeste mming vaJl de
broedergemee nte, hel kerkkoor va n Ganzë Ie
begeleiden nuar Para maribo. Hi er ve rzorgde n
zij optrede ns op het toe nm ali ge Ora nj ep le in .
Het succes was fo rmidabe l. In Ganzë hee ft deze
onde rwij ze r en mu s icus en late r dominee. groepen j o ngere n opgeleid. die bij verschill e nd e
ge legenheden hun kennen e n kunn e n hebbe n
getoond . Veelzijdige mu s ic i e n compo ni ste n
waren O.a. Ne lom , meer bekend als Boodi. e n de
befaamde Einaar Hoop. Yvera ar introduceerde
reeds in 1882 het idee va n de schoo lreizen. Met
zijn leerlingen maakte hij in dat jaar de eerste
sc hoo lre is naar de plaats "Gadu -booko- Udu" .
het dorp van de bekende Dasunu ·.
Algemeen wordt aangenomen dat tu ssen de
zende lin gen e n hun ge meente leden ee n inte nsief contact bestond. Een goed voorbee ld van de
kwaliteit van dit co nt act blijkt uit hel geva l van
Yveraaren zijn vro uw. Om sterk uiteen lope nde
redenen komen zij rege lm ati g in de ve le
gemeen leregister!=; va n de EBG voor, onde r an dere in verband met aanstellin gen. gezin suitbre idin g, et cetera. Hel inlcns ieve con tact
lU sse n zende linge n e n ge mee nte lede n blijkt ook
uil de verwikkelingen in 1894 meI betre kkin g
tot het voo rn e me n va n Ad rian a. die in 1884 va n
Yveraar was gesche ide n, te he rtrouwe n. In 1894
vervoegde he t kerklidmai.H te Berg en Da1.
Marius Wondel zic h bij broeder Carl Le hm an n.
de eerste vas te broeder op Berg e n Dal na de
(gedeelte lijk e) aa nkoop VLIJ] deze plantage door

Dal/iel Pelm.\' Yl'eraar 184N-1905

C. Kcrsten & Co. Wondel ga!" als zijn wens tc
kenne n met Adrian<l Walden cc n huwelijk te
sluiten. Na onde rzoek deelde Lehlllann hem
rncde dat cr kerkelijke bezwaren tegen ee n dergl!lijke ve rbint eni s bestondell. De broeder
merkte ve rder op va n de distrits-coJ111lli ssa ri s te
hebbe n verno men dat er ook we tt el ijke bezwaren kleefden aan het voo rge nomen huwelijk,
kra chtens artik el SS va n het (tocn geldend e) Surinaams Burgerlijk Wetboek, dat luidde: 'Een
persoon die bij rechterlijk vo nni s va n ove rspel is
overtui gd, ma g nimmer met den medepli chtige
aan dat overs pel in het hu we lijk treden'. (EBG,
Spccia liec nbu ch fur Berg en Dal. Oktober
1994).
Hel hu we lijk van Yvenmr en Walden we rd,
zoa ls nel opgemerkt op I g januari 1884 duor
ec htsc heiding olltbondell .H Wege ns de bijl.ondere omstandigheden verba nd houdend e mct de
beëindiging va n zijn hu we lijk waa rva n de oorzaak hcm niet kan wo rden aangerekend, is
Yveraar op 7 decembe r 1887 ee n tw eede cchtve rbintenis aangegaJn en we l met Belinda
M<lrgaretha Doncus.'j Ee n en ander heeft zelfs
niet verhinderd dat de strikt e helTnhutters lO hem
in 190.1 bericpen 'vast in dienst der Zend ing (te
treden): Jen de taak va n I Leider V:.lll dc Zend ing
ond er de Saram acca ners, gepl,wtst in BOlOpasi'
(op zic h te nl!lllen) . Zijn kerkelijke graden van
hulppredik an t en diacolllis haalde hij in resp.
1877 en 1904."
Op 8 juli 1905 werd Yveraar 'afgeroepen
door de Opperste Bisschop'. De daartoe opgC lll i.t<tk tl: akte van overlijde n ve rm eldt : 'o ud 55

355

jaren'. Hij is te ruste gelcgd op Leopo lds HuL
een nog bestaan(h~ Illaar ni et mee r in gebruik
I. ijnde begraafplaats waar hoorcJnlke lijk Europese herrnhutt crs zijn beg ra ven.l ~ Lcopolds Hl)!'
bevindt zich in hel EBG-comp lex bij de krui sing
van de Or. S. Redmonds\raat en de Wanicastraal, achte r de Wani ca kerk en dl! Chinese
kerk.
In de loop der tijd is er nogal wa t aandach t
aan de persoo n Yveraar besteed. De EBG het!ft
in 1964 ee n schoo l voor lager onderwijs te
Klaaskrcek naar hem genoe md .
Hel verkrij gen va n hel boven gesc hetste
beeld va n het leve n va n Yver~lar was slec ht s moge lij k door vcrsc hilI ende bronnen waarin inforll1alieoverhelll is vastge legd. te ve rg.e lijken.Bij
het verzamelen van het an.:hi efm<i ICriaa l is verder gebleken dal de kerkrcgistcrs van de Eva ngeli sche Brocder Gemee nt e ee n be langrijke
bron va n informatie vormen over dc zwart e bevo lking, die voor het ove rgrote dcel buiten de
burge rrcgisters ll vie l. Naar mijn oordeel vormen l ij de eni ge bron waa rin del.e bevolkingsgroep als mens is benaderd, ell dienovereenkomsti g Slaan de kerkregisters boordevol gegevens betreffende lidmaten va n dc kerk, formele
en voora l informele verwan tschappen, verhoudin gc n ten opzichte va n slaveneigcnaren en ander kwalitatieve gegeve ns. Voorbeelden van
del.c bronnen Lij n de Cme!oge, de Z//://glf!/: cn
ande rsoort ige registers mei betrekking lOl dc
Nf!gCl~f!,elll(!ilJ(~14. di e dc peri ode va n de 'Duit sc'
zend ing (plusminus 1760 tot 19-1-0) vrijwel geheel afdekken,

NOTEN
I.

l.

HL'! dorp Senthl.'a. g.:legen ,wn de dL' Senlhèakreek. i~ (11.' plaa!~ waar de hweders Ddlne, lOIll.~~,1.'1l SI\llluII Herrnhlll in
de I..l.'rslnach! V:Hl 1765 duur he! opperh\IOfd Abini wçlkum werdcn g.ehe.\en. DI.' ll!nding~<lCli\'îll!ikn dutlrdL'III\l! 1769.
Op dl.'/l.' plek W;l~ enige j<lren levon:n, op I S ~epl<:llIhcr 17ó2. mè! de knlnlliale DVlTheid vrede ge~ ln! en. De
Sen !hèak reek, een brunkreek aal\ de I'lIlkeme\'l.'r van de Gaan Liu (Gran Riu) i~ ue wöll.'lijl..e en verrewl.'g de grools!e
V;lIl de Iwee bmnrivicren \:1!I de Surinante rivier.
Abini. Saramak<l van ue Awalla familie. i~ in dc gö('hiedeni~ ,10k bekCllu gewordl'n onder (11.' naam J(l han n e .~ Arabini.
0 1.'/1.' namen waren L1nor twm ze lf gl'ko7en wal al.~ I.'cn bij/olllkrc ccr nHlel wunJcn b..:schnllwd wanl daama. 101 !.' nigL'
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lijd nadCl!I\l<lrKipalic. werden over de doop en de doopnaam hij stemming in de periodiek gchoudeJl Missitms COllieren ::
van de brneder~ beslist. Cicdetaillt.:crde verslagen van de vergaderingen lijn opgenoll1en in de Prntm:ollchuchl:!r. Van de
dopelingen werden als regel de volgende gegevens genoteerd (volgorde van de Catalog): 'Taufnall1c' (doopnaam);

'Alterrlllmc' (nudc/huisnaam): 'Freinamc' (geslachtsnaam).
3. Kwarna l<lg circa drie dagen varen verwijderd van Senrhea. De plaats wcrd geslicht door Je naar hel christendom
overgegane Saramaka. die door hun keu7c voor de Allifri (herrnhullers) hel mikpunt waren van TIIohi (moeilijkheden)
meI andersdenkende familie en )..cnnis~cn. De Lendclingen verbleven daar VBn 1769 tnt 1774 .
.t. Diflari. dienaren en dien:Jrcssen. Lijn een werkorgaan in de broedergemeente. Het betreft gemeenteleden die de bdijdel1i~ des geloofs hebben afg.dcgd. hun plichten doen. een voorbeeldig leven lijden IOn lich bclangeloo~ hebben aangcmeld
voor dien~t in de gemeente. Zij zorgen voor: de uiterlijke ;wngelegenheden van de godsdien~tocfening: voor het kerkgl!bouwen het kerkterrein: en (~nms) hetlijkwassen voor hel Ju bileuml"onds. De mallnen luiden de kerkklok en verzorgen
het meubilair bij bijzondere diensten. zoals het Hei ligeAvundmaal.
5. Dat gddt voor de meerderheid van dc Bmnegers. Slechts een klein deel van hen (en van de Ind ianen) voert een
familienaam. hoewel ~ij, :lJlders dan de slaven wl!! hel recht hadden een ge~IBchtsnaam Ie kil!/,en. Dit rechl i~ als volgt in
het Surinaams Burgl!r1ijk Wetboek ar\. 63 bis. lid 4 vastgelegd: 'Indianen en hmnl!gers zijn bevoegd /ich een geslacht snaam Cll VOlJl"namen te kiezen onder gllcdkeuring van de Gouvernernenls-Sceretaris, die hen een buekje ver'-lerktl!en
d'larvan aantekening doet in een daarvoor bötenH.l register'. De opeenvolgende regi~lers zijn \-"olgem verklaringen van
divers(: func:tionarissen wegens gebrek aan authenticiteit. verbrand. De regeling voor Bmnegers en Illdianen vOrmt I!crt
opmerkelijke afwijking van de in hell.:elfde artikelllnder lid I genoemde bepaling hetreffende immigranten, voor wie het
voercn van een familicnaam verplichl wus: 'Aangevoerde en vreemde immigranten moeten een gc~ la c:htsnaam kielen
onder goedkeuring van de Agent-Generaal',
6. Register van Huwelijken. distric:t Beneden-Para, I g69 fo lio 31, zonder aktenl1!l1mer. Cri hijl<lgCll.
7. Archief EBG. Zuzugler der Frauen t.a.p.
R. Register \)w) Huwelijken & Echtscheidingen, IRH4 folitl 13, no. R.
9. Register van Huwelijken. IRS? foli091 & Y2. no. 54.
10. Archief EBG, Regi~ter van de Surinaarme medewerkers !.:!.p.
11. Een hulppredikant is een niet-geordende voorganger die tot taak heeft het verspreiden vJln hel evangelie, vroeger vooral
in het binnenllllld van Suriname (Staa l & Steinberg 1933: 179). Een Diaconu~ is de eerste van de drie gr:Jden van
gee,~teJijke ambten van de Unitas Fratrum. Deze geordende voorganger is bevoegd tot het toedienen van de Hei lige
Doop. inLegeningen en ander .,>ana le hall(h~lingen (Kerkbode 16.9.1973: 2).
12. Register van Overlijden. 1905 folio 664.
13. Blirgerregi~ter'i zijn bij de instelling van de Burgerlijke Stand in 182H inge ....oerd. Een ambtenaar Vllll de burgerlijke Stand
werd in 1834 aangesteld. De bevolkingsadministrat ie had totl juli 1863 alleen betrekking op vrije b[lrger~ , tc weten
Europeanen. Joden en gcmanumitleerden.
14. De Ind ianen. de andcre doelgroep v;m de Zending. vinden we in afzonderlijke registers v;m dl,; IlIlliol/ergt'llIeil/e. Bij
uitftlndering komt hier een negerdopding voor.

UTERArUUR
Landvcld, E(rney), \9f\H
G{/II: é: Ju'l dorp dar he/meer \'enlrrmk. Pnramaribo: Akwa Prinl.
Staal. GJ. & H.G. Steinherg. 1933
Ons Suri name. Den H:wg.
Yvcraar. D.P.. L.j.
Levcnsbesc:hrijving vall Brada DanieJ Petnrs Yvcraü.r. Paramaribo: Archief EBGS.

Eva Essed-Fruin

Jnan Adhin en het Surinaamse taalbewustzijn

R

eeds I'oon/m ,"Hili Adhill I/(/al' II/dia ging
\\,(101' "U ;1/ / 953 hell}{/('helorsdip/olJ/{/ il/
de .Iï/o.w~/ïe 1IIe1 I'erge/ijkel/de [({a/wetensc!llIp
be/UlO/dl'. had hU OI'el" laaI lU/gedacht ell gepu hfic('('n!. 11/ Oe \VeSI kO/llellwe al ill 1951. toell
luj I/og OIrdenri):er ill Moel/go IHfS. eell paar
krtflltenartikelell 1eg('1/ II'(/{Irill hij op heldere
Irij: e schrUJi 01 '1'1" de l'er//Oifdillg tlfssen spraak klank ('/1 .\"dlr~fi (Ildllin /951). Het ill:icl1l dm
doomit "'Ukt he(~/i hij d/lid(J/ijk Ie donkelI (l(fII de
SI/ldit, \'(111 her Hindi ell \"()(}ral 1'(111 hel SlfIlskril.
De Slf/lskrit grlf/IIII/mici stonden (' nkele eelot'el/
n Jdr ChrisfIIs (/t op l'el/ peil 1'011 /(folbe.\·clrri)I'ing. dm JIIell in hel Wesli' lI pas Illeer dali 2000
j(/(/r ftl[(' '- "neikh' . Hel is Adhills grule \'(~ rdief/
sle dm hij kl'lIIlis /lil hel \'erh' dell "el~/; gehmikt
\'oor /1(' 1 Sl/rill{/{/lIlse hedell, /liel al/eell i/l dil'
arlikele/l. maal" ook il/ :ijnlme re werk.

Zoa ls dc bewonL":r~ van vee l ontwikkelingslanden zijn de meeste Surinamers veeltal ig, dic
van Aziatische afkom:-.tmeestal drietalig. Naast
hun moedertaal sp rckcn lij (Suri naams-) Nederlands en dc lingua franca van Surinamc.
Sranan «(h)I )1" Adhin ook Creools genoemd).
Oppervlal-..kig gel ien lijkt het ofAdhin deze
individuele vct:lta ligheid voo r het Hindost<Jan:-.c
deel van de bevolking nog grote r heeft ge maakt
door als S telling XV van Lijn proeJ\du'ift
(Adh in 1961) eL":n nieuwe taal tc introduceren
die hij aanvankelijk Sal"llllllli l'lilldusta/li heeft
genoe md . Maar natuurlijk heeft hij er ni ct ee n
lila I bij ge maakt. maar geco nstateerd dat de
Surinaamse l-lindoSl'-lncn ecn taal spraken die
nict in Ind iaofelders voorkwam. l11aaralleen in
Suriname. Later gebruikt e hij ook de term
SIII"III1I11i, wat niet alleen korter is. maar ook jui s-

Oso. Ttjdsc hr{/i

1'001"

fel'. De na<JIll/-lilldIfSfalli /.ou kunnen suggereren

dal we hier tc maken hebben meI een taal di e is
afgeleid va n hel Hindostani . dc lingua rrancil
va n ee n groot deel van India. onlstaanlijdcns hel
bewind van de Mogols. Mo~li1l1 vorsten afko1\lstig uil Pcr/ië. NaderonderzoLk heeft ech ter uil-

gcwc/.cn dal dc moedertalen d ie de i 111111 ig ral1l l!1l

meenamen uil India. en dat zijn in hel bij/.onder
hel Bhojpuri en hel Avad hi. dc ba~is hebbe n gevormd voor de taal die in Suriname wordt gc:-oproken, I In dc woonj ensc hal va n hel Sari/dm;!
l.ijn daarnaast ook veel woorden ovcrgcnolllt.!1l

uil hel Sranan cn het Nederlands.
Ovcr de..: terminologie van de talen dil: n;wsl
hel Sarn;lll1i door de Surinaamse I-l indostancn

worelen geb ruikt. beslaan noga1 eens mi svcrsliJnden. daarom vo lgt hier heel in het kort een
oycrl.icht. Hel Hindi is een verzamelnaam voor
tal cn en dial el:lcn die hUil oorsprong vinden in
het Oud-Indisch of Sanskrit en (lie gespro ken
wordcn in het noorde lijk d~e l va n India. Enk ele
van dele talen lij n hel Avadlli en het Bhojpuri.
Onder het Hoog-Hindi verstaat men de taal die
gebruikt wordt bij godsdic n:-. ti ge plechtighedl.!l1
va n Hindoes. I-Ict Hoog-Hindi bevat veel
Sanskrit woorde n). Het Urd u is de t<-lal die gebruikt word t bij godsdienstige plechtigheden
van Hindo:-.laanse Moslims. Het Urdu beval
veel Arabisl: he en Perzisl:he woorden.
De immigranten uit Brits-Indii! (het l<.ltl.!re
India en Pakistan) sp rak cn dus verschillcmk
Hindi-talen. De.::: godsd ienstige leiders ke nd en
Hoog-Hindi or Uf'du. Er zullen wel wal Hindoslancn I.ijn gewees t di e Hindostani als tw eede
taal spraken. In dL": ko loniale tijd was het Hindi
/log geen offïc iële taal inlndiaen nog niet vol ledig gestandaa rdi seerd. Het is dus ni et moge lijk
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dat de imm ig ranten dit Swnt/aart/ Hint/i gebruikten. Wel wo rdt deLe taal gepropageerd en
onderwezen door bijvoorbee ld de St ic htin g Suriname Hindi Pari shad.
Adhin heeft het ni ct a ll ee n bij ee n co nstateri ng gl: late n, maar hee n zic h ook bez iggehoude n mcl de bestuderin g e n met het geschikt
make n va n he t Sa rn dmi a ls gesc hreven taal. Hij
g in g ervan uit dat het voo r het dage lijks gebruik
van belang was dat het Sa rn ámi ook in Romaan s
sc hrift (dat voor bijna alle West-Europe se talen
wordt gehant eerd) zou kunnen worden gespe ld
e n dat ee n ri chtlijn ter voorko ming van chaos
noodza ke lij k \vas. Hij o ntwierp hiervoor een op
de klankleer gebaseerde spellin g die in 1964 bij
het Burea u Vo lkslectuur verscheen (Ad hin
1964). Jam lllcr genocg had - voor Lover beke nd .
Adhin ni et met groe pe rin ge n uit de Hi ndos taal1 ~e ge meensc hap sa me ngewe rkt e n beza t de
s pe llin g ook gee n orrk:iële statu s, waa rdoor de
gevreesde c haos helaas ni ct voorkom e n werd.
Hoewe l de principes waarva n hij bij deze
spe ll ing uit gin g I gezo nd waren. had zij voor
degenen die het Sa rn ;,lllli niet kenden ee n groot
nadee l. De lan ge e n de korte!l werden ni et onderscheiden (dc korte il klinkt o ngeveer a ls de
Nederlandse stomme c). wat tot een hee l verkeerde uit sp raak kon leiden.
In ve rba nd met de hi erboven genoe mde
publicatie. waa rin ook een zeer beperkte woordenlijst is opgenome n e n bij de be hande ling va n
de klanken ook e ni ge voorbeeldwoorden worde n gegeven, w il ik u een anekdote ni et onthouden. Bij het o nderdeel vc rge lij kc nde klankl eer
op de Surinaamse M .O.-A opleiding Nederlands maakte ik in dcjaren '70da nkbaar gebruik
va n de Gerolllllniseerde spelling en liet ik de
voorbee ldwoorden door stude nten van Hindostaan se afk o mst voo rl e7.e n. Het bleek dat versc hill e nde van he n ee n aa nt a l abstracte woorde n
ni et kenden , omdat zij daarvoor ee n Nede rland s
woord geb ruik te n, of eerder nog omdat z ij over
abstracte zake n in het Neder land s plach ten te

denken cn te spreken. De bode van het Instituut

voor de Opleidi ng van Leraren. een vroo m
Hindu die geschriften in het H indi placht te tezen. maar slecllt s ee n beperkte sc hoolopl e iding
had genoten. kende jui st deze woorden we l,
maar had moeite met sOlllmige all edaag se woorde n. Mez ke nd e hij bijvoorbee ld niet en toen ik
hem vroeg welk woord hij uan voor Iq[el gebruikte, was hel antwoord tafnt. Met hel laats te
heb ik ook will en demo nst reren dal het lex icon
va n het Sarn::lmi - zeker i n 1964 - nog niet

gesta ndaardi seerd was. Ook geog rafi sche verschillen kunnen voorkomen. Zo kent het
Sarnámi va n Nickeri c veelmeer Engelse woorde n. Maar we lke Suri naa mse laaI is wel gesta n-

daardiseerd?
We moeten A dhins ' uitvi nd ing' va n cn
voo rtdure nde be la ngstell ing voor het Sarnámi
in ee n ruime r ve rband zie n. dat va n de surini.lmi seri ngsgcdac ht e die hij niet a ll ee n op taalgebied, maar ook a ls pedagoog in de praktijk
heeft gebrac ht. Tussen 1963 e n 1965 werkte hij
mee aan de tot sta ndkomin g va n het Al gemee n
Lee rplan (A lgc meen Lee rplan I (65 ) e n in deze lfd e periodc was hij in itiat ie fn e me r voor ee n
e ige n Surinaamse ople idin g M .O.- Pedagogiek,
waarvan de examens doo r een Nede rl ands des kundi ge werden bijgewoond e n ook in Nederland erk end . Pas lateI'. in 1967. is de Lerareno ple idin g (aa nva nke lijk Didactisc h Ins tituut gehete n) opgeri cht waarin M.O .- Pedagog iek is
geïnco rporeerd. Ad hi n is jare nl ang stud ie le ide r
van deze opleiding geweest waaraan hij lOt mcdiojare n negen ti g ve rbonden is gebleve n.
Van 1969 tot ei nd 1973 was Jnan Adh i n ministe r van Ju stitie en door o mstandig hede n
moest hij tijdens deze periode vrij langdurig
waarnemen als minister va n Onderw ij s. Van
deze co mbinati e va n mi ni ste rsposten heeft hij
uit ste kend gebruik ge maakt , door een aantal
wettel ijke regelin gen op o nd erwij sgebied voor
te bereiden en e r teve ns voo r zorg te drage n dat
Lij werden aangenome n en uit gevoerd . Zo ve r-

JllalJ Adhill el/ he! Su ri lJ({ml/se fmdbel1' lIsf::)in

sc hafte hij ee n we llcl ij ke basis aan het Instituut
voo r de Opleid ing va n Lerare n e n aan de exame ns di e door dit instituut werd e n afge no men.
waa ronde r die voor dc ve rsc hille nd e taa lople idinge n. Ook maakte hij zil.: h ve rdie nste lijk
vonr he t aanvanke lijk wal onde rwij s. Hij was
ee n van de sam e nste lle rs van de taalrneth odes
voor he t a a n va n gso Jld c r w ij s . ~ dal - volkome n
terec ht - bego n bij hel kl e ut e ronderwij s. Deze
zet: r uit voe rige Cil we ldoordac ht e ll1ethode
hee ft. ll1i ssc hi e n doo r dc uit voe ri ghe id , niel di e
be langste lling e n vers pre iding ge krege n die zij
ve rd ie nd e.
In 198-1- treile n wij in De Ware Tijd van 18
augustu s ee n artikel aan: WelenschoPJ1dij/..:e beschrU I'illg \,(/// Surinaalllse fa/en lIood-;ake/ijk,
dat ondert ekend i... door A. H. Dew ( Dew=
At/hili, H al/sD el1' 1984). In dil arti ke l ple it de
schrij ver voor t.:e n o rri cië le orthog rafi e vall de
dri e be langrij ks te Suri naa/ll se tal e n: het Sran:.tn.
het Sarn<.Îmi en het Surin aa ms Jav aans , \,·,I <l a 1'voor hij hie r de naam Sllljaw i introdu cee rt (voor
Lo ve r mij be ~ e nd ni ct door and ere n ove rge nome n). Nadat ee n o rtï cide spe lling is vas tgeste le!. moe te n van deze dri e talen het le.xico n e n
de gralllmatica word en besc hreve n. De aut e ur
noe mt e ni g \... erk dat reeds is geda an. zoa ls de
spcllings regeling voor het S ranan ~ l! 1l de Woorde nlij st van 1960" ell he t ont wc rp va n Aclhin in
11)64 ge puhliceerd als Geromaniseerde sfJellil1R
I'Cl n he! Samallli H if/dUSfa l/i . Eve nee ns vermeldt hij dat door de Spe llingsco lllmi ss ie
Sran an ee n ni euw 7 voorste l is ingedi e nd . Hij
be pleit dal er op kort c termij n oo k co mmissies
word en bcnoemd ter regeling van dc spe llinge n
van hel Sarn ami e n het 'Surjawi '. He t slot va n
dil artikel nee m ik hi e r in exte nso ove r, o mdat
dil heel duid elij k Adhin s opva ttin g wee rgeeft
ove r Eellheid ill I'o·scheidenheid.
Aan gezicn de moedert aal ec n bij uit ste k gesdlikt middel voo r identilcits- bcvesti ging e n
versterkin g \'OI'mt , is dc voorzic hti ge taalpolitie k we l beg rijpe lijk , Van ove rhe idswege
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bebonn cr namelijk ni ets geda an IC word en. dat
bij de moedertaalspre kers de indruk zou kunn e n
doe n ont Slaan. da l hun taal e n baga te lle wordt
genome n, o f erger nog. dat aan hen eeIl and ere
taal wordl opged ronge n o r opge legd. \Valll da n
za l de ta al ve rsc he ide nh e id. in stedc van ee n (v ia
de e ige n ex pressie vormen) belan grij k hul plll iddel voo r nati onale bew ustwo rdin g te Lijn , jui st
een bron voo rdi ssati srac tie cn co nfli ct vorme n,
hetgce n nimm er in hct belang van ons volk en
O Il S land kan zijn .
Kort na de pu blicati e van bove nge noe md arti ke l we rd cn cOlllmi ssies voor dè regeling V:.In
de spell ing va n het Sarn<Îm i en het Surimt<l msJa vaa ns inges te ld. VoorLille r van de SpelJingscOl11missicSa rn <.Î mi was Jn<ln Adhin . R ced~op I
decembe r 19X4 die nd e de cOlllmi ss ie ee n lij vig
rap port in . Wi e ooit in ee n cOlllmi ss ie hl.!e ft geze tcnlll ct Jn an Adhill als voorzitter. wee t dat dil
voo rnam e lijk door hem i:'i Dpges te ld . De voorstelle n we rde n door de mini ste r va n Ond erwij s
ove rgc nomc n e n in 1986 bij resoluti e vastgesteld. eve nals di e van de co mrnissies Sranan e n
Surinaams-Ja vail ns.
Door Adhin \l,Ie rd , met tlll::dev.lc rkin g va n dc
hcre n Baj ni.lth e n Na bibaks, eC Il - oo k nog vrij
uit voe rige - voorli chtin gs broc hure sa mengesteld (Ro maa nse spelling 1986). In deze spclling wordl de lange a door ee n aCCC Ill ai gu, .., .
onde rsche ide n van de kort e. Dc inleiding e n
vooral de begin se/eli wa ar va n bij deze spe Jlin gregeling wcrd uitgegaan. be hoord e n jarenl ang
lOt de ve rpli c ht e lilenllulIr op de opleiding
M. O.-A Nederl and s.
Aan Adh ins we ns. uit gedrukt doOI' 'Dew' in
1984. is in ve rsc hill e nde opzit.: hte n legemoe t
gekolYlcn. Er bestaat nu ee n o lTi cië lc ort hog r:tlï e
voo r de be la ngrijk ste Surinaamse tal e n. He t
treuri ge is alleen dat de ove rh e id er na ll)g6 ni ch
aan hee ft gedaan om deze spe llinge n te propage re n en deze dik wij ls ze lf ni et geb ruikt. o m valt
and ere instanti es e n persone n Ill il;]r te zwijgen.
Van het Sranan is inmiddels ee n uit ge bre ide e n
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aan de o ffi cië le spellin g aan gepaste herdruk uit gekome n van de Woorde nlijsf (Woorde nlij st
1995). Ve rl ede n jaar is een uitgebreid Suri naams-Javaans - Nederl and s woordenboek ve rsc hene n, waaraan ook een e le me ntaire g rammati ca is toegevoegd (Vrugg ink 200 J). Van het
Sarnámi zijn in 1985 en 1987 grammatica's versche nen (Marh é 1985, Damsteegt & Na rain
1987) en deze r dagen moet ee n woordenboek
van Rabin Baldews in gh uitk omen. In noot 5 zijn
e nke le va n de studi es van Damsteeg t verme ld ,
waarmee hij ook buiten het Nederlandse taalgebied een zeke re beke ndhe id aa n he l Sarnámi
heeft gegeven. Adhin ze il' hee rt een aantal
detail studi es over g ram mati cale versc hijn sele n
in hel SarmÎl1li gepubli cee rd, die in z ijn bibliogra fi e verme ld staan.
Samenvattend kan geste ld worden dat bij de

taalkundi ge activ ite iten va n Jnan Adhin twee
be langrijke pnncipes naar vore n komen:
SurillllfIJiserillR en behoud WIII eigen c///Ilfre/e
idemi/eit. Schijnb~wr lijken deze tw ee princ ipes
tege nstrijdi g. muarjui sl Lijn propagere n va n het
Sarnámi illustreert deze princ ipes duidelijk . De
Sm; naamse Hi ndostaa n is Surinamer en spreekt
ee n taal die allee n in Suriname ges proken
wordt. O.a. daaruit pUI hij zijn gevoel van eigenwaélrde, zijn identite it. Maar de al ge mene la aI.
Nederland s, moel goed ge lcerd word e n, van daar zij n be moeien issen me t het Al ge meen
Leerplan en met ee n laa Imethod e voor de kl e uter. Daarnaasi moeten ook andere bevoUYfngsgroe pen hUil Surinaamse ide ntÎte il op hun mani e r be leve n en dat lei dt tot ee n rijke Surinaa mse
cultuur met vee l ve rsc hill ende facett en, tot eenhe id in versc he ide nheid .

NOTEN
I. VlIoreenl11eeruitgebreide bc~chrijving van de O!llslaan~geschiedcni", en de huidige plaats van het Sarn.l l1l i raadplege men
bijvuorbee ld het It'Jl1l11a Sarm/ll1i Nim!os/(wi. een artikel van de hand van Adhin in de Encyclopedie van Suri name
( Bruijning & Voorhtlcve 1977: 546) . Verder: Marhé 1983; Damsteegt 19RR. 1990, 19Y9: en Gobardhan-R'II11bocu'o 1993.
2. AI .. Adh in of anderen worden gec it eerd vóór 19R6 wordt de spe ll ing Sal1/ami gebruikt. in andere gevallen de th an~
oflïciëk ",peil ing Sarn<lmi.
J. Op p.12 va n de Gcrollllllli.\l'erde .1/)dfillY. ~taat1 del.e princi pe~ vermeld:
I. Het liefSI hele maal geell di:lcritischc of andere te k e t1~ ,
2. Zo weinig mogelijk letters.
3. Geen verdubbeling van lellers . tenzij vereist in de uibpraak .
4. Zoveel moge lijk eenzelt'dc lette r voor uezelfde klank,
5. Zoveel Illogelijk eenle lfde klank voor dezelfde letter.
6. Zo weinig mogelij\.. afwijk in gen V<Hl de internationa le spellin g,
7. Zoveel moge lijk conformiteit met de ~pe llin g van andere Surinaamse talen, en
K. Be houd van de oors pronkelijke spel ling voor nict-verhi ndostaa nse ontlen ingen.
4. De reeks Neder/ol/ds \'oorde kfl'llfer ill Suriname en met hodes voor het aanvankelijk lee~ - en taalonderwijs verschencn
mei Handle idingcn in 1972 e n 1973. te rwij l van de eerste reeks in 1979 een herdruk verscheen.
5, Ten onrechte wordt in ge noemd artikel gesproke n Over een spel lingsvoorstel. Bij Reso luti e van 17 augustuS 1960 No.
8072 zij n Je 'voorillp ige ~pe ll ingsrege l s' voor het Sranan vastgesteld.
6 . De 2e druk van 19RO wordt nict ge noemd. Even min vermeldt het artikel het ' Project Taal en T;lalgeur;lg'. \~aarvan een van
de doelstell ingen wa" de beschrijving van de belangrijkste in Surinamegesprokcn tal en. Dit project werd gefinancie rd uit
de Neder l and~c ontwikkelingshulp . De stop/euing van deze hulp na R december 1982 was er Je oorzaak van da t hel
prnjecl werd gestaakt.
7. In feite gee n nieuw vourstel. maar een her/jening va n de voorlop ige regeling V':Hl 1960.
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Recensies
Frank A1artilJlis A rioll. De ee uwige houd. Am." erdall/: De Be~ilie Bij 2001. IS BN 90 234 0028
3. /66pp .. prijs é/3.57.
In De eeuwige !tol/d hee rt de C uraçaose, maar
ook in S uri name be ke nde en veelge leze n aute ur
Frank Martinus Arion ee n kl e in e ke uze uit zijn
verhale n gepubliceerd di e vanaf hel e inde va n
cle jaren vijftig versp re id ve rschene n wa re n en
ee n vijfwl ni euwe prozastukken. Het betreft dus
werk va n meer dan veerti g jaar. van de pas beg illIle nde schrij ver tot e n met de sedert de jare n
zevent ig erva re n ro manc ie r. Dal geeft de bundel
d iversitei t maar veroorzaa kt ook ongelijkwaardi ge kwa liteit.
Fra nk Mart illusArio ll is beke nd a ls schrij ve r
va n ue roma ns Dubbel.\ pe/ ( 1973), Af'iclleid 1'(/11
de koningin ( 1975 J. Nobele .\'ilden ( 1979) en De
JaalS/e vrijheid ( 1995). Dat hij daarnaast ook
noga l wa t poë zie heeft gesc hreven is vee l mi/1der beke nd. Dezc verhal e nbunde l za l voor meni ge leze r ee n ni c ll wedirnensiewm het werk va n
deze aut e ur toevoegen.
De oude ve rhale n z ijn veel korter dan de rece nt e, zodat ze samen nog gee n kwart va n de
bunde l bes laan. We l krijgt de lezer daardoo r de
mogelijkhe id Franks proza e n stij lon twikke li ng
over ruim vecrt igjaar te volgen. Zo z ijn er verhalen die oors pronke lijk werden voorgelezen,
verhalen di e stammen Uil de periode dat Frank
MartinlIS nog voora l poëzie publiceerde , ee n
verhaal uit de tij d va n zij n ee rste grote romans,
en ve rJmk:u die kcnnclijk later ontsto nden.
waaro nder 'De ibislllensl11 uÎs ' dat oorspro nk elijk ~l l s kind erve rh aa l geprese nteerd werd.
Frank Maninu s Ario n was al jong actief op
literair geb ied. Hij pub li ceerde in de schoolkrant va n het Curaçnose Rad ulplws CoJl ege,
schreef voo r dc Le idse stude ntena lm anak toen
hij Nederf and s studeerde en droeg bij aan programma 's van Radio Nede rl and Wereldomroep.
De uil di! omvtl ng rijk e werk gese lecteerde ver-
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hale n zij n soms in originele vorm opgenomen.
soms van een and ere ti te l voorzien en so ms
e nigszins bijgewerkt. De lan gste ve rhalc n vind
ik de beste. zo als 'Een daad bij het woord' uil
1974 en hel ni euwc 'De elega nte renn ers'.
In De ee ulvige hOlld kom en beke nd e th ema 's
va Jl Frank Maninus Arions ro mans terug. maar
treffe n we ook ni e uwe as pec te n aa n, waa rbij
meI name inlcrculture le e n meta-litera ire thema 's domi nere n. Hij is in z ijn verhalen speelser
dan in z ijn late re roman s. Dubbelspel ni et tc na
gesproke n. natuurlijk. Z ijn stijl ke nmerkl zich
door de li cht voeti ghei d va n de e lega nt e ren ner
uit het gel ijknami ge ve rhnal.

Wim Rut gers
As/riel /-I. Roemel: 'Miauw ', 24 Jlieuwe gedic"'en . Breda: De Gelf., 21J0I. ISBN 90 445
005/ 1.44 PI'" prij.\" é 16.00.
Met de minimal e naa msw ijziging va n ASlri d
Roemer in Astricl H. Roe me r heen deze S uri naams-Nederlandse sc hrijfste r ni et all een ee n
ni euwe periode inge luid in haar proza. zoa l ~ in
haar roma ntrilogie over de recente Surinaamse
geschiedeni s. maar ook in haar poëzie, zoa ls
blijk t uil de bundel Miauw. De uit gave is strak
gestructureerd in vie r de len met zes gedic ht en
over katte n. waaraa n de tite l ontleend is, zes
gedi chte n over dive rse data van januari tot decembe r, het derde zesra i over verwanten en ten
slo tt e L~S keer een a libi.
ASlri d H. Roemcr is natuurlijk voora l bekend door haa r proza, columns en toneel. Maar
ze hecft ook vie r dich tbund e ls ge publiceerd, di e
nie t a ll ee n door de tijd va n publica tie in drie
'pe ri ode n' uitee nva ll e n. maar di e ook ee n CO Ill pleet va n e lk aar versch illend k~!rélkter vert one n
doo r inh o ud en vo rm .
Roeme r debuteerde jJl 1970 in Paral1laribo
o nd er hel pseudoniem Za mani. Ill el de bundel
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Recellsies
vo l soc iaal -politie k nationali sti sche poëzie over de ' moe iza me strijd en verborge n hart stocht e n van de zwart e Suri namer' zoals dc achte rflap me ldde, Roe mer droeg haar debuut van
' naakte gedichten' op ' aan Suri namc, mJma en
j o u', omda t LC volgens ha ar voorwoord ee ll bijdra ge bedoelden te Lijn "in de strijd 0111 erke nnin g c n waardering, ee n strijd di e ik mijn vo lk a l
/.0 lang zie voeren. Wij belijde n vo l trot s onze
a fk omst van Afrikaanse Nege rs, on ze hi sto ri e
va n vrij gevoc ht e n s laven en o ns zijn als ::' II'(/"'e
SlIrin(/mers.· Het open ingsgedicht was prog rammati sc h voor de res t: 'pe n I mijn wapen I
papie r I o ns s lagve ld I woorden / ons bloed /
gedic ht e n / onze vrede '.
Pas na vijftien jaar. in 19R5. ve rsc hee n er
op ni cuw gebunde lde poëzie bij de Amsterdam se Les bisc he Uitgeverij Furie e n bij De
Ge us in Breda . Roem er ka ra kt eri sec nJe de bundel s En Wal DOIl Nog e n Noord:.ee Blues a ls
li cderatuur. ee n tu sse nvorm van geschreven en
orale lite raire vormen. In deze gedi c ht e n vol
zwart -fe mini sti sc he lesbick ko mt gee n Surinalll e meer voor. Hc t nat io nali s me heeft z ich
ve rwijd to\ ee n alge meen zwart bew ustzijn : 'be
blac k and be proud / brult de panter in afrika /
uhuru, jankt mijn zie l / wh it c chrÎ stmas lord a
wonderfu l white wo rld / rink e lt sa nta t:!aus in
he t wes te n / uhuru , jankt mijn z ie l' (8). Ne t a ls in
het proza van di e tijd gaa t Roe mer zich in deze
pe riod e ook in haar poëzie te buiten ,wn ex peri me nt e n met de vo rm, met name in haar bizarre
hoofdlel lergebruik. De gedi chte n zijn hard ,
grimmi g. so ms cy nisch mHlr inh oud. e n naar
vorm sterk re torisch me t talrijke herhalin ge n
van co mpl e lc veJ'lc n e n strofe n. Soms bereikt e
l .C daarm ee ee n g rappig e ffec t, maar so ms was
he t res ultaat ro nduit erge rlijk c n wal ge lijk:
'ikke- lui e-dollllll e- neger
I
danscr-bullervhunm e nvrete r / zwa rt ' vl'Ouw-paaie n-blekeklot en / zwart ' Inan -naaien-blonde-sc hote n'
(13). Dil soort "gedichten' za l we l in woede gcst:hre ve n zijn .
s(/.\'({
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Na opn ie uw ee n tu sse npe riod e van ongeveer
vijftie n jaar is JlU de dUlln e bUilde I 'Mil/ll\\'·. 2.J
nieuwe' gcdicJllcl/ (200 I) ve rsc he nen, ee n bun de l di e o pnieuw ee n co mpl ete vernieuwing van
vorm en inhoud ten opzichte van de vorige in houdt. De woede van anderhalf decennium eerde r hee ft plaat sge maakt voo r de ec ht e hum or di e
beSlaat uil de la ch en de traan. en de relati verende ironie over een nogal ve rward e ik -persoo n: ' Is de inkt op / is het alwee r zo ndag / waar
is mijn laat ste Lin geb leve n?' De l',e ik -fi g uur
leeft me t twee katt en, ee n grote kat er en ee n
klein e poes. Maar al s de poes krol s is, hlijkt de
kat er gecas treerd. Erotiek e n rni slukt t:ontac t is
l1 et steeds teru g kerend the ma.
De ged ic ht e n lijk en bij ee rste lez in g zo maar
wat hui se lijke verhaaltjes te vertellen. Zo beg int
het tweede gcdi cht al s vo lgt. 'Wat bedoelt de
poes / ik s pits de oren/zij wi I iets // Honge r kan
Lij ni et he bben / do rst evenm in en de katt e nbak
is sclloon.· Maar het gedicht eindigt ermee dat
de ik op de kni eën gaa t voor het klagend ge mi auw: 'o p de kni eë n ga ik !nel m elk I zij va lt op
het v loerkl eed / mijn hand in haar vacht / z ij laat
dc drank / staan e n miauwt / e n spi nt en / spint //
Is dat all es?'
Geco nce ntree rd taalgebruik en gt: ralTineerd
aangebrac htc dubbel e bodems verdicht en wal
aanvanke lijk s lec ht s een prozaï sche si tuati ebesc hrij ving lijkt tot poëz ie. Al s twee oude populi e re n omgekapt worden heet hl.! t dat ze z ijn ' geho lpe n' (4 1). In cic besc hrijvin g van een tenni swedstrijd op de te lev is ie noteert Roe mer dal
Agassi z ijn ex-v rouw op de eerste rij hee rt lat en
zitt e n (20). Het va n Roe rn crbekc ndc spel met de
enjambc me nt e n he lpt daarbij. Ee n eenvoudig
voorbeeld. 'Ze nam ee n sherry droog en / nog
twee en nog negen I ti en g laasj es / ee n krat' (22).
Nam ze cr nu nege n ortiell ofncgentien? Van dit
soort taal spe l zit de bunclc l vo l. Let opde dubbe le
bctek e ni s van -in e lk gedicht zit eC Il kat'. Naluurlijk. want de gedi cht e n g aan imm e rs ove r de
hui skatt e n van dc ik - figuur, Illaar denk ook aan
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' kat' in de betekeni s van 'afkatten ' en 'kater' van
de drank . Al sc hrij ve nd op haar co mputer over
haar hui sdi eren spee lt dedi c hter een s pel van kat
en mui s m ei haar onderwerp en met de leze r.

De beschreven s itu atie wordt ronduit wran g
in een gedicht over het sterven van een man in
het bij z ijn van diens zoon , dochter, een gek en
twee ex-vrouwen: 'Zij stonden allen aan z ijn /
bed I zijn lieve lin gszoon en oo k zijn gek! de
dochter di e hem had I gemeden en zijn twee ex /

vrouwe n diep in / gebed'. Defamilie heeft Vee rlig dagen vrij ge nome n e n hoge kosten voor eell
ticket gemaakt, maar de man wil maar niet op
tijd doodgaan. De slervende beseft dat en houdt
hel daarom voor gezien: ' Hij deed ze dicht z ijn
hele ogen / zijn hart heeft nogmaal s stil gestaan /
de gek ze i: hij is / voor ons I gegaan' (39-40).
Waarbij we al s lezer door middel va n de kl e mtoon van 'voor ons' twee interpretaties kunnen
geve n.
De verl eidi ng is groot om uit de ta lrijke
voorbee ld en te blijve n c it eren. ' Ik heb jouw fo to
opgehangen lomdal je niet meer I leeft 1voor mij
en er is ni ets om jou Ie ver / vange n / dan wal
ge weest is I en voorb ij ' (3 1). Maar het afsc he id
is moe ilijker e n minde r definiti e f dan het hi e r
lijkt. want het ged icht e indi gt met de knappe
ve rsrege ls: 'jij dankt de / morgen I en Jllij blijft
gistere n I hel s nabij .'
Uit d e laatste afdeli ng. alibi , kan het volge nde citaat a ls sa menvattin g van de he le sfee r
va n deze prachtige bunde l fungere n: 'Maakt hel
uit wie het ee rst va n de boom I heeft gegeten als
het altijd I zo gaat dat het parad ij s I ve rdwijnt (. .. )
Nooit e is ik weer een offer J van vlees I ik sle i:
snoep verstand ig en / gee f dan de geest' (3 7).

Wim RUl gers
0 011 Wafth er DO/JI/el; De taatste prijs: korte

verha/clI , Rol1erdam : Attochtonell Uifgeverij
Laelilia 2001. ISBN 90 6543 038 5, 140 PI'.

Naast A lbc r! Hc lman, Astrid H. Roe me r cn

Edgar Cairo hoort Don W~ lth e r Do nn cr tot de
meest productieve Surinaams-Nederland se
schrijvers. Maar daarmee houdt alle verge lijkin g tu sse n Dunner mer d e twee andere genoe mde n op. Don Walther hoort tot de grote categori c va n sc hrijvers di e door de Anti lli aa nse
auteur Cola Debrot we l eens als di chterlijke nature n zij n gekarakterisee rd.
Het zesde en laa tste verhard, 'H et boekenweekgeschenk' , wordt dOOf de aute ur ze lf a ls
ee n satire betit e ld . Hoofdpe rsoon Anton Maasbach krijgt daarin het verzoek van een wel a ls
erg s impe l besc hreve n co mité hef boe ke nwee kgesc he nk te sc hrijve n, dat i n een oplage va n éé n
miljoe n exe mplaren za l moelen versc hijn en.
Niemand minde r dan de Mu ze zè lf tlui stert de
s li ccesauteur het schrijfrecept in dat hij het ui!
zijn hoofd moet zerte n om iets z innigs te sc hrij ven. Dat gebeurt daarna dan ook ni et mee r.
Maasbac h ontde kt nam e lijk een gewc ldi g gehe im: vrouwe lijk e woord en en manne lijke
woorden ne uke n met elkaa r en d.aaruit ont staat
stijl. De o nzijdige woorden z ijn de homo 's e n
les biennes. e n de adj ecti eve n vormen de viagra
va n de taa l. Wi e dit leuk vindt e n sa tiri sch geslaagd, moet de verhalenbundel kopen. Maar
aa n mij is zo iets ni et besteed.
Gelukkig z ijn de overige vijf verlwl en min der tenenkromm end. Hel ee rste verhaal. ' De talis man', vertelt ove r ee n kan sarme, werk loze
C uraçaose jongeman di e op zijn geboort e-e iland met justiti e in aanraking kom!. Als de
A ntilli aa nse regerin g de kuns t afk ijkt van Fide l
Casu·o , di e de deur voor a ll e on ge wens te eJeme nte n op Cuba wage nwijd openzette naar de
Verenigde Staten. migree rt hoofdpe rsoo n
Carlos met de Anti Il e nstroom mce naar he t moederland . Maar ook daar raakt hij door e ige n onnoze lhe id in just itië le prob leme n,
Het langste verhaa l van de bunde l. ' Deza ngvoge l'. is het aardigste. Ee n C uraçaose man
hee n z ijn le vensgezellin neerges toke n o mdat
deze zijn za ngvoge ltje verkocht hee n. Di e
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rcpnwng ge le bt.:k wa!o. nu ne l hCl gc\V~a nli e mid dèl waa n nee dt.: man dach t z ij n hossc ll even te
kunn en onts tijgen. He t vt.: rh~wl sc hels t e~ n aardig beeld va n de kansarme migrant ell dien s onmacht om in ut.: Nt.:de rland se Ill aa tsc: happi j tc
integrerc n.
In eC Il voorwoord sc hrijn Don Walthe r
Donner nog.a l ve ronge lijk\ over zij n geb rek aan
SIl C:CCS bij eh: IC/t.:rsmassa en Dverdc laat ste prijs
dic h ij voo r dcl.c verha len kreeg toe n hij ze ter
ge legenheid van cen sc hrij t'wedstrijd voor al locht onen inslu unJe. Voorlopig moeten we echter ~ nn~taleren dat Donllcr~ sc hrijfd rang grot a
is dan I. ij n litcrair\! tal cnt. K w~lIltil e il betekcnt
ni ct a Ulomat isl' h kwa litei t.
Wim Rut ge rs
.10/111 H de Ilve, Geloof, hoop ell liefde, Schoor!:

Uilgel'e/'i) COlf.lelTe 2002, ISBN
0,1791'/1 .. l'/'i).I' €/4,00,

90-5429-/5~-

GeI()(~t: hoof} l"lIlilJde is c\! n hi stori sc he !'Onwn
overdt.: vesli gin g van de Jode n in Suriname. Het
ve rhaal is gehast.!t.! rd o p hi storische rei ten en gebeurtenisscn en spee lt zich af tu ssen 1600 en
1700. De titel van het bock loop t als ee n rode
dn.wd door hl:t verha al heen.
Het ve rhaal Ik:g int in Po rtu gal. in Je stad
Li ssabon . Da vid e n Maria Hc lcna z ijn ve rlie fd
op .... lk aarcn l.i(, 11 elkaar in het ge he im. Al s Da vid
Maria HeJcna te n hu wc lijk hcef! gevraagd. beg illlien de prob lemen voo r David. Maria He leml
is killholick e n Da vid t.! n l ijn familie zijn Joods.
hoewe l/.ijn farnilil.! het JoodS-lijn heeft ge probeerd te verbloell'lcn door zich als katholieken
v{)or te doell. Van dit deel van het boek v ind ik uat
de schrijver te vee l uitl egt. terw ijl duidelijk is
wa t wordt bedoeld. Eell voorbee ld hi erva n is de
(hij g,.\!l\uc) p ~\l crb ij dt.: biecht va n Maria He len<1.
Da vid wordt opgt.! pakl en op ee n naargeesti ge mani e r word t beschreven hoe Da v id wordt
gemarte ld . Hij moet bekcnnen ofhij Joods is of
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ni e t. Door dele gc bclIrtcnis!-e n bes luit en ue
oude rs c.!11 broer va n Da vid Ic vluc hte n, en wel
naar Ams te rdam .
In Amste rd am g:wt het jaren goed mei dc
fam ilie. maar al!- ,-oon E ll1allllc l vrage n begint Ic
stellen over he t ge loof krijgl hij ee n straf opgelegd dool' de JmKlse Kerkenraad . Wedero m bes lui t he t ge/.in weg tc g aan . dilllwal naar Rec ifc
in Brazili l;. De boottocht naa r Reci fe is ind ruk wek kend en mooi om te leze n. Tijde ns deze
bootlot:ht raakt Ema nu e l verwi kke ld in een
li efJ e:-.rc latie tu ssen Donna e n Sara.
In Recifc aa nge kome n wo rdt kenni s gemaakt met de s laven en de s la ven hande l. Emanuel en l ijn o ud ers bouwen een leve n o p in
Rec ife. O nde rtu sse n o n\mo~tt e hij in Rec ife regcl mat ig I.ij n twce ge liefden di e hij o p de boo ttoc ht hadlcrt.:n kennen . Ten:-.lotte vroeg hij toch
Sara teil hu we lijk .
Na ve rloop va n tijd bes lote n oo k zij weer
weg tc: trekke n naar ee n and er land. Dit Ill et
name vanwegc dc ja loezie va n de ni ct-Jood se
Neue rland~rs. Ema nuel e n Sara nam e n niJm en
ook Anila mee. de nog zecr jonge s lavin . waar
Emanu e l ee n ve rho udin g mee hee rt. De keuze
van het land was Suri name geworde n. Na aa nkomst bOll\vden lij ook daar in .lodensavanne
wee r ee n leve n op door ee n s uik erplantage te
beginn en.
Hi erna begint deel twee va n hel boek. In dee l
twee wo rde n duidelijk meel' fei le n e n data van
gebe urt eni sse n genoemd dan in he l ee rste dee l.
zoa ls bijvoorbeeld in 1667 de verove ring va n
S urilli.lnte van de Zee uwen op de Engelse n door
Abra ham Cr ijnssen. Het komt vree md ove r dat
Emanuel de le gevec ht en va n nab ij meernaakI.
Ook wo rdt zeer uit gebreid dc koms t va n Van
SOllll11elsdijck besc hreven. Ee n leuk e vond sl
va n cle sl.: hrij ver is 0 111 Emanuel goede vrienden
va n Van SOJllll1elsdijck te lat en wo rde n, zodat
Van SOl11l11clsdijck een personage word! en ni e t
ee n hi stori sc h figuur die en IHlS.Wllt word t genoemd.
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De sc hrij ve r heeft deze vriendsc hap onder
meer op de vo lgende w ij ze beschreven. Ema-

nu e l moest aan Van Sommc lsdijc k uitl eg geve n
over hel Joodse paasfeest. In deze uitl eg ve rte lt
Emanue l dar de Jode n tot sla ve n we rde n gemaakt doo r de farao en het leven van de Joden

moeilijk en onhoudbaar we rd . Ee n ' mooi e' tegenstelling mei de Indi aan se en uil AfrikH komende slaven die in die lijd leerden in Suriname.

Gouve rn eur Van Somrnclsdijck krijgt in het
bock hee l wat gespreksstof toebedeeld. Dat i s
op zit: h inlCrCSSi.lJlI. maar aan de andere k ant is
ditlangdradi gc ll ven vac htj e dit in hel boc k ni et

meer na deel één te hebben gelezen. Van Sommclsdij ck ve rl e it wal hij heeft meegemaakt loen
hij naar Suriname was getrokk en. Na de moord
op de gouverneur loopt het verhaal te n einde.
Voor de Joden in Suriname was het leven in
di e pe riode vrij goed . Z ij konde n hun ge loof belijden en hoe fde n dit ni et sti e kem te doen. Zij
hadden de ze lfde rechten en pli chten al s de an dere inwoners van Suriname (op de slaven na
natuurlijk) in tege nstellin g tot vooral Portugal.
Ondank s de ve le liefdesperikelen en deel
twee, waarin behoorlijk wordt uitgewe id door
Van So mme Jsdijck . vind ik het uite inde lijk een
inte ressant en moo i boe k. Johl1 H. de Bye weel
op cen spreke nd e wij ze de tijd tc doe n herl even
van ho nde rde n j arc n ge lede n. Tcvcnsschets t hij
ni et alleen van de Jocle n ee n beeld. maar ook van
het gewone alledaagse leven va n toen. Hi e rin
zijn veel dingen van nu herke nbaar, zoals de
mnmpieren e n bij voorbee ld het bruine wat er
van de Surinameri vie r. Maar oo k din gen uil geschiedeni sboe ke n. zoal s bijvoorbeeld het ete n
van ci tru svruc hte n lege n scheurbuik . Te n aan zi e n van de Jode n krij gt de leze r een beeld van
hel lood se ge loof. di verse ge bruike n en waarden en normen. Ook besef je na hel lezen van dil
boek wal ee n opgave hel re ize n in di e tijd niet
moet zijn ge weest zonde r de moderne ' vli egendc ' tec hni eke n va n nu .
Ram o na Sti gter

ROJ1 Ramt/in. Arisillgform Bondage: A History
of Ille Illdo-Caribbeall People. Lol/del/: l.B.
Tal/ris PI/bh.vli ers 2000. ISBN I 86064 297 7.

387 pp.
Dil boe k gaal o ver de gesc hi ede ni s van de
Hind ostanen in Gu yana, Trinidad. Jamaica Suriname. Guad e lo upe e n Ma rtiniqu e. Da<lrnaast
besteedt het éé nm aa l ko rt aa ndacht .aan de SilUii ti e in G renad a e n C uba. De aute ur - ze lf een
Hindostaan - is biograM, hislori cus en ro manschrij ver. Hij is aan het e inde va n de jaren negen/ ig gepromo veerd i n de lett eren aan de
Unillersiry of Lo m/mI.
De schrij ve r vert e lt eer~ t hoe de sla vernij in
Groot- Britannië werd afgeschaft e n hoe :iJ'ko rl
daa rna ee n beweg ing opk wa m voo r ee n he rste l
van ee n andere ' mildere ' vorm van sla vernij . cic
co ntractarbei d. Op 5 mei 1838 arri vee rde het
ee rsle schip met Brits- Indisc he immig rante n in
de Caraïben. in Georgeto wn in Brits-Gu ya na.
Opva ll end is dat zowe l in Brits-Guyana al s later
in Trinidad e n Suriname vrij sne l na a.ankom st
bij de contrac tante n zo' n grote weerstand tege n
de cO lltrac tarbe id o nl sto nd dat de aanvoer van
ni euwe arbeiders werd stopgezet. Maar in all e
ge vall en we rd di e na ee n aantal jaren weer hervat. Toc h bleef de situat ie voo r dc co nlractarbe iders moe ilij k. Hel aa rdi ge van Ramdins
besc hrij vin g is dal hij met Ila me in de eerste he l ft
van zijn boe k ook aandachl sche nkt aan de lo tgevalle n V.lIl enk ele indi vidue le Hindostanell .
De contrac t arbe ide rs moeste n lange dage n
make n va n te nmin ste 9 uur en zwaar werk verri cht e n. Dik w ijls was het voedsel en de medi sc he zorg slecht. Vandaar dat er van tijd to t tijd
stakin ge n ware n e n een enkele keer le idde dil
ze lfs tot een o pstand waarbij dode n vie le n, Één
derde Vtlll de co ntl'actarbeiders keerde te rug,
vooral vrouwen e n kinderen. De meesten bouwde n in India wee r ee n ni euw le ven op. De and ere n bleven in De West. Z ij vormden een ni e uwe
stam naas t ci c C reo len en de Eu ropeane n. Hun
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leve n g ing ee n ni e uw e fase in, waarin o pni c uw
strijd ge leve rd ITloest word e n.
De aut e ur we kt de indruk dat behal ve de acli es van Mah ;i!11liJ G::indhî e n and ere Indiase
nationalist en in India vooral oo k I'ict'- m y
Hardin ge ee n doorslaggeve nde rol hee ft ges pee ld in de uit e inde lijk e bes li ss ing van de regerin g van Brits- Indi ë 0 111 ee n e inde te mak e n aan
de co ntnH.: tarbe ici . Ee n probl ee m w as echt e r dal
Jam es Mc Neil1 e n C hirnm an Lal. di e in 19 15 in
opdrac ht va n d e Brit s- Indi sc he rege rin g in de
C araïben onde rzoe k hadd en ve rri cht. het toe n
vige re nd e systee m V~lI1 contractarbe id ni e t verkee rd vond en en ze lfs p le in e n voor ee n voortzettin g van de contractarbe id . In 191 5 was de
In dia se politie k ec ht er voor de afsc haffin g van
contractarbeid . In dat jaar kwam C. F. Andre ws.
ee n goede vriend van GÜndhi. di e e ve nee ns
doo r I'ict'- m y Hardinge op ond erzoek uit gestuurd wa s. lo t dc co nclu s ie dat het ond e rzoe k
van Mc Ne ill e n LHI ni e t di ep ge noeg wa s gegaan . Hct g ing o m de mani er waarop ove r de
contractarbe id ers ges prok e n we rd. nam e lijk
alsof Lij vee waren. Dat ty pee rde de o nm e nse lij kh e id vun het sys tee m. Met het arg ume nt
dat contractarbe id ee n systee m van dwan g was
e n we ini g vcrsçhiltl e va n s lavc llIij llt:ed
Hardinge ccn be roe p o p de Brit se rege rin g in
Londe n het sys tee m afre sc halle n. In 191 7 werd
de rekrut e rin g van co nt rJctarbe id ers in In dia
ges taakt. In 1919 kwam ee n e ind e aan dc
cOlltractarbe id in Brit .. -Gu y an a e n in 1920 waren all e contractarbe ide r:-; vrij .
De auteur ve rt e lt ve rvol ge ns V:ln de strijd di e
de Hindos tane n in hun ni e uw e Caraïbisc he vaderland moeste n voe ren voor erk enning en voor
ee n vol waardi g staat sburgerschap. Na de onafhank e lijkh e id kregen zij Ie maken met het ra c isme van ee n o ve rhe id ge le id door po liti c i van
Arrikaan se afkom st. Deze po litici ko nde nlllak ke lijk de wee rstand van het Creoolse seg ment
van de bevo lking mobili se ren tege no ve r de
Hindos tane n. Toc h zijn er zowe l in Trinidad al s
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in Gu yana pe riode n van sam e nw erkin g tu sse n
C reo len e n Hindo stan e n geweest. In Trinidad
o nt stond di e sam e nw erkin g in de j<.lren derti g
toe n arbe ide rs V~1I1 C reoo lse e n Hindo s1aanse
afkom st hon ge rmarsc n hi e ld e n. In GU )' <.lIl<l was
er sa menwe rk i ng i n de aanl oo p IHwr de st rijd 0111
de o nalhank elijkhe id . Maar in be id e land en \Va s
het 1:0 dat de C reol e n aan dc macht waren op het
tijd sti p dat het land politie ke o natlHlI1k e lijkhe id
ben.: ikt e. Suri nam e is hi e r dc g un sti ge uit zo nd erin g , omdat in dit land o nuank s de e tni sc he
tegenste llin ge n di e ook hi er aanwezig waren en
aan ge wakke rd we rd e n jare nlang is samengewe rkt. De oorzaak daar van was de Nede rl and se
ac ht erg rond van dew staat. Daardoor ware n de
van oors prong e tni sc he partije n mee r ge ne igd
om co a liti es aan te g aan , zodat all e be volkings g roepe n ee n plaats kregen in de reg erin g.
In dc studi e gaat he t voora l over Trinidad .
Gu yan a staat op de tw ee de plaat s en Jamai ca,
Suriname e n Guad e loupe han ge n er ee n bee tje
bij . Ov er de s ituati e op Trinid ad is blijkbaar het
mees te mat eriaal beschikbaar. Het boek V~1I1
Ramdin is nam c lijk mce r ee n same nvall c nd
o ve rzicht van wat ee rd er ge publi cee rd is dan
een studi e waarin de res ultat e n van ni euw on lkrt.:ue k word en ge prese nt ee rd. Het ni e uwe is
de Caraïbi sc he o pt ie k van dc sc hrij vc r Daardoor
komt ee n aantal zak e n bete r lOt I. ijn recht dan bij
and ere aut e urs. Ee n voorbee ld is het gegev en
dat er tu sse n de Britse koloni ën be hoorlijk wiJl
onde rlin g ve rkee r van Hindostan e n was, en da n
7.c ker oo k tu sse n Brit s- Gu yana e n Suriname.
Dat worut imm ers noga l ee ns olltke nd.
Hee l int e ress ant is in dit ve rband de pass age
di e de aut eur aanhaalt uit hel rapport dat James
McNe ill e n Chil11lllan Lal maakt e n voor de rege ring van India. Zij me lde n d at zich in 19 15
2000 Hind os tan e n uit Brits- Guyana als kol o ni st
e n rij st ve rbouwe r vesti gde n in Suriname. terwijl ee n groo t aantal Hindo staan se plantage- arbe id ers van Suriname naar Brits- Gu yana vertrok . Dc con c lu s ie van Mc Ne ill en Lil was ver-

368

Recensies

hij over bepaalde onderwerpen in het ene land

me ldt hij dat er in 1996 algemene ve rki ezi nge n
waren in Trinidad & Tobago. te rwijl deze plaatsvo nden in 1995. Een andere slordi g he id is dat
h ij eerder spree kt ove r prillle lIIil/ister Lachman
van Suriname. Ierwij l hij later laat 7.icn dat hij
hee l goed weet dal Lachmon parlemc nt svoorzitter was e n dat ee n a nde re Hindostaan
presi dent va n Suriname werd. Verder wordt het
boek ontsierd door nogal wal herh alin ge n.
vooral in de beschrijvingen van Trinidad .
M artiniqu e en Guadeloupc. Ee n stnlkkere oplel
had het werk goed gedaan .
Toch denk ik dat Rail R'1Jlldin ee n stan dam'dwerk geschreve n heeft, ee n goed begin
voor iede ree n die zich wil ve rdi e pen in de geschied eni s van de Hindosta ncn in Suriname,
omdat doo r zijn optiek het brede verbano/<In
het Hindostaan se seg ment va n Surinames bevolking aan hel li c ht ko mt.

wel iets kan me lde n, terwijl e r over dat ze lfde
onderwerp i n een ander land n iets wordt meege-

Freek L. Bakker

volgens dat wanneer Suriname de regelingen
van Brits-Guyana overnam voorde plantages en
Brits-Guyana de politiek van koloni satie van
Suriname zou overnemen, beide ko lonies

lOl

bloei zouden kom en. McNeill en Lal waren zoal s eerd er gemeld - uiteindelijk voor een
voorlz.etting van hel systeem va n co ntracI -

arbe id. In 1921 bestond 8% van de Hind ostaan se bevolkin gsgroep uil immigranten uil
Brit s-Guyana ( p. 175) . Maar ve rde r gee ft de beschrijving van Rallldin de indruk dat de situati e

in Suriname nauwelijk s anders was dan in
Triniclad en Brits-Guyana.
Zoal s ee rde r naar vore n ge bracht. is het boek
meer een samenvattend overzicht van wat eerder gepub li ceerd is dan een studi e gevuld l11et de
resultaten van nieuw onderzoek. Dat is tege lijk
ook het probleem van dit werk. Dat bete kent dat

deeld. In een andere geval, bijvoorbeeld in zijn
besc hrijvin g van de hindoe relî gie in Brits-G uyana. vult Ramdin de besc hikbare informatie
aan met re sultaten van studies over Trinidad .
Bovendien lijkt het er op dat de auteur ge ruim e
tijd aan dit boe k ge werkt heeft e n dat voo ral het
laatste gedee lt e over Trinidad late r is gesc hreve n dan ee rdere dele n van he t boek. Want nadal
hij eerder heeft geschreven dat Tr;nidad nog
nimm er een Hindoslaan s staatshoofd of een
Hindostaan se mini ster-pres id ent heeft ge had.

vertelt hij zelf op p. 320 en 32 1 dat Basdeo
Panday op dil eiland de eerste Hindostaan se
prime mini.Her wordt. OnderlUssen was de
Hindostaan Nur Hasanali van 1987101 1997 presiden l van Trinidad & Tobago. Maar dat meJdt
Ramdin helemaal nergen s. De aut e ur heeft
blijkbaar aan het ei nd e nagelaten om te cont roleren ofalJe inform at ie in zijn boek strookte met
de situatie van het mom e nt dat hij zijn manu sc ript bij de uitgever inleverde. Dat is behoorlijk
s lordi g. Helaas z ijn er mee r s lordi g hede n. Zo

Cilndan;. Huis vall as, Haarlem: 111 de kl/ipscheer 2002. ISBN 90 6265 534 3. /08 "p .. prijs

€ /2,95.
Dit boek besc hrijft de re is van All1clia. een
Hindostaan se vrouw uil Nederland. naar het
hui s waar z ij vrocger woonde in ee n van de di stri c ten van Suriname. Tot haar ve rbaz in g o nl dek t ze dal daar nu Senorita woont, destijd s haar
jeugdvri endin . Senorita is in Suriname achtergeb leven, toen Amelia met haar vader en moede r naar Nederland vertrok. Toen blee f ook de
áji achter, de grootmoede r van haar jeugdvriendin. De vriendschap wordt vernieuwd en
ook de relati e met dji wordt verni e uwd. Tege lijkertijd leiden deze vernieuwingen tol ee n ree ks
van pijnlijke olltdekkingen over Amelia's
ouders e n over haar e ige n re lati e lOt de zoo n di e
Senorita heeft gekrege n van de Hindostaa nse
man di e e lk jaar uit Nederland kwam en de he le
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maand juli hij haar woo nd e 0111 dan weer naar
Nèdcrland terug te keren. Deze Illan zorgde er
ook voor dat Scfiorita e n haar zoo n altijd vo {ooendè te eten hadden. Langzamerhand ontdekt
Alllèlia don~ere plekkctl, die door haar va der
voor haar verborgen geho uJe n zij n. In diezelfde
lijd ec ht er komen o ude herinneringcn terug die
haar Illècr inzicht in de werkelijkheid hadden
kunnen geven wan nee r LC daarop was doorg,e g:w n. A lsAmelia aan het ci nd e van het bOèk naar
Ncderland terug keert. heeft zij niet alleen een
nieuw inlicht in haar familie gekregen. maar
heeft ze ook een andere houding aangenomen
tegenover haar eigen leve n.
Hoewe l klein, is Huis 1'{l1I (IS ee n ec hte psychologische roman. De roman is knap geschreve n, omdat de seh rijfst ere r niet voor tentgde in st
open Iijk in te gaa n op dc vooroordelen waanYlee
een vrouw als Seilorita te mak e n krijgt. Als
vrouw, die ni e t ge trouwd is en toch ec n kind
hl!e fl , is lij in dc Hindostaanse wereld van Suriname in een isoleml:nt terec ht gekomen. Haar
zoon hee ft gCèn vricndj~s. Heel knap beschr ijft
C,llldani vervo lgens hoe dat als gevo lg van de
boodschap dal de man die jaarlijks bij haar
kwam overleden is ve rand crt. Ondertussen weet
de auteur te vuo rkom en dat Amclia, de ik -Iïguur
in de roman, boven haar jeugdvriendin komt tc
staan. Beiden zittcn gevangen in hel web vall
een man, Allle lia in dat v<l n haar vader. Sefiorita
in dat van de vader van haar zoo n. Beiden zijn
door dat web in hun o ntwikke lin g blijven sti lstaan . De liefde die zij ontvangcn hebbe n heeft
I.cke rh eid gebracht. maar tegelijk de verde re
groei va n hun persoonlijkheid geb lokkee rd.
Op de achterflap van heLboek staat over de
<\uteurde volgende uitspraak He il a Haasse: ' Zij
hee ft het tal ent é n J e ambitie én de ve rhaalslOf
0111 ee n van de grote n van de Smimli.UTISC lit era~
tuur tl! worden!'. Na C:llldani's eerste roman,
Gude beklJ"dell, zo u ik dat grote woorden hebben gevonde n. Maar nu denk ik dal de kans bcstaat H~l1a Haasse gelijk za l krijgen, hoewe l de
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nadruk \vel blijft li ggen op h ~t 'wnrlkn·. Hct
kOl11t cr aan, Illaar Cünda ni is er nog ni~1. Toch
heeft ze mct Hl/is 1'{///{/SCCJl mooi boek gc~chrc
ven.
Freek L. Bakker

Pitol/ \'UII IJUck (red.), Suriname. Thl EL'Ol1omy, I~rosflecls for SlI.\'taÎllnble IJeve/o/Jlllellt,
KillgslfJl/: hili I?tIII(IJe Pllhli .~/1ers 2UOI. ISBN
J

976-637-058-2,353 PI',

In SI/rill(/II/c. Tlu EcO/wllly.
J

Pm.\'fJec/~·

pJI"

Suslflil/uble De\'e/0plllel/l wordt de balans opge maakt van het sociaa l-eco nomi :-.ch belcid in
Surinamc in de jaren ne gen ti g van de vorige
ee uw. De sa menst e ll e r. Pitou van Dijck, is verbonden aan het Cellll"/llll I'oor SUil/ie ell J)OCli lI1elllatie 1'(/11 LmÜlJs Amerika (CEDLA) va n dc
universiteit van Amstcrdam. Hij was in 1997 en
191)1) gastdocent aan de Ant()Il clè Kom Universite it in Suriname. Deze bundel is hct resultaat
V~lJl dit gas tdocc lltsc hap e n ee n workshop op het
IIIS/iul1e qj'Socia/ Sliulies ( ISS) in Den Haag in
mei 1999 over dc Surinaamse econonlic, De bijdragen zijn onder meer van de hand va n spec ia li sten op het terre in v<ln de Surinaalllse economi e vc rbonde n aan hel Int ernationa le Monetaire
Fonds (IMF). de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank ( I DB) e n Nederlandse univ ersi teit en.
Wie de Surinaarnse econo mi e dc afgelope n
deccnnia overziet. ontkomt niet aan de indruk
dm de geschiedèn is z ic h in Suri name Iij kt IC he rhalen. In cle jaren lachl ig en begi n jaren nege nti g
maakt c Suriname een sociaal -economische cri s is door hetgeen onder meer ~alllenl1ing met dc
slO p/.ct tin g van de Nederlandse ontwikkelingshulp e n een sche rpe daling V~1I1 de alullliniulTl prij zc n op de wereldmarkt. De cerstè rege rin gVenetiaan (199 1- \996) boek te op economisch
terrei n in de ee rst e he lft van de jaren negentig
e ni g succes door de uit voe rin g van ee n struclu-
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ree l aa npa ss ingsprog ramma . Z ij kon in v ierjaar
lijd een s luit ende begrotin g prese nte re n, de intl atie e n w isse lkoe rs stabili se re n en boge n op
een flink e hoeveel heid aan goud en bui tenland se va lula in de staatskas. De ge rea li see rde mon etaire stabilit e it was ec hter kun stmati g e n niet het gevo lg van prodllctie. Daarnaa st was de le regerin g ni et in staat 0 111 de soc ia le ge vo lgen va n het aanpassingsprogramma
op te vange n. Mei het aantreden va n de regerin g- Wijde nbosc h ( 1996-2000) kwam de economie va n S uriname in een vrij e valt crec ht. In

plaau; van het succesvolle begrotingsbeleid va n
de voorgaande rege ring voort te zett e n, gaf de
regerin g- Wijdenbosc h onge bre ide ld geld uit.
Het begrotingstekort werd vo ll edi g mon etair
ge finan c ierd met als gevo lg ee n torenhoge in nati e . het stij gen va n de wi sse lkoers, de stagna ti e van de economisc he groe i. Bedroeg in 1990
de wisse lkoers voor de Amerikaanse dollar op
de Surinaamse ' Wal1 S treel' Ide ge hant eerde
wi sse lk oerse n door ge ldwisse laa rs op de centrale markt in Paramaribol nog 14.6 Sj; in 1999
wa s deze inmidd els gestegen naar 1.25 1 Sf S uri name was prakti sc h fai 11 iel e n be hoorde sa men
Jll et Haïti to l ee n va n de arm ste !ande n o p hel
wes te lijk halfrond . In Jlle i 1999 g inge n tiendui ze nden de straM o p om te protestere n tegen de
soc ia legevo lge n va n het d esastreuze finan c iee leconomi sc h be le id van de regerin g.
Anno 2002 zie n weee n herha ling va n de o ntwikkelinge n in de jaren nege nti g. Er is nauwelijks sprake va n produ cti e . S uriname importeert
mee r dan het exporteert e n de overhe id blijkt
ni et in staat parastatal e bedrijv en adequaat te
managen. In een de.rge lijke economi e kan gee n
enke le munt stabi e l blijven. De gevo lgen zijn
dan ook: een o p ho l geslagen wi sselkoers,
staki ngsdreig in gen, Onl cvred en vakorgani sati es. onvoorspelbare prij sscho mm e lingen e n
toe neme nde onl ev rcdenh e id ond er de bevolkin g. Hct is alsof po liti c i gee n le ring hebbe n
ge trokk en uil fout e n uit het verlede n.

T he ma's in deze bund e l zijn cl e mac ro-ecc)nomische o nt wikke lin ge n. ci c inflatie, de vooruitzicht en in de toekomst. wt:.rkge lcgenhc id . armoede e n inkome nsve rde lin g . soc ia le po liti e k.
eco nomi sche kan sen bij tropi sc h bosbeheer en
regio na le economi sc he integ rati e. In ee n afs lui te nd hoo fdstuk wo rd en de vooruit zic ht en voor
ee n duurza me o nlwikk e ling in de nabij e toeko mst geschetst. In de d iverse hoofd stukke n
worde n ook aanbeve lin ge n op soc iaal -eco nomisc h terrein gedaan.
Kenne rs va n de S urinaam se economi e. o f z ij
di e z ich beroepshalve hi ermee bezig houden.
zullen in deze studi e nauwelijks ni euwe feile n
en in zicht en tege nk o me n. De mee rwaarde van
deze studi e zie ik primair in het bundele n va n de
dive rse aspecte n va n de Surinaamse eco nomi e
di e ee rder onde rwe rp waren in di ve rse rappo rte n va n het IM F en de IDB .
N iet alle bijdrage n in deze bunde l munten uil
door l1un leesbaa rhe id . Veel eco nomi sc h spec iali sten werkzaam binn en fin anc ië le in s te llin ge n
al s hel IMF en de lOB producere n over het al gemeen nota's en rafJporten di e bestemd zijn voor
hun co ll ega-economen. Zo zijn er in deze bun del 2 bijdrage n opgenom en (hoofd stuk 4 hand elend over de hoge intl ali e e n hoofds tuk 5 handele nd over vooruit ziclllen in de toeko mst) waa r
voor nie t-eco nome n geen doork o me n aan is. In
hoofdstuk 5 is ee n appendi x van maar li efs! 7
pag ina's opge nome n met all erl ei eco no mi sche
formu les en berekeningen. Van be ide hoofdstukke n kan wo rde n geste ld dat zij de
leesbaarheid voor ee n breed geïnt eres seerd pu bliek bes li s! niet ve rgrote n, tenz ij deze bunde l
primair bedoe ld is voor spec iali sten.
Een belan grijke om iss ie in deze bundel vind
ik de afwez igheid va n ee n bijdrage over bestuurlijk e (in )co mpetemi e, good gove mance e n
een doo rd achte o ntw ikke lin gsv is ie in Suriname. De oo rzaa k va n de s lec ht e soc iaal-eco nomi sc he situ ati e in Suri name li gt eerd er hi er dan
in de macro-eco no mi sche s ituatie. Indi cat ie f in
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dÎt ve rband is de situatÎ e in de rij st- en
bac ove nscelOr. De agrari sc he sector wordt in
S uriname ni ct ge tei:.; tcrd door natuurrampen,
maa r drc igt doo r mismamlgcllll:llt ten o nder te
gaan.
Ondank.>. deze kriti ekpunt en biedt de bundel
een gedege n overzicht van het soc.: i a~ l -eco n o l1li 
sc he beleid in het afge lopen decennium in Suriname. De in de di ve rse hoofd stukken opge nomen anal yses en aa nbevelinge n bi t.:den hopelij k
be leidsmakers en politic i in Surin ame goede
hand va tt cn 0 111 het eco nomi sc he roer om te
gooien. Maar mi ssc hi en ben ik in dit opzicht al
tc optimi sti sc h.
Hans Ramsoedh

M i r WerJII/ftll . No Sell ow. /Je !JOIJldl,riserillg
vall eell subcultuur. AI/Iste rdall/ : Aksmlf 2002.
ISBN 90 52óIJ 0·12 2,38 1 PI' .. € 22,00,

In deze handelsediti e van haar proefsc hrift onderzoekt Mil' Werlllulh het proces van poplll~ri se rin g van hiphop in Nederl and en GrootBrittanni ë: \'0I 1 IIl/de lgrolilld-s ubcultuu r tot
11 /(/ i li S ! l"("wlI-pope uit u ur. Onder 11/[[ i II S l re[{/1/ il/g
moe t word en verstaan ee n toename in popul ari teit va n de subcultuur.
Hiphop. aan va nk elijk besc houwd <l Is ee n
grappi g bij ve r:o:chijn se l va n di scomu ziek en een
rage di e gee n lang leve n besc horcn lee k te zijn.
bes taat sinds de j ~ re n ze venti g als ee n ni ~ lI we
Illuziekstromin g binncn de pupmuziek en kenmerkt zich door ee n bepaalde stijl : rap. dj -ing.
breakdal1l:ing. graffiti . ee n eigc n taal. ee n bepaalde uit erlijke stijl en kwa lite itsop vauin gen.
Door de bij pa s~e ndc leefstijl (kl edin g. taal.
dan s. gedra g) en de maatsc happe lijke positi e
van de hiphoppers en hun fans wordt hiphop tot
ee n subcultuur ge rekend.
Hiphop als subcultuur kent ee n krachti ge
stijlmctat'oor waarin duidelijke opvattin ge n
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ove r etni citeit. sekseverh oudin ge n en afwijkend gedra g worden uit gedrukt. Deze lllu l.iek
en subcultuur worden door de bllitenwa<.: ht gcz. ien al s ce n seksisti sc he l:1l gewe lddadi ge
zwartc cultuur vo l mac hismo. De vem nd erste lde re lati es tu sse n zwarte etni citeit en geweldebclig gedrag hebhen in ni et onbelangrij ke
mille lange tijd de veelal negatieve beeld vorIlling Over hiph op bcpaal d. Beri chten in de media ove r bijvoorbt.:c ld cic va n moord ve rdacht e
Amerikaanse rappe r Snoop Doggy. de gcwe ldebdige dood va n cc n aantal rappers daar. Vn ) lI W onvri end elijke o f seksisti sc he hiphop en gewelddadi ge raps (gan gs terraps) hebben dit
bee ld ve rd er vc rsterkt. Maar sedert eind jaren
nege nt ig is hiph op de subcu Iturele status ont stege n en inlllidLie ls big bu siness gewo rd en. De
mainstrea ming v<.tn hiphop hee rt ec hter ni ct gcleid tot ee n verd wijning viln di e subcultuur en
ee n verli es vaJl subculture le \Va arden: main strearn rap cn hardcore hiph op bcslaan nog
steeds in re d c lij~ e harmoni e naas t elkaar.
Inmiddels wo rdt hiphop in de Vereni gdc
Staten gezien als de meest do minante vorm van
I.wa rt c cultuur. Ook in Eu ro pa vormen Iwa rt e
jonge rcn met ee n A fm-Caribi sc he of A rri kaanse
achtergro nd de voorhoede binnen de hiphopsce ne. In Nederland zijn het Illet name Suri naams-C reoolse j onge ren di e ce n belangrijk e
stempe l hebben gedrukt op hiphop. Hiphop is
nie t all ee n populair bij jonge ren met ee n ArroCarabi sche afk o mst. maar oo k ond er and ere al lochtone jongeren in Nederland . Z ij is daarmee
ook ee n uitin g geworden van ee n zwart ct..'lIltuur
in politieke zin : hiphop als ex pressie va n al loc ht one jongeren. Mee r d"JIl voo r autochtone
jonge ren is Illuziek voor zwart e jonge ren ee n
ve hikel 0 111 hun etnische identiteit uit te drage n.
of daar iets weze nlijks in tc herk enn en dat bijdra ag t aan hun etnische helev ing. De sc hattin g
is dat in Nederland enke le hond erd en iJlllateurbaneIs bestaan waarvan enk ele ti entallen
profess ionee l door hel le ve n gaan. MirWcrmuth
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besc houwt hClmuken van hiphop in Nederland
als ee n typi sc h voorbee ld van alloc htoo n o nderne mersc hap. dit in tege nste llin g l o t hel etni sch o ndern e mersc hap va n bij voorbee ld Suri naamse mu zikanten die zich met kaseko-mu-

zie k pr imair richten op de e ige n e tni sc he achte rban. De po pularise rin g van deze subcultuur aall
het e ind va n de jaren nege nt ig heeft ge le id tot de
adapf ati e va n hiph op bij ee n groot decl van hel
jonge re bl anke publiek waarm ee hiphop volgens de auteur een typ i sc he uiting van de hedendaagse multi culturele samenl ev in g genoemd
kan worden.

In deze studi e slaan vier as pec te n ce ntraa l.
Ten eerste dc actore n di e ee n rol spele n bij de
populari serin g van hiphop en hoe zij zich in dit
traj ect ond ersc heiden. Te n tweede de factoren
di e beperkend enlof bedreige nd zijn voo r de
populariserin g van hiphop. Ten derde de interac ti e tu ssen actoren en f~lc tore ll bij het populari seri ngslraject va n deze subcultuur. En ten vierde
de in vloed va n di e popul ari se rin g op de hiphop
subcultuur.
No Se/! OUI is opge bouwd rond ti en hoofd stukk en en di e kunnen weer in dri e delen worde n ge rubri ceerd . In het eerste deel (hoofd stuk
I . 2 en 3) bes preekt de auteur het th eoreti sc h
kader, de o nderzoeksopzet en het fenomee n hiphop. In hel laatste hoofd stuk va n dil deel bespree kt de au te ur de zeve n belangrijkste conce pten (kern beg rippen) di e ee n rol spelen in het
co mpl exe traj ec t van de popularisering va n de
hi phop-s ubcultuur: stijl. kwa liteit , etni citeit ,
sekseverholld inge n, afwijkend gedrag, nationale cultuur en populariteit. In deel 11 (hoofd stuk 4. 5 en 6) vo lgt een an alyse va n de pos itie
va n hiph op als subcultuur en als l1I a in strea11l cultuur voor de versc hillende actoren aa n de
hand van de eerd er ge noemde zeve n kern beg ri ppen. In hoofd stuk 4 worden de est heIischc en sociale producti e doo r arti esten behandeld . ln hoofdstuk 5 en 6 word en respec ti evelijk
de materi ële producti e (medi a. podi a, platen-

maatschappijen) en co nsumptieve praktijken
(medi age bruik. co ncerl & clubbezoek. kopen
van geluidsdrage rs et cetera ) van de fans besproke n. In deel 111 (hoofd stuk 7,8 en 9) worden
dri e casestudi es gepresenteerd : in hoofd stuk 7
hoe zoge naa mde trendsettende mu ziektijdschri ften (OOR in Nederland en New M /lsica l
Expres.\' in Enge land ) beri chten over hiphop. in
hoofd stu k 8 de beri cht gev ing in de medi a (muziek- en massa medi a) ove r hiphop al s s ubc ul ~
tuur en in hoofdstuk 9 de populariteit va n hiph op
in de hitparade. het laatste hoofdstuk ( 10) prese ntee rt de auteur een samenva uÎng en ~y n 
th ese.
Doordat de aut eur zich vooral focust op het
proces van IIwi nst reamiflR van de hiph op weet
je na lezing va n deze studi e nog steeds ni et wic
di e hiphoppers in Nederl and zijn : wa t is hun sociale ac htergrond en wie zijn hun fans. Dit is ee n
belangrijke omi ss ie. Ook op de voor de hand
liggende vraag in hoeverre blanke Nederlandse
hiphoppers mede een belangrijke impul s hebben gegeve n aa n de populariserin g van de hiphop in Nederl and wo rdt ni et ingegaan. Ondanks
deze kritiekpunt en is No Se/! Out ee n boeiend e
swdi e va n ee n (muiti )c ulturee l fenomee n ond er
zwarte e n blanke jo ngere n in Nederl and en
Groot-Brittanni ë. In ee n heldere en pretti g leesbare stijl besc hrijft de aut eur hoe etni citei t op
heel vee l ve rschillend e mani eren doorwe rkt in
de populariserin g va n hiph op en de onm ogelijkheid de grenzen lUssen de illfl envo r fd en 0 /1 tcrworJd va n subculturen te trekken als gevolg
van populari sering en inkapse ling door de
cultuurindustri e. Aan di e grenzen wo rdt vo lgens de autcur constant aan gesleurd en gesleuteld .

'n

Hans Ramsoedh
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BellilW Migge. SubHrate /1Ij1uellce ill the
Formatioll of 'he Suriuamese Plantal;OIl
Creole: A COJlsiderat;oll of Sociohistorical
Data mul Ullgui.\·tÏl: Da'" from Ndyuka alld
Cbe. CO!lfllllms: O!tio SWfe Disse rwfiol/ s il/
Lill g uisfi cs / 998. 378 PI'. Te besfelIelI I,io
i 1/ f ell C'f: 11 f fIJ :/11ill g. oh iOSf (f Ie. edl/l plI bI icuI iOllsl
disserrar iol/SI wwr ol/ge l'cer € / 8 (incl.
l'ersc l! epill ,!.!.skoSf(' Jl , /J el(/liJlg dIJ/I'. cll e{/" e).
Zo nd er éé n ac htti e nd e-ee uwse Sranan bron
o pc n te slaan. toch o ve rtui ge nd e uit sprak en
doe n o ve r hel ont staan e n het karakt er va n deze
taal. dat is wat Mi gge doel in dit En ge lswli ge
proefsc hrift , Dit lij kt we lhaast on voorste lbaar.
vand aar dat ik g raag ee rst wal a ~ll1da c ht bes teed
aan haar werk w ij Lc. voordat ik overga tOl ee n
hesprekin g van ee n dec l van de res ultat e n van
haar onderzoe k.
Op basis van ee n soc io- hi stori sch e analy se
VUil de de ill og rafi sc he sam enste llin g e n o nt w ikkc lin g van de Surinaamse bevolkin g in de
laatste he lft van dc zeventi end e ee uw e n de ee rste he in van de achtti e nde eeuw. co nc lud eert
Mi gge dat de voorl o pe r van het hede ndaa gs
Sranant o nga, hel Surinaams Plantage C reoo ls
(S pe) ontstaan moe t z ijn in dri e stadia ( 1650 1720). In het ee rste st "di lIlll ( I652 - 1679 ) sprakc n cic vanuit Wes t-Afrika ve rsc heepte s lave n
ee n soort En ge b met hun meeste rs e n opzicht e rs
op de boerde rij e n, di e toen no g voorn am elijk
van En ge lsc kol11<Jl"ware n. In het tweede stadium
(16 XO- 169-t., bre idd en de boe rde rij en zich uil to t
plantages c n we rde n er hoe lan ger hoe m ee r sla ve il versc hee pt naar Suriname. DeLe groot sc ha li ge plallta gc ~ warell slerk hi ë rarchi sc h gcorgani seen.l. waardoo r de aard e n de rege lill aa t van
hct c;onlact tu sse n ni euwe s la ve n c n hun Europese ha ze n ve r':lI1d crde . c ve nal s hel co n we t tu sse n s la vc n op verschillcm.le pos iti es. cn tu sse n
ni euwe cn oud e s lave n. Kortom. de ni e uwe s la ve n k e rde n de En ge lse voe rtaal ni et opdeJ;c lfde
manie r e n niet rn et hetze lfde res ultaat al s de s la -
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ve n in hCI voorg aand e stadiulll . HUil Afrik aan :-.e
moedc rtal e n hadde n een grol e re in vloed op hUil
va riant van de voe rta a l (he t S pe) d an hel En ge ls
van de ee rste ge ne rati e s la vc ll.
Het gaat hi er g rolC lld ecl s 0 11'1 G be-c lu stc rtal cn e n tal cn uit het Kik o ngo-c lu steLm<tarJc/.e
clusterin g bete ke nt nir.::t dal de s prekcrs van twee
lalen uit hct/,e lfde c lu ster e lkaar kunn en ve rstaan . He t Gbe. bijvoo rbee ld, bes ta at uit vijf
subc lu sters (Vhe. Ge il. Aja, Fo n. Pilta-Ph cra ) C Il
telt in to ta al 37 ve rsc hill e nd e tal e n. 111 hc t derd e
stadiulll (1695- 1720) steeg het ..!<Illtal Afrikane n
ten o pl. icht e VHIl het aant a l European en mind er
ex pl os ief. cn de tal e n van de ni euwe s la ve n wan:: n oo k ni et mce r LO versc hill end (ma ar ni el
ec ncJ ~ r~ ): on gevee r 70 l 7t, van deze s la ve n we rd
ve rsc hee pt uit ge bi eden waarGbe- tal cn we rde n
gespro ken. Voor he t spe in deLe peri mh: be te ke nde dil ee n grot ere in vloed van het G bc teil
k o~ t e van he t Kikon go. In dit stadium en iets
erna splits ten vi e r Marrolltal e n zich af van he l
spe, di e z ic h ve rvol ge ns zo nd er Europese in vloed in de binlle nl and e ll van S urinam e hc bbe n
olll w ikk e ld : het Aukaan s. hel Aluku - Bn lli . het
Paramak aan s en het Kw illti ( res p e~ ti cve lijk 0 11 geveer 17 10. 1720. 1720 e n 1740 ). Dcl.c ,tan
elkaar verwant e Marrontalc n worden Sill1lc n het
Nd Yllka ge noc lll cl. o md at /.e vanuit taal~undi g
oog punt ste rk o p e lkaar Iijk en (M igge hee ft del.e
aanduiding in rece nte publi ca ti es vervan ge n
door he t neutral e Ellstem M omol/ Crf!o le).
Doordat het Nd yuka / ic h toe n hee ft afgesc he idc n. hee ft het nu meer ori g in e le spe e ige nsc happe n dan het ve rn ederland ste hedendaagse
Sran an. Vandaar dat Migge vel don ch: rLoek he.e n
ve rri cht naar tw ee va n dC/.e Marronl cc ten in Su riname. hel Paralllakaans e n het Aukaan s.
Ve rv o lge ns prese ntee rt Mi ggc c:e n soc iohi sto ri sc he anal yse va n de dc mog rafi sche samenste llin g e n ontwikke lin g Vi.ln dc West-A fri kaan se ku st in di e pe ri ode. De s la ven we rd e n
voornam elijk ve rsc hec pt vanuit de aan zee ge lege n dc le n van Togo en Benin , e n het ge bied tCIl
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noorden van de Zaïre-rivier, de ku stgeb iede n
van Kon go, Zaïre en zuide lijk Gabon. Maar
werden daar drie eeuwe n ge lede n deze lfde tal e n
gesprok en als nu ? Migge besc hrijft hoe de voorouders van zowe l s lav en als handelclre n, di e ni et
oorspro nkelijk in deze geb iede n woonden, daar
te rechl gekomen zijn, e n hoe deze omzwervinge n als gevolg van oorlog e n volksverhuizingen
tol in de achttiende eeuw doorgingen. Ook besc hrijft Mi gge welke e tni sc he groepen betrokken waren bij de s la ven hande l. Omdat dc s lave n
meesta l krijgsgevangenen waren of behoorden
lot onderdrukte c lIlischc minderheden, bre ngt
Mi gge in kaart welke oorlogen zic h tussen
welke g roepen hebbe n afgespeeld. e n hoe d al de
machtsverhoudin gen {u ssen deze en und ere
groepe n in de reg io heeft beïnvloed. De etnoling uïsti sc he groepen die nu in het ku stgeb ied
van Benin leve n blijke n rec ht streeks verwant te
zijn aan de 'Surinaamse' s laven. Op basis van
deze hi s tori sc he gegevens heeft Mi gge ee n representatieve se lec ti e van Gbc-ta!en gemaa kt en
di e in Ben in onderzocht.
Vervolgens vergelijkt Mi gge in detail seri ë le
werkwoordconstruclies en co nstructi es me i en
zonder koppelwerkwoord om de overeenkomsten en verschillen lu sse n deze co nstructi es in
het Ndyuka en het Gbe bloot te legge n. Het aantal se mantisc he e n sy nt ac ti sc he overeenkomste n in de ge noemde constru cti es tu ssen beide
tal e n is talrijke r dan het aan lal ve rsc hill en. De
verschillen zij n ook ni et van di en aard, dat zede
veronde rste lde invloed V;:I f1 hel Cbe op het SPC
ontkrachten. Mi gge doet er mijn inzie nsda n ook
juisl aan om te co nc lude ren dat het voorkomen
van deze co nstructie s in het Ndyuka het gevo lg
is van Gbe invloed op het SPC: De s laven gebruik/en de rege ls van hun moedertaal om in het
SPC deze constructi es te mak en met 'Europese'
woorden.
Het bovensraancle wil ik nu graag illustre re n
mcl Mi gge's onderzock naar serië le wcrkwoordconstructies (S WCs), SWCs zijn z inn e n

waarin twee of meer werkw oorden t.:o nceple n
beschrijven die in West-E uropese tal en dooreen
voorzetsel kunnen worden uit gedrukt , zoa ls bijvoorbeeld 'ric hting". In voorbee ld ( I) wordt de
ri chtin g vun de beweging \Vaka 'lopen ' ten opzichte van de spre ker uitgedrukt door hel serië le
ite m (S I) kon ' kom en', dat ook als hoofdwe rk woord kan fungeren (maar ni et in een SWC)/
a)

//II/(I/I

lI'ak(J

~(JII

(I

OSII

(Ndyuka, Miggc 1998: 113)
de vrouw lopen S I plaa! saanduiding huis
"de vrouw kwalllllt/fl/" het h{/i~ gelupen'

Migge verdeelt SWCs in drie groe pen op bas is
van de re latie lUssen hel se ri ë le zinsdee l e n het
hooFdwe rk woord : SWCs, waarin het se ri ë le
z insdee l een beweging of verandering van
locat ie uitdrukl (zoa ls voorbee ld I ): SWCs,
waarin het se ri ë le zinsdee l ee n gevolg of ee n
ei ndtoe stand van ee n actie uitdrukt , en SWCs,
waarin het serië le zinsdee l versc hill e nd e the mati sc he re laties tot heL hoofdwe rk woord uit drukt , zoals bijvoorbeeld 'vertrekpunt' (2).
Deze dri e groepe n komen zowel in het Ndyuka
als in het Gbe voor. Eén va n de Ill eestopvall e nde
overeenkomsten is dat de se ri ë le ite ms afgeleid
zijn van werkwoonjen die hetze lfde betekenen
in Ndyuka e n Gbe: De serië le it e ms ~i (Ndy uka)
eHlliJ (AjaGbe) in (2) zijn allebei afgeleid va n
het werkwoord 'geve n" :
2.

a/ol1gii
(Ndyuk:J.Migge 1998:2(3)
hij rennen Sl jij

"hij rende van jou weg'

2'. S.Sill ,)d .1

(AjaGbc,
Miggc 1995: 2(3)
S. v luchten S I
werk
"5. vluchtte van 1-ijll werk (weg)'

In alle SWCs in zowel Ndyuka en Gbe volgt
het se ri ë le item het werkwoord (z ie 1-2), me t
uitzo ndering van de seriële it em s leU ' neme n'
en lyaÎ 'd ragen', die het werkwoord vóórgaan
(3). Mi gge heeft reki-SWCs e n rvai-SWCs in
groep 2 ingedeeld, Illaar ik twijfe l eraan of dat
juisl is.
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3.

di (/ Il'ki 1'11/1 ti r:
fm'u'> IWl.:l' vrnlJW die hij SI vnwijdL'rcn plaat:-.:l:lI1duiding F
' Het lijl1 I\\'L'I." VTOlI\'vell die hij al heeft verwijderd van
F: (Ndy u ka, M iggl! I'>'>X: 207)
ti 11I1I1II11fI

Naa st hc t hi erbo vc n ge noc md e ve rsc hil in
woo rd vo lgord e. me rkt Mi gge nog ee n aantal
and e re ve rsc hill e n o p, Bij voorbee ld. ze spcc ilï cere n ni e t zozee r he t werk woord a ls we l de
int eJlli e van dege ne di e de acti e o f beweg in g
uit voe rt : rek; drukt uit dat het o nderwerp ViJn d e
I. in . ee n pe rsoo n. ac ti e f Cil bew ust cl e ve rand ering va n plaats. e ige ndo m o f toestand teweeg hec n ge bracht . e n I."a; gee ft aan dat d e
ve rand erin g ni et nood zak e lijkerwij s het gevo lg
is V<ln ee n bew ust hande le nde pe rsoo n. Daa rnaa st I. ijn d eze seri ë le it ems de e ni ge it e ms di e
zic h gedrage n als ec ht e werkwoo rde n. De overi ge se ri ë lc it e ms uit groep 1,2 e n 3 mi sse n bepaa ld e e ige nsc happe n van we rk woord en c n lij ke n so ms mee r op voorze tse ls dan op we rk woorde n. Kort o m. het lijkt me dalleki-SWCs e n
lya;-S W Cs ni et in g roe p 1.2 o f 3 thui s hore n.
Voor de th eo riev orming o mtrent het fun cti o nere n van se ri ë le it c ms in S WCs is het noe me n van
deze se ri ë le it e ms als ee n apart e groe p ee n voo rdee l: De o ve ri ge seri ë le ite ms vorme n zo ee n
mee r ho mogee n ge hee l. Voor he t o nd erzoe k
lliJ arGbe-in vloed o p het S PC maakt het ni ets uit :
De Gbe-equi va lcnt e n van leki e n 1,\'(1; gedrage n
zic h hetze i rd e al s leki en rya i in c lu s ie f a fwij ke nde woo rd vo lgorde. De reden waa ro m ik dit
hi er toc h ve rm c ld is hel belan g dat Mi ggc hec ht
aan theoreti sc he di epga ng. Ve rschill e nd e o nde rzoekcn naa r SWCs worde n door haar l11 e t
betre kkin g to t dit punt gewoge n e n tc li c ht bevo nde n.
Mi gge hee ft met dit proe fsc hrift prac hti g
we rk ge leve rd . Ze gee ft he ld ere soc iohi stori sc he an a lyses va n S urin ame en West-Afrik a. ze
prese nt ee rt ni e uwe taald ata verkrege n do{)r
ve ldo nderzoe k en ze co mbin ee rt antropo lin g uïsti sc he in z ichte n met di e van de theoreti sc he
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\a alwc te nsc hap , Taa lwe tc nsc happe l ijk o nde rzoe k va n hoog ni vea u!
Margot va n de n Berg

Pre" y Liem, S/{lI'voe/s voorwaarts: de maatschappelijke statu.\' vau Surillamers iJl Neder/lllld. A lII sterdalll: Tile/a The.,is 2000. /SBN
90S 170S2/2. I Ó() I'I'''l'l'iis € I IUiO.
Dc maatschappe lijke pos iti e van etni sc he min de rh eden slaat sedert eni ge tijd in de sc hijn we rpe rs va n de pu bli e ke be lan gs tellin g. In di e di scuss ieco nce ntree rt hel deba t l ich vo ornam e lijk
o p de rn amsc happe lijke pos itie van Maro kk ane n e n Turk e n in Ne de rland e n o p de o bstak e ls
di e het be lijd e n va n de islalllllle t zich meebreng t
voor ee n s uccesvo ll e integ ra ti e in de In mle l'll c
sa me nl ev in g.
In d il debat \vonJcn S urinam e rs vaak o nt zie n
en ee rder als voorbee ld ges te ld van ee n etni sc he
groep di e rede lijk succes vo l lO U z ijn geïnt egreerd . Rece nte lijk is cr va n d e hand van Prell y
Li c m ee n studi e gepubli cee rd waarin arg um ente n wo rde n aangcdrage n di e d ele gedacht egan g
- ze ker waar het de tweede ge nerati e betre ft lij ke n te o nd erste un cn, De tit e l ViJn Li e llls boc k.
Slopl'oers \!t){)l'\ l'(Iorts. w ij st o nmÎ s ke nbaar in
di e ri chtin g.
In de studi e wordt o nd cJ'/.oc ht hoe he t proces
va n sta\u sve rwervin g van S uriname rs in Nederland ve rl oo pt , we lk e ve rsc hill e n hi e rbij o ptrede ntu sse n S urinam ers o nde rl in g - naaI' sekse e n
etni c it e it - e n tu sse n Surinamers e n aut oc ht oncn. en waa rdoor deze ve rsc hill en kunn e n worde n ve rklaard,
De be lang rij ks te co nc lusie van dc aut cur is
dal he t er o p lijkt dat de acht erstand in ma atsc happe lijk e pos iti e van S uriname rs ten opzic ht e va n aut oc l1lOn en ee n tijde lijke kwes ti e is
en dal van ee n dre ige nde e n permane nt e
minderh e idspos itie va n S uriname rs ni et kan
word en ges proken, Hoe we l dc eerste gene rati e
Surinamers qu a beroepsni ve au achte rblijft bij
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dc autoch tonen.l.iel de tweede generat ie van in
Nederland geboren kinderen kan s die ac hterstand in opleidings- en beroeps ni vea ulen opl ichte van aut oc ht onen in tc lopen en weg tc
werkeIl. Hoewel vo lgens Licm ook de lede n van
de tweede ge nera ti e te n opzic ht e van de autocht onen op een lager ni vea u op dc maatsc happelijke /adder starte n. mak en zij ged urende hun loopbaan een opwaartse mobiliteit
mee die lO groo t is dal ze nagenoeg op hetzelfde
berocp~nivcall eindi gen a ls autochtonen. Deze
toL:h wel rormidabcl l! i nhaalmanoeuvre heeft de
tweede generatie vo lgens Licm te danken aan
hel stijgen van het ople idings ni vea u en aa ll hun
betere soc iale integratie in de same nl evi ng dan

dc eerste generarie.
Prelly Licm heefl meI haar st udie de sombere toolllcuing die er de laatste tijd over de
pos iti e va n etn ische minderheden in de Nederlandse same nl eving hee rst willen doorbreken. De resultaten van haar stu die zijn - er van
uitgaande dat Liem ge lijk heeft - buitengewoon
be langwe kk end en op me rke lijk bove ndien . In
hi storisch op7.Îcht zijn cr in de afgelopen ee uw
niet of nauwelijk s migrerende groe pen aan te
w ij zen die cr in zijn geslangd om al in één ge neratie de <'lchters tand die zij aanva nke lijk hadd en
ten oplichte va n de dom inant e meerderheid in te
lopen. Ze lfs dc toch wel a ls /.0 ges laagd bekend
staande int egrati e van Joden. Koreanen en
Aziate n in dc Vercnigdc Staten va n Amerika
heeft langer als ee n ge nerati eged uurd. De Joden
in de Verenigde Staten hebben er minimaaltwec
ge neraties ove r gedaa n. Nu beweert Liem dat de
tweede generat ie S uriname rs op nagenoeg hetzelfde status ni veau eind ig t als de dominante
mee rde rh e id . Kennelijk heeft deze bevinding
Liem ze lf doen twijfe len. want de tit e l va n haar
boek spreek t overeen vooruitgan g di e stap voe ts
plaatsvindt. terwij l wij, als wij haar mogen geloven. hi er te maken hebben met ee n grote sprong
voorwaarts.
De studi e Van Li cl11 roept helaas tal Viln Vfa-

gen op. voo ral waar het de operat iona li sering
van begrippen betreft.. Zo wordt ni ct helemaal
duidelijk wie de au teur tot de Surinaamse
bevolkingsgroep rekent. Hoewel het onde rzoek
in Nederland plaat shad. maakt zij een in dit verband merkwaardig ondersc he id tu ssen dc vcr·
schill e nd e etn isc he groepen uil Suriname. In
Nederland ve rw ij st het begrip Surinamer naar
etni c it e it, terw ijl dit in Suriname betrekking
heeft op ie mand s nationaliteit. Etnicite it e n nati ona lit c it zijn twee verschi ll ende zaken.
Vervolge ns open.lt ional i~eert Li cm ctnic ite it
niet op bas is vall objectieve (statist ische criteri a) maar aan de hand va n s ubject ieve crite ri a al s
etn ische ze lfident ifïcat ie en deeva luarie van het
eigen etnisc he lidmaatsc hap. Etnisc he lelt"ide ntifi catie is een te subj ectief begrip 0111 uit spraken te doen ovc r ee n bepaalde groep. Een
persoo n kan bijvoo rbeeld ontkenne n dat hij/zij
to t een bepaalde e tn ische groep behoort, maar
dat betekent ni et dat dit juist is of dat dit door de
meerderheid in de sa men lev in g ook zo wordt
ervaren. Als icma nd met een zwarte huid sk le ur
va n zic hze lf zegt dat hij ni cl zwart is. maakt dat
va n hem nog gee n witte. Voor het meten van de
etni sc he ze llïd en tiri cat ie werd aan dc respondenten de vraag gesteld lOt welke etnische groep
zij z ichze lf rekende n. De responde nten konden
kiezen uit de volgende antwoordcategorieën:
Creool. Hindostai.lll. India an. C hinees. Ja vaa n.
Ho llander. Suriname1; geme ngd en ande rs. De
moei lijkhe id ligt - 1.0<1ls gel.cgd - in de keuzemogelijkheid S urinamer naas t andere ook uit
Suriname afkomstige etni ~c he ca lcgorieën. We
hebben hi er tc doe n met Nederla nders va n
Surinaamse afkomst. een verde re opde lin g in
ve rsc hill e nde etni sc he s ubcategorieë n is wein ig
zeggc nd . Die voo rtdure nde o pd e lin g in etni sc hc
subcatego ri eën zo nde r adequate hi stori sc he
kennis doet Liem ook in valkuilen belanden. Zo
voert zij op p. 116 etni sche herko mst. dat is cu ltuur. op als verklarcnde factorolll d~ waarde die
Creo len en Hindoslélflcn toekennen aan dip lo-

}?(!cellsÎe,'
ma \; Ie: verl... larcn I.. an. In Creoolse kring zo uden
\'o l ge n ~ Liel1l aa n jonge kinde ren minder hoge
ciscn wo rt1c n gl!~ldd dan in Hindoslaanse krin g.
waar het b e~er dat goed initieel o nderwij s de
hasis legt voor ll1aat ~c happclijk succes sIer)..: is
ontwikk e: ld. Er b e:~I'l< lt cc hter gee n gedegen hi ~
lori sc h en so!: iol ogisc h o noerL.ock 0111 een L1ergelijke: bewering Ic ondersteunen. De bekende
Surinaalll ~c his tori cus Van Li er heeft cr lang geleden rel.!d~ op g.ewc/en da\jui ~ l hij de Creuolse
bev{)lking . . . grncp allijd . . . Ierk dc nadruk is gelegd
op hel hclang van het volge n va n goed onderwijs. In dl.! koloniale maatsc happij was het beha\en van ondl! rwij . . diplom:l \; lowat hel eni ge
llliddèltOI hel bchak:n v~lIlll1 a<ltsc h a ppe lîjk SllCce . . . Cil sociale Illollilitc.:i!.
Liem gaat ook de misl in me\ haar opcralionali ... cring V:1l1 het begrip ~oc i aa l kap iwal. Sociaa l kapitaal in de vorm van toega ng tot sociale
netwe rk e.:n die ove.:r invloed en inform~ltie best: hi\..kcn is V:l n ~h.:: hlng voor het proces va n 1110bilile.: it en ~ tatll sve.: r wc r v in g. Bij de operation ali sering van di t be.:g rip (p. (5) vraagt Lielll aan cic
res polldcnl e.: n 0 111 aanl~ gevc n of'LC grOl..:.ndec\s
contac ten onderh oud cn mei mensen uit dezelfde etni sche g,rocp of rnel 111cnsen grot cllde.:el. . . uit Suriname. maar ni et allemaal behorend
lot de eigen <.: Ini ~t.:he.: groep. of met andere gckleurde llll.;·n ..... cn. o f mei L.owel ge kle urd e als
\V iHe Ncde.: rhllldcr. . . o l" grotendee ls mei witle
Nedcrlande.:r:-.. Kennc lijk is dc vero nderslelling.
V.lIl Liem dat hel o nderhouden van co ntacten
met WillC Nederlallde.: r..; Londer Illeer bijdraagt
aan het vergro ten V<l 1l hel socia le kapitaal. Dil Îs
cl: llll1isvatling. Het onderhouden va n kon lakten
Jllelllle.: nsen uil ande.:re etn ische groe pcn - al dan
niet ge klemd - draagt ni et lo nd er mee r bij aan
het ve.:rgrote.:n va n iemands soc iale kapitaal. Het
gaat cr jUÎ:-.t om dut sprake moet l ijn va n relaties
met menSen uit andere sociale klasse n of milieus dan waarlne je I,e.: lf behoort. BehoOl·j e bij voorbeeld lol de arbeidersk lasse en je gaat nog
I.oveel re.:l;u i ~s aan met mense n lIit andere etni -
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sthc groe pen di e ooI... tol dc arbeidcrskla . . . se behore.: n. 1.411 dilje in te rmen vun het verg rot en van
je s()L"iaall...apitaal wei ni g opleve ren.
Een alllkre belangrij k punt uil Li crn s :-. wdic
is haar !"neu . . . {lP dc twcc.:dc gC llCri.1 tie.: Surin amers
Cll de uit sprake.: n die.: L.ij ovcrJeL.ccategorie.:docl.
Bij dc.: ze ge.: ncrati e.: L.{l U vo lgens de aul~lU" sprake
l ijn V~lIl ee n snelle opwaartsL" mobiliteit di e hen
op ht.! ll.c lfdc be.:roepsni vc.all doel eindige n ah
autochl onen. Problee m is ec hler dat de populali c twee.:de ge.: nerati e Surinamers in Ne.:ckrlanJ
waa r Liclll lIit."p r~lk e.: 1l Ove.: r hun l11aat ~ch appe.: 
lijke earri~re doel vooralsnog kkin is en nog
nie t i. . . uitgc.:kristalli seercl . Mense n maken carri ère.: 10 o nge.:vce r in de.: leeftijd tusse n 25 cn 45
jaar. Ve.: rre.:wcg hel grootstc deel van de tweede
ge nerati e Surin amc r..; bevindt zich ec hte r nog
ondc r de.: lee !"tijd va n 25 jaar. Hel is du s nog vee l
tc vroeg Olllllll reeds uil!>oprakl.!l1 te doen o"er cle
ca rri ~ rc mogelijkhedcn va n doe ge nerati e Surinamer e.:11 ove r dc vraag of hun pos iti e
m<l "l b~ ba ppc \ijk ge.:7icn lovecl beter is dim di e.:
va n de.: I.!er:-.tc ge.: ne.: ralic.
GICIlI1 Willelllscil
Hl/JlIlJerfO Tall, lIel Surinaamse legioeu:
SurÎua{/lw;e voe/ballers illtle eredivisie /95--1-

2000. Schoorl: COl/sc ,"}'t' 2000. ISBN-nulllmer

905-129 1028. 2-1.11'1' .. I"·ij., € 15.X6.
D iet/er;/.: SfllulI·el. U/oo/voeters elf beschuilgras: h e/ Surillllam.\·c ,'oe/bal eu ,Ie balld me/
flol/oud , AmsferdWIl: Prollll'lhl'U .... 2002. ISBN·
I/lUI/lller <jO ..1-I6 O/.J.8 2.257 pp .. pru.,· € 1-1.95.

Na het voor Ncde rl and loc h eni gsz ins bloedelo/.e wereldkampi oe nschap voetbal in Japan
en Zuid -Korea i. . . de aandacht nu wee r gevestigd
opde kwali lica ti ~wcd strijd e n vuorhet Eliropee.:s
kaJllpioe.: nse hap in 2.004. Een kans om cic
Surinaamse topspl.! krs. di e allemaa l in buite.:n land se.: C(lIl IPCIit ies uitkomen. weer een paar kee r
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op Nederl andse bodem in actie te zien. H er
Surina{/mse legioen van Humberlo Tan kwam
uÎt net voor het EK in Nederland en België en de
vc rwaclllingcn waren hoogges pannen. Een herhaling van het succes van 1988 Illoest toch moge lijk z ijn met ee n tcam onder leiding van een
van de helden van toen, Frank Rijkaard . Boven di e n werd va n dc Surinaams-Nederlandse
bond:scoach verwachl dal hij de in de pers gesig-

naleerde

~ panningcn

tussen Nederlandse en

(Nederlandse) Surinaamse s peler.s kon wegnemen. Het was imme rs maar vier jaar geleden,
tijdens het EK vl.In 1996, dat dcberu chfc foto van
een tafel mei witte en een tafcl met zwarte spelers in de kranten werd afgedrukt en Edgar
Dav ids door cO<lch Guu, Hiddink werd weggestuurd. Zoals bekend liep he t in de zomer van
2000 a llemaal anders: het sl/",a fschoppendrama
in dc halve final e tegc nltalië st.aal bij miljoenen
in het geheugen gegrift. De kater van die wedstrijd hee ft hoogstwaarsc hijnlijk ook zijn weerslag gehad op de al spoedig vo lge nde WK
kmalifi calicwcdstrijden. me t alle gevolge n van dien.
Het Surinaams/! legioen liftte mee met de
EK -waan zin van 2000, Illaar het is duidelijk
meer dan een ge legen he idspublicalie. Tan presenteert de geschiede ni s van voetba ll ers met
ee n Surinaamse achte rgrond in hel Nederlandse
belaaJde voetbal. In de eerste jaren van het betaald voetbal. dat pas in 1954 va n de grond
kwmn. waren ernauwelijks Surinamers actiefin
de compet itie. Grote uit zo nderin g op de regel
was het Utrec htse Clinkwijk met vijf Surinamers in de ge lederen: Michel Kruin , Charly
Marbach,l-fumphrey cn Frank Mijnals en Erwin
Sparendam . Van dit 'k la vertj e vijf' debuteerde
Humphrey Mijnal s, als eerste 'overzeese Nederlander' in 1960 in Oranje. Toc h bleek dit
mee r ee n incident clan ee n stru cturele omwikkelin g: het duurde meer dan twintig jaar voor er
weer ee n Surinamer in het Nederlands e lftal
stond e n ee n grote loestroom va n Surinamers

naar Nederlandse clubs bleefuir. TlJJl geert voor
het feit dat cr in de jaren zestig en begin jaren

zeve nti g nauwelijks Surinml1ers in de select ie
van e redivi sie ploegen te vinden waren , s portieve en politi ek-maatschappelijke verkla rin gen. He l Nederlandse voetbal werd toen veel
professioneler en met he t totaalvoetbal van
Rillus M ichels inlern~)ljonaal ui lcnnale succesvol. Pas rond cic onafhank e lijkheid van Suriname e n de daarmee gepaard gaande groeiende
migrati e , gi ngen meer Surinamers voetba ll en,
zowel op profess ioneel als amaleurniveau. Hel
leidde lot het spectaculaire s ucces van de ïachtigers': Gull;t, Rijkaard e n Vanenburg ware n de
bekendste exponenle n va n deze ge nerati e. Tien
jaar later. in 1995, bezorgde een doelpunt van de
18-jarige Kluivert Ajax. weer eens een Europacup e n een ni euwe li chting Surinaamse voetballe rs, l.ou ls Davids. Boga rde. Seedorf en Rei7.i gel' ee n hoop public iteit. Zelfverzekerd riepen
ze in de came ra 'Oe n big;' en !ater werd de term
'kabel' een hui shoudbegrip.
De beginjaren van het betaald voetba ! en de
rol van SUrin~!IllerS zij n vlot beschreven door
Tan . die ook de gevo lgen van deze profess ionaliserin g in Suriname niel onbelichllaat.
Volgens Tan was de periode 1956 tot e n met
1960 voor de Surinaamse voetballer in Nederland 'ex treem belangrijk ', maar 'voor het voetballen in Suriname ze lf ware n deze jaren rampzalig' (p. J9). Een twintigtal topvoetballers koos
voor ee n Nede rland s avontuur en zo werd de
Surinaamse competitie afgeroomd. wa t natuurlijk wee r leidde tot een ve rminderde publieke
belangstelling. En ondanks de s uccessen va n
Mijnals c .s. krege n de Surinaamse spelers in
Nederland ook met vee! problemen te maken,
zoa ls heimwee, raci sllle en onfrisse zakelijke
praktijken. Tan is e r in ges laagd Charly
Marbach IC Irace ren. die zijn voe tbal verleden
wil vergeten. zo te le urges te ld en verbitterd is hij
over zijn ervari ngen bij E linkwijk.
Dejaren zes ti g werden gekenmerkt dooreen
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vall hl: t S urinaa m:--e voetbaltale nt
e n d at lei dd e in 1965 to t wec mocd ig~ en p c.:~~ illli s t i~ç h c comme nt are n van journ a li ~,a ROllny Rens. d ie sc hree f dat e r geen ka ns
was dat hel aant al Surinaam se be roe psv oe tballe rs in Nede rland zo u toe ne me n. He t steed s
negati eve r ilnagn V~1Il ' de S urinam e r' in Nedc rland mi ste I. ijn uit we rkin g op de voe tbal ve lde n
ni et. Ze lfs bU Gullil we rd gedac ht dat al s j e ' di e
j o n ge n ~ ' ee n co ntra c t gaf. he t ' fo ut zo u gaan' (p.
in

Ncde rl ~ ln d

9 1). Maal" juist Gullit én in mindere mate Rijkaard CIl Van cnburg t.:org,de n med e voor een pos ili eve r imago VH n S liri na lllc rs hij Nede rl an de rs.
In S urinaam se krin gen lag dm a nd e rs o mdal
Gullits bc trokke nhe id bij hel geboorte land va n
l-ijn vade r in twij fe l werd getrokk e n. Dat ge ldt
oo k voor Rij kaa rd . di e o no l11 wo nde n ove r l.ijn

voctbaltl"ip naaI" Su rinil me in 19R2 zegt dat het
zij n ee rste e n I . ij 11 laat ste kee r was: ' He t is e ige nlijk nnoit mee r in mij opge ko mc n om wee r naar
Suri nallle te gaa n' ( p. 12 I ). Dat nee mt nie t weg
dat hij I. ich wel in sUlat acht I.ich ge makkelij k te
kunn e n ve rplaat ~c ll in de Surinaatm:"cclIlllllll" c n
in de Surinaamse gem ee nsc hap, Deze eige nsc hap I.OU hem goed van p a~ komen als bondscoach V:1I1 èt.! Jl versc he urd Nede rlands elftal.
Win ston Bogardc legt Uil dat e r ni et LO zeer
sprake w a ~ va n e,; tnischc ~ pannin ge n , llla:u' dat
de contlieten b ij Ajax e n O ranj e vooral draai de n
0 111 res pec t e n gel d . Wa t da t be tre ft is e r nie t zo
hce l "ccl veranderd si mi s de j a re n vij fti g. a llee n
gaat het nu o m hee l watlllee r e uro·s. Oav id s wa:-in 2000 het gOèdbc lUa ld c boeg beeld van s po n I"abrikallt Ni ke. l ij n voorga nge r Humphrcy
Mij nal" s peel de in Suriname nog o p bl o te
voete n.
O ve r I. ulk e blootvoe tcrs ga at he t boe k va n
j o urn a li st Di cch.!rik S ~Hn we l. Hij vraag t zich af
hoc he t toc h kOlllt dat te rw ijl o ngevee r de he lft
van Oranje uit S lll'il'li.lmer~ bestaat . he t ni et lukt ,
ondank s ee n g roo t aanbod aan talent. 0 111 ee n
be hoorlij k S urinaam s nati o naal e lftal opde bee n
te bre ngen , b het ee n kwes ti e,; va n mentaliteit, o f
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Illi ~"'<.: h il: n ee n ge bre k aan goede Iraillc rs. lange ~
Ic rmijn vis i..:, o rgani sati e e n voetba linrr astru c·
tu ur"! Sa rn wd/ ic t ovc rc~ nk o rns t c ll tu ~scn voe tba l e n de S urinaam se ecünom ie: he t land s laal
hoog o p dl! we rel drang lijs t vall bod e msc hatt e n,
maar blij ft lOc h een ont w ikk elin gs land .
B loo{l 'ot!fl!/'s t il he,\'('hu itMm s is ee n pe rsoo nlijk verh aa l e n jOllrtlali sti e,; k ve rs lag ove r
Suriname c n vOl: tb~tl en is ge basee rd op e nke le
bezoeke n aan S uri name, He t gaal niet .W Lee r
over to pvoe tball e rs. a l ve nll e idt he t o mslag we l
da t i n het boc k i n t c r v i cw~ stmlll Ill el o nd e r an de re C la re ncc Scedorr, Stanl ey Mc n7.o e n He nk
IC Il Ca te. De nad ruk li gl ec hlc r o p S a lll wc ls bch.:vc ni ssc il in ee n vetc rane nclft al waa rin hij
wordt bij gesl' hoo ld ove r de S urinaam s-Nede rla nd se ve rho udingen, c ulture le gebruiken, e tni sc he ve rsc hi IJen. en hoc bl ess ures te behandelen
met speciale mass,lges en kruid c nd rankj es,
So mmi ge va n dele voe tbal maatj es worde n
hui sv ri e nd e n d ie he m le re n wat Surinaalllse
gastvrijh eid inhoudt en hc m bijvoorbee ld meene me n n ~ lar ee n dede (J,W). De/.e ve rhal e n worde n ge lard ec rd me t l1l o oi ~ ve n;,la gen ov e r al geme ne lede n ve rgad e rin ge n van de Surin ~ mrn sc
Voetbalbo nd , ec n \V ,.xl ~trijd van Ro nni e Bruil swijks Int e r-Moc ngotapor.;. e n de dood e n beg ra fe ni s van Fred Derb y.
De rod e dra ad is ~ t ccds: wa:l l"Om is he t Su rinaa mse "oe\nal niet succe~vo ll e r? Moo ie
woo rde n e n plann e n gc noeg. maar tc lk c ns wee r
10013\ hct toch nic t 1.0 a ls ve rwac ht. Prac hti ge
g ras lll il ll c n di c tc loor gaan door ge br~ k aan o nL1 erh o ud. ec n bund scoac h d ie de moed ve rli est
doo r ge bre k aa n orga ni sa ti e e n gesc hoo ld kade r.
e n o ngc tw ij fe ld goedbedoe lde Nederland se ini ti ati eve n d ie gee n vru c ht drugcn o rml at (Suri naam se) Nede rl a nde rs ni ct moete n probe re n 0 111
de boe l in S urina me tc bcïnvloede n, Al s Sarn wc l
dan l1a mee r cI ,lJl 2 00 pag ina 's stil staat bij de
openin g va n hct stadi on van C larc ncc SeedorL
vraag t de leze r I.icll af hoe de toekom st vall dit
stad iol\ e r uit za l l.ien,
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Samwcl co nc ludeert dat politiek , zaken en
voetbal on los mak el ijk met e lkaar zij n ve rbon den. BIoOll'o{!/ers el! besdlllitgras is dan ook
meer dan een voc lbalboek en zelfs voor niet zo

s portie f geïnteresseerden biedt het een boeiend
bee ld van het hede ndaagse Suriname.
Humberto Tan en Dicclerik Samwe! hebben

hel voetbal van uit verschi ll e nde inval shoeken
benaderd, maar be ide n hebbe n een goed en met
liefde geschreven bock gepubliceerd , een IIHlsl
voor elke supporter.
Roscmarijn Hoefte

Gert Oosrilldie en In ge Klinkers. Knellende

KOllitlkrijksbolltlen: hel Nederlandse dekoIOl/isotiebeleid il/ de Caraïben, 1940-2000.
Deel I. 1940-/954: Dee///. /954-/975: Dee/
111. /975 -2000. AII/sterdall/: AII/sterdall/ UI/iversit)' Press. 200/. ISBN 9053564675. /575
pp.. prijs é 79.4/.
Bij de presentafi e van Knellende Konil/krijksbal/del/ o p 15 oktobe r 200 I op het mini ste ri e
van binn enlandse zaken en koninkrijksreJalies
in Den Haag. wierpen twee inleiders, Hans
Prade e n Gilbert Wawoe. de vraag op o f Nederland n:l dc Tweede Wereldoorlog wel een
dekoloni satiebeleid heeh gevoerd met betrekkin g tol Suriname. de Nederl<lIldse Antillen en
Aruba. Vo lgens Pradc lagen de zake n eenvoudi g. Naeen voo rzic hti ge sla rt met de introdu ctie

va n het Statuut wilde Nederland vanaf 1969
maar één ding: een einde maken aan de 'onhoudbare si lwui e' die met betrekking tot Surinam e en de Nederlandse Anti ll e n was ontstaan.
Ui l angst ongewild bij allerlei problemen betrokk e n te rak en, deed Den Haag e r a ll es aan om
va n zijn Ca raïbisc he aanhangsels verlost Ie ra ken. Met Suriname lukte dit. In 1975 werd het
land onaI11i.l11kelijk. Maar dit beteke nde ni et dut
dannnee de koloniale fa se definitief was afge-

sloten. Daarvoor was naar het oordeel van Pmde
meer nodig. name lijk dc bereidheid aan Nederlandse kant om hel proces va n dekolonisatie Ie
aanvaarden als ee ll roeping. als ee n 'ethi sc he
exerc itie'. Den Haag wilde daar ni et aan. met als
gevo lg dat Nederland en Suriname in een proces
van dekolonisatie zijn blij ven stek en, ondanks
het re it dat het St,lIuut ni et langer op Suriname
van toepassing is.
Wa woe wees er in zijn lezi ng op dal Nederland na Je Tweede WercldoOt'log de autonomie aun dc Ca raïbi sc he landen aanreikte al s
uitvloei sel van de Linggadjati-overeenkomsi
met Indo nesië. Volgens hem zat de toegekende
au tonomie leker voor de Nederlandse Antillen
en Aruba aanvankelijk al s een te ruime jas. Het
kOSllcde lokale politici moeite om veran twoord
lTlet de nieuwe bc:s(uur!ijke bevoegdheden te Ieren omgaan. Dat dc aut o nomi e bovendien niet
het gewens te cffel: t had. kwam vo lgens Wawoe
omdat deze niet vergeze ld gi ng van ee n adeqUatll beleid. Want welke institutÎ es en welkc
waarden en nonnen had Nederland În het
Caraïbisch geb ied achtergelaten en wat dced
Nederland ze fr conc ree t o m ze llbesluUf in dc
rijk sdelen te bevorderen? De landen erfden van
Nederland een bestuursapparaaL waarbinnen de
hogere posities weliswaar steeds vaker aan
lands kinderen vergeven werden. maar dat verder eC II ges loten circuit bleer met ruimte voor
patronage en cl iëntelisme c n met gezagsd ragers
d ie dc noodzaak va n nationale beleidsdoe lstellin gen o nv oldoende onderkenden. Den
Haag deed gec n nocmc nswaardige pogingen
hierin s turend op tc treden.
Uil Kn ellende KO/lillkrijhbanden word t
duidelijk dat dc observa ti es van Prade en
Wawoe intereSSUllle e le mcn ten bevatten, maar
dat de deko lon isat ie polifie k van Nederland toch
wel iets mee r o m het lijf had dan het ee rst omzicht ig e n ve rv o lge ns lukraak abandonneren
va n de InIJlsatlanti sc hc rijksdelen. De hoofdvraag van Prade e n Wawoc beantwoorden

R('("(!lIsi(!s
Oostindi ee n Klink e rs dan oo k bevesti ge nd . Nede rland voe rde een eige n de ko loni smi c be le id en
in hun o mvan g rijk e studi e he bbe n zij z ic h tot
taak geste ld dit be lc id te reco nstrue re n. Ze l eg~
ge n zic hze lf daarbij ee n aa ntal be pe rkin ge n op.
Zo stc ll e n I. ij in hun \Ve rk he t Nede rlan dse po litie ke de nk cn e n hande le n ce ntraal. He t
S urin aam se. Antillianllsc e n Arubaan se de nk e n
e n hande lc n ko me n a (] een indirect aan de or(k.
voor zove r ze al s fa ctore n in he t Nede rland se
be leid ee n ro l he bbe n ges pee ld. He t mat e riaal
waarop Kl1 ellel/de KOll illkrUkshallden is ge basee rd. koml in hoofd zaak uit Nederland se
o ve rh e id sarchi e ve n. Surinaam se. Antilliaan se
e n A rubaan se primaire bronn e n he bbe n
Oostindi e e n Klink e rs buit e n besc houwing ge ~
laten. of me n Illod de inte rview s die zij ee n aanta l re lev ant e betro kkenen uit he t C araïbi sc h gebi ed he bbe n a fgcno rnc n al s zodani g \Vill e n aan merk e n. Ook o p ee n andere mani e r overh eers t
het Haagse pe rs pectie f. Dit blijkt Uil de be han deling van he t Nede rlandse de ko loni sati e be le id
teil aan zie n van Suriname. dat zich be pe rkt tot
de ee rste twee de le n v an het boe k. Me t d e
te rug tredin g van S uriname uit he t Ko ninkrijk
de r Nede rlande n valt he t land voor de auteurs
buite n he t kad e r van hun studi e. Bijge vo lg is he t
de rde (e lll11 ees t 0111 vang rij kc) dee l van he t boe k.
dat dc p e ri od~ 1975-2000 bes trijkt. ge hee l g e ~
\Vijd aan l1 et de ko lo ni sati e be le id te n aan zie n
van de Ncd e rland se Antill c n e n Aruba. O veri ge ns he vat dit dec l, gece ntree rd rond de probleIllilti e k V~H\ 'p,ood gOl'e mollce ', ook voor leze rs
di e primair in Suriname geïnteresseerd zijn, tal rijk e moge lijkh ede n tot ve rge lijkin g . bijvoo r~
beeld wanr he t gaat om de dif;,C lIssicl-i die vanaf
de jare n Lc venti g zijn gevoe rd met be tre kkin g
tut gc mell e bes tconstru c.: ti es.
AI een jaar voor de o ffi c ië le versc hijnin g
van he l boe k had Kn ellende KOllil/knjksbanden
in de pe rs d e nodi ge aandac ht getrokk e n. Er was
uit gel ckt dal de aul e urs c n hun opdrac ht ge ve r.
he t mini sle ri e V ~1I1 binn cnland se Lak e n e n
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ko ninkrijk srelati es, me t el kaar i n c.:on nie t ware n
geraakt o ve r hct manu sc ript van he t we rk . Hel
mini stc ri e mee nde dal Oostindi e e n Klink e rs
zic h ni e t aan d e afsprak e n hadden ge houd e n en
naar ~ i ge n in z ic ht c itat e n uit de ve rtrouwe lijk e
notul e n van de Ncde rland se mini sterraad had de n opge no mc n in hun we rk . Ond e r druk van
he ll1lini s te ri e he rzagen de aul e urs di e passages
waarin z ij op vattin ge n hadd l: n ve rwoord di e tot
dc standpunt e n van individu e le mini ste rs kon de n worde n he rl e id . Dit was vooral in dee l dri e
va n he t boe k he t gev al. In de inl c idin g van Kll e/ ~
feilde KOl/i/lkrijkslmnden ve rklare n de au te urs
da t de aa npass in gen geen albre uk he bbe n gedaan aan dc hi s tori sc he betrouwbaarhe id e n de
stre kkin g van hun boe k. De leze r hee ft geen reden hen niet in dit oordeel bij te vall en.
He t is jalTlme r dal deze kwes ti e ook bij he t
ve rsc hijn e n van he t boe k wec r promin e nt in
krant e nartik e le n fi g uree rde , wa nt bijna zou v e r~
ge tc n word e n dm KI/ellcnde KOllillkrijksbal/dcn, o ok me t de ee rde r ge noe md e be perkin gen. een hoe k is dat al s ee n aanwin st kan
worde n besc houwd voor de Surinami sti e k. Hel
acce nt in het werk li gt op dc form ele aspecten
van he t de koloni sati e proces. mee r concreet op
de staatkundi gc. bes tuurlijk e e n po liti eke kweslies di e de beleid svoorbe re idin g e n -uitvoe rin g
in Nede rl and bege le idde n. Ande rs dan me n op
g rond hi e rvan mi sschie n ZOll \'erwac ht c n, hce ft
dil ee n soe pel gesc hre ve n e n buit e nge woon toegank e lijk re laas opge le ve rd, dat he t nie l moe t
l"le bben v an schokk e nde onthullin ge n - di e zijn
er niet -. maar z ic h we l onde rsche idt door zijn
\V e lo verwoge n uileeo Lcninge n e ll doord<:tchte
int e rprctati es. Deze z ijn gestoe ld op eC Il uitput ·
te nd e ve rzam e lin g gegeven s (waarvan een
o nt zagwe kk e nd not e napparaat ge tui gt). een
syste mati sch e aanpak (zo we l naar werkwij ze
al s na a r prese matic van de sto n e n ee n voorli e fd e voo r ' a nal yse re n in cont ex t' . Op val lend is
de kriti sche vis ie van Oostindic e n Klink e rs op
de rol van he t kabinet De n Uyl in zake de
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soevereiniteitsoverd racht aan Suriname ;n
1975.
In het kabin et- Dcn Uyl gave n de ' progressieve drie' (PvdA. D66 en PPR ) de toon aan. AI
voordal zij regc rin gsvc ralllwoorde lijkhe id gingen dragen. haddcil zij in KeerpuIlt 1972 î.w nge-

kanelige! dat Suriname en de Nederlandse Antillen vóór eind 1976 onaO",nkclijk dienden te
worden. Voo r mini ster-president Den Uyl e n
mlnlslcr
van
ontwikkelingssa menwerkin g
Pronk was hel een erezaak 0111 als verl egenwaardigers van ccn 'vooru itstreven d gidsland '

de socvcrc illitc itsove rdrachl te realiseren. De
regerin gsverklarin g van het kabinet Arron
maakle he l mogelijk dele woorde n in dade n 0 111
te zetten. Nadat minister-president Arron op 14
februari 1974 had aangekondigd dat de onafhankelijkheid op geen Imer tijdstip zou plaatsvinden dan ultim o 1975 . co nce ntreerde het kabine( Den Uyl zich op drie dingen: het werkte
geza me nlijk met he t kabinet Arron loe naar de
soevere inite it soverdracht. deed wat in haar vermoge n lag 0 111 de Surinaamse Opposilie ertoe te
bewegen haar verzet tegen de onafllankelijkheid te Slaken e n kneep ee n oogj e toe wanneer
zij geconfront ee rd werd met bestuurlijk twijfe lac hti ge praktijkcn in Surinam e. Oostindi e e n
Klinkers concluderen dat het kabinet Den Uyl
z ich met bctrekking lOt he t paa ie n van de oppositie schuldi g maak te ,wn inme ng ing in de inte rne aangelegenheden va n Suriname en met
haar lankmoed ige houdin g jegens de Surinaa mse po litieke e lite te achte loos voorbijging
aan de e is van de ugde lijk bestuur in het Koninkrijk .
Voor zover Den Uyl en Pronk hier al van
doordronge n waren, besc houwde n z ij deze
kwesti euze hande linge n als de prijs die betaald
moest worden voor he t vas thouden aan het gezamen lijk genom e n besluit over de soeve re initeitsoverdracht. Want voor De n Haag stond vast
dm de soevere inite it soverd racht in 1975 ge reali see rd m6est wo rde n. Lieten de Nederlandse e n

de Su rin aa mse regering deze kans lopen, dan
was het Illomentum voorbij e n Lo ullelllloge lijk
j aren duren voordat zich opn ieuw een gesc hikte
ge lege nh e id zou voordoen. Met het aanvaarden
va n dit uitga ngspunt. zo merken Oostindie e n
Klinke rs fïjntjcs op. werd op voorhand cle zorgvuldigheid van de procedure ondergeschikt gemaa kt aan he t hal e n va n de vastgestelde streefdatum. Behalve het Surinaamse belang we rd
volgens de auteurs ook het Nederlandse belang
hel beste gediend l11et de soevereinite it soverdrac ht. Op deze wijze kon Den Haag Prade wees c r al op - zichzelf ontslaan va n dc
vera nt woordelijkhe id voor haars in zie ns min der we nse lijke ont wikke lin gen in Surina~ e n
zou de Surinaamse mi gratie ri chtin g Nederland
ee n halt kunn en worde n loegeroepen. Een
fascgewijze toeke nnin g van de ona rh ankelijkhe id aan Suriname was Ül 1974- 1975 een
optie die door de regeringen va n de twee lande n
als vo lstrekt ac ht erhaald werd besc houwd .
In Knellende Konillkrijksballden zijn gegeve ns bijee nge bracht e n verwerkt, di e deels
verspreid in arc hi eve n konden worden geraadpl eegd. deels nog niet eerder voor onderzoeke rs beschikbaar wa re n. Als uitputtend gedocumenteerd. over"i chtelijk geordend e n onderhoudend gesc hreven na slagwerk heeft de
stud ie van Oostindie en Klink ers in de
Caraïbi sti ek zijn ge lijke niet. Men kan hel betre ure n (liu hel Surinaamse. Antilliaanse e n
Arubaanse perspectief nage noeg ontbreken,
maar deze beperking berust op een weloverwoge n ke uzc. waa r de auteurs zic h conseque nt
aan ho ud en. Een vo lgc nde wetenschappelijke
opgave ligt in de confrontatie van de bevindingen uit dit boek met de resultaten va n onderzoek naar de Surinaamse. Anlilliaanse e n
Arubaanse zie nsw ij ze op hel dekoloni sa ti eproces.
De c ulture le e n p~yc hol ogisc h e dim ensies
va n dekolonisatie komen in dit boek maar L. ijdelings aan dc orde. Prade en Wawoe me rkten dit
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in hUil lez in g terecht op. maar tc r ve rdedl !!'IIH!
va n de aut e urs kan wonj en aangevoerd dat de
behande lin g va n deLe aspecten ni et goed met
hun fo rme le uit gan gs punt strookt. Ze laten ovcr
deze aspc<.:lcn wel ee n uallwl des kundi ge n aan
het woo rd. ()Ilder wic e me ritus hoog leraa r Har!")'
Hoe tink. di e wijst op het ve rsc hil in omgaan me t
respec t. vo lge ns hcrn dc vaardi g he id orn duidelijk te zijn zo nde r de persoo nlijk e re lati e met de
and er in gev aar tc laten kome n. Hoe tink : ' De
Nede rlande r is da ar ni et zo goed in . 'Recht voor
zijn raap' is bij o ns een deu gd, maar er zij n maar
wein ig vo lk e n die dat mc t ons ee ns zijn.' De
verschi lle n in politieke stijl en politieke c ultuur
tu sse n de rijk sde len hebbe n in de wCle nsLhappelijk e Jil eralUurnog ni e t de aandach t gekrege n di e ze ve rdi e nen . He t wadlten is op een
afzo nd erlijk e studi e over deze kanten va Jl het
cleko lonisat icproces.
Pete r Mee l
N.B. Van dCJ:dfdc aUlcur<> vcp,o,:hec ll wijwel gelijktijdig Iiel
" ·ollinJ..rijk ill dl' Camihen. El'n korfe ge,\chiedellis \'(11/ hel
Nl'dl'rfum/sl' dekr}hmisOfiehefeid. /9-10-200U {A\I\,,\ertlam:
Am~lcrdatT1 Uniwr~ity Prc:.s :WO). de pub li cksedilie van
KI/ellnul/' Krmillkrijklh(//ldl'll.

Antoill e de KOIII. ZebrahoevelI. Amsterdam:
Em . Querido:\' uiTgel'erijel/ bv 200 I. IS BN 90
2 /4 7 / 280. 48p" .. prij.'· € 13.60.
De mod ern e Surinaamse lit eratuur ke nt naast
ee n domine re nde dic hte rsstromin g di e nauw
aan s luit bij de orale lit eraire traditi e. zoal s de
poëz ie van Do bn\ en zijn talrijk e na vo lge rs en
e pi go ne n, ee n be lang rijke g roep aut eurs die fot
de mcc r still en in de n lande ge re ke nd moete n
worde n en di e ni et zozeer mond elin ge
voordracht spoëz ie voor Iu isteraars dan we l poë~
zie voor persoonlijke lez in g sc hreven . Onde r
deze laa tsten va ll e n nog wee r de CO Ill Illllnicatievc n te o nd crsc he ide n die bun ex-
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press ie in di enst van de co tllillunicati e mei de
tezers ste ll en. zoa ls Shrinivasi en Mi cha e l
S lory. en de he rm ct isc he di cht e rs w ie r ex press ie
z.ic h dnor lezc rs maar moe ilijk laat ontcijferen
e n ve ro ve re n, :toa ls 8 e rnardo AshctLl. Bhai .
John Leefman s. Hans Fa ve ry en A llt o in e J e
KOIll . Hel zijn deze di c ht ers wier Sminaalllsheid zic h eve nee ns moe ilijke r laa t benoemen
o mdat hun SCOpll:-\ allercerf>t Înt ernationaal en
kos mopo liti sc h is. Toc h hee n A nt oinc dc Kom
zijn ni e uwe bunde ! ZebmhoeveJ/ (2001) di c ht
o p de huid va n SuriniJme gesc hreve n, wat trou ~
wens met de vorige bundels Trope/l ( 199 1) e n
D e k;/fe ;1/ Bras;/io ( 1995) eve nee ns he t geva l
was.
De wat ge kun ste lde titd ' ze brahoeven'
komt éé n kee r in de bundel voor, in he t tweede
gedi c ht. waarin direc t karakt eri stie ke n van deze
poëz ie herke nd kunnen worden. zoa ls he t vee lvuldi g werken Illet antithese en o mkerin g va n
wat 'nol1n<1al' is: 'wat zijnje voe te n wi tj e tan ·
de n 7wa rt / en al di e ze brahoeve n În het zil nd I
dat hi er ni e t lag of li g t·. Deze bunde l wi l ge leze n
en he rl eze n worden en wi e dat doct ontdekt dat
acht erin he t langste verticaa l afgedruktc gedi cht
een soor! epi sch-ly ri sc he poë ti ca va n dc di chtc r
beval. waarin de di c ht er a ls het ware achteraf
zijn bunde l zè lf karakt eri see rt. De spati es in he t
vo lge nde citaat zijn van de auteur: ' Hie rin li gt
he t werkzame beg in se l vall deze poëz ie dat zij
zichze i f l vree md is e n van iede re va:-;\e ide ntit e it
o ntdaan.' De z inn en van de di c hter wordcn tot
'vreemde rege ls'en ' verminkt rilm e', 111
ve rh as pe ld rijm. strak s bijna zo nde r tal ige ordenin g', a ldus een anJer ci taat uit dit s lo t-'gcdi c ht' , waaruil wclillee r int eressant s te c ite re n
LOU zijn. maar deze twee zinlle n geve n ec n houvast om de bundel te int e rpre teren en te waardere n. ZÓ wil de di cht er ke nn e lijk dat zijn poëz ie
geleze n Illoel word en.
Antoi ne de Kom sc hrij ft in ZelJmhoevelJ tropisc he poëz ie in dubbe le bete keni s. Hel is all c r~
ee rst door z ijn o nderwerpk e uze ee ll poëz ie di e
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zich binne n de keerkrin gen beweegt of de
tropenervarin g plaatst tegenover Europa, maar
het is bovendie n en vooral ook poëzie die zich

veelvuldig vall talrijke dichterlijke tropen_ van
'tropentaal' bedie nt. In ee n van Lijn gedi chte n
schrijft Antoinc de Kom 'mijn vin gers camera'
en dat beeld is karakteri sti ek voor zijn wijze van
schrijven. Zoals een c.:al1lcra reg istreert. zo verbeeldt de dichter mer woorden. Hij dompelt zijn
lezers als het ware in een taal bad van vergelijkingen, metaforen e n stijlfiguren als antithese
en repetitio. Zo schrijft hij ' om nooit nog ooit
nog op te staan' e n hant ee rt hij de vergrotende en
overtreffende trap van een vergelijking met als,
alser en a l ~t in ee n mooi gedicht over Sirnón
Bolivar op Curaçao. Hij verwoordtIlarden van
gewaarwordingen. visuele beelden e n ervaringen in een vorm di e in g rammaticaal verbrokkelde zinnen over mee rde re verzen worde n aan geboden. Zo vorm en inhoud één z ijn. is dat hi e r
zeker het geval. De dichter gebruikt in tegen ste llîn g tot de mce s{c gedichlen in zijn ee rdere
bundels geen strofc nind e ling, maar laat de lay out van de verzen over de he le pag ina uit zwermen. wal voor de inhoud van deze poëzi e in
sterke mat e medebe palend is. Voor de lezer betekent dit een voortdurend spanningsve ld tu sse n
expressie en commun ica ti e, tu ssen begrijpen en
beleven, als hU zich niet willoos door de laai wil
lalcllll1eevoeren.
De dichter is hel meest toegankelijk a ls hij
over herkenbare onderwerpen schrijft als de
Zi nni astraat. de grote houten kathedraal aan de
Gravenstraat, over het bos e n de savanne, over
zo n, wind e n regen, kortom de naluur Illet al haar
geuren e n vooral haar kleure n, die in deze bundel een grote rol spelen . /-lij sc hrijft over de geschiedenis, de eigen 'kleine' geschiedenis van
hem zelf al s hij het over zijn jeugdjare n heeft of
over zijn grootvader Anton de Kom . maar hij
schrijft ook over de 'grote' gesch iedenis van het
land Suriname. over s lavernij e n koloniali sme.
Deze poëzie zit vol met (inter)culturele verwij-

zingen. In een ged ich( over de koloniale Bonioorlog mct zijn zwa rte jagers en de redill/{J('soes
permitteert hij zic h ee n gr<lpj~ door dwars door
het ged icht het korclonpad vi~uec\ door spati es
weer te geven. De poëzie van Antoine de Kom is
spelmcl hoge ernsti ge inzet. ee n karakt eri sti ek
die Albert Helman al in de jaren veertig aan de
Nederlands -Caraïbische poëz ie gaf. . De dichter
is zijn gedicht en I. ijn gedic ht dichter nu zowel!
di ch te r als gedicht l1et voorwerp worden van
mijn tropens pel. ' notcert AntoÎne dc Kom in het
lan ge metagedi cht aan he t einde van zij n bundel.
de lezer uitnodi ge nd zijn ernstige woordenspel
mee te spelen. De in zet is ecn persoonlijke
pJaatsbe paling op de coördinat en van tijd en
ruimte. Naast alle voordrachtspoëzie verdienl
deze vorm van leespoë 7. ie een belangrijke plaats
in de Surinaamse literaire traditi e.
Wim Rutgers

Remllle/t Daa/der & Alldrcil Kieskfl/JIjJ & Dirk J.
TanK (red.). Slaven ell schepen: ellkele reis,
bestemming onbekend. Leiden : p,.ilJ}fH'e ra
Pre.\'s; Am sterdal1/
Stichting Nederlallds

Scheepvaartmuseum. 200 I. ISBN 90 743 10768
8, /35pp.
Ineke
VOIJ
Kessel
(red),
Merchants,
MissiOlwries & Migrallt.\' ,. 300 Years of/Jutc/I
- GIIallaial1 ReJations. Amsterdo1/l: KIT
Publish ers & Ghano: Sub-SahaNln PlIb/is"ers,
2002. ISBN 90 6832 523 X. 159 PI'. prijs
€ 29.00.
Van september 2001 tot juni 2002 was in het
Nederlands Schce pvaarlmuSeutll te Amsterdam
de exposit ie Slaven eli Schepen te bezichligen.
In Oso 2001-2 hehben wij aandacht aan de ten toons telling besleed. Slave/l en schepelI: enkele
rei.\. heslellllllin~ onbekend di e nde als ondersteunende publica tie van de intusse n al weer ge-
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Retel,sie,,·
sloten

expo:-.ili~.

De hUI1Jel o mva t e lrbijdragc n.

waan'an cr [wee :-.pcc ifi l:k o\'cr Surinaml: gaa n:
c~ n

artikel van Jea n Jacqucs Vrij over 'v rije
Iwarl cn in Parnmaribo' e n e ~n vêl n Pcggy Pl et
over 'Rebe lse vrouwe n. s lavinnen i n verzet in
hct negen t icnclc ee uwse Parama ribo' .
Jean Jacques Vrij . die reed s cerd~r over dL'
vrije gL' kleurde bevo lkin g van Suriname sc hreef
- zie bijvoorbee ld z ijn bijdrage in aso 19 9~H2)
vo nd in de rcc htbankarchi evc /l een proces lege ll
twee vrijc J.\\'arlen die mei e lk aar s laags waren
geraak\. Nu kwam Jalnatuurlijk we lmcer voor.
maar in dil geval was dc rU/.ie lll etn<1m e geëscalead door op merki ngen ove r het dragen van
schoe nen. het ultieme statu s:-iy rnbool voor de
vrije bevolking. In de stad Param aribo woonden
aan hel beg in va n de negentiend e ee uw zo' n
dried ui J.:end nijc zwart en en gek leurd en. di e ui terl ijk nauw~lijks te ond erscheide n warc n va n
de ve le s la wn die e r ook we rkte n e n woonden.
Daarom \venl het in 1769 aan s la ven ve rbode n
schoenen. kouse n en hoeden l11et opgeslagen
rand te drageil. De vec htparti j uit 1793 vormde
CClll1100ic :.wn le id ing voor de aut e ur 0 111 de lezer
in te le ide n in de ingew ikkelde kk.ur- e n sta tlI sstratificatie van Paramariho rond 1800.
Ook Peggy Pl et begint haar betoog mct ee n
voorva l uit de rec hthankarehievcn, In mei I R24
werdell twec s lav inn c n (moeder e n dochter ) tc r
dood veroordee ld wegens een poging hun meesteres te vermoorden. Dedocht e r had geprobeerd
haar 'miss ie' in ee n put te goo ien e n dc moeder
werd te r dood o mdat zij de dag ervoor geprobeerd had vc rgif(n""\aar hel kan ook u'is; geweest
I.ijn) te kopen. De <lanlciding van de aanslag
blijft wat vaag: moederen doc ht e r hoop tell na de
dood va n hun meesteres "erk ochtl c worde n. wat
wijs t op ee n gruwe lijk ve rstoo rd c re lati e, In tegClls telli ng tot Jea n Jacques Vrij. die ec n rec ht szaak vond met een mooie aa nl eidin g ee n betoog
op tc bouwe n over de pos iti e van de vrij e zwa rte
bevolking, kan Peggy Pl et ni e t vee l me t de
moordzaak. Het waren vrouwen die d e moord
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beraa md hadden. lllaar er zijn weinig archict"gegeve ns voorhande n o m ee ll hee l betoog op tc
zeilen over rebet se v\"Ouwen. Dat ma ak t hel arti kel ni et onaardi g. maar de tÎtel wc l WiJl ove rdn::ven .
Dl.' bundel begint trou wens mei c~n goed geschreve n. ove rzicht e lijk e inl e idin g van Dirk J .
Tnng over de Neder landse slave nhande l. Vt! rvo lge ns trakleert ViClor Enlh o"cn de scheepvaa nfanat e n o nd erons mei ee n he ld erovc I"L ic ht
over de aan tall e n s la ve n die ve rvoe rd werd en e n
de sc hepe n (barken. freg atten. fluit en. pinasscn.
pinken. s nauwe n. et cete ra ) die daarbij gebru ikt
werde ll . Ee n moo i staa ltj e pre- indu st ri ë le
Nl!dc rl a nd se 11 ijverhcid. maar hel reit dat de han delswaar s la ve n betrof. gee ft je bij lel. in g lOch
niel een ec ht patriollisch gevoe l. Ik was dan oo k
aan ge na am verras t door hel derde artikel l va n
Pi ~ t Boon) dat uitgebreid ingaat op christe ns la ven in Noord-A frika . vooral in M,l rokko en
A lger ij e. De mees te c hri stens laven ware n
s lachtoffer geworden va n pira terij. SOlllmige
Nederlandse stell en hadden in di e lijd s la ve nkassen 0111 zee li eden vrij te kopen die door
Barbarijse zeerovers geva ngcn ge nome n
werden.
Nederland had Iw.luurtijk meer kolonies clan
Suriname e n ook op C uraçao, in NiclIw- NcdalanJ (Ncw York). Nedcrla nd sc h- In dië en Zu id Afrika kwam s la ve rni j voor. !-t an Jordaan . Jaap
Jacobs. Bo udew ijn Sirks en A ndrea Ki es ka lllp
(respec ti eve lijk ) hehandelen in hun artik el de
aanvoe r va n s la ve n naar, en cic b~halldeling erva n in. deze kolonies. Tot slo t besteedt de bUIl del aandac ht aan ee n belangrijk - Ill aarzekcr ni e t
het behlllgrijkste - aa nvoergebied van Suri naam se s lave n: de Goudkust. than s Ghana. Hee l
informatier is Nat hali e Eve rs' anikd OVl!r
Elmina e n de Akan sam en lev ing. De traditionele Akan sa menl ev in g ke nd e een in hoo fdzaak
matrilineair ven vant scllapS:-iys tee m , Het s{)cii.l le
leven werd in be la ng rijk e mat e beheerst door de
ohi/si/a. de m<ltri cJa Il . Indi viduen voe lc ll zich
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ondergeschikl ,wn het belang van de clan en de
huwelijksband is d aaraan ondergeschikt. Magi sche midde len. perso nen en goederen blijven
binnen de c km en de nalatenschap van een man
gaat naar l ijn mi:llriclan e n ni et naar zij n echtgenote en haar kinderen. Elke kenner van de
Surinaamse Marronsamenleving herk ent dit. Ik
kom hier strak s nog op terug.
Natuurlijk is gee n bundel ove r West-Afrika
en de Nederlandse s lavenhand el compleet zonder hel verhaal va n Jacobu s Elisa Joannes
Capitein. de eerste zwa rte dominee van Nederland. Al s zevenjilrigjongelje was hij in s lavernij
geraakt en ve rkocht aan een Nederland se zeekapite in di e de slimme jongen cadeau deed aan
Jacobus van Goch. ecn beamble van de WestIndische Compagnie. Als dank voo r deze g ift
noe mde hij de jongen 'Kaptein'. Van Goch nam
z ijn s laaf. di e hij als ee n zoon behande lde. in
1728 mee naar Neder land . In 1735 we rd
Jaco bus Elisa gedoopt e n twee jaar later begon
hij aan een studi e theo logie in Le ide n. Uiteindelijk ZOll hij in de theologie promoveren op een
proefschrift waarin de the se ve rdedigd wordt
dm de slavernij ni et strijdig is mer hel chri stendom. Kort na zijn promotie g in g Jacobus
Capitein teru g Illiar West-Afrika om in de plaats
Elmina domin ee te worden. Dat werd geen suc ces. Zowel de blanke als de zwarte bevolking
nam hem ni et ,;eri e us. Vijfjaar later overleed hij.
Henri va n de r Zee. ecnjourmllis r die in 2000
ook een zeer lezenswaardige biografie over
Capitein het licht deed z ie n. sc hreeftweeartikele n over deze zwa rte dominee. He( eerste is te
v inden in Sla l'en en Schepen en het tweede in de
bundel M ercI/aI/Is. Missiollw'ies & Migrants.
De artikelen vullen e lkaar moo i aa n. In Slaven
el! Schepen besc hrijft Van der Zee ee n achtdaagse reis naar Accra, Ghana op zoe k naar
'sporen' van Capitein . In M&M&M is meer he l
hi stori sc he verhaal Ie vi nd en. zoals hi erboven
kort is gesc hetst. De bundel M&M&M is een
Ghan ees- Nederl andse coproductie en ver-

scheen ter ge legenheid va n het fe it dat het in
2002driehonderdjaargeleden was dat diplom<ltieke betrekkinge n werden aangeknoopt tusse n
de Wcst- lndische Compag ni e e n de Ashanti. fn
170 1- 1702 trok een Wie-missie onder leid ing
van David van Nyendaal naar de koning der
Ash anli , die zeteld e in Kuma si. TOl de forten aan
de West-Afrikaanse ku st in 1872 aan Groot Britl<mi ë werd en overgedaan. bleven tu sse n
Ashanti en Nede rlanders hand e lsbetrekkingen
bestaan . In het kader van die 300-jaardipJomatieke belrekkingen waren kroonprin s Will emAl ex ande r en prinses Máxima in apri l 2002 in
Ghana, waar de prins op 18 apri l hel eerste
exenlplaa r van de bundel kreeg aangeboden . In
juni brac ht de konin g va n Ashanti. Otumfuo
Ose i TUlUil een bezoek aan Nederland.
S la ven e n Schepen en de bundel MercJtants.
Mi ssiOlwries & MigrclIIlS gaan voor een deel
over deze lfde onderwerpen. Ook in M&M&M
vinde n we artikelen V<.ln Jea n-Jacques Vrij over
de vr ij e zwarte bevolking in Suriname en va n
Nathali e Evers ove r de Goudkust in de acht ti ende eeuw, maarele bundels overlappen e lkaar
gelukki g ni et. De aut e urs hebben erop ge let dat
zij ni et dupli ceerd en en beide boe ken vullen e lkaa r goed aan. Ze lf ben ik meer gecharmeerd
van M erchallls. Mis.'iiol/aries & Migra l11s omdat daar met name ook plaats j~ ingeruimd \'oor
d e Ghanese vis ie op de eeu wen J.mge betrekkin gen tu ssen beide landen. die natuurlijk in de
achtti e nde eeuw als be lan grijkste gezame nlijke
onderne min g de Transallanlische s la venhandel
had. We vÎnden in deze bunde l ook meer contemporaine o nde rwerpen: Ghanezen in de
Bijlmer. de bel angrijke plaats van Nederl andse
jenever in de G han ese samenleving, e n bijvoorbeeld ee n moo i ve rhaal ove r de nazaten van
Ghanese zwarte soldalen die in de negen ti ende
eeuw naar Nede rland s- Indië vertrokken.
Ik heb eerder in deze recensie gezegd dat îk
nog teru g zo u kome n op he l matrilineaire
vcrw3n tsc hap systee m van J e Akall. In de bun -
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de l is ee n be lan gwe kke nd e bijdrage tc vinde n
va n A mlré PlIk os ic. H oewel wc we te n dal de
meeste -" lave n di e na a r S urin a me ve rvoe rd we rden, afk o msti g ware n uil he t Se nega mbi a gebi ed (me t ee n M adin go-ac ht e rg rond ). i... de culwrele: in vloed van s lave n uit Gh a na (zo' n derti e n proce nt va n he l totaal) in Surina me groot
gewees t. Korll1antij e n \I,l are n meesta l Fa nt eAkall s. De ho udin g va n de sla venmeeste rs te n
op/.icht e va n Korm <l ntijnc n Was noga l ambi g ue.
Akan -s la ve n we rd e n ge preze n 0 111 hun intel li ge nti e. han d vaa rdi g he id e n le idin ggeve nd e
kwa lit e it e n. Ill aar we rd e n van wege de laa tste
eige nsc hap oo k gev reesd . Vee l s lave nopstand e n
in de Ni e uwe We re ld we rd e n ge le id door s la ve n
me t ee n A kan -etni c it e it. Ko rmantijn c n golde n
als re li g ie uze spec iali ste n. He t kromanti o r
kl/II/al/ ti we rd in Surina me ee n ge he ime. re li g ie u/.e taal . He t gode n panth eo n van d el.e s la ve n
is zee r in vloedrijk binn e n de Arro-S urin aam se
w inti -rc li g il!. Vo lge ns Pa kos ie zijn de Akan in vloede n binn e n de Nd y uk a sam e nl ev in g g roo t.
Hij w ij st op taal ve rw a nt sc hap (cr zijn hee l wa t
A kan -woo rde n in he t Ndy uka bew aard ge bl eve n), maar mei nam e o p de matrilin eaire structuur di e all e Ma rron sam e nl ev in ge n he bbe n.
O o k he t Ndy uka re li gie u"Lc systeem e n dat van
L1 e Ak a n zijn goed ve rge lijkbaa r.
Wim Hoog be rge n

Heli /.: Wa /lil/ ons, Suriname /650 ~ 2000. E ell

politieke stullie. Oosterhout 2002, ISBN: 90807060- / - /. NUG / 646. 260 pp. . prijs ê /4.95
In deze s tudi e beschrijft He nk Waltl11an s 350
jaar po liti e ke gesc hiede ni s van S urin a me. De
aute ur is ee n doo rgew int e rd Nede rland s politic us. Waltmuns was narn cn s de PPR T weede Ka l11 e rlid ( 1972- 1982). lid van he t Europees Pa r lel11 e nt ( 1976- 1982). Ee rste Kal11 e rlid ( 19 861987) e n burge mees te r van Land smeer ( 19841995)
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De te kst op de ac ht e rflap e n in "L ijn Woord
Vooraf is vet: lbe love nd. Op de ac ht e rflap verme ldt de aut e ur dat de"Le studi e he t res ultaa t is
van ee n jare nlange Loe ktocllt door de politie ke
gesc hi ede ni s V<ln S uriname e n llIag worLl c l1 gezie n a ls ee n nutti ge aan vullin g vall de bestaande
literatuur. In he t Woord Vooraf schrijft Walt Jlwn s da t binn e n de S urintll11i sti e k de aa ndal: ht
voor de politie ke gesc hi e J e ni s lOt du sve r ~lC rk
ac ht c rgt:;bl evc n is bij di e voor dc eco no mi sche
en so<.: ialc gesr.: hi cde ni s . De altt~ ur poog t me t
deze studi e di e lee mt e op te vu !te n, waarin hij
ove ri ge ns ni e t s laag t.
SI/riname / 650- 2000 is o pgebouwd rond 20
hoo fd s wkk c n e n valt fe it e lijk uit ee n in dri c peri ode. In he t ee rste dee l ( 1650 - 186 3) be llande lt
Waltmans de th e ma 's Indian e ll. koluni sati e .
s Ja ve llm~lat sdwppij , de Sm: ië tc it van Suriname,
de overgan gstijd ( 1795- 18 16). Nede r- land s bestuur (na 18 /6 ), de e manc ipatie e n contrac.:t arbe id e rs. In he t tweede dee l ( 1863- 1975) kome n aan de ord e he t ec onomisc h be le id. de
Bcs tuursrege lingc n van 1R61 e n 1936, eh; maat sc happe lijke o nvrede (de ops tall(j van de boe re n
in Para. he t K i IJ i nge rcompl o t e n he t a rbe ide rsve rze t in deja re n de rti g) . de Tweede We re ldoorlog e n de politie ke ontwikk e lin ge n tu sse n 1945
e n 1975. In he t de rde deel ( 1975-2000) gaat de
a ut e ur in op de pe ri ode 11<1 de o nal11allk e lijkhe id
tot ;lan de ve rkicz in ge n va n m ei 2000. In ee n
s lothoofdstuk (hoofd stuk 2 0 . getit e ld Mi ilO
sobi. ve rt . ik wee l he t ni e t) b es preekt Walt man s
hel vraags tuk va n de na tional e ee nh e id e n de
toe kom s t. Zoa ls dc tite l va n dit hoofdstuk al aan gee ft. te n aan zie n van be id e aspec te n weet de
aut e ur ni e t we lke ric htin g Suriname z"ll o pgaan .
Waltillalls kan he t all e maal nog ni c t goed o ve rzie n (pa g ina 240).
Dit boe k ste lt te le ur, e n dit ge ldt zo we l voor
spec ia li ste n a ls voo r breed geïnt e re ~ see rde n in
de Surinaam se gesc hi ede ni s. He t bi edt gee n
ni e uwe vis ie, we rpt gee n ni e uw li c ht op de a l
be ke nd e fe il e n e n is primair ge basee rd op se-
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cundairc lit e ratuur. Alle door hcm besproken
the ma \ Lijn reeds onderwerp van studi e geweest. Met andere woorden. deze studie vult
geen leemte op en dc all leur nmakt niet waar Wal

hij beloof..

Nergens in het boek n1a(lkt Waltmans explicict wat de vero nd erstelde hiaten zijn in de politi eke gesch iedenis va n Suriname. De subtitel is
ook eni gszin s misleiclend. In dit boek behandelt
hij behalvedc politieke ook dc sociale en economische geschiede ni s van S urinam e. Ook op de
keuze van de secundaire literatuur val t hel nodige af te dingen . Waltmans is in z ijn keuze selectief geweest e n wekt op zijn min s( de schijn
nauwelijks opde hoogte te zijn van gedegen stu dies die ove r Suriname l ijn versc henen. Ik refereer hie rbij onder meer aan de studi es van Emmer (s la vern ij. s la ve nhandel. con tractarbeid)
f-l oeflc (cOlllractarbeid). Oostindie e n Stipriaan

(p lant age-economie). Will c msen (kolon iaal bele id na 1863). Heilbron (kleinlandbollw na
1863). Gowrichanl (agra ri sc he mode rnisering
e n eco nomische onlwikke lin g lusse n 1930 en
1960) die door de alilcur nergen s worden aangehaa ld .
Valt e r niet s positiefs Ie Leggen over dit
boek? Zeker, Hel boek leesi makk elijk weg e n
de toonzetting is die van een betrokken Nederlands ex-politicus bij de o ntwikke lin gen in Suriname. Het biedt voorde leek in 260 pagina 's ee n
hand zaa m ove rz icht van de gesc hi ede ni s va n
Suriname. Welli cht dat het boek voor J eze r.~
voor wie het een eerste kenni smaking is Illet
Surin3mecen aan ze t kan vormen lOl een verdere
verdieping.
Hans Ramsocdh

/

Signalementen
Pl'Ier L. Mmlue/. /last ludia" Music;1I de tlle

West I"dies: TäJl-Sillgillg, Chutney, alltl th e
Makillg of I"dian Caribbeall Culture,
PM/ade/phia: Temp/e Ullil'ers;Iy Pres.\' 2000.
ISBN { 56639 7ó3 -I. 2521'/1Hncwclllet bock voor een groot deel gai.lt over
de muzika le ont wikkelin g binnen de Hillllos-

IlIgo Plag & Cllr;.ç/;all U.lI;}/(/I/II. 'Plwl/%gi('(i/
Resll'II('wril/g iJ! Cn'ole. TI/(~ DCI'elopmclII (~l
Pumgogt'

;11

SI'(/I/(/II '.

111:

Ili grid

Nl'III11(IIII1 .

Ho/:.w·/II,f1 & Edgal' Sc/meider (eels.), DeJ.:rees
of Restrllfillriug iu Creole Laugllagc.\' , Am·
slNdall/: /kl/jall/ins. 2000./'/l-309-33ó.

Een eerdere vers il! van dit artikel is h:: vinden op
in ternet:
hit p://www.pcil.Llni·siegcn.de/l i:-.t/nllm .htm I

taanse bevolking V:.l n Trinidad en in iets mindere
ma te Guyn na. blijft Surinafnc niet onbelicht.
Dc au teur 100111 aan dat wa t in TriniJad en
Guyana t(lll-sillgjllg heel. Illaar in Suriname
/mil/wk gril1à, ee n eigen Caraïbisch muziekgenre is. olll wi kke ld uil de mu zika le erfeni s die
de Bril s- Indi:-.chc immigrallten uil hun oude \'aderland haudclllllccgcnolllCIl. In J e jaren denig
was cr en igc in vloc.:d vall g.rammofoonplaten die
in Trinidad en Guya na we rden vcrkodll. maar
vcrckroll twikkelde dit genre zich een belrekkelijk isok: lll t! nt ve rder. Na de op ko msl van de
clllIIl/ey mU/.iek kreeg de boh/wk gilllá hel
moeilijk , Ook de (,/IIIII/e." en dc later ontstane
('h,,'lIey S(JCU (in Suriname meestal H indipofJ
genoe md ) is een eigen Caraïbische ontwikkeling, ecn soort anI woord op de ca/ypso-Jl1 ul ick
va ll Afro ·Caraïbischc Illu:-.id en zangers. maar
Iegelijk daar ook slerk door beïnvloed. De oorsprong van dit gcm!: ligl in de enigszins
scabreul.e liec/eren dictie hind ostaunse vrouwen
l ingcn op eh! tbg. VOo r 11et huwe lijk.

algemeen bewijzen ze dal de uilspraken van
Sm ith terecht I.ijl\. EriseL: ht c r é~1l uitzondcring:
dc vmialie in geb ruikt e paragogische klinkers i:-.
groler dan op ba!'>; s va n Sm ilhs o nuer/.ock was
verwac ht .

Freek L. Bakke r

Margol vall de n Berg

Waarom krijgen aan het Engels ont leende w()orden die eindige n op ecn medeklinker. in hel
Sranan een ex tra klinker? De/.e vraag staat t:e ll-

Iraal in dil artikel. Op ba:-.is va n een vergelijking
het hedendaags Sra nanlongo, het
Saramakaans. het Ndyuka en het Boni heefl
Norval Slllilh al ee rder uitspraken gedaa n over
de herkolll:-.1 en dl.!: stru ktuur v,m de lette rgreep i n
het Oud-Sranan. De par"lgogischc (ex tra ) klin ker wordt toegeschreven aan Wes t-Afrikaanse
in vloed, lngo Plag cn Chri stian Ulfmann lC!'o\ ten
Srniths claims aan de hand van ce n gcdcwillcercle !'o\t udi e naaI" hel voorkornen van paragogisc he klinkers in vc rst:hillenu e achllicnde
tusse n

ecuwse hronnen zoals Herki n ( 17 1g). Over hel

o.w. TijdsclIrUI 1'001" S,I1';lIaallls(' TaaIkuIlde. Lelferkwule. CU/IIIIII" ell Ges('/n'edcllis 2/ (1): 389-390
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Terese Salterfield.
The
Socio-Gelletic
Sofutioll: Examinillg Lallguage Formatioll
Processes Tltrough SWARM Mode/bIg, Socio I
Sciell ce COHlfJ/llillg Review, Spec ial Issue.
200 1, 19(3):28 1-295.
Ook te downloade n va n haar web~ite:
hllp:llwww- pcrsonal.umi ch.edu/-tsallerl
resea rch.html
Het onde rzoe k naa r het ontSlaan va n creooltale n
zoa ls het Sl'analltongo heeft zic h in he t verl ede n
voora l geconce ntreerd op de wisselwerki ng tu sse n het aa ngeboren ta alvennogen enerzijds, en
het aa nge lee rd taalgedra g ande rzijds. In dit artikeiiesi dl'. Terese Satterfi eld elkaar beconcurrere nde verk laringe n over he t o nts t,lall van hel
Sranan aa n de hand van ee n geavancee rd
computerm odel (SWARM ). Op basis va n versc hille nde demog rafi sche e n taa lkundige gegevens wordt ee n kunstmat ige taal ge mee nsc hap
gecreëerd. Van e lk lid worde n ve rschill e nd e
e ige nschappen bepaald : sekse, gezondh e id,
soc iale statu s. omvang va n zijn gehe ugen, de
hoeveelheid tijd di e hij nodi g hee ft om ee n
woo rd te leren etc. Deze e ige nsc happen worden
gemanipuleerd in drie ex perime nte n (bv. vee l
interacti e - weinig interactie tu ssen slaven onderlin g, vee l kinderen aanwezig - geen kinde re n
aa nw ezig) e n dan wordt e r gem.ete n hoe lang het
duurt voordat er sp rake is va n ee n laaI. Hoewel
hel onderzoek nog lang ni et voltooid is, is de
voorlopi ge conclusie op basis van deze ex perime nte n, dM zowej het aangebore n taal vermogen als de soc iale omgev ing va n in vloed
zijn geweest op he l o ntslann va n hel Srananton go.
Margot van den Berg

Dr: G. C. Zij/mans & H.A. ElIseI; De Chillezen ill
Suriname. Een geschiedellis vall immigratie
ell aallpas.,illg, /853 - 2000. ISBN 90806479
34,328 bladZIjden. Prij.1" € 45,In de jaren vijfti g en zestig va n de negent ie nde
eeuw e mi greerde n ongeveer 2500 Chinezen
naar Suriname, van wie verreweg de meeste n als
contraclarbeiders werden tewerkgesteld op de
plantages. Naderhand zijn nog meer Chinese
emigranten, als vrije arbe ider. handelaar or
winkelbedie nde. naa r Suri name gekome n,
voora l in de jaren vijft ig en zestig va n de twinti gste ee uw. Met de komst van grote aa ntallen
arbeidskrachten in de jare n nege nti g groe ide de
bevolkingsgroep tol meer dan 10.000 in het jaar
2000.
In het boek wordt ee n overzicht gegeven van
het aj anderhalve eeuw durende proces van immi grati e en aanpassing van C hin ezen in Suri name. Zo wordt onder mee r aandacht gesc hon ken aan de mografi sche ontwikkelinge n. de positie va n de Chinezen in het Surinaamse bedrijfs leven, hu n vere ni ginge n en kramen, kerkelijk leve n, poli ti e ke acti vite il, ide nlife il. zeden engebruiken, e n het rigureren van de Chinezen in de Surinaamse lett eren e n jeugdlectuur.
Ook aan de Chinese e mi grati e naar Nederland
wordt aandacht besteed.
Pete r Sanches

lrene Rolfes

Recente publicaties
A~rt.

Allrtcmarie van

Buma. Wietse

"'S pallj~ is mijn grote liefde. mijn blijvende

"Suriname

verlie fdheid geweest' : dc Spaanse periode
va n A Ibert Helmi.ln". LilerOf/lllr 17(3).2000.

ge ldgebrek drukt op hoger onderwijs",
Transfer 9( 10).2002. p. 20-21.

p.142 - 149
AndersoJl. Uta
Surinaalllse sprookjes. Rijswijk : Elrnar.
200 1.143p.

BUyllc. Otmur H.
Soepen ell Brq{/I:\': eell sf'{/III/cnde reis door

Biekman. Barryl A.
Ct'denkboek : rea!ismie

I'W/

hel NlIliollaal

MOIIl/IIlem Nederlallds Sfol'(!mijverfeden
fIIel de menselijke u'aurdif.:heid voor ogen.

I A Jllst e rdaJllI Landel ijk Platform Slavernijverleden. 2002. 48 p.
Bijker. Karin
"Een bij zo nder Tilburgs missionari s : leven
en werk van dc zalige Pcerke Donders",
Ti/hll/X 20( 1).2002. p. 3-12.
Bloem. Rein

"Hoillmage il Hans Faverey", BZZLLETIN
29(274).2000. p. 44-60.
Brave. (wal1
Zolang ;:e pralen, blijf ik: eell boek over de
\'ijjficn s/ac!lIo.fTers val/ 8 december /9N2.
Paramaribo Organisatie voor Gerechtig heid en Vrede. 200 I. 117 p.
Bruijne. Ad de: Aart Schalkwijk: Hcbe Verrest
Eel/ korte I'erkenning van Paramaribo
(herhaal)ollder;:oek ill tiell buur/eli onder
huishoudens in november 200 I.

om in

Ic

blijven: chronisch

Suriname, Caraibische en (flldere wereldlal/den. Paramaribo
Whitc Stal'. 200 1.
192 p.
Bye . John H. de
Gel()(~{, hoop ell liefde: vestiging \ '(I// dejo·
del/ in de Surif/(fwlI.wjulIgle. Schoorl : Conserve. 2002. 178 p.
Cünduni
Huis rail as. Haarlem In dc Knipsc heer.
2002. 108 p.
Choc nni. Chan: Chander Matllllr:l
Hilldoe jungeren ill beeld: een o/lder';.ock
/laar de religieIl:.e belel'illg van Hindoe
jongeren. Hil ve rsum: Stichting Organi satie
voor Hindoe Media OHM. 1998. 40p.
Coencll, M artin
"Jett y Malhurin". Vo/kskralll M{/ga:.ine 140.
2002. p. 6- 10.

Crul. Ineke
"Platform Suriname va n starl
Rotterdammers schrikken va n achterstanden",
VNG -Ma ga:ine 56(5).2002. p. 14- 17 .
Dijek. Pitou van (ed.)
Suriname 1he ecol1ollly
prospects for

Ams terdam: AGIDS. Amsterdam Institute

SlIsflliJ/able developlllel/f. Kingston : lan

torGloballssucs anel Developlllent Studies.
Universiteit van Amsterdam , 2002. 22 p.
Buma. Wietse
"Geschiedenis voor morgen : restauratie

Randie. 200 1. 353 p.
Doelwijl. Thca
';Luchtland: verhaal ", LOl'er29(2), 2002. p.
49-5 1.
Donsclaar, J. va ll
"Surinaamse conno tati es bij hel woord ' neger''' Trefwoord Juli . 2002. p. 1-3. (Vc r-

Surinaamse

houtbouw",

14(4).2002. p. 42-47.

Het

HOl/lb/ad

Ow. Tljdsdlr(fi voor Surinaamse Taa/kuf/de, Lelterkunde. Cultuur en Geschiedel/is 2/ (2): 391 -396

Recel1le pllblicaties

392

sc hene n op Internet: www.fa. knaw.nl)
Eersel, eh. H.
"Verhaal van de vooro uders: bron va n erge rni s. lerin g en ve rmaak" . Wi Ruilt 2( 1),2002.

35-40 p.
Essed. Philo me na
"Transnational e denkk aders : cultuurpoli ti ek aan de unive rs it ei!" . Lover29(2). 2002,

p.2 1-23.
Evre ng ul1, Hasan
"De wreedheid van de tran satlantische sla ve n hande l : e moti es over Nederlands slave rnij verl eden zijn te recht". HislOrisch
Niellll 'sblad 11 (4).2002. p. 12- 19.
Faverey. Hans
Spril/gl'{umel/ : /w ,f.!elaten gedicll1eJl. AIllsierdam : De Bez ige Bij. 2000. 62 p.
FeIT ier. Lilian J.H.
Kind ill cOIlj7iClllle/ JIISlitie: eell kwalitatief
ollder7,ock naar de ,\ 'i/uatie va n killderen ill
het jell p,dcellenhuis en ill het J eugd Opvoedillgsgeslicht JOG . Paramaribo Foundation ror Human Deve lopme nt. Burea u
Kindero nlwikk e lin g ( BKa), 200 1. 66 p.
Frankel. Rache l
"Antecedenls and rell1nants of Joden savanne : th e synagog ue s and cemete ries ofthe
first perman cnt plantation se ttl eme nt of
New World Jews", 111 : Th e Jew ancl tIJe
expall siol/ of Eurol'e to Ihe West, 1450 to
1ROO, Paolo Bernardilli: Norlllan Fierill g
(edsJ. New York, NY lelc.l : Berghahn
Boaks. 2002, p. 394-436.
Frohock, Ri chard
th e foundation of
"Violencc and aw e
governmcnt in Aphra Behn' s new world se ttin g". ln : Women at sea : travel wriling alld
fh e nlargins of Caribbelill discolIrse.
Li:,abeth Paravisil/i-Geberf; Ivelle ROll1 eroCesaro (ClIs.) Ne\\- Vork , NY : Pal grave.
200 I , p. 41 -58 .
Gobardhan -RamboCll s, Lila
·'Onderw ijs al s s le utel tot maat sc happelijke

vooruitgang". Neder/al/ds in Si/ril/alll e 7( I),

2002, p. 25-32.
Hav ermaIl s, Jos
" Hoge r onderwijs is versnipperd : argu menten voor fusie van HBO-opleidingen in
Suriname". Transfer 9( I0),2002, p. 24-25.
Hee mske rk , Mariek e
"Livelihood dec ision makin g and environmental deg ratioll : sll1all -scal e gold ll1inin g
in lhe Suriname Amazon", Sociely al/d
Natllral Resollrces 15 ,2002. p. 327-344.
Herman s, Mari ëtt e
"Zwart e n lesbisc h en strijdbaar : herinn eringen aan S ister Outs ide r" . Llwer 29(2),

2002, p. 15- 17.
Herontde kkin g
" Dc herontdekkin g van Surinal1le : Parbobier, piranha's e n prachtige me nsen". Meri dian okt/nov, 200 I, p. 58-62.
Ho Suie Sang, Martin
Isla m in de Afrikaal/se diaspura : een historische schels vall de islalll onder Aji'ikaansAmerikanen en een empirisclz onderzoek
naar Ajin-Sl/rillaal1lse lIloslims ill SI/riDoctoraal scriptie,
Universiteit
name,
Ulrec ht. 11 3 p
Hondiu s, Di enke
"Gre nze n va n het huwe lijk : ge mcngde hu welijken in Ned erland s inds 1945"', NielfHiste Tijd 4.2002, p. 2R-4 1.
Ho rn , Joan E. va n ... Iel al.J
Aard en omva1/g seksueel misbmik en prostitl/tie minde /jarige allochtone jong en.\'
eell verkennend of/der~uek. Amst erd am
Vrij e Unive rsile it. FORA, 200 1.96 p.
Jacobs, Ludo
"Wateroverlast in Paramaribo: o nderzoe k
naar reactie van bewoners", H20 34(2 1).
200 I. p. 40-43.
Jara, Fabiola
"The Mea nin g of no min a l animal categori es
among the Caribs of the Guianas", Allfhro-

f'os97,2002.p.117- 126.

393

Ren'IIIC fJ/lhlic(/li es

Jurn a. Nill;!
·'EL·tl [1;,1...1';' mL'1

r\l(l~ wa n g~ n

: Surinaam:-.c
. . Iagl' ... fl"{/l/sj('r9( 10). 2002. p. 2()-27.
"alllh.:!. Ellen-Rost.::
N('.wurt·e {,(J/(f7iet.\. gel/der {//ul illdigel/ol/s
rights ill SlIri"oJ/u}
loull. lIati(J/1lI1 olld
glohtll/Jl'rspect il ·es.

Prod. . chri l"t.
~6(1

Univ~r.. . ite it

va n Leidcn, 2002.

K loostcr. Olga va n de r
fJl'

";/";1;" ,\,("11 1(' ri("o/1 1'(//1

de Il/odl'J"/Il' NederlCIIlIlstlllige lil('mlil/I/: Ad

/'/Iid('/"('I/I: Hllp,(/ Brell/s: TOIII

I'lill

Deel

110lHe lli etc.l: Bohn Starleu Van LoghUIIl "'[c.I. "00". p. 1· 9: A I: BI .
KL'mpL'Il. MichiL'1 \an
IJL' rOlldantlaag \alllk Romalltiek : viertck'-;\1:11 \)\Tr sla ve rnij ill Suri nam e. 5fJiegel dn'
I.,·rI"r('1/ ~~( I l. "002. p6:1·8:1.
Kempell. f\lichil'l \all
/:t 'l l gc.\chio/cl/is I all de S'lIril/o(llllSe !ite(r('d.).

mllllll: O/. I.: Theoret;sche hespiegeling en

/JU !it{'l'(/lllIIrgl'.\chi('d.\("hr~i\' illg.

DI. /I.: /Je
()/"{/Ie lit('/'(I/II/lJ: /JIII/.: IJl' gl'schrel'ell litemI/mI' I'OIT 159{J !Ol /923. D/. IV : De ge.,cllrn'(,11 lilemllflJr I'UI/ 1923 tol /9 75. DI.
\ :: N Ij /(/gell. / Ij,\' I I 'W I ge I"(/{u/!,/ (!l!gde II reil ie \'('11.
/Jihliogmjïe.
Sl lIIllIllIly
réslIlllé .
Paralll~lribo

: Ok.opipi. 2002, ~2 9: 376: 568:
216 p. (Pro~ r:-'L" hrih Univers ite it va n Am . . Lerdalll ).
KL· ... :-.~l. 1. V<l n (ed.)
Alf'I"chlllll\. JIIissiol/{//"i es & /IIigraJlt.\" : }(JO
,'('U 1".\ ol/)/1 r"h- C; /UII/U;U 11 rel (1/ iOIl S. A lllsie rd;ulI: KIT PLlhli:-.h~rs: A~c ra: SLlb-Saharan
Puhli . . hn. . , 2{)()2. 1:'i9 p.
Kcuk·ll. Ank.~ \'<lll: Alll1cm ie k van BCLlrd~n

\ (11/

Wesl, 1-/50 fO UWO. P{/olo Bel"llllrdilli: Norm{/II Fiering (etls). New Vork. NY lete. 1

Be rg hahtt Baaks. 2002. p. ,';0·368.

p.

K~ll1pell.

Michiel \ all
"[,hit!";1 (~:,jadill" .

Klein Tink, Mathie u
"Surinaam se homo's vc rSIOppGn Lidl ni ct :
vrij klimaat" . XL 11 (1).2002. p. 18·21 .
KlOOSIGL Wim
"The Jews in Suriname aml Cura~ao". 111:
Tlle .IelI' and ,he e,rfJolIsioll (~ll:'lImfJe 10 I/Je

tI"es \\"(/I,/I/('ell('/IIOI:

o/JI'(Jl'diJlg.\·sllj/ell

i/l II/illticllltl/reel Nederland. Bussum
COllti nh o. 2002. 200 p.
Ki:-.l1pcnlbjal. Mala
/11'1 1}(/l'glJt'l'ld
1"0/1/(/11. Haarlem
In de
KllipsL"hL"~r. 20():'. 332 p.

"Van Paramaribo naar Baki. met de pakke tboot langs oude plalllages". J-/eeJIIsclllll
79(2).2002. p. 34·36.
Knipscheer. Jemen Wil!em
Cu/tw'ul COIII'l!lgl>l/ce wuI dil,t'rgellce ;1/
lIIe/llo/ heulll! ("(Ire
l'lIIpiricol slIldies 011
lIIelll(/1 dislrf.\",\· mul he/p -seekil/g IJe!w\'io//r
(~lSllrill(IJlI('se, G/Jwwiun. Tllrki"",, (//u/ Mo roCC(IJ/ migr(llIts ill t/le Nether/ulltIs. Proef-

sc hr ift. Universiteit Utrecht. :?OOO. 223 p.
KromhOlil. Maykc
"Urban li vc lihoocb in Surinam : stralegics
and
partncrships".
11/ :
Re-oIiMllill,1!,
gO I"(' I'IIIlIellf. eil'i/ society tllld Ilic lIIurket :
I/ell ' c//(/IIcnges ill 111'1)(11/ (///(/ regio//al
(/CI'elofJlllcII1 : ('s,wy"" il/ /UJl/Ollf (~r C.A. tie
/3/"ll ijlll:. I. /3l11ll/(ed ). Amsterdalll: AG IDS.

Univcrsity ofAmsterdi.ll11, 2001. p. 15 1- 165.
Kiihll. Die tcr
frau

M erioll!

Eillc

Ll'hells)!,l'.\"cllidlll'.

Frankfurt alll Main : Fischer. 1002. 647 p .
LOIC IlS. Wahc r
"'Een neger uit Zurc l11 ane': SUrill:ll11ckellncr John Janse n van Galen". L(/ Chi.\jJl/ 2X5.
2002 . p. 26·27.
LOIcns, Walter
"Volg hc t spoor terug" La Cl,i.\·/)(/ 2H4.
2002. p. 18·2 1.
Maas. lvunca
"Wist u dat in Paramaribu Bijlmerlampen
branden?' : stic htin g organiseert exc ursies
door Bij 1lller". COl/fra.\·f 9(9). 2002 . p. 2415.

Recente publicaties

394

Malmberg-Guicherit , Henna: Maggie Schmeitz
(si1rncnsl.)
War is gendemwinslreal1ling? Paramaribo :
Mini sterie va n Binnenlandse Zaken, 2001.

28 p_
Man A Hing. Willialll
"Mijn opa ee t met stokj es'-. Wi Rutu 2( I ),

2002, p. 2-9.
McLeod, Cy nlhia
Sla l'en/U en de Memorie /Cynlhia Me Lead:
S/aq{ en meester/Cm·el de Ho seth. Schoorl :

Consc rve, 2002, 183 p.
Mcnkc, Ja c ~
Arbeidslllorkl.\·ituatie van hel hoger kader il1
Suriname. IParamaribol : Instituut voor
Kad eront wikkelin g & Onderzoek in Suriname (N IKOS), 2002. 51 p. (N IKOS: 9).
Mesman, Maaike
'Wij zijn een brug tussen twee culturen ': een
antropologische studie over mensen va n
Anti liaan s- en Surinaallls- Nederlandse afkomst in Nederland. Doe/oraa/scriptie, Ka -

tllOlieke Universiteil NUmegen. 2002. 9/ p.
Moore, Bob
" Deco loni za tion by default: Suriname and
the Dutch rct rea t frol11 empire" . 111: Intemalilmaf dipfomoe)' om/ c% llio/ rell·eal. K e1ll
Fedort)lI'ich; Marti" Tholllas (eds). London

{elc,l : Frank Ca ss, 200 I, p. 228-250.
Mullier. Ludwich va n (samenst.)
NieulI·e (Jogst .- SurinaalJl.fe poë~ ie op de
drempel Flin een nieuwe rijd. Rott erdam
[cic_ I : Surinaam s Dich lers- en Schrijversge nooIsc hap, 2002. 133 p,
Nabibaks, Xavia
" Het ijuli-gevoel", COlllrasI9(2 1), 2002, p.

12- 13,
N ec k- Yoder. Hilda van
"Zo sprak zoo n tot sp in : Han s Faverey en de
Caraïbische pOë li ~che traditie". Literatuur

17(3),2000, p. 159- 166,
NGO In stituut voor Kaderontwikkeling & Onderzoek in Suriname

Bevo/king.wllIwikkeling en gevolgen IInn
migratie: eell onderzoek lIaar de invloed
Vlln migratie op de .wciaa/-ekol1omische
onfwikkeling \'lll1 het distrikt Corol1ie.
[Paramaribo [ : NGO Instituut voor Kad erontwikk eling & Onderzoek in Suriname
(N IKOS), 2002, 96 p. (N IKOS: 10).
NGO In stituut voor Kaderontwikk eling & On derzoek in Suriname
Cids van NCOs il/ COI·unie. fParamaribo] :
NOO In st ituut voor Kadero nt w ikkeling &

Onderzoek in Suriname (NIKOS), 2001.
111 p. (N IKOS : 7).
Nou rhu ssen. Senda
"De vergeten oorl ogshelden uit Suri name".
COlllrasl9( 16),2002, p. 8-9.
Oostindie. Gen
"S la ve rnijm ollument olllbcert brede discussie". COIlIrC/sI9(2 1), 2002, p. 14-17.
Oostindie, Gert: Liane van der Linden ; Remco

Raben
"De koloniale opstelling". De Cids 165(5/6/
7),2002, p. 4 15-445.
Pelerso n, AI
'Neger 'een racistisch concept? Amsterdam
: Inlegraai Man age menl, 2002, 10 p.
Puurt. E.C. ... I e l aL I
"Versehi Il en i 11 ombijtgewoonten bij schoolkinderen van Nederlandse. Surinaam se.
Marokkmlllse en Turkse herkom st". TSG
79(3),2001. p, 150- 154.
Prade. Sonja: AI Peterson

I-Iet

ve,.~el

tegell de Neder/alldse s/al'emij.

Amsterdam: Integraal Management. 2002.

30 p.
Price, Sally; Ri chard Price
/Je kunst van de Marrons: culw re!e vitaliteit
;11 de Afrikaanse diaspora. Amsterdam
KIT, 2000. 375 p,
Riessen, Marce l van; Dick va n Straatcn

Van Accra lol AII/.flerdalll'- COlllaclel/lIISSen
westerse el/ /liet-westerse samen/evil/ge/l.
Groningen: Wollcrs-Noordhoff, 1998.43 p,

/

ReceJ1le puhlicaties
Ri va l. L aura: Ne il Whitehe ad (eds)
Beyolld Iht' 1'i,\'i!JIt' wuI the IlIaterial : ,he
Alllerilldiwli;:mion (~f.wciety ill the \l'ork of
Perer I?il'itj/"(J. Ox ford : O x ford Uni vcrs it y

Press. 200 I . 30 I p.
Roeland schap, Babett e
" Het gedenktekcn moés t dramati sc h worden". COlli rasl 9(2 I ). 2002. p. I 8- 19.
Roe mer. A strid H,
'"Thc fa ce of th e M esquaki wo man'·.

C"I/"Ioo 24(4).200 I. p. 11 75- 11 85.
Rui grok, Paul
"Jopi c Pcngel", lil : Alldere lIjd elI, Ad \'(111
Uelllpl (red.). A Ill sierd am [e tc ,I
Veen.

2000. p. 120- 124.

395

Smolders, Pcte r: Koe n Scharrenberg
De :.aak Singh Vam lll, I}/jl'(wrbeeld .' I'ers/ag
1'{lJ1 eell jOll m afisfieke speurtoch!, Rij sw ijk :

Elmar. 20()2. 2 16 p.
Snijd ers, A rmancl
" Surinaam se politi e wil af vall haar gedeukt e im ago", Politie Maga:::Jne 11 (H ),

2002. 1'. 12- 1:1 .
Spapens, Paul
"S toffc lij ke herinn erin gen aan ee n nog al tij d
populaire
Tilburger:
Pee rkc's
devo tio nalia". 7il1J/":~ 20( 1).2002. p. 13-24.
St - Hilairc, Aonghas
"Ethni cit y. assimil ation alld nut ion in plural
Suriname". Etlmic lI/ul Radal Sfmlies24( 6 ).

Sa mwe l. Di cclerik
Hlo()!\'ot'fer,\' en heselmilgras
het SuriI /{UfI//se I'oetho l nl de /;all d lIIel Hul/and.
A msterd am : Prometh clI s, 2002, 257 p,

Tang, Dirk
"A 111 stcrd am - sla vc nswd ?" 011.\' Am.'lfl'rdfllll
53( 12).200 I . p. 330-334.

Schaa f. Hcnk

Tillic. Jean

" Opstandi gc slaaf \V~IS ee n ' terrori st' : ont hulling nati onaalll1ol1 umcnt ", Uitleg 18(8),

2002. p. 25-27.
Schalkwijk . Ja" M.W.

200 1. p. 998- 10 19.

De etni sc he stem : opkomst en ste mgedrag
van
mi grant en
tijd ens
gemee nt cra adsverki ezingcn, 1986- 1998. Urrecht :

FORUM .2000. 139 p.

Eell ee l/ll ' t-lill t!O(:'sullI lIse :l'ndiflg
de
H illdoestaa1/se Broedergelllcc1I1e in SuriI ll/ lll e 1901-2001, Paramaribo: Th eolog isch

Tj ong- Ayong, Carry- Ann
De w asv rou w, Am slerdoll/ .' Grebn: 2002,

Semi na ri c der EBGS . 200 I. 70 p. (Publika-

Tulp. Edith

7 / p.

ti c van het Theologisch Seminari e der

" Het

EBGS. Paramaribo: 8).

Jeanncllc··. Olloe Wereld 45(4).2002. p. 3032.

Schillllllelpenninck v..1n der O ij e. Pit a J.C ,
"A Surin'-lm crim e before a Dut eh court
pos l-co loni al
inj usti ce
or
universal
juri sdicti on", JoumaJ of IllIe marional U/II '

14(2).2001. p. 455-476.
Sens. A nge lic
'M ell.wllI!" heiden, ",'aq!" .' Nede rlandse \'isies OfJ de we reld roud 1800, Den H aug :

S DU Uitgove rs. 2001. 2 13 p.
Slul zky, MariailO
" Wat weet j e va ll Winti ? : kenni s ovcr
vree mde culturen belangrijk in zorg" , Ver-

pleegk llnde Niell ws 13(2 1). 1999. p. 28-3 1.

idea le

klimaat

voor

Madame

Vanvught . Ewald
Z wartboek 1'011 Nt'llo'lw ul Ol'er:ee : w a l iedere Nederlander II/oe/ ll 'eten, Soes terberg :

A' pckl. 2002. 352 l'
Vee r, Wim
Vruchten in Suril/ ame, [Paramaribo I
Conse rvati oll Int ernat ional Suri name, 200 I ,

104 1'.
Verbonden

Verbondel/ dool' I'rijheid
he l Nationaa l
M OlIl/Jl/ elll Sfm'emijl'e rleden, Am sterdam :

KIT. 2002. 32 p.

396

Recente pub/jemie.\'

Vernooij . Joop (red.)
Libi n{lI/Ra hribi .- enkele {/al/ ~ellen tOl Slirin{/(lfllse theologie (feestbtmdelter ere vall
Hein Eersel). Nijmegen: Nijmeegs Instituut
voor Miss io log ie. 2002. 93 p.
Vernooij , Joop
" Mappill g rc li gio us Suriname". Exchange
3 1(3). 2002, p. 230~238.
Verseput , Jaap: Jean Jacq ues Vrij
"Een S urinaam se Nederlander uit vroeger
tijd: Predcrik Petru s Gi sius Nann ing ( 17981832)". Wi Rw// 2( 1).2002. p. 13~34.
Vorslenbosch. José
" ' Ik heb ni et op s ubsidies gewac ht ' : Suri naam se ca bareti ère Je uy Mathurin·'. De Ba://i// 83(24). 2000. p. 6 ~ 9.
Vries. Annette de
Scheurbuik.- romlln. Ams terdam [etc.J : Atlas. 2002. 3 19 p.
Vrij. Jean Jacques
" Meer over mini ster Ellis". Wi RWII 2(1).
2002, p. 49~SS.
Vrij , Jea n Jacqu es
" Vooroud ers en he t gerec ht" . Wi Rl.l /u2 ( 1),
2002. p. 55~59.
Waltman s. Hcnk
Suriname. /650-2000.- een pohtieke srudie.
IWaltmans l : Oosterhout. 2002. 260 p.

Wekker. Gloria
Nes/en bOl/lrell op eelllt'inderige plek: deI/-

ken over Rende I' en elniciteit in Neder/mul

Utrecht: Un ive rsite it Utrec ht . Faculteit Letteren, 2002. 32 p. (Inaugurele rede Universi -

te it Utrecht)
Wermuth, Mil'
No se" OUI

:

de fJOfJu/arisering

1'(11/

een s/tb-

Amsterdam: Aksant. 2002. 38 1 p.
Wetcri ng, Ineke van
"Winti en Voodoo in de rech\szaal", Proces
80( 11/1 2) . 2001. p. 163~169.
Wijden bosch, Jul es
Cl/lIl/lil:

01llllloelÎ1/geli Ill.'iSell ,"eorie eH prakrijk :
eell besflmr.\ 'kul/dige eu politieke heslUurlijke verkenning in eeUllolellt/op. Groningen

: Gopher Publi she rs. 2002. 382 p.
Ypeij. Annelou; Gerdic n Stcenbeek

" Poor single Illolhers and culturalmcanings
o f soein l support". Focaal 38. 200 1. p. 71~
82.
Zij lmans. G.c.: H.A. Enser
De Clline:en;1/ Suril/ame: eell Reschiedenis
van illl/1/i)!,rtilie en aal/passillg /853 -2000.

Bare ndrec ht
3 10 p.

Batavia Publishing, 2002.

./

Berichten & Commentaar
RECTIFI CAT IE

In het vori ge Vso-Ilumme r is bij de foto op pagina 37 ee n onjui :-'Ie ve nn e ldin g o pgenu men.
De/.e 1'010 heire n het oude interieur va n de (Portu gees-Juodse) sy nagoge aan de He re nstraat.
Dit Înt crie urbcvindl zidl thans in Is rael e n in dc
sy nagoge aan de Hcre l1!·;traat IS nu ce n
co mputerbedrij f gevest igd.

O SO-COI.I .OQlI IUM

2003

I-Iet o.w-coll oq uium van 2003 (gep land e datulll
22 november) Lal gew ijd lij n aan de Surinaa mse
litera lUur. Traditiege trouw zal het colloq uium
wo rd e n ge llouden in het Soetetijnth eatcr va n
het KIT Ie Amsterdam. Diverse sprekers zull e n
o p aspec tcn va n dCLC vroeger zeer gev reesde en
nog steeds niet uit ge roeide ziek te ingaan. In
200-11. i.l1 daarop aansl uit end het th emanulllmer
va n Oso ove r le pra gaan. Aut e urs di e ove r genuemd o nd e rwe rp een bijdrage will e n leve re n.
kunne n lich in ve rbindin g ste ll e n mei Wim
Hoogbc rgen. de c indredacteur va n Oso.

BLANKE B EVOLK ING SUR INAME
INK MRTGEIlR AC IiT

Gereforllleerdl'l/

ell

8oeroes

Niemre Datalmse.\· Nationaal Archief
Na dc vrijge latc n slaven en de immi gran ten va n
Javaa nse. Hind ostaa nse en Chin ese afkoms t.
heeft het Na ti o naal Arc hief (A lge meen Rijk sarc hi e f) in De n Ha ag nu ook de blanke bevo lking van S urinam e in kaart geb rac ht. In twee
n icuwc digi t:ll e zoe kgid se n. de Gereformeerden
e n de Boeroes. zij n de pcrsoo ns- e n familiegegevc ns opge no me n va n ti e ndui zen de n Ne de rlande rs die zic h in Surinam e ves ti gden v66r
1863. Hel N~l t i (l!laa l Arc hi e f s timul ee rt me t de

digitale zoekgidsen hCI o nd er/,oek naar de gesc hiede nis van Suriname. Dc databases zijn Ie
vinde n op:
I\·U11·.IUlIÎOlloolarchÎe(nl/kol()JIillal.sllrill((lne

. Boeroes . is de naa m van de groep arme Nederlandse land ~ lrb c id c r s uit dc Ve luw e cn omgevi ng di e tu ssc n I R45 e n 1853 naar Suriname is
gegaan. Vec lal o nd cr le idin g van een do minec
probeerdcn zij daar ecn beter bestaan op te bo uWC Il . Enke le ho nd crdcn Nederla nders ve stigden
zic h up hel Suri naamse platteland 0111 c r een
Lt: lfsla nd ig boercnbedrijf] e te heg in ll cn. De Nede rl and se ove rhe id stimuleerde de komst va n
boere n: op dic mani cr LOUe recn blank e middc l1 klJ ssc moetc n o nt slaa n in de kolo ni e. De overheid voorzag nict dat deze groep imm igra nt e n
vrij snel vermengde met de S urinaam se bevolking. De gc pl:mde ontwikke ling va n ee n
'eve nwic hti ge' sa mc nl ev in g met midde nstan ders en vrij e bocrcn mi slukte dan ook. De diKi wIe -;,oekKid\' l1oeroe.f beval de pe rsuo nsgegeve ns va n dezc g rue p zoa ls di c is opgeslage n
in de burgerlijkc stand va n Suriname uit de negentie nde eeuw.
De digÎftlle ';.oekgids Gereformeerden he vat
persoo nsgegeve ns va n ti cndu ize nde n Nederlande rs die ee n ee uw 1:.lIlg naar Suriname
e mi gree rd cn tot het einde va n de ac htti e nde
eeuw. De vrije. blJnke bevolkingsg roep bcstond. behal ve plantagehoude rs e n hun personeel . ook uil overhc idsdienaren. weze n cn zeeli eden. De gegevc ns overde Nede rlandse immigra nt en Lij n overge nomen uit de archi eve n di e
de protes tant sc kerken in de voorma lige kolon ie
hehbe n gevo rmd en di e het Na tionaal Archi ef in
De n Haag bewaart. Geboort e. huwe lijk . dood :
het is allemaal ol/lil/e te ru g te vinden via. Zo
regi stree rt het doo preg iste r ieder kind van Nede rlan dse immi g rant e n tu sse n 1688 en 1792: in
de beg ra rc ni sadmini strati c is vrijwe l iedere Nederland er terug Ie vi nd en die i n Suriname is beg ra ve n tu sse n 1722 e n f 789.

o.w. T[jdscIJr{fi wwr Suril/aamse TaaIkuIlde. Letterkunde. Cultllur ell Geschiedellis 21 (2): J97-407
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Voor meer i nfo rmatie over de digitale zoekgidsen Gereformeerden eH Boeroese n de Histori sche Database Suriname, kUilt II co ntact opneme n Illet de afde lin g cOllllllunica ti e va n het Nationaal Archi e f. mw. S. Barbi er.

Telel"oon: 070 - 33 1 5455.
E-mail: suzn nn c.ba rbi er@ nationaalarchi ef. nl.
Wann ee r u alle pe rsberi cht en en de e- mail
ni euwsbricf wilt o nt vange n va n het Nationaal
Archief, meld u dan oo k aan op bove nstaa nd emai l ad rc~
D E EC HO VAN WEGSTERVENDE K ETELMUZIEK
OFWEL DE W ERELD VOLGENS P.e. EMMER

Door: Peter Meel
Is het dan e inde lij k zove r? Gaa n de ramen ope n
e n dringl e r straatrumoer de Suri nam istiek binne n? Treden Surin am isle n uit de beslo te nheid
va n hun studeerkamer en maken zij zich op o m
publi e kelijk me t e lk aar in deba t te gaa n? Wi e de
reacti e leest van Piet Emmer op mijn artikel
'Menselijke waardig heid als voertui g van
cmanci pat ie' dat ik vori gjaar i n 'O so' (jrg 20, nr.
2) publiceerde, heeft de ne ig in g deze vragen bevesti gend te bea nt woord en. Em mer doet in zijn
weerwoord Illoeite o m een aantal va n mijn uil spraken uit dit artik e l Ie weerleggen. Hij heeft
zic h daarbij kenn e lijk voorgenome n alle registe rs open Le tre kken en klare laa i te spreken.
Voor instrume nte le soberhe id e n verstilde kJanke n is geen plaats. Dreunende pa uke n e n
schetterend koper begeleiden z ij n betoog e n stu we n het op naar g ro te hoogte n. De in zet is
o rkes traal macht svertOon.
Laat ik er nie t o mheen draaien: het is ee n
c uri euze bijdrage waarop de Le idse hoog le raar
ons trakt ee rt. De aut eur heeft om te beginnen
Illeer dan een pagi na nodi g 0 111 vast te stellen dat
ik gee n Su rin amislisc he be unhaa s ben (Piet, yo u
made. my day ), hak t vervo lge ns mijn beschouwin g woe~ 1 nrm l1100ljes (Ijn kb.!) en besluit op
ee n ik-ben-ni ct-boos-maar-ve rdri e li g loon dat

we zijn react ie ni e t a lle seri e us rnoete n neme n,
omda t hij en ik per slot van reken ing a ll ebei het
beste me i dc Surinam istiek voor hebbe n. Wat
wi l Em me r? Een pole miek starten en a ll e re tori sche gereed schap uil de kast tre kken 0111 te score n? Of de rol va n sc hoolmeeste r spe len. di e
weerspannige lee rlin ge n bij zic h roept. bestraffend toespreekt e n met ee n aa i over hun bol weer

naa r hui s stuurt ? Met cic polemist wi l ik de degens we l krui sen, voor aaiende schoolmees ters

heb ik gelee rd op mijn hoede Ic zij n.
De passage avcr de beunhazen is illustratief
voor het benepen beeld dat Emmer van de

Surinamisliek heen . Hoewel hij ruimhaJ1i g beweert dm de beoe feni ng van de Surinaamse ge-

schi eden is 'va nze lfs prekend' open dient te
Slaa n 'voor eell ieder, die daar aardigheid in
heeft', wo rdt uit zij n artik e l al sne l duide lijk dat
hij d il ni et Inee nt e n dat voor hem het vak vergeven is van de praatjesmakers en qu erul::tntc n.
Emmers o pdeling va n de beoefenaren va n de
Surin amist iek in gesc hoolde e n o ngesc hoo ld e
hi storici, in a mate urs e n professionals, spreekl
wat dit aa ngaat boe kdelen. Zo u Emmer ni et weten daL dit o nde rscheid inmidde ls al lan g e n
breed achte rh aa ld is? Gesc hi edsc hrijving beperkt zic h nict tOl hel werk va n hi storic i, maar
strek t z ich eve ngoed uit tot de schrifture n va n
a nd ers opgeleide onderzoeke rs, zoals antropologen, sociologe n en literatuurwetenschappers.
Maar ook bu ite n de beperkte groep van uni versitai r medewerke rs, blj voo rbeeld door j o urnaliste n. sc hrij vers en dichters, wordt aan gesc hiedschrijvi ng gedaan. Of door verhal envert e ll e rs die de gesc hiede ni s mondeling doorgeven, zodat deze a ls bron va n kennis bewaard
blijft. Of beoefe naren van de Surinamistiek e r
du s hun brood mee verdiene n o f niet, ofzij uni versita ir gesc hoo ld zijn of au todidact, dat is ni et
de ke rn va n de zaak . Wat karakt e ri ~ti e k is voor
de Surinamis ti ek is de heterogeniteit van het
vak. naar benaderin g, pe rspecti ef. reikwijdte en
betckeni s. De verscheiden heid aan Surinumis-
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ti sc he produ ctc n is g rool e n andc rs dan Emmer
hr.= \ wil doe n voorko me n, c ircul eert er buite ngewoon vee l dat be lan g we kk ende informatie ve rsc haft. tot nade nk en ste mt e n di sc uss ie uitl o k!.
Mijn beeld van de Surinami sti ek is dJt van ee n
rijk en d ynillTli sc h onde rzoeksterre in, dat vee l
pote ntie heeft e n waarbinn e n overw ege nd positi eve o ntwikk e lin ge n plaats vinde n. Ik ko m re lati e r we ini g beoe fenare n tege n di e e r ee n potje
van maken e n op w ie de betite lin g beunhaas va n
toepass ing is.
Emmer maakt Lich druk ove r he t fe it dat ik
het bez waarlijk vind dat Surinamers in Suri nam e zo we ini g Surinami sti sc he publicatie s
voortbre nge n. Ik li cht in mijn artike l toe waar0111 ik deze me ning benIOegedaan. Een land dat
politie k e n economi sc h op e igen be nen wil
staan . wil ook culimee l e n wete nsc happelijk
mee te ll e n. Ik zou niet wete n wat daar mi s Ill ee
is. Dat het wet e ns<.:happe lijk o nd erzoe k altijd
on ge lijk o ve r de land en van de we re ld ve rdee ld
is ge wees t. zoal s Emm er o pmerkt , is ee n fatal isti sc he ve rzuchtin g, geen tege narg um ent. Het is
ook gee n red en o m bij de pakken neer te z itte n
en het Surinami sti sc h onde rzoek aan ni et-Suri nam ers o ve r Ie laten. He t beperkt e onde rzoeksbudget van de Surinaamse regerin g e n de geringe o ntwikk e lin gs llloge li.ikheden van o nderzoe kers in Suriname z ijn compli ce rende factoren. maar doen ni ets a f aan de be hoeft e e n bere idhe id van lokale o nde rzoeke rs om ook aan de
weg te timmere n.
De sugges ti e van Ernme r dat ik het ni e t toejui ch dat buite nlanders z ich met Surina ll1isti sc h
onderzoe k bez ig ho ude n en hi erove r vaak voortreffelijke publicati es sc hrijv en. raakt kant noch
wal. Ik ben hi e r we l dege lijk enthousiast ove r. al
wa s he L maar o mdat ik ze lf zo'n buite nland er
be n. Maar het is weini g subti e l o m in dit verband
ee n paralle l te tre kk en. zoal s Emmer doet. tu sse n Nede rland e n Suriname. In Nederland beslaat een hoog ontwikke ld onderzoeksklimaat ,
is de boekproducti e eno rm en z ijn de boeke n van
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hi stori c i al s Sc hallla. Israe l e n De Vri es inte ressant e ve rrijkin ge n van ee n ste vi g verank e rd e
hi stori og rafi e. In Suriname is nog maar rece nt clijk ee n begin ge maakt me t het o pbouwe n van
ee n o nd erzoe ksinfrastru ctuur, ve rsc hijn en er
nauwe lijks hi stori sc he we rk e n e n do min eren
publi cati es V<In buitenlande rs de wete nsc happe lijke markt . Buitenlamise publicati es ve rsf.: hijn en in Suriname vee lal;11 p /ao ts WIII e n ni et
in (/mll 'ldfillg op de 'e ige n' producti e. zoal s in
Nederland he t gcv al is. Vanuit he t oog punt van
o ntwikke lin g e n id c ntÎt e it svorming, maar oo k
va nuit het perspec ti e f van uitwi sse lin g e n internati o nali se rin g. is het daarom van e mine nt belan g dat Surinaam se onderzoeke rs in Suriname
ee n inhaal sla g mak e n e n ee n e ige n histori ogralï e o pbo uwe n, zodat Suriname zich met and ere
land en. in de ee rSle pl aat s in de e ige n reg io, kan
gaan me te n al s he t om wete nsc hap e n cultuur
gaal.
Dat ge let op de stand van hel Surinallli sti sc h
o nd erzoe k '/~war\ e' prestilti es Viln onderzoe ke rs
in S urin ame direc ter aa n gevoe lens van trot s en
herk ennin g appe ll e re n dan ' witte' pres tati cs
lijkt mij ev ident. Dit hee ft ni ets met rac isme Ie
make n. zoals Emmer beweert. w el met ee n begrijpelijk soort chauvini s me, verge lijkbaar met
de eufori e di e .l ich van ee n land al s Nede rland
mees ter maakt wann ee r beke nd wo rdt dat hel
ee n No be lprij swinn aar in zijn midde n l,eeft . Die
trot s e n herke nnin g bete kencn ni et dat 'witte'
pres tati es in Suriname ni et loude n wo rd en gewaard eerd of se ri e us zo ud e n word en ge nomc n.
Dat word en ze we l dege lijk e n Emm er is hi er
ook mee be kend. De vergc lijkinge n di e hij iJl dit
dee l van zijn repliek onder het 1110 111 van poli ti e ke correc th e id trekt met Hitie r Duit sland zijn
ni e La ll ec n s make loos. maar ook ve r beneden de
ma at e n ee n onderzoe ker VUil ze lfve rklaar(le ra c iale onbevan ge nhe id o nwaardi g. Het moge
duidelijk zijn dat derge lijke paralle ll e n geen e nke l verband houd enlll et de ideeë n di c ik in mijn
artike l uit ee n heb gezet.
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Emmers hoon kent geen gre nzen als hij in gaa r op de door mij gesignaleerde di sproportionele ve rt ege nwoordiging van het aa ntal
Surinamers in universitaire posities in Nederland. Met mijn pleidooi voor proportionaliteit
zou ik uit zij n op ee n revolutie in het hoger onde rwij s en schie ten mer een kanon op een IllUS.
Nooit heeft vo lgens Ernmer hel doc.:cntenkorps
aan een uni versiteit een adeq uate afsp iege lin g
gevormd van de o mrin gende maatsc.:happij.
waar ook lef we reld . Zo Uil al het geva l mocht
zijn (heeft Emmer hi er onderzoek naar gedaa n,
waar ook te r wereld?) en gesteld dat dit ee n in grijpe nde he rzieni ng van het onde rw ij sste lse l
me t zic h mee zou brengen , zijn dit dan argumente n 0111 he t proportion aliteitsbeginseJ op voorhand afte wijzen? De vmag stel le n is he m beantwoord en.
De oorzaak van de door mij gesig nal eerde
di spropo rti ona lit e it zoek t Em me r in heL re la ti e f
gerin ge aa ntal Surinamers onder de stu de nt e npopulati e , Ik moet. zo spoort Emme r mij
aan, dan ook ni et de unive rsi te it e n oproepe n
mee r Surinamers als docent i.1.11l te ste ll e n, ik
moet Surinamers oproe pen o m meer (voo rbe re id end) wetenschappelijk onderw ij s te vo lge n e n daarna VOor een we tenschappel ijke c.:a rri è re te kiezen. Hi e r snijdl E mm er een belangrijk punt aan. maar trekt hij de verkeerde co ncfu s ie, Er dienen S urin a mers op hoge posities aan
de unive rs it e it te worde n benoemd, juist om als
rolmodel te fun gere n. om te late n zic n hoe be lan grijk o nde rzoek is. hoe in spi re re nd , verrijkend e n relevant voor he t opbouwen van een
mod e rne sa me nl ev in g. De e rvaring heeft geleerd dal de effecti viteit van ee n dergelijke
boodschap max imaal is a ls expo nenten van de
'eigen' groep deze aan ' hun ' achterban overbrengen. Maar dit heeft all ee n kan s va n slage n
als deze ex pon en te n een duidelijke positie krij ge n toebedee ld e n met een zeker gezag de c harmes va n hun vak voor het voet li cht kunne n brenge n e n mensen kunne n en thou siasmeren.

Emmer slaat door in zijn campagne legen de
proportionaliteit wanneer hij mij op hoge toon
uitdaagt om aan te tonen dat de ondervenegenwoordiging van Surinamers op de uni vers it eit "de voo rtgang van de wetenschap heert
benadeeld'. Waarom zou ik deze uitdagin g aannemen? Omdat Emmer dan - zoa ls hij aanko ndigt - met mij de barricaden op wil voor een
'proportionele unive rs iteit ',? Dit lijkt mij ee n
schame le beloning, Maar ab ik nalaat met bewijze n te komen. dan is daarmee volgens Emmer aangetoo nd dat de "propo rti o nele universi teit' het onderwijs en onde rL.oek in Nederland
sc had e berokkent Tja, zo lu st ik e r nog wel een
paar. Dit soort ste llin ge n zijn niet alleen flauwe
uitvluchten, bedoeld o m een se ri euze discussie
uit de weg te gaan. ze zijn ook o nbew ijsbaar e n
dus onbruikbaar in een acade mi sch debat. Nerge ns in mijn artikel heb ik trouwens de
proportionaliteitskwestie (of wat dan ook) gekoppeld aa n bombastische frasen als "de voortga ng van de wetenschap'. Uil /. ijn ridiculi se rin g
van de he le kwestie blijkt Emme rs op voorhand
negatieve houd in g tegenover meer Surinamers
op de universiteit en zij n moedw illi g mi sve rstaan va n mijn bedoelingen.
Men hoeft ni e t ove r bijlondere voorspe lle nd e gaven te beschikken om te kunnen vas ts tellen dat de ondervertegenwoordiging van "a lloc ht one n' op de Nederlandse universiteiten in
de komende jaren ee n steeds belangrijker Îssue
za l worden. In de VS - o m maar ee ns een door
Em me r bewonderd la nd te noemen - wordt de
d isc uss ie over deze problemat iek al s i [lds jaar e n
dag gevoe rd . Dat Nederland in dit opz ichl zo ve r
ac ht erloopt. is betreurenswaardig, maar het o ntkennen va n het belang van deze kwestie is ronduit kwalijk. Zelfge noegzaam he id is de dood in
de pOL va n he t onderzoek en dus ook va n de
S urinami st iek.
Onder de deko lo ni satie van de Surinaamse
geschiecle ni s versta ik het ve rl ate n van de
Eurocentri sc he visie op deze geschiedenis. het
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ontw ikk e len va n ee n 'cigen' vis ie e n de toenemende beol!fening van de gesc hi edsc hrij vin g
door S urin:uners, in cl usiel"va n dege ne n die buite n Suriname wo nen maar I.ich nog altijd met
hun land verbo nd en voe len. Een dwaalweg vo lge ns Emlller. wa nt je kunt op je kup gaa n staan,
de gesc hi ede ni s van de meeste Tweede e n Derd e
Wereldlanden is nu ee nmaal ge kol o ni seerd e n
daar is geen kruid tege n gewassen. S terk er. ze i fs
dc meest interessa nt e thema's uit de Nl!dcrlandse gesc hi eden is Lij n ge kol o ni seerd door
buitcnlanders,
Dat de inll ati c va n een woord ee n hoge
v lu c ht kan ne men. is geen ni euws, Illaar ieder
we ld e nk e nd mens /.,:11 toch opkijke n van Emmers kriti ek dat de Nederlandse gesc hi eden is
door Amerik aa nse e n Britse vakbroeders e n l usters wordt geko loni see rd . Eve llmin zal d e
o nt w ikke ld e lezer in steJlllll en met Emm ers bewe rin g dat de Enge lse gesc hi ede ni s door hi storici uit dc VSo A ustrali ë, Canada en Nieuw-Zeeland word t ge koloni see rd , omdat er in de laats te
landen meer over deLe gesch iedeni s wordt gepubli ccerd dan in Engeland Le lt'. Zo u Emm e r
we te n wal kol on iscren betekent? Voor de goed e
(mk: in mijn artik e l ve rbind ik de dekolonisat ie
van de S urin aa mse gesc hi eden is me t de foc us e n
orië ntati e van de individuele o nd erLoe ker. ee n
kwestie die aa nm crke lijk i ngew i kkclder Iig t dan
'dc blote Illn cht va n het gelal ', Em me r gaa t I.oa ls ik nog I.al aantonen - ten o nrec hte voorbij
aan de persoon va n de o nde rzoeker a ls factor in
de deko lo ni satie va n dl' Surinaamse gesc hi cdsc hrij vin g,
Vanuit zijn idi osy ncrati sc he opvattin ge n
over ko lo ni sati e is het voor Emm e r ee n koud
kunstje om ee n bru gge tj e te s laan nna r he t
'Surinaamsc pers pec ti ef', vo lgens he m ee n
mi sti g begrip. Hij id cntifi ceert het voora l me t
ort// hisIOl~\'. 0 111 ve rvo lge ns triomfant e lijk ee n
aantal Nederlandse en Amerikaanse antropologe n te noe me n di e in hun werk ee n be lan grijk e
plaat s voor monde Iingc overleveri ng heb be n i 11-
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geruimd. A lso f ik ergens in mijn stuk I.OU hebben bewee rd dat de ora le gesc hi edsc hrij ving
binn e n de Surinami stiek nog niet aanbod is ge komen. A ls het gaa l 0111 voorbee ld e n van werken di e va nuit ee n Surinaams perspectief zijn
gesc hreve n, wil Emm er S(/II/f:'lIle\'illg ill eell
grellsgehif:'d van Van Lie r nog we l scrie us ncmen, maar la ak t hij Wij S/OI'()/1 \'(111 SI/ril/milt' van
De KOIll, o mdat het laat ste boek vo lge ns hcm
niet aa n de gang bare wetenschappelijkc maat staven vo ld oe t. Naar mijn mening laaI dil wedero m Emmers benauwde opvatt in g va n het beg rip gesc hi edsc hrij vin g I.ien. De Kom was geen
acadc mi sc h onderzoeker. dat is juist. maar hij
kwam wellllet ec n benaderi ng waarmee hij I.ijn
tijd vooruit was. Zij n aank la cht tegen he t kolo niali sme was ee n op lit eratullronder;;oc k gebasee rde poging Olll een ni e uw n nd erzocksperspec ti ef te introducere n, waarbij de 'e ige n' gl.: se hi l.:den is wordt belien door de oge n van de
'gewone Su rinam er' e n ni et ,ma l, tot dan toe
gebruik e lijk door die van dl' op Europa ge ri c ht e
ko lo nial e e l it c. In hoeve rre De Ko m daarmee de
werkc lijkhe id opofferde aan zijn politieke id cale n is een vraag die l ich ni e t in een paa r regels
la at beantwoorden. Een reit i. . dat lij n werk tot
de dag va n va ndaag tot de ve rbee ld in g spreekt.
WUslu\'(,1/ l 'lIIl Sl/ril/tIllle recen te lijk nog is herdrukt e n een ee nh eidsfil oso fi e uitdraagt di l' te
lan g uit s luit e nd met vis ioe ne n van ee n marx istische he il sta at is ve ree nze lvigd.
Emm er spuwt ook zijn gram over D e ge selil/J:! I 'ml Eldorado va n Alhe n He lm an. Dit
boek ken ik ni et. D efo/lerillg l'lIIl Eldorado is
Illij we l bekend. Als Emll1e r deze tit e l bedoelt.
dan rij st de v r~l<lg waarom hij hi erzo tege n in het
geweer k01111. Hij sugge ree rt dat ik dit werk opvoer a ls ec n voo rbee ld va n gesc hiedsc hrij vin g
va nuit ee n Surinaams perspec ti e f. De waarheid
is dat deLe tit e l in mijn artikel ni et voorkolll t.
He t dédai n waa rm ee Ell1m er de sc hrijver He lman wegze t al s ee n ' ni et o nvc rdi e lbt c lijk literator' e n all ee n de bibli ografi e van De folteril/g
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zijn goedk euring waa rd acht. legt vooral Emmers onbeke ndh eid met het werk van He lman
bloot en l ijn o nwil 0 111 zic h in het oe uvre va n
deze vee lzijd ige aute ur te verdiepe n. De
foltering beoogt name lijk ni et zozee r ee n Surinaa ms als we l ee n G uya nees pe rspecti e f tot uit drukkin g te bre ngen cn is - and ers dan Emmer
hct doet voorkomcn - zee r breed va n opzet e n
uit gespro ken va n toon. \\'at ni e t weg nee mt daarin heef! Emm er gelijk - dat het ont sierd
wo rdt door krac hte loze c lichés en onbekookte
opinies. He lman is a nders dan Emmer beweert
we l degelijk kriti sch. a lleen te wei ni g zelfkriti sch. Met het door Emmer ges ignaleerde gebrek aan weerkl ank e n navo lg ing valt het overi ge ns wel mee. Ook De joltering is herdrukt
(voor de herzie ne editie riep de au te ur de ass isI.e nti e in va n ee n 'ec hte' hi ~ turic u s) en wordt in
krin ge n va n literat uurhi stori c i (a l dan nie t same n met Hoofden van de Oayapok.') hoog aa nges lage n. Veel hi stori c i, dat is waa r. hebben er
minde r mee op. maar evenals Wij slaven va l/
Surin ame is het boe k ni et in de eerste plaats voor
vakhi stori ci geschreven. Het is ee n panorami sch essay waaruit verbeeldin gskrac ht e n engage me nt spree kt dat Emme r vera fsc hu wt.
maar dal vee l lezers als inspirerend ervaren.
Hoe Emmer erbij komt dat ik een ' breed pe rspecti ef' en een ' kriti sc he inste lling' typerend
ac ht voor de beoefenare n va n de Surinami sti ek
is mij een raadsel. Ik heb dit nergens in mijn stuk
beweerd. Dat ik , zoa ls hij suggereert. in mijn
artike l een ple idooi hou voorde bestude rin g va n
alles wal maar me t de Surinaamse geschiede ni s
IC make n heeft , is evenee ns een uitl ating di e
kant noc h wa l raakt. Waaro m zou ik iets de rgelijks willen bewe re n'! Wel ste l ik mij op het
standpunt dat er nog talrijk e hiate n in de
Surinaam se gesc hi edschrij ving 0111 opvulling
vrage n en dal ee n Surinaa ms pe rspec ti ef daarbij
goede d ie nste n kan bew ijzen. Begi nsele n va n
proporti ona lite it zijn daarbij ni et aa n de ord e.
Uit angst met mij de barri cade n op te moeten

vi ndt Emmer he t kennel ijk geoorloofd om met
ee n uitges treken gezic ht hett cge ndeel te bewere n.
Emme rs wee rgave van mijn kanuckcninge n
bij het c reoli se ri ngs mode l wi l ni et ee ns ee n poging tot sa mcnva tt c n zijn . Het c reoli serin gsmodel - strikt ge nome n missc hi en ee rde r ee n
gesc hi edtheo reti sc h uit ga ngs punt dan ee n mode l - bespree k ik kriti sch en zo nder overdreven
verwachtin ge n te wekke n. Voo r de Surinami sti ek heeft het mode l in zoverre een specifi e ke bete keni s dat het de etnische verk ave li ng
va n hel onderzoeksve ld (zoal s deslijds door Van
Lier verded igd) ac hIer zic h laaI e n de aa ndachl
ric ht op c ultuurveranderin g en de inte rac ti e lU Ssen groepen op alle rl e i ni veaus en in uiteenlopende levenssfere n. Dat is in de Suri namistie k
een benaderin g d ie pas recen t bezig Îs aan invloed te winne n. Hiermee die nt verdere ervarin g te wo rde n opgedaa n alvo re ns he t mode l kan
wo rde n afgedaa n a ls ee n 'lege lu chtball on',
waart oe Emmer het op voorh and veroordee lt.
Waa r het bij Emm er in de kern om draait, is
datgene dat ik in mijn artik e l uit voeri g uiteen
heb gezet, maa r waa r Emm er in zijn reacti e met
ee n grote boog omhee n wand elt: hel ge loof in
uni versele waa rde n, in objecti eve, neutrale ke nni s e n in de ' natuurl ij ke onpa rtijdi ghe id' va n de
o nde rzoeker. Bij Emm er vie rt he l adag ium ' mete n is weten' hoogtij. Iedere onderzoeker is volgens he m uitge ru st met hetze lfde onde rzoeksinstrum entarium e n komt als hij vo lge ns de meIhode n van ' hel vak' Ie werk gaal 101 dezelfde
co nc lusies. Dit is een opvattin g die te ruggaat tot
het kl ass ieke verli c htin gsde nk e Il . Na de Tweede
Were ldoorlog is e r ee n andere ideologisc he
wind gaan waa ie n, sa mengebald in de begrippe n postmoderni smee n pos tkol oniali sme. Deze
wind heeft in so mmi ge vak ge bieden lorn adoachti ge sterkt e n bereikt e n vee l losgemaakt.
maar is inmiddels, na dani g tekeer te zijn gegaan. alwee r rede lij k uit geraasd en afge nomen
lot drage lijker snelheden. Emmer vo lstaat met
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de medede ling dat er bibliotheken zij n vo lgesc hreve n over de wijze waarop hi storici tot de
kcuze V<l ll Iwn onderwerp ko me n. Nog los van
de vraag of in deze woorde n het wezen va n de
di sc ussie wo rdl gevangen. bekruipt de leze r het
bange ver muede n dat Emmer ni e t of nau we l ijks
iets va n de inderdaad lalrijke s tudies over genoe mde problematiek heeft gelezeJl.
De persoon va n de onuerLoe ker laai Elllllle r
n ~!me lijk ten o nrec ht e buiten besc hou w in g. Het
li efste zo u hij doen alsof deze niet bestaat. al sof
deze niel vanze lfsprekend met zijn werk is ve rbonde n. Z ijn sociale statu s. po litie ke opvattin ge n en l: ufture le voo rk e urc n, om m.a.ar en ke le
za ken te noemen, late n z ich mi ssc hi e n o nde rdrukken. maar ni et uit sc hake le n. Bij de e nc o nderzoeker zull en ze mee r op de voorgro nd tre den (bn bij de andere. maar het Îs on moge lijk ze
weg IC denken of te negeren. De subj ect ivite it
va n de o nd erzoeke r is o nl ooc henbaar in de
k el1z~ van z ijn o nde rwerp. dc Selel: li e va n zij n
bronnen c n de interpretatie van zij n gegevens.
maa r ook in de door hem gezelte loon. zij n maal voe rin g. zijn wijze van argumcnteren e n zij n
manier van prese ntere n. Dit geldt ook voor Emmers werk. dat zic h ridlt op geschi edsc hrijv ing
'van buitenaf. op hel tre kk en va n g ro te lijnen in
termen van stru ctuur en co njunctuur. en het make n van ve rge lij kin ge n op macro ni vea u. Het
menselijk aspecl spee lt in z ij n puhli ca ti es nau we lijks een rol. Gevoe lens va n empat hi e worden angstva lli g gemeden.
Ee n mooi voorbee ld in dit ve rband is Emmers laatste bock. De Nederlandse slavenhaJ/del /500-/R50. In dit werk. hoe o nd erhoudend en prikkelend ook geschreve n. worden slaven hande l e n slave rnij ee ndim ensio ll ':\al besc hreve n in terme n va n een boek houd kundi ge
w inst/verlies reken ing. worden aanvechtbare
paralh::llen getrokk en tu ssen Afrikaanse sla ve n
en Europese landve rhui ze rs en lijkt (op l1el s Jothoofds tuk na) het bagatelliseren en afzwJkke n
va n de ernst van het sla ve rnij systec m bijna een
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doe l op zic hze ir geworde n. Bestrijelt Em lller ce n
o pv<lrr ing VW l ee n coll ega-o nderzoeke r. dan
ve rli es t hij zichzelf in spot en provocat ie. Tot
ee n in e rn st besprekcn van de des belferrcndc
opva ttin g e n het ove rtui gend weerleggen ervan
kom t hij ni et. Zoe mot ieloos a ls hij bij voorkclIr
zij n eigen verhaa l ve rt e lt . zo hy perbo li sc h word t
Emme r als hij meent een oppone nt naar de ee uwigcjachl veJdc n tc moe te n sl: hrij ven.
Het is aardig dat EmlTlerde moei le heeft wil lel1 ne mc n op mijn stuk Ie reagerell. maar hel zou
nog aardi ger z ijn geweest als hij mijn stuk ook
we rkelijk ge lezen had e n mei se rieuze nrg ll/llcnten tegemoet was ge trede n. De FO rlu yneske
overd rij vi ngen. stoe ri gheden en slI'eeping
sWlnJ/ell!S di e zijn repliek bijeen moeten ho uden. hebben ni e t de impac t en werv in gskrac ht
o m ee n pl/bliek debal op 2,-1I1,g tc brengen. De
demagogie waa rvan Emm er zic h bediell t klinkt
ho f. de dreun e nde pauken e n het sc hell erend
koper kunn en hun sy mro ni sc he en dramatische
pretenties niet waarmak e n. Hi er marc heert op
zij n best een fanfare voorbij. Wat restcert. is cl!:
el: ho va n wegstervende kete lmu ziek.

R EACT/EOPDE RECENS IE VAN VARlNA TJON
T EN VAN DE

A

DISSE RTATtE VAN

LI LA GOBARDHAN- R AMBOCUS

Door: Els M oor
Met gevoe lens va n grote te le urstellin g las ik dc
recensie van Va rin a Tjon A Ten V,1n dc di sse rt ~l 
tie V<ln Or Lila Gobarclhan -Rambocus. Ol/deru'ijs als sleI/rtl lof 1I/{1f1fScllllppe/~ike voomÎIgalig. Eell taal- en ()J}der)l'~Ï-~·g()s("h Î edel1i . .· \'(/11
SI/riname. /65/ - /975 in Oso va n me i 2002.

Pe rsoonlijk ben ik blij mel de disserinlic. die
o p ee n zeer sys temati sc he wij ze en uit gaande
va n een gedegen bronnenstudie ee n overzichl
geeft va n de gesc hi ede ni s van het S urinaamse
o nd erwijs. Lila Gobardhan - Ramboclis hee ft
deze gC.IOchi edeni.o.; ingebed in de soc iale en poli -
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steed aan laals ilu mic e n cu ltuur. di e imme rs
sterk sa l11 ~ 1l11<ln gc lll1l c t de o nd e rwijss itu ati e. In
SurÎname \s me n b lij met d il belan g rijke we rk .
Voor stud e nt e n, o nde rloe ke rs e n a nd e re n di e
hetrokk e n zijn bij he l ond e rwij s is e r nu imm e rs

ko lo ni sato r o m va n S urin a me een provin c ie van
Nede rl a nd IC make n. en ond ank s a ll e ve rwaarl oz ing va n en fin a nc ië le bek nibbeling op hel onde rw ijs. c r toc h steed s s te rk t: fi guren zij n o pgesta a n d ie vanuil dat ko lo nial e ond e rwij s een eige n S urin aa mst: weg he bbe n gevo nde n e n

eindelijk een standaard we rk op dit ge bi ed. Er is

gepropageerd .

in cl e medi a d:l n ook vee l pus itieve aand ac ht besteed aa n d C/.e di sse rtati e. Ze lfhc b ik in de Ware
Tijd- Literair ee n he le pa g in a e raan gew ijd,
(d WTL. t d ecember 200 I ) m et ee n lan ge recens ie. ee n sam e nvalt i ng va n de o nd e rw ijsgeschicdenü,•. fragmenten uil genoemde leer-

Mi ssc hi e n li gt ht: t a allillij. ma a r vee l bewerin ge n in hetlu sse nslu k va n de rece nsie kan ik
ni et thui sb renge n. Ik v ind het ge hee l noga l warri g. Ze lf ben ik nu dri eë nt winti gj aa r we rk zaam
in het S urin aamse o nde rw ijs, steed s betmkk e n
bij de vormin g Van leerkrac hte n op verschil le nde ni veam:.. Ik maak deel uil va n de Commiss ie Kwee ksc hoo l N ieu we S tijl. di e sam e n mei
he t veld we rkt aa n verni euw inge n va n he t
kweeksc hoo lo nde rw ijs. rk wee l du s we l Wal v an
he t Su rin aa mse o nde rw ij s. m aar de di sse rtati e
va n Lila Goba rd ha n- Ra l11boc us w as voor lllij
ee n 'eye-ope ne r'!

!ickc gesc hicdenb en ie hee ft veel aand acht be-

boekjes en foto·s. Ik was dan ook verbijsterd
toe n ik de o ppe rv lakki ge bespre king van Varina
Tjo nATcn las. Van Oso be n ik gewe nd dm e r o p
een se ri e u ze man ie r ingegaa n wordt o p we tenschappe lij ke publicaties e n d at de kriti e k altij d
goed onde rbouwd is.
Eni ge bezware n. All eree rst i ~ de toon van de
rece ns ie is b~ ldin e re nd . S lore nd is de zin w aarin
Tjon A Te n suggc rec rt d al voor Lila haa r proe fsc hrift ee n 'leve nswe rk ' is. waar ze op hanroude
dag voldoe nin g van zal he bbe n. al so f he t w erk
gee n ma atsc happe lijk e fun c ti e heeft . Ook store nd is he t gemak waarm ee de recensente stelt
dal het proefschrift een goed naslagwerk is voor
persone n d ie ni et o f na uwe lijk s bekend z ijn meI
de o nde rw ijssitu ati e in S uriname e n d at lezers
di e mee r wele n van de pro ble mati e k van het onderwijs na hel le.lcll Vi.ll1 deze ' piJ' onbev redi gd
blij ven. Hel woord ' pij' getui g t hi e r van arroganti e. Waarsc hij nlijk hee ft de recense nte dit
nie t bese ft c n ge tui gt he l a lleen van haar o ppe rvlakki ge be nade ring.
De co nclu s ie van de recensie dal G obardhan
' prima we rk ' gc levc rd hee ft . is tege nstrijdi g aan
de rest van de rece nsie. E n de o pm e rkin g dat d e
ve rwachtinge n bij de tit el van de di ssertati e niet
waarge maakt zijn. getui gt alwee r van oppe rvlakki g he id . Hel is mijn s in zie ns jui st he l sterkSIC punt va n de di sserta ti t::. Lila G o ba rdh a n laat
z ien dil t ond anks a ll e pog in gen van de

H ET M OMENT VAN H ERK ENNING

Door: PM/i/, Dik/aod

AI vele jaren houdt mijn bedrijlïe - hel arc hitecte nbureau KDV Ie Para m;)ribo - zich beLig
met het res ta ure re n va n hi stori sche pande n. Het
is kl e in bego nn en met de res taurati e van o ns e igen ka ntoor. dc~tijds een kl ein pa ndj e aan de
PrinsesscS Iraat . Dat was in 19860f daaromtrent .
Zo lang7_an"lerIl Hlld k wa m e r sleeds meer van
de rge lijk we rk binne n. 1990 - pl a nne n voor he t
pa nd G r3venslrél at 6 ( is later sa me n me t de
asse mblee afge brand ). 199 3 - ee n grote ve rbo u·
win g VHIl ee n o ud hui s aan de do minees(raa t :
1995 - re paratie va n he l fo rt Zcela ndi 3 : 1996resta urati e van twee o ffi c ie rs wonin gcn bij he t
fo rt ~ 1997 - re nov aties bij he t ' s Land s hospitaal.
e n ga zo m ~wr doo r. M o me nt ee l is he t bureau
bez ig me t de res taurati e van het fraai e hui s
Gravenstraat 14 . en de renuv<lti c van de plantagc
Frede rik sdorp.

Bericll/en

'-~ C OIIIII U! //f{/ a r

Bij iedere restauratie heb ik allijd ge probeL'rd om J e gesc hiedeni s van het betretTendc

pand Ic achh.'rhal cn. Dat bego n al s ee n hobb y. zo
ar en toe ee ns wat in d ~ bot.: ken snuffelen 0 111 te
kijken wat cri c vinden was. Ik zochl Il<lUrnamell
van eige naren, naar fun cti es , naar <.Iannemers,
naar branden. naar publieke ve ilinge n.
Er zijn goede boeken ove r SurinaJ11e gesc hreve n. allemaal steun end op breedvoeri g
archiefond erzoelc In di e boeken worden die pgaande th eorieë n verk ondi gd. Ze hebben op
hinderlijke wij ze a ll e maal ee n din g ge mee n: de
achterli gge nde an.:hieve n worden noo it in hel
boc k opge nomen. zodat de lezer ni ct uil ee rste
hand ee n eige n menin g kan vonnen. Tocgegeveil, L.oiets is natuurlijk onm ogelijk , zo' n boe k
wordt vee ! Ie dik . Maar wilarom de archieve n
ni el al s aparte bijlage uit gegevc n ? Tege nwoo rdi g kan het oo k op CD, Of op het int ern e\. Met
name bij de moderne wefe nsdwppc lijke
puhlicati es zou dat een welkome aanvulling
zIJn.
I n de boeken kon ikde gegeve ns di e ik zocht
m ee~ w! f1 iel v inuen, en uit eindel ijk heb ik beslolen Om wat archie fo nderzoe k te verrichten. Ik
was vooral gcïnt eresseerd in de 18e ee uw, en
dan kom je al vrij s ne l bij dc archieve n van (Je
hervormde kerk te rec ht want di e verschafTen de
meesl co mplete bevolkings registratie van di e
tijd . De informatie was ge lukkig in Suriname
aanwezig in de vorm van mi crofi ches. Hoe. dat
is ee n ve rhaal op zich. De archieven 7elf zijn in
Nederland . Het Landsarchief had geen fi ches
besc hikbaa r. de hervormde ge mee nte ook ni el.
UiteindcJijk blee k ee n dokter met ee n manie
voo r ges(,: hiedeni s Ze oo it bij het rijksarchief te
hebbe n ge koc h!. Vele fi ches mei mi crofoto 's
van oude hand geschreven kerk reg isters.
In de jare n 2000 e n 2001 z ijn de reg isters
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wnt aa n doe n. Zo is de afdeling rese(/rc h tIIuf
det'elol'nwm lol stilllcl gekomen, met éé n full tim è medewe rk ster.
Medi o 200 I was het we rk ge reed. en ik heb
het op ee n zo ndagoc!llt: nd IW de di enst o ffi ciee l
aangeboden aan de voorzitter va n de he rvormde
ge mee nte tc Paramaribo. de hee r va n Exel. Hij
\\' ':l S blij verw onderd, ni et zonder reden. want
het onderzoe k hee ft zich vo lledig buit en hct gezicht sve ld van de her vormde gc mcent e afgespee ld .
In de tussentijd was salllt.: l1 wc rting gel.oclll
met ht;; t Nationaal Archief ( v( )or hecn: Alge mee n
Rij ksarchi ef) tc Den Ha ug voor puhli catico p hel
inlerne!. Men was enthousiast: hel we rk was ee n
welkome uitbreiding van hun reeds op het internet aan wezige dat abases o ve r SUrJn:1Jlle. Zu gezegd. zo gedaan . Hel archie f sUwl inmidde ls op
de intern etsite va ll het NA . Hlet ee n keuri g inki dend artikel. Te za men met het ondc rzne k o ver
de lutherse gemeent e door Chri sti aans in 19<)(, (
helaas niet op hel intern et) gee ft het ee n goeu
ovcl7.icht V'lIl de vrije Surinaamse bevolking
va n de ~e v c ll{i e nde ell .:Jc hllie ndc ee uw.
Mijn onderzoek Irad el! 11 vo lge nde fase in .
De namen Viln de hui seige naren warcn nu bekend . Maar wie waren zij eige nlijk en hoc leefden zij '! Ve len hadden plantages. Het was ni et
moeilijk om /l umen te koppelen aan plant ages.
De vo lge nde slap ww. 0 111 tli e plan lages te ve rkenn en om Ie zien uf er daar nog sporen van het
ve rl edcn waren. Vanaf 2000 ben ik ~<! m e ll met
ee n clubje entllOusiasteJin ge n regelnHlti g op
plantilge toc ht. Ee n mens moet eell hobb y hebbe n, en ik houd ni et van vOd ballcll . F a nta s ti ~c h c
todll en op de rivi er, meI de boo t. L.ll1 ge toc hten
naar vcrJul en p!mllages ~wn de CO lli c~l. dc bove n-CoIl111l ew ijne, de Commelewan c, D e ri vieren zijn ge heel ve rlat en. maar di ep in hel bos ligl

ove rge typt in ee n comptHcrtïl e. Dat is aardi g

nog vee l versc ho len. Ee n watermolen op

wat we rk, en het is onm oge lijk te combine re n
meI de dagelijkse drukte in het bedrijf. Maar. al s
direc teur/eigenaar van ee n bedrijf kun je daar

Con cordia . Comp lete st oo lll1llo l e n ~ op Sarcla11l

en Goudmijn . Suikcrpann cn. Velerl ei slui ze n en
s luisjes , af en toe dc res tanten van een planta-
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geh ui s. En grave n. De mensen lie ten zich op hun
plantage begraven, daar hoorden z ij immers
thui s. De rijkeren kregen een grafsteen en di e is
so ms nog in het bos terug te vi nden , Zo o nt staa t
ee n directe relatie lussen de oude kerkarchieven
en de zi,.; htbare werke lijkhe id . In het bos op
plantage
Berkshovcn
aan
de
BovenCO lllmcw ijn e ligt bijvoorbeeld het graf van
twee kinderen:

", ..... Hiel'O/lder leggen
bexravcII de gebroeders
Hendrik Wi/kens
xelJooreule Hamburg

den / mei /753 en alhier
in SUril1llllle OI'erledeu
dell 5 augllsws /758 el!
H el'l/w/l Abr(lJwIJI

lVi/keil.'
gelJoorellle J-Iambf/rR
den .... {lug usfUs /758
en (lihier over/eeden

den 30 decell/ber 1759

En in het kerkeboek va n die jaren staat vermeld:
,....... I 758-oclober / Debet plaflt: Bergs/wove/!
- A kerkegeregligl1: VOOr '1 begmve/l val! H:
Wi/kells den 3 augustus op dell p/WH: f I 0. - ...... "
......... / 760-jalluari /5 Debet plamogie Bet'!:sllOvc/I- A kerkegeregligh: 1'001' 'I begraven VOII
Hemll/fl Abram WiJkens op gem: plant: den 30
decell/ber 1759f 10,- ..... "

Me n zie! het zo voor z ic h: de dood van de
kleine kinderen, o nverm ijde lijk in die jaren,
maar daarom nie l minder zwaa r. De beg rafe ni s
nog diezelfde dag op de plantage. De aanme ldin g bij cl e pred ikant e nke le weken later,
waarbij ook de kerkgerechtigheid werd betaald.
En dan , na ee n jaar. koml de beste lde grafsteen
uit Europa e n word t de grafpl aats definitief ingeric ht.

Op een middag een paar weke n terug stapte

ik een klein boekwinkellje aan de Kernkampweg binnen. Er zijn ni e l zo veel boekhandels in
Paramaribo, maar ik was hicr- tol mijn schande
- nog ni et eerder geweest. EI' was ee n boek over
de hervo rmde gcn1cente in de ve rkoop dat i k niet
ke nde. SI/ri naams verhaal, door ds. J:W:C: 01'1.
Dominee Ort was vanaf 19 13 tot 1921 pred ikant
van de hervormde gemee nt e te Paramaribo . In
die jaren heeft hi j de gro nd s lag ge legd voor zijn
'Suri naallls verhaal'. een gesch iedschrijving
van dc hervormde kerk in de achttiende eeuw.
ee n werk dat hij pas na z ijn pensionering heeft
kunnen voltooie n. Het boek is heruitgegeve n in
2000. ik heb nict kunnen o ntdekke n wanneer het
voor de eers te maal is uitgegeven.
Het was Yoor mij ee n moment van herkenning. Ort schrijft met kennis van zaken. hij heeft
dezelfde arc hieven bestudeerd als ik zelf e n nog
meer, maar dat is ni et hetgene wat mij aan spreekt. Dat Îs heel wat a nd ers: On spreek t a ls
ee n man van het land . Hij heeft op de S"<Irinaamse ri vieren ge reisd en hij ken l de afstanden. In zijn tijd was de buitenboordmotor
no g nauwe lijks doorgedrongen op de rivier,
waarschijnlijk heeft hij vele reizen nog op de
oude manier gedaa n: in ee n boot met roeiers. Hij
weet dus uit eers te hand hoe Illoeilijk het moel
zijn geweest om de uitgeslrekLe districlgemeent en te bedienen. Hij kan deeenzaamheid
va n de dominees op hun verre standplaat se n
aa nvoe le n. De voornaamste waa rde van hel
boek is ongetwijfeld dal hij de mens weel te
schetsen in iedere predikant. Aan deundere kant
blijft hij dominee: hij zoek t in iedere mens hel
goede en ho udt are n toe een oogje dicht voorde
wat mindere e ige nsc happe n van zijn col legae.
Als hervormd professio11al is Ort uite raard
moeiteloos in Slaat een nauwkeurige beschrijving te geven va n de geloofsgeb ruikell en defïnities. ik had daal' .lls vo ll ed ige lee k lijde ll :~ hel
in voeren van de archieven noga l mee geworsteld. Er wa ren lidlllatenlijslen, maar wat zijn

Berichfen & Commentaar

dat nu eigenlijk, lidmuten '! Waarom was het
ge nenle l ke rc keboeck af en toe zo eige naardig
a-chronologisch ? Wat be tek ent dat. trouwen
'buyten de kerck'? Wat waren de werkzaamheden va n de diaconie in Suriname? Ort legt !let
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allemaal keurig uit. Feitelijk vormt Ort's boek
éé n vloeiend ge hee l me I mijn di g ital e archief.
De twee zijn onlosmake lijk verbonden, Toch
hebben we e lkaar pas ontmoet; op dc Kern k<llllpweg, ee n paar weken te ru g.
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