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/

ir themanummer bevat de inleidingen, aangevuld mer een aanta l gastbijdragen, van het IBS-colloquium in november 2002 en is gewijd
aan lepra in Suriname. Het is niet verwonderlijk dat de keuze voor

dit thema bij velen vragen opriep. Immers op het eerste gez icht lijkt het alsof
de ziekte lepra nauw elijks gerekend kan worden rot het terrein van de
Surinamisriek. Het IBS-colloquium over lepra bleef echter ni et beperkt tor
ep idemiologische aspecten van deze ziekte. En ook in dir themanummer wordt

uitgebreid aandacht besteed aan de historische, culturele en maatschappelijke

•

aspecten van deze zo gevreesde zie kte.
Het thema lepra is gekozen omdat in 2002 de veren iging Bethesda honderd
jaar bestond. Deze vereniging werd destijds opgericht om het in 1899 gestarte
protesta ntse leprozenetablissement Bethesda, ge legen naast de (ope nbare )
lep rozerie Groot-Chatillon financieel te ondersteunen. Met de organisatie van
een co lloquium en her uitbrengen van een themanummer in samenwerk in g
met IBS wil de veren iging Bethesda een eerste aanzet geve n tot de geschiedschrijving van lepra en leprazorg in Suriname.
Bethesda was een van de drie leprozenera blissementen die Suri name kende.
De katholi eken hadden in Paramaribo (Gerardus Majella) hun eigen me\aatsen inri chting. Naast Bethesda lag de go uvern em'ents leprozerie Groot-Charillon.
Suriname was in dit opzicht (in ieder geva l in de periode 1895- ] 970) missc hien wel net zo verzuild als Nederland .
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Al in het begin van de achttiende eeuw kom en we de eerste plakaren (we rtelijke bepalingen) mer berrekking rot lepra en leprozen in Suriname regen. Aan
her ei nd van de achttiende ee uw werd het ee rste leproze nerablissemcnt gesti cht (Voo rzorg ). Voor zover we van zorg kunnen spre ken, beperkte die zic h
tor isolati e of segregarie va n de leprozen . Pas aan het eind van de jaren zestig
in de twintigste ee uw ZOll, door verbeterde medische inzichten, segrcg:nie plaats

maken voor integratie. Cultureel en maa tschappelijk gezien werden (en worelen) leproze n besc houwd als 'paria's of versc hoppelingen' in de samenl ev ing.
Er rustte en ru st een taboe op deze ziekte. Niet uitgesloten dient re worden dar

de vele vragen over de keuze van dit th ema op het fBS-colloquium verband
houdt met het taboe rond deze takru siki, zoals lepra in de Surinaamse vo lksmond ook wordt genoemd. Deze opvattingen over lepra hebben mede lange
tijd de wijze van opvang en de plaats van de leprozen in de Surinaamse samenleving bepaa ld.
Het colloquium en dit th emanummer zijn een eer betoon aan al degenen die
zich de afgelopen ee uwen hebben ingeze t voor de 'pa ri a's of verschoppelingen' in de Surinaamse samenleving. Het IBS-bestuur wil hier ee n woord van
dank uitspreken aan de vereniging Sethesda in Nederland als medeorga nisator
va n her co ll oq uium in 2002.
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• Dorine van Hinte-Ru stwijk & Georgine van Steenderen-Rustwijk

Van bedrijfsschade tot verzuilde paria
naar ex-Hansen cliënt

A

all het begin van de achttiende eeuw had men geen norie van her

ontstaan van lepra, noch va n de wijze waarop de besmetting voorkomen kon worden. Ook over de remedie tegen deze ziekte rasrre
men vo lkomen in her duister. Isolatie van pariënrcn was destijds in Europa her
middel bij uitstek om met besmettelijke ziekten om te gaan . 'K likspaan, borcrspaan, je mag nict door mijn straatje gaan' is een lied dar ve len zich zullen
herinneren, Illaar dat slechts bij weinigen reminiscenties zaf oproepen aan lepra. De klikspaan (of leprozen klepper) was een houten klepper waarmee lepra-

lijders in Europa hun komst aankondigden, zodat stadsbewoners wisten dat
cr een 'u itgestotene' aankwam. Lepralijders mochten geen smalle straatjes in,
omdat ze dan te dicht bij een gezonde konden komen. In Europa lagen de
leprozerieën buiten de stadspoorten. Dat lepra lijders buiten de stad moesten
wonen heeft minder te maken mer isolatie, maar meer met verstoting uit de
sa menleving volgens de bijbelse voorsch ri ften uit Leviticus waarin uitgebreide
reinigingsvoorschriften beschreven staan voor de lijders aan deze ziekte.
Hoewel in Europa lepra dus geen onbekende ziek re was, is men er in Suriname altijd van overtuigd geweest dar boasil (dc Surinaamse benaming voor
lepra) door de slaven uit Afrika was meegenomen. Lepra was voo r de komst
van Europeanen en Afrikanen in de Nieuwe Wereld onbekend. De Surinaamse
ove rheid nam daarom zowel maatregelen 0111 te voorko men dat nieuwe lijders
aan deze ziekte de kolonie zo uden binnenkomen, als dat de ziekte zich zou
verspreiden. De afschuwelijke ve rminkingen die veroorzaakt werden door lepra,
boezemden grote vrees in en ni er alleen de slaven waren bang besmer te worden, hetzelfde gold de blanken. De angst voor besmetting van vooral blanke
kinderen en ouderen 2 was groo t.

Het woord boasi, zoars de ziekte genoemd werd door de slaven, zou afgeleid zijn van de naam
van een dorpje in West Afrika. Ook van Afrikaanse origine is een andere benaming voor lepra,
kakobé (= 'niet. rein' in de Afrikaanse kwa·taal). In het Sranan wordt lepra ook wel takru siki

I =vreselijke ziekte) genoemd.

111
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Batavia vanaf de rivier gezien

VAN BOASILIJOER TOT MELAATSE
Uir een plaka:l r (;werreksr ) van 20 november 1728 wordt duid elijk dar in de
kolonie Suriname lep ra voorkwam, al wordr dir woord in deze werstekst niet
genoemd. Het plakaar spreekt van: 'd'jaars ofte andere seere en gebreeken die
cOl/tagieus en aensleekende Si;l1 '. Het werd mensen mer deze ziek re verboden
zich op de openbare weg te begeven, In het plakaar wordt gerefe reerd ~1an
vooral bejaarde mense n en 'uiet weetende blanke kinderen' die cr veel lasr va n
hadd en. Later wcrden namen als jaes , boade of leJi;ke zeere gebruik t. In her
plaknar van 4 februa ri 176 1 werd de bepaling opgenomen dar de zie ken rhuis
gehollden moesten worden, Bij overrredin g vo lgde er ee n boere, voor de eerste
kee r dertig gu lden, voor de rweede keer vijfrig guld en en voor dc derde kee r
hond erd guld en. Eenderde daarvan ging naa r de raad fisc:l<1 I, eend erde naa r de
kas van de Illodique hls ten (ka s van klein e belasrin ge n) en ee nderde naar dc
""nbrenger (Sc hiltkamp & De Smidt 1973: 583,707-8) .
Vanaf 1763 werden alle aangevoerde slaven onderzocht op lep ra.] In 1764
werd hij notificatie va n 22 februari bepaald dat de slaven in de chirurgijn winkels ve rpl eegd moesren worden. Er zouden binnen zes maanden logemenren in ge reedh eid gehrac ht worden en rordie rijd mochren ze in de sf:ld gec ureerd
worde n. Zo nicrda n vo lgde een geldstraf, waarvan de hel fr voor de raad fiscaa l
en dc and ere helft voor de armenkas was besremd.
2 Plakaal, bescherming tegen besmettelijke ziekten nummer 330, 30 november 1728. Hel
straatverbod gold VODr 'slaven, soo neegers als indianen', en vervDlgens werd gesteld : 'welke
slaven dikwils considerable beset sijn met d'jaas Dfte andere seere en gebreeken die
cDntag ieus en aensteekende sijn; waermeede niet alleen bejaarde blanke menschen maar Dok
Dnkundige en niet weetende blanke kinderen sig bij oft omtrent deselve naderende grDot
quaad soude kunnen weedervaeren, om dDor die besmette lijke siekten rot Dnheyl te geraaken·.
3 Met betrekking tDt besmettelijke ziekten (met name lepra) zijn in de achttiende eeuw de
vDlgende 'plakkaten en nDtifica ties' (=wetten) uitgevaard ig d: plakaal nummer 330 van 30
november 1728; plakaal nummer 583 van 4 februari 1761 ; nDtificatie nummer 650 van 22 februari
1164; notificatie nummer 811 van 10 februari 1780; plakaal nummer 902 van 28 mei / 4 juni 1190;
publicatie nummer 907 van 20 / 27 mei 1791 ; publicatie nummer 911 van 29 februari 1792,
nDtificatie nummer 914 van 28 december 1792 / 18 januari 1793.
Dv
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Zo' n dertig jaar lare r, in 1790, vaardigde gouverneur Wichcrs een plakaar uit
om ' de jammerlijke ziekte in deze lugtsrrcck bekend onder den naam van
hoassie' re bcpcrk e n.~ Het plakaar van 1790 teld e een achna l arrikelen , waaro nder de bepaling aa n slavenhoude rs 0111 sla ven met lepra aan re geven, di r op
stf<.1ffe van een geldboete. Daarnaast had iedereen de plicht aangifte te doen
hij gevallen van besmetting. Medisc he keuring van de slaven was verplicht,
evenals aangifte van zieke slaven aan de officiaal-fiscaal. In geval van twijfel
kon grat is herkeuring aangevraagd worden bij het Collegie Mediculll.
Slavenschepen moesten vanaf 1790 bij aankomst in de haven van Paramaribo
gev isitee rd en geco ntroleerd worden door een dokter en eell chirurgijn majoor.

Als bij controle bleek dat besmette of suspecte slaven aan boord waren, werden
die vervoerd naar Braamspunr waar zij op kosten van de schippe r moesten blij ven rot hij de haven van Paramaribo ve rli et. Hij was verplicht de zieke slaven
mee terug re nemen op straffe van hoge boete. Met betrekking rot deze regel deden
verschrikke lijk e verhalen de ronde over zieke slaven die buitengaats zonde r
pardon door de schipper overboord werden gegooid Om kosren re besparen.
Her belangr ijkste onderdeel van het plakaar van 1790 was her artikel waarin
bepaald werd dar de kolonie zou overgaan rot her separeren va n de lepralijders in een leprozerie. Als plek werd de verlaten plantage Voorzorg aan de
Saramacca rivier aangewezen. Een jaar later werd Voorzorg in gebr uik genomen. De leprozerie stond onder militaire bewaking en was uitsluitend bestemd
voor slaven, vrij e nege rs en mulatten. Zieke blanken moesten zich wel houden
aan het straa tverbod dat was uitgevaardigd per plakaat, maar hen werd wel
roegestaan zich op de plantage oE buiten de stad te isoleren . Een verblijf op de
verschr ikkelijke 'gouvernemenrs iso latiepJaars' Voorzorg bleef hen bespaard.
Slaven di e besmet bleken moesten door de eige naar in afzondering gehouden
worden totdat zij konden worden getran sportee rd via de militaire invalide
post Ephraimszegen aan het Pad van Wanica naar Voorzorg. Vrije nege rs en
mulatten di e me laats waren of hiervan werden verdacht werden bij overtreding van het st ra atverbod opgepakt en gedeporteerd naar Voorzorg. Melaarse
blanken werden nier ve rbannen naar Voorzorg, maar waren, zoals eerde r gesteld, wel verplicht zich af re zonderen buiten de stad.
De sancties tegen schippers met zieke slaven aan boord werden na hevige
pro resten van hun kam a l na een jaar afgezwakt en een jaar d aarna praktisch
gca nnul ee rd. 5 De koloniale besruurders vreesden dar de slavenhalers de ha ven
van Paramaribo zouden mijden vanwege de strikte voo rschriften mer betrekking tot de import van zieke sla ven, juist nu er een steeds toenemende behoefte
bestond aan nieuwe aanvoer van a rbeidskrachten. \'(faren de sc hippers aan-

Plakaat: 'Voorzorgsmaatregelen tegen melaatsheid', nummer 902 van 28 mei /28 juni 1790.
Publicatie voorzorgsmaatregelen tegen melaatsheid nummer 907 van 20/27 mei 1791 ; publicatie
Voorzorgsmaatregelen tegen melaatsheid, nummer 911 van 9 februari 1792. Als bij visitatie van
de slavenschepen bleek dat zich besmette slaven aan boord bevonden, dan werden die
vervoerd naar fort Nieuw-Amsterdam en daarna naar het etablissement Voorzorg. De schipper
was verplicht voor het onderhoud van de besmette slaaf de som van 100 gulden te betalen.

m
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va nkel ijk ve rpli cht de hes mette
slave n mee terug 1(' nemen en
hoge kosten te beta len, in het
plaka ar va n 179 1 we rd bepaald
d,n de zieke st.w en via Nieuw
Arnsrerebm (gelegen jan dc mOI1 ding va n dc Surin ;l lm:rivicr) getrilJl spo rtecrd zo ud en wo rd en
naar Voorzorg tegen betalin g v;ln
dc so m va n honderd gu lden . Uiteindelijk werd, bij phlkj3t va n 1792, bep;l31d
dat geïmponeerde sla ve n di e besmet bleken, geheel kosreloos n:tJr Voorzorg
getrans porteerd moes ten wo relen waar zij dan tot hUil dood verbleven.
Op Voorzo rg we rden de pariënren aan hUil lot ove rgelaten. Zi j woonden in eenvou dige hutjes en krege n een schraal voedsel ra nrsoen en wat kl eding uitgcreikr.
Met tuin - en lan dhouw, j3chr en visserij vulden zij hUil diee t 3311. V3Jl IlH:disd ll'
verzo rging was gee n sprake. Ondanks de milit3ire bewak ing kW:l m ontvluchten regelmatig voo r. Dee nigezorgdie de patiënten omvingen kwam va n de Rooms
Katholieke missie di e in 1820 toestemming kree~ de zieken te bezoeken.

AANTALLEN LEPRALIJDERS
Hoe grom was hel :tanrallepra gevallen onder de slaven in de kolonie vóór de
verp lichte internering pcr plakaar van 1790? Een juisre sc hattin g va n het 3antal p;niënrcll is moeilijk te maken. Bee ldsnijder ( 1994: 203) sl: hrijft dat cr
slecllfs in één gev,",l, re weten op planra ge 'de Vrijheijt' in 1775, hoa si in de
invenwri sscn geregistreerd is. Hij suggereert dat mogelijk deze ziek re ni et als
zodanig herkend zou zijn . Een plausihele verk laring is <hu de zieke n niet officieel aangemeld werden gezien de consequenries voo r de pbllfagc-cigell:tJr.
Hi j was immers vera nrwoordelijk de wer inzake lepr~llijd e r s te handhaven.
Op hem rustre de plichr de zieke slaaf te isolere n van de ove rige sbven. Vour
hem was ec n lllelaarsc sbaf als arbeidskrac ht ni ers meer waard en on vc rkoopl)Jar, kortom hed rij fssc hade.'
Ook in processt ukk en uit die periode werd vo lge ns Beeldsnijder slec hrs Terloops gesproken over lepra. De STeeds stre nge re n13 arregelen doen ec hter vermoeden tbt de ziekte vJ ker voorkwam d3J1 uit de cijfers hlijkt. Met betrekking
tor de zickL'nvcrzorging van de slaven merkt Beeldsnijder (1994: 106 ) op d.u

6 Notifi ca tip. · ·7ip.kp. of Krank7innigp. !\I ilven mogen niet wornp.n vp.rknr.ht'. Illlmmp.r Ril van

10 februari 1780. Het handelt hier om 's laaven besmet met de zogenaamde boa ss ie of bezogt door
krankz in nigheid'. De koper zou door de aankoop 'een merkelijke schaade komen te lijden, maar
boven dien zig belaaden vinden met schepsels aan wie voedsel moeten ge even en veeltijds niet
weeten alwaar dezelve buyten communicatie van andere, ingevolge placaat te houden', Bij
gebleken ziekte moest binnen drie maal24 uren de koopsom worden gerestitueerd.
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die in de achttiende eeuw overal gebrekkig was. Chirurgijns verzorgden
planrageslaven regen betaling van een vaste som jaarlijks. De plantage kon

zich abonneren op zo'n maandelijks bezoek van een ch irurgijn. De dagelijkse
verzorging echter berustte bij de 'clresneger' of 'dresmama', gerekruteerd uit

de slaVCJlJ113cht, die op eigen wijze de zieken veelal mer kruiden behandelde.
Op elke planrage was er meestal een yaws- of ziekenhu is waar de zieken afgezonderd konden worden. In bijzondere geva llen werden zieke slaven naar het
militaire ziekenhuis in de stad gezonden, wat uiteraard een g rote uitgave voor

de plamer berekende. Er werd volgens Beeldsnijder we l enige moeite gedaan
om zieke slaven re genezen. Indien cr boasilijders voor eventuele behandeling
naar de stad gingen, dan was dat na 1764 nier meer mogelijk. 1 Per plakaat op
22 februari 1764 werd her verplegen van slaven in chirurgijnwinkels in
Pa ramaribo ten strengste verboden .
Hoe was de siruatie van de slaven in de stad vóór de verplichte internering van
1790? Het strikte straatverbod voor leprapariënten in Paramaribo maakt aajlnemeli jk dat zieke sla ven sc huil gehouden werden in hutjes buiren de st'ad.
Het risico dat zij in de srad verraden of betrapt zouden worden was te groor
mer alle gevolgen van dien voor de meester.
De adviezen van de Italiaan Philippe Fermin, die in de jaren 1750 cn 1760 als
arts werkzaam was in Suriname, hebben ongctwijfeld grote invloed gehad op
de methoden di e werden roegepasr in de kolonie. In '1764 schreef hij Traité

des mala dies les plus fréquentes à Surinam el/es remèdes les plus propres à les
glférir waarin hij voorlichting gaf op medisch gebied over verschillende ziek-

ten waar onder lepra. Hij onderkende het besmettelijk karakter van boasi en
adviseerde strenge afzondering.
Dat de ziekte behoorlijk om zich heen greep blijkt uit de haast wanhopige
oproep aan de ingezete nen in de koJonje in januari '1793 om 'het verhin deren
van alle gemeensc ha p tusschen gezonde perzoonen en de Zl\lken welke het
ongeluk hebben van deeze kwaal aangetast te zijn' en om 'de verdere verspreiding en voortgang van de zo vreeselijke als meenigvuldig plaatshebbende ziekte
van melaatschheid of boazie hier te lande zoveel mogelijk te voorkomen'.8
Een ieder kon zich van zijnl11et boa si besmette slaven ontdoen door die tegen
afgifte van een bewijs op post Ephraimszegen af te leveren, waarna de zieken
zouden worden get ran sponeerd naar de leprozerie Voorzorg.

BATAVIA
Rond 1820 kwamen er steeds meer plantages langs de Bcneden-Saramacca.

7 Notificatie: 'het verplegen van slaven in chirurgijnswinkels' van 22 februari 1764. Chirurgijns of
anderen die zich bezig hielden met het verplegen en behandelen van slaven moesten daartoe
de nodige logementen in gereedheid brengen in een nauwkeurig afgebakend gebied buiten
Paramaribo, 'rontom buyten in de Savanne of elders', daar het verblijf van slaven met 'jaas.
boasje, etc' ten strengste verboden was in chirurgijnswinkels te Paramaribo.
8 Notificatie: 'voorzorgsmaatregelen tegen melaatsheid' nummer 914, van 28 december 1792/18
januari 1793.
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Kerk en klooster te Batavia

De angst voor lep ra ZJt zo diep dilt besloten werd Voorzorg te sluiten ell ee n
nieuwe leprozerie Jan de Coppename aan te leggen. De nieuwe locatie kreeg
de naam Batavia ell was gelegen vlakbij de monding van deze rivier. Het eerste
cunringcnt leprozen vertrok in 1824 uit Voorzorg llaJr B~ltavb . Op open pontons \vcrdcn de pariënten via het Saramaccakanaal dWJrs door de stad Ilaaf
hun nieuwe verhJllningsoord getra nsponeerd. In zijn roman (t~e1! v/ek op de
rug) heschrijft Van dc Walle ( 1966: 150) op treffende wijze hoc de vreselijke
tocht gewees t Illoet zijn en de confrontJtie van de stadsbewoners met de wan hopige, verminkte ongelukkigen.
Tot 1897 zu u Batavia de piJats zijn waarheen melaatsen werden verbannen.
De leprozerie werd ~1<1I1 drie kanten door ee n ondoordringbaar oerwoud begrensd . Ontvluchren was voor de bJnnelingen prak tisch onmogeli jk. De situatie voor de lepralijders was hier verre van ide;:ul. Van verpleging was geen
sprake, de lepralijders huisden in onreine, vervallen hurten, voeding en kleding lieten veel te wensen ove r, de sfeer was ondraaglijk, kortom Bata via werd
getypeerd als de hel op aarde. Tor 1834 was er geen sp rake van medische
verzorging en behandeling. Tussen 1834 en 1850 kwam er eens in de zoveel
weken een arts naar B<lfJvia. Pa s in 1850 kreeg het ballingsoord een geneeshee r. Evenals op Voorzorg moesten de bewoners grotendeels in hun eigen 011derhoud voorzien , afgezien van het karige rantsoen en de kled ing die zij af en
roe onrvingen.
Van<.lf de oprichting van de leprozerie in B.u<lviJ heeft de missie zich het lor
van de lepra!ijders aangetrokken . In de eersre vier jaar van zijn bestaan werd
l);uavia regelmatig door de pJters bezocht. In 1826 richtte dc missie een gebedspiJars in en werden de melaatsen gedoopr. In 1830 werd BafJvia officieel het
werkterrein VJn de missie. Eell kerk (Sint Rochuskerk) werd in 1836 ingewijd. Et'll van dc bekendste priesters op Batavia WJS Petrus Donders of Peerke
Donders (geboren re Tilburg 1809-overleden te B:1tJvia 1887). Hij kWJIll in
september 1842 in Suriname <1an. In 18 53 werd hij de vaste pastoor van de
lepra kolonie, een functie die hij rot aJn zijn dood in 18 87 heefr vervu ld. De
g,rote toew\\ding bij zijn werk onder de melaatsen trok de aandacht in binnen~
o . v. Hmle-RuslwlJk & Georgine v. Sleenderen-Rustwijk Van bedrijfsschade lol verzuilde paria naar ell· Hansen cliënt
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en buitenland. Batavia groeide uit tot het boegbeeld van de missie in Suriname.
Maatregelen van het Koloniaal bestuur in 1830, 1845 en 1855 9 gaven blijk
van een bestraffende en verdoemende houding ten aanzien van lepralijders
waaruit steeds de ontmenselijk ing sprak . Vanwege de angst voor versp reiding
moest de lepralijder vooral uit het zicht verdwijnen. Niet alleen werd het belang va n isoleren en interneren van de zieken benadrukt, maar ook werd de
burger nu, op straffe van sa ncties, actief ingezet de verdachten en zieken op te
sporen en aan te geven. Het onderwijzend personeel had ten aanzien van verdachte of zieke kinderen een meldingsplicht bij bevoegde instanties ell geneesheren werden zelfs gedreigd met het intrekken van hUJll11edische bevoegdheid
indien zij in gebreke bleven . Huizen van de ingezetenen werden gevisiteerd
om verborgen melaatsen op te sporen. Hierbij werd assistentie verleend door
politie en militairen. Deze hadden ook ror taak om zieken en verdachten di e
zich op de openbare weg bevonden op te pakken en zonder vorm van proces
re transporteren naar Batavia. 10
In deze jaren verschenen met enige regelmaat pu blict1ties in het GOllvernements
Adverrentie .Blad die alleen maar als doel hadden steeds meer beperkingen op
te leggen aan het functioneren van melaatsen in de maatschappij. Zo gold in
1845 voor melaatsen het ve rbod handel te drijven, elke nering, elk bedrijf te
voeren, openbare ambten te bekleden en de voogdij over minderjarige kinde ren te voeren.
In de beginjaren van Bata via verbleven er circa vijfhonderd patiënten. Na de
emancipatie in 1863 nam het aantal aanmerkelijk af. In 1866 en in 1878
hedroeg het aantal respectievelijk tweehonderd en honderd. Dit betekende
zeker niet dat de ziekte minder vaak voorkwam, maar we! dat de registratie
van de zieken er na de Emancipatie niet eenvoudiger op geworden wa s. Mer
de afschaffing van de slavernij in 1863 en het daarop volgende Staatstoezicht
( f 863-1873) deed zich namelijk ee n nieuwe situatie voor. Dricënderrigduizend
slaven kregen met de emancipatie de vrijheid. De verantwoording bij overtre-

9 Pub licatie van 7 september 1830 en van 1845 nummer 13 van 30 juni 1855. Zie ook het artikel van
Okke ten Have in dit nummer.
10 PUblicatieJegen uitbreiding van besmettelijke ziekten in het Gouvemementsbladvan
7 sept. 1830, Gouvernementsblad., nr 13.: 'houdende eenige voorziening tegen de uitbreiding
van de ziekte der melaatschheid':
... totale afzondering en verplichting van ouders en voogden dit te handhaven .
.. allen die op de openbare weg zijn en ziek blijken worden onderworpen aan onderzoek en bij
gebleken ziekte transport naar Batavia .
.. elk jaar eene algemene visitatie van de woningen in Paramaribo om onbekende zieken op te
sporen .
... geneesheren zijn verplicht op straffe van intrekking van het patent om aangifte te doen .
... onderwijzers moeten waken en verdachte ("suspecte") kinderen aangeven .
... door de commissie verdachten moeten zich onderwerpen aan onderzoek
JO-

vrije n en blanken die niet in Batavia werd ondergebracht moesten in strikt isolement, buiten
de stad verblijven.
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ding v;1n dc WCt op hcslllenelijke zÎekren en Je regiMr:lrie V<ln dc ziekcn lag
ni t: t langer hij dc ~ lavenht:Zitrer. De meeste p,ui ëllfcn h;-tddeJl, hcgrijpelijkt:rwijs, grote weer:ot:lnd regen een Icvenshtn!;c internering op Iklf;Ivia vcr van
f:lmilic l'n verW:lnren. Velen verkoze n zich schuil re houden.
Het Koloniaal v~ rsbg van 1866 meldt dc instelling va n 'De COJllmissie tor
Onderzoek v;ln dc Mebarsc hen', die <115 ta:l.k h;ld her aamal zieken re registreren di e voor deze Commissie verschenen en die upgenomen waren in Baravi:1.
In 1866 wa reil dat circa 200 melaarse n, in 1872 circa 148 en in I R7S ci rca 100.
Kranrenberichten l1 maakren veelvuldig melding van arrestaries van 'luslopende'
melaatse n. Pogingen tut onrsllJpping kwamen regelll1:1tig voor. On rust ell zelfs
revolres kwarnl'll op Haravia regelmatÎg voor, waarbij zelfs hulp van politie en
l1lilitairen werd ingeroepen Om de orde te herstellen. Ook ve rsc henen cr regd Ill:ltig anike!cn in de kranten die nieuwe middelen ter genezing van deze volksziekre bespraken en a:lI1prezell. Dit bracht vaak een sprankje hoop in dl'
uirzi chrloze sit uatie van de zieken. Theorieën over erfelijkh eid, allcr~icën, tref"
(= rreef, her volksgeloof dat lepra omSf~at dour voortgezer gebruik va n ve rboden, meestal eiwitrijke voed ings middelen) di e de oorzaak zOlH.h:n zijn van lepra, stimuleerden het volks- en bijgeloof. Dl' zieke n grepen elke strohnlm die
de mogelijkheid lee k re hieden 0111 re ontsnappen aa n het vreselijke lor va n
l11 e la~r s l ijn.
In hef Gedenkboek tef gelegenheid va n her Gouden EIll ~1Ilci p:Hi e feesr in SuriIl:lllle op 1 juli 19 13 ( 19 13: 104- 106 ) wordr her reil en en ze ilen op Rarav i:l ;lls
volgt besc hre ve n:
' Voor de nJfuur W;lSte Baravia, vooral in de ee rste tien j;lr(,l1, niets aa nlokkelijks,
lllaar v(.'e lecr alles tegenstrijdigs te vinden. Mcnsc hen mer \'crminktc ()f afgrijzen wekkende ledemat en, die SOI11 S een afgri jzelijke luchr verspreiden'. Over de
bewoners sraJt in de vers lagen: 'Opgevoed, en tor hunn e hckec ring toe, verslaafd :l;111 ollluchr en aff,oderij of bijgeloof, omev redell in hun lot, ollhandel bJre en V3n :lard, OVl'r hel algemeen, ondanklxlre rn enschell. klngendc huilend e
lijders, arme lieden die n:1Uweiijks hun lichaam kond t:n hedekken. en van het
genadebrood hun leve n en hunn e ellende eenige rijd moesten rekk en. Her huis
des prÎesters was een schamele pina-hur, geleek IJleer op een v:lrkenskot dan
een Holbnoschc mcnsc hen woni ng'.

ELKE RELIGIE ZIJN EIGEN LEPROZERIE
Aan her eind V;l n de negentiende en dt, eerste helfr V;l ll dc twinrigsre eeuw
werd gc::.ch:1r dm I % va n de Surinaamse bevolking en 2-3% V;l ll de stadsbevolking besmet was. Nieuwe inzichten op medische gebied, 7.o<1 ls dc ontdekking in 187 1 van de lepmbacil door de Noorse arts Dr. Hansen en de
ontwikkeling V:ln mogelijke geneesmiddelen deed de hoop rot ge nezing opleven.
Vanwege de erbarmelijke om standigheden op Bawvi:1 deed mon seigneur
Wulfingh in 1890 hl't \(()orstel aan gouverneur Lohman 0111 de verpleging van

11 Zie: De nieuwe Surinaamse Courant 1895, 1896, 1897. 1898, 1899, 1900;
Onze West, 1898, 1899: De West , 1898
D. v Hmle RUS1W1!~ & Georgme,. S\eenderen RuSlwllk Viln bedrijfsschade 101 venuilde paria naar n · H.IIStn diinl
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Aanlegsteiger Batavia
'Aankomst voor een levenslange
verbanning op 8atavia'

a lle melaatsen ongeacht de
religieuze gezindheid, waartoe zij behoorden door de
r00111S katholieke gemcente
te laten verzorgen. Hij kocht
daartoe in 18 92 de oude
planrage Groot-Chatilloll
aan, gelegen aan de rechteroever van de Surinamerivier.
Rond Groot-Charillon ontstond vrij spoed ig een geloofsstrijd . Een verzoek van een aantal protestantse
gemee nten om daar eigen godsdienstoefeningen te houden stuitte op verzet
van Wulfingh. De protestantse gemeenren meenden dat de godsdiens tvrijheid
voor de protestantse melaatsen in het geding was. Via de plaatselijke pers
werd deze strijd in de VOrm van heftige polemieken uitgevochten. Ook in her
moederland ging deze kwestie in protestanrse kringen niet ongemerkt voorbij.
Er werd in 1893 een comm issie bestaande uit een aamal paters en dominees
benoemd om uit de impasse re raken. Dc commissie kwam mer ecn Salomonsoordeel. Groor-Chatillon moest in rwee hoofdafdelingen worden gesplitst: een
vleugel voor de katholieken en een voor de protestanren, ';-.onder dat beide
groepen l11et elkaar in aanraking behoeven te komen.' \'\1ulfingh weigerde water
bij de wijn te doen en besloot Groot-Chatillon te verkopen aan her go uvernement. Ondertussen begon de monseigneur te werken aan een eigen melaarseninri chting in Paramaribo. In oktober 189 5 openden de katholieken in
Paramariho aan de Gravenstraat de Gerardus-Majella-Melaatseninrichring.
De nier-ka tholieke melaatsen vertrokken in -' 897 naar Groor-Chatillon. Op
last van het koloniaal bestuur werd het etahli ssement te Baravia in brand
gesto ken. Batavia is thans voor katholieke Coronianen een bedevaartplaats
gewijd aan Petrus Donders. Van de gebouwen resteren slechts de fundamenten van de kerk pastorie en van de dokterswoning.
De protestantse gemeenten openden in Groot-Chatillon in 1899 hun eigen
afdeling, Bethesda. Berhesda kende minder verpleegden dan M.ajella en GrootChatillon. Ln 1934 werd Berhesda overgebracht naar Livorno, net buiten
Paramaribo, en kreeg de naam van Nieuw-Bethesda.
Naast de drie bestaande leprozerieën werd in 1927 de Leprak liniek , de voorloper van de huidige Dermatologisrhe dienst, opgericht. Er bestond ook tussen 1931 en 1958 ee n polikliniekschool (Tourronn eschool) ren behoeve niet te
ernstig besmette kinderen en van kinderen die van lepra verdacht werden.
Deze school relde in 1954 183 leerlingen.
Volgens de verhalen van cx-patiënten was Bcthesda minder streng dan Majella.
In Majella was het de hele dag bidden-bidden-bidden, terwijl het in Bethesda
0$0
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was. Majella telde steeds meer d;lll honderd zieken,
in dc jaren dertig zelfs rond de tweehonderd. DcZt, leprozerie zou tor J 964
bestaan. Bethesda wnd officieel in 196 8 geslOTen. Groot-Ch;1tillon als
gouverne1llelltsleprozerie relde in de j~lren veerrig meer dan vierhonderd pariënren, een :lanral dar sederr de jaren vijftig daalde vanwege de onrdekking
van een ni euw effectief middel tegen lepra. Op Groor-Charilloll br,lk vanwege
de hopeloze roesmnd ell de vaak onractische wijze waarop regels werden gehanrecrd en mensen werden behandeld drie keer rebellie UiL De laarste grOTe
opsmnd vond plaats in 1948 toen de ontdekking van een nicuw effectief middel regen lepra bekend werd, waar dl' pariënren ook over wensten re beschikken. In 1973 verrrok de laatsre genezen patiënr uir Groot-Charillon en werd
de leprozerie gesloten . In dar jaar verviel de oprlJllleplichr.

TOT SLOT
In de achttiende, negentiende en in her begin van de rwintigste ecuw beperk re
de aanpak van lepra zich van ()verheid~\Vege voorrulllclijk ror her isolen:n en
interneren van dl' melaatsen. Hoewc l cr 1llet de onrdekking van de leprahacil
door Hansen in I X71 mcer begrip was voor deze ziekte ell de verspreiding
daarvan, is de grOTe doorbr;lak in Suriname pas na de Tweede \Xlereldoorlog
merkbaar. Op initiatief van de politicus ell Srarenlid Willl Hos Verschuur werd
in 195 3 de Esrher STichting opgericht. Deze stichring trad op als pleithezorgsrer VJll geïsoleerde ell ontslagen pariënten en heh~Hrigde hun soci:1le belJIlgeil. In de afgelopen vijf decennia heeft de Esther Srichting eell bcbngrijke
bijdr;lge geleverd om de cmancipnrie en dc inregraTie v;1n de zich nu noemende
cx- Hansen p;uienten rc bevorderen.
Lepra komt nog in een substanrieel :.1antal in Suriname voor. De ~lfgclopCIl
j;Hen ontdekte de Delïllatologische Dienst gemiddeld vijftig nieuwc gcva llen
per jaar. Er vindT nog steeds bes111ettilll:! plaats met in cnkele gevallen I;ltt,
onrdekking, waarhij al verminkingen zijn OntStaan die met llledicarnentt'u7.e
behandeling niet te genezen zijn.
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• Henk Menke in gesprek met Paul Niemel

Lepra in Suriname:
van segregatie naar integratie

aul Niemel is in Suriname geboren cn gerogen. 1 Hij heeft in
Paramaribo aan de Geneeskundige School en in Amsterdam aan de
Medisc he Facul teit van de Universiteit van Amsterdam (destijds Gemeentelijke Universiteit) geneeskunde gestudeerd. Vervolgens heeft hij zich
eveneens in Amsterdam gespecia liseerd in de dermarologie bij Prof. Prakken.
Direct na zijn specialisatie heeft hij in '1957 een stage leprologie gelopen bij
Dr. R. Challssinand van het Instituut Pasteur in Parijs en vervolgens een stage
dcrmarologie bij Prof. R. Dcgos in het Hospita! Sr. Loui s, eve neens in Parijs.
In 1972 heeft hij een stageperiode doorgebracht in het Icpracenrrurn 'Alert' in
Addis Abeba in Ethiopië bij dr. Felton Ross. P;lul Niemel heeft van januari
195X tot december 1982, dus precies een kwart eeuw lang, in Suriname gewerkt
als derl1l~ltoloog. Vanaf 1960 was hij betrokken bij de op leiding van medische
studenten, eerst als docent a;:lIl de Geneeskunde School in PM<1maribo en na derhand als leeror aan de Medische Faculteit van de Univcrsiteit van Surin~lllle.
111 1969 werd Niemel gcv raa gd de 'Dienst Dermarologie' naar zijn visie te
organiseren en de leprahestrijdi ng hierin te integreren. Hij heeft dezc dienst
geleid tot hij in decem ber 1982 vanwege de decem berl1100rdcn Surina me moest
onrvluchrcll. Paul Niemel hecht eraan dat vermeld wordt dat hij zelf in zijn
opvolging heeft kunnen voorzien: zijn werk werd na 1982 geconti nu eerd door
de door hemzelf opgeleide dermatoloog S. Sadal, M.Sc., die helaas in 200 [
overleed. Sadal werd opgevolgd door L. Sabajo M.P.H, dermatoloog.

P

Het hier gepubliceerde vraaggesprek met Paul Niemel vond plaats op 23 november 2002 in
Amsterdam, tijdens het symposium: 'Lepra in Suriname; Historische, Culturele,
Maatschappelijke en Epidemiologische Aspecten, gehouden in het Koninklijk Instituut voor de
Tropen. De vragen werden gesteld door Henk Menke, dermatoloog in Rotterdam en voorzitter
van de Vereniging Bethesda. Deze Vereniging is in 1902 opgericht, gevestigd in Amsterdam en
heeft tot doel: de bestrijding van lepra in Suriname. De tekst van het vraaggesprek is
redactioneel bewerkt door Henk Menke.

Henk Menke

lepra in Surinamll: van segregatie naar integratie

Leprozerie Gerhardus Majella

Pau! Nic1l1el was als hoofd van de Dermarologische Dienst zondermeer de
initiërende ell drijvende kracht achter de leprabestrijding in Suriname. Gewapend met zijn professionele kennis, maar vooral met zijn tomeloze energie en
dadendrang heeft hij zich in zijn geboorteland ingczt:t voor de bestrijding van
Icpr<1 en deze strijd tor her belangrijkste doel van zijn leven en werk in Surinallle gClll3akt. Hij heeft her voorrecht gehad om de laatste leprozerie in Suri11<1l11e, Groor-Chatillon, op 27 september J 972 officieel te kunnen sluiten,
waarmee dl' li jfelij ke segregatie van lepra patiën ten werd beëindigd. Paul Niemel
heeft zich tevens ingezet voor de bestri jd ing van geslachtsz iekten en de tropi sc he ziekten di e in Suriname voor kom en, zoal s framboesia (yaws) en
leishmaniasis (bos yaws); hij heeft ook epidemiologisch en toege past klinisch
onderzoek ve rri cht op het gebied van deze aandoenin gen .
Sedert 1992 woont Pa ul Niemcl in Spanje. In het kader VélIl de voorbereidingen van het symposiu m over lepra in Suriname, heb ik (Henk Menke) hem in

de zomer van 2002 in zijn woning in Alicante opgezocht. Onmiddellijk bleek
dar hij zich nog steeds zeer betrokken voelde bij de leprabestrijdin g in JAn
geboortela nd. Het was dan ook bijna vanzelfsprekend dat hij de uitnodiging
acce pteerde om op het IBS en Beth esda Symposium in november 2002 een
presentatie re houden. Pau l Niemel is nu 77 jaar oud en kan beschouwd wor dell als de 'grand old man' van de dermatologie en de leprabestrijding in Suri nam e. In dit vraaggesprek geeft hij zijn persoonlijkc visie op de gesc hiedenis
van lepra in Suriname, gebaseerd op kennis en ervari ngen opgedaan tijdens
een kwart ecu w werken in de lepra zo rg in Suriname.
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/.elJr/1 is 111 dlfizcnde/l ;//1"01 onder VI/S. \Y/cllicht !Jego/lJlen in Azië heeft de
ziekte ziel) /Ierspreid naar tllldere delen 1'111/ de oude lI'ereld. dl/5 EI/ropa ,'/1
Afrika. \\lat is !lU bekel/d ojler de oors!)rong 1/(111 lepra in SlIriname?
Lepra kW':lI11 niL't voor bij de Indi anen, de oorspronkelijke bewoners V;ll1 her
Amerikaanse continent. I ,epra is voor her gehele conrinent, d us ook voor Su ri n311le een imporrziekrc, door verschillende groepen vrijwillige en onvrijwillige
ernigr.1nten vanuir hun land van herkomst naar de koloniën in dl' nieuwe wereld gebrachr. \Xlij mogen ervan uitga311 dat lepra n;l<1r Sllrin~11l1C is gebracht
door joden die als gevo lg van de Spaans/Portugese inquisitie via Nederland ent
of Brazilië met 'hun' negershwen 1l3ar Suriname emigreerden. Daar lepra ook
in Europa voorkwam, kan deze ziekre ook met nier-joodse Europeanen die om
diverse redenen hun toekomsr in de nieuwe wereld zochren zijn meegenomen.
Ook onder de slaven die van 165 1 tot 1826 in Sminame vanuir Afrib geïmponeerd werden, bevonden zich mensen dic met lepra besmet waren. In de
negentiende en rwintigste ecuw voerden Chinezcn, H indosrJnen en Ja va nen die
als conrracrarbeiders uit Azië naar Suriname werdcn gebrach t, lepra rn et zich
mee. De oorsprong v3nlepra in Surinnme is dus divers en kan niet worden toegesc hreven aan één bepaalde groep of een bepail1d land van herkomst.

\Va/meer

ill

de koloniale periode heeft men lepra als prohleem herkelld

ell

welke maatregelen werdelI genomelI.

Reeds omstreeks de eeuwwisseling van de zeventÎcnde na;] r de achtticnde ecu w
moet de Jiscllssie in de kolonie Suriname op gang zijn gekomen, hue te h;:l1l(lclcn
met hetrckk ing rot de vele pe rsonen di e mer wonden en 3nderc huida fwij kingen

leprozerie Groot-Chatillon; de directeurswoning
[(,11,1 11. F. II.ronl1lll'nh,)["l,..:irLl l'i'i!

Henk Menke
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in de straten van Paramaribo werden waargenomen. De discussie
culmineerde in het plakkaat van
30 november 1728, uitgevaardigd
door gouverneur De Cheusses,
waarin het verboden werd aan slaven met de boasi ziekte (lepra) en/
of yaws en andere met zweren gepaard gaande ziekten, zich op de
openbare weg te begeven. Dit ter
voorkoming darde blanke kinderen in hun 'ignorantie' zouden
worden ziek gemaakt. Dit is het
begin geweesr van de segregatie.
Leprozerie Groot-Chatillon kort voor de sluiting; patiënten
Vervolgens zijn russen 1728 en
in gesprek
1960 vele wettelijke bepalingen
/f"l<> P. Nlrl1l ~l, ~ iru 1972)
(plakkaten, ordonnanties, notificaties, publicaties, besluiten en
landsverorderingen) uitgevaardigd, waarin de segregatie van leprapatiënten
verder werd geregeld. Deze segregatie hield de facto in, dat leprapatiënten zich
niet op de openbare weg mochten begeven, op straffe van huisarrest dan wel internering in speciaal hiervoor ingerichte instellingen die in het a 1gemeen ver van
de bewoonde wereld waren gelokaliseerd. Er was dus sprake van twee vormen
van isolatie: de huisisolatie en de institutionele isolatie. De huisisolatie werd voornamelijk toegestaan aan de vrijen, meestal blan ken, terwijl de sla ven werden verbannen naar een inrichtin g.

Was de segregatie wetgeving op wetenschappelijke basis geschoeid?
Nee, er bestond zeker geen wetenschappelijke basis voor deze wetgeving. Men
moet niet vergeten dat moderne begrippen als infectie en bacteriën in die tijd
nog niet bestonden. De verwekker va n lepra, de lepra bacil, werd 'pas' in ] 873
door Armauer Hansen in Noorwegen ontdekt. Ik ver moed dat de isolatiemaatregelen hun oorsprong vinden in de Mozaïsche wetten en geboden betreffende uitsluiting uit de gemeenschap van personen die onrein waren
geworden na het nuttigen va n verboden voedsel, de zogenaamde 'treef', afgeleid va n her Jiddische lereifa (Hebreeuws: taréfl. Uitgaande van deze opvarting zou de isolatie dus een religieuze oorsprong hebben. In het hedendaagse
Suriname is de 'treef' overigens nog steeds een levend begrip: wie van dit verboden voedsel eet, zou met lepra bestraft worden, omdat deze persoon onrein
zou zij n in de oge n van de Heet. De 'vadertreef' kon worden overgedragen
van vader op kinderen. Men kent ook de 'droomtreef' di e ontstaat omdat een
familielid, bijvoorbeeld een grootmoeder, gedroomd heefr dat haar kleinkind
een lepravlek zal krijgen na het eten van bepaald voedsel, bijvoorbeeld varkensvlees, rijst, vruchten, met name mispel en pommeroos; maar alle mogelijke andere voedingsproducten konden als 'treef worden geduid.
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I lOl' is dl' scgreg,lIie ill de loop der

l'Clfll 'Cn

gere,"is('('rd~

!\;:1Ilvankclijk, in d~ eerste helfr vall dc achrriend~ eCIlW, werden de zick~n
opgenomen op een afdeling van het roellll1alig hospiranl in Parnl11~lribo. Lner
wen.lcn zij lIaar de savanne 'verbannen'. De savanne W,-lS in die tijd loven huiren her IOclll1laligc Paramaribo gelegen, dar wil zeggen W;Jar rhan . . dl' Or,H1jchof is, achrer hel theater Thalia aan de Wagenwegsrraat ('n tegenover het ces
gebouw ~lan de Gr. lvensrraat in Paramaribo. Nog larer werd een doorgan~s 
huis op Ephr:limszegcl1 ingcrichr~ vall waaruit de pariënten 11 :1<Ir hun defini rieve verblijfpla~lts Voorzorg aan de Saram:lcca rivier werden getransporteel'c!.
Voorzorg, ill gebruik van J 79 J rot J 823, kan beschouwd worden :lIs het eerste leprozariulll in Suriname, of liever gezegd iets \V,H zou morren doorgaan
voor een l~pro'l"riul1l, want de roesrand aldaar WilS erbarmelijk. Er werd d:lar
slecllts minicll1e zorg verleend ell velen ontv luchtren dit hallingsoord en werden zwervers rond Par:-'111:lI'ibo.
Voor de slavcnh:-.ndclarcn werd bcp<lald dat zij geen mer lcpr:l hesl11cnc sb ven met hun schepen hel bnd mochten invoeren, op srraffe van hoge boeres.
De zieke sbvcn moesten op Braal11spunt bij de monding van de Surinal11('rivier worden :lclltergclaren tegen betaling van kosten voor onderhoud en zij
moesten bij ve rtrek van het schip uit de kolonie Suriname weer \vorden meegenomen. Waarschijnlijk werden vcle met lepra besmerte slaven hij Braamspum in de Qcc:-';ln gedumpt om zodoende de kosten Villl vl'rblijf te voorkomen.
L.epra nam inrussen in Suriname schrikbarend roe. Het aantal geïnterneerde
pnriënren in Voorzorg sleeg van zeven in J 79 1 tor 500 in 1812. Tor Overmaat
van r<l111p werd her Surinaamse lepr~l probleem in bel hegin van dc 19" eeuw
vergrOOf, doordat rijdens het Engels russenhcstuur vele personcn die leden
aan Elcphantiasis Arabulll (filaria) en Elephanri:lsis Graccoru1l1 (lepra) vall
her C<1f:1ïbische eiland Ihrb"ldos naaf Suriname werden vervoerd.
Bovendien gingen ook steeds meer vrij e l1lularren, Joden en Europeanen aan
boasie lijden. Gouverneur De Veer sti chtte in 1824 een nieuwe verblijfpl:lars
voor leprapatiënten en wel op Baravia, een verlaren planr:lgc aan de monding

van de Coppen""," rivier. In 1836 nam Mgr. Grooff de ziekenzorg "klaar op
zich. In J S55 werd de zo rg voor de misdeelden overgenolllen door dc naderhand zalig verklaarde Peerke Donders.
De slavernij in Suriname werd per t juli 1863 afgcschafr. Alle slaVl'1l moesten
toen gekeu rd worden in verband met de vergoeding door her koloniale hestuur aan de sbvcnhouderS. 2 Uit dir onderzoek bleek dar nngeVCi..'r één procem der onderzochte slaven a~lI1 lepra leed~ rcnvijl ook bij de rest van de
bevolking lepra een veel voorkomende zie kte bleek re zijn . rn J 897 werd Haravia
als lepra kolonie geslote n. In her laatste decennium van dc negentiende ecuw
werden de poorten VGn maJr liefst drie leprozerieën in Suriname geope nd, re
weten: (n) de Si nt Gerardus Majell:1 van de karholieken, gevestigd in Paramaribo
( 18 97 tot 1969}, toendertijd in een buitenwijk van Paramaribo gelegen, Illaar

2 Zie hel artikel van Okke len Hove in dit nummer.
«enk Menke
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allengs ingesloten in de stad door nieuwbouw van de stadswijk TOUftonne, (b)
Groot-Chatillon, een overheidsinstelling aan de rechteroever van de Sllrinamcrivier gelegen, tegenover het bauxierplaatsje Paranam (1897 tot 1972) en (c)
Bethesda (1899 rot 1968) van de protestanten, aan de Surinamerivier gelegen,
direct naast Groot-Chatillon. Bethesda werd in 1933 verplaa tst naar de li nkeroever van de Surinamerivjer in de wijk Livorno, even buiten Paramaribo
(Nieuw-Bethesda). In 1931 werd de poliklinieksdlOol aan de TOllrtonnelaan
opgericht voor aan lepra lijdende en van lepra verdachte schoolkinderen, wat
ook een vorm van
segregatie is. Deze
school werd in 1958
opgeheven. In 1972
werd met de sluiring
van Groot-Chati lIon, het hoofdstuk
van de imcrnering
van leprapatiënten
in Suriname afgesloten. Daarbij kwam
er een einde aan de
lijfelijke segregatie
Leprozerie Groot-ehatillon; hoofdweg met woningen
die ruim twee en een
voor patiënten
halve eeuw had ge(foto H. E. Krommenhoe k, circa 1958)
duurd.

Hoe was de zorg voor de leprapatiënten in de leprozerieën?
De situatie was verschillend in de diverse instellingen. In Voorzorg moet de
situatie ronduit verschr ikk elijk zijn geweest. De patiënten werden er letterlijk
gedumpt en verder aan hun lot overgelaten. Ze moesten zelf een onderkomen
bouwen en maar zien dat ze aan voeding kwamen. Van medische verzorging,
financiële of economische steun of onderstand, humanitaire hulp en dergelijke was bij mijn weten geen sprake. Op Batavia was de situatie aanvankelijk
ook mensonterend. Er trad verbetering op na de komst van Mgr. Grooff en
zeker na de komst van Peerke Donders, die de geestelijke begeleiding en verpleegkundige verzorgi ng op zich nam.
In de drie instellingen dje in het laatste decennium van de negentiende eeuw
werden geopend was de situ atie voor de patiënten aanmerkelijk beter. In de
twee religieuze instellingen, Majel1a en Bethesda, was sprake van een goede
behllizjng, goede verp leging, goede voeding en sport en recreatie activiteiten.
In de Sint Gerardus Majella en in Bethesda waren seksuele relaties tussen
patiënten ni et toegestaan, ook een huwelijk was niet mogelijk. ln de instelling
Groot-Chatillon was de situatie aanvankelijk goed. Seksuele relaries en huwelijken waren wel rocgestaan. De situatie in deze inrichting is in de laatste decennia voor de sluiting verslechterd; er was sprake van verpaupering.
Zoa ls gezegd konden leprapatiënren op Groot-Chatillon trouwen. Op basis
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van dl.:.' to("'llIn,,ligl' Itpra wergeving moesren ~l;\nvJllkeliik .lllc pasgcborcnen
onmiddellijk na de hevalling van de zieke olldl'r~ worden göchcidl'n, ren cinde
l'ell mogelijke infct.:tie te voorkomen, Een maarregel die overigcns in meer
landen, onder a nderc in Br~lzilië tor voor kon nog vall krachr was, Een zeer
h ~lr(k lll~l~ltrcgd di e I O~Îsc herwijs lIit de noodzaak ter voorkom ing v:tn infecrie voorrvlocidl'. Allengs echrer werden de kinderen dic in Groor-Ch:uillon
werden geboren nier onmiddellijk gescheidcn v~\11 dc ouders. Illaar 11l0dHen
7.ii ror hun l\vecde levensjaar bij de ouders in de leprozerie blijven.] Hierdoo r
werd uircra:u'd dc basis voor de maarregel ter voorkoming van infcctie van cic
p~\!o>geborcn(' onde rmijnd . Deze maarregel is medisch gezien dus zinloos geweest, d:lJrbij ook onTllcnseiijk regen over de ouders.
Her feir dat cr Ontsll:1ppingspogingen waren uit de leprozerieën geefr :lan dar
verblijf in de inrichting door sOlllmige pariënten niet werd ge:1ccepreerd. Enkele vludul'lillgell ziin hij een ontsnappin gspoging uir Gruor-C hmillon door
verdrinking omgekomen. Volgens onderzoekingen V:lll de leproloog Huello de
Mesquita, hoofd van de lepradienst in Paramariho V3n 1952 rot 1966 was de
incidentie van nieuwe besl11crringen in een straal van twee kilometer rond de
leprozerie Gerardus Majella rwee keer hoger dan c1der~ in Par;:Jlllaribo. Dit
7.011 te verklaren zijn door conracrcll vall de bevolking rond de leprozerie met
infectieuze weglopers uir Gerardus Majella. Her betrof overigens meesral weglopers dic vroeg of
!.:lar weer reruggingen naar de inrichting.
Hij de p:1riënrell in
dc leprozerieën
was sprake van cen
zekere :lmbiv:1lcnrie: enerzijds was
cr het upstandige
gevoel regen d e
v r ijheidsbeperking, regen de inrerne ring; er was Leprozerie Groot-Chatillon; voetbalteam van patiënten
zeke r een drang {fowll.I.I.;ronl,H(·"hnd'.c,r •.II'HNl
naar vri lheld. Anderzijds was cr een
gevoel V~1I1 geborgenheid in deze beschermde gemeenschap; geborgenheid regen de vijand, dl' onv ri endel ijke en afsrotende gemeenschap buiren de leprozerie.
Dir dualisme bleef ook na beëindiging van dl' internering bestaan, war blijkr
uit de innige onde rlinge band russcn vroegere bewoners van dc leprozerieën
na rerugkeer in de gemeenschap.

3 lie ook het artikel van Okte ten Have in deze bundel waaruit blijkt dat ook op Batavia kinderen
fot hun tweede levensjaar bij hun moeder bleven.
Henk Menke
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Heeft de segregatie hijgedrage11 aan
de bestrijding van lepra in Suriname?

-.

Persoonlijk hen ik er niet van overtuigd dar de segregatie Y<lJl leprapatiënten waar dan ook ter wereld
.. . ._:.i~~ en zeker in Suriname, JllHtig is
geweest. Ik ben van mening dat
segregatie als middel {er bestrijding van infectieziekten alleen goed zou kunnen
werken als deze methode zeer rigoureus zou worden uitgevoerd. Maarclall is er
sprake van een harde internering. Mijns inziens is zo' n methode allee n zinvol
voor infectieziekten met een korte ineu batietijd en hoge besmettelijk heid en niet
voor chron ische infectiezi ekten met een lange incubatietijd en een lage
besmettingskans, zoals lepra. Segregarie voor een slepende infectieziekte zoals
lepra met de mogelijkheid van bacillen dragerschap zonder symptomen kan niet
op humane wijze worden doorgevoerd. Hoe zou men nu in deze wereld AIDS
patiënten rigoureus kunnen afzonderen van gezonden? Daar zou een legermacht
bij betrokken moeten zijn. Praktisch gezien is dit mijns inziens dus niet mogelijk en bovendien ook nog inhumaan. De vrees voor de verschrikkelijke verminkingen door de lepra en zoals eerde r gezegd, wellicht de religieuze, bijbelse lading
van deze straf voor zonde, alsmede dc behoefte voor zelfbehoud zijn waarschijn~
lijk de basis van de afstoting uit de gcmeenschap geweest. De isolatie van leprapatiënten in Suriname en waar ook ter wereld is een harde maatregel geweest
die wij met onze tegenwoordige kennis veroordelen als een elemenraire fout en
zelfs een misdaad tegen de patiënt. Maar aan de andere kanr zou de isolering
gezien tegen de ac htergrond van de toenmalige kennis en de medische therapeutische onmacht, als ee n noodzakelijke zelfverdedigingsactie van de gemeensc hap kunnen worden beschouwd.

_.......R....

Waf is de aanleiding geweest voor het opheffen van de segregatie en vervol-

gens het il/tegrerell van de leprapatiënten in de samenleving?

./

Tijdens het se internationale lepra congres in Havana in 1948 werd na veel discussie uiteindelijk de scheiding geaccepteerd tussen de niet infectieuze en de
infectieuze vorm van lepra. Aangenomen werd dat er twee polaire hoofdvormen
van lep ra bestaan, de zoge naamde ruberculoide baCTerie-arme en weinig of niet
besmettelijke vorm enerzijds en de lepromareuze, bacterie-rijke en derha lve zeer
besmettelijke vorm andcrziids. Ook werd erkend dat een ze kere aanleg moest
bestaan om na besmetting mer de lepra bacil inderdaad ziekteverschijnselen re
kriigen. Her is ove rigens interessa nt te vermelden dar men in Suriname reeds
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lang voor 194X onderscheid 11l:1:1kre russen twee hoofdvorlT'Jcn van Imllsi, n:lIllelijk de nJttc \' orl11 , die overeenkomr Iller de leprorn~1tellze lepra en de droge
vorm (in de vo lksmond knkobé genoemd), die overeenkomt mer de ru herculoide
lepra. Verder spee lt ook het feir dat rond 1940 de eerSTe werkelijk effecticve
geneesmidde len regen leprJ ter beschik king kWJlllen, ecn helangri jkc rol hi i he!
proces <.lar lei ddt' rot opheffing VJIl de segregatie. Her resultaat van hehandeling mer Promille, een geneesmiddel uit de groep V;1I1 de sul phollCll, W:IS verhluffend. VoorJI de lepro11lJreuze of knobbellepra reageerde zeer goed op
behandeling Iller dit middel. Vele pariënten werden bal:rcrio]ogisch n('g~ltief ell
konden dus;] Is niet besmerrel ij k worden beschouwd. Uir deze Tijd stanll" ook dl'
actie VJIl de medische studenren van de Geneeskundige School te Pararnariho
en de uitgifte v:1n de Promine post:l.cgel met 'roeslag' 0111 aan gelden te kOlllen,
omdat her kolonia Ic gOllvernellwnr nier over voldoende financiële middelen heschikte om dir 'dure' ge neesmiddel a~1ll te schaffen. In die riid kwam ook her
aan Pro!11inc verwante DOS (Diaillino Diphenyl Sulfon) in gebruik. Dir l1liddel
w;ts goedkoop en ook zee r goed werkzaam ell werd de basis van de hehandeling va n [eprtl gedurende een periode van enkele decennia .
Het nieuwe feit dar lepra nu een goed beh;m dclbare ziekte W~lS, begon door re
dringen in de leprozerieën, wat rond 1950 leidde tor veel Onrust onder de
geïnterneerde leprap:1tiënren. De absolute eis, door de wl'tgcving bepaJld, dar
lc'prJpariëmen gesegregeerd moesren worden was nier meer houd haar, zelfs absurd. Patiënren met dl'
niet of weinig besmettelijke vorm
vall lepra en patiënren dil' door de
nieuwe geneesmidde len genazen,
of in ieder geval bacteriologisch llegmicf waren geworden, konden UiT
de leprozerieën \vorden omslagen.
Zodoende werd de bevolking van
de lepro7.ericën drastisch ve rkl eind.
Een gevolg hi erv~l11 ec hrer was dar
de financiële subsid ie, die hep,nld
werd per opgenomcn patiënt, dras- Leprozerie Groot-Chatillon; begrafenisstoet van patiënten
tisch verminderde, rerwijl de en personeel
'overhead' kosten )!,diik blevcJl. De 0"1" IJ. I . ""'IlHll,·"hoel . • lr' .1 I ''' ,~I
popularie in de leprozerieën daalde
11;1 eell hoogtepunt te hebben bereikt va n ongeveer 1000 leprapariëmen in de j,Hen 1940 voor alle drie de
leprozerieën tezamen tot ongeveer 400 patiënten in ele jaren 1960. De instellingen waren niet meer kostendekkend. Dit werd vooral gevoeld door de religieuze ins(ellingen. Bovendien bleek het steeds moeilijker te zijn om pl'rsoneel
te vinden, dar waren vooral religieuzen uif Europa, di e het beheer til het dagelijk s werk deden in de karholieke en prorestantse leprozl'ric. Na veel srud ie en
discussie werd uiteindelijk dan ook besloten om de twee religieuze instellingen, Majella cn Bethesda te sl uiten en alle patiënten die !log gesegregeerd
Henk Menke
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moeSten worden, op re nemen in de overgebleven inrichting, namelijk GroorChatillon. Samenvattend kan dus gestekt worden dat het opheffen van de
segrega tie ee n gevolg was van een ve randerd in zicht in de bes mettelijkheid
van lepra, het beschikbaar kom en van effecti eve anti-lepra middelen en tenslotre de financiële noodzaak om de inrichtingen te sluiten, omdat bij een
dalend aamal patiënten het behee r nicr kostendekkend was.

/Je christelijke leprozerieën GerardlIs Majeffa eH Bethesda wcrde11 gesloten il1
de jaren zestig van de vorige eeuw; een aanlal patiënten is vanuit deze instellingen overgeplaatst naar Groot-Chatiffoll. Jij /Vas heel nadrukkelijk be/rokken bij de sluiting van Groot-Chatillon in 1972. Hoe is uitehzdelijk de sluitil1g
va n deze il1stelling tot stand gekomelI?
Groot-Charillon werd op 27 se ptember 1972 gesloten, 75 iaar na de opening.
De inrichting werd inderdaad onder mijn leiding 011t1ll<1I1reld. Uiteindelijk waren
in 1972 hij de sluiting nog 76 patiënten overgehleven in-Chatillon. Her betrof
ern stig ge murileerden, verder besmerrelijkc, zoge naamde DOS resistente geva llen en tenslorre een aanta l ernstÎg zÎeke leprapatiënten die onder andere
leden aan de zogenaamde leprareactie. Een ordelijke sluiting va n de leprozerie
en cen acceptatie van de (ex) leprapatiën tcn, die in sommige gevallen dus ernsti g gemu til ee rd waren, door de samenl eving, was allee n mogelijk door een
goede voorbereiding, waarbij ee n aantal samenhangende maatregelen werd
ge nomen:
Allereerst werd voorlichting gegeven aan artsen, medisch studenten, famili eleden van patiënten en uiteraard aan de pariönren zelf en ook aan de bevolking
van Suriname, gedurende een pe ri ode van ongeveer twee jaar voorafgaélnd
aan de voorgenomen sluitingsdatum, in de VOrm van colleges, lezingen en
verder speciale programma's over dit onderwerp via radio en relevisie. Zo
moest aan huisa rtsen, medi sch specialisten, tandartse n en fy siotherapeuten
duidelijk worden gemaakt dat ze in de toekomst gemu tileerde ex-leprapatiënten
zo ud en moeten behandelen) voor aandoenin gen die niet ge relateerd waren
aan lepra. De patiënten die terug zouden keren in de gemeenschap moes ten
worden voorbereid op mogelijk negatieve reacties vanuit de gemeenschap.
Familieleden va n patiënten moesten worden voor bereid op de terugkeer vall
de genwtileerden in de familiekring.
Daarnaast werden maatregelen getroffen om ecn goede opvang van de patiënren in de sa menleving mogelijk te maken, onder andere. her regelen va n huisvesting, zo mogelijk het creëren van werkgc lege nh eid en financiële
ondersteuning. Ook werd voorbereidend werk ve rri cht 0111 de patiënten di e
ernstig ziek waren op te vangen in een zieken inrichting. De opvang van zogenaamde poliklinische patiënten in een geïllCcgn'erd e poliklinische 'setting' werd
mogelijk gemaakt: de dermatologische di enst werd in ee n speciaal ge bouw
ge huisves t, waar dermarologie patiënten, patiënten met venerische ziekten (tege nwoordig seksueel overdraagbare aandoeningen genoemd) en leprapatiënren
zonder onderscheid van ziekte, in één en dezel fd e unit werden behandeld.
Gekozen werd voor de Tourrol1l1e polikliniek, de vroegere lepra polikliniek. Er
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Leprozerie Groot-Chatillon, gezien vanaf
de Surinamerivier

werd ook een paviljoen ge bouwd voor
opname van leprapatiënten, die om
welke red en dan ook, hospi tali sa tie
hehoefden en cr werd ee n se rvice gecreëe rd voor reva lidatie en rc habilit~lti e .
Goede voorlichting kan de ziekte voorkOlllcll , dus werd dc strijd regen lepra
buiten dc leproze ri eën ge ri cht op vroege
detecti e vall de ziek tc. De mogelijkheid werd gesc h:lpcn 0111 iedereen die in
aanmerking wensre re kom en voor onderzoek op lepra drcmpelvrij, dus kostellloos, te onderzoeken. Dour de Dermatologische Dienst werd de sloga ll gelanceerd: 'elke "lek is een onderzoe k waard'. Door deze anic werden vele nieuwe
leprapatiënten geïdenri ficeerd. Tenslorre is het belangri jk re ver melden dat deze
nieuwe inspann ing om leprapatiënten re ontdekken en onder beha ndeli ng te
brengen werd uitgebreid naar de bevolking in her binnenla nd, dus na ar de
Bosn egc r~ en de Indiancn en ook naar de bevolking in de districten. Wij stelden ons ren doel de patiënten zo goed als mogelijk in hun eigen woongebied
ten dienste rt' st:1:1n voor war betreft diagnostiek en behandeling. Zodoend e
kon de rh erapietrouw worden bevorderd en werden de leprapati ënten nier
ve rvreemd van hun familie en hun woongebied. Deze intensive ring van de
strijd rege n lepra werd overigens gecombineerd met de srrijd regell andere
huid ziekten en seks ueel overdraagbJre Jandoeningcil.
Als laatsH' Inaatrcgcl wil ik noemen de oprichting va n de 'S.j. BlIeno de
MesqLlita Stichtin g'. Doel va n deze sri chting was het verwerven val1 ex tra finan ciële middelen door het houden van charitatieve acties, omdat de overheid
onvoldoende geld heschikbaar kon stellen om alles te fina ncieren. Helaas hleek

dat de charitatieve instellingen in Nederbnd, inclusief Ilcthesda, die in het
ve rleden grote belangstelling hadden getoond voor het lepr,l\verk in Suriname,
na de sluiting va n dl' leproze rieën en overname van de zorg door de over heid.
hun hi jdragen gd lecl hadden gesta akt.

15 de sluiting I 'd ll Grool-CIJatilloll probleemloos /ler{ol}('Il?
Nee, problee mloos zeker ni er. Van de 76 patiënten di e in 1972 nog in Groot-

Chatillon ve rbleven hebben 74 de leprozerie verlaren conform een hiervoor
opgesteld plan: sommigen zijn door familieleden opgevangen, so mmigen zijn
ge huisvest in wonin ge n van de Esther Stichting, anderen zijn onderge hrachr in
her ' 5 Lands \X/eldadigheidsgesticht. Ernsrig zieke patiënten werden opgenomen in her nieuw ge bouwde pavilj oen v<ln de de rmatologi sche di enst aan de
Tou rtonn ela an. Op de sluitingsdag van Groor-Chatitlon werden wij (dc stafleden V<111 dc Dermatologische Dienst) same n mer ve rtege nwoordi ge rs van de
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regering (onder ande re de directeuren van de ministeries van Volksgezondheid en Sociale Zaken) en de genod igden (onder andere vertegenwoordigers
van de Vereniging voor Medici) onheus door de patiënten op Groot-Chatillon
ontvangen en duidelijk genegeerd .
/
In 1973, dus na de sluiting van Groot-CharilloJl hebben enkele uit de leprozerie
ontslagen patiënten mij op mijn kantoor van de Dermatologische Dienst aan
de TOtJrtollnelaan aangeval len en geprobeerd bepaalde voorzieningen af te
dwingen. Ik werd in mijn spreekkame r door een achrral ex-pat iënten gewapend met stokken en messen bedreigd. Ik heb door het raam moeten vlu chten.
De handen van mijn op het terre in van de Dermatologische Dienst geparkeerde auto, bleken te zijn doorgesneden. In mijn werkkamer werden patiënrendoss iers en stud iemateriaa l vernietigd, mijn microscoop werd beschadigd en
het bureau werd omver gegooid. Uiteindelijk zij n de geag iteerde ex-patiënten
tot kalmte gebracht door de toenm alige hoofdverp leegster, zuster T roon -Semiel
en door de poli ti e afgevoerd. Twee van de acht hebben nader hand hun verOntschu ldigingen aan mij aangeboden.

Is voorafgaand aan de sluiting van de leprozerieëN de leprawet gewijzigd?
Nee. In 1960 werd de laatste wet uitgevaardigd die de segregatie va n leprapatië nten regelde. Na uitputtend overleg met de directe ur va n het Ministerie
van Vo lk sgezondheid is door ons besloten geen wijziging van de lepra wetgeving
na te srreven, waarin de sluiting van de leprozerieën zou worden gerege ld. Ik
vreesde dat behandeling van een wetswijziging in de Staten van Suriname to t
een oeverloos debat zou leiden doo r personen die de essentie van deze materie
niet konden overzien en de sluiring van de leprozerieën zodoende zouden willen tegenhouden. Besloten werd da t ik on dank s de bestaande wergeving, dc
verantwoorde li jkh eid VOor de sluiring in eige n hand zou ne men. Bovendi en
was her bij nader inzi en toch heel goed mogelijk om op basis van het landsbesluit van 1962 op besmerrelijke ziekte n (Go uve rn ementsbes luir, nummer
173), waarin lepra exp li ciet wordt ge noemd, eventueel noodzakelijke maatregelen te nemen, inclusief het sluiten van de leprozerieën.

Hoe zie je de toekomst 1111 leprapatiënten anno 2003, i1l111iddels dus al 30 jaar,
niet meer lijfelijk worden gesegregeerd?
Ui teind elijk is bereikt dat de laatste leprozerie we rd ges loten in 1972. H iermee is dus ee n periode va n eeuwen lange segrega ti e beëindigd en her tijdperk
van integra ti e aangebroken. Eerlijkheidshalve moet gezegd worden dat ondanks de intensieve voo rbe reiding er naast een succesvoll e slui ti ng toch fouten zijn gemaakt. De omvang van het lepra probleem is wel ljcht toch onderschat.
Het enthou siasme na de sluitin g was groot, maar de verwJchringen aan de
kant van de patiënten was te hoog gespannen. Er is te weinig rekening gehouden met hun gevoelens. Nu, dertig jaar na ] 972 is de bala ns mijns inziens toch
zonderm ee r in het voordeel van de integrati e uitgeva ll en. Ik wi l, nu de strijd
tegen de seg rega tie in de leprozerieën gestreden is en de ex-patiënte n in de
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s;ll1lenleving teruggekeerd zijn , de Surinamer.s oproepell deze olld-p~lriëllrcn
mer hun Illurilarics, die ik als 'ererekens' zou willen heschouwen, als vrienden
up te nemen in de gemeenschap.
Het Icpraprohleem in Suriname is echrer nog nier volledig opgelost. Er wurden nu, anno 2003, nog iaarliiks een vijftigral nieuwe lepr~lpariënren geïdenrificeerd. Indien de wJakzaalllheid wordt voortgezer en alle nieuwe besmetre
gevallen in eeTl vroeg stadium worden geïdentificeerd en onder behandeling
worden gehra(hr, indie n het lukt om met geneesmiddelen de hesmerringskercn
te doorbreken, indien er geen resistenrie omstaat tegen de geneesmiddelen die
worden gebruikt, dan zou mogelijk her lepraprobleem in de toekomst kunnen
worden geëlimineerd.

ZOII je aan hel einde l'aIl dit l'raûggesprek nog eell slotupmerking /{ Iillen //laken?
Jazeker, ik zou ik ~tan her einde van dit gesprek over mijn herinneringen L1ir de
lepra zorg d~ volgende spreuk wiUen lanceren, die mijn emoties weergeeft V;ltl
deze dralllJtische gebeurtcnissen in de j.!eschiedcnis van SurinJl11c, waar ik zo
nauw bij beTrokken ben geweest:
'vaaruicl /leru}nekte segregatie
luc/kom hegeerde integratie'

Hellk Menke is dennl1tuloog ill Rottl'rdam eli Iloorzitter l'all de Vereniging
8ethcsda, Hij was de initiatiefnemer van het sYlJ/posiuJII 'Lepra in Surinallle:
Historische, Cllitl/rele, Maatschappelijke en Epidemiologische Aspecten,
gehoudell ill het Konillklijk Ins/ituut voor de Tropen /e AmsterdalJ/ op
23 novemher 2002.
Paul Niemel is il/ Surillame geboren en getogell. Hij heeft ill Paramariho ilall
de Gelleesklflldige School ell in Amsterdam aal/ de Medische FaCIlIteit PllN de
Ullivf'rsiteit /lOIl AmSferdC1111 (destijds Gemeentelijke Universiteit) geneeskUIlde
gestudeerd. Verl'olgel/s heeft IJ/ï zich eveneens in Amsterdam gespecialiseerd
ill de dermatologie. Val/af 1960 was hij hetrokken bij de opleiding /I<ll/ medische studenteN, eerst als docent aan de Geneeskunde School ill Paramarj(Jo en
lIaderhalld als lector aa" de Medische Faculteit /Ia/I de Unil'ersiteil uall
Suriname,
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1ge eeuws bevolkingsonderzoek
naar lepra in Suriname
MAATREGELEN EN CIJFERS

P 7 september 1830 (Gouvernemenstblad 7 september 1830, nr. 13)

I dende
vaardigde het Surinaamse Gouvernement een publicatie uit 'hou[i]
eenige voorzieningen regen de uirbreiding van de ziekte der
Melaarschheid in de kolonie Suriname, aldaar bekend onder den naam van
Lepra of Boasi en Elephantiasis'1.
Deze nieuwe wetgeving ging in op I januari 183 J en verving alle vorige wetten en reglemenren met betrekking tot (de bestrijding van) melaatsheid en
elefanriasis. De nieuwe wetgeving werd nodig geacht omdat zoals de ervaring
leerde, de besraande voorzieningen niet afdoende waren. Deze wetgeving betrof zowel de slavenstand als de vrijen.
Slaven besmet met lepra werden ter beschikking van het gouvernement gesteld en terstond overgebracht naar etablissement Batavia. Terugkeer in de
samenleving kon alleen wanneer 'met genoegzame zekerheid mogt zijn gebleken' dat de in de leprozerie wonenden gezond waren verklaard. Gedurende
her verblijf op Bata via werden de eigenaren vrijgesteld van betaling van hoofdgelden (een belasting op slaven). In 1831 werd bepaald dat slaven naar aanleiding van hun verbanning naar Batavia afgeschreven werdelI van de eigenaar
(Gollvernemenrsblad 1831, no. '12) waardoor impliciet de koloniale overheid
eigenaar van deze zieke mensen werd. Bij de Emanciparie van 1 juli 1863
werden 369 personen op Batavia onder het kopje 'Batavia' ingeschreven in
her Emancipatieregister zonder dJt de voormalige eigenaren een vergoeding
voor hen ontvingen.
Eigenaren van slaven werden verplicht slaven die verdacht werden aan lepra

Lees over hoe medici in die tijd over elefantiasis dachten: 'Over de elephantiasis arabum in

West-Indië ' door P. Duchassaing IArchives générales de Médicine. Oct. Déc. 1854; June. 18551
met een nawoord betreffende deze ziekte in de kolonie Suriname van Or. Landré.
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of (" 1C'fantî~, sis te lijden aJn te geve n bij het bevoegd gezag (dC' h:lljuw ell de
commissaris van politie) en tevens dc slaaf in kWl'stie :1arl heil over te dragen;
zij zorgden voor verdere afhandeling. Bi j verzuim hiervan kon een hoete van
200 gulden worden opgelegd. Ook personen die op de hoogte W~lrell V~lIl de
mogeli jke ziekte vJn de slaaf Illaar het Gouvernement hie rvan nier op de hoogre
h~ldden gesteld , konden beboet worden.
Vrij e personen di e aJn lepra of eldami:lsis leden hoefdcn nil'1 naar Baravi;l.
Z ij moesten wel va n de res t van de sa menleving worden afgezonderd: 'onder
de strengste verpl igti ng geb ragt, 0111 zich van alle l11enschc!iîke zamcnleving <1\
te zonde ren, woda ni g, dat zij zich buiten alle gemeenschap met ande ren zu ilen behooren re stellen, en her heil niet geoorloofd zal zijn, zich buiTen hunne
woning te begev en'. Bij overtreding konden de ouders cq voogden indien het
minderjarige zieken betrof en de hoofdbewoners v:ln de gehouwen w:-. arin eell
(volwassen) zieke leefde met een boete van 200 gtdden worden hesrraft.
In 1845 werden de regels ten aan zien va n de vrije personen dic be~ l1l cr waren
vcrk laard aangescherpt. Zij mochten geen pJtenr op hun tla;\1ll hebben, du s
gec n hand el driiven of een bedri jf hebben. Ook werd hen verhoden ee n openbare ambt ui t re oefenen, als zaakwaarnemer op tL' trede n of voo !!.diisch~,p
over minderjarigen uit te oefenen (Gouvernem emsblad 1845, no. J 3).
Een vrij persoon die de regels van 'ui tsluiting' ovcrrrad en zich buiren de woIling of op de openbare weg verroon de~ kon opgepakt en voor de bevoegde
commissie wor(lL'n gebracht ten einde het wette lij k onderzoek te undL'fga;ln.
Bij besmer verk l.tri ng werd ook dl' vrije persoo n naar Batavia overgebracht.
Door deze \Vet~cv ing waren vrije personen sterk ath1l1kelijk VJn de welwillendh eid van vrienden en bloedverw<1nren. Kon ee n vrij persoon niet in
Paramaribo ve rblij ven dan werd Iflen ook naar B:1tavia gezo nd en. In de period e 1823 rot J 840 werden hij voorbee ld zeven Europese milirairen ,l is lepreus
Ilaar Batavia afgevoe rd (Duillontier 1855 p. 239).
ln \ 855 ve rplichtte het go uvernement ieder di e huisvestin g ve rl eend e a3 n een
vrij persoon die <lan lepra of elefJnriasis leed, dit binnen 24 uur te melden aan
het hoofd van politie op straffe V;111 een boete van 200 glliden. In dL' districten
diende deze melding door tusse nkomst van de burgerkapiteins en bnddrosten
te gesc hi eden (Gouvcrnelne ntsblad 1855, no. 8) .
In J SS5 werd reve ns bepJ:lld dat bij een verzoek ro t l1lanulllissic ook een
cerrificaat overlegd moesr worden Ol1urenr het 'al of nier besmet of suspect'
zijn va n de persoon voor wie manumissie werd aangevraagd (GollVenlL'rnenrShlad 1855, no. 8 j.

KEURING EN DEPORTATIE
Een persoon kon pas na ond erzoek V;1I1 de 'Coillmissie tot onderzoek naaf de
ziekte der Melaatsc hh eid en bes mettelijke ElepllJnriJsis' (ve rd er in dit arrikd
de lepracolllm issie genoemd) besmet worden vcrklaJrd. Deze Com miss ie werd
ingesreld op 7 september 1830 en bestond uit vijf perso nen: de r::lJdcol11Jllissa ri s
'der InlJndsc he Bevolking' 31s presiclem 2 , de stadsgeneesheer en de stadschirurgijn alsmede twee andere desk undi ge n. Deze twee desk undigen werden
jaarli jks op voordr~lcllt VJn de raadcornmissaris 'der Inlandsehc Bevolking'
Okke ten Hove
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doof de gouverneUf benoemd .3 De commissie werd geassisteerd door de 'scriba'
val) het 'Collegium Medicum ' 4. De commissie telde dus zes leden. De leden
van de commissie wcrden geacht hun functie gratis uit te oefenen. De kanroorbehoeften werden van overheidswege verstrekt en de ka mer bewaarder of hode
van het 'Collegium Medicum' stond hen ten dienste. Bij 'bcsmct'- en 'suspect'
(=verdacht)-verklaring deed de 'scr iba' van de commissie hiervan schriftelijk
verslag bij de 'Algemene Secretarij' en bet 'Comm issariaat van Policie'.
Het onderzoek diende te geschieden in 's Lands Hospitaal. De patiënt werd
beurtelings onderzocht door één der vier a rtsen van het college. Elke arts onderzocht alleen in een afgezonderde ruimte de pariënr en maakte, in bijzijn
van de patiënt, een schriftelijk ve rslag van het onderzoek waarin vermeld werd
of deze al dan niet met lepra besmet was en de redenen waarom de onderzoeker tor deze conclusie was gekomen . Nadat elke arts dit onderzoek had verI"lcht, overlegde men zijn verslag aan de president. Wanneer de vier rapportages
niet eensluidend waren, werd er ee rst over gediscussieerd en daarna <1.:111 een
'concluderende' stemming onderworpen waarbij de meerderheid besliste (dus
drie tegen één). Indien de stemmen staakten, werd de dag daarop een andere
deskundige ingeschakeld die op dezelfde wijze het onderzoek verrichtte. Pas
na het onderzoek werd dc van buiten ingeschakelde deskundige op de hoogte
gebracht van de uitslagen van de vier vorige rapporrages. De stemmen konden
nu niet kon staken omdat cr vijf artsen bij waren betrokken. De scriba hield
van dit alles een proces-verbaal bij die in de notulen werd opgenomen.
Bij nier-besmer verklaring, ontving de persoon in kwestie een ongezegeld kosteloos certificaat en kon hij vertrekken. Werd een persoon besmet verklaard
en behoorde deze tot de slavenstand, dan was het hem verboden het 's Lands
Hospitaal te verlaten tot het moment om naar Batavia af te reizen. Ditzelfde
gold voor de vrije personen die door de overheid waren opgepakt hij overr re~
ding van de uitsluitingregels. \'(l3nneer een vrij persoon zich vrijwillig liet keu ren en besmet werd verklaard, dan mocht deze wel vertrekken om zich daarna
in afzondering op te houden in de woning waar hij woonde. Overtrad hij de

2 De president, of preses, was altijd een ambtenaar. Uit de verschillende geraadpleegde
almanakken bleek dat het niet altijd zoals in de wettekst was bepaald, de raadcommissaris der
Inlandsche Bevolking was die deze functie uitoefende. In de almanak van 1841 was J.F. Roux,
lid van het Hof van Politie, voorzitter van dit college en gouvernementssecretaris bekleedde in
de almanak van 1834 deze functie. Van Sijpesteijn (1854) vermeldt dat de
gouvernementssecretaris Mr. Ä. Kikkert Schotborgh deze functie bekleedde.
3 In 1857 veranderde de burgerlijke geneeskundige dienst in Suriname. Er werd nu onderscheid
gemaakt tussen een eerste en een tweede stadsgeneesheer. De in de wet van 1830
voorkomende stadsgeneesheer als zijnde lidmaat van de 'Commissie tot onderzoek naar de
ziekte der Melaatschheid en besmettelijke Elephantiasis' werd nu omschreven als de eerste
stadsgeneesheer. De in dezelfde wet genoemde stadsheelmeester werd nu genoemd de
tweede stadsgeneesheer.
Het Collegium Medicum, zie hiervoor tevens de Surinaamse almanak.ken, bestond uit de
geneeskundige beroepsbeoefenaars in Suriname.
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regels V:1I1 uitsluiting en werd hij buitenshuis <1;mgcrroffl'n, (bn \vcrd hij 'onverwijld' naar BaraviJ gezonden.
\Vanneer l'en slaaf nier als 'besmet' of als 'niet-besmer' kon worden :ungcmerkt kreeg hij de omschrijving 'suspect'. Hij werd weer overgedragen ,1an
zijn meester, ma;rr mocht zich niet verronen op de openbare weg.. Ook werd
hij afgezonderd van Jndere personen. Bij overtreding kon de slaaf een lijfsrraf
onderg;:lan en de eigenaar een boere worden opgelegd. Na een jaar diende de
'suspect'-verklaarde slaaf opnieuw gekeurd te worden. \'Vanneer de eigen:lar
hiera~lll niet voldeed, dan werd hij gesomilleerd re gehoorzamen en werd dl'
slaaf tor de nadere keuring Jls 'besmet' beschouwd .
Ook een vrij persoon kon als suspecr worden geklasseerd. Hij diende evell eens afgezonderd binnenshuis te verblijven el11llochr zich nier op de openbare
weg verronen . Bij overtreding van deze bepaling kon hij door de lX1ljllw en de
commissaris v:1n politie in de 'openbare Nieuwspapieren' bekend gemaakt
worden als een persoon die 'wettelijk suspecr' was verklaard. Ook hij diende
na een jaar herkeurd te worden. Verscheen men niet dan werd men door de
cOlllmissie gesommeerd. Verscheen men dan nog niet, d3n werd men voor
'besmet' beschouwd, totdat de keuring voor de commissie her regendeel werd
bewezen.
Zowel voor ue slaaf als voor de vrije persoon werd in 1853 de bepaling veranderd dar een pe rsoon die 'suspect' was ve rklaard na een jaar herkeuru diende
re worden. De commissie kreeg de bevoegdheid zelf vast re stelten wanneer die
keuring zou moeren plaatsvinden (Gollvernememsblad I SS3, no. 2).
Artse n die bij hun reguliere prakrijkuitoefening een persoon, slaaf of vrij, ont~
dekren die aiJn lepra leed, Illoesten dire(t de baljuw en de commissaris van
politie waarschuwen. Op verzuim srond intrekking van her parem (het rechr
verkregen na beraling van een som geld om een bepaald beroep re mogen
uiroefenen; deze patenten werden jaarlijks verstrekt).
Politiebeambten die op de openbare weg in Paramaribo mensen zagen waarV~lIl zij vermoedden dat deze aan lepra of elef<.lnriasis leden, mochten dezen
Janhouden en onder kenn isgeving van de rJJdcornmissaris der Inlandschc

Bevolk ing overbrengen naar het hospitaal ' ... wanneer dezelve bij zoodanig
onderzoek mogtcn bevonden te worden onbesmer, daaruit nimme r cene aan leiding ror eenige Regterlijkc Akrie tegen zoodanige Beambten mog.en worden
genomen. ten zij het overtuigend nlogre blijken, dar hij tor zoodanige ongegronde a::1I1houding ware gedreven geworden, om a<ln persoonlijkcn haat, vijandschap of wraaklust bot re vieren'.
Wanneer de bJljuw of de commissaris van politie her vermoeden had dar zich
op enig adres in of rond Paramaribo één of meerdere staven mer lepra of
elefantiasis schuilhielden, mochr hij met roestemmÎng van de raadcommissaris
der Inlandsche Bevolking tot huiszoeking overgaan. Aangehouden slaven werden naar her hospitaal overgebracht. Deze bevoegdheid was ook aan de burgerkapiteins in de divisies toebedeeld. Evenwelludden zij de roesremming vooraf
nier nodig. Wel diende zij achteraf te rapporteren en de slaven over te dragen
aan de baljuw en commissaris van politie in Paramaribo.
Ook openbJre onderwijskrachten kregen opdracht 0111 besmette of verdachte
OUe ten Hove
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kinderen aan her bevoegd gezag aan te melden. Bij bewust na laren hierva n
kon ee n boete wo rden opgelegd. In 1845 werden de leerli nge n gekeu rd al vorens zij toegelaten werden tor één van de openbare sc ho len In Suriname. Ook
dc kinderen die a l op school zaten, di enden onder overlegging van een certificaat te hewij zen dar zij gezond waren. Kinderen die besmet raakten na toelating van de sc hool , werden hierva n ve rwijderd {Couverncmcnrsbhld 1845,
no. 3}. Deze regels werden in 1847 ve rd er aangescherpt. Nu di end e ieder kind
jaarli jks een nieuw ce rtifi caat re overleggen dar her gezond was. Zonder een
dergelijk ce rtificaa t was het volgen van onderwijs ve rbod en. Tevens werd dc
stadsgenees heer en de stadsh cc lmeesrc r opgedragen in de maanden juni en juli
de scholen te bezoeken om de kind eren te onderzoeken en dit te her halen
wanneer zij dit nodig achtten (Couverne memsbbd 1847, nO. 7),
In 1S53 sc herpte de overheid deze regels nog verder aan. De ce rtificaren moesten nu binnen een rernlijn van acht da ge n worden gezonden aan de 'Voorzitter
der Commissie van Onderwijs'. De geneeskundige cuntrole op de scholen zou
nu jaarlijks in januari plaatsvinden. De rappo rtage di ende rer hand gesteld te
worden aan de gouvern eur. Dir onderzoek was kosteloos en vond plaats op de
scholen. Ouders en voogden mochten de kinderen wel dders laten onderzoeken, Ill<l ardit was niet kosteloos. Onderwijskrachren di e hiera an gee n medewerking "er leenden ko nd en worden gesrra ft co nform de straffen ve rmeld in artik,l
6 van het Reglement op het Schoolwezen (Gouvern ementsblad \853, no. J(.
Een persoon die een ve rdachte slaa f bij het bevoegd gezag meldde kon hiervoor, indien de slaaf besmet o f verdacht werd ve rkla ard, een premie van 25
gulden krijgen. Desge wenst kon zij n naam geheim blijven. Deze premie gold
ook voor de politiebeambten die op de openbare weg ee n later besmet of
suspect bevonden slaaf hadden aangehouden. De premie we rd verhaald op de
eige naar of meester. Ook voor vrije personen werden premies uitgekeerd, desgewenst te verhalen uit de openbare verkoop van hun goederen .
Bij openbare ve rkoop of verhuur van een slaaf di ende deze ee rst gekeu rd re
\vorden. AlJeen met een certificaat van onbesmet zijn mocht een slaaf verhuurd of ve rkocht worden. Mocht later blijken dar de slaaf alsnog besmet was
dan waS de ve rkoop ongeldig. Deze bepaling werd in \ 83 1 aangepast: ve rkoop en ve rhuur van 'suspecte' sla ven was rocgesta an, maar de verplichtingen
di e vorige meester of eigenaar kreeg opgelegd ginge n ove r op de ni euwe eigenaar of huurder. Deze verplichtingen werden tevens vastgelegd in de koopcontracten. Bij de ve rk oop of verhuur va n een plantage of grond hoefden de
slaven die bij deze verkoop of verhuur begrepen ware n niet gekeurd te worden
op melaa tsheid (Gouvernementsblad 183 J, no. 12).
Ook werd vastgesteld dat er elke drie jaar, te beginnen in '1831, in Paramaribo
'eene algemee ne visi tatie van alle woningen en huizen' zou plaa tsvinden. Dit
onderzoe k werd uitgevoe rd door de baljuw en de com missaris va n poli tie. Z ij
werd en geassisteerd door de sradsgeneesheer en de stadschirurgijn en de wijkmees ter in wiens wijk dit onderzoek plaatsvo nd. In 1834 bepaalde de kolonialt: overheid dat de procureur-generaal één van zijn assistenten een schriftelijke
m3chti gi ng di ende te geven om zodoende in woningen en adressen een visitatie
re kunn en afleggen (Gouvernementsblad 1834, no. 7). In 1855 werd vastge-
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stelcl dar her hoofd van de polirie dir onderzoek zo vaak als nodig kon LlTcn
uiTvoeren (Gollvernemenrshlad (Ss5, no. 8). Doel was vasT re srellen of zich
hier ;laTl lepra verdachre personen bevonden. Was diT zo, dan dienuen nier
;l/1cen deze personen maar ook de huisgenoren voor de commissie te verschij nen. Een verdachTe slaaf werd direer naar het hospiraal overgebrachr. Een vrii
persoon werd gemaand om zich niet op de openbare weg re verronen.
De burgerkapireill van Saramacca, her district waar her leprozeninsTiruut zich
hevond, moest Baravia twee rnaal pcr jaar inspecteren. De rJpportage werd
overgedragen aan de raadcommissaris der Inblldsche Bevolking. Bij dit onderzoek diende ook gelet te worden op herstelde of onbesmcrre personen die
desgewenst nogmaals door de cOlllmissie in 1\1ralllariho konden worden gekeurc!. Onbesmerre of genezen personen konden aan de eigen;lar tefllggeven
en vrije personen in de maarschappij opgenomen wordell. In 1831 werd deze
bepaling ten ~lanzien \'3n de slaven ingetrokken (Gollvernemcnrsblad 183 1,
110. 12). Ook kinderen geboren op Bmavia moesren op hun tweede jaar 1l:13r
Paramaribo worden gestuurd voor een keuring. Bcsmetre en suspecre kinderen gingen weer rerug naar Bamvia. Een nier-besmet kind werd indien het uit
de slavenstand voonkwan1, aangeboden n<ln de eigenaar en wanneer deze het
kind nier wilde hebben, opgenomen onder de Iandssl:lVcn. Een vrij kind werd
aangeboden aan de bloedverwanren en bij weigering onder de doof de overhcid onderhouden wezen opgenomen en ook nIs zodanig bcschouwd.
Wanneer iemand hef vermoeden had dar een bepaald persoon op BJ[<1via genezen of onbesmer was, d;lll kon dir kenbaar gemaakr worden bii de raadcommissaris der tnbndsche Bevolking die door de commissie een onderzoek
tier instellen.

WET OP OE EMANCIPATIE VAN 8 AUGUSTUS 1862
Na nccepratie van. de '\Vet op de Opheffing van de Slavernij' in de beide Kamers
der Sraren-Generaal verscheen de rekst ervan op 8 augustus 1862 in het Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden. In Suriname vond de publicarie van
dc 'Emancipariewet' plaars in her Surinaamse GOllvernememsblad van
3 oktober 1862 (GoLlvernementsblad 1862, no. 6) . De wer bepaalde dar bin nen dertig dagen na afkondiging van de wet in de kolonie, dus voor 3 november lS62, de sla\'cneigenaren borderellen (lijsren) moesren invullen l11er de
namen van de slaven die zij bezaren, waar deze werkten, war hun leeftijd was
en welk beroep 1.)j uiroefenden (bijvoorbeeld: 'vcldmeid', 'rimmerman'). Ook
over de religie werd een aanrekening op de borderel opgenomen. De horderellen dienden in de eersre plaars 0111 de eigenaars van de slaven een vergoeding
re kUllnen geven van f 300,- per geëmancipeerde slaaf.
Arrikel 5 van de Emancipariewer bepaalde dar op de borderellen moesr worden vermeld of eell slaaf verdacht werd re lijden aall melaatsheid of elefantiasis.
In artikel 9 werd bepaald dar slaven die aan bovengemelde ziekten leden en
nier binnen een jaar gezond zouden worden verk laard, niet voor vergoeding
in aanmerking zouden komen. Op de borderellen waarop slave neigenaren of
diens gemac hti gden hun slavenbezir opgaven, werd dan ook eell kolom geriteld 'Suspectverklaarden aan de ziekre der Melaarschheid of Elcphanriasis'
Okke teo Hove
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opgenomen waarin aangegeven moest worden of de persoon in kwestie aan
lepra of defanriasis leed of verdacht werd daaraan re lijden. Deze kolom werd
slechts in een enkel geval ingevu ld. De belangrijkste reden is dat de illvuller
daarmee impliciet aangaf dat in her verleden de wct overtreden was, immers
iedere lepralijder moest direct worden aangegeven.
Er waren echter wel enkele slaveneigenaren die vcrkl<larclen dar zij van lepraverdachte slaven in hun bezit hadden. Bijvoorbeeld Andrew Edward Halfhide
[borderel no. 3 14 privé-eigenaren1 uit Paramaribo, Hjj vulde in deze kolom
bet woordje 'de Roos' [een huidziekteJ in bij een van zijn slaven. Ook Elisabeth
Keijzer [borderel no. 441 privé-eigenaren/ vulde in dat een slavin (Beatriec)
aan melaatsheid of elefantiasis leed. Deze eerlijkheid werd ingegeven, zoals zij
in de kolom 'Aanmerkingen' schreef, dar de slavin Searrice op 24 mei -1862
door de commissie suspect was verklaard. Elisabeth Keijzer meldde tevens dar
ook haar slavin Co ba ook aan lepra zou kl/nnen jijden. Beatrice werd overigens nier verwijderd naar Baravia omdat zij bij herkeuring op 23 maart 1863
als nict-besmet werd aangemerkt. Cuba heefr een keuring niet afgewachr en is
ergens onder gedoken. Voor haar eigenares be tekende dit dat zij voor deze
slaaf geen driehonderd gu lden 'Emancipatie-compensatie' kreeg.
Op de gouverncmentssecretaric vergeleken de ambtenaren de aangifte borderellen allereerst met de zich daar bevindende slaven registers, Sinds 1826 waren
de slaveneigenaren verplicht jaarlijks aan de overheid een overzicht van hun
slaven te verstrekken . Vervolgens gingen in maart 186] verificatiecommissies
aan her werk 0111 de borderellen te verge lijken met de aanwezige slaven (GR
11-03-1863, nummer 7). In de districten gingen deze commissies alle plantages en gronden langs, ook waarvan geen borderellen waren ingeleverd. Troffen zij daar slaven aan dan werden deze via een proces-verbaal en indien nodig
door een van rechtswege opgemaakte borderel verantwoord. In de stad
Paramaribo waren drie commissies actief die vanuit een vast punt werkren.
De belanghebbenden vernamen door middel van advertenties in de koloniale
kranten wanneer zij hun slaven ter verificatie dienden aan te bieden . Ook de
in de stad aanwezige plantageslaven werden per advertentie opgeroepen.
Een verificatiecommissie bestond uit een voorzitter) twee leden en een arts. De
voorzitter en de twee leden waren verantwoordelijk voor het ve rgelijken van
de borderellen met de aanwezige slaven. In de processen-verbaal werden alle
bijzonderheden vastgelegd: wegloperij, sterfgevallen, geboorten, afwezigheid
van slaven met eventuele verblijfplaats, of er slaven aanwezig waren van andere plantages of eigenaren en alles wat men maar belangrijk genoeg vond te
noteren. De artsen waren verantwoorde lijk voor het onderzoek naar lepra en
elefantiasis. Zij srelden vast dat een aantal slaven verdacht werd te lijden aan
een besmettelijke ziekte, maar lieten de definitieve uitspraak over aan de eerder genoemde commissie. De geselecteerde slaven werden geacht zich binnen
een periode vall veertien dagen in Paramaribo te melden bij deze commissie.
De verificatiecommissie constateerde in een aantal gevallen lepra (of suspect
aan lepra) bij de onderzochten. Bijvoorbeeld bij de slaaf Doris van Waltcr
William van de LCllV [borderel no. 470 privé-eigenaren] uit Paramaribo. Van
de 1.euv had een bakkerszaak met drie slaven die zowel bakkersknecht als
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hediendl' w.lren. Op plantage Visserszorg Ihorderel nr. 212 pLtnt;\g.~~b\'l'n I
werden enkde sb \'en, die verm oedelijk niet of weinig in conr,lct stonden lIlet
de leidinggevenden op de plantages, ve rd;tdu te lijden aan ee n bc~mL'ttf'!ijke
ziekte. Adonis IS I j:lar) W~l S kosrwachrcr en Trui (60) werkre op dl' kosrgrolldJe~ V;1 11 dc pla nta ge; Merne (54) en Bebé (SI) verbleven 111 de 'negerhoizen', w;.lannce hedoeld werd dat zij nier l1Ieer wer ktelI, dus hun eigen,lar
hen eigcnlijk nooit meer zag. Geen van deze sbvcll wenl overigells hij de 'herkeuring' ats lepreus a:lngemcrkt. Op plantage Susa nn asda;lllbordcrt:1 nr. 200
planr;tgesla vcnl k reeg de eigenaar voor twee sla veil geen vergul'di ng omdat zij
aan lepra ledell . Deze rwee mannen, Kl aas (50) en Ja cob (4 1), waren respecti evelijk tilllll1l'nnan en Creolen bastia<lll. Ook op pbnragc Victoria [borderel
nr. 2 11 pla ntages1:1 ven I werd bij slaven lepra geconst;trcerd: bij Doris (29) en
Welkom (2 2), twcc huissLwen.
Bij de kcuring door de cOlllmissie in ParallKlribo kon men ror vicr condusies
komen: hesmet , suspect, niet besmet en nier geL'omp:1fcerd (= ni er versc henen ). Degenen die besmet of suspecr waren ve rkl aard, of niet warell ve rschenen in Paramaribo, werdcn voor vergoeding uirgeslorc n. Zij die nier besmet
waren verkl~lard werden gewoon voor vergoedi ng in aan merking gebrachr.
Ook een sla vin , genaamd Wilhelmin,-l en in eigendom toe behorend a~m c.G.
\Xlildeboe r cs Iborderdnr. 955 privé-slaven!, die overleed voo r de nadere keu ring kon plaarsvindcn, werd gewoon voor ve rgoeding in aanillerking gebrac ht
omdar nier was geconstateerd of zij nu wel of nicr aan lepr:1 leed. Dc personen
die a;l nl cpra of e1cfamiasis leden werden naar Bat:lvia overgehracht. Degenen
die suspect waren ve rkla ard werden blijkens de in hel archief vall de Algemene Rekenk arner opgenomen rapporra ges nogmaals vl'rwJc hr voor een na dere herkcmin g in september 1863. De uirsl;tgc n v;1I1 deze keur ing bevindel1
zich nier ill het bestudeerde archief. De personen die niet voor de nadere kelt ~
ring in l\ lr;ll11aribo verscht:nen werd en voor ve rgoeding uirgeslotcn ol1lcb r
nier kon worden v;lstgestcld of zij nu wel of niet ~Ull lepr;l of clebnriasis
leden.

LEPRA IN CIJFERS
Bij Landré ( 1858: 233) ·,jjn cijfers te vinden van hel aanta l perso nen dat in de
periode van 183 1 tor 1855 voo r de 'Commissie van onderzoek naar de Lepra
en bes mettelijke Elepha ntiasls in de kolonie Suri nalllc' versc henen. Zie r;lbeJ I.
De EBG-zcndcling. vall Calker bezochr in 1856 Bara"ia, W~l arvan hll ve rslag
deed in de Berig /en /Ii/ de Heidellwereld IBerigren 1857 IJ): 58-65). Van de
slaven w;trcn nog 50 pe rsonen in sraa t om re werken en 169 '/.0 ziek en ve rminkt dat zij daartoe ni er meer in stal t waren. De overige 146 noemde V3n
Ca lker 'creolen' waaronder werd verstaan kinderen en/of volwassenen afsta mmend va ll mensen die melaats warenlzijn . Zij hoefden ni el zelf zick re zijn,
maar zij mochten nier weg Ol11d~H de ziekte erfelijk zo u zij n.
Bij de verificatie in maart 1863 werden in roraalillinilllaa l 3 14 personen v('rda cht re lijden aan ee n besmetteliike ziekte, zijnde melaatsheid of clephantiasis.
Minder d;tn de helft ( I 7 1 personen) we rd later bij ' herk euri ng' in ParaJll~lr ibo
nier ziek ve rkla ard. Hij 67 personen werd vastges teld d<u zij besmet wa ren en
Okke ten Hove

19' eeuws bevolkingsonderlOek nn llepla in SUliname

lil

Tabel ]: Aantal voorgeleiden en met lepra besmet verklaarde personen van

1831-1855.
Jaar

Voorgeleid

Besmet verklaard

1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855

320
193
100
73
78
103
85
85
192
189
121
123
172
82
81
126
224
68
100
44
46
63
53
45
47

194
53
35
32
31
41
48
52
66
53
51
59
27
48
57
150
29
49
26
24
37
24
18
22

Totaal

2813

1289'

63

37 mensen werden suspect verklaard en voor een herkeuring later in 1863 verwacht. Een aanta l personen kwam trouwens voor de keuring niet opdagen.
Een andere wijze om vast te stellen hoeveel slaven in 1863 als lepreus werden
beschouwd, kan worden gehaald uit de bevolkingstoename van etablissement
Batavia. In de Koloniale Verslagen en bij Van Sijpesteijn (1854: 150) zijn daarover gegevens te vinden (zie tabel 2).
Op 31 december 1854 telde Suriname 51.771 inwoners, inclusief de 500 man sc happen van de zeemacht en de koopvaardijvloot. Hiervan waren 424 personen woonachtig op Batavia. Een rekensom maakt duidelijk dar 0,82 procenr

van de Surinaamse bevolking op dat moment op Batavia verbleef. We hebben

5 Onder de voorgeleide personen ~ijn ook in begrepen de suspect verklaarden die eventueel
vaker gekeurd zijn (maar je kon natuurlijk maar één keer besmet verklaard worden).
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ge·l.ien dat alleen melaatsen slaven verp lichr in Bat:wia werden opgenoIlH'll.
Op~emc rk t dient te worden dat nier iedere inwoner V,lll Batavia lepreus W;lS;
1.0 waren er arts{cn) en (verplegend slaven)personecl aanwezig. Bij de bevolking was begrepen de directeur G.M. van der Hoap met zijn huisgezin en
geneesheer D. Ooijkaas die de in I S5 1 overleden geneesheer Deurschbein verving (VJn Sijpesteijll 1854: 150) . Van directeur van der Hoop weten we d:n hij
zijn slavin Lisa op 17 .:lpril 1848 manumirreerde onde r de naam Elisabeth
Consr:1nria vall Hoop. Vijf ja ar later, op 27 mei 1853 , zou hii met haar trou wen (Ten Hove & Dragtcnstein 1997). In J 863 was Carl Philemon Uhlig geneesheer op Batavia en hij had twee slaven, eigendom V.:ln Nicolaas Herbcrr
en Anna Wilhcln1ina Martin uit Paranl<1ribo, in huur Iborderel nr. 34 1 priveslavenl. Her betrof de 46-jarige huismeid Rosc en haar driejarige kleinzoon
Harry, die op I juli 1863 in ber Emanciparieregisrer van P.1ramariho onder de
naal11 Rose Ben en Harry Ben ingeschreven werden.
In 1863 overleden op Batavia 34 personen en werdcn negen kinderen geboren. Verde r werde n naar Baravia 28 mannen en 19 vrouwe n opgezonden. Op
3 1 decembe r 1863 woonden op BatavÎa 380 pe rsonen (167 mannen en 2 13
vrouwe n). Na de afschaffing van de slavernij wordt in de bevolkingscijfers
onderscheid gemaakt tussen 'Ond er Staatstoezigr gep laarsre n', (de
geëm:lllcipccrden vall 1 juli 1863), ' Immigranren' en de ' Personen nier behoorende rot een der beide in de twee volgend e kolommen genoemde karegorien'
wa<lftoe werden gerekend alle vrije personen van voor de Emancipatie, de
milirairen, de opvarenden van de zeemachr en de koopvaardij en alle personen, w:l<lronder ook de geëmancipeerden van I juli 1863, verb lijvend op
Tabel 2: Bewoners van Batavia

Datum
Mannen
01 -01 -1847
01 -01-1848
01 -01-1849
01 -01-1850
01 -01- 1851
01 -01 -1852
01 -01-1853
31-12-1853
31-12-1854
31-12-1856
31-12-1857
31-12-1858
31-12-1859
31 -12-1860
31-12-1861
31 -12-1862

13
18
17
19
17
17

21
21
21
18
18
15
16
15
12
10

Vrijen
Vrouwen

Totaal

Mannen

Niet-vrijen
Vrouwen

Totaal

0
3
1
2
2
2
6
5
3
3
3
6
6
5
5
5

13
21
18
21
19
19
27
26
24
21
21
21
22
20
17
15

210
219
200
214
207
202
194
195
171
148
155
155
156
155
140
147

211
246
233
263
244
238
235
232
229
209
206
206
209
205
196
200

421
465
433
477
451
440
429
427
400
357
361
361
365
360
336
347
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Totaal
434
486
451
498
470
459
456
453
424
378
382
382
387
380
353
362
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Batavia. Zij werden niet tot de onder Staatstoezicht geplaatsten gerekend omdat
zij niet arbeidsplichtig waren. Her <-lamaJ onder staatstoezicht geplaatsten be-

droeg per 3 1 december 1863 3 L.380 personen en het aa ntal immigranten bedroeg in totaal 296 personen.

Het demografisch verloop op l:3aravia betrof niet alleen sterfgevallen en de
aankomst van nieuwe leprozen, maar ook geboorten. In tabel 3 heb ik het
demografisch verloop van de niet-vrije bevolking over een aantal jaren \veergegeven .

Tabel 3: Demografisch verloop va n de niet-vrije bevolking op Batavia.

Jaar

1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864

Geboorten
vrl
mnl

9
2
8
6
2
5
4
2

2
6
9
8
0
7
5
4

Sterften
mnl
vrl

13
6
12
15
22
8
20
21

12
6
10

16
14
5
14
11

Opgenomen
vrl
mnl
18
11

4
5
8
5
10
28
10

0
4
4
5
2
19
15

Verwijderd
vrl
mnl

0
0
0
0
0
0
2
48

0
0
0
0
0
0
2
37

ln tabel 3 is goed te zien dat in 1863 veel ni euwe mensen (47) naar Batavia
gestuurd werden. Dit aantal is ech ter lager dan het aantal mensen dat in dat
iaar 'besmet' werd verk laard (67). Opvallend is ook dat pas in 1863 en 1864
mensen Batavia mochten verlaten. Met name in 1864 ging het 0111 een groot
aantal inwoners.

UITSLUITING VAN DE SAMENLEVING
Ofschoon verw ijderd uit de samenl eving, werden de bewoners van Batavia
nog we1 als slaven aangedllid. Op 1 juli 1863 werden ook de inwoners van
Batavia geëma ncipeerd, maar voor hen betekende dar naruur lijk verde:;een
enk ele vera nd ering. Alleen kregen zij nll ook een familienaam en werden ingeschreven in de Burgerlijke Stand.
In 1864 werden 85 personen (18 mannen, 14 vrouwen, 30 iongens en 23
meisjes) door de 'commissie van onderzoek en roezigr' gezond verklaard en
keerden in de maatschappij terug. Deze opname in de samenl eving betekende
ook, voo r zover hun leeftijd en hun arbeidsmogelijk heden dat roelieten, dat
zij in huur werden genomen door particulieren en/of door het gouve rn ement
te werk werden gesteld. Een deel van deze personen betrof een groep herstelde
personen di e zich tor eigenaar van plantage Kent (Saramacca) hadden gewend
om veldarbeid te mogen verrich t. Deze toestemming werd verleend.
Een deel van de personen die van Batavia mocht vertrekken, is terug te vinden
in de Gouvernements Resoluties. Deze resoluties waren uitspraken op verzoeken en rekwesten van de inwoners van Suriname. De grote aan tallen personen
die door de Comm issie in 1864 werden gekeurd ziin nier in de resoluties terug
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t e: vinden omdar de Commissie een auronoom hand Lknd inMiru ur was mer
eigen \/c rslagh.:gv,i ng en arc hiefvorming.
Op 30 november 1864 verkreeg c.J. Hering, eige na:lr van pbn u ge Oe Junge
Beijenk orf, rocsrcl1ll11 ing voor de op Bara via verhlijvende suspect vcrkba rdc
D;wid Petrlls Lunt1, om zidl bij z.ijn vro uwen kind eren op dl' pbntagc re
mogen ves rigen (C R .30- 11-64, no. 1849). G.M. va n der I-loop ve rkreeg op
24 dc(cmbcr IS64 mcstcmming voor de VJn Baravi:1 arkomsrige suspect verklaard e N:1llenc Als(Hl toeste mming om zich bij h ~la r dochrl'l' en klt:'indodnct,
welke door hem ziin ~chl\urd., 'alhier tot celle nadere visiratie' tt:' l':lral11;lribo
te mogcn verh lij vcn (C R 24- 12-64, no. 1986). JI.. Treurnier kreeg toeste111 ming voo r her suspect verklaarde kind Dom Mar in I.apofél, oud zes janr en
arkomstig V:111 Batnvia, wecr bij h:1<1r moeder te Illogen voegen di e bij hem in
diensr wn s 'ror da t zij weder voor de comn'lissie za l ve rsch ijnen'. Tevens Illoest
hij voor haar zo rgcn (CR 03-04-65, no.SOH ). Dir meisje werd in I H67 nier
heslllet bevonden (C R 09-0 1-67, no. 53 ). Het geëmancipeerde kind SlIsann~l
Sankes, bes mer ve rklaard te lijden aan melaarsheid , mochr bij ha ar ouders op
dc hOlltgrond de Vier I-Icndrikken blijven (GR 19-05 -65 , no. 7~2). Verder
hleek dat perso nen die Ja n lepra lede n nier Jl rijd op B~H,lV i :1 hoefden re ve rhlijven.
Niet icd\::r "erzoek 0111 verzo rging werd ingewilligd. Helen;l Wilhclminn Knd
wi lde dar ha:1r hroer Charles, di e op BatJvia ver bied en leed aan ee n lichte
graad van mda;ltsheid, aan haar werd afgestaan zodnr hij op eell argezonderde plaats zij n gellezing kU il beproeven. Haar verwek werd afgewezen wegens ecn certificaat van onV('rnlOge n alsmede op het advies van de COlllmissie
tot Onderzoek nA:! r de Z iek te de r Mebatschheid (G R I 1-09-65, no. 140 I I.
Ook konden in de Co uvcrnemcllt s Resoluries personen worden getraceerd di l'
op Bar:lVia ver hieven en die bij (nJder) onderzoek nier bes mct bleken re zij n.
In 1865 werden op Sata via Numor Filip Honingcr, Sophi cr jc Wiebers cn
Frederik BOll\\lC gevisi tcerd. Hon ingcr en Wichers werd en nier hesmet vt: rklaard cn opgellolllcn in de Tllaatschappij. r redcrik Bouwe werd suspect verkbard ell moest op Ibta"ia blijven (G R 17-05-65 , no. 76 1). 111 dat zelfde jaar
werd hederik Bouwe nogmJa ls ge keurd en toen niet bes met vc rkb;Hd ell tor
de ma:Hsch:1 ppij rOl'gclaren (Gil. 22-09-65, no. 1458 ). Hern· lrde overkwam
Augus rin a Ca rolin:1 Rijps afkomstig van Baravia (G R 16- 11 -65, IlU. 1749).
Ook François Illaak (G R 09-0 1-67, no. 47) en I-Ienric us Fcliksda l (GR 27-0267, no. 249) afko l1lstig van Bara via, werden in 1H67l!.ezond vcr kbard. Feliksd:ll
bleef werkz:lam op Baravia alwaar dr. c.P. Uhlig ontslag V;l n Sf;1 ;lrsrol'Zichr
vroeg en toestcll1mi ng 0111 in Paramaribo 'met het oog op 7,iin gedrag, voldoende termen vindt, verg unning kan worden ver leend op zic h zeiven ee nig
beroep uit te oefellen' (G R 11 -0.3 -67, ilO. 309).
Ann;t HLllwe r~ afkomstig va n etablissement Batavia, werd tijdelij k geplaatsr
op Bonif;tce vuor nader ond erzoek. Naa r de besmet vcrklaardcll .J Jcob Deenki
en Louis werd Cl' rst een onderzoek ingesteld (Gil. 26-02-66, no. 3 (0). In 1866
werden Steph~lIl Ll S Lorens (C R 23-05-66, no. 727) en Anna Hul wer, Doris
Gerling en Felix Ven niet besmet verklaard en in de s:1lllcnlevÎng opge nomell
(G R 2 1-08-66, ilO. /22 1J.
Okke len
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Nier a lle personen die bij een herkeuring ni et-bes met werden verk la ard verlieren 1>3tavia. De suspect verklaarde Maria Dudcker en haar kinderen josephina
Lotje Dudeker en Dika Dudekcr bleken na onde rzoek niet hesmet. Zij SlOOf
een con tract af als huisbediende bij de directeur va n Baravia (GR 26-04-66,
no. 6 15). Ten slotte viel een rekwest op van C.A. Si jthove en twee ande re
[ongenoemdcj lepralijders die blijkens een rekwest van 14 augustus 1868 wi llen dar het gouve rnement een overeenkomst aan zou gaan l11et de heer Ahle rs.
'die een lijder aan die ziekte volkomen zouden hebben genezen, en meer anderen met gunstig gevolg behandelt, eene overeenkomst worde getroffen, ten
einde door dezen op kosten van het gouvernement ook hunn e ge nezing kun nen worden beproefd'. H et gouvern emenr wees dit verzoe k op 27 juli 1869 af
o mdar de voo rwaarden van Ahlers onaa nn emelijk werden bevonden (G R 27-

07-69, 110.1 353 ).
Dat de koloniale overheid het systeem van uitsluiting streng toepaste blijkt uit
hct verzoek van T.G. Smith uit 1867. Smith wild e als win kelie r en koopman
werken op het etablissement Batavia. 'Gelet op de in het onde rwerpelijk
rek west voorkomende bemerking dat de aanwijzing van eene geschikte pbars,
a lwaar hij, kosteloos, de voormelde bedrijven zoude k unnen ui toefenen en
veel zo ude bijdragen tot de ten deze gevorderde mat ige prijsnotering zijner
wa ren'. Batavia werd als vesti gingsplaats afgewezen. Het zou wel mogelijk
zijn geweest indien hij zich zou houden aan de <bestaande of nader vast te
srel/en voorschriften' waaronder het beralen van patent. Tevens beva tte dit
rekwest een mededeling over het door de win kelier verdiende geld, dat men
liever n ier Batavia zag verlaten. De winkelier diende het ge ld via de gezagvoe rd er als loon aan de mel aatse arbeiders te gebruiken. Het gel d van de
wil1kelier di ende via een wissel iJl Paramaribo verre kend te worden (G R
16- 10-67, no. 1477) .
Ui t het volgende voorval blijkt dat deze uitsluiting alleen gold voor leprozen.
In 1867 meldde procureur-generaal over de opname van zieken in het Militair
H ospitaal die daar op last van de politie werden heengestuurd. De waarnemend chef van het Militair Hospitaa l weigerde de opname van Lotje Vieira.
Diens motivatie luidde dat zij ' lijdende is aan ee ne ongeneeslijke besmettelijke
ziekte, of we l aa n verouderde onge neeslijke zweren en huiduitslag'. De lep ra~
co mmi ssie meldde dat zij niet aan één van deze ziekten leed. Zij leed aa n
pityriasis en rhagades, maar deze ziek ren waren re ge nezen. Zo lang genezing
nog niet beproefd was, was de co nclusie dar zij onge nees lij k ziek zou zijn
voorbarig. Z ij diende dus opgenomen te worden. Als zij ec hr ongeneeslijk ziek
zo u zijn, kon zij uit het zieke nhu is o ntslagen worden.

NAWOORD

•

In Sllriname werd hard maar integer omgega;ln met mensen di e ve rda cht werden te lijden aan lepra of efefanriasis. De hardheid sc huilt in het 'ver klikkerssysteem' dat de Surinaamse overheid inrroducec rcl c: prcmies voor de aangifte
van vermeen de leprozen en boetes voo r het niet ::w ngeven. Ook werden bepaalde beroepsgroepen gedwongen, op straffe van cen beroepsverbod en/of
boete, te participeren in dit systeem. De integriteit wordt gevon den in de wijze
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W,\3rOP de diagnost' werd gesteld. Een persoon werd door vie r tor vijf artsen
afzondn lijk ondc rzodlt, en alleen bij meerderheid va n stemmcn kon iemand
'besmet' wnrd(1) verklaa rd .
De a n se n verbonden aan de ver ifica tiecolllm issies maakten een ecrste sc hi fri ng en de door hen aangewezen personen werden in Parama riho nader gekcur(1. Bij deze nadere keuring kon nog besloten worden de betreffende persoon
in t'en later sradium nogmaals te keuren zoals bleek uit opmerkingen Jic bij
sommige gekeurde slaven in de vier rapportages opgemaakt door de 'Commissie ror onderzoek naar de ziekte der Mcl aatsch hcid en besmettelijke
Elcphantiasis' werden vermeld. Verder bleek dat eell groot aamal bij dc huring in P;u:lIll ar iho als 'nier beStTler' werd beschou\.-\'d. Of deze imcgc re hcna dering ingegeven werd door eco nomi sc he morieven, te veel <1fkcuringcll zo u
een te groot verl ies aan werkkrachten hetekenen, of dar men het beste met de
mensen voor h<1d. is Illoeilijk te ach terhal en.
Het verschil in behandeling tussen sla ven en vri jen in de bestrijding van de
melaatsheid was niet gebasee rd op raciale gronden, maar op st<1ws. De srarus
van vri j persoon hood de mogelijkheid om als lepro"le te kunn en wonen en
leven in Par(lma riho althans volgens de letter van de wcr. En onder de vrije
personen bevonden zich ve le zwarten en ge kl eurden. Deze vrije personen waren d:larbij ".lel heel erg afhankelijk van hun verwanten e%~~f vr ienden en ze
mochten dc 'uitsluiringsregcls' niet hebben overtreden. Nier ieder vrij persoon
bezat de mogelijkheid in Paramaribo re ver blij ven, hetgeen zeker gold voor
militairen cn zee liede n.
Da arna ast was B:Il:IVÜ' niet voor iedereen een ei ndsration van w;laruit geen
rerugkeer mogelijk was. Zowel in Gouvernemenrs Resoluries tor I juli I S73
als in de Koloniale Verslagen over 1863 en 1864 werd melding gCI1l<1akt va n
'creolen' die V:Ul Baravia zijnde gezo nd verwijderd en opnieuw opgenomen
werden in de Surinaamse sa menleving. Daarnaast kond en ook personen die
als 'suspect' of zelfs als ' besmet' op Bata via verbleven lerugkeren in de
Surinaamse samenleving ofschoon zii dan wel afgeï.onderd bleven.
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Voor/iw.:r: J.E Rou" lid v;}n dl' Koloniale Raad

Sl/riJhlmllScJ,/'

I.cden:
Sr:l dsgcn('cdlL'cr: G.c. Bcrch Gravcnhl,rsr, med. Doctor
G. H . IlnnÎnl!-, chirllr~iin
J\t.~1.t\.

l'll

vrot't1mecstl'r

COllPYIl, (.·hirurgjn

Pln :lIs\'crvangcf: lA. ~AlIlkr. med. cr. art. ohsr. doctor
Scriha:

CA.

c.v.

/1,11/

t\hr:lharn~l..

apotheker

Sijp('stci;//, Hesclni;l/i/lg

1'111/

5l1ri//a11le ( 1854: 250 t.'n 160-1(1)

Prl'sidcllf: GOl!Verlll'lIll'IHS -St.'crctaris, Mr. A. Kikkert Schothorgh
Leden:
St;ld~g('nccshl'l·r.

j.A. Muller JII1 , Illcd. ct. art.
B. Wcijl. chirurgijn

OhSL

doet.

SI.Hl~ll('ellll(.'C~(Cr.

dr. J.j. Jud"
dr. j.R. Arria,

Okke teil /-101 IC. geboren ill / 95.J, is historicus. ZijllIJllll'eli;k /liet ee/l Sl/rinCl"111Sl' il1 f 977 richtte :1;11 wetenschappelijke aandoe"t op de (ko /ollia/e) /-:esc"iedenis llilll Suriname, Mumenteel is bij freela nce onderzoeker. gespecialiseerd
op de demogrt.l{isciJe liS/Jee/eli van de Surinaamse sla/leubellOlkillg. Hij sc/neef
al/een, of in stlmel/IC'erkillg mei \Vim Hoogbergeu. hierol/er dh/eYse artikclcII
ill de 050:/ 5( / ). / 5(2). / 9(2) en 20(2). OHe teil /-/0/'1' is iJet Illeest bekend
geworden door :ijn studie nallr MallllTllissies iJl Suriname I H32- 1863. (111 1997
uerschcllell ,)
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• Ellen Klinkers

De bannelingen van Batavia
LEPRA-BESTRIJDING GEDURENDE DE NEGENTIEN DE EEUW
IN KOLON IAAl. SURINAME

csmer verklaard en naar Baravia gezonden.' Met die uirleg werden
leproze slaven in de slavenregisters voorgoed afgesc hreve n en daarna
rcsrtc hen slechts een leven van afzondering en olltbering. Her
Surinaamse gouvcrncmcnr nam in 1728 de eerste maatregelen regen besmettelijke ziekten, zoa ls <cl'jaas of andere seere en gebreken'. Her werd besmettelingen
toen verboden zich op de openbare weg re begeven. Lepra, in Suriname boasi
genoe md, werd in 1761 voor her eerst benoemd in Suriname, maar van behandeling van de toen nog mer raadsels omgeven ziekte was nog lang steeds
sprake (Schiltkamp & De Smidt 1973: 395-396, 707). Leprabestrijding betekend e afzonderen van de zieken, want aangenomen werd d~t lepra een uitersr
besmettelijke aandoening was.' Mer de hllidige kCJlni s van zaken weten wij
dat lepra niet zeer besmettelijk is. Een steekproef uit de plantageregisters laar
zien dat de angst voor een epidemie ongegrond was.

la
,

HET BEGIN
De plantageregisrers van elf plantages vermelden dat in de periode 1830-1863
twaalf slaven vanwege lepra naar Batavia we rden ge bracht. Her waren relkens één of twee slaven die besmet werden ver klaard. 2 Tussen 1857 en J863

Ort berustte op een misvatting. lepra wordt veroorzaakt door een bacterie -infectie, maar kan
alleen worden overgedragen door langdurig en intensief contact mer Iemand die de ziekte
heeft.
2 livornia 1848-1863: 2 slaven met lepra op 12·10·1848 afgevoerd. Burnside: 1846-1863: 2 slaven
met lepra afgevoerd op 01·09· 1849. En 1 slaaf afgevoerd op 12·04-1860. Hooyland 1838-1863: I
slaaf met lepra afgevoerd op 27-11 -1841 . Schoonoord 1842-1963; geen. Osembo 1838·1863:
geen. La Prosperité 1838- 1863: 1 slavin met lepra afgevoerd op 09·09· 1838. leasowes 18301863: 2 slaven met lepra afgevoerd op 24-02-1883. Ornamibo 1838-1851 : geen. Sarah 1830-1848:
2 slaven met lepra afgevoerd op 30-09-1834. Moy 1830·1838: 1 slaof met lepra afgevoerd op
24-03·1834. De Goede Vrede 1845-1848: geen. Centraal Bureau Bevolkingsregister Suriname,
Paramaribo: Archief Slavenregisters.
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v,lrÎcerde her aanral personen dar besmet naJr B~H:lVia werd gchr:ll:hr v;1!l 7
rot 19 per jaar, afkomstig van diverse plantag.es en uit de swd (KoloniaJc Vt'r~
slagen 1B57~ 1863). Opde leprakolonie verbleven voornamelijk besmettc slaven
en in veel mindere 111;1tC vrije Creolen (r~d)(:1 t ). Na de afschaffing van dc
slavernij in 1863 namen Chinezen en Hindosrant'l1 her werk op de plantages
gedeelrelijk over van de vrijgemaakre slaven en wanneer hij hen lepra ,vnd
geconstateerd werden ook zij naJr Baravia gebracht.
Bij gOllvcf1lemcnrsbesluit van 1790 werd de g,ollvernen1cntsplanrage Vo()r~
zorg aangewezen als plaats waar de bes1llenclingen hecn zouden moercll worden gebracht 1145, 11 59- 11 60, 11 67-1 168). Voorzorg lag echter dichthij

l\"\famaribo en was omringd door and ere planrages. 3 Angst voor hesmening
leidde ertoe dar het gouvernement in 1823 besloot de zieke shwcn af re voeren
naar her afgelegen Haravia, dar aan de Coppenall1e lag. De overpla:ltsing, diL'
in 1S24 pbatsvond, leidde onder de zieke slaven tot veel vener. In de Kronieken VGlI Bafcwia beschreven rooms-karholieke priesrers in Surina11le de overpl[tarsing. De priester L. van der Horst zou daarin een cru(:iale rol hebhen
~espce\d:

De Malcngt:rs waren door niers rer wereld re bewegen 0111 n;1;1[' Baravi;1 te
vertrekken, her Gouvernemcnr had zelfs hUllne hutren in brand laten sre~
ken, doch nief!) hielp. Eindelijk neemr de roell rcgeermde Gouvcrneur der
koloni e A. dc Veer zijncll toevluchr ror de eenigen priesrer die destijds in
Suriname was, L. van der Horsr. ln 1823 reisde deze nJar dar oord vall
elJcnden, doopre er dan 18 dezer voor her eerst. Door zijn vaderliike ra . .,1
bewogen. v('[{rokken dc MJlengcrs met hem na;lr Baravia!
Vanaf 1830 werd het verplicht gesteld 0111 mer lepr[t hesmerre sl':lV('n naar
lhravia re brengcn. Sbveneigen':lfcll die zich cl;ll1 deze verplichting onrtrok~
ken, werden gesrraft met een geldboete van 200 gulden per besmetre slaar.
Een speciale cOlllmissie werd ingesreld Ol1l re bepalell of iemand wel of nier
bes mer was (Gollvernemcntsblad 1830, nr. 13: 136). Her is nier verwonderlijk
dar her :lélllrJI besmcrrelingen dar in 183 1, één jaar na deze bepaling, nJar
Baravi~l werd gebr:1chr het hoogst W;'IS. Er werdcn toen 194 kp rozen hecll gebracht (Bossers 1884: 2 19). Ook her aantal van 47 hecllzendingell in 1863
was rebrief hoog. 111 voorgaande jaren werden hooguir 20 plTSOllell naar
Batavia gesruurel. De verkbring voor her grore getal v<1n 1863 was d~H bij de
verificarie van de sla ve n vlak voo r de afsch;lffing van de slavernij velen besmer
of verdacht gevonden werden (Kolonia al Verslag 1863). Dar toonr overigens
<1~1l1 dat de meldingsplichr nier optimaal functioneerde.

3 Voorzorg werd in de volksmond boasiegrond genoemd, ook na de overplaatsing van de zieken
naar Batavia (Ten Hove en Janssen 1993: 135),
4 Bisdom Suriname. Paramaribo: Archief Bisdom Suriname, inv. Nr. l20, Kronieken van Batavia.
De cijfers van tabel! kon ik samenstellen mede aan de hand van mij door Qkke ten Hove
verstrekte gegevens, waarvoor dank.
Ellen Klinkers

De bilnnEdingen van Balilvia
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Eenmaal op Batavia, leefden de besmette slaven in isolement verder. Baravia
werd geleid door een directc ur. Verder werd BatdVia bezochr Joor roomskatholieke priesters. Die bezoeken waren aanvankelijk vrij incidenteel, maar
vonden in de loop der jaren steeds frequenter plaats. In 1844 vestigde cr zich
voor het eerst een priester. Via de pri esters kwam enige informatie over de
siruarie op Batavia naar buiten. Er ontstond een lotsverbondenheid russen de
missionarissen en de aan lep ra lijdende slaven, di e uiteindelijk een keerpunr
rot gevolg had in de geschiedenis van het rooms-katho licisme in Suriname.
Alvorens daar op in re gaan, wordr eersr een bee ld gegeven van de levensom standigheden op Batavia.
Tabcl 1: Met lepra besmette vrij e personen en slaven op Batavia, 1853- 1863
(met hi aten )

Jaar
1853
1854
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863

Vrije personen
26
24
21
21
22

20
17

15

SI8ven
427
400
361
361
365
360
336
347

Tolaal
453
424
382
382
387
380
353
362
380

Bron: Koloniale Verslagen

HET LEVEN NA DE BESMEITING
Wann eer lepra werd geconstateerd, werden de zieken vanuit Paramaribo naar
Batavia gehracht. M.D. Teenstra, die als landbouwku ndig ambtenaar in Suriname verbleef, besc hreef hoe besmette slaven werd en afgevoerd:
Zij vertrokken tegen den avond, en buhen Paramariho, aan de Poelepantjebrug,
gekomen, moesten zij 's nachts, in regen en wind, om kleine vuurtjes onder
den blooten hemel bivacqeren, zoo dar deze naakte zieken zich met eenige
boom bladeren tegen natheid en koude zochten te bedekken; de niet gesrorvenen zagen den dage raad half verstijfd en verkleumd aanbreken en lagen met
ellende en wanhoop te worstelen; ze moesten alsnu, bevende van koude en in
volslagen gebrek aan de noodwendigste levensbehoeften (voedsel en dekking),
weder in de pont kruipen; terwijl eenige, bij het zien van hunne gesto rvene
makkers, den dood van het alziende Opper wezen, als een zalig geschenk des
Hemels, afsmeekten, en anderen dit oogenblik vervroegden, door zich in den
stroom te werpen (Teenstra I842: 156- 157).
Eenmaal op Batavia aangekom en, leefden de besmerrelingen die nog voor zichzelf konden zorgen in houten hutten, bedekt mer palmh laden. Deze hutten
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stondell langs verschillende SU,Hen ~13n één kanr van Ihtavia. A;lll dr andere
kam Monden hlokwoningen voor degenen die Icpr,l in een vt,. rgenmJerd sta ·
diul1l hadden ell niet mcer vOur zÎchzeif konden zo rgen. 111 her midden bg eell
weg die naar her kerkje leidde. Verder W.1S cr op BatavÎa eell direcreur::.woning,
een dokterswonÎng en eell gevangenis (Dankclm~1tl 19R2: 120).
I)e enkelingen die S,uavia hezochren, reageerden vol a(sdlll\V ell vc:rhijstering
op hergeen ze tbar aanrroffcn. Die afschuw werd in de eer::.re plam':! veroorzaak t door de verminkingen die de ziekre veroorzaakte. Van I-bs!-lda ~lr, arts en
lid van eell Geneesk undi ge Commissie, schreef na een bC7,ol'k aan Baravia in
zijn vcrs b g: 'Iwt was dl' grootste verwoesting in menselijke Ikhal11cl1, die ik
ooit in mijn leven gezien heb en nooit Illeer hoop te zien' (Dankc lman 19~2:
12 1J. Ook de srerke, indringende en weeë lucht die !cpr:1 l11et zkh Illecbracht
en zich over H;lmvia verspreidde maakte cen verblijf bijna ondraaglijk. 'De
stank in dc huizen bij enigen was zo verschrikkelijk, dar enige heren der Cum·
missie naar buiten vluchten 0111 te braken' verkbilfdc Van Hasse!a;Jr
(Dallkelillall 1 9~2, 12 1),
De omstandigheden waarin de :z.icken verkeerden waren sc hrijl1c:ncl. Er waren
geen W;HCrputfcn, waardoor er soms geen drinkwarer beschikbaar was. Tot
1850 was gecn I11cdische zo rg beschikbaar, zodar de zieken zo goed el1 kwaad
als her ging clk~lar moesren helpen (Dankelman 1982: 120). Aall voedsel en
kleding was alrijd gebrek.
De op B;uavia a~lnwezige missionarissen probeerden verbeteringen aan te hren·
gen in dc situatÎe op Batavia, maar veel konden zij nier doen. Giften uit Nederland en inzamelingen door het rooms-katholieke blad dc: Codsdiel/sflJrÎel/d
stelde Jacohus Grooff zo nu ell dan in sraat kleding ('11 voedse l lIit tc delen
(Bosse rs I ~84: 222). Petru s Donders zette 'Lich voortdurend in om d(' levens·
omstandigheden van dc zieken te verbeteren. Hij kreeg het bestuur in Suriname ZO vcr dat de lemen vloeren in de hutten werden vervangen door houten
vloeren, dat de zieke n een bed kregen en de doden werden hegraven in ecn
doodskist. Volgens Donders zo u de behoefre aan ('en btsoelllijkc: bcg,rafcnis
de leproz.en he lpen verzoenen met de aankomende dood (Helmer 1946: 67·
70), Het gouve rn ement wees Baravia in 1850 een geneesheer toc. In oktOber
1859 bezochr de gouverneur de lepro:z.enkolonie. Ook hij moet gerroffen zijn
geweest door hetgeen hij zag, want op 27 december van darïclfde jaar kon digde hij ee n gouve rn emen tsresolutit:' af, waarin een a~mt:ll ve rbeteringen wcrden afgekondigd. De a:lll lepra lijdende bewoners van Iht,wia zouden een
ruimere verstrekking ontvangen van melasse, hakkcljau\\\ zeep, olie, ii1.!:Tell
porren en dekens. Hij nkende dat de huisvesting 'te wensen overliet' en zegde
roe dat de woningen geleidel ijk aan zo ud en worden vernieuwd. In her ziekenhuis zouden eveneens verbeteringen worden aangchr':H.:hr (Kolo ninal Verslag
1859),
Enkelingen wisten, n:l dar zi; geneze n waren verk laard, Baravia re ver laten,. In
\ 864, her i~lar na de afschaffing van de slavernij, werden ~S personen door dc
'Commissie van Onderzoek en Toezigt' gezond verkl3ard. Dit gebeurd!: onder
andere op ver'wek val1 de eigenaa r van plantage Kenr, die de gezonde vrijgemaakre slaven in dicllsr wilde nemen. Door het tekort a:l1l arbeidskrachten
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dar na de emancipatie was ontstaan, konden zij vrijwel ,lllcmaal werk vinden
op planrages of werden zij door het gouvernement re werk gesteld (Koloniaal
Verslag 1864). Het merendeel zou echeer op HatavÎ(l sterven.
Na de afschaffing van de slavernij in 1863 veranderde de verhoud ing russen
her aanra! gezonde en besmeue bewoners. Na 1863 nam het aantal
besl11crrelingen gestaag af, terwijl er anderzijds steeds meer gezonde bewoners
op Baravia leefden. Aanvankelijk leefden alleen de directeur met zijn gezin en
enkele huisbedienden op Batavia russen de besmerte!ingen. In 1856 werd
B<1f:lvia de vaste verbl ijfplaats van pater Donders en bovendi en werd hij vanaf
I S6ï voortdurend terzijde gestaan door <tnden' priesters. Verder kwamen er
een geneesheer met zijn gezin, huisbediendcn, ziekenoppasse rs en gehuurde
nrbeiders 0111 het terrein re onderhouden op Haravia wonen. In 18 75 leefden
cr 45 gezonde personen op Batavia tegenover 125 besmerre bewoners. In 1879
waren her al 78 gezonde bewoners regenover 99 besmettelingell (tabel 2). Het
bestaan van de gezonde bewoners werd daardoor minder eenzaam, maar voor
de leprozen bleef het leven op Batavia buitengewoon hard. De minimale verbeteringen die door het gouvernement werden aangebrac ht brachten nauwelijks vooruitgang. Nog steeds waren de woonomstandigheden erbarmelijk en
was de zorg voor de zieke n beneden alle peil. De meeste zieke n bleven overgeleverd aan de zorg van andere, minder ernstige zieken, die hen aank leedden en
voor hen kookten. Van het hospitaal ontbraken veel vloer- en zijplanken, omdat
zij waren gebruikt voor het maken van doodskisten (Dankelman I982: 168).
De betekenis van de gemeenschap op Batavia is moeilijk te definiëren. Enerzijds waren de besmeue bewoners in her dagelijkse leven op elkaar aangewezeil, zoa ls hierboven al werd beschreven. Mannen en vrouwen gingen
verbintenissen met elkaar aan. Priesters zegenden huweliiken in en er werden
kinderen geboren. s Anderzijds vormde de hoge sterfte, de uitzichtfoosheid
van het bestaan en de voorrdurende instroom van nieuwkomers een bedreiging voor de stabi liteit van de gemeenschap in het algemeen. Het emancipatierr.:gisrer van Baravia geeft enig inzicht in de samenstelling en de samenhang
van de gemeenschap. Vlak vóór de afschaffing van de slavern jj op 1 juli J 863
kregen alle slaven in Surina me een fa milienaam, die werd ge noree rd in
cl11anciparieregisters. Op Batavia kregen 369 personen, zowel besmelte slaven
als gezonde slaven, die op Baravia we rk ren, een geslachrsnaam. Eind 1863
leefden er 380 besmettelingen op Baravia, zodat kan worden bevestigd dat de
overgrore meerderheid van hen slaaf was. De emancipatie rcgisrers laten verder zien dat bijna de helfr van de bewoners zonder familie op Baravia leefdc,
want 181 namen werden aan één persoon gegeven. Dar is veel meer dan elders
in Suriname, want op de plantages hadden de meeste slaven één of meer familieleden. De emancipatieregisrers van de pbnt:1ges Hooil:1nd, Schoonoord,
Osembo en La Prosperité laren zien aan dar het aa mal familienamen dat door
één persoon werd gedragen, minder dan één procent was (Klinkers 1997: 99).
5 In de Koloniale Verslagen werden jaarlijks de geboortes op Batavia vermeld. Zie verder het
Bestuursarchief van de Nederlandse provincie van de Congregatie vall de Redemptoristen,
vice ·provincie Suriname voor de jaren 1869·1880, inv. nr. 3113, 3552, 3555, 3556, 3557.
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De 0\ erÎgc I ~8 "rijg(,l11a~lktc slave n op Raf:lv ia vormden 41 bmilirs. J)a~lrv;1n
teld e 3 1 (~lIllilics lu s~cn dl' 2 C'Jl -J pe rsonen. Opvallend zijn daa rL'ntegen rwee
gn)[c familicycrhandcn va n respecrievelijk 2 1 en 23 personen.
N,l de ;l(scha(fjn~ van dc slave rnij narn hct a;:\1\{~\ leprozen op Ih r;1 via opmerkelijk snel af V:ln 380 zieken in 1863 tor 10 1 in 1880. Vóór dl' CIll311cilxn ic
schommelde her ;t3ma] hewoners rond de 400 {rahl'1 I }. Oic lbling kan ni er

alleen worden rocgeschreven aan her dalende aanwl zieke n, maar was ook
een gevolg V:lll de ;lfnclllcnde greep op de bevolking dom het gouve rn ement
na I H6J. !-l Ct W;l$ minder gel11:1kkelijk zieken re traceren en gedwonge n re
verpbatsen. Veel bcslllctrelingen zo uden zich in de ~tad en omgeving schu il
wercn 1e houdcJl (Vt: rnooij 1974: 53).
Tabel 2: Bewoners van l3a ravia

Jaar
1863
1864
1865
1866
1867
1869
1870

Aantal bewoners
380
254
243
222
201
173
161

Jaar
1871
1872
1875
1877
1878
1879
1880

Aantal bewoners
158

148
125 verpleegden en 45 anderen
99 verpleegden en 71 anderen
105 verpleegden en 73 anderen
99 verpleegden en 78 anderen
101 verpleegden en 76 anderen

Bron: Ko loniale Versbgcil

EEN BETWISTE MISSIE
Her werk van dc missionarissen op Baravia was nier vanzelfsprekend, want de
rooms-karholieke t1li~si(' in Surina me kwam l11oeiz<1am op ga ng. Vanaf 17H6
werden vanuit Nede rland priesrers naar Suriname gezonden, maar zij boekten
wcini~ succcs. Ze Mierven of keerd en ziek en verzwakr rerug n:lar Nederland.
Her missiegebied Suriname viel onder de veranrwoordelijkhcid vall de Co ngreg:nÎc De Propaganda Fide (betreffende de verspreiding va n het geloof) re
Rom e. De apostolisc h vicaris had ter plaa tse de leiding. In 1865 werd besloten
dl' miss ie V;lIl Suriname aan de Holbndse Redemptoristen roe re vertrOuwell.
In 1H66 kwamen de eerste paters in Suriname aan. Van de aanwez igc prieste rs
slorcn P. Donders en j. Romme zich bij de Redemptoristen aan. Drie .melere
priesters keerdell tenlg na ar Nederland (Vernooij 1974: 39).
In de loop va n dc 19de ee uw werd her sreeds gebruikelijker dar slaven chrisrelijk onderwijs kregen, ma ar de bekering van dc slaven was voora l ee n rJak
voor dc prorcstantsc herrnhutters. De zendelingen hadden meer mankracht en
financiële Illiddelen 0111 werk te maken van de kersrening van dc Surinaamse
slaven. Daanlil:lst waS de stemming anrik3{ho!ick. Op 27 ianu ~l.fi 1830 deelde
de gOllverneur-gcncraalmee, dar de slaven op de gOllverncl11enrsplanrages uirsluitend door de her rnhuttcrs mochten worden bezocht, op éé n uitzondering
na: de melaatsen op l3aravia. Zi j werden aan de zo rg V:111 dc missionarissen
Ellen KlInkerS
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overgelaten. Pas in 1832 kregen ook de priesters roegang rot de plantages;in
de slaven christelijk onderwijs te geven. Vee! planters bleven echter ren aan zien van her bekeren van hun sl aven een voorkeur hOllden voor de protestantse herrnhutters (Klinkers 1997,23,55-57; Lenders 1996, Van der Linde
1956 en 1963).
De eerste jaren van haar bestaan werd Batavia slechts sporadisch bezocht door
de missionarissen. Zoals eerder gemeld, werd de verhuizing van Voorzorg naar
Batavia nog begeleid door de priester van der Horst, die daar vervolgens nog
korte tijd bleef logeren. Maar nadat hij Batavia verlaten had, bezocht hij het
melaatsenoord nog slechts één keer. Hij kon weinig meer voor de bewoners
van Batavia betekenen, omdat hij a1 in 1825 overleed in Paramaribo. In februari 1826 arriveerden Marrinus van der Weyden en Jacoblls Grooff in Suriname om her missiewerk voort te zetten. hl september bezocht Van der Weyden
Batavia, waar hij de mensen in erbarmelijke omstandigheden aantrof:
Omstreeks 300 zieken lagen in één loods, het bederf en de verrotting verspreidden zich meer en meer, velen lagen gedeeltelijk in het water, omdat
de waterloozing niet in orde was, zoodat velen dan ook meer stervend dan
levend waren. 6
Van de r Weyden zegende het kerkhof op Batavia in. Her zou zijn enige bezoek
aan Baravja worden. Van derWeyden werd ziek naar Paramaribo teruggebracht, waar hij drie dagen later op 14 okroberl826 overleed.
Nadat de gouverneur in 1830 bekend gemaakt had dat Bc.uavia het werkge bied van de missionarissen werd, wijdde Grooff, die inmiddels apostolisch
vicaris geworden was, zich met h3rt en ziel aan het leprozenoord. Hij zou er
nooit zijn vaste verblijfplaats hebben, maar hij bezocht Batavia regelmatig
(Bossers 1884,216-220). In 1832 beschreef hij de situatie op Batav;a als volgt:
Voorleden jaar even voor het vertrek van den Eerw. Heer Terstappen 1 had
ik nog het onbeschrijvelijke genoegen op die noodlottige plaats drie hon derd zes en zestig arme besmettelingen te doopen waaronder er ruim zestig
waren dewelke de eene zonder handen, de ander zonder voeten, geene
geheel en al opgezwollen, allen naakt en bloot als het ware op elkander
gestapeld in eene armzalige hut lagen te kermen en te zuchten. Hoevee/e
schenen bijna onder mijne handen te zullen bezwijken zoo dat ik in de
eene hand het doopwater had en in de andere wat azijn of wijnen ten
hunner verkwikking, terwijl ik ten anderen verplicht was om bijna al mijn
linnengoed dat ik medegebracht had te gebruiken 0111 hunne afz ichtelijke
naaktheid re dekken, doch ellendiger en berreurenswaardiger het ook was
deze arme schapen aan te zien en te behande len, zoo was nogthans de
vreugde aan tien op den rand des grafs in hUllne diepe ellende de heilzame

6 Bisdom Suriname, Paramaribo: Archief Bisdom Suriname, inv. nr. L20: Kronieken van Batavia.
7 J.H. Terstappen, priester, van 1 maart 1830 tot 11 mei 1831 in Suriname.
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trom.t va n OIli'1'1l heiligt'll godsdienst tt' moge n HH.'brengt'll onhI..'M:hrijft-lijk
en th. srrceknclc hoop va n hun bngs dien Wt'~ V,lIl hUil eeuwig ongduk re
bevrijden onuitsprekelijk.'
Grooff sc hrl'cf l11et n:gdl1laar over Bara via in her rOOIll!<.-k:Hholiekt, blad De
Godsdiellstllrielld. De roestand V:ln de zieken, hun lich,lIlldijkc gchrl'k cn, her
belang van her missiewerk op Ihtavia en de offer.':> dil' dl' J1li~~ion.lri~::,en hercid
waren da:Irvoor tl' leve rt'l1 waren de onderwerpen vall ue beridltCIl. 9 Hij g,lf
da3rrn ee als eerste bi lUIen en bu iren Suriname bekendheid aan B:1tH via en 3all de
lepra-sb dltoffc rs. Door tijdgenoten werd Gruuff alom geprei'.t'll en bewonderd.
Op 13 ;lpri11836 werd Grouffbel1ocrnd ror Ri dderde r Orde V:1I1 dl..' Nederlandse
Leeuw. Grouff ve rhl eef v,raag op thtavia, dat hij 7ijn 'Ill~thof' t il zij n 'huirellplaats' noemde (Bosscrs ISS4: 2 17-120). GrooÎfs \wn!t 0111 zic h in Baravi :l re
vestigen zou nooit in ve rvullinggJan. In 1843 verlier hij tijdelijk Smin;llllc, omdar
hij werd benoemd tot bisschop in Oost-Indië, In 184 7 keerde hij rerug in Suriname. Hij vesr igde zich in Paramaribo, wanr hij in 1852 zou overlijden.
Kon IKI het ven rek v~ln Grooff uit Suriname, vestigde Heininck zic h in I S44 ..lis
eerste priesrer op Iktra via. Hcininck gold als een srrenge prieMer die het c hr i~rt' 
lijk onderwijs en de zedelijke l11or:1:11 hoog in hL't v.l:1ndcl had. Zijn t.' r~l'Tni s
over her dr:1nkgchruik was n:1 vele vergeefse WJ:usdlllwinge n zo groot dm hij
de korj:1al vernierigde, W:1arrnee de dramlo Bm~lV ia werd binnengeslllokkeld.
Oir kwam hem duu r re sra "l ll, W:1nt kort daarna, op ! 8 oktober 1849, stierf
Heininck door vergiftiging. Hoewel de daad nooit werd ht:wczt'n, wad de slaaf
And ri cs l'r alom va n ve rd adlrde gifmenger te zijn en een ' hllisllleid' zou he[ g,if
in Heinincks melk hcbbtll gedaan (BasseTs ! 883: 237).
AI mer JI verl iep de missie up Bat:1via nier zonder probleme n. Na de dood V;l 11
Heininck Z( Hl Grooff, inmiddels in Suriname teruggekeerd, rcrzijdc ~es.raan door
an dere prit:sters Bat:lvia nog regelmarig bezoeken. Een ot11lllckeer kwalll pas
met de komst VJ II pater Do nd ers. Al in I S42 arriveerde DOlldl'l's in Suriname,
maM pas 14 jaar larer zou hij Baravia als zijn wcrkgl'bicd kiezl'n. Op zijn eigen
ve rzoek werd hij in 18.56 benoemd tot pastoor van Hara vi:1 , Wil:lr hi j I.ich vesrigde, Hij zo u cr Iller rll S~e l1pOzen 26 jaar hlijven. Zijn roem ZOli die \1;1 11 Grooff
ve r overrreffen. Na zij n dood, hij srÎerf in jn nuari 1887 op Iht;lvi,l, zo u hij nooit
wo rd en ve rgeten. Hiina etll ee uw later, in 1982 wçrd hij talig wrkla;ud.
In de loop der jaren raakte Batavia sreeds meer ve rbonden mc\ dc roOT1lS katholieke missie, Op dl' planwges moesren de mÎssionari"scn toekijken hoc
herrn hllrters de sbvell tot her christendom bekeerden, m:lar Ilamvia werd he r

8 Bisdom Suriname, Paramaribo: Archief Bisdom Suriname, inv. nr. MI5: Brief, geschreven door

J. Grooft (toen Apost. Prefect, later Vic.} in 1832. Gericht aan de Weledelgeborene Jonkvrouwe
S. Gellas (en aan de weldoeners en weldoensters van de Surinaamse kerk en zending). Zie ook
Bossers 1884: 219.
9 De Godsdienstvrieno, zie onder andere deel 34 (1834):35·43; deel35 (1835): 92·93; deel39 (1837):
13-21; deel45 (18401: 168-224.

10 Dram is hel in Suriname gangbare woord voor rum.
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Gedenkteken Petrus Donders op Batavia
Van 1856-1887 woonde en werkte Peerke Donders met de
melaatsen op Batavia

exclusieve terrein van de katholieken. Uit berichten 'van
de herrnlllitter zendelingen kan worden opgemaakt dar
zij er we! een enkel e keer kwamen, maar geen succes boekren. Tot ergern is van de zende lin gen die de missionarissen besc hul digden van dW;l11g en omkoping. In 1829
schreef zendel ing Voigr dat de rool11 s- karholiekr geesteli jke zo nu en dan Batavia bezocht en dan iedereen zond er onde rscheid doopre. Een door de her rnhutters
gedoopte slaaf zou bij zo'n ge lege nh eid nog eens gedoopt
zijn. Toen Voigt vroeg waarom hij d at had laren gebeuren, zou hij hebben geantwoord: ' war kon ik doen, zo
helemaal a ll ee n?' (Nac hrichren a us der Brüdergcmellle

183 1: 706).
Eind 1855 bes loor het go uve rnement dat ook de herrn hurrers op Batavia godsdi enstoefeningen mochten houden. De herrnhurters zo ud en toestemming krij gen Om Batavia éé n of meerd ere malen re bezoe ken om de protestanten te
bedienen, waarvoor zij een ruimte toegeweze n zouden krijgen. Tegen dat besluit tekende Mgr. Sc hepers, die Grooff a ls aposto lisch vicaris was opgevolgd,
benvaa r aa n. Op 11 dece mber 1855 schreef hij dc go uvern eu r een bri ef, waarin
hij vroeg om dc reso lutie in beraad te houdcn. Enkele weken larer, op 29 dece mber, schreef de gouverneur teru g dat hij her verzoe k van Sc hepers nier kon
inwilligen. Het a rgumentdat het aa ntal herrnhtltter bekee rlingen te gerin g zou
zijn om ee n bezoek va n de zende lingen re rec htva(lrdi ge n vond hij nier ge loofwaardig. De go uverneur loofde het werk va n de zende lin gen en wees Schepers
op de ge li jke rechten van alle kerkelijke gezindren. 11
In de praktijk bleek er weinig te ve randeren. De herrn hutters waren op Batavia
kans loos. Uir de ve rgaande en onwerkelijke beschu ldigi nge n die in de rijd van
Petrus Donders doo r een zend elin g werden opgetekend, kan wo rden opgemaa kt hoe hoog de fru strati e daa rover bij dc herrnhuners was opgelopen. De
zend eling sc hreef namelij k:
Op Batavia ziet her er zo uit dar men de moed ve rli ezen zou. De karholieke
pr ies rer probee rt daar de mense n op a llerlei manieren ertoe re bewegen dar
zij zich door hem laten dopen, bijvoorbeeld doo r een fles wijn a ls heloning
te geven of door geld te sche nk en. Wie ee n vro uw wil hebben, kan die
do or zijn bemidd elin g krij gen. Voo r mij is de reis daarhee n over de
Coppcname uiterst bezwaarlijk. Ook krij g ik van hi er geen negers mee
daa rh ee n, zodat ik van Batavia met de boot mocr worden opgehaa ld, wat

11 Bestuursarchief van de Nederland se provincie van de Congregatie van de Redemptoristen vice-provincie Suriname, inv, nr. 3456.
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altijd moeilijkheden geeft. Toch wi! ik de weinige zieken , die door ons
bediend worden, niet in dl' steek laten, Illil;'!r hen blijvcn bezoeken (MissionsBlatt aus der Brüdcrgcll1eine 18 6 1: 247) .
Batavia was echter ook voor de katholieke geestelijken geen gemakkelijke
gemeente. Hoc bewonderd en ge res pecteerd ze ook werden en hoe trouw cn
gelovig sOlllmige volgelingen ook waren, vanaf het begin van de katholieke
missie op Baravia ror aan de opheffing van het melaatsenoord stuitten de priesters op verzet. Op B;ttavia zetten de missiona ri ssen de strijd van de herrnhurrers
op de plantages voort tegen afgoderij, onrucht en het verwaarlozen van
godsdiellstplichten (Klink ers 1997). De priesters klaagden onverminderd over
de ongeremde levenss tijl op Bata via, waarop zij geen greep kregen. Van der
Weydcn wilde in 1826 een kallkalltri-boorn om laten kappen. Deze boom
werd door veel sla ven vereerd en stond voor zowe l zendelingen als missiona rissen symboo l voor afgoderij. Geen enkele bewoner van Baravia wilde Van
der Weydell helpen bij het omkappen van de boom, maar zoa ls de overlevering vertdr, werd de boom latcr door een rukwind geveic!' Grooff, op dat
moment de aanwezige priester, plantte op de plaars van de boom een groot
kruis ter nagedachren is van het voorgevallene. Bij d;.1t kruis 'ging hij ITlet zijn
schapen den rozenKrans bidden' totda t de kerk gebouwd was. 1 2
Eerde r werd her lor va n de priester Heinick genoe md, die in 1849 werd vergiftigd nadat hij drctnkgebruik met harde maatregelen probcerd(' tegen te gaan.
Donders was milder gestemd en stond dansparrijen toe, zolang deze nier 'afgodisc h' waren (Helmer 1946: 72). Donders ging ec hter ook de confront~lic
aan. Vuoral onhei lsvoorspellingen die op spectacu laire wijze realiteit leken re
zij n geworden, zijn in de boeken over Donders terug te vinden en staan opme rkelijk genoeg als successen beschreven. '\Vees op uw hoede! De dood staat
vom u' , waarschuwde hij de in ec htbreuk levende Jacob us, toen deze op her
plint srond de dokter l11et de roeiboot weg re brengen. JaL:obus keerde nooit
terug, want hij sloeg overboord en hij ve rdronk. Tegen twee mannen die op
zondag liever gingen vissen dan de mis bij te wonen, zei Donders: 'Wellicht
wit ge de vo lgende zondag meer vis vangen, maar ge zulr er nier van eren '.
W"arachtig, ze vingen volop vis, maar tenvijl deze werd bereid,stierf opee ns
een van beiden, waarna de ander in her water viel en verdronk (Hdmer {946:
72 -73: D"nkelm an 1982: 13 1- 132)_

De gedreven heid en geestdrift waarmee pater Do nders en de zijnen de zorg
voor de melaatsen op Baravia aanpa kten, sluit aan bij een eeuwe noude traditie van dc k:nholieke kerk va n zo rg voor leproze n zowel binnen als buiten
EurOp;l. AI van oudsher ontfermden katholieke geesrelijken zich over deze
zieken (Ebbinge \Vubben 19 73). Een levende legende werd pare r Damiaan,
een tijdgenoot VJn Donders die zich over de me13atsen op her Hawaïaanse
ei land Molokai ontfermde. Dnmiaan de Veuster, die zich in 1873 tussen de
rnebJtsen had gevestigd, over leed op 15 april 1889 a~1I1 de gevolgen van lcpnl
I Eynike l 1999).

12 Bisdom Suriname, Param aribo: Archief Bisdom Suriname, irw. m. l20, Kronieken van Batavia.
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De kracht waarmee de rooms-katholieke geestelijken hun positie op Baravia
verdedigden tegen inmenging van de herrnhurrers typeert bovendien de ge-

spannen verhouding tussen kerkelijke gezindten in Suriname in die tijd. Vernooij
karakte ri seert de jaren [lissen 1866 en 1890 voor war betreft dc positie van de
katholieke kerk in Suriname als de 'konfronrariefase'. De katholieke gemeente
erkende geen andere religies en ook de andere christelijke gemeentes vond zij
slecht en gevaarlijk (Vernooij 1974: 27-45). Dat wantrouwen gold overigens
ook omgekeerd, wa nt in Suriname werden katholieken met achterdocht en
minachting bejegend. Op Baravia kwam deze confrontatie evenwel in een ander daglicht re staan dan elders in Suriname, omdat cr op Batavia uitsluitend
katholieke geestelijken waren, terwijl zij daarbuiten moesten srrijden tegen
het invloedrijke bastion van de herrnhutters.
Voor de omwikkeling van de rooms-katholieke gemeenschap in Suriname was
Baravia cruciaal. De katholieke gemeente kreeg uiteindelijk respect en waardering (Vernooij ' 974: 33). In een terughlik durfde frater Fulgentius Abbenhuis
in Je jarell Jerrig van de 20sre eeuw de eerder genoemde beschikking te loven,

die de kerstening van de slaven aan de herrnhurrers toewees en voor de roomskatholieken de melaatsen overliet: 'Deze nobele beschikking van slechts leprozen aan de Roomschen over te laten was in Gods hand het middel 0111 zijn
Kerk de roem der melaarschen-apostelen te schenken, Mgr. Grooff, de Eerw.
P. Donders, Mgr. Wulfingh. Deze nobele beschikking waarborgt het voortbestaan van Gods Kerk in Suriname en verdient daarom ten eeuwigen dage dank'
(M. Fulgentius, R. Abbenhuis 1983: 259). Het isolement van Batavia zou
uiteindelijk resulteren in een doorbraak van de katholieke kerk in Suriname.

TOT SLOT
De leprozenkolonie Batavia kon ontstaan en voortbestaan gedurende het
slaverni jsysteem. De meerderheid van de leprozen was slaaf; ze hadden hun
w"wrde aJs arbeidskrachten verloren en iedere zorg aan deze zieken was verloren geld en moeite. Na de afschaffing van de slavernij werd het steeds moeilijker
leprozen op te sporen en naar Batavia te brengen. Heteinde van Batavia leek În
zichtte komen) al zo u het nog tor 1896 duren voordat Batavia werd opgeheven.
Vanaf die tijd werden de leprozen, mede dankzij de voortschrijdende kennis
op medisch gebied, uit hun isolement gehaald en in Paramaribo verder verpleegd. Voor de rooms-katholieken en de herrnhurters was de strijd da~lfmee
niet ten einde, want samenwerking bleek nog steeds nier mogelijk. De katholieken zorgden voor hun leprozen in de Gerardus Majella Stichting, terwijl de
herrnhutters de leprozerie Berhesda onder hun hoede namen.
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Een opvallende relatie
DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK EN LEPRA IN SURINAME

/

K

crk en zorg voor de leprozen zijn rneerdan een eeuw nauw met elkaar
verbonden geweest via de melaatsenetablissementen Batavia en
Majella. De combinatie heeft lang stand gehouden door onversaagde

inzet van katholieke zijde voor de zieke mens. Bestrijding van ziektes had geen
prioriteit in de kolonie of her wingewest Suriname. In tegenstelling tot de protestantse gcmcenren werd in Suriname de katholieke kerk pas begin negentiende
eeuw gedoogd. Wellicht is dat wel de stille achtergrond van de opvallende rela ti c tussen deze kerk en de lepra. In deze bijdrage bespreek ik de nauwe verbondenheid tussen de katholieke kerk en zorg voor de lepralijder in Suriname.

BEZORGDHEID
Het segregeren van leprozen in de Surinaamse samenleving dateert uit 1790. '
Daarroe werd de verlaten plantage Voorburg aan de Saramacca tor leprozerie
ingericht. Op 2] december van dat jaar kwamen de eerste leprozen er aan. De
eerste priester die naar Voorburg wilde en daartoe in juni 1820 een verzoek
deed bij de directeur was Wennekers. Zijn verzoek we rd echter afgewezen.
Vermoedelijk omdat de directeur geen ruimte wilde geven aan een roomskatholiek priester. Deze antikatholieke houding was niet vreemd in die tijd en
zeker nier in her protestantse Suriname. Wennekers' opvolger Van der Horsr
doopte in november 1823 vijfennegentig men sen te Voorzorg en sloot tw.1a lf
kerke lijke hl/welijken (Schalken 1985: 11).
Heel anders overigens was de situa tie op Curaçao. Daa r gebruikte men voor
lepra een ander woord namelijk lazarusziekte. De overheid had een lazarushuis ingericht zoals er een pokhuys en een sUJeethuys voor de slaven was. Het
lazarushuis stond aan de rif of kreken zoa ls in een vero rdening van 15- I 6
februari 1781 aangegeven. Die verordening bepaalde dat allen die aan de
lazarusziekte leden - ook onvermogende blanken - naar het lazarushuis moesten. Niemand di e deze ziekte had mocht zich publiekelijk verronen op straffe
1 Zie het openingsartikel van Van Hinte-Rustwijk & Van Steenderen-Rustwijk in deze bundel.
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Pater Donders

van detentie (Schiltkarnp & De Sl11idt 197N:
33H). Dc methode om de zieken blliten her
publieke leven te houden gold ook voor St.
Maarten, St. Eustatius en Saba (Schilrkal11p
& De Smidt 1979: I 10, I 18 en 142). Seclusie
werd als middel gehanteerd Jllaar opeenvol gende verordeningen ronen aan d;:1t dir geen
eenvoudige ZJJk WJS.
Het probleem van Voorzorg was dar de
locarie te dicht bij de smd bg en tevcel muskieten had waardoor de mensen ook nog
111:1laria kregen. Op 19 november 1824 werden de bewoners van Voorburg in
twee ponten naar Baravia overgebracht.ln regenstelling tot Voorzorg warell de
priesters hier wel welkom. De grote mail op Baravia werd pastoor j. Grooff.
H ii en andere priesrers bezochten regelmatig her etablissement cn bleven er enkele weken. In verslagen en brieven wordt vermeld dar protesrantse voorgangers en zendelingen van dc broeder gemcenre er nooit kwamen. Dat was dus
een pluim op cic hoed van de weinig ruimtehebbende kathulieke priesrers die
op de pbnrages niet welkom wart'll. Zo wc rd van de nood een deugd gema:1kt.
Pilsroor j. Crooff die in 1825 in Suriname kwal11 wcrken, werd een trouwe bezoeker van Baravia.
In I S35 verzocht Grooff de overheid verlof 0111 op lhtavia een kerk te bouwcl1.
Per Iksluit van 13 april ' 835 kreeg hij daartoe verlof en op 12 februari 1836
werd de kerk ingcwijd en roegewijd aJI1 de heilige Rochus, patroon V.111
bcsmenelingen. Deze Rochus (overleden in 1327) verzorgde inde veertiende eeuw
pesrlijders ell kreeg als gevolg, daarvan zelf de pest. De Roch lIskerk op Bata via
werd pb:hrig ingewijd in ;unwezigheid VJIl de gOLlverncmentsseLTerJris namens
de gotlverneu r. Ook de planragedirecteuren van de plantages AnnJ Jvlari:1, Mijn
VermJak, Dankbaarheid,joanna Catharin3 en Carh;lrinJ Sophia, Jlle .1;]n de
Saram3cc~1 gelegen warcn bij de inwijding Janwezig .. Her gehouw waS 60 voet
lang en 30 voet breed. De hoofdingang had de spreuk De me/aatschell wordcn
gezuil'erd (Marreus 14.5), de wesrkant de sprcuk De lammen gaan, de oostkant
despreuk Dedoovelll1Ooren. Opdepoorrnaarde hegraJfpbatssrond Dedooden
verrijzelllCodsdiellstvrielld 36 (1836)247·253) .
Grooff schreef over BJtJvia regelmatig brieven in De Godsdiel1stvriel1d, een
katholiek emancipatorisch tijdschrift. waarin in her buitenland werkzame priesters regelmatig publiceerden. In die brieven deed hij oproepen tor medelijden
met en sreun voor de boasi-besmerrelingen op het etabl issement B3tavia. War
de werking VJTl deze geheden was, vair na zoveel jaren moeilijk re achterhalen,
ma~lf mer de geldelijke steun liep het nier zo'n vaart. De opbrengst bedroeg in
1838, 1839 en 1840 respecrievelijk 289, 335, 366 guldcn, rcrwiil voor de

missie van Curaçao respectievelijk 1523, ' 861 en 2158 gulden (Godsdienstl'ricud) werd opgehaald. Grooff betreurde het dar zijn geld;1ctic maar zo weiJoop Vernooij
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nis opgehracht had. Hij noemde het
erahlissc menr, ta melijk verregaand nu,
mijn lusthof. Hij sch reef dat hij 'rot
trOOSt dier ongel ukki gen, zoowcl als
rot luister VJIl onzen heiligen Godsdien st of tot troos t der lijdende
menschheid en tot lui ster va n den
Naam des Allerhoogsten' arbeidd e. De
uitgever van De GodsdiellstvrÎe1ld,
Joachim Lc Sage ten Broek, vertaalde
twce boekwerkjes uit het Frans: De
Groote Dag Nadert cn De Heer is
Mijn Deel. De winst was bestemd vOOr
de lepr . dijdcrs op Baravia.
Over de locatie van Batavia sc hreef
Van der Aa (1840: 168- 170) dar her
vroeger ec n militaire post was geweesr.
Het lag op de oostelijke oever van de
Coppename, ten zuiden va n de monding va n de Coescwijnekreek: twint ig
uren varen van Paramaribo. In 1840
Plaquette Petrus Donders in de
Kathedraal van Paramaribo
zouden cr per maan d tien melaatsen
gestorve n zijn en evenveel nieuwe zieken aangevoerd zij n. Bij de landingsplaats en de steige r stond een zwa rt kruis als waa rsc huwin g.
In ee n brief van 1837 ga f Crooff als ni euwrj e dat de overheid van pJan was afzonderlijke houren gebouwen op te trek ken voor de blanke bewoners en de
vrijen. Voor hen zo u dan ook regel ijk een aparte nieuwe aan legs teiger gebouwd
worden. Elk ja.r verbleef Grooff ged urende enkele weken op Bara vi•. In 1840
bijvoorbeeld van 21 juli tot 20 augustus, va n 27 augustus tot 28 okroberen van
7 november rot 21 december. Hij kreeg dan ook de erenaam Apostel der
MelaatseN en we rd in 1836 rot ridder in de orde van de Nederla ndschc Leeuw
benoemd. In 1842 vertrok Grooff uit Suriname om aposto lisch vicaris va n OostIndië te wo rdenl1ler als standplaa ts Baeavia. Hi j had een goede naam opgebouwd
in her moederland. In deze periode was er nog slavernij en de katho lieke priesrers, evenals de dominees en zen del inge n, ondernam en gee n ac ti e voor de
afsc haffing, terwijl in de buurfande n (Bries Guya na en Frans Guyana) de sla vernij respectieveli jk al in 1834 en 1848 afgeschaft was. Ze moeten ge hoord
hebben van Francis de Ridd er. De Ridd er was in 1800 in Demcrara geboren uit
ee n Hollandse vader en een sla vin als moeder. H ij ging naa r Nederland en werd
in 1825 in Mechelen (België) ror priesrer gewijd. J. Grooff 1110er hem gekend
hebben, want ze zaten in dezelfde tijd op het se minarie Hagevcld en Warmond.
De Ridd er ging in Trinidad werken maar kreeg al snel ru zie met de blanke clite,
hetgeen leidde rot een schisma. Hi j werd gevangcngezl.:t en stierf op weg naar
Londen (De Godsdiensfvriel1d 1834). Dat hJd de priesrers toch eigenlijk bewust moeten nlJken va n d e tekenen des tijds.
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PETRUS DONDERS
Perrus Donders, in 1809 gehoren in Tilburg, kwa m in 1842 ,11s priester 113:1r
Suriname el1 reisde ,11 heel snel mee naar B<l r.J vi;l. Pe rru ~ Donders werk re cr
met a ndere priester::., v;lak Illet et' n kloosterhroede r voor hef hu iselijk werk .
Dil,U stierf pricster Heinink, verg iftigd door ee n bewoner dil' wraak na m.
Petrus Donders heeft cr nok gewoond me t pate r Johannes '~akk('r. Gehorell in
Slotcll lhij Amsre rd:un) trad hij in 1857 in her klooste r van dl' redemptoris ten.
Hij kwam op 24 november 1866 in Suriname mer rwee p;m;rs aan, dc rwecde
groep van rede mptoristen. Hij verr ichtte huishoudelijk werk en werd wcesvJckr in hL't il1rel'n :l:lt I.i vornu dar in 18 75 \vcrd geopend. Hij stud ee rde up
eigen wii'l.L' en in eigen rempo th eo logie en werd in IS83 rot pri cstt!r ge wijd.
Hij vertrok llJ:lr I.ku:lvia en werd ook lepra lij der. Hij sti erf op 26 :lugllS tll S
I g90. Het verhaal g:\m dar hij vergifti ~d werd door iemand op wie hij a:111 111erkingCI1 h,-l d gema;] kt (De Vn/kslllissiolltlris, 1890, 77 -7 g). H~,k k~r werd re
Baravia hq;.r;)"en. Een graf~tccn te Bat3v ia herinnert tot op hed en :1an deze
uitgeteerde. moedige man (De Vo/ksmi:5sionaris I S90).
Petrus Donders 5tiL'rf op 14 ja nu;ui 188 7 op B.H3 via en werd (b :lr ook begra ve n, m ~lar in 1890 herbeg raven in Para maribo. In 1900 heg(HHlCn de
redelllprnris{cn met guedkeuring van de bissc hop va n Den Bosch aa n her proce~ V~lI1 za ligver klaring via de ke rkelijk e rec hrh:lIlken. In 19 12 werd tm een
aposro lisd1 proces (wergcgaan, hergee n betekende cbr er a lIe ka nse n voor SUl:ces waren. Dar werd afgeslore n met de zaligve rklaring op 23 Illei 1992, het
ja:lr waarin de redemptoristen tweehonderdvijfrig jaar bestonden. Bij di e ge legenheid is een Petrus Dondersza:11 op Esth erhof re Paramaribo. dc woonpbiHs
van genezen leprozen, inr,crÎcht. Instituten, scholen, kcrken zijn naar h ~m ve rnocmd en zowe l in Surina1l1e IllJ ;1r meer in zijn ge hoortc pbats Tilbuq.!, is cr
aan dJc hr voor ckvorie en vereri ng.
Perru s Donders was het boegbeeld van de redemproristcn in de populaire missielectuur en llIoest het opnemen tegen DallliJan de VeLlster va n TrL'll1elu (Leuven,
Hclgië) , l'ell priester van de congregarie van de priesn:r~ va n de Hei lige I-la rren
(SSCC), dt, Picpu~sen. Pa ter DamÎaan was 3 januari 1840 gebore n, trad in
1S59 in hel kloo~rer en vertrok als studenr n ~l a r Hawai waar dc co ngregarie
teil mi s~iegc hi cd leiJde. Hij werd da ;.u in dat jaa r priester gewijd en trok in
I g73 naar her Il1daarscneiland Molok:1i . In 1884 kreeg hij da a r lepra, 1110est
in 1887 afgezonderd worden in Kalawao en stierf cr in 1889. Ook voor hem
werd ee n zahgverkl:mngsproces opgestarr d:1r stlCl:esvol werd afgeslote n in
1998 weil de pJUS in Brussel deze Held ua ll Mo/okai, de gehele kerk ;115 voorbeeld :lanhevool.
In dir ve rhan d moer ook de priesre r Felix Lemmens di e aan rn cb:lrsheid in dl'
Majella is j!csrorvcJl, gcnoemd worden. Feli x HenriclIS Huherru s werd 28 juli
1850 ge horen in Ma astri cht, ging in het lege r el1 werd cOIll1l1andant va n !-=ort
Nieuw-Am srerdam. Hij wilde priester wordcn, gi ng naar Nederland voo r st udie en kWilm in I g88 wccr terug voor het dienstwerk. Hij werk re rc Nickeric
en AlbinJ, bezochr vall daaru it het melaarsenerablisscl11cnr aan de !-=f;ll1se kant
ell sc hijnr ebar besmetting te hebben opgelopen. Hij moes\" :lfgezonderd worden in JV1ajclla en srierf la ngzaam weg. Hij heeft zich nog als proefpersoon
Joop Verooo'l
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voor een bepaald medicijn aangeboden . Hij srierf in Paramaribo op 19 september 190(, (Lampe 1947).

MAJEllA
Bar~lV ia als V<1sre sratie diende voor de priesters ook rer o1ltspanning vanwege
het goede klima<H da:u. Perrus Donders hegon vanuir Batavi,l de baanbrekende missie onder de inheemsen. Perrus Donders trok wekenlang langs de
Indianelldorpen aan de Marataka, de Wayombo, de Nickerie en de Tibiti. I lij
bracht daarmee een nieuwe doelgroep binnen in de karholieke missie en had
cr eigen gedachten over. Zo vond hij dat cr een concentratie van dorpen onder
één leiding moest komen. Ook moesten kosters, helpers die de zaken VJn her
geloof zouden kunnen behartigen als de dienstdoende priester afwezig was,
aangesteld worden.
Bar,lViJ leed door de jaren heen aan achterstallig onderhoud eTl was wel erg
vcr van de srad. Mgr. W. Wulfingh deed de gouverneur dc idee :1<111 de hand
om een nieuwe leprozerie op re zenen. Hij zou voor personeel en een gebouw
zorgen. Dat voorstel werd in de Koloniale Staren aanvaard, :langezien de
melaarsenzorg van de kant van de katholieke missie opmerkelijk was. Mgr.
Wuliingh zou voor de verpleging naar liefdezusters iJl Nederland zoeken, maar
vervolgens kwam een herze regen de missie opgang vanuir de protesranrse ell
lieht~ekleurde Creoolse elite. M~r. Wulfiogh had al dc plantage De Goede
Vcrw.JChring, Wir Boiti, aangekocht. Van prorestanrse zijde werd een rekwesr
na;)r de koningin in Nederland gestuurd. Wulfingh besloot roen het idee van
een gezamenlijke leprozerie te laten varen en besloot cr eell in ter richten met
een volledig karholieke signatuur. Hij kocht grond aan de Soml11elsdijckse
Kreek in de omgeving v;)n Paramaribo. Op 24 seprember 1894 kwamen cle
eerste zusrers van Tilburg aan en op 16 oktober 1895, de feesrdag van de
heilige redcmprorist Gerardus Majella, toen de eerste huisjes van de Majell::t
kbar waren, werd een start gemaakt l11er de bouw van her rooms-katholieke
melaarsenerablissement Gerardus Majel1a. De overheid nam daarna de plan rage Groor-Charil1on aan de Surill <ll11erivier van de missie over voor de opzet
van een gouvernementsleprozerie. In 1902 bouwden de protesranten naast
Groor-Charil1on een eigen leprozerie, Berhesda.
Door vooroordeel en rivalireir werd de zorg voor de leprozen naar denominatie
verdeeld. Dat heeft de zorg verdeeld en geen goed gedaan. Majella heeft rot
1963 als leprozerie gefungeerd en is later omgezet in een bejaardencentrum
met een nieuw houw aan de Tweede Rijweg aan de rand van Parama ribo.
Daarmee kwam een eind aan deze specifieke vorm van zorg.

ZUSTERS
Per 24 sepremher 1894 zouden de liefdezusters van Tilburg de zorg voor de in
aanbouw zijnde melaatseninrichring Majella op zich nemen. De eerste drie
mdaarsen kwamen 16 oktober IH95 op M<1jella wonen. Honderden lijders
hebben er een liefdevolle behandeling van de zusters gekregen. Die richtten
een school voor kinderen op, een fanfare, een zanggroep: alles 0111 het saaie en
taaie leven van de pariënten te veraangenamen. De laatsre vier laarsre werden
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i 11 1964 r1;lar de g()u\'C'rnclllC'nt~!cpn)zcrie Gn)()t - Ch~lti))Oll (l\'crgcI1r.lcllt,
l'l'n ruime' brholieke kerk sronJ cn l'en V~lsr\: <;util' \V~l..,.

\va.} r

Tabel 1: Aa nra ll en leprozen tu ssen 19 13 en 1932

Majella
105
131
208

Jaar

191 3
1922
1932

Bethesda
56
57
104

Groot-ehatillo"
106
136
215

Bron: Vcrnooij 1994: 2, 19
Zusrer Theresa Boolllélars, geborcn re Ravel in Ig6? en in

' ~96

in Surin;lme

a::tn)!,ckoll1cll, kwam in NbjL'lla re werkell, Zij krceg lepra, ma;lr nict iJl dc

allerergsrc vorm. Ze leefde afgezonderd cn stierf op \ 3 december 19S6 re
Para\l1'-ll'iho. H<lar geboorrepl:J:lts Ginnekcn-Ba\'el ecrde haar mcr een ~rr;l;lt
ll:l:lf haar te nocmen, de ZUSTer BOOrll:larssrraar met als onderschrift 'heefr :115
zuster Thercs;l onder de mebatscn gewerkt ' , Er lcv('Illlog ,tcl'ds ZUSTers die in
Majelb hehhcn gcwerkT llleT de Illcbatscn. Zij zijn na gedane' arbeid na:lr hel'
klooster in Nl'derl:llld Teruggekeerd. In 1972 werd ook Croot-Ch:uillon opgehevc n. De patiëntcn konden voortaan Vi:l de Dermarologi<;che Di~nsr p,l'holpen worden.
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• Jacqueline Postma

De leprozerie Bethesda
tussen 1897 en 1928

e leprazorg in Suriname was verzuild en leverde srrijd op russen karholicken en protestanten . Als reactie op de karholieke activireiren op
her rerrein van de lepra zorg richtren de hervormde, de lutherse en de
evangelische gen1cenrcn in 1893 gezamenlijk 'De Protesrantse Vereniging ter
Verpleging van Lepralijders in de Kol onie Suriname' op. Uit deze vereniging is
de protestantse leprozcrie Bcthesda voortgekomen. Mer het onrstaan van deze
leprozerie was de verzuiling va n de leprazorg een feir.
In dit .Htikel beschrijf ik de geschiedenis van Bethesda tllssen 1897 en 1928.
Het is voornamelijk gebasee rd op verslagen die gepubliceerd zijn in het
zending.stijdschrifr 'Berichten uit de Heiden Wereld'.' In dir tijdschrift wordt
verh;:lill gedaan over de zcndingsacriv iteiten van het Zelster Zendingsgenoorsc hap 2. Het werd maandelijks roegezonden aan leden en andere
gcïnreressf'rrdcn. ' Ikrich ren tlir de Heiden Wereld' bleek een belangrijke bron
voor mijn onderzoek. In deze oude verslagen vond ik een schat aan informa tie. 'Berichten lIit de Heiden Wereld' werd samengesteld door een redactie van
broeders3 en vrijwilligers. De artikelen die crin verschenen zijn vaak gebaseerd op verhalen van mensen die met verlof terug waren in Nederland of
brieven en verslagen die men vanuit Sllrin~1nle of Hernhut 4 ontving. Het tijdschrift had als doel mcnsen op de hoogte te houden van de activiteiten van het
Zeisrer ZendingsgclloOfschap.
Als beginpunt is gekozen voor 1899 omdat in dar jaar de eerste patiënt in
Bethcsda werd opgenomen. Mijn eindpunt W3S 1928 omd3r dat her laatste jaar
was V311 'Berichten lIir de Heiden Wereld' dat in het archief 3anwczig was.

I

Dl

Een lJerwiizing naar Benchten uit de Heiden Wereld zal in de tekst verder worden aangeduid
met BHW.
2 DIt is de het comit~ van

d~ ~lJangeli~che

gemeente wat zich bezig hield met de zending.

3 Dit zijn de mannelijke leden van het Zeister Zendingsgenootschap.
4 In Herrnhul {Duitsland) was het hoofdbestuur van de zending gevestigd.
Jacqueline Postma

De leprolerie Bettlesda tussen 1897 en 1928

Oud Bethesda 1899- 1933

/

DE OPRICHTING VAN BETHESDA
De protestantse kerken vreesden dar de katholieken een monopoliepositie zOuden krijgen in de leprazorg. Om deze reden verenigden zij hun krachten, en
wilden zij een kerk neerzetten naast de gouverncmcntsleprozerie op GroorChatillon.
Aanvankelijk wilden de protestanten a lleen een kerk en een zendcJingenwoning vlak naast de gouvernementsleprozerie op Groot-Charillo11 neerzetten om de leprapatiënte n hier te kunnen evangeliseren. Zij kregen in dit
streven vo luit de stelIn van de gouverneur. De nieuwbouw van een prmcsranrsc kerk naast de 'neutrale'leprozerie, gaf de gouvernemcnrslcprozerie eell

protestants karakter. Een voorwaarde die gesteld werd, was dat de protestanten naast zendelingen werk ook gedeeltelijk de dagelijkse lichamelijke verzorging zouden dragen voor Je leprapariënrcn op Groot-Chatillion (BH \V 1923
(4) 37- 42).

Pa s larer omstond her idee 0111 een eigen leprozerie op te richren (BHW 1923
(4) 37- 42). In 1897 werd er in Den Haag een comiré (het Centraal Comité)
ror srand gebrach r mer als doe! de Protestantse Verenigil1g tot Verplegil1g van
Lepralijders in de Kolonie Suriname financieel en marerieel re ondersteunen.
Het geld voor de bouw van dc kerk en zendelingen woning was afkomst ig uir
giften. P,-lS nadat men begonnen was met de bouw van de kerk en de
LcnddingeJl\voni ng, besloor de Protestantse Verelliging tot Verpleging van
LelJTolijders ill de Kolollie S1friname dar zij een eigen protestantse lep ro zerie
wilde.
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Bethesda 1907
Staand: v.l.n.r. zuster Martha en zuster Hulda
Zittend: v.l.n.r. zuster Christiane,
zuster Philippine Ihoofdzuster) en zuster
Martha Stern
I h'!H,nI h"1

1~)d, i ,·I,,·tlll",d .l.

lil!):." " \.UI Jl' \ál"TlI):III): 1'.,·lh,·,c!.I. 1'1\"'11

111 I H98 vroegen de protestantse kerken
a;Jn dl' gouverneur tocstemming voor ecn
protestantse leprozerie die ·I.ii ook kregen.
Zij mochTen na:lst hun eigen kerk en
zcnde lingenwoningecn leprozerie bouwen.
Dir was her hegin V:ln de verzuiling V;lIl de
lepr:lZorg en tevells het hev,in v~1n Bethes(b!>
IBHW 192314) 37· 42).

MAJELLA, GROOT-CHATILLION EN BETHESDA
Maiella, dl' katholieke leprozerie, \vas al in 1895 geopend. De kosten voor
dl'ze leproznie werden vergoed door subsidie en giften. De vcrpkginv, en dl:
zorg werden gedaan th)or de liefdezusters. Deze leprozerie h:ld in her j~l~lf
190059, in 1913 lOS, en in 1928 IS3 leprapatiënteIl. De patiënt!..'n werden
niet gestimuleerd om te werken. er werd wel veel geheden. Dl' a;lI1wezigc kindt'JTll kregen onderwijs t'1l wcrden beziggehouden. Een voordeel voor de
MaleIla sri..:hring W;\S dat deze dicht bij Paf;llllJriho l;tg. Dir gaf de zieken dl'
gl'le~ellheid contact mer hun familie rc onderhouden, w:1;lrc!om de leprozerie
popubir W::iS hij cle patiënten. Katholieke pmiëllfctl hadden de voorkeur hij
aanname, !1l::tJr cr werdell ook nier-katholieken ~ungellornen, vooral kleine
kinderen zodat de ouders ("ont~lCt konden houden. Op Majella golden strenge
regels voor de patiënten. Zo mochten zij nier lTlet c lk ~tar t!"Ouwen.
Groot-Ch;\ri!!ion "Is gouvcrncmentsleprozerie is in 1897 geopend en lag ongeveer vecrrig kilometer reil zuiden van l\lrarnaribo aan de overkant V311 de
Suriname rivier. De kostt:ll werden volledig gedragen door het koloni<l:11 hl'sruur. De verpleging was in hand en \'~m de liefdezusters en brocders6 (zowe l
katholiek als protestants). Er was pbats voor tweehonderd Il'prapatii.:nren.
De leprozerie had een aparr gedeel te voor katholieke en een apart gedeelte
VOOr protcst:.1ntell. Er W~lren ech ter ook nieh.:hrisfcjijke p~Hiënren op Groor Chatilliol1 a:tllwezig. waaronder hindostanen en ioden. De leprozerie zat zelden he!clnaa\ vol. De patiënten mochten, voor zover mogelijk, regelI teil kleine
IJl.'raling Illeewerken mer de dagelijkse raken.
Er hrak op Grnor-Chatillon regelmatig rebe llie uit vanwege de wijze w;wrop

5 Dit was nog niet de officiële naam van de leprozerie.
6 Dit waren mannen en vrouwen die voor weinig geld en met liefde hun werk verrichtten.

Jacquellne Poslma

Of leprozerie BClhesda lIJssen 1897 on 1928
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regels werden gehanteerd en mensen werden behandeld (Vos 1999:45). In tegenstelling tot Majella en de protestants leprozerie was her op Groot-Chatillioll

wel toegesraan re trouwen. Als het getrouwd echtpaar kinderen kreeg werden
deze bij hen weggenomen en aan gezonde mensen gegeven om op te voeden.
Bethesda, de prorestantse leprozerie, opende in het jaar 1899 haar deuren
voor de eerste patiënt. De kosten werden vergoed door subsidie, inkomsten

uit het zendingsbedrijf en door giften. De verpleging en dagelijkse zorg werden verzorgd door de evangelische broedergemeente. rn 1906 waren alle
tweeëntwintig beschikbare plaatsen bezet.
In jaargang 1908 verschijnt er een overzicht;n Berichten lIit de Heideu Wereld

met daarin het aa ntal patiënren en diaconessen die er tor dar momenr werkzaam
waren geweest. In de periode 1899 tot 1908 werden in Berhesda 58 zieken opgenomen, waarvan er negentien overleden. Van de 58 hebben u cr vijf moeten
ontslaan. De reden werd er niet bij vermeld (BHW 1908 (9) 135- (36 ). Waarschijnlijk hielden deze patiënten zich niet aan de strenge gedragscodes die op
Bethesda golden. Patiënten die zich niet aan de gedragscodes bielden, werden
overgeplaarst naar de gouvernemenrsleprozerie eveneens op Groor-Chatillion .
Een reden hiervan bijvoorbeeld kon zijn dat een verliefd stel wilde trOuwen hetgeen op Berhesda niet mocht maar wel op de gOllvernementsleprozerie. Een
andere reden voor overplaatsing was wanneer een vrouw 's nachts werd aangetroffen op de mannen verblijven (B HW 1908 (9)135- 136). Ook werden hier
mannen en vrouwen strikt gescheiden gehouden. Overdag mochten ze wel met
elkaar praten maar 's avonds niet meer.
111 1928 waren er zestig plaatsen beschikbaar, maar het aamal patiënten dat
daadwerkelijk aanwezig was, wordt helaas niet in de bron vermeld. Waarschijnlijk waren darer geen zestig, want Bethesda zat zelden helemaal vol, De pariënren werden gestimuleerd te werken, hadden een eigen ru intje, schoenmakerij,
hielden kippen, fokten varkens en hielpen de diaconessen mee met de dagelijkse
bezigheden. Bethesda lag net als Groot-Chatlllion ver weg van Paramaribo:
Bethesda en Groot-Chatillion Jagen naast e1kaa r. De protestanten hadden soms
moeite om hun leprozerie vol te krijgen vanwege deze ongunstige ligging. Bij
voorkeur werden proresrantcn aangenomen, andere gelovigen werden alleen
aangenomen alser voldoende plaats was. Op Bethesda wilden men de patiënten
meer leefruimte bieden dan rot dan roe gebruikelijk was in een leprozerie. Op
Bethesda hadden de patiënten meer privileges zoals grotere kamers, eeil beperkt
aamal gratis postzege!sen bloemzaad voor hun eigen tuintje. Daar stond tegenover, zoals eerder gesteld) de strenge huisregels. Er is niet bekend hoeveel informatie er bij de leprapatiënten was over het verschil russen de verschillende
leprozerieën . De liggingen religieuze geaardheid van de leprozerieën waren we!
bekend en dat zal zeker meegespeeld hebben in de keuze.
j

VERZUILING BINNEN DE LEPRAZORG
De venIJilde lepra zorg leverde onderlinge strijd op om 'zieltjes te winnen'. De
verschillende gezindten gebruikten de leprozerieën om hlJn visie op het 'ware'
geloof te verspreiden en zoveel mogelijk mensen hun visie op dar geloof te laren
delen of op te dringen. Her eigen geloof werd duidelijk als her enige juiste erva-

EI
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ren. Volgen:.. Hcrich tclllfil de Heiden Wereld proheerdl'll de katholieken vaak
patiënten van Ikthesda af te p;.\kkl'll, war heil volgens dezelfde hron ook v~1Jk
lukte omdat de nabijheid van de st~ld Pa ral1ur i ho grote ,la ntrekk ingk rachr had.
Er \v()rdt nergens vnmcld hoe dl' katholiekcn dir deden. Er kwamen in ieder gev~ll
geen parers op !krhesda orn de zieki.:'11 te vertellen dar I.,e naar de karbolii..'kc
leprozerii..' moesren komen (BH\\! 1912 (6) 94-97). In de Rcrich teJlllit de I-Ieidell Wereld werd her k ~ltholieke geloof gerypeerd als l'en van de er~sr\: dingen
die Je patiëntLI1 knnden overkomen. Het waS verplicht om je re bl'keren tor her
katholicisme ,lis je opgenomen werd ineen katholieke leprozerie, en hetzelfde
gold nok voor Berhesda. De (protcsunrse) por verweerde (brholieke) kerel dar
hij ZW;lrr WJS. Als proreSfJTltse leprozerie werd op BethC'"sda wel van de patiënten verwacht dar zij proresr;lI1rs waren. P<.ltiëmell die niet bereid waren zich te
bekeren tor her prorestantisme, werden waarschijnlijk 11,\<1r Grom-Charillion
gestuurd, ook al werd di r nergens expliciet vermeld.

DE INFRASTRUCTUUR VAN BETHESDA DOOR DE JAREN HEEN
Toen Rerhcsda in 1899 haar eersre p;lttëm opnam was er nog nier veel ~lanwe
zig. De kerk ell de zendelingenwoning stonden cr al, Y;1I1wege de eerdere
eV;lllgclisarieplanncn. Er waren in ieder geval twee huisics voor lepraparii.;nren
aanwezig, die ieder vier patiënrcil kondcn herhergen. Uitgebreide inforlllJtic
over war cr wcl en nier aanwezig \\,,1S, is in de bronnen niet aanwezig.
AI snel werd Lr veel gebouwcl. Over w~lt er precies wel en nier gebouwd werd,
in de eerste jaren valt helaas nieT veel re vinden. OVl'r werkzaamheden in een
LHerc periode, vanaf 1908 is wel informatie te vinden. Hieronder volgr ccn
selectie van dl' ge~evcns.
1n 1908 werden twet.:: grote,
ni euwe bouwwerken neergezet: her ene wa s her

diaconessenhuis,
her
E1I111wlwis . Her andere
grore gebouw was de keu ken. Ook werd cr in 1908
een groot aantal nicuwe
pa tiënrenwon i ngen hi jgebouwd (B HW 1908 (9)
135 - \36 ). Deze grote groei
in patiënrellwoningen had

Bethesda 1901
Een der eerste patiënt jes
Louisa Rens met haar pas
ontvangen Hollandse kleding
en pop
\hl"l1>
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1926
Zuster Nellie de Borst met haar
patiënties
U " '"

Uil
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cell herstructurering van Bethesda
rot gevolg. Men ~ing een aparte
m,llll1CJl en een <lpMre vrouwcll :1fde ling maken, gescheiden door
een sloor. Zelfs na de verbouwingen van 1908 was het mannenverhlijf te klein, er woonden in
1908 twintig JllJnnCIl in plaats
V<ll1 vijftien waar het op herekend
was. In de periode van de Eerste
Werelduorlog ( 19 14-1 9 18) is cr
niets gerepa reerd of bijgebouwd. Er was geen geld beschikbaar. De gevolge n
waren zelfs (Ot 1922 merkbaar, toen men weer geld had voo r repara ties.
De periode rond 1922 stond in het teken Van herstelwerkzaamheden (BH\'V
1923 ( I ) 12- 15). In 1925 is men begonnen met her houwen van een nieuw
kinderhuis (B HW 1925 (4) 62) . Na 1925 i.iin cr tot 1928 geen grote herstelwerkzaamheden geweest of gebouwen bijgebouwd.

DE PATIËNTEN OP BETHESDA
J)e meeste leprapatiënten waren in sm ar om mcc re helpen op Beth esda. Ze
hndckn eell stuk bos achter de vrouwenverbJijvcn ontgonnen en zelf ingericht
als sportveld (BHW 191 8 ( I 0) 2-5). De leprapatiënten wcrden niet gedv,/Qngen Oll) te werken, maar de meesten wilden dar graag en haduen zelf verschillende activiteiten en we rk zaamheden ontwikkeld. Op de galerij van een van
de hui'l.en was de schoen makerij waar de schoenen van de leprapatiënten wer~
den gereparee rd en passend gemaakt bij misvormde voeren. Dir werd door
een groepje leprozen zelf gedaan. Er was levens cen werkhuis voo r de timmerwinkel en de blikslagerij ingericht. De patiënten hadden hier zelfs een roeiboot gemaakt. Ze konden hiermee ee n eindje de rivier op. Er werd ook aan
bndboLJw gedaan en er werd pluimvee gehouden. Iede re patiënt mocht negen
kippen houden. Anderen verbouwden mal"s en verkochren dir weer als kippenvoer. Er werden ook bananen en groenten verbouwd die voor algemeen gebruik aan de diaconessen verkocht werden. Sommige leprapatiënten hakren
hout in her hos en brandden houtskolen of rn;1akten stijfsel. Dit werd ook
voor algemeen ge bruik aan de diaconessen verkocht. Het geld dat met de
hierboven beschreven arbeid werd verdiend, werd door summigen gebruikt
om hun oude moeder tc onderhouden of cr werd kleding voor eigen gebruik
voor gekocht of versiering voor de kamer (BH\"(! 19 17 (3) 42-46) .
li er geld dat verdiend we rd , werd ook wel aan een goed doel geschonken.
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DÎ;h.:Ulle~."l· Carh:lrÎn<l Bram!s vermelde het volgende: 'Dl' zieken ,V;lITtl c:rg,
Illcev()c!cnd t'Jl !:!.ul, <':l'n gocd vDllrbeeld hiervan i:.. het volgendc; In 1915 werd
voor her 'Sreun Comiré' gecollecteerd en ik (Cnlurina Hrands) zou onder de
zieken I"Ond!!,aan. Ik Z;l)J. cr ft'genop, maar een zieke kld ervan gehoord t'n
kW:lI11 me sponman eell gulden brengen l'en ander 50 CClit. Ander<.:n hr;h:htcll
mij eieren, ban~111cn ()f groentcn om :1:111 de diacunes!oIc V:lJl de huishouding re
verkopen. De vrouwen kondcil nier zo gell1;lkkclijk geld vcrditnen als de man nen. Zij konden wel kleren wassen, 111;lar zij verdienden Ilauwelijks iet:... Ik
kreeg nOf! vrij veel geld en juisr V,-ln de Illensen van wie ik h<.:t niet verw;lChtrc .
.l uist van degene die weinig hadden, kreeg ik veel. Uirt'inddijk had ik fI.19,hij "I kaar verzaJ1leld' (BHW 1917 (3) 42-46).
In 1921 \vl'rd I11ct enige trors gemeld (br op Bethesda behalve aan de lichamelijke kant van de zieken ook aan her geestelijk welzijn wl'Td gewerkr. De meeste
parit;nren waren protcst:lIlrs ofaren rijdens hun verblijf overgegaan tor her
proresm nris11le (I3HW 192 1 (5) 70-72). Hieruit blijkt dar op Bcrhesda in ieder
gev;11 a:111 dl' bekering van de pariëntl'n werd gewerkt.

DAGINDELING OP BETHESDA
De pariëntcn op Berhesda hadden een dagelijks rirme. Er waren verschillende
acrivireiren die op een vasr tijdsrip plaatsvonden. Tusst.:11 deze vaste acriviteiten W:15 er ruimre voor eigen invulling. De d:lg op Berhesda begon om zes uur
's ochrends. De patiënren werden dcln gebaad cn vt'fbonJcn. De patiënten die
konden lopen, kwamen l1a;H de wa:..kailler roe ell de patiënten die dar niet
konden, werden op hun eigen kamer gcwassc n el1 verhonden. Vervülg.en~ was
cr 0111 zeven Ullf het gemeenschappelijk morgengehed. Daarna kregen de
p:uiënren een ontbijr. Het crell (ontbijt, lunch en avondetl'n) werd door degenen die konden lopcn. zelf opgehaalJ ('n op de eigen k:llller geconsuml'erd.
Degenen dil' nier konden lopen , werd her eren gebracht. Na het ontbijt was cr
geleg.cnheid voor dl' paricnren orn te werken of eell andere tijdshesteding voor
zidlzelf te bedcnken. Her Illllziekcorps oefende biivoorheeld twee keer per
week 's ochtends in de k:lpeL Op dinsdagochtend was er v;ln achr ror rien een
jongelingsvereniging in de kapel onder leiJin~ van de leraar-direcreur. Om
half rwa~llf kregen de pariënten de lunch en (barn:1 werd een lIliddagdurje
gedaan. 0111 drie uur begonnen de midJa{!.activiteiH'n weer. De pariënten kOIl den zelf bepJkn wat ze wildcn doen. Op zombg wcrd V:111 drie tur vier zo ndagssc hool gehouden in de kapel. Om viif uur werden de patiënten weer gehaad
en verbonden, vervolgens konden de pariënrcn hun avonderen ophalen. Om
half negen werd her lichr uitgedaan en werd V;ll1 de patiënten verwacht dar ze
gingen slapen (llHW 1900 (9) 138- 145; 19 17 (3)42-46).

DE DIACONESSEN
Naast de leraar-directeur die dc scepter zwaaide op Bethesda, werkren er ook
nog diaconessen, protesrantse pleegzusrers die her verplegen als liefdewerk
verrichtten en dLc eigenlijk al het lichal11dijk werk v{'rrichtrcll. Dl' patiënten
op Berhesda werden verzorgd door deze di:Jconessen. De diaconessen op
Hechesda werkten bijna dJg en nacht voor de pariënten. Her WL'fk met de
Jacqllellllc Pos!ma
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leprapatiënten was lichame lijk erg zwaar, omdat de patiënten constant lich:!meliîke verzorging nodig hadden. Bovendien had men op een grote hoeveelheid patiënten maar heel weinig diaconessen. Toen in 1899 de eerste patiënr
werd opgenomen was er slechts één diacones op Ilethesda aanwezig. In 1906

waren dit cr drie en in 1918 vier. In 1918 was de taakverdeling als volgt: Twee
diaconesse n verpleegden de vrouwen en één de mannen, de vierde hield zich
bezig met huishoudelijk werk . (BHW 1906 (4 ) 49-50 & 1918 (10 ) 2·5).
De diaconessen hadden hun eigen zusterhu is waarin zij woonden, her Emma!Juis, Het merendeel van de d iaconessen, die op Bcrhesda werkte, was afkomstig van het Emmaus hospitaal uit Niesky, destijds gelegen in Duitsland en
thans in Polen. Dit Emnraus hospitaal W:lS een onderdeel van het zendingswerk van de evangelische broedergemeente. De diaconessen op Bethesda waren
ondergeschikt aan het moederhuis van her Surinaams zendingsbestuur ( ~W
1922 (4) 65·66). Als een diacones trouwde betekend e dir mereen dar ziJ ook
stopte met werken. Het was niet tOegestaan om als getrouwde diacones op de
leprozerie re werken, tenzi j de diaco nes trouwde met iemand die er ook werkte.
Dit was niet mogelijk, want de enige man die er werkte was de leraar-directeur (BHW 1908 (9) 135· 136).
Voor bepaalde diaconessen was de werkdruk misschien aan de hoge kanr. De
afgelegen positie van Bethesda was naruurlijk zwaar voor de patiënten, maar
ook voor de mensen die op Bethesda werkzaam waren. In jaargang 19 10 is in
Berichten uit de Heiden \Vereld te lezen dat eell van de d iaconessen in het
krank zinn igeninst ituut in Pa ramaribo wa s opgenomen (BHW 19 10 (9) 138 ).

FINANCIËN
Bethesda kon zich voor tweederd e deel financieel bedruipen mer overheidssub sidies en de inkomsten uit de handel van Kersten & CO, het warenhuis
van de broedergemeente in Paramaribo. De vraag waar het overige éénderde
dee l van daan kwam kan helaas nier beanrwoord worden mer de gegevens die
OSO Tijdsehlift VOOI Sudnamistiek 2003.1

voor di t ondcr/ol,k zijn hestud ee rd. De overige éé nde rde he~ tîl : H ui f ('ell bedrag va n ongevee r 3.33.000 p,uldcn. Dui delijk is wel d,u het Zc i ~ter Ze nd ingsgc noorsc h:1p ni er de volledige resrsom mer geld hedt opgc hr:lChr.
Over de jare n hl'en zijn cr versc hillend e giften aan Berhesda gegeve n. HilTonder wordt' n enkele vou rbeelden parafrase rend weergegeve n. Er wordt een
rcprese nratieve selenir uit de ge~c"ens getoond dit' ru ssen I H99- 1928 in de
Rerichtcl1l1it de I leiden Wereld we rde n weergegeven.
1),:1Il kz ij giften uit Nederl and en A111 erikJ kOIl er eell k:lpcl, vc rhr:lnd ingso\'cn
en mee rden: wonin gen voor de Icprap;1tiënren bijge bouwd word en (BHW 1904
(9) 13 2- 146) . Op Heth esd" onrvin b men regelmatig gifren uit Buff<ll o in de
Vereni gde Staten, zoals in 1908 toen er eell ki st met linnen, ve rband ell :l11dere
benodigdh edcn Buffaln arriveerd e (BH\'(! 1908 (7) 106- I 10). Er werd en ook
gifren uit Surin ame onrva nge n, al waren dit mees ral mind er gro re en minder
frequ ente gift cn. Zoals de éénmalige gift van de Surin aa T11se Bank . Dcl,c vie rd e
in 19 15 h;1 :l r vij ft ig jarig besraan. Ter ere va ll die gele!:!(,llheid heeft zij 250
gulden aan Ik the,J" gesc honken (IlH \'iI 19 16 ( I I) 80-84). Zelfs rijden, Je
Ee rsre We reldoorlog zijn cr gifren va nu it Europa onr vall~en , De Engelse ve n,'niging Missioll 10 LefJers zond een bedrag va n fl. 293,75. Dir is leer op va llend
omdar deze Engelse verenigi ng vooral insrell inge n in de Engelsl' kol oniën hielp.
Vanuir Duirsla nd werd fI. 252,20 ontvangen. Her meeste geld kw~trn ec hter
uit Nedcrl:Uld . Her Centraa l Comité hrJchr in 19 15 ee n bedra g va n fl. 3,90S,~
voo r Bcrhesda biieel1 .
Er was ni er allee n finanó ële nu ar ook materi ële steun , zoa ls bijvoorbeeld het
vo lge nde: namens de Haagse ':,wachtclbond werd in S Uri n~lJll e het doo r mev r.
N.N,1 gesc honk en mfl' lklced verloor. Na afrrek V.1I1 dc onk os ten brac ht her
ongevee r n. 130,- up (IlH\'iI 1916 (11) 80-84). De I-Iaagse ~/lIa('''lclbul/d stuurde
mer regelm aa t eell ki st vol zwachtel s naa r Berh esda. Deze zwac1uds werd en
ge maakt van oud linll ~n. Door parti culi erell werden ook reg clrn ~lli g linll c n ~
goed en kl eding :l;lIl Beth esda geschonk en .

STEUN UIT HOGERE KRINGEN
Dl' Protestall tse Vereniging Ier Verplegillg Utl11 Lepralijders in de Kolullie Suriname wist de inrcrcssc van koningill Wilhelmina te trek ken en in 1896 hn ar
crtoe re hcwcg,cn b~sch erl11 v rouwe van Bcth esda re worden (Vos 1999: 48).
De hoge bco;;;c hcrm vrou wc van Berhesdn sruurde rcgdmari g ee ll G\dc3. utjt:. 7.0 als 111 Il) lO crI) sera(me. een klclIl huisorgel mer regls rers (lU-lW 11j 10 (1) )
U S). Er werd steeds va nuit her koninkli jk huis vee l belangstelling, gemond
voor het we rk op Bethesda. Ter gelege nh eid va n de ver jaar dag va n H.M. Konin gi n Wilhclmil1:l op 3 1 augustus 19 13 we rd zuster Philipintle Stuhl fa ll ,
hoo fddi acolles V,l1l de leproze rie Bethesda, onderscheiden met de Gouden Eren
Medaille va n Oranje Nassau (BH\'(! 1913 ( 10 ) 15.1).
Een andere hoogwJanligheidsbeklcd er, gou ve rn eur haron Von Asbeá , kw am
onverw ac ht in janu ari 19 12 met een groot gezelsc hap de le prozerie hC1.idll'i -

7 N.N. wordt gebruikt als de persoon anon iem we nst te blijven of als de naam onbekend is,
Jacque l.ne Postma
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gen. De gouverneur bracht geruime tijd mct de patiënren door en bekeek ~llles
zeer nauwkeurig. Tevens kwam de bewindsman opnieuw een cadeau \'an H.M.
de koningin brengen: twintig mooie grote portretten van I-I. K.H. prinses Ju liana

(!l HW 1912 (6) 94-97).

DE EERSTE WERELDOORLOG
Suriname raakte niet direct betrokken hij de Eerste Wereldoorlog, maar her
effect van de oorlog was wel degelijk merkbaar. Het contact met Europa werd
bemoeilijkr of was soms ze lfs maanden lang geheel verbroken. Her plaatselijk
zcndingsbestuur had daar moeite mee, omdat er dingen besloren moesten
worden die niet eerst door het hoofdbestuur in Hernhur konden worden goedgekeurd. Omdat de andere geldstromen vanuit Europa niet stabiel waren of
tijdelijk zelfs helemaal ges topt was men met berrekking tor de financiën grotendeels afhankelijk van de ze ndin gsfirma KcrsreJl.
Een ander groot probleem voor de zendelingen was dat men niet
meer op verlof of voor

(bij-)scholing naar Europa kon. Er konden ook
geen nieu\ve arbeidskrachren worden aange-

voerd (B HW 19 17 ( 11 )
166- J 77).
In 191 8wcrdheteffectvan
deoorlogopSurinamenog

duidelijker. De handel lag

De kapel, 1900

voor het grootsre deel sti l.
Er waren nog grore hoeveelheden grondstoffen,
die niet verh;:lIld eld konden worden, zoals koffie,
cacao en meel (BHW 19 19 ( I ) 15 ). Tevenswasereen rOename in diefstal, 'heidendansen 'en schoolverzuim en een algemene verloedering va 11 dcchrisrclijke waar~

den en normen (Voullalaire geciteerd in BHW 19 J 9 (9) J 36- J 49) .
Na de beëindiging van de oorlog kwam de financiële hulpsrroom weer moeizaamop gang (BHW 1921 (9) 3 1- 37) . De inrcrn:Hionale posirie van Duirsland
en de visie over Duitsers waren dusdanig gewijzigd dJt de zending vanuir
Hcrrnhut toraal gereorganiseerd werd. Het hoofdbestuur in Herrnhut bleef nu
alleen verantwourdelijk voor de zending in Suriname. Zendingsactivirciten in

andere landen werden overgedragen aan de desbetreffende landen (BHW 191 9
(9) 136- 149). Omdat Duitsland de oorlog had verloren verwachrte men vanuit
dit land nier veel fjnnnciële steun meer. Voorheen was her vooral Duits geld en
arbeid die de zending in Suriname mogelijk maakren (B HW 19 19 (3) 34-35).
111 de rweede helft van 191 8 ging de zendingsfirmJ Kersten hijna failliet het~
geen desastreuze gevolgen zou hebben gehad voor Bethcsda. De financ iële
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Zuster Philippine met later

als genezen ontslagen
patiënten

gevolgcil voor Bcthes(b
w;1I"('n j:nen later nog
IllCrkhaar. In janrgang
1922 \'erscheen her volI-!-cllde heridn in /Jerichten uil de Heidf'1l
\'(Iereld: 'De situatie
voor Bethcsda ell heel de
zendilll-!-skol()nie Surinaille wordt steeds nijpender. De schu ld V;1I1
1920 is nog ni et gl'dckt
en cr is een nieuwe grote schuld bijgekolllcn' (~ HW 1922( I ) 4-5) .
Oe fin<lllciële situatie was Iliet alleen voor Bethesda slecht. dl' hele zcnding in
dl' kolonie Suriname voelde de finJnciële gc\'olgcnnog jaren bter. In j:larg:1I1g
1923 vcrs(hij nr het vo lgende hericht: 'Sinds het uithreken van de oorlog is er
een sti lstand gekome n in her wcrk. Vanuit Surin:llllc kJn niet op meer fin.lnciële steul1 gerekend worden, dan tor nu wc. Men hoopt op finanóële stCUIl
uir her huirenl;,nd' (Bl iW 1923(4) 37-42).

CONCLUSIE
In eers te instanrie wilden de protestanten helemaal geen eigen leprozerie oprichten. De oorspronkelijke bedoeling was 0111 alleell een protestantse kerk en
Ï-ende lillgellwolling op het tcrrein V;lll de gouvernclYlcntsleprozeric GnlorCharillioll neer re ze tten. Deze nieuwbouw 11:1alde in mijn opriek de neutraliteit V<ln deze leprozerie weg. Zo kon l11t'n de leprap;ltiënten in dl' 'nemrale
gOllverncments\cprozcrie' evangeliseren. Pas nadat Je kerk en zende lingcllwoning er stonden, ontstond hc:t idee Olll een eigen leprozerie naast de kerk en
zcndelingcllwuning neer te zetten. Hiervuor kreeg Ille n de vo lledige steu n vall
het gouvernemc nt. Zo onrsrond de protestanrse leprozerie Ijethesda. Hicnnee
was ook de \t-prazorg in Surin,-une verzuild. Naast Bethesda wa reil er nog
lvla jelb '-li s karholieke leprozerie en Groor-Ch:uillion als ~ollverneJllellts
lep rozerie. Her versch il in hell;1derin~ Bedu..'sda en Majelb W~lS het geloof,
wat soms strijd russen de beide kerkelijke gezindten opleverde, Ze beschuldigden e1k::tar dat ze patiënren van elkaar ;lfpikren. MJjella W;\5 in dit opzichr in
het voordeel orndar zij vlakhij de stad Paramariho was gc legen, dir in tegenste lling tor Groot-Ch:l[illion ell BetheseiJ. die vcr buiten de stad gelegen wareil. PatiëntcJl op Majelb waren dicht hij hun familie.
Op Berhesda werd constant gebouwd en vernieuwd. Door de tropisdlC re?-oCHS
waren de gebouwen erg nnderhoudsgevoelig en men wilde ook ()nstanr uithreiden, om dl' zo rg aan de patiënten re opriT1lalis('fe n, of 0111 l11eer pariëntenJacqueline Postma
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woningen te bouwen, zodat er meer patiënten op Bethcsda opgenomen konden worden. Deze vcrhouwings- en vernieuwingsprikkelingen waren Jfhankelijk van de financiële situatie. Als er geld was 0111 bij te houwen of om op re
knappen, dan gebeurde dit ook. Met enige voorzichtigheid kan gesteld worden dat van de protestantse gemeenren de evangelische broedergemeente voor
een groot deel de touwtjes in handen had op Berhesda en dat het aandeel van
de Zeiste r Zendingsgenootschap hierin niet overschat moer worden. Met andere woorden: een groot deel van de bijdrage die de evangelische broedergemeente leverde kwam rechtstreeks vanuir Duitsland.
De verpleging en de dagelijks zorg van de pJtiënten op Berhesda werden bijna
volledig gedaan door led en van de evangelische broedergemeente. De leraardirecteur was altijd lid van de evangelische broedergemeente en de verpleegkundigen kwamen bijna allemaal uir het F,mmaus hospitaal of her zusterhuis
te Niesky. Beide organisaties behoorden rot de zendelingenzorg van de evangclische broedergemeenre (BHW 1922 (4) 65-66) . De meeste verpleegkundigen waren van Duitse afkomst, net zoals de leraar,directeur die de dJgelijkse
leiding over Bethesda had. Er is slechts één geval bekend van een Nederlandse
verpleegkundige' in de periode 1899-1928.
De financiering van Bcrhesda geschiedde voo r rwcederde uit overheidssubsidies
en opbrengsten uit de eigen handel (de zendingsfirma Kersten), de resr van het
geld kwam uit gifte n. Het Ze ister Zendingsge nootschap en de leden van de
evangel ische gcmeell(e waren bovendien erg fanatiek in her inzamelen van
gel d. Ook vanuit Suriname zelf, de Verenigde Staten en ve rschillende andere
Europese landen kwamen financiële en materiële giften. (B HW 1901 ( I ) 1-9).
Uit de financiële gegevens die voor dir onderzoek zijn bestudeerd kan met
zekerheid gezegd worden dat Bethesda voor Tweederde deel zich financieel
kon bedruipen met overheidssubsidies en de inkornsten uit de handel van Kersten. De vraag blijft echter onbeanrwoord waar de rest vandaan kwam . De
rest bestaat uit een bedrag van ongeveer 333.000 gulden. Uit de gegevens
blijkt dat het Zeister Zendingsgenootschap niet de volledige resrsom Illet geld
heeft opgebrachr. De door mij bestudeerde bronnen geven geen uitsluitsel.
De Eerste Wereldoorlog had een enorme impact op Bethcsda . Deze leprozcrie
was financieel grotendeels a fhankelijk van giften uit Europa. Als gevolg van de
Eerste Wereldoorlog werd deze gi ftenstroom grotendeels stopgezet. Door de
naweeën van de oorlog duutde het enkele jaren voordat de financiële hulp weer
op gang kwam. Een ander effect van de oorlog was datde zendelingen niet meer
op verlof na ar Europa konden gaan. Uir de gegevens blijkr dat ze dit verlof erg
hard nodig hadden. Een ander effect wat hier mee samenhangt is dat er gee n
nieuwe aanvoer van arbeidskrach ten vanuit Europa was. Dit legde een extra
zware druk op deaanwezige zendelingen . Na de oorlog werd er anders regen de
Duitse zendelingen aangekeken en dit bemoeilijkte de zendingsacti viteiten. Met
andere woorden: ook al was Suriname niet direct bij de oorlog betrokken, de
gevolgen waren heel duidelijk merkbaar voor Suriname en ook voor Herhcsda.

•
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Jacque llne Postma

De leplozerie Belhes da lussen 1897 en 1928
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Lepra, wereldwijd

L

epra is een chronische infectieziekte veroorzaakt door de zuurvaste
bacterie Mycobacrerium leprae. Deze bacterie is verwallt aan de
tuberculose bacterie. Her bijzondere van de lepra bacterie is dat deze

bij voorkeur gelokalisee rd is in de huid en perifere zenuwen. En her is vanwege de gevolgen van de heschadiging van her perifere zenuwweefse l dat lepra
zo'n gevreesde ziekte is omdat deze beschadiging aanleiding geeft rot de voor

lepra zo kenmerkende misvormingen. De ziekte is oorspronkelijk begonnen in
India en heeft zich in de loop der eeuwen over de gehele wereld uitgebreid.
Inmiddels is het in vele landen weer verdwenen. Er wordt aangenomen dar
slechts een klein percentage van de mensen di e besmet worden met M. leprae
uireindclijk lepra wllen krijgen. De belangrijkste verschijnselen om de klini sche diagnose lepra te stellen, zijn de gevolgen van aantasting van het perifere
zenuwstelsel in de zin van gevoelsreacties in huidl es ies en verdikte per ifere
zenuwen, en het aantonen van zuurvaste bacteriën in huidschraapsel s. Het
rype lepra dat een patiënt heeft, hangt af van de zogenaamde cellulaire)
itnmuunreactiviteit van de gastheer (patiënt) ten opzichte van .M . leprae. De
verschillende vormen van lepra zijn
te beschouwen als een continu -spectrum) waarin verschillende typen te
onderscheiden zijn. Het bekendste
c1assificatieschema is de vijfgroepen

_1-

classificatie van Ridley en Jopling uit
1966.
Tijdens het chron ische beloop van
deze infectieziekte kunnen plorseling

Afbeelding 1: Meest frequent
aangetaste zenuwen en de plaatsen
waar zij het meest verdikt zijn
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Afbeelding 2: Tuberculoide
lepra. Scherp begrensde
gehypopigmenteerde lesie

episodes met heftige klinische verschijnselen ont sra;:trl, de zogenaamde

reacties. Hiervan zijn twee
typen re~lcries, de n:versal
reactie en het crythemtl
nodosUIll leprosum, het meest voorkomend. \Xlannccr deze reacties plaatsvin den in de perifere zenuwen waar M. lcprac gelocaliseerd bil zijn, omstaat in

korre tijd een gedeeltelijke of volledige zClluwuirval, hetgeen vooral her geval
is bij de revers;.11 reactie. Het zijn vooral de gevolgen van deze re'H.:ries die
leiden rot de lepra patiënt Illet zijn misvormingen.
Voor dc lepra controle programma's heeft dc WHO deze chlssificaric verccn vO lldi ~d in drie groepl'll, waarbij alleen geler wordt op her

::lamal huidlesies en waarvoor verschillende therapieschel1l::l 's
gelden. Recenrelijk in februari 2002 is de Tee/mica! Advisory
Grol/{J van de WHO bijeengekomen en deze heefr geadvi seerd alle lepfJ pariënren op éénzelfde beh~lndc\ingssche1llJ
te (.Knen.

BESMETIELIJKHEID VAN LEPRA
Ongeveer 83% VJ.11 de patiënten leven thans in slechts zes
landen, re weren India, Brazilië, Myanmar, Mozambique,
M,<llhgascal' en Nepal. Sinds 1982 wordr een effectieve lepr;'! therapie rocgcp<lst (Chemorhcrapy for Icprosy contro\
prograll1l1les, ! 982). Daar de ziekre van mens rot mens overgebrachr wordr, was de hyporhese dat her Janralnieuw ontdekte lepra patiënten V<1n zelf af ZDU nemen wanneer alle
lepra patiënten deze behandeling zOLlden krijgen. Het 3JIltai
nieuwe patiënren per jaar neemr echrer niet af. 200 I was
zelfs ecn van dc jaren mer het hoogste aamal, namelijk
760.000. De WHO heeft in 1985 gesteld dat lepra als ge-

Afbeelding 3: Lepromateuze
lepra. Diffuse infiltratie van de
gehele huid

zondheidszorg probleem in her ja::lr 2000 geëlimineerd zou
zijn: dit wcrd gedefiniee rd als minder dan één p<1tiënt per
100.000 inwoners. Dit is niet gelukr en nl! is dit doeluirgesteld rot 2005. (The
fin,,] push rowards clilllination of leprosy, 2000).
Om dir te kunnen bereiken is her van belang dar pariënten in een vroeg stadium gcdiagnosriseerd worden, dar zij op de ;uisre wijze gec lassificcerd en
behandeld worden en dat geprobeerd wordt die contactpersoncn re identificeren die een kans maken lepra te ontwikkelen. Echter, cr is berekend dat het
tenminsre 6,5 jaar en mogelijk meer dan 20 jaar z.ll duren om de overdracht
van /cpr:1 mer 50% re verminderen. Er zullen dus gedurende vele iaren nog
Wilham Fabel
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grore aanrallen lepra pariënten ontdekr worden. Dir berekent dar her van her
grootste hel:lI1g is dat lepra conrrole activiteiten volgehouden worden.
Lepra is te beschouwen al s een besmerrelijke ziekee. Maar er wordt aangenomen dat slechts een klein percenrage van de mensen die besmet worden mct
M.lepra c uiteindelijk lepra zullen krijgen. Na infecric met M. leprae zullen bii
her grootste deel van de men sen de bacteriën opgeruimd worden zonder dar er
enige (ziek te ) verschijnselen onrstaan. Na een period e die in llet algemeen 2 5 jaar duurt ontstaan de eerste ziekteverscllijnselen, maar soms duurt dit wel
15 jaaf zoa ls wij ond er andere weten van patiënten di e vanuit Suriname naar
Nederland gekomen zijn. Patiënten kUll1H:n dan een onopvallende huid ,lfwijking krijgen met een licht verminderde pigmentatie, de zogenaamde
indeterminate lepra lesie. Indien geen behandeling ingesteld wordt geneest het
merendeel van deze lesies spontaan zonder verdere gevo lgen voor de patiënten. Slechts bij een klein gedeelre van deze patiënten onrwikkelen zich de verschill end e vormen van lepra.
De belangrijkste criteria om de klinische diagnose lepra te stellen zijn:
• Sensibilireitsverlies (gevoelsve rlies) in huidlesies
Sensihiliteirsverlies kan aangeroond worden bijvoorbeeld door middel van
her strijken mct eell watje over de huid of door de zogenaamde SemmesWeinstein filamenten. Dit zij n draad jes va n versc hillcnde dikte die een bepaalde druk op de huid uiroefen en. Op deze wijzen is de gevoclsvermindering
in de huidl es ies vast te stellen .
• Verdikte perifere zenuw(en).
Een aama1 perifere zenuwen zijn bij voorkeur aangedaan, en zijn op speci fieke plaatsen het meest verdikt. (Zie afbeelding IJ. Het aantonen van ~Ir
vaste bacteriën, door middel van specifieke kleuringen, van zogenaamde
'skin smea rs' . Dit zijn uitstrijkjes di e gemaakt word en nadat in de huid met
ccn mesje oppervlakkige sneetjes zjjn aangebracht waarna weefselvocht op
een glaasje uitgestreken wordt, en na een speciale kleuring op ZUUfvasre
bacter iën waarmee onder de microscoo p de aanwezigheid van de lepra bacteri e onderzocht kan worden.
In de praktijk kan zevenrig procenr van alle lepra pariënten gediagnostiseerd
worden op basis va n huidl esies mer se nsibilireirsverlies. Echter, dertig procent
van de pariënten waaronder de zoge naamde multibacillaire patiënren presenteren zich nier op deze wijze (Diag nosis a nd c1assification of leprosy, 2002 ).

CLASSIFICATIE
Er zi jn verschillende vormen van lepra. In 1966 hebben Ridley en jopling een
class ificatie systeem van lepra patiënten opgesteld, ge basee rd op de mate van
immuniteit die de patiënt ten opzichte van M. !epr,'lc ontwikkeld hebben.
Daar M. leprae een intracellulair micro-organi sme is, dat wil zeggen dat het
door ce llen van het immuun systeem gefagocy tee rd (=o pgcgeren) wordt, wordt
de immuun reactiviteit bepaald door de zoge naamde cellulaire immuniteit.
Deze indeling wordt vastgesteld op klini sc he, hi stop::tthologis chc en
bacteriolügische criteria.
Klinische crireria zijn de vorm en dc hoevee lh eid van de huidl es ies, en de mate
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V:ln bescludiging v;11l her perifere zenuwsrelsel. Hisroparholnl!.isch wil z.eggen
dat cr ~t'1l stukje huid, zogen;;lélmd huidbiopt, onder de microscoop hekeken
wordt en d;wrin de verschillende vormen van lepra te herkennen ziin.
Bacreriologisch wil zeggen dar in de skin slllcars of in de huid bi opren onder de
l1licroscoop de aanwezigheid, en het aamal bacteriën gereld wordt. In afnemende l11ilte van imllluun reacti viteit is her lepm spectrum onderverdeeld in in
vijf groepen: TT (tllbe rculoid ), I)T (borderline rllberculoid), HB (borderline),
HL (borde rline lepromareus) en LI . (lepromareus).
P,-lTiëntcn met TT lepra hebbcn één of twee lesies, t1ie in her algemeen
gchypopiglllen teerd , dar wil zegge n lichter van kleur zi(n, en rnef een verheven rodè rand er omheen (zie afbeeldil1g 2). Het gevoel in de lesie is duidelijk
verminderd. Er kunnen één of twee zenuwen verdil,a 'Li(n, met functieverlies.
Bii BT lepra zijn er Illee r lesies, zowel in de huid als in de zl'Iluwcn. Ze zij n
asymllletrisch over her lichaam verdeeld. Er i~ ook hier hypopigmenratie in
het cenrrum, maar de rode rand cr omheen is dikker, en vaak zijn cr kleine
s:Hc liet lesies omheen. Er is gevoelsverli es in de huidl esies. Meerdere zenuwen
kunnen verdikr, en ook wel pijnlijk zij n. In het algemeen worden enkele bacteriën gevonden in skin smears of huidbioprcn. De hoeveel heid bacreriën wordt
bereken<[ volgens de zoge n ~laJ11 d e Bacteri ële Index (Rtl van geen, tbt wil zeggen Bl: 0, ror zeer veel, dar wil zeggen BI: 6.
BB. lepra heeft twee verschillende rypen huidlcsics: lesies met een brede rode
rand en lesies met eell gewelfd oppervlak. Er is weinig rot geen gevoelsverlies
in de lesies. Meerdere zenuwen kunnen \'crdikr zij n. Er wordt ee n matig aanmi bacteriën (BI: 3-4) bij onderzoek gevonden.
BL lepra is een verder gedissemineerde ziekte: er z.ijn vcellesies waarbij een du idelijke tendens tor sym metrische verdeling over het lichaam gevonden wordt.
De kleur V~111 de lesies kan gehypopigme meerd, rood of gehy perpigrn cnteercl zijn.
De lesies varie ren van vlakke tot cin,: ulllsc ripte en soms grotere zwellinge n. Ook
hier is gevoclsverlies in de hLJ idlesies gering of a fwezig. Ook de zelluwen kUllnen
sym metrisch verdikt zijn . Bij onden.ock worden veellcprabacteriën (BI: 4 - 6)
gevonden. De LL patiënt hecfteen huid die vrijwel ge heel of geheel aangedaaJl is
in de zin v,lll circumscriptc verdikkingen tor een gegene raliseerde verdikkin g.
Vooral in her Iaatsre geval zijn deze patiënten moeilijk te herke nnen omdat dc
huid in zijn tota liteit geleidelijk dikker wordt (zie afbeelding 3). In de huid lesies
zelf is cr gee n gevoe lsverlies, maar door de langdurige symmetrische beschadi ging v:1n zenuwweefsel wordr \vel gevoclsvc rli es in het gebied overecnkomcnd
met handschoen en sok ken, dl" zogenaamde g(oue (lIJd slocking all(lcsthesia gevonden. Ook zijn de perifere zen uwen symmetrisch verdikt. De hu id zir stampvo l mer M.l cprae dat wil '.eggen met de hoogste BI = 6. Omdat deze classificatie
bewerkelijk is; er moet onder :lnderc ee n huid biopt a fgenomen worden, wordt
deze roegepast in meer gespecial iseerde klinieken, en wordr mer 1l;ll1le oo k
geb ruikt bij wetenschappelijk onderzoek.
Er bestaat een inverse relmie russen het ;lanral bacteriën, de zogenaamde
bacteriële load, dat de patiënt bij zich draagt en zijn weerstand tegen Je ziekte.
DiT berekent dat bij afname van de cellulaire immuun reacriviteit de baCTerie
zich gcm:lkk clijke r koln vermenigvuld\gcll. Du s hij pariënten aan de
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lcprommclIze kant van het lepra spectrum kan dc bncterie ge ma kkelijker en in
grorere gct:l le aangeroond worden. Terwijl hij patiënten aan de wberculoide
k,lI1t van her spectrum geen of zee f weinig bacteriën gevo nden worden. Het
bijzonder va n M. Ic prae is dar het in zee r groor aa mal bij de p~Hiënr aanwezÎg
kan zijn zon der dat hij daa r ernstig lick van is. Zo kan ee n lepromareuze
p:Jtiënr wel één kilogram lepra bacteriën bij zic h dragen zonder dat zijn algemene gezondh eid hier veel sc hade va n ondervindt.
In principe maken alle leprapatiënten ook antilichamen regen M. leprac, en dc
prod uctie hiervan neemt toe bij afname va n de cellulaire immuun reactiviteir.
Deze anti!ich~Hnell spelen geen rol bij de weerstand va n de patiënt tegen de
infecti e. Antistoffen tegen een M. leprae-specifieke kapsel antigeen phenolisch
glyco lipide I (pGl I) heeft een rebtie l11et de hoeveelheid bacteriën die de
patiënte hij zich draagt. En het bepa len van deze antistoffen in het bloed va n
de patiënt kan gebr uikt worden bij de diagnostiek, en de follow-up van die
patiënten waarbi j deze antistoffen aa ngetoond zijn (K larse r 1989).

REACTIES
Tijdens het chronisc he beloop van deze in fectieziekte kunn en plotseling episodes met heftige klinische verschijnselen ontstaan, de zogenaamde reacties.
Hierva n zij n twee typen reacti es, de rcve rsal reactie en het erythema nodosu m
lepros urn, het meest voo rkomend. Reversa l reactie treedt op bij ongeveer 30%
va n alle lepra patiënten. Het is een reacti e op de aanwezigheid va n de lepra
bacterie. De meeste reacties treden op rijdens de behandeling, wanneer de
bacrerie door de medicati e gedood wordt en in kleine delen, zoge naa mde antige nen, uiteenv alt waarop het immuun systee m va n de patiënt reageen. Overige ns kan deze reactie ook optreden voordat dc patiënt behandeld is en ook na,
tor Soms vele jaren, beëindiging van de behand eling.
Dcze reactie uit zich in het plotseling opzwellcn va n de bestaande huidlesies,
waarbij het ook lijkt alsof cr nieuwe lesies bijkomen. Dit laatste is het gevolg
van zwell ing va n huidlesies die ror dan roe nier zichtbaar waren. Soms uit het
zich alleen als zwelling, voora l van handen en voeten. Deze reactie gaat meestal
ge paard met een reactie va n één of meer zenuwen. In dar geval bemerkt patiënt
gevoelverl ies va n de hu id, hetgeen gepaa rd kan gaa n met spierzwakte, in dat
gebied dat door de ze nuw geinnerveerd wordr. De zenuwen zijn in da t geva l
ook ve rdikt en pijn lijk. Indien dit ni ct snel behandeld word t, kan in enkele
dagen vo lledig funcri everlies van éé n of mee r zenuwen optreden. En deze
behandeling met onrsrckingsremmcrs moe r enkele rot soms vele maanden vo l+
ge houden wo rden .
Het erythema nodosum leprosum wordt gevonden bij patiënten die grorere
hoeveelheden bacteriën bij zich drage n. Het is ee n ander soo rt reactie dan de
revc rsal reacti e. Het is gekenmerkt door het optreden van pijn1ijke circumscripte
zwelling in de huid, zogenaamde nodu li, vooral van armen en benen. De
patiënten hebhen vaak koorts, voe len zic h ziek, en kunnen kla chten hebben
v;tn pijnlijke gewrj chren, en pijnlijke ontstoken ogen, zogenaamde iridocyclitis.
In tegenstelling rot de reve rsal reactie, di e in het algemeen maar éé n keer oprreedt heeft her cryrhema nodosum leprosum veelmeer een episodisch karak-
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ter lbt velt· jaren bn duren. Ook hier treedt een zenuwontsteking op die
1l1ilH.kr heftig is maar op den duur ook rot ernstige zenllwlIitvi.l 1verschijnselen
kan leiden. Het zijn veelal de gevolgen v;ln de re<lcries die leiden tor de ken merkende misvormingen van de lepra patiënt.
In 1987 heeft de WHO (WHO Experr COlllmirrce on Lepro ... )', I Y~8) een vereenvoudigde classificatie geïntroduceerd voor de veld situatie in de conrro le
programma's. Patiënten werden onderscheiden in zogenaamde paucibacillairc
(P~) lepra; dat zijn patiënten waarbij geen bacteriën in skin smears aantoonbaar waren; en Illultibacilbin: (MB) lepra waarbij bacteriën in skin S1J/t!ars
;lalltoonb;l,lr WJren. Dit was al een vereenvoudiging van een eerder ingevoerd
classificatie schema waarbij patiënten met eell bacteriële index (B I) van 2 of
minder als PB, en met eell BI van hoger dan 2 als MB geclassificeerd werden
(\'(1HO Expert Cornrnittee on Leprosy 1982) . De bacteriële index Îs een
scoringssysteern voor het il.:1ntallepra bacteriën in sA'in smears uf huidbiopten,
lopend van 0 rot 6; waarbij 0 geen bacteriën en 6 meèr dan 1000 bacteriën per
gezichtsveld onder de microscoop betekent. Voor deze twee groepen bestonden aparte rherapie schema's.
In 1997 werd deze klinische classificatie verder ve reenvoudigd (W HO Expert
COll1ll1i ttec on Leprosy, 1998) (zie tahel I ).
Ta bel I : Klinische classificatie voor controle programma 's (\VHO t 998)

Pa ucibacillai re lepra: één huid lesie
Paucibacillaire lepra: 2 - 5 huid lesies
M ultibacillaire lepra: mee r dan 5 huid (esies
Opvatlend is dar de diagnose JlU alleen nog maar gesteld wordt op het aantal
huidlesies, dus uok niet meer op dc aanwezigheid van ve rdik te zenuwen. En
d.u ook hct b,lcreriologisch criterium V,-ll1 de het onderzoek van de skin smear
geheel verlaten is. Voor deze 3 groepe n pariënten zijn tevcns aparte rher3pieschellla 's vastgesreld, re weten voor PB patiëmen met één lesie eell éénrnalig
behandeli ng mer ROM (= rifampicinc, ofloxacine, minocycline); vOur PB P"ltiënren l11et 2 - 5 lesies gedurende zes maanden l1lultiple drllg trear111ent (M DT)
met DOS dagelijks en rifampicinc één keer per maand , en voor MB patiënten,
dat wil zeggen mcer dan 5 lesies gedurende één jaar (in hl't ver leden was dit
twee jaar) MDT met DOS dngelijks, rifarnpicine één keer per nuand, en
c10bzimine dagelijks en tevens éénmaal per Jl1nand.
In februoci 2002 kwam de WHO Technica I Advisory Group bijeen die de
zogenaamde accompanied M DT (AMDT) (Third Meeting of WHO Tec hni ca}
Advisary Group, 2002) voorste lde. Dit voorstel houdr in dat voo r alle patiënten lepra éé nzelfde zes maanden durende MDT voor geadviseerd wordt; dit
zou betekencn dat alle p:niënren een MB be handeli ng met DOS, rifarr'lpicine
en clofazimine zoude n krijgen. Bovendien dat deze volledige behandeling aan
de patiënt in de vorm van zes blister packs (voor iedere maand één) meegegeven wordt. Dit zou in feite betekenen dat de pJtiënr maar één keer gezien
hoefr te worden) en wel all een op het moment dat de diagnose lepra gesteld
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wordt. Wanneer dit voorstel uitgevoerd zou worden betekent dat veel patenten een uitgebreidere behandeling gaan krijgen dan voor hun vorm van lepra
nodig is, namelijk de PB patiënren, maar aan de andere kant patiënten met een
hoge BI, dus met veel bacreriën slechts een half jaar behandeld zouden worden
met grotere kans op een recidief van de ziekte na het sraken van de therapie.
Bovendien wordt geacht dat de patiënt, wanneer er problemen zijn op eigen
initiatief hulp zou gaan zoeken. Dir betreft bijvoorbeeld de reacties maar ook
problemen ten gevolge van de zenuwbeschadiging, zoals complicaties van een
ongevoelige voet. Het is onmogelijk te verwachten dat een patiënt al deze
informatie tijdens één consu lr gegeven wordt. En zeker niet dar een patiënt al
deze informatie op waarde weet te schatten en kan onthouden, en dan adequaat actie kan ondernemen. Tegen dit voorstel is veel kririek gekomen, waarna
werd besloten dat dir eerst in onderzoeksprogramma's getest en geëvalueerd
moest worden .
Hoewel er grote voomitgang geboekt is op het gebied van de lepra bestrijding,
en dat betreft vooral de huidige therapie vormen waarbij patiënten mer een
combinatie van medicijnen behandeld worden, en niet meer gedurende vele
jaren Illaar maximaal één (soms twee) jaar, zijn er nog grote problemen te
overwinnen. In regenstel li ng tot de verwachting blijft het aantal nieuwe patiënren dar jaarlijks ontdekr wordt op hetzelfde hoge niveau en lijkt eerder toe
dan af te nemen. De huidige trend is om de lepra bestrijdingsprogramma's
steeds meer te integreren in bredere gezondheidszorg programma's zoals bijvoorbeeld de tubercu lose bestrijdingsprogramma's of meer algemene
gezondheidsdiensten. Het gevaar bestaat dat in dergelijke omstandigheden de
specifieke kennis van lepra zal verdwijnen, met als gevolg dar de diagnose
lepra kan minder accuraat gesteld zal kunnen worden. En dit is vereist voor de
volgende aspecten van lepra, te weten (Diagnosis and c1assification of leprosy,

2002):
I e voo r epidemiologische doeleinden om het exacte voorkomen van patiënten met lepra vast te kunnen stellen,
2 e voor de behandeling en bege leiding van de individue le patiënt omdat
patiënten met verschillende vormen van lepra ee n verschillende medicamen teuze behandel ing kr ijgen en omdat verschillende complicaties kunnen
optreden bij patiënten met verschillende vormen van lepra,
3~ ter voorkoming van misvormingen die het gevolg zijn van zenuw bescha-

diging.
Wanneer bovendien de diagnose lepra nie t gesteld wordt bij personen die wel
aan lepra lijden zal de transmissie gecontinueerd worden en in geval van de
individuele patiënt leiden tot ernstiger lijden dan nodig is omdat de ziekte zich
zal uitbreiden en de zenuw beschadiging zich in de loop van de tijd zal verergeren. Eenmaal bestaande zenuwbeschadiging is in het algemeen permanent en
verbetert in het algemeen niet tijdens de behandeling. Wanneer de diagnose
lepra gesteld wordt bij personen die wel aan lep ra lijden leidt het tot onnodige
behandeling en onnodige stigmatisering, en dit laatste is een belangrijk kenmerk van lepra.
De WHO heeft een nieuwe dcfinirie van een lepra patiënt vastgesteld, waarbij
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eell lepr:] p;uiënr gedefinieerd wordr als iellland die Tllcclicllllcnrellze behJn deling voor lepra krijgt. Dar heefr in de praktijk betekend dar ~lne patiënten
die geen medicamenten meer kregen uir de registratie verwijderd zijn, en dar
op die wijze het aanral lepra patiënrcn, de zogenaamde prevJlcnrie, eno rm
verminderd is en het lijkr dar her lepra probleem sterk verminderd is. Onder
de patiënten die nu niet meer als lepra patiënt geregistreerd zijn, bevinden zich
ook de vele patiënren met de blijvende gevo lgen VJn zenuwuitval. Gcsch;'\r
wordt dat er zo'n I rot 1,5 miljoen patiënten zijn met voctproblemcll ten
gevolge van lepra. En het is juÎst deze groep van patiënten die, v::I::Ik levenslange, begeleiding nodig hebben. Her is dan ook van het grootste belang dar
specifieke kennis op her gebied V:1!l de lepra nog gedurende vele jaren behouden blijft
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epra was lange tijd niet alleen een medisch, maar ook een groot sociaal
probleem dat tot uitsluiting van leprapatiënten leidde_ Deze sociale
uitsluiting was het gevolg van eell stigma dat op (ex-)Jeprapariënten
rusrte. In mijn onderzoek naar het stigma en de culturele duiding van de zÎekte
lepra in Paramaribo, dat ik tussen augustus 2001 en januari 2002 ter afsluiring van mijn studie culturele antropologie uitvoerde, heb ik onderzoek gedaan
naar de heersende opvattingen over lepra en ben ik nagegaan hoe deze leidden
rot stigmatiseri ng.' In dir artikel behandel ik her stigma van lepra door in re
gaan op de belangrijkste oorzaken van her verschijnsel. Tevens wil ik laren
zien hoe de doorwerking van het stigma en de hiermee samenhangende sociale
uirsluiring de laatste vijfrig jaar is afgenomen .

L

INLEIDING
'Als kind speelde ik vaak voetbal met de patiënten van de leprozerie Bethesda.
Toen mijn moeder dit ontdekte, kreeg ik ontzenend op mijn kop, omdat ik
iedereen zou kunnen besmetten. Ik moest een bad nemen met lysol (srerk
ruikend ontsmettingsmiddel). Daardoor vervelde mijn rug en dar deed veel
pijn.' Dit vertelde mijnheer Baarzorg, een persoon die ik in Suriname over
lepra interviewde. De angsr voor leprapariënren zar daarna bij hem, evenals
bij vele anderen, diepgeworteld.

In mijn afstudeerscriptie richtte ik mij vooral op de sociaal-culturele betekenis van lepra en het
stigma dat wordt verbonden aan de ziekte in Paramaribo. Mijn onderzoekspopulatie bestond uit
drie groepen informanten. Oe eerste groep van de onderzoekspopulatie werd gevormd door
tien sleutelinformanten (leeftijd tussen 42 en 63 jaar) die bijzondere kennis van lepra of van de
Surinaamse cultuur hadden. De {lNeede groep bestond uit zestien mensen tussen 20 en 87 jaar
die lepra hadden of ooit aan deze ziekte hadden geleden. De derde groep van de onderzoekspopulatie bestond uit tien Creoolse mensen in de leeftijd van 21 tot 73 jaar die nooit lepra
hadden gehad en daar ook in hun directe omgeving weinig waren geconfronteerd.
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,1Ilpr voor Iq'f ,1 hel"ft langt: tiid ecn grorc i111 IXKt gdl:1d onder dl' Surin:l:1Ill.'oc
ht'Volking, Nog srccd::. wordt lepra in Suriname in vrrh:lnd gcbradu "let dl.':
;lfzonderillg V;:lll mcla:u sen in de hij bel, ernstige verminkingen, angq voor
bcsmctring en een vloek of straf van God. De ziekre heefr een zeer ncg:nie ve
gevoc!swaarch.·, oncktnks het feit dar \'cd mensen zich reali!>crcn d.u Icpr~1 tegenwoordig kali worden genezen en nier ror verminkingcli hoeft te kiden.
Binnel1 de (ulrurde anrropologit: wordt lepra rot hl't dom ein V;111 dl' Illcdi::.che
antropologie gerekend. Binncn die subdiscîplinc sraar de invloed V:ln cultuur
op de beleving van en de opv:Hringen over gezondheid CCnrr;1:11. Volgens dit
uitg..m}!,sp\\l1t heh ik onderzocht war in Suriname dl' opvattingen ell ideeën ove r
lepra waren Cll of dezc rot sri gmatisering hebben geleid. Ik hield ovt'r dit ondcrwn!", diepre-i nrervicws met drie vcrschiliende groepen Illensen Vil n hoofdzakelijk Creoolse :1fkom,l,t2• De eersre onderzoeksgroep bestond uil rnen~L'n die ooit
lepr:'l hebben gch~d. Ik duid ze hier aan :'Ijs ex-Ieprapariënten. Velen van hen
hebben tor de jart'n zeventig van de rwinrigsre eeuw afgezonderd geleefd in t.:en
leprozerie. D ~l;\rn~ast interviewde ik mensen die nooit lcpr~ hehben p,ehad l'n
hiermee in hun dircrre omgeving wein ig warell get'on frontee rd. De derd e groep
bestond uit inforl11anrcn die bijzondere kennis \'~m lepra of V~1l de Surinaamse
cul{Ulif hebbcn, zoals artsen en mensen werkzanlll bij de Est her Sticht ing]. Eén
van de doelsrellingen van mijn onderzoek was n:1 re gaan of er verschillen hestonden in de opvattingen over lepra tussen deze drie groepen.
Op mijn oll(IL'rzoek werd zowel in Nederland ~ls in Suriname vaak vcrba~lsd
en soms zelfs geschrokkcil ge reageerd. In Nederland keken Vccllllcilsen ervan
op (bH Icpril in Suriname nog steeds voorkomt. In Surin:1l1lc re:lgcerden so m mige mensen vol afschuw als zij hoorden over de keuze van mijn afstudeeronderzoek. Her noemen van het woord leprJ leiddc cr in ccrstl: insr:1nric vaak
we dat I11Cllsen hit:rvoor :1I1dere, Surinaamse benamingen nocll1den. I.epra
kreeg geregeld negatief gelade n termcn zO~l l s Invasi (Iepm ) CII kok obe (krolllme
vingers) roebedeeld. Bij her uitspreken vall kokobe krOl11dcil mellsen S0111S
hun vingers, waarhij ze een verkrampr ('vies') gezicht tTokken. Deze tCfmen,
ner als de scheldwoorden kIllenten of takrusiki (lclijke~ kw~\dc ziekte), illustreren dat I cpr~\ eCIl medisch probleem is met belangrijke socialc effecren. Mense n mer leprJ worden anders en afw ijzend beha nd eld . Deï'.e behJndeiing houdt
Ilauw ve rlxlIld met het begrip stigma.
Dl'

STIGMA
Her begrip stigma stamt uit de Griekse oudheid. Her herekende letterlijk hr:1I1dmerk of mcrkteken. Een srigma diende om criminelen, slaven (' n andere

2 Voor het onderzoek heb ik de Creoolse beVOlkingsgroep gekozen, omdat lepra relatief veel voor
zou komen onder deze groep. Creolen hebben tevens de langste leprageschiedenis in
Suriname. Het kiezen van slechts één groep kwam ook door tijdgebrek, omdat het bestuderen
van de invloed van de verschillende culturen van Suriname op het stigma van lepra te
tij drovend zou zijn.
3 De Esther Stichting biedt woongelegenheid en verzorging aan ex-leprapatiënten.
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afwi jkenden te kunnen onderscheiden van 'normale mensen'. Door de eersten
re srigmatiseren, konden de laatsten hen in het openbaar mijden. Later in de
geschiedenis (christelijke tijden) heeft het hegrip /log twee andere betekenissen gekregen. De eerste betekenis duidde op de fysieke tekenen van goddelijke
genade, geïnterpreteerd als de wonden van Christus, die bij mensen verschenen. In de tweede betekenis werd de term stigma gehanteerd voor het symptoom van een fysieke kwaal 4 (Goffmall 197J). In de sociale wetenschappen
kreeg het begrip stigma een bredere betekenis, namelijk van een sociaal 'brandmerk', waarbij zowel fysieke, culturele, religieuze en sociaal-economische ken merken tot stigmatisering kunnen leiden. In mijn onderzoek hanteer ik de
definitie van Goffman (197 1: 10): Een stigma is elke lichamelijke toestand,
persoonlijke eigenschap of gedragskenmerk dat i" hoge mate degraderel1d is.
In elke cultuur bestaan opvattingen over wat normaal en wat afwijkend is.
Een stigma kan een gevolg zijn van een bepaalde angst die mensen hebben
voor soorrgenorcn die afwijken. Her kan ontstaan, omdar mensen het gevoel
hebben dat het goed functioneren van hun sociale groep wordt bed reigd (zie
Neube rg et al. 2000). Mensen die lepra hebben of hebben gehad, wijken af
van doorsnee personen. Wordt iemand met dir kenmerk van (ex-)lep rap9nt
vervolgens als minderwaardig beschouwd, dan is er sprake van een sngma.
Hoc de (vaak irreële) angst voor lepra in Suriname rot srigmatisering heeft
geleid, zal ik hieronder bespreken.

VERKLARINGEN VOOR LEPRA
Alleree rstben ik nagegaan welkeverklaringen informantengeven voorcleziekte
lepra . Deze verk laringen bleken onder sterke inv10ed te staan van relig ieuze,
culturele en geneeskundige factoren, die op verschillende manieren mer elkaar
worden gecombineerd. Ik wil dit illustreren aan de hand van een voorbeeld.
Mijnheer Kruin, een ex-leprapatiënt die ik interviewde, verre1de: 'Vroeger werd
gezegd dat lepra eell vloek is, door de duivel veroorzaakt. Ik dellk dal ook. In
de bijbel slaal "bezoek de misdaad der vaderelI aan de kinderen tot het derde,
vierde geslacht "5. Dus misschien is het zo, dat lepra eel1 straf is voor een misdaad die een voorouder van enkele generaties terug heeft gepleegd. Je kunt
lepra dus erven, niet il1 medische zin, maar in een spirituele of geestelijke zin.
Als een voorouder iets verkeerds heeft gedaan, kan God zich wreken. Me1l
1I0emt dal meki kun u (letterlijk: vloek voortbrengen, maken). Je hebt iels
gedaan dat navolging gaat krijgen. Uok personen kunnen zich wreken door
lepra te veroorzaken. Zo kal1 een lJersoon een hele generatie late1/. lijden. Medicijnen helpen dan soms ook niet, omdat er andere krachten in het spel zijn. '
Uir dit voorbee ld blijkt dat mijnhee r Kruin de verklaring voor lepra zoekt in
de bijbel, maar deze regcl ijk in ve rband brengt met war genoemd wordt een

4 In die betekenis werden de mutilaties als gevolg van lepra door enkele informanten letterlijk
stigma's genoemd.
5 Deze uitspraak van mijnheer Kruin is afgeleid van het boek Exodus (20:6) van het Oude
Testament van de bijbel.
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kl//III, een vloek. Een kllllf{ kan op eell familie of persoon rusren en ror ziekren, handicaps of ongelukken leiden. Een kl/Jlu kan her gevolg zijn vJn eigen
ebden, maar ook aUmlTI:1tisch overgaan van generatie op generatie. Volgens
de gcïnrerviewden geloven vooral Marrons 6 in klfl!ll. maar ook onder de Creolen in ParaJll;.uibo heeft het fenomeen betekenis. Behalve het resulraar van
een k/llli/ kan lepra ook een straf zijn vall eeTl winti (geest) of een gevolg van
her overtreden van een taboe. Doorgaans gaar het om het overrreden van ('en
voedsel taboe, treef1 genoemd) welke rot al lergie kan leiden. Een bOJ/lf}}/(l1l
(medicijnman) stelt dj11 vast wat je niet mag eten of dele kennis openbaart
zich in de dromen van oudere vrouwen. Volgens sommigen kan het eten van je
Ireef lepr:1 veroorzaken of verergeren. Speci;1le treiell vall lepra zijn rundvlees,
varkensvlees, schildpad, ongeschubde vis (gratfisi) , gordeldier (kapasi) en 'bosvlees' ("wild'). Her is tevens taboe eten te nutrigen d;1t bereid is door een menstruerende vrOllW. Dergeliik voedsel vermindert je weerstand, waardoor boze
geesten meer invloed hebben en een ziekte als lepra op de loer ligt. Treef als
verklaring van lepr~l is niet <l lleen een opvarring v;ln vroeger. Ook een aanra l
jonge ex-leprapatiënten suggereerde dat tree! de oorzaak was vaJl hun ziekte.
Volgens mijnheer Kruin kunnen ook individLlcle personcn lepr;l veroorzaken
uit ja loe7je of vanwege ruzie. Een dresiman (genezer) vertelde mij dar hiervoor een bep;;wld gif nodig is dat in eten kan worden gedaan of waarmee
ien1,md kan worden gcsroken. Een jonge ex-lepr;1patiënr meende dar hij hiervan misschien onbedoeld her s13chroffer is geworden. Daarnaast zou lepra
een seraf, een beproeving van God of het noodlot kunnen zijn. Ook zei iemand d;lr hij lepra had gek regen, omdat hij met een stok was geslagen waarin
een kwade geesr schuilging. Ten slotte werd lepra door veel mensen ook medisch verklaard: als een bacteriële ziekte. Veel verklaringen impliceren echter
dat iemand lepra heeft om morele redenen, waardoor de oorzaak van de ziekre
ook bij de pari ënr of zijn familie kan liggen. Die ve rkl aringen werken afschrikwekkend voor de omgeving en plaatsen (cx-)Ieprapatiënren in een minderwaardige posirie. war leidt tot stigmatise rin g.

BESMEnELIJKHEID
Een tweede belangrijke oorzaak van het stigma v;ln lepra is de angst voor besmetting. Al in de middeleeuwen werden leprapatiënten in Europa daarom rot
buiten de stadsmuren verbannen. Ter bescherming van de volksgezondheid
kondigde her kolonia.al heStllllf van Surin:.lIne In 1790 een afzonderingsbeleid
af. Ten tijde van dir beleid werd lepra als zeer besmerrelijk beschouwd. Tegen woordig is de angst voor besmetting minder groot, vooral door de roegenomen
kans op genezing. Eenvoudig verliep dit proces van 'normaliseri ng' echrer ni er.
Toen er in 1948 medicijnen tegen lepra beschikbaar kwame ll , ontstond er steeds

6 Marrons zijn afstammelingen van slaven die de plantages ontvluchtten en voornamelijk in het
binnenland van Suriname wonen.
Het woord treefworot in hel Sranantongo trefu genoemd en is afgeleid van het woord tereifa,
verboden spijs uit de joodse spijswetten.
Annemancke Blom

Angst voor lepra

m

meer kritiek op de afzondering van lcprapatiënren. Geleidelijk werden ex- patiënren ontslagen uit de lepr07.eri eën, rot deze uiteindelijk werden geslote n (de
l<latste in 1973). Dit leidde rot veel onrust in de sa menlevi ng. Om die reden werd
gesta rt mer voorlichting vanuir de ' lepra poli' (v roegere derm arologische dienst).
Artse n vertelden dat mensen niet bang hoefden re zijn, om dar ex-pariënten niet
meer besmettelijk waren en lepra übe rhaupr niet zo hcsmertelijk is als vaak wordr
aangcnomen. Veel ex-leprapatiënten warCn blij mer de vers preiding van deze
Înzidltcn, omdar hun ve rm oeden dar hun ziekte nier hesmettelijk was hiermee
heves ti gd werd. Ook achtten zij het bewezen d.1t hen groOt onrecht was aange(ba n door hen in leprozerieën re isoleren.
Niet alleen ex-leprapatiënten mee nden dflr lepra niet bes mettelijk was, maar
ook veel mensen die nooit lepra hebben gehad. Doktoren di e ik hcb geïntervie wd, wezen er echter op dar volgens de huidige medische literatuur lepra
wel degelijk besmettelijk is. Die bes metting vindt plaats door de lucht via
hoesten en niezen. Lepra Îs echter nier zee r bes mettelijk en slechts een klein
deel va n de mensen dat besmet raakr, krijgt da adwerkelijk lepra. Deze nuancering va n de artsen had een positief effec r, omdat de angsr voor besmetting
afnam. Tegenwoordi g worden bo rden en bestek van (ex-) leprapariënren nier
meer weggegooid, gaan de meeste mensen ge rust op een sroel van een leprapatiënt zitten of geven ze een bekende, die ooit lepra had, een brasa (omhelzing). Toch blijven mensen 'een beetje vies van ex-lepra patiënten' en heb hen
ze na contact met hen vaak de behoefte om hun handen re wassen. Lepra
houdt dus nog altijd een stigma in, omdat de zie kte in bepaalde gevallen ongedwonge n contact tussen 'normale mensen' en ex- Iep rapariënren belemmert.

VERMINKINGEN
Verminkingen als gevolg van lepra vormen ee n derd e belangrijke oorzaak van
het stigma. Door onomkeerbare mutilaries en tijdelijke lepra reacties· waren
sommi ge ex-leprapati ënten hun leven lang gebrandm erkt. De mutilaties werden gev reesd, omdat her omstaan ervan zowel ingrijpend als onvoors pelbaar
was. Ingrijpend, omdat her geleidelijke 'aftakelen' va n het lichaam leidde rot
lichameli jke handicaps. Onvoorspelbaar, omdat men gee n controle had over
of een ve rklaring had voo r de mutilaties. Men had SOI11 S het beangstigende
idee dat de ziekee lepra er direct toe leidde da t 'vlees wegrotte, oploste of werd
weggevreten'. De mutilaties zijn in wezen ec hter ee n secundair gevolg van de
ziekte, volgend op de aantasting va n de ze nuwen door lepra. Dit indirecte
gevolg van on behandelde lepra rasr bove ndien cen bepaald schoonheidsideaal
aan. M en vindt de mutilaties simpelweg lelijk. Her was voor ve len een nachtmerri e 'dat lepra je kan verminken' en zo je uitediikc schoonheid kan wegnemen. Daarnaast had de angs t voor verminkingen te maken met een afschuw
voor bloed of open wonden. Mensen durfden eenvolldig nier re kijken naar

8 Leprareacties ontstaan door ontstekingen of verdikkingen van de zenuwen. Ze kunnen ook
ontstaan tij dens het genezingsproces. Her uit zich in bullen, vlekken. opgezette oren en een
zogen aamd 'leeuwengezicht'.
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h;lndcn I..()nd~r vinRcrs of ogen die waren aangcrasr. De angst hiervoor werd
Ilog vcr:,{erkr door de associaric van lepra mer bovcnnatuurlijke krachten:
mijnheer Kruin had vroeger gehoo rd dar je bezl'Îest (beheksr) kon worden als
je verminkre .11enSt'l1 aankeek.
Door de an~s { \loor verminkingen kan her schuddcn V ~ln dl' hand V:1I1 een
(ex-)Ieprap.niënr CCI1 helt- opgave zijn. Ex-Ieprap:niënren mer l11utibrirs hebbell dir zelf ook als een probleem ervaren. Tor hun spijt kwam het voor dat
hun uirgesroken hand werd genegeerd of dat mensen in plaars da:lrvan hun
pols vaStp~kH:n. Hoewel deze afwi jzingen pijnlijk waren, wcrden ze door Ct'n
deel van c!t- cx -Ieprapatiënten wel hegrepen . Hun ideeën, angsten ell vooroordelen met berrekking tot vermink ingen kwamen voor L'en grom ded overeen
met die vall 'Ilonna lc' l11ensen. Dir vie l op in de uirspra ken va n mijnheer Willt'ms
(ex-Ieprap:niënt) : 'Als ie plotselillg Îemand /Het mutilaties ziet. dali schrik je
CII gaat er eel/ rilling door ie heel/·.
Uit de inrervit'ws maakre ik op da r zichrbare verminkingen cr soms rof' leidoen dar buitensr,lalldcrs skThrs de gemutileerde buitenkant van (ex -) kpra parii.:ntcil 7.~lgen. Dit is hcr wrede kenmerk van ee n srigma: mensen dil' cr niet
'nol'll1.1<11 ' uitzit'n. verliezen voor buirenstaanders hun persoonlijkheid en \\'orden als minderwaardig hesdlOuwd. Op larere leefrijd kwam hij sommige inforillanten echrer het hesef 'da t (cx-}leprapariënren gewolll' mensen zijn die
alleen m ~l ~lr zick zijn geweest'. Helaas leiden de verminkingen in de prakriik
nog vaak ror afwijtillg el1 uitsluiting.

ANDERE FACTOREN DIE BIJDRAGEN AAN HET STIGMA
Het stig,m,l wordt nog door een ;1;:1I1tal andere facro ren beïnvloed. Eén van die
facroren is her idee dat lepra eell 'ziekte van armoede' is: lepra zou voora l
voorkomen bij '<lr11lC mcnscn'. Volgens de meesre ex -Ieprapatiëntcn is dit ni er
juist. Ze zeidell dat zij zelf nier arIll waren toen zij lepra kregen of ze gave n
voorh..:dden vall cx -Icprnpatiënren uit de bovenkla!>sc van de Surinaamse sa ~
menlc"ing. Hel idl'c vall lepra als 'ziekre van armoede' komr waarschijnlijk
VOOrt uif het fe it dar rijkere leprapatiënten hun ziekte heter verborgen konden
houden. Rijke families hadden de financiële middelen 0111 leprapariënren in
een huisje op hun erf re isoleren of om hen naar Nederl:tnd re sturen. Ook
t('ge nwoordi~ laa'll rijkere mensell zic h lieve r door eC Il parriCldierr arts behandelen, I..odar ze de dermatologische dienst kunnen mijden'. Rijk('rc mensen beschouwen lepra als iets minderwaardigs, iers dar nier hij hun 'standing'
past. Over her vcrlxlIld tussen armoede en lepra besraan vcelmeningsverschil len, waardoor er weinig algemene uitspraken over kunnen wordcn gedaan.
Wel kan gesteld wordcn dat armoede een mogelijk gevolg kan zijn van lepra,
daar lepra de sociaal -economis.che positie van veel ex ~ leprapariënten heeft
verslcclltcrd. AImcr a1draagt de veronderstelde relatic ru sscn lepra en arm oede
hij 3:111 her minderwaardige imago vall (ex-) Ieprapariënten.

9 Alle leprapatiënten worden geregistreerd bij de dermatologische dienst, ook al worden zij
daarbuiten behandeld.
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Her srigma van lepra wordt revens gevoed door boeken en films waarin de ziekre

negatief wordt afgeschilderd. Lepra wo rdt veelgebruiktin beeldspraak, waarbij
de ouderwetse woorden lepralijder en melaarse synoniem zij n mer gruwelijk,
afstotelijk en besmerrelijk. Veel informanten haalden verha len uit de bijbel aan,
waarin melaatsheid tot afzon dering leidde en met onreinheid we rd geïdemificcercl. De sterkste invloed op het huidige beeld van lepra komt echter voon uit de
lepragesc hiedenis van Suriname zelf. Verhalen over de wijze waarop leprapatiënren werden afgezonderd en her beeld van lepra a ls een besmettelijke en
verminkende ziekte doen nog steeds de ronde en houden het sch rik beeld en daarmee her srigma van lepra in srand . Een lichtpunt is ec hter dat het hebben van

lepra tegenwoordig steeds mindermetdeze verhalen in verband wordtgebracht.
Een laatste factor die van invloed is op het stigma van lepra is de taboeïsering
van de ziekte. Vroeger was her raboe op lepra heel sterk, omdat 'jij en je fami-

lie werdelI gebrOlldnzerkt als bleek dat ie lepra had' (mevrouw McJo yce) .
Daarom probeerden patiënren hun aandoe ning zo lan g mogelijk verborgen
re houden. Dat gebeurt tegenwoordig ook nog door middel van verhullende
kledi ng, door er nier over re pratcn of door voor re wenden dat de uirerlijke ken merken brand wonden betreffen. Het doel hiervan is rc voorko men dar men sen gaan roddelen. Over het algemeen praat men tegenwoordig echter, mede

dankzij gerichte voorlichting, veel gemakkel ijker over lepra dan vroeger.

GENERATIEVERSCHILLEN
Er bestaa n ge neratieversc h illen in de opvarringen over her stigma van lepra. Binnen de onderzoe ksgroep va n mensen die nooit lepra hebben ge had, speelde het
st igma VOor oudere mense n die met angst voor lepra zij n opgegroeid ee n sterkere rol dan voor jongere mensen. Jongere mcnscn (ongeveer veertig jaar en jonger) zijn volwassen geworden in een tijd waarin er reeds medicijnen tege n lepra
waren en de verplichte afzondering was afgeschaft. Daardoor waren zij zich
minder bewust van het bestaan van een stigma. Desondanks kunnen jonge re
mensen wel degelijk stigmariserendgedrag verronen en komt het voor datoudere
mensen ve rgel eken bij hen meer begrip opbrengen voor (ex~) l epra pati ënte n.
In de onderzoeksgroep van (ex-) Ieprapar iënten vair ook een onderscheid te
ma ken in de opvattÎngen over stigma bij verschillende ge nerat ies. De oudere
ex~lep rapatiënten hebben zich a ll en oo it gestigmatisee rd gevoel d en so mmi gen va n hen meenden dat her st igma nog steeds bestond. Als gevolg van zel fuitsluiting passen zij hun opvattingen over het st igma niet zo ge makkel ijk
aan. De jonge ex-leprapatiënten zien hun ziekte heel anders. Over het alge~

meen identiFiceerden zij zichzelF niet met de oudere gemutileerde ex-leprapatiënten en zagen zij lepra als een gewone ziekte.
De derde onderzoeksgroep, de mensen met bijzondere kennis van lepra of de
Surinaamse cultuur, waren verdeeld in hun opva ttinge n over het stigma. De
<lrtSc n waren vooral positief, omdat zij zagen dat lepra tegenwoordig wordt
heschouwd a ls een ziekte met weinig socia le gevo lgen en eeI) snel le genezing.
And ere informanten, die veel samenwerkten met oudere ex-leprapatiënten,
ve rbaasde n zich echte r over hun ze lfuitsluirin g en de manieren waarop het
srigma zich soms nog duidelijk manifestcerde.

lil
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GEVOLGEN VAN HET STIGMA
Hoewel er in dit artikel geen pbats is voor de persoonlijke levensgeschiedenissen
van de ex-Ieprapatiënren k::tn ik uit mijn !-!esprekken met hen cuncluderen dat
iedere ex-leprapatiëm op één of andere manier het stignu heeft ervaren. Sommigen alleen in de tiid dar de ziekre acrief was, anderen Ilog vele j;lren daarna.
Her stigma uitte zi(h in de vorm van soci::tle en economische II itsluiring. ·regenwoordig manifesteert her zidl minder openlijk. Her stigma is nu meer gehaseerd op lateme gevoelens en ideeën dan op bewuste vormen van discriminatie.
Door dc srignuriscring verloopt het (onraCf russCll ex-Iepr::l pariënten en ~l ndere
mensen niet ::tltijd 'nofl1'la31' en wordr COilract soms vermeden. lellund zei
hierover: 'je weet ie geel1 houding. Hoe moet ie lot ze pralen? Je heht medelijden meI z e, tertviil ze dat /liet vragen'. Mensen willen zich gra:lg 'gewuon'
gedragen, w;n regelmatig leidt ror geforceerd gedrag. Mensen die ex-leprapatiënren kenden ludden o,,·er het algemeen een luruurlijker cOluact met hen
dan vreemden.
Ex-leprapatiënten zijn het stigma in de loop der jaren verschillend gil <lil ben;Ideren. Velen V;In hen reageerden er echrer nog :llrijd gevoelig op. Zo is mijnheer Kruin nog steeds alert op discriminatie en neemt hij snel een verdedigende
houding é1an. SUllll1li~e mensen hadden ook de neiging zichzelf te stig.matiseren
en uit re sluiten. Deze zelfllirsllliting k,ln het gevolg zijn v;:ln wrok regenover
'gezonde mensen'. Nier alleen woede, maar ook de angsr om heledigd of niet
geaccepreerd te worden, kan een reden zijn voor zelfuitsluiring. Dir bleek OJl der andere uit de ervaringen van mijnheer \Xlillems, die vertelde dat hij zich eenmaal reru~ in de maatschappij - niet rhuis voelde bij 'gezonde mensen'.
Daarom ging hij net als vele andere ex-leprapatiënten niet uit. Winkelen of bij
mensen op bezoek gaan, was er voor hem niet bij. Ook mevrouw Del Casrro
was bang voor de afwijzing van anderen. Daarom waclnre zij op straat tot
anderen haar groenen, voordat ze mensen teruggroette. Ex-leprapatiënren die
geen Illutilaties hehben overgehouden ::tall hUil ziekre (mensen met 'sa,1ie lepra', zoals een ex -leprapariënt het noemde) zijn Il<l verloop van rijd vaker
weer aan sociale ~lcriviteiten gaan deelnemen dan gemUTileerden.
Er waren ook mensrn die meenden dat lepra hUil leven eell posirieve wending
had gegeven. Iemand zei din hij 'door lepra een sterke man \vas geworden' ell
een mevrouw zei dat ze 'hulpva<Ifdigcr en socialer' was geworden als gevulg van
haar ziek te, Sommige mensen zeiden ouk dar ziizich meer op hlln geloof hadden !!,erid1t, IlJd~lt zij ziek waren geworden. Deze voorbeelden geven aan d~lt niet
alle ex -leprapatiënten die ik heb gesproken zich gestigmatiseerd voelden.

VERWACHTE AFNAME VAN HET STIGMA
Het stigma van lepra is de laatsre vijftig jaar sterk in kracht afgenumen. Dit is
deels een gevolg V:ln medisch onderzoek, deels VJIl een verandering in de op~
vattingen over lepr3 die in de samenleving opgeld doen. De stigmatiserende
verklaringen en neg:uieve waardering van lepra zijn grotendeels weggenomen,
omdat cr veel voorlichting over lepra is gegeven. Daardoor is een groor deel
van de onwetendheid en angst die er rond de ziekte heersten, verdwenen. Ook
zijn er steeds meer menscn V<ln mening dar lepra slechrs cen medische oorzaak
Annemaneke Blom

Angst voor lepra

heeft. Dat heeft tot gevolg dat leprapatiënten niet langer als vervloek ten of
door God gestraften gezien worden. De angst voor besmetting is afgenomen,
omdat lepra in Suriname sinds 1948 genezen kan worden. Door de besc hik baarheid van medicatie zijn veel mensen gerustgesteld, want genezing is
mogelijk mochten zij onverhoopt besmet raken. Een ander gevolg van de werking van de medicijnen is dat steeds minder nieuwe leprapatiënten mutilaties
krijgen. De groep ex-leprapatiënten IllCt ernstige rnutilaries is bovendien grotendeels 65 jaar en oude r. Met het uitsrerven vall deze groep mensen ZlIllen de
mutilaties verdwijnen. 111 dir verband merkten veel oudere gelllutileerde exleprapatiënten op dat hoewel het stigma van lepra tegenwoordig bijna IS
verdwenen, zij daar zelf pas door de dood van verlost zullen worden.

TOT SLOT
Uit mijn onde rzoek blijkt dat lepra een deel ww hilar maatschappelijke im pact heeft verloren en in toenemende mate een medisch probleem is geworden. Dit betekent dat huidige leprapatiënten in hun dagelijks leven nooit of
zelden gestigmatiseerd worden door de ziekte. Toch blijven veel (ex-)Ieprapatiënten bang voor reacties uit hun omgeving. Het hebben van lepra kan nog
steeds leiden tot sociale uitsluiting, alhoewel deze uitsluiting nier meer geïnstitlirioJlalisecrd is in de vo rm van leprozerieën. De context waarin hel stigma is
ontstaan, is in de loop der rijden veranderd. Lepra komt in Suriname steeds
minder voor, waardoo r de angst voor besmcrting minder is geworden. Bovendien krijgen steeds minder leprapatiënten mutilaties als zij op tijd hun medi cijnen gebruiken en zal de groep gemutileerde ex-leprapatiënten kleiner worden
en uitsterven. Al deze facroren hebben geleid ror een afname van het stigma.
Hoewel dc oorzaken van het stigma dus gl'Drcndeels zijn weggenomen, is het
verdwijn en van het stigma rond een bepaalde groep mensen echter een proces
dar zich maar langzaam voltrekt.
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De epidemiologie van lepra
in Suriname

epril is ('e ll \.: hroni sc he infectiez iekte di e veroorzaak t wordr door ecn
ba cterie, de leprab,Kterie, het M ycobilCferi ulll Icpr:le. Deze hJcrerie
werd in 1873 onrdekr doo r de Noo r Gerh;lrd ArlllJ.uer H Jnsen, va ndJélr dJt lep ra ook de ziek te va n I-Iansen wordt genoemd. 111 dir a rtik el worden de epid emiologisc he aspecte n van lepra in Surin ;lIne beschreven. Volgens
de WHO was her aantal ge registrecrde leprapari ënren (bt eind 2000 onder
bch:lI1dcling was 597.232 en ei nd 200 1 635.404 . Her :lanra l nieuwe patiënrcn
in 2000 was 7 19.330 en in 200 I 763.3 17. (Weeki)" epide miologieal record
2002; 77; 1-8), Imp: II who. int/lep/stat 2002/globa l 02 .hrm, Tabel I ). De meeste
pati ënten werde n gez ien in Z uid -Oost Az ië (India, Nep:ll, M ya nm a r) vervo lgens in Z uid -Amerik a (o. a. Brazil ië, Paraguay) en Afrika (o.a. Angola, Ivoorkust, Liher ia, Congo, Tan zJ lli a, Mozam biqu c en Mada gascar) (zie label I).

L

Tabel 1. Lepra situatie in de wereld
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Tabel 1
l eprasituatie in de wereld volgens WHO rapportage
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SITUATIE IN SURINAME'
Van 1970 af is er een min of meer geleidelijke afname van de jaarlijkse inciclemie
van lepra te zien met uitzondering van 1981 en 1989. In 1970 werd en nog
164 nieuwe patiënren en in de laatste 10 jaren 3 -1-67 niellwe patiën te n gezien
(figuur I) .
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Figuur I
Incidentie over de periode 19l0-heden

De toename van de incidentie in 1981 en 1989 kOlllt door dc voo rl ichting op
radio en televisie, school onderzoek en de lepra surv eys in het binnenland. De
sloga n op de radio en televisie was: 'Elke vlek is een onderzoek waard', \XTallllcer
de patiënten worden verdeeld in paucibacillaire (afgekorr PB-lepra) en
mulribacillaire (afgekort MB-lepra) dan blijkt dat de meeste patiënten (70-90%)
leden aan de niet-besmettelijke vorm van lepra (= PB-lepra ) terwijl 10-30% de
besmettelijke vorm (~ MB- lepra ) hadden (liguur 2).
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Figuur 2
Incidentie van paucibacillair (PBlenmultiba cillair (MB) lepra
over de periode 19l0·heden
1 De patiënten die in deze studie zijn betrokken zijn afkomstig van de Dermatologische Dienst in

Paramaribo en van de afdeling Dermatologie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en
werden behandeld in de periode 1970- 2002 (juni).
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Uir 11guur J blijkr d ~H Icpr~ ook in Suriname meer hij m~l1lnLn dan hij vrou wen wordt gezien. De verhouding tl"\JJ1 lOt vrouw is ongeveer 3:2. In figu ur.J
is de ve rdeling 1lJ.:lr eflli ci rcir re zien. De meeste patÎê.;ntcn mer lepra waren
Crt'okn inclusit.'f de M:urons (60-80%), dan vo lge n de Il indo'\ranen ( IS·30'Yo)
en de Ja va nen (6· 13%), terwi jl lepra zelden onder dc am!crc IX'volkingsgroepe n
werd f!el. icn. De ver houdin g Creolen ror Marrom. wa~ in de h~!!.in jaren 80
ongeveer 2: I , d,1.lrna werd dezt' verhouding, geleidelijk ongeveer [: [.

I
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Figuur 3
Incidentie naar sexe over de periode 19l0-heden
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Figuur 4
In cidentie naar etniciteit over de periode 19l0-heden

Uit figuur .5 v:llr de verdeling Jl;JiH leeftijdsgroep op re 1l1:1kell. De mees te
pati ënten kW:lIllen voor in de leeftijdsgroep van [0·40 jaar. \'(!ann ec r de
patiënren in twee c ltcgorieën wurd en verdeeld in namdijk. 0- 14 j ~w r en ouder
dan [4 ja ar dan blijkr d:lr lepra 2 j 3 keer vaker voorkomt bij vulwassenen
dan hij kindcren.De prevalenrie van lepra (z ie tabel 2) varieerde russen [.54
up 10.000 inwoners in 1999 en 2.07 op 10.000 inwune rs in 2001. TUf medio
2002 was de prcv:llenrie 1. 79 op 10.000 inwoner".
Audl F. l al A Fat & l estv Sabajo
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Figuur 5
Incidentie naar leeftijdscategorie over de periode 1970-heden
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Tabel 2
Prevalentie 1999-heden per 10 000 inwoners
De inc ubatietijd va n le pra is twee tot vijf jaar. H et kan wel eens la nge r zijn
(ti en jaa r), maar ook korrer. De jo ngste patiënt in de literatu ur bij wie
hisrologisch bevestigde Illulribac illaire lepra is besc hreven was 2'1z maand oud
(Bruba ker c.a . 1985). De jongste patiënt in Suriname bij wie pauci bacillaire
lepra werd ontdekt was vier jaar oud; de oudste patiënt was 81 jaar en leed
aan paucibac illai rc lepra.

CONCLUSIE
Lepra komt nog steeds endemisch voo r in Suriname en is ni et uitgeroeid zoa ls
vele mense n denken. Het streven va n de WHO om lepra eind 2000 re eli min eren dar wil zeggen, terug te brengen naar minder dan éé n patiënt per 10.000
inwoners, is net als in ee n vijftal and ere landen hela as ni et bereikt in Suriname.
De Der mato logische Dienst en de afdelin g Derm ato logie van het Academisch
Ziekenhuis Paramaribo zull en zich in de komend e jaren bij zonder moeten
inze tten om de ni euwe goa l van de WH O nameli jk : elim inatie van lepra in de
hele wereld aan her eind va n 2005 re rea lise ren .
050 l ijdsc hfllt voor Stlronamlsl rek ZOOl.l
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De maatschappelijke aspecten van lepra

Is er een factor is di e het leve n van de leprapat iënt in Suriname voorgoed gete kend heeft, is het wel het isol ement dat generaties lang voorgesc hreve n werd door het ko loniale bestuur. Angst voor besmetting
en verspreiding was de grootste drijfveer, die in versch ill ende perioden in diverse
delen van de wereld heeft gego lden. Rond de periode va n de ontdekking van
de lep rabac il (18 7 1) en daarna, werd op verschillende plaatsen op de wereld
intensief onderzoek verricht naa r het ontstaan en de wijze van verspreiding
van lepra. Hoewel sin ds het eind e van de negentiende eeuw vele deskundigen
buiten de kolonie Suriname de noodzaak tot strengt_hola tie in twijfel trok ken, werden de diverse verordeningen en besluiten t,ell aanzien van de isole ring van de leprapatiënte n ni et in die zin aangepast. : •
Familierelaties en socia le structuren werden vroeger ten gevolge van de isola tie die met lepra gepaa rd ging, aangetast en erger nog kapot geslagen. Lepra
patiënten werden in die tijd van hun familie gescheiden, omdat ze een leprozerie,
een gesticht voor melaarsen, in moesten. De Han senparië ntcn ' mochten slechts
onder bepaalde beperkende voorwaarden bezoek ontvangen in de leprozerie.
Zoals ook in andere artikelen in deze bundel te lezen valt. werd in septembe r
1897 de leproze ri e Batavia aan de Coppenalllc gesloten, waarna de patiënten
over verschillende lepro zer ieën werden verdeeld. De 'openbare' GrootChatillon, de katholieke Sim Gerardus Maj ella Stichting of de protestantse
Bethesda . De Sinr Gerardus Majella Stichting \"las gevestigd aan de
Sommelsdijkse kreek. Maj ella was via een brug over de kreek met de buiten wereld verbonden. Een ex-Hansenpatiënt vertelt: 'Op zondag mocht je familie eten voor je brengen. Bij bezoek moch ten de pariënten hun familie tot de

A

In medische kring gebruikt men in Suriname als benaming voor lepra: de zÎekte van Ha nsen,
naar Han sen de ontdekker van de lepra bacil.
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hrug, lwtll)!,cn. D~ p~Hiënten mochten niet over de brug; alleen toen de konin gin kwalll mochten ze even over de brug 0111 te kijken hoc ze lal1f.!,s ging. Daarna
werd de brug met creoline gedesinfecteerd. Er mochten ook geen klei ne kinderen binnell. Die Illoestl'll voor de brug blijven en de parii:nr erachter'.
Uit angst voor besmetting werd voorgeschreven <.lat bezoekers nier zonder
meer iers mochten meenemen VJn de patiënren in de leprozerie. Persoonlijke
spullen meenemen was verbodell. Brieven die op de post moestcn, werden
eerst in een onrsll1eningskist geplaatst om ze te omdoen V~lI1 b~lcteriëJl, voordar ze naar bmilie gestuurd muchten worden. 'Bij het wcggaan llloeSten bezoekers hun handen wassen, desinfecreren rot a:1I1 <.Ie schouders, ook hUil voer~n
en bellen. Zelfs Jlleeli,i hadden in die rijd angst voor de ziekte. Geen enkele
specialist wilde leprapatiënren behandelen, uit angsr dat her ziekenhuis en her
instrulllcntariulll besmet zouden raken.'
De wer verbood leprapatiënten ren srrengste om zich in de s::l1llenleving re
mengen. De p<ltiënren die zich in de leprozerie bevonden mochren du s nier bij
familie op bezoek, ze mochten niet naar de begrafenis van een overledene,
kortom ze mochren de leprozerie niet zonder roesremming verlaren. De leprapatiënren hadden geen andere keus dan te berusten in de geschapen situatie.

DE STAAT/ OVERHEID:
Vall\vege de sr:lar werd ferm gehandeld reneinde verspreiding van de ziekte
lepra re voorkomen. Er werden besluiren genomen, die werden vervat in de
Icpr;:l\vcr. In deze publicaries en hij de besluiren was cr duidelijke sprake van
grove discriminarie;. De leprapariënren werden geïsoleerd van de sal1len(cvin~
en hun naasre verwanten, afgesneden van onrwikkelingsmogclijkhedell, zij
verp:lllperdcn o!1l(h'tr zij geen beroep mochren uiroefenen en dus geen middelen van besraan Jlleer hadden; ze moesten uit her zichr verdwijnen vanwege de
angst voor verspreiding. De sra~H rastte zelfs de burgerrechten V;lIl de besmer
verklaarden aan. De besluiren h<ldden niet alleen betrekking op de
H;1\1senp:Hiënren. Er waren ook consequenries voor degenen die Jller de
'aangerasren' o!1lgingen en zich nier aan de regels hielden, waaronder familieleden en doktoren. Ik zal hier wat voorbeelden geven. Allereerst de publiciuic
van 7 seprember 1830:
Arr. 5 Alle personen welke in den staM van vrijheid verkeeren, en dle mer
de ziekte der Melaatsheid uf besmettelijke elefantiasis rnogrell zijn of worden aangedaan, worden onder de strengsre vcrpligring gebragt, 0111 zich
van alle Tllcnschclijke samenleving af te zonderen, zoodanig, dar zij zidl
buiren alle gemeenschap met anderen zullen behooren te srellen en, het
nier geoorloofd zal zijn, zich buiren hunne woning te begeven; zullende de
Ouders of Voogden gehouden zijn om zoodanige afzondering te doen hcwerkstelligen La.v. hun minde rjarigen of pllpi][en~ alsmede de hoofdbewoners van eenig gebouw omtrenr de zoodanigen, die bij hen l1logren
inwonen, of op enige wijze gehuisvesr zijn, en ZlIlks op straffe eener boete
V<ln rweehonderd gulden tegen dezelve, wanneer Illogr bevonden worden,
dar de Ouders en voogden, of wel de hoofdbewoners van eenig gehouw,
Maria Them€n-Sllggers

De maatschappel ijke aspecten van lepra

WILLENS en WETENS mogten hebben meegewerkt, om de bij dit ,mikei
bcvolene afzondering re ontduiken, of illusoir te maken.
Art. 6 Elk in den sta at va n vrij heid ve rk eerend persoon, hoezeer met de
ziekte der MELAATSHEID of besmettelijke ELEPHA NT1ASIS aangedaan,
ni ettemin buiten zijne woning mogr begeven, en zich di en volgens, hetzij
bij nacht of dag, op de openbare straten en wege n van deze stad en kol on ie
mogt verwonen, za l op zodanige wijze, a ls nader bij Arr. 2 1 za l worden

gezegd, kunnen worden aangehouden, en onderwo rpen aa n het wetteliik
onderzoe k, waarvan hierna in Art 11 za l worden gespro ken.

Art. 7 Elk in den staat van vrijheid verkeerend persoon, di e bij zooda ni g
onderzoe k ll10gr worden verklaard besmet re zijn, za l ter beschikking va n
het Koloni aa l Gouvernement word en geste ld, en zonder onderscheid va n
sta nd , jaren of sekse zonder, van Gouvernementswegen, en zon der een igen
vorm va n proces, met den meeste spoed worden opgezonden naar het
Etablissement Batavia, teneind e aldaar re ver blij ven, totdat van deszelfs
volkomene genezing zal zijn geb leken.
Wie zich dus buiten de eige n woning begaf wachtte het laatste oordeel; in die
jaren was er van genezing helemaa l geen sprake. Slechts ee n zeer klein decl
van de personen di e aan de tubercul euze vorm van lepra leden genazen spontaall.

Publica ti e van 1845 No. 13
Art. 1. Het wordt voo r zoo veel noodig, nader, en ten ernstigste aan Vrije
Personen, behebt met de ziekre der Mel aatshei d, ver boden, o m zich in
za men leving te mengen , of in het openbaar te vertoonen. Zij di e dir gebod
overtreden, zullen door de Po licie worden aangehouden en vervoerd naar
het da arvoor bestemd of nader te bestemmen lokaal, tor dat zi j kunnen
overgebragr worden na ar het lepreuzen Etablissement.
Art.2. De opgenoemde personen zull en geen patent op hun na am moge n
bekomen tor het uitoefe nen van een igen handel nering of bedrijf. Evenmin
zullen zi j ee nige o pen bare ambten, curatelen of voogden over minderja ri ge n mogen waarnemen noch zaa kgelastigde van an dere n zijn.
Art.3. Z ij die eene van de voorgaande categorieën verkeeren en verdacht
worden van te lijd en aa n de ziekte der Melaats heid, zullen op nader te
bepalen wijze, zich moeten vervoegen voor de Co mmissie van Onderzoek
naar de ziekte der Mel aats heid, teneinde volgens de voorschriften voor de
commissie te worden onderzocht.
Volgens deze artikelen wa ren de lepralijders volkomen rechreloos; zij werden
verwijderd uit de sa menl eving en zouden geen ouderlijk gezag meer over hun
kinderen kunn en uitoefenen.
leder die hui sves ting verleent aan- of de Înwoning in zijn hui s of op aa nhori gheid daa rva n gedoogt of toelaat, Y~lI1 eenen vrij en persoon, za l verp ligt
zi jn daarvan onmiddellijk uiterlijk binnen vier en twintig uren, aan het
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Iloofd der I'olirie k('nn i ~ re geven, op verheurre ee ner gt'ldhoerc va n tweehonde rd guld en. Deze kenn isgeving aa n her Hoofd dc: r J>ol irit· z;ll , voo r
I.OOVCl" de hewonC:fsva n de Di visien en de Dis rricten Ni( keri e en eo roni e
berrefr, door dl' (ut>schenkol11sr vall de Burge r Kapirei ns t' l1 LanddroMcn
Inoeren gt'sc hi cden

DE LEPRACOMMISSIE EN HET LEPRABESLUIT
In 1929, wanneer er inmiddels drie leprozerieën hes taan el1 Bara vi:l :lli ang is
upge heve n, wo rd t afgekondigd her Koninklijk Bes/uit 1!tI Il 4 Sept('mher 1929
1l1111ll1wr 32, inzake bestrijding /fan lepra of melaatsheid in SUrill(llJIe. Hier
g~la r :1:111 vooraf ee n grondige srudie van diverse aspecren. DL' gestichtl'n voor
Icpr.:1 parii.:'nreJl krijgen duidt'lijkc voorsc hrifren t'n voo rw:lardcll war hyg iëne
en toezicht berreft. De vermoedelij ke lepralijder mag zich ook th ui:, laten onderzoe ken, de patiënt Ill;:lg het bnd alleen met toes remming en onder voo rwaarden V:111 dl' Gouve rn eur verlaren, de zieken kunnen zic h kosteloos bren
onderzoeken door iemrll1d van de lepracolTIlnissie, 1l1;:l:1f zijn niet ve rpli cht
zich re bren hehand elen.
De lepracommissie, die personen besmer ve rklaarde, kon deze, :} Is ze in ht,t
openhaa r we rden a:1I1gerroffen mct behulp va n de polirie cn in de di ~t ricren
via dc districrsconlmissaris naar ee n inrichting voor leprell zen 'doen opzenden'.
Geneeskundigen h:ldden de plicht 0111 bij omdekking van lepra bij een persoon, deze onmiddellijk door re geven aan de commissie met ver melding V:ln
<ll1e persoonsgegevens rol in derails, op straffe va n een gelclboete va n vij fhonderd guld en. Als hij binJlen twee jaar nogmaal s de overtreding begi ng, kon hij
ten hoogste een fl1.:1 and in hechten is worden genomen of ('(' 11 geldboete van ten
hoogste dui ze nd gulden krij gen. In di e dage n was da t een heel fo rtuin . Ma ar
oo k kon niemand in een IcpTa ~ inric hring worden opgenolllen of daaruit Ontslagen zonda dc vereiste verk lar ing va ll de Icpracornmissic, op st raffe v:1I1
hechrenis van ten hoogste veertien d;:lgen of eell geldboete V;:ln ten hoogste
vijfhonderd gulden voor degene wiens schuld her was dar de opname of her
ve rtrek zo nd er de bescheiden geschiedde. Dat kon de dokrer zij n, l11aar ook dc
inric hting of dl' <1llllnenaar van de poli tie.
Ter opsporing V;ln de overr redingen van dir besluit konden dl' politie, de geneeskundi g in spec reur, dc genees heer, her ve rpl ege nd personeel en de lede n van de
lepracol1ll11issie zich te :1l1el1 rijd e roegan g verschaffen ror de ' bijzo ndere eigendoTll men al d311 nier bebouwd '. Ze mochten dat ni er rege n de wil V<ln de
bewoner doen dan op vertoon van een schriftelijke last: V~Ul de Procureurgeneraal in Par~lIl1 ar ibo of V<lll de Di srri ctscolllmissaris V:lll het distri ct. Van
dit binne mrcdcli moest eell proces verbaa l worden opgem3;:lkt, d:1t binnen
drie ma:11 vie r el1 twintig ure n 3;:l 1l de betrokkene wiens woning binnengetreden was, ove rhandi gd moes t worden. Hoewel het ,-lhsolllut ni er geoo rloofd
was 0111 lepralijders in hun woning aan re houden, we rd va.:1k post gev~lt n:lbij
de woningen V311 deze zieken 0111 op ee n momenr re loeren, W3MOp dezen zich
evell ove r de drempel van her hu is begaven. Dat gebe urd e vee lal door polirie·
Ill:lnnell in burger.
Volgens her Leprabesluit 1929 besliste de Lepracommissie in barsr(' installtii..' in

welke inri chtin g de pariënt kon worden opgenomen. Indi en moge lijk werd wel
mer diens wens rekening ge houden. Het Leprabesluit / 929 onderging in 1930,
1937 en 1939 enkele wijzingen, die echter geenszi ns betekenden dar de mensen
mind er geïso lee rd of niet meer verstoten werden. De gesp rekken mer mensen

di e volgens dit besluit werden benaderd en behandeld spreken boekdelen. De
Leprawet is trouwens nog steeds niet uit her wetboek van Suriname gesc hrapt.

TERUGKEER VAN EX-PATIËNTEN IN DE MAATSCHAPPIJ
Na de Tweede Were ldoorlog werden effect ieve medicijnen uitgevonden voor
de bestrijding van lepra. Deze med icijn en werden na verloo p van tijd door de
overheid binnen her bereik van de meeste leprapatiënren geh ra cht. Na genezen verklaard te ziin mochten de ex- Hanse npatiënte n terug naa r huis, familie
en maatschappij.
De overheid had echter ni et op zo'n sne ll e en massale genezing gerekend. Er
was dus ook niet vo ldoende gedacht aan opvang voor de ge nezen verk laa rden. Enkelen vonden onderdak bi j familie. Dege nen die gee n familie hadd cn
werden zwervers. Zij die erg verminkt waren hadden extra verzorging nodi g.
Dit probleem kon ni et in alle gev all en worden aangepa kt door de familie.
De ex- Hansenpati ënren werden bespot door de maatsc happ ij en voor hen was
er geen werkge legenhe id. In die tijd omstond de Di enst Werk versc haffin g. De
ex- Hansenpati ëntcn werden te werk geste ld om g~achten en begra afpla atsen
van wied re ontdoen . Degenen die verminkt waren moesten ho uwers aan de
handen vastbinden en op de knieën werk en. De reacti e van een groor deel van
de gemeenschap was spot. In een plaatse lijk avondb lad werd ze lfs gesuggeree rd dat het schandelijk was om de ex~ Han senpa ri ënten zo te zien en dar het
niet bevorderlijk was voor toerisme. Er werd geen rekening ge hou den met de
al zo gekwetste gevoelens van de ex- Hansenpariënrcn.

HET ONTSTAAN VAN DE ESTHER STICHTING
In het begin va n de jaren vijftig was Wim Bos Verschuur teken lera ar, politicus
en parlementslid. H ij werd geconfronteerd met het ve rha a l van een exHansenpatiënt die nier te werk gesteld kon worden vanwege zijn handi cap.
Deze ex- Hansenpati ënt, Leo Rec haards, was ge rrouwd met Esth er Pass. Wim
Bos Versc huur zette ca mpagn es op touw, hi eld redevoe rin gen over de situati e
van de ex- Hansenpati ënten. Hij betrok de media ook erbij . Bos Verschuur
besefte dat de ex- Han senpati ënren verstoten werden door dc maatscha ppij en
deed een beroep op de mensli eve ndheid en de verantwoordelijkheid .... an de
samenlevin g, die hi erop grif ge lden beschikbaar ste ld e. Met het geld dat de
succesvolle inzamelingsactie in 195 \ opbracht werd het Estherfonds opgeze t
vernoemd na ar de echtgenote van Leo Rec haards.
Na de ove rweldigende successen va n de geJdinzamelingsacti e kon in \ 952 begonne n worden met de bouw van woningen. Op 13 deccmber J 953 werden de
eerste woningen op her Estherhof betrokken. In het begin waren cr slechts drie
verpleegsters en moesten de ex- Han senpatiënten zelf leve nsmid delen o phal en
van Lan sigron en verdelen in het ' wa chthui s'. Zij moesten zelf koken, terwijl
hun wasgoed werd afgeleverd en opgehaald bij Lands Weldadigheids Gesticht.
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Na de ople\'ering van de eers re woningen is gestadig doorgt'hollwd, totdat de
Estherhof hel b.r"ktcr krceg van een leefgemeenschap. Op dir momcnt :-.taan
cr 46 woningen in 23 panden De woningen zijn geschikr voor bewoning door
een of twee pt'rsollL' n. In dl' loop van dc jaren is cr een verbandbnwr hijgekomen. Vndcr ook een yc rzo rgingsccnrrulll mcr ziekenhoeg dat in de bchocftl'll
vOOr7iet lla;HJll:He dL' cliënrcn hulpbehoe . . ender worden. Ook cenrrale voorzieningen werden in de loop der jaren op de Est herhof gevesrigd.
Er zijn in rotaal nege n locaries van de Esther Sridning in Suriname oll(k'r
anJerT dl' .1ui i::lI1:1hof a:;1n de Ma)'straar ell wooneenheden re I.clydorp-Oosr
en -\'(!est, I.awur, Houttuin en Koewarasan. De woningen in voornoemdc wijken zijn gegroepeerd tussen de andere woonhuizeIl. De cliënten woncn d:l;lr
zelfstandig. In dl' Esrhnbof zijn alle voorzieningen :lanwczig om hulphehoevende ex- I lanse n di ënrcn goede zorg te kU1l11en biedcll . Op de Jndere locHies
v:ln Lil, E ~ ther Srid1ting hevinden zich bewoners di e minder hulpbehoevcnd
zijn en redelijk zelfsI3ndig kunnen wonen.
Dl' I :lm~h:.' jaren i~ voorlichting ovcr de ziekte van I-LUH.en intcnsid hegonnen.
Er zij n tegenwoordig campa gnes zoals 'Elke vlek i ~ el'n onderzoek w:13rd'.
~ \ en '\rn (Ii r hl'Slllt t worden krijgen nicr mecr rc doen mer 1l13msc happclijkc
isolarie en worLkn nier langer afgesc hrcven als lid van de samcnleving. Z ij
hl'bben dezelfde rec hren en kansen als iedere andere burger. De cx-H:lI1scn
di (; nren die al.., gevulg van ollwctcndhejd werden gesc huwd, kUlllll'n nu weer
wordcll o pgeIlomen in de maarschappij.

DE VERENIGING BEMACHA
Door nationale en internarionale ontwikke lingen hesf;l;lr cr rhall s l'cn \li~ie op
mensen 111er een handicap die gebaseerd is op llll'melHechren. Dl' cliënren voeldell zich hierdoor aangcsproken, omd:1T hun altijd hun rc(htl'n werden onrnornen si1llpehVl'g o111(bt ze ziek waren. Ze hebben zich gl'organiseerd in eell
cliënrenvt'rcJliging, Bl'J11ach:1, gelegaliseerd en erkend door dl' President van
Surin;ul1c. I iel woord Bemacha is eell samenrrekking van de dri e llalY1 Cn van
dc vroege re leprozerieën: Berhesda, Maielb. en Chatillon. De doclstellingen
vall de E~t h e r Stichtin~ 1.'11 l)em;1Cha lopen ni et veel uiteen en (' r is een ~ocde
sa menwerking. Tor op heden is de E.srher Stichring dL' enige in~telling mcr een
formele hewone r'\vcrel1i ging. Bemacha heefT zich in de ruim tien jaar v<ln haa r
he~ ta an krachtig ingl'ZCf voor verherering van het woon· en leefklimaat va n
de cx -H:lIIsL'n di ënren.

ZELFWERKZAAMHEID
De ex-HallSen diL'ruen hebben in dc loop der jaren ec n grOlL' variëteir aan
vaardigheden opgedaan in de inrichtingen waar zc hehben gezeren. S:H'f'lCn
met eell ver leden va n teleurstellingen hebben de bewoners al hun vaardigheden, ma:1r bovenal hun g,errlcenschapszin meegenomen na:lr onder andere de
Esther Stichring. Door middel van deze vaardigheden kond en zij zich handha vcn en rcsocÎ3liscren. Zo zijn her vlechten van anrieke en moderne SToeien,
naai - ('n hord uurwerk voor heelden van de vaardighcden die dl.' ex-Hansen
di(;nren hetjnen.
Mafia Themen·Sllgge rs
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Vanuit de Esther Stichtin g werd tezamen met Duirencliënrcn ook een orkest
gevormd. Dit orkest trad op bij feestelijke gelegenheden. Het optreden op een
oorlogsboot heeft zelfs een onde rscheiding opgeleverd voor de leden van~t
orkest. Een van ex-Hansen cliëmen (Hum bert Willems) heeft in 1993 een
muzikale show weggegeven tijdens een festiva l van gezamenlijke ouderverenigingen op de Nederlandse AmilJen.
De Esther Stich ting beschikt ook over een werkplaats. De motor tor dc opri chting vall deze werkplaats was Wijlen Hugo Sroc. Hugo Sroc had z.ich 011d<lnks zijn handicaps als gevolg vall de ziek te lepra naast het llleubcl rnaken en
houtbewerken ook bekwaamd in het restaureren van antiek meubilai r. Hi j
wist een klantenkring op te bouwen. Sroc droeg deze kennis over aan jongeren. Na ver loop va n tijd ontstond ee n echte lesgroep van kansarme jongeren.
Nu staat er een ec hte werkp laats die behalve met jeugdige ex-pa ri ënten ook
werkt met andere doelgroepen z.oals gedeti neerden die terug moeten naar de
nlJatsc happij, ex-drugsverslaafden en jonge ren met een verstandetijke handi ca p. Bovengenoemde voorbeelden zij n ni et alleen het bewijs van integ rati e na
een periode van isolatie, maar geve n er ook blijk van dat de cliënten van de
Est her Stichting iets terugdoen voo r de samenleving, d<H zij hun negatief toekom stbeeld hebben kunn en omzerren in ee n vee l meer positieve levenshouding. De naam ex-Hansen cliënten is de naam die zelf gekozen is door de
ex-lepral ijders. Deze benaming geeft aan dat men niet meer te doen heeft met
patiënten.

DE TOEKOMST VAN DE ESTHER STICHTING IN SURINAME
Het bestuur en dc cliënten van de Esther Stichting hebben in het kader van het
vijfenveertig jarig bestaan nagedacht over de erva ringen en over de toekomst
en deze geëva lueerd. Vroeger was de aanpak binnen de Esther Srichting geri cht op medische ve rzorging en werd minder gekeken na ar sociaal-maatsc happelijke omstandigheden. In de loop der jaren is deze veranderd. Vanwege de
vooruitgang in de medisc he wereld hoeven mensen door vroegtijdige ontdekking en effecti eve medische behandeling, geen handicaps over te hOLlden aa n
lepra. Her proces va n vroegtijdi ge ontdekking is mede het gevolg van de eerder ge noemde intensieve campagne "Elke vlek is een onde rzoek waard". Door
deze ontwikkeli ng is de doelgroep waarvoor de Esther Stichting is opgericht
langzaam aa n het verdwijn en. Het is echrer de bedoeling dar de gemeenschap
toch nog zal blijven profiteren van de ken nis en de ervaring van dc bijna viifrig
jaar oude stichtin g.
De Esther Stichting onderschrijft de visie van CAMROOD, de Caraïbische
koepelorganisatie voor de sector mensen met een handicap verwoord in de
'Blucprint, richtlijnen voor de eenentwintigste eeuw', ge baseerd op de Universele Ve rklaring va n de Rechten van de Mens. Uitgaande van de eigen zienswiize van de Stichting en van de vereniging Bemacha is dc participatie van de
cliënr in het ge heel van de Stichting optimaal. De Est her Stichting richt zich
confor m de doel stel lin g o p hulp aan ex-Koch (tubercu lose) en exHansenpa[iën[cn, maa r de gezien de aard van de doelgroep is zij zich ervan
hewust dat dc oorspronkelijke c1 iënrengroep zeer snel ve rgrijst en nu reeds
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kleiner wordr. Nicrtclllin propageert zij de Jctiviteiten die moeten resulteren
in de climinatie van lepra in de toekomst. De Stichting is pro-actie en zee r
toekomstgericht, zij is dan ook constanr hezig mer innovarie van de bestaande
werkvormcn, en met optil1l<-1lisatie en evaluatie. De Esther Stichting ontwikkelt nieuwe in iriatieven en za l binnen <-1fzienbare rijd een omschrijving geforIlluleerd hebben voor de nieuwe doelgroep waarop zij zic h in de toekomst zal
richten, uitga:1Jlcle van de behoefte die besta ar in de same nl ev in g.
Maria Themell-Sliggers is directeur jJal1 de VPSI hl Paramaribo /JoorheclI was
zij directcl/r vall de Esther Stichting.

Marja Themen-Shggers

De maatschappelijke IIspecten van lepra

l1li

• Cynthia Mc Leod

Leven met lepra

n de Surinaamse lircraruur wordt de ziekte lepra regelmatig genoemd,
maar er zijn maar weinig romans waar lepra een belangnjke rol in
het verhaal speelt. Albert I-Ielman heeft in een van zijn verhalen geschreven over een mooi e jonge Surinaamse vrouw die van Nederland naar
Suriname reisde. Naarmate het schip de tropen naderde, werd een eerst vage
vlek op haar gezich t duidelijker en bleef ze langer in haar hur, om tenslotte in
Paramaribo met een bedekt gezicht het schip te verlaten. In de roman Vaarwel
Merodia van Cynt hi a McLeod krijgt een van de verhaal figuren lepra ell moet
naar Baravia. Zijn verdr iet en dar van de familie geven de lezer een indruk van
de verschrikkingen van deze ziekte. In de prachtige historische rom an Ee11
V/ek op de Rug van J. van der Walle (1966 Amsterdam: Querido), in 200 1
opnieuw uitgegeven, wordt het verschijnsel lepra ni et alleen als ziekte beschreven, maar wordt lepra ook geb ruikt als symbool voor de Westerse maatschappij met slave rnij. Iedereen die sla ven heeft gehad, heeft de Vlek op de Rug!! In
beide romans is het is de rol van pater Petrus Donders, di e in dit verband het
meest indruk maakt. Dankelman schreef in 1982 ee n boek ove r het leven van
Petrus Donders, Peerke Donders. Schering en inslag van zijN leven, maar ook
in dir boek komt nier echr ror uiring hoe het leven met lepra voor een lepra
parient was.
Een poos geleden werd ik gebeld door de dermaroloog Henk Menke die mij
vroeg of ik het verhaal Verduistering van Staat van Herman Wekker kende.
Her komr voor in di ens verhalenbundel Patdines hemelvaart ( 1997). Dat was
volgens hem een zeer merkwaardig verhaal over lepra, waarvan ik zeke r kennis moest nemen. Het ging over een gezonde man die een relati e kreeg mer een
vrouw die lepra had en daardoor in een proces verw ikkeld raakre. Hij zou me
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dat opsturen. Voordat ik het verhaal over de post ontving, dachr ik dar her een
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dig' "erh;1'11 vond. De inhoud vaJl het verhaal is aldus: Inderdaad, CCJl gezonde
man mer ee n lieve vrouw krijgt een rcLHie met een vrouw met lepra. In die
rcl~Hie wordt ecn kind geboren d~lt door de vader en zijn wenige vruuw zeer
gewensr is. Hij laar het dan ook registreren als een wenig kind van hem en zijn
vrouw, wat eCll prOl"es tengevolgc heeft. Her loopt slecht .lf mer iedereen. De
vader krijgr ge"angenisstraf en ook zijn medeplichtige vrouw krijgt straf. Al
sne l blijken heiden besmet mer lepr;l en ook her kind krijgt de gev reesde ziekte,
nog voor zijn ('Neede levensja::tr. Nergens eeTl lichtpuntje in her verh"la l, iedereen gaat ren onder. Hoe meer ik over dir verhaalnad;1chr, hoe meet ik echrer
ging inzien dat dir verh:lal eigenlijk preóes de houding va n de Surina:lmse
samenleving in die rijd weergaf. Lepra was een vloek, een kilHIl. Wie hij deze
ziekte ging 'klersen', moest slachtoffer worden en ten onder gaan, want je
diende 31s gezond persoon ver weg uit de buurf van lepra te blijven. Dar had
de hoofdpersoun va n dit verhaal juist niet gedaan.
Her e r~sre, wat iemand kon overkomcll in SUrillJI1lC van voor 1950 wa~ dar
hij lepra kreeg. Voor iede re moeder is her ergsre war haar kan overkomen dar
h:1:1I' kind srerft, maar het allerergsre was nier dar her srierf, maar dar her lepra
kreeg. I.epra W;1S erger dan de dood. Iedereen weet dar de dood onvermijdelijk is voor iedereen, maar lepra was duidelijk nier voor iedereen. Men wisr
dat deze ziekre besmettelijk was, 111 aa I' waarom kregen sommige mensen wel
lepra en anderen niet. ])3T moesr ergens een oorzaak heblx'll en juist omdar
niemand precies kon aangeven wanneer nu wel en wanneer niet, ontstonden
allerlei vooroordelen . Men ging gelove n dar iem:1nd lepra kreeg, wanneer cr
ier~ mer zijn of hJ~lr familie of zijn voorgeslacht aan de hand was. Leprn, melaarshe id, /)0(1si, takm siki was een vloek, een kUJlIl, die op een familie rusrte
orndJt iern::lIld in her voorgesbcht iets vreselijks had gcdJan of misschien juist
iers had nageL:nen. In ieder geval had icmand dit over zich afgeroepen.
Men ging zelfs vertellen dat een kind lepra kon kriigen als iCllland over hem
heen stapte als hij bijvoorheeld op de grond kroop of sliep, (bt her eren van
bepaalde gerechren of vruchten je ziek kon maken. Zo zou schildp;\ddenvlecs
deze zie kre veroorzaken en de vruchr pOI1l111croOS. Dir laatste heeft gemaakt
d.lr cr in Suriname hijna geen enkele pommeroos boolll Jllecr groeit.
De SurinJamse salllenieving, gaat op een mooie en warme manier om met
stcrfgevallen. Zodra in ee n gezin iemand overlijdr, dan vult her huis zich mer
familie, mC'f vriendcn, buren die de gezinsleden hijstaan. Alles wordr voor her
gc,.in gedaan; er wordt eten gekookt. her huis wordr schoongemaakt, de gezin sleden mogen verdrietig zijn, ze mogen huilen, ze worden getroost en liefdevol opgevangen. Dit hlijft nog ecn hele poos zo tot minsrens een week na de
begrafenis. Maar zo meelcvend en warm als die gemeenschap is bij de dood,
zo afsrandelijk en koud en kil werd ze bij lepra. Opeens kW3111 niemand l1leer,
buurkinderen mochten ni er meer mer de kinderen spelen; je familie nalll nauwelijks noriri e vall je; bllren gingen zelfs verhuizen (zelf ken ik zo'n familie en
mij werd verteld dar het vanzelfsprekend was d;1r je ging verhuizen als bij je
buren lepra \'vas gccollstareerJ ). Het erg~ t t:: was missdüen nog wel dar de brllilte
mer niemand hierover kon pr~1ten want her onderwerp werd Jltijd vermeden.
In veel gev::dlen kon de lepralijder heel moeilijk acceptercn dar dit 11I.:m of haar
Cynlhia Mt;leod
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overkwam en bijna altijd werd verteld dat iemand anders hem of ha;H dit had
aangedaan. Zodra er ee n vlek op het lichaam verscheen, begon het angsrige
vermoeden en mensen deden van alles om die vlek re doen verdwijnen. Maar
wat als die vlek ni et verdween en als die ook nog ongevoelig bleek re zijn?
Heel vaak probeerde men dir te ontkennen; die vlek was [ulla , het was een
zonnevlek, een wijnvlek, een rijstvlek , trcef! Het kind had iets gegeren wat zijn
rreef of de treef van zijn vader was! Lepra kreeg je immers ni er zomaar.
Deze ziekte veroorzaakte burenruzies, betekende het einde van relaries en van
vriendschappen, verscheurde families. Als bijvoorbeeld van twee zussen in
een familie her kind van de ene zus een vlek kreeg wat later lepra bleek te zijn,

dan kon dat volgens de andere zus of de familie her gevolg zijn van her feir dar
ze een kind had gekregen van een man wiens familie die kunIJ had. Of missc hien had ze eigenlijk de man van een and ere vrouw afgepakt CIl had die
vrouw via ee n wisiman vergelding gezocht en op deze manier gevond en.
Al zodra iemand ee n vlek had waarvan de dokter vermoedde dat dit lepra was,
mocht degene di e 's uspect' was nier meer naar school, ni et naa r het werk, niet
in het openbaar verschijnen. En wa nn eer duidelijk was dat het werkelijk lepra
was, moest de patiënr naar de inrichting. De lepralijder had aangifteplicht;
ook al deed hij dat zelf niet, waren de gevolgen onvermijdelijk want dJn deed

de buurt of zijn collega dit wel en dan moest hij weg uir de samen leving.
Iedereen in Suriname was het meest bang van de inrichting; volgens de verhalen was het verblijf daar erge r dan de hel; afzichtelijke wezens met weggerotte
vingers en renen die zomaar afvie len; afsc huwelijke gezichre n omdar Ileus en
oren waren weggerot en een voorrdurende stank. En iedereen wist dat her
voor eeuwig was, want er bestond geen genezing voor lepra. De lepralijder
had geen toekomst, had slech ts ee n vrese lijk leven in het vooruitzicht.
Kunt ti zich voorstel/en hoe verschrikkelijk het voor ee n moeder was om haar
kind naar deze hel te sruren? Wanneer het duidelijk was dar het lepra was en
dus onvermijdelijk, kon een gezin besluiten 0111 het kind zelf te verzorge n en
volkomen afgesc heiden te houden van de buitenwereld, maar dar berekende
wel dar de andere kinderen in het gezin niet meer in hetzelfde huis mochten
wonen. In zo' n si tuatie moest een moeder dus kiezen tussen ha<1r kinderen.
Voor wie zou ze zorge n, voor her zieke kind of voor de gezonde kinderen,
want di e moch ten dan niet meer thuiskomen en ook de ouders mochten niet
op openbare plaatsen verschijnen. En wat gebe urde er als een moeder ziek
werd? Dan werd zij naar ee n inrichting gestuurd en wist zij dat ze haar kindereil nooit meer zou ter ugzien. Als een vader ziek werd, wist hij dat zijn gezin
gee n inkomsten meer had, waM socia le voorzieningen waren er nier.
Lepra maakte geen onderscheid tussen arm en rijk, maar diegenen die niet
arm waren, hadden de mogelijkheid om te kiezen. Zo vertelde zuster An, wier
familie niet arm was, dat haar ouders een huisje voor haar lieren bouwen aan
de rand van de stad en een oude vrouw in dienst namen om voor haar re
zorgen, men zij op zeventienjarige leeftijd een vlek had en dus suspecr was en
niet meer thui s mocht wonen. Zi j, zuster An dus, was zeer gelovig en kreeg
dikwijls bezoek van de monseigneur die haar vroeg om wch naar de inrichting
te gaan en daar nuttig bezig te zijn en de meisjes les te geven. 'Dar was de hel '
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zei ZUSTer All, die constJnrc vraag van de monseigneur, zij wilde wel toegeven
a~1I1 dit verzoek omdat "lf':. zeer gelovig was ell nog sTeeds is ell haar ziekre
eigenlijk zag als een lorsbesremming. Maar ze wisr dar ze haar ouders
onnoemlijk veel leed zou aandoen door naar de inrichting, dat verschrikkelijke oord re gaan. Tenslotte is ze gega;Hl en eigenlijk viel het mee. Ze ging
lesgeven, wat haar niet in dank werd afgenomen . De kinderen in de inrichting
fungeerden als de handen en de voeten van de oudere vrouwen die door de
ziekte nauwelijks nog hand en en voeten hadden. Ze kamden haren, deden
kleine werkjes enzovoorts. Toen zuster An kwam en les begon re geven, waren
de meisjes overdag bij ha~tr en de vrOuwen voelden d;n gemis. Zuster An was
de boosdoener en werd iedere dag door een horde vrouwen uitgescholden.
Kunt u zich voorste llen wat het was voor jongemannen van ee n jaar of rwinrig, in de bloei van hun leven, mer plannen voor de toekomst, vast en zeker
wel verliefd op een leuk meisje en dan opeens te horen dar je lepra hebt en
naar de inrichting moet. Je gi ng naar de hel, naar een eeuwigdurende geVJngenis 0111 nooit meer rer ug te komen. En waarom? Had je iers Jllis(ban? Nee!
\X!aarom dan dit vreselijke lor. Behalve de voortdurendc aanblik van degenen
die er erger aan roe waren dan jijzelf en de wetenschap d~lt dit stadiulll jou
ook te wacllten stond, was ook de vervclinJ!. ondr~uglijk. \Vanr er gebeurde
niets en ruzies en vechtpa rtij en waren een welkome onderbreking van de
d,lgelijksc sleur,
N~nuurl ijk probeerden vooral jonge mannen dikwijls te vluchten, maar W~lar
heen? Als je in de stad kWellll, zou men je weer aangeven en wie zou met je
willen omgaan? Toch deden ze het soms. In Groor-Ch:uillon hadden een pa'H
jongemannen een fiets weten te bemachtigen. \Xhmneer ze hij voorbeeld wisren
dat het de verjaardag W:IS van een vriend in de stad , dan zWOlllmen ze dc rivier
over IllCt die (iets en gi ngen 's avonds sriekcm naar die vriend waar hcr feestje
was. Op het erf sto nd en ze in een donker hockje om er zodoende toch enigsz.ins bij re zijn. Men deed alsof Illen ze nier zag, lllaJr ze kregen van Jlle kanren
wat toegestopt en af en roe kwam iemand wel met ze pnnen. Als ze na het
feesr, midden in de nacht bij hlln eigen huis aanklopten, zal hUil moeder ze
wel hebben binnen ge laten; maar hoe erg ze het ook vond , de volgende (bg
moest ze hen terugsturen, w,lnt anders zou de buurt haar aangeven. De inrichring WJS erger dan de gevangenis; bezoek van de familie mochr wel, eens of
tweemaal per maand, maar he r bezoek moest op afstand blijven en mochr de
pariënr nooit aanraken,
In de inrichring zelf konden ook relaties ontsraan CI1 er werden kinderen geboren. Maar deze kinderen werden direct na de geboorte weggehaald en aan de
bmilie gegev'en. In het bock over Petru s Donders beschrijft Dankelman hoc
de parer zelf de kinderen moesr gaan weghalen en hoe een man mer zijn kind
en een groot mes het bos invluchrre mer dc bedoeling het kind re doden; want
liever dar enige dat hcm levensvre ugde gaf doden dan het weg te geven.
Het leven voor een lepra patiënr moer werkelijk een hel op aarde zijn geweesr
en ik denk dat in ve le families men verdriet heeft gehad maar toch ook een
gevoel va n verl idning wanneer een patiënt door de dood bevrijd werd. Het is
in Suriname dan ook als een grote zegen ervaren dar cr omsrreeks 1953 ee n
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geneesmiddel regen Icpr3 gevonden werd. Eerst konoPIl alleen de rijken het
betalen, maar al gauw kwam het beschikbaar voor iedere pariënr. Een grote
angst werd weggenomen uit de Surinaamse samenleving. In de jaren zestig,
toen veel patiënten genezen konden worden verklaard, begon het Bureau
Openbare Gezondheidszorg met de grootscheepse actie 'Elke v/ek is een onderzoek waard' om zo iedere Surinamer bewust te maken van het feit dar
lepra geen afschuwwekkende ziekte meer hoefde tc zij n, als men er vanaf het
begin bij was en direct medicij nen innam. Zo we rd de gemeenschap alert gemaakt op vlekken wat werkelijk een goed resultaat heeft gehad. De een na de
an dere leprozerie kon sluiten en de groep p3tiënren met verminkingen werd
steeds kl eine r. Hoewel de ziek te nu genezen kan worden en veel vooroordelen
gelukkig verdwenen zijn, hehben de vroegere lepra-patiënten her nog steeds
moeilijk omdat velen nu rot de groep gehandicapren hehoren, maar ze hoeven
gelukkig niet meer afgezonderd te zijn en staan midden in de samenlevin g. Zij
zelf willen ook heel bewust in de samenleving bezig zijn. Wij Surinamers besc houwen het genees middel tegen lepra als een van de belangrijkste verworvenheden van de medische \vetenschap en zijn zeer erkentelijk hiervoor.
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Het levensverhaal van Humbert Willems
OPSTAND IN DE LEPROZERIE GROOT-CHATILLON

e genezen lep rapariënt HUlllbert Willems lier in november 2002 zijn
persoonlijke levensverhaal integraal op digiral video v:1stleggen. De
zwaar beschadigde en blinde \Xlillems is een beroemdheid in SuriIlJme, intcrnariona:11 gedecoreerd voor zijn inzer en hulp :1;ln lorgenOTen. Zijn
sturende rol rij(\('ns de opsrand van leprapariënten in de leprozerie GroOTCharillon leidde ro r een keerpunt: alle pariënten kregen na de 'rebellie' VJn
overheidswege grmis een nieuw medicijn roegediend, waardoor ze 113 verloop
van tijd ,11k 460 konden terugkeren in de ITlaatschappij. Voor de ops tand
waren pJtiënren gedoemd langzaam af te takelen, met de meest afschrikwek kende verminkingen. WilJems zelf verbleef achttien jaar in de inrichring, die
nu overwoekerd is door het rropenbos, en zelfs de srenen rrap van de direcrie
verbergt, een van de weinige rastbare restanten. Her ondersraande artikel is
ee n integraal en letterlijk uitgewerkr fragmcnt IJit het gcsproken levensverhaal, een bijzonder stukje 'orJI history'.

I

Dl

" In 1948 hadden wij in Time, een Amerikaans tijdschrift. een artikel gelezen
over her nieuwste middel regen lepra. Daarvoor hadden wij ontzettend veel
interesse. We hebben het gelezen en aangeboden aan de geneesheer-directeur
van Groor-Chatillo11 (J.B.Kaffiludi,). En hij las het en hij zei: 'Als her waar is
wat hie r staar, is een wonder gebeurd. En ik wil meer weren wat waar is,
daarom ga ik die medicijn laren komen en drie mensen afzonderen, drie men sen in het derde stadium van dc ziekte, die er heel erg aan roe warell, die ga ik
uirzoeken, en die ga ik apnrr zetten, en dan ga ik die mensen met die medicijn
be handelen'. Hij wilde de waarheid weten. Hij had het gelezen, l11"lar was nog
niet overtu igd. War daar geschreven srond, in dat boek, ging al zijn ve rwachtingen re boven.
Dus hij heeft her medicijn laren kornen, heefr drie mensen geselecteerd en is
begonnen Iller de behandeling. Een van mijn mensen uit het orkest van GrootJan Bom

Hellevensverhalll van Hu mben Willems

Afbeelding 1
Striptekenaar Jan Kruis
portret-teerde Humbert
Willems tot tweemaal toe voor
zijn huis in de Esther Stichting.
Ook tekende Kruis Willems
tijdens een spontaan concert
dat hij met twee medebewoners gaf, waarbij hijzelf
de solopartij op de mondharmonica speelde. Op GrootChatillon leidde Willems
indertijd een volledig orkest

Chatillon was cr bij, een saxofon ist. Omdat zijn lippen waren aangetast, kon
hij niet meer blazen. En: zienderoge n genaze n ze. Elke dag zag je ze een stukje
beter worden. De vlekken, de bulten, die gingen genezen. En tocn zagen we,
na drie maanden, dat deze mensen zo ver waren dat deze man zij n instrument
weer kon bespelen, en dat de andere n weer kon voetballen. Dat we zeiden:
'Hee, dat medicijn is verdraaid goed, man'. En hij, de dokter in zijn ent housiasme, zei: 'Ik wil jllllie allemaal behandelen, ten zij jullie dat medicijn zelf
kunnen aanschaffen, want je ziet het resultaat'. En de patiënten waarvan de
ouders bemiddeld waren, kochten die medicijn. En de dokter behandelde ook
die mensen. En ook zij werden genezen. Niet helemaal, maar zienderogen
gi ngen zij vooruit. Je zag het. Dus, er kwam tocn een soort revolutie.
Het medicijn heene Proml l, het was een injectie die regelrecht in de bloedvaten
werd toeged iend. Het vervelende erva n was: bij sommige mensen kon iede bloedvaten moeilijk vinden. Ze moesten die bloedvat hebben, dus ze prikten een paar
keren, soms zes, zeve n keren, voordat ze er terecht waren gekomen.
Goed. De mensen kochten die medicijn, ze werden behandeld. Maar, de mensen die niet konden kopen, die bleven ach teruit gaan. Dus dat bracht een
beetje, je kan nier eens zeggen jaloezie, dat bracht een beetje ontevredenheid.
Want als die medicijn er is, dan moet de over heid daarvoor zorgen. Dar was
ons standp unt. En we gingen vergaderen. En staande die vergade ring zijn we
her eens geworden, hebben we consensus bereikr. We zij n overeengekomen:
zeg, lui ster, ach r mobiele patiënten worden aangewezen. Nu! Patiënten zonder wonden, pariënren die nog porig zijn, stevig zijn, die gaan naar Paramaribo.
Vandaag nog. En: zij moeten al deze dingen vertellen aan de redacteuren van
de versc hillende dagbladen . Vanavond nog.
En de jongens zij n ve rtrokken. Zi j zijn om half zes met een korjaal de Suriname rivier overgestoken en da ar moesten zij aa n wal gaa n en dan te voet, 35
kilometer naar Paramaribo Jopen. Want je kon toen geen bus pakken. Een bus
pakken berekende dar de chauffeur een risico neemt, want onderweg had je
police-stations. Als ze een seintje kregen dar er patiënren op weg waren naar
Paramaribo, gaan ze die a uto 's stoppen en wordr er beslag ge legd op je wagen
en die wordr dan dri e weken in quarantaine gezer. Die moest gedesinfecteerd
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had die man geen broodwinning. Dus dar is het juist.

Je moest

die weg re voer "fleggen. En die weg is re voer afgeicgd. En die jongens hebben

hUil missie volbral"ht. Zijn naar de redacteuren geweest en hebben hun zegje
gceban. En het kwam met vette koppen in dc kram re sr3an. Het was zo
belangrijk voor dc redacteuren, cbr ze besloten hebben: dit zenen wc vanavond nog in cic kram .

Goed. En verder zijn ze gegJ31l naaf Statenleden. Als je wist waar ze W0011 dCIl, ging je ze wakker schudden, 's nachts. En als ze wakker werden, deed je
ook daar je zegje. Dar en dar en dar gebeurt nu op Groor-Charil1011, want we
zijn nu weggelopen om nllcs te komen verre llen in de stad, en wc worden
morgenochtend met de Jmbulance van 's Lands hospitaal weer te ru ggeb ra cht.
We hebben allcs cerlijk gezegd, toch? En de volgende uchrend stonden ze prompt
vour de deur van 's Lands hospitaal, en ze hebbcn zich aangegeven daar, en ze
zijn ook teruggebracht naar Groor-Charillon.
Maar, inrussen heeft mcn relefonisch contacr gemaakr mer Groor-Chatillon,
0111 kond te geven d~lt acht patiënren de inrichting heimelijk hadden ve rlMen
ell llU aan de terugreis naar huis waren begonnen. En, thuis aangekomen,
werden ze opgewacht door de geneesheer-directeur. De boot WélS al uitgevaren
0111 ze via de rivier wecr thuis te brengen. En ze werden regelrecht gebracht
naar de gevangenis. W3nt je had d[l3r eell gevangen is. Als je in ovcrrreding
was, tegen de regels van Groor-Charillon, dan werd je in de gevangenis opgcsloren. \Xlas her crg, dan kreeg je brood en water. Was het een kleine overrreding, dan werd je gewoon opgesloten voor een pa[lr dagen.
Maar roen de Illassa dit ding hoorde, wat cr gebeurd was met deze jungens,
werd gezegd: '\Xlij hebben deze jongens gestuurd naar de stad, wij hebben ze
opdracht gegeven war ze Illoeren, en ze hebben hun missie vo lbracht'. En ze
gingen naar de geneesheer-directeur, en ze vroegen onmiddel lijk e
invrijheidsstclling van die acht jongens. Hij zei: ' Ik heh er alle begrip VOOf,
heel veel begrip, maar ik heb een baas boven mij, dat is de inspecteur van
Volksgezondheid, dus ik moet eersr horen war hij zegt. Als hij zegt: je mag ze
in vrijheid stellen, dan doe ik dar onmiddellijk. Maar, als hij zegt: nee, je moet
ze voorlop ig opsluiten, dan moer ik dar ook doen. Anders ver lies ik mijn baan'.

Afbeelding 2
Humbert Willems met zijn
onafscheidelijke hond Blackie
voor zijn huis op de Esther
Stichting, waar hij sinds 1955

woont, twee iaar na de
opening. Hij was toen
43 jaar oud en is dus geboren
in 1912.
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Afbeelding 3
Willems werd langzaam blind toen er
nog geen werkzame medicijnen
tegen lepra waren, waardoor de
bacterie in zijn lichaam kon
voortwoekeren. Hij verloor door
wonden en infecties ook zijn vingers.
tenen en er moest zelfs een been
worden geamputeerd.

\'Vij hebben gezegd: 'Ook wij hebben begrip voor jullie, maar wanneer kun nen wij weer komen om antwoord te krijgen op onze eis?' Hij ze i: 'Ove r twee
uurtjes, kom dan maar terug.' En over twee uUTtjes zijn we geweest en kregen
wc te horen: 'De directeur is nier ter plaatse. De dirccreur is ergens in
Paramaribo'. Wat is gebeurd? De inspecteur van Volksgezondheid, heeft gezegd tegen de geneesheer-directeur: 'Nier over de telefoon, deze zaak wil ik

hier in Paramaribo behandelen dus

ti

dient Ilaar Paramaribo te komen'.

Dus toen we ginge n en hoorden: de directeur is nict ter plaatse, zeiden we:
'VerdulIie, die man heeft ons voor dc gek gehouden' . Wat doen wc dan? Er
rest ons niets anders, dan die gevangenis open te breken. Nou, ze zijn thuis
gcg~lan, zijn met bijlen, globaals, werktuigen en meer teruggekomen en ze
hebben de gevangenis opengebroken. En, ze hebben die mensen bevrijd. Er
ging toen een telefoontje, snel, Ilaar de stad: 'De patiënten van Groor-Charillon
zijn in opstand. Ze hebben de gevangenis opengebroken en dc gevangenen
zijn bev rijd '.
Ik \,,'3S al blind, we hebben her openbreken overgelaten aan die sterke re jongens. Maar ik was zo'n beetje organisator achter de sc hermen. Ik heb er zelf er
niet aan meegedaan, maar ik gaf ze de backing. Ik zei: 'Dat moer gebe uren'.
De opstand werd doorgeseind en snel had je hier op Groo(-Chatillon de redacteuren van de verschillende dagbladen, je had de inspecteur van Volksgezondheid, je had de commissaris, je had de districtscommissaris, je had iemand
van her gerechtshof, de rech rer was ook meegekomen en twinrig gewapende
politie-agenten om de rebellie neer te slaan . Ja? Nou. Dus de heren kwamen
naar Groot-Chatillon en ze begonnen met: 'We willen de leider hebben van
wat allemaal hier gebeurr.' Toen hebben wc gf'7.cgd: 'Nou kijk, we hebbe n
geen leider, wc zijn allemaal lijd ers. Lijd ers met een lange ij. leiders met ee-ic
hebben we niet'.
-'Maar ik wil mer jullie praten'.
-Nou goed, dat mag.
En wc gingen naar de recrearie-zaal. Toen zijn we a ~lI1 her praten gegaan mer
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de notabelen die uit de srad ~ekolllen waren, om re le~gcn: 'Die hdc ding is
een storm in eCIl glas warer, geen rehellie'. Dus d,lf hehhell wc I.C duidelijk
gelll.lakr. dal cr nib aan de h:1l1d is. In ieder geval: dc rcdner kW:llll weil ,lall
ht,[ woord cn hij zeg!: ' Ik vind geen enkele ~chllld, ik heb alle hcWip vuor wat
er hier geheurd i~, niemand wordr opgcslorcn, iederecn g,l;1{ ru stig n.lar hui ....
nok de mensen dic lijn opgesloten'. Verder heeft de in"'pcl'teur van Volksgezondheid ge.;;proken. namens Volksgezondheid. Ze gevcll ons de gar:1IlfÎe
dat hinnl'n drie weken de medicijn zal worden overgevlogen 1l.1;lr Surin;ulle,
en alle patiihnen wllen dan kosteloos behandeld \\'ordCIl. En lij die de medi cijnen hadden bcra:lld, krijgl!11 hun geld tt'rug. En wc gingl!n rustig naar huis.
In afw~1('hring V;ln dl' rlledicijnen. En de medicijnen zijn gekomen en de men sen zijn hehandeld. En wekelijks konden tientallen pmiëllfC'll als gelll'ZCn terugkeren in dl! gCl..ollck samenleving.
Du:. wen de medicijnen cr niet w:1rCll, was her k'ven hard . .Ic kreeg ft' horen:
'Je g.l:U dl' hOl'llws1l1ettl'n, voor jou geen rot'kolll ... r l1l(:l'r. je zir hier de resr V.lll

Afbeelding 4
Anders dan bij de leprozerie Batavia, waar pater 'Peerke' Donders de 'melaatsen'
verzorg de, is van de leprozerie Groot·Chatillon weinig meer over dan wat ruïnes.
De wegen en huizen zijn sinds de sluiting in 1973 volledig overwoekerd door het
tropen bos. Voor een rondleiding door ex-bewoner Mijnals waren kapmessen
nodig om een begaanbaar pad te hakken. Hier steken Mijnals en Jan Kruis bij laag
water de kreek over waar nog wat houten resten herinneren aan de brug die het
woongedeelte van de leprapatiënten scheidde van de staf. Vanaf de Suriname
rivier is Groot-ehatillon nog het beste te vinden door na de U-bocht tegenover de
bauxiet-industrie Iwaar een elektriciteitsmast de oever markeert!, op de
linkeroever goed uit te kijken naar enkele koningspalmen, die nog net boven de
wildernis uitsteken. De palmen verwijzen naar de oude bestrate weg, die leidde
naar een stenen trap, waar de directie aan wal kwam.
J an Bom

Het levensveIhaai ~.n Humbert Willems

ie leven.' Er gebeurden rare dingen, want de patiënten die de wanhoop nabij
waren, die het nier meer zagen zirren, hebben zelfmoord gepleegd. Tal van hen
zijn in de rivier gesprongen en de verdrinkingsdood gestorven. Weer anderen
gaven de voorkeur aan de strop.
Dat was het leven toen in de inrichting. Kwamen de medicijnen, toen gebeurden deze rare dingen niet meer. De mensen geneze n en mochten terugkeren in
de maatschappij. Zo is het gebeurd."
jOl/ntalist jall

80111 (/956) is hoofdredactel/r val/ het tijdschrift P+ People
Planet Profil en zet zich sinds twil1tig jaar il1 voor de leprabestrijding. Bom
verricht journalistiek-productiol1eel werk voor jan Kruis, die zich oll/wikkelt
als de bekendste senior van Nederland, die zich 11a het officieel afsluiten van
zijn werkzaam leven inzet voor een Goed Doel. Het levensverhaal van Hubert

Wil/ems werd door Bom op verzoek van de WHO vastgelegd,

;'1

het bijzonder

door de Universiteit l!an Oxford waar wereldwijd de vele lepra-archieven
worden geiiwenlariseerd, die vaak uit wat ambtelijke verslagen en registers
bestaan, maar slechts zelden uit herinneringen van leprapatiënten uit de eerste

hal/d. De research officer van dit ILA Clobal Project on the History of Leprosy
is dr. jo Robertson. In P+ zal waarschijnlijk in het zomernll1'nmer van 2003
een voorpublicatie van het nieuwe stripverhaal van jan Kruis verschijne1l. Internet: LUww.p-pllls.lll. e-mail: editor@lJ-plus.nl

Jan Kruis en de <Eendagsmoeders' van Suriname
Op straat iJl Paramaribo werd hij dagelijks herkend, en niet alleen Voll1wege
zijn rugtasje met Rode Kater. Suriname blijkt jan, jans en de Kinderen goed te
kennen, uit Libelle en de stripalbums. Striptekenaar jan Kruis had daar ni et
op gerekend en zucht onder de psychische last dat hij er ineens honderdduizenden lezers bij weet, zowel in Suriname als in Nederland, die hem op dc
vingers zu llen tikken wanneer zijn siruatieschetsen of Surinaamse gesprekken
niet naar behoren zijn opgetekend.
Kruis bezocht in november 2002 Surin ame voor twee weken, dit op verzoek
van de Leprastichting, voor wie hij al ee rd er een stripalbum maakte: Jan, .l ans
en de Kinderen in Mozambique. Met zijn fototoestel, schets- èn aantekeningenbock reisde hij twee weken met een del egatie va n in totaal vier mensen door
het land 0111 indrukken op te doen. Een synopsis had hij nog niet in her hoofd,
wel een dramatisch gegeve n. Tijdens de voorbereidingsperiode was in een gesprek met dermatoloog Henk Menke uit Rotterdam, hoofddocent Wim Hoogbergen van de Universiteir van Utrecht en zij n studente Annemarieke Blom, de
hartverscheurende scheiding tussen moeders met lepra en hun pasgeboren
babies ter sp rak e gekomen. Krui s wilde in ieder geval een vaJl deze <eendagsmoeders' spreken , om uit de eerste hand re horen welke psychische wonden
deze overheidsmaatregel had geslagen. Tot op de dag van vandaag bleek de
pijn \'oort te duren, want veel van de moeders leven nog, evenals hun kinderen, die in de stad opgroeiden bij famil ie of pleegouders. Soms zagen de kindc050 Tijdschrift voor Surlnamlstiek 2003.1

rl'n pas op Lcs jarige leeftijd hun hiologisl" he moeder voor her ecrSI n:rug, als
die op Groot-Chatillon woonde, een zil'kt· Cll gev~larliike Illev rouw
aan de andere kanr va ll de brug, W<1<U zij als kind besliM ni cr overheen mochfen lopell. Hun eerSte herinnering was dus hef zwaaien n~lar een mevrouw,
vanachrer eell hek. Kru is vond dri e van deze moeders, dit.· de rekl.:naar hun
k venscrv aringcll opellh~lrrig vertelden, een mev rouw zel fs in hef bijzijn van
h:l :1r zoon, dil, rocv.llligop ziekenbezoek was in her Fsrherhof, waar I.ij woonr,
z()~lls vele ('x- hewo ners V:lll Groor-Charillon.
\Xfclk c vc rr~lling deze gesprekken mer de moeders in her ni euwe stripalbum
zulll'll krijgt'!), is op dir moment, zo korr n ~l eh: reis van Kruis, nog nier mer
zekerheid re zegge n. Ze ker is wcl d~H hij in zijn nieuwe werk fi ctie met sociale
realireir mengt, ell dar ecn van dc 'cendagsl11oeders' l'e n crllei:llc rol in het
verhaal zal ga:lll vervullen.
Voor Surin<1l11e1icfhcbbers zullen er ook ral van andere becld!:11 zi jn om van te
genie ren. Krui s weerstond de knetterende zon en wandelde lITl'n bng door
Paramaribo, voer in een korj ... al ue Surinameri vier op, kapre zich een weg
naar J e resra nrcll va n Groot-Chnri lloll , bezocht ook de oud -Ieprozt'ri e va n
pater 'Pec rke' Donders, en vloog naar een mijnwerk ersdorpje 0111 ook daar
wn t co\t:ur loca le op te doen. Her stripboek za l uirsluitend hij de I.eprasrichting
ve rkrijgba ... r zijn De Leprasrichting hoopr onder meer met dl.' opbrengst van
her strip ... lbuTll ee n grOO t l1<1tionaal onderzoek naar Icpra in Suriname rc kunIlen ondersteunen, ook in de uithoeken van her bnd en ook ond er nieuwe
bevotkingsg roepen als Urazilianen, die nog nauwelijks in (onran staan l11er de
reguli erl' gezondheidszorg in Suriname. Leprasrit- hring Amsrerdam, Postbus
95005, 1090 HA Amsterdam, tel. 020-5950500, internet:
www.lcprastichrin\; .nl, e~ll1ai I: c.olsrhoorn@leprastjchring.n l

l'ell 'rallfc'

Jan Bom

Hel leYflnswelhaal VI" Humbel1 Willems
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J. MW. Schalkwijk, Hindoestaanse zending 1901-2001 , Paramaribo: Theo l ogisc~
Seminarie der EBGS 2001. ISBN 99914 678 0 7, 70 pp.
Ei nd 200 I vierde de Hindoestaanse Zending van de Evangelische Broedergemeente te Suriname (EBGS) haar eeuwfeesr. Ter gelegenheid daarvan verzorgde ds. Jan M.W. Schalkwijk een jubileumboek onder de titel
Hindoestaanse Zending J 901-2001. Het was hoog rijd, want het was inmiddels al mee r dan 65 jaar geleden dat er een samenvattende geschiedenis over
de zending onder de Hindosranen in Suriname is verschene n. Dit bock werd
tevens de laatste grote publicatie van Jan Schalkwijk, omdat hij op 6 juni
2002 is overleden. Jan Schalkwijk was als groot kenner en kerkhistoricus zeer
gekwalificeerd, temeer omdat hij zelf vanaf 1952 zijn hele leven bij dc
Hindoestaanse Zending betrokken is geweest. Het enige minpunr zou kunnen
zijn dat hij juist daardoor te weinig afstand heeft tot het onderwerp van zi jn
boek.
Het boek begint met een inleiding en vertelt daarna in 5 hoofdstukken de
geschieden is van de protestantse zending onder de HÎndostanen in Suriname.
Een heel enkele keer wijd t de schrijver ook enkele alinea's aan de roomskatholieke missie. Hoofdstuk 7 over de ontwikkelingen onder de christenHindostanen in Nederland. Het achtste hoofdstuk geeft iets van een analyse
en het negende en laatste hoofdstuk staat stil bij de roekomsr. Leuk is dat
Schalkwijk na bijna ieder hoofdstuk het verhaal vertelr van een persoon die
in de pe riode va n her voorafgaande hoofdstuk een prominente rol heeft
gespeeld.
Al vOO r 1873, he t jaar waarin de eerste Hindostaanse conractarbeiders in
Paramaribo voet aan wa l zetten, waren enkele Hindosta nen lid geworden van
de broedergemeente. Dit waren Hindostanen die als conrracrarbeider in BritsGuyana waren gekomen en daar in contact gekomen waren mer zendelinge n
van de EBGS. In 1870 werd in Coronie de eerste Hindostaan gedoopt. Enkele
jaren later werden nog meer Hindosta nen gedoopt. De Hi ndostaanse christenen stu itten op twee problemen. Het eerste was dat ze in eigen Hindostaanse
kring in een isolement terecht kwamen, het tweede da t ze in de broedergemeente nauwelijks mensen ontmoetten die bekend waren met hun taal en
cultuur. De broedergemeente was in die tijd een creoolse gemeenschap. In
1895 begon de leiding van de EBGS op zoek naar een protestantse zendingsorganisatie die bercid was het zendingswerk onder de Hindosrancn in Suri 050 Tijdschrift voor Surinamistiek 2003.1

op zich re nemen. Het lukte educr niet een Le lldin~sgelloorsc hap te
vinden d.H bereid was deze t<lak op zich te nemen. DI:' hrocdl'rl!,cmccntc hcgreep dat i'ij deze raak zelf op zich moest nemen. Om die reden stelde zij
enkele \..' hristcll-l lindoswnen uit Indi3 <lan om het werk onder hun volksgeno[en op 7i,,:11 te nemen.
In 1898 besloOT de Algemene Zendingsconferelltic van de EBCS aan de
Wereld-Synodt.· VJn de Hcrnhurter Broeder-Un iteit van I H99 voor te stellen
om eCIl :lparrc Hindoestaanse Zending op te richten. De W'ereld-Synodc ging
accoord en in 1901 vnscheen ds . .J.Th. \'Venzel als eerste ze nJclin~ voor de
1-li11dostallcn in Suriname. Hij had in Europa Hindi C11 Urdu geleerd.
Nog in datzelfde jaar stichrte \'(Ienzel in Paramaribo de eerste Hindosfa;ulsc
gemeente van de EBGS. Deze relde 16 pe rsonen. In 1902 wordt de eerstc
Hindosm:1 nse zendingspost gekocht aan de Gravenstraat, waar in 1904 hel
eerste vergadcrlok ,131 wordt gebouwd, in 1908 gevolgd donr de S(x'sa nlJtjaarkerk. Ondertussen is in 1905 aan de Annieslraat de cerste
Hindostaan se zendingsschool van de broedergclllecnt~ geopend. In 1906 arriveert een twcedc zendingspredikJnr voor de Hindosrancn , C.l VogI. I lij
richtte zich voora l op de districtcn. In 19 14 wordt de taak va n Vogt o"t'rgcnomen door de Deen P.M. I.egt·ne. Hij sricht de zendingspost Alkmaar in
COllllllcwijne, waar hij enige tijd bter het kinderhuis Soek" Dbtllll1l houwde
bedoeld voor Hindosra anse weeskinderen. Met zijn komst r~wkr ook de
Deense I.utbersk MisSlOllS r'orcJlillg (l.MF - lutherse ze ndingsvereniging) betrokken bij het zendingswerk onder de Hindosrallell, en dan met name hij het
werk in Alkmaar. In die ttid breidr her zendingswerk onder dl' Hindostallen
zich geki{klijk a:lIluit. Van belang is dat er vanaf her begin ook Hindosraanse
medewerkers als hulpkracht of evangel ist actief waren. De Europeancn g:wen
leiding zowel op her gdlicd V;l11 de theologie als op dar van het lllan:lgClllenr
en verzorgden het ondenvijs.
De pc:riodc van de Tweede Wereldoorlog \,./as moeilijk, omdat toen ecn aantal
ervaren krachren door repatriëring, pension~ring of overlijden aan de
Hindoest:1:1 llse Zc ndingolltvielen. JVlaar na de oorlog werd melnicuwe krach ten lIit Europa een nieuw begin gemaakr. In Paramariho werd het Soendar
Singh Inrerna.lt geopend en er waren nu 3 zending~prcdik;ll1tcn we rkzaam.
Ook het a.1I1t.11 gekwJlificeerde Hindosraallse medewerkers nam roe. Er kwa men nu ook \ \indostaallse onderwijzers. lil 1969 werd Johannes Ramharan als
eerste l-l indoMaan ror predikant bevestigd. In de loop van de jaren zevenrig
neemr het aantal Europese medewerkers echter af. De Deense medcwe rkers
blijven kOrHen, Jl1:1ar 1993 wordt besloten de Denen re laren rep:1rriëren.
Ondertusse n was mer Je uittochr van Surinamers in de j:l1"en zeventig de helft
van dl' Hindostaanse leden van de broedergemeente na;]r Nederland vertrokken. Dat maakte her noodzakelijk dar cr in Nedr rbnd eell <;t rUC1"Ullf 111o('<;r
worden opgezet or11 te voorkome n dat deze Hindostanen in een vacuüm
terecht zouden komen. Daarom we rd in 1972 de Hindoestaan se Christelijke
\'(!erkgrncp in Nederland gevormd.
In Surin:llllc betekende deze omwikkeling een vermindering V<lll de Illogelijk heden. Andere. minder geschoolde mensen, llloesren raken op zich nemen die
1l .11llè
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vroeger door beter ge kwalifi ceerde krachten werden gedaa n. Op kleinere
scha.:l:J ging de Hindoestaanse Zending ec hter verder. Ondertussen groeiden
buiten de EBGS nieuwe Hindosraanse kerken. Dar waren pinkstergemeenten
mer namen als de Christ Gospel Church (christelijke kerk van her e~'angcJie)
en de zogenaamde Shekina- gemeenten. Shekil1a is een Hehreeuws woord dar
duidt op de aanwezig heid van God zelf.
Het boek is een jubileurnboek. Het gevolg daarvan is dar de schrijver de neigi ng heeft 0111 iedereen re noemen die iets heeft gedaan, ook al is dat voor de

voortgang van het verhaal nier altij d relevant. Niemand mag echter worden
overgeslagen. Achterin staar bovendien een lij st mer de namen en de activiteiten van alle personen die in de Hindoestaanse Zending een officiële fUilCtje
hadden. De auteur noemt ook alle echtgenotes. In het buitenland in zendingsdienst gaan werken vraagt immers ook dat de partner zich volledig voor het
werk wil inzetten. Bovendi en namen de ec htgenotes noga! war raken op zich.
Het weerspiegelr de waardering van Schalkwijk voor het vele dat zij deden.
Toch vraag ik me af of her nu in de 21ste eeuw nog zo gedaa n zou worden.
Her ademt iets van vrouwenemancipatie, maar dan uit de beginrijd toen men
net begon in te zien hoeveel door vrouwe n werd gedaan, ook door de 'vrouwen van'. Ik weet niet of dat nu door de moderne 'vrouwen van' zo zou worden gewaardee rd. Wonderlijk genoeg gebru ikt de aureur voor de Hindi - en
Sarn::imi-woordcn niet de officiële spelling van het Sarnárni en evenmin de
officiële wetenschappelijke rransscriptie. Schalkwijk heeft een eigen transscriptie. Eén voorbeeld: hij onderstreepr de lange a, waar de officiële Sarnámispelling op deze klinker een accent égu heeft. In de wetenschappelijke spel ling
wordr eell srreep boven de lange a gezet.
Hoofdstuk 8 geeft een begin van analyse, Illaar schiet re kort. Zo wordr bijvoorbeeld niet uitgelegd waarom de Deense lurherse zendingsve ren iging hij
het werk van de Hindoestaanse Zending berrokkcll is ge raakr en waarom zij
in 1993 is gestopt. Dat de aureur misschien te dicht op het werk betrokken
was, blijkt hieruir dar er niets wordt vermeld over zij n verschi l va n inzicht met
de ee rste Hindostaa nse predikant Joh annes Rambaran over de verhoud ing
van het christelijk geloof met hindoeïsme en islam. Rambara n dacht daar ruimer over dan Schalkwijk. De afloop van dat conflict, waardoor Rambaran
met grote moeilijkheden te kampen kreeg, doet in Hindostaans-christelijke
kring nog altijd pijn. Ook her waarom van het volge ns Scha lkwijk relat~:f
kleine aanta l Hindoestaanse christene n ten opzichte van Guyana en T rinicfad
wordt maar zeer rerloops geduid. Daar was ongetwijfeld meer over te zeggen
geweest.
Toch kan ik dit boekje van harre aanbevelen. Het geeft veel infurmatie, ze r al/es
war Suriname betrefr op een rij . Maar het doet ook verlangen naar een boek
waarin de ontwikkelingen van de prorestantse zending in Trinidad, Guyana en
Suriname in ee n breder verband worden gezer en vervolgens aan een gedegen
analyse worden onderworpen. Bekend is dar Schalkwijk dar boek graag had
willen schrijven, mJar dar hij helaas niet in staar was dat plan uir re voeren.

Freek L. Bakker
050 Tijdschnft voor Surinam lstlek 2003.1

Joop Vernoolj (red.I, Libi naga bribi: enkele aanzenen tot Surinaamse theologie,
Nijmegen: Nijmeegs Instituut voor Missiologie 2002. ISBN 90 8062 0386, 94 pp.,
prijs € 10,00.

D1..·ze bundd artikelell verscheen in juni 2002. Her is een fecl,rhundd vour
Hein Eersel, die loWei in Surinallle als in Nederland zeer actief en betrokken
is geweest bij dc rooms-katholieke kerk. Redacteur van dl' bundel is JooP
G. Vernooij, die SlIrin;1me verlaten heeft en sinds novemher 200 1 werkzaam
is aan het Nijmeegs Instituut voor Missiologie.
De bundel telt ~lchr artikelen. De eerste vijf gaan over het thcl1lil, cic batsTc
drie zijn korte rapportages van de situaties Surin:Clalllse christenen in Nederland. Daarvan gaan dc b~HSte twee over de rooms-katholieke Surinamers in
Nederland, tenvijl één artikel h;:lIldeit over de situaTil' v:m de christcn-Chinezen dil' uit SUrin;l11lC naar Nederland zijn gekomcn. De auteurs VJn de twee
artikelen o\'er de Surinaamse rool11s-karhu lieken in Nederland wijzen cr op
dar bij her dichttrekken van de vliegtuigdeur bijn.l alrijd ook de dl'ur n::l;\f dl'
kerk is dichtgelrokken, hoewel de Sur inaamse rooms -karholieken die: in
Nedcr!.lIld wOllen verh::llell vene llen waarin heel duidelijk een positieve
beleving v;tn de kerk in Suriname n::lar vo ren komt. Bij de Chinezengemecnte
geldt d::lr zij zichzelf in her algemeen na twce generaties overbodig maken, zo
ook de Chinese gemeenre met een EBG-::lchtergrond. [n 1994 werd del.e
opgeheven.
Her bebngrijksre deel van de hundel wordt echter gevormd door dl' eerste
vijf artikelen. Her eerSte arrikel, V/licht en Il'eg /la.lr Vrijla/ld - "A glll(' /ld
Fri/.:ol/(/re" van de hand van JooP Vernooij, is een soort inleiding. Hij wijsr cr
op (bt ook de weg naar Nederland ee n weg is op zoek 11:1,11" de vrijheid , weg
uit de armoedl' en ;]fhankeli ikheid van Suriname, Daarmee is dc reis !laar
Nederland ('cn vooffzetting van WJ[ gebeurde in de periode van de slavernij.
Altijd waren de slaven op zoek Il::lar vrijheid, naar Friko/ldre. Da r, zo s(hrijfr
Vcrnouij, is een h:lnteerh::l::lr theologisch uitg::lllgspunr en een Bijhels rhel1l::l.
\11 her volgende ::lrrikel wijst de aureur, Sigi \'\Iolf, er op daf her wooru winti
wind of geest berekent en d::larol1l heel goed te vergelijken is mer het beWip
geest in dl' Bijbel. Dar geldt in het bijzonder hel Hebreeuwse woord roeüc",
dar l1leesr:d mer geest wordt verraa ld. Dat zou vol~l'ns \X/olf berer vcrt::la ld
kunnen wordelllllet kracht. 'De rheologische kern van her roc::lch woordhl'cld
is J::lt her menselijk best::lan V::11l binnenuit door Gods scheppende al:tiviteir
wordt gedr.lgcn', meldt de auteur, Bovendien worden in dl' rintelen van de
tflin/i-religie dikwijls teksten en liederen uit de christelijke kerken gebruikt.
Vooral hepa::llde liederen uir de Evangelische Broedergemeenre zijn geliefd. [n
de Il1inti-religie wordr veel waarde gehecht aan de invloed V::ln de voorvade ren
als bemiddebars tllssen God en mensen. Binnen deze gcloofsconcc pren wordt
Jezus volgens Wolf gezien ::l Is voorvader vall de chrisrenen, als dc srichter V::ln
dc hele menselijke orde, Zo toont de sch rijver aan d~H cle winti-religie veel
elementen bevat die gehruikt kunnen worden om te komen rot een lok::lal
Surinaams theologisch concepr. Het is nodig d::lr de SurillJ.::l1l1SC christenen
een virJ::lI, kriTisch en creatief denken over de geloofsinhoud omwikkelen die,
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gecom binee rd Iller ee n va n binnenuit verstaan van de vele culturen van SlIri *
name, Surinamers helpt hun geloof en hun identi teit te vc r~terken.
In het derdc artikel pleit Duncan R. \Xlielzen ervoor het evangelie te omdoen
van zijn j oodse en Grieks*Rol1lcinse verpakking en het ve rvolgens te plaatsen
binnen de eigen Surinaamse contcksr, gek leed in een Suri naams gewaad. Hi j
illustreert dit aan de hand van war gebeurt rijdens dc dede 050, de nachtwake
a~1.I1 de vooravond van de begrafenis. Maar anders dan joop Vernooij, die hier
ook aandac ht aan heeft geschonken, richr Wielzen zich niet op de liederen die
bij die gelegenheid worden gezongen, maar op de inholld en de betekenis van
de rituclen. Een belangrijk elemenr is dat er een glas water en een brandende
kaars voor de afbeclding VaJl de overledene wordt geplaatsr. Er worden herin*
neringe n aan de dode opgehaald en Anansi verhalen verteld. Midden in de
na cht worden alle lichten gedoofd . Alleen de kaars blijft branden . Ondertus*
se n zingen de aanwezigen her lied 't Is 11IMdemachl.
In 1997 heeft de rooms*katholieke kerk van Suriname een document over de
visie van de gelovige op leven en dood aan de orde komt. Daarna wordt hierin
een riru eel gepresenreerd waarin deze kerk wil aansluiten bij de gewoonren
binnen de Afro-Surinaamse cultuur. Maar dat geldt alleen hetgeen plaatsvindt
voor de begrafenis en hetgeen zich daarna afspeelt: de avondwake en de bij*
eenkol11sten zes weken en een jaar na de begrafcnis. Oe begrafenis zelf blijft
een Latijnse ritus.
Ook de vierde bijdrage geschreven door Milron A. George ri cht zich op de
rituelen. Hij wil de ruimte die er in de rool11s*katholieke bestaat om naast de
sacramenten zogenaamde sacramenta lia in re voeren. Deze sacralllentalia dra*
gen een lokaal en eve ntueel slechts een tijdelijk brakter en helpen de gelovige
zijn geloof te beleven binnen de leefwereld van de Afro Surinaamse cu ltuur.
George ontwikkelt daarna een rool11s*katholieke vorm van eell kratafra. ee n
ritueel waarin de eigen kra. her eige n spiritueel principe van de mens, gunsri g
wordt gestemd en wordt versterkt.
Her vijfde artikel is van de hand va n Silvio Sergio Scarolini. De auteur komt
daarin rot dezelfde opvatting als Sigi Wolf in de tweede bijdrage van deze
bundel. Het zou d:larom meer voor de hand gelegen hebben wanneer dit arti*
kei voor dat van Sigi Wolf was geplaatst. Na een analyse va n de Hebreeuwse
tekst van ee n passage uit de Bijbel (Ezech iël 37: 1*14 ), ecn ve rtal ing va n deze
tekst in het Nederlands en twee verta linge n in het Sranan komt de sch rijver
rot de conclusie dat verta lers de llIillti-bijkbnk van bepaJlde Hebree uwse
woorden eerder als een ve rrijkin g dan als een probleem kunnen beschouwen.
Daarnaast wijst hij er op dat de profeet voor de erva rin g dat de geest van God
bezit va n hem neemt, deze lfde bewoordingen gebruikt als een informant in
winti als deze inrrance is. Merkwaardig genoeg schrijft Scarolini dit echter
aan de hand van een Bijbelfragmcl1t dat daar niet over handelt. In Ezechiël
37: 1*14 wordt namelijk verteld hoe de God ziin Icvensgeest inbrengt in de
dode botten van het volk Israël. Alge mcen wordt de inhoud vall dit fragment
beschouwd als een profetie waarin God zijn vo lk belooft dat hij her aan her
einde van de ballingschap in Babylonië nieuw leven w l inblazen en zal laren
terugleren naar j er uzalem.
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Het is t.:en hoeiend e bundel, 11133r hi j stamr du idelijk ui t de rool11s-k<ltholieke
hoek. Er zijn ook protcsr<lnrsc rh eologen in Surinamc, di e zic h hiermee hehhen hCl.ig ~~hO lldc l1 , o.a. J.F. Jon es mer zijn !\.wakoe ell Cbristus en H.S.
Za muël wa nneer hij sc hrijft ove r Johannes King. Her ZOl' de bundel berer
hehhen ge maak l wannee r ee n van hen gelegenheid had ge krege n 0111 een re:lCtic Ie s( hrij ve n. Opvallend is de grmc aand ac ht voor nieuwe riruel en. Dar is in
dc sfeer van dc EBG anders. Een minpunr is d;.u het Sranan meesral ni et wurdr
verra ald. Dar l11~lakt de bundel minder roegank el ijk voor ni er-Surinamers,
terwi jl de problcrtlMi ck wa,1I" het hi er over gaar ook speel r in andere regio's
v;1I1 on ze wereld.
I;reek 1.. /laH er

Pearl Gerding, Op weg naar grotere hoogten: Een geschiedenis van een kerk.
200 iaar Evangelisch Lutherse kerk in Suriname 1741 -2001 , Paramaribo:
Evangelisch l utherse Kerk in Suriname 2002. 217 pp.

Dominee Pc~tr l Gcrd ing va n de Evangelisc h Lurh erse Kerk in Suriname heefr
rer gelege nh eid va n her 260-jarig besraan van haar kerk ee n gcs( hiedcnis V<ln
di e kerk ge puhliceerd. Bij de rwee grote branden begi n nege nriende ee uw aan
de \Xla rerka nr is hel kerk ge bouw mer toehehoren ve rbrand. Dar 11Klakt een
reco nstrucrie va n her ve rl eden ex rra moeilijk. Mer het wei ni ge dar ove r is
ge hleve n, lll a ~1T ook met gebruik va n de orale rradiri es heeft Pcarl Ge rdin g cr
een inreress<l nre tl' rug blik vall gemaakr. Her meesr op va llend e is dat de
puhlicatie vo lledi g \weemli g is. Op de bove nsre helft van dc pagina sraar de
Nederlandsl' ell op de ondersre helft de Engelse. Dat geldt ook voor de ill usrrati es en ond ersc hriften.
Gerdin g begint mer eell uireenzetting over her Lurherse geda chtengoed uirl opend op een sa menvarring va n wat Gerdin g noemr her zwan lutheran isme in
Suriname ontsraan na 1741 toen enk ele lutheran en van Surin:unc v:ln de
Geoc tro}'('erd e Sociëreit ve rlof krege n een gemee nre te s{idlten. Het gaat dan
om de interne za ken va n de kerk: de riren (doop, <l vo ndmaal , eredi ensr, beli jdenis en gez<l nge n), de predikanten ui r Nederland en sinds de laatsre rijd van
eigen hodem, dl' surin:uniserin g van de lurherse gemee nte, de Structuur daarvan en ha ,lf del:cnrralis<l ti c. Onder her kopje Algemeen Kerkelijk \'(Ierk
komen de weze nzorg, de dia conie, het tehuis voor de o uden van da ge n, her
beg rafenis fonds Vrede en Arbeid en renslotre het pastoraal werk, her kerk blad, cle traininge n en de roeru srin gsc urslissen. De publicatie bevat ee n uitgebreid ve rh aal ove r wat in het kopje genoemd wordt De Functionele Groepen.
Bedoeld zijn de collectanten, het kerkkoor, de zondagsschool , Onze Kr;ln",
Odirh, Door Wi llen Kun nen, Lurherse jongeren, Alles Door Oefcnen, de padvinderij , de gczin sdi ensrcoll1llli ssie, de Task f orce, Dorcas, dc ges prekskr ing,
de M:tarren I. urhcr Vereni ging, Evangelisc h Lurherse Vrouwen Vereniging,
Belhlchem Hroth crs in Chri st en de Soos. De gebouwen, aa n de Warerkant, de
Bcrhichelllkcrk, de Pau luskerk, maar ook de pree kstoel. her orgel, de zirpla(]t~
FlBCBnsiBS

sen, de verlichting, de kerkklok worden onder de loupe genomen, evena ls de
rel atie tot de andere christelijke kerken (de oecumene ) en de financiële positi e
van de kerk mer aan het ei nd nog aandacht voor de Luth erse \Vereld Federatie

en her notenapparaat met lireraruurlij st. Alles wordt behoorlijk gedetailleerd
beschreven en uitgerafeld en bovendien verduidelijk t door een groot aantal
(meestal goed gereproduceerde) illustraties.

Gerding is vooral bezig geweest een algemeen overzicht te geven mer sa illanrc
gegevens (bi jvoorbeeld over de slaven van de lutherse kerk). Binnen zo'n kort

bestek is het onmogelijk 0111 alles uitgebreid re behandelen . Het geheel hesraat
du s uit goed toegankelijke fragmenten.
De behandeling van de actua liteit is natuurlijk moei lijk geweest, omdar naar
mjjn idee de enkele spanningen en bru ya die toch ook binnen de gemeenre
bestaan niet aan bod komen. Je denkt soms: en nu een boek over wat ni er
geschreven is. De titel van her boek heeft het bij voorbaat over een geschiedenis en dus ni et over de geschiedenis. Gerd ing is bescheiden, kent haar beperkingen en moge lijkheden. Ze zou bijvoorbeeld uitgebreid aan d ~1Cht hebben
kunnen geven aan de verschillen va n th eologie, de ontwikkeling van de rheologie en pastoraal in de lutherse kerk en het verschil tussen buitenlandse en
eigenl andse voo rga nge rs. Maar dat kunnen anderen doen.
Het is goed dat de lutherse kerk van Suriname aan onderzoek n:lar haar historie doer, zoals de broedergemeente, het katho liek bisdom en de hervormde
kerk doen en hopelijk ook de kl einere en ni euwere gemeentes of gemeensc happen. De christelijke en ande re geloofsgenoorschappen zijn prominenr
aanwezig in de samenl evi ng en onverbrekelijk met de historie van de kolonie
en de onafhankelijke staat verbonden. Daarom is deze publicatie een bijdrage
aan de ontwikkeling va n een correcte visie op rol en functie van religie uze
insrituties in Suri name.
In het voorwoord wordt gesteld dat de geschieden is van de kerk niet gemakkelijk is geweest en dat de ke rk er door vertrouwen op God 'steeds weer boven op kwam ' (p. 6). Dar is een goede, historische gedachte.

JooP Ven/ooi;

Cynthia McLeod en Carel de Haseth, Slavernij en de Memorie. Slaal en meester,
Schoorl: Uitgeverij Conserve, 2002. ISBN 90 5429 9159 1,184 pp .. prijs € 14,00.

Tussen de wereld van de ficti e en die van de wetenschap is slechts éénrichtingsve rkeer mogelijk. Schrijvers en di chters kunnen wetenschappelijke informatie in hun romans en gedichten verwerken, maar zodra de beoefenaren van
de wetenschap gebruik maken van verzonnen feiten, worden ze door hun vakbroeders niet meer serieus genomen. Die barrière russen <Dichtung' en
'Wahrheit' maakt het onmogelijk recht te doen aan het hier besproke n werk.
De au teurs hebben hun sporen verdie nd in de wereld van de fictie. Cynthia
McLeod heeft als geen ander met haar romans een beeld gegeven vJn de
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plam;lgewc reld in Suriname en Carel de Haserh is een van de meest bejubelde

literaten vall de Antillen . In deze bundel zijn van hun hand twee novellen
opgenomen, I\.o(i V~lI1 McLeod en Slaaf en meester van Dl' Haseth. Die komen
hier nict rer ~prakc, W~IIU ik ZOu hooguir kun nen controleren of dc ieirell uir
de/.e verhnlen enig verband houden mer de historische werkelijkheid en dat is
eCIl zinloze exercitie.
In de rest van mijn bespreking beperk ik mij tot dc eerSte 78 bladzijden,
waarin Cylllhia McLeod poogt 'cen makkelijk leesbaar bock' re: presenteren,
'wa;lrin duidelijk en helde r verteld werd wat shwernij en sl;\Vcnhalldd was
Isicl en war Nederlands aandecllsicJ daarin is geweesr'. Deze krakk(,l1likkigl~
zin is een goed voorreken van het niveau VJIl de vo lgende bladzijden. Als er
ie rs duidelijk en helder is aan dir deel van het boek, dan is her wcl dm de
aureur geen \vce t heeft van de recenre ontwikkelingen in de historiografie en
dar her cne ondoordachre oordeel na het andere op~chrijfl. De stel ligheid
waarmee McLeod uirspraken over de slavenh':lIldel ell slavernij doel, sr:lat in
schril conrr:lsr mei de uiterst selecrieve liter:lwurlijst ~lChre rin en de aandoenlijkt, medede ling, dm ze inzage heeft geh:ld in 'nrchicfsrukkcn uir: Algcm C'c n
Rijksarchief IA R"I Den Haag Zeeuws archief Middelburg',

Die archiefstukken hebben blijkbaa r nier kunnen verhinderen tbt de schrijfster maar mer moei re afstand k:m nemen vall he r ge~chicdcnisbf.'dd W;1:1rmee
ze is opgegroeid.
Ik geef drie voorbeelden. McLt'od wijst cr mcr enige verhazing op dar in Suriname sbvenl1loeders bij verkoop nier vnJ1 hun kinderen werden g;cschcidcll,
zO:lls in her Zuiden van de v.s.. Zouden de NcderJ:lJ1ders dan toch hUIll:lner
zijn geweest dan ze 31tijd heefr gednchr? In de V.S. ging her bij verkopingen
echter meestal 0111 slaven, die te r plekke w;]re n geburen en in Surin:1me om
slaven lIi t Afrika. In d~H laatste geval kónden moeders en kinderen niet worden gescheiden 0111 de simpele reden dar zu lke fami liebanden :ll verbroken
\V:1r('11 vóórd :1f cic sl:.1ven in het handelstraject helandden (int door dl' Europc3JleJl werd hehee rst, zuigelingen uirgezonderd. Hel warcn dc Afrikaanse
handcbrcTl, dic geen boodschap h3dden a:lTl bmiliehandcn en dil' infonnatit,
zou een historische ronwn 111;1;1r nodeloos gecompliceerd maken.
VoortS m:l3kl dl' sduijfsrer opva llend veel melding V:lll het brandmerken van
de sl:lven. Dm gebeurde in Afrika, als de slaven :lan boord kwamen en hl'1
geheurde weer in Suriname, als de slaven op de plaIH3ge :lrrivc.:erdcn. Dar
laatsre W:lS hclel11:la l niet nodig, volgens Mc Leod, want de planters h3dden
kunnen volstaan met 'cen gek leurd linrje'. Blijkb;1:1r rr:l chrcn dl' Europeanen
opzerrelijk hun slaven zo veel mogelijk re verminken, want dat brandmerken
zou tor infecties leiden en zelfs tor de dood. Zulke passages maken her gebrek
aan hewijsplaarscn in dit boc k pijnlijk zic hrbaar, wam ik heb in geen v~1n de
journalen V:ln de sc hceps- el1 plantagea rrsen ook m3iH iers gevonden over de
dodelijke gevolgen van het bra ndmer ken. Bovendien hcb ik zo mijn twijfels of
mevrouw McLeod de Surinaamse planrers werkelijk te slim af is mer haar
linrje en ik wel'r vrijwel zeker dar de slavenhandeb ren en planrers iers anders
hadden bcebchr wanneer het bra ndmerken inderdaad zulke dra malische consequenties had als de schri jfster OIlS wil doen geloven. Vonden de slaven het
Recensies

brandnlerken vreemd? De schrijfster citeert een oud slavcnlicdjc, waaruit dat
zou blijken. Dat is blijkbaar voldoende voor een paar hartvcrscheurende passages in een roman. De historicus kan pas antwoord geven als hij het brandmerken heeft vergeleken met de Afrikaanse en Europese gewoonte om allej1i
tekens en permanente versieringen op het lichaam aan te brcngen.
Ten derde noem ik de passage, waarin de auteur beweert dat de slaven geen
loon ontvingen, ma ar all een 'een sobere maaltijd, twee maal per jaar een lap
stof en af en roe ee n beetje rum of wat tabak '. Gemakshalve vergeet mevrouw
McLeod de huisvesting, de medische verzorging en de opbrcngst van het vissen, het jagen en de kostgrondjes . Maar daar gaat het niet 0111 . De slaven
kregen geen geld en in een hi storische roman kan dat aanleiding zijn tot ongeremde verontwaardiging. Een wetenschappelijke studie dient er echter op te
wijzen dat het proletariaat in Europa wel met geld werd beloond en desondanks nict in staat was om daarm ee meer te kopen dan de slaven kregen.
Onverwacht komr de nuance waar ik zo naar haak roch nog te voorschijn als
McLeod de lijfstraffen opsomt die de slaven werden roegediend en die in onzc
ogen stuk voor stuk gruwelijk waren. Terecht wijst de a uteur erop, dat de
normen cn waarden in de zeventiende en achttiendc ecuw op dit punt sterk
afweken van die van vandaag en dar Europcanen deze vreselijke straffen ook
kregen opgelegd.
Ik zou nog veel mecr kritiek kunnen sp ui en, Illaar dar zou ten onrechte de
indruk wekken dat we hier met een serieuze wetenschappelijke publicatie te
maken hebben. McLeod heeft naam verworven mer haar historische romans
en de hier besproken passages bewijzen dat het werk van een romancier hemclsbreed verschilt van dat van een hi stor icus. Schoenmaker blijft bij je leest.
Ik hoop dat we in de toekomst nog een aantal fraaie romans ovcr de tempoe
doeloe van Suriname van de hand van mevrouw McLeod tegemoet kunnen
zien. Als tegenprestarie beloof ik met mijn hand op het hart dat ik nooit en re
nimm er een historische roman zal publiceren.

P.e. Emmer

Bea Vianen, Begra af mij in dit gruis, Paramaribo: Uitgeverij Okopipi 2002. ISBN
9991464085,73 pp.
Bea Vianen is natuurlijk vooral bekend door haar vijf romans Samami, hai
( 1969) Strafhok ( 197 J ), Ik eet, ik eet tot ik lIiet Illeer kali ( 1972), Het paradi;s
van Ormlje (1973) en Geen onderdelen (1979) die ze bij de Nederlandse uitgeverij Qucrido of De Bezige Bij publiceerde en waannec ze een van de aureurs werd die door de Surinaamse midd elbare scholicrcn het meest wordt
gelezen. Dar ze al in 1962 met poëzie debuteerde en vervolgens een aantal
dichrbundels publiceerde, bleef altijd op de achtergrond. Toch is het goed een
moment bij die poëzie st il te sraan. De meest receme door de Surinaamse
uitgeverij Okopipi gepubliceerde bundel Begraaf mij in dit gruis (2002) is
daartoe ee n goede gelegenheid.
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De ... rL'cd ... tL'nlgkt.'relldl' rhema's in her po(.;risch oeuvre va n Ika Vi.lI1ell zijn
jeugdcrvaringell in het geboorteland , reizen in Zuid -Amerika, Je Europöe
migr. uHcnerva ring L'1l her sc hrij fproces zelf. \\'ie de hu ndcl~ ;Khrcn:L'llvo l g(.'n ~
be:-.d HHlwr neem t L'e n toenemend vereellZ:l mingsproces W;la r.
Ik.l Vialll:n plaar ~tL' haar debuurbundel Cal/fal ( 196S) in eL'Tl Hindosr.la nse
[r.ulitie, maM je Zou kunllen zeggen dar in de hU IldeI in feire ee n sL'c ula riseringsprocc:s wordt verwoord waarbij deze tradirie wordr vervangen door her
posirid gel oof in her dichterscha p. Ca l/ta! is zo een bundel met hl'cl pCfsoo nlijh' ged ichten, w:l:lrin de identiteit ni et ontleend wordt aan de geboorregrond, als idenriteit va n ue ' navelstreng' maar als idemireir de 'navel', van her
h;trt: 'dir is hCl c rg~tc / zw ijgen, luisreren I terwijl her han I ontbreekr' ( I S).
Het doel V;111 de innerlijk e zuektodlt wordt in her gedi cht gevonden.
Liggend stilslc7tlll hij blijuende momellten ( 1974) ~raat vourn;lmel ijk in het
teken van dl' pl'rsoonlijke jeugdherinnering aan ee n roumse opvoeding, van
gL'voelens V~lIl ce1l7a:l 1l1heid en het zoe ken na ar contact. In drie delen vertelr ze
in her korr h;l;t r eige n leve nsgeschiede nis. De herinneringen aan het roOIllS brholicke inrcfIla ,1t en de srrenge regels da ar zijn ni er V3 1l de vrolijhrc. Vervolge ns i ~ er haar verbli jf en ha:H beschrij ving van ee n relari e.: in Nede rland.
Ten5.1oft e i"i cr de rerugkeer naaf haar geboortela nd Surinallle.
In ve rgelijking me.: r eautdl is deze rweede bundel veel minder poërisch en du s
ved prolaïscher, 100vel in besc hreve n onderwerpen met zijn gl'da chrell over
alledaags hedL'n .lb in stij l va n dich ten. Bea Vianens poëzil' ligr trouwe ns in het
alge meen in hef verlengde vall h a~H proza . De slorregcls 'snijd mij dan aard e,
snijd Illij I ik leef uit C mlclf zo ud en zo uir her romandebuur Sarmimi hili kun nen zijn , gedi chten als ' Oe refter' en ' Het lof' om er twcc te noe men uit Uggcm' stilstaan IJlï IJli;/lellde mumellten. zo uit de roman Ik eet. ik eet to t ik niet
meer kan, en gedic hten uit het l;latsre deel van de rweede hllndd verrone n veel
overeenkomst met dl.' thematiek van de roman Geen onderdele}/.
De derde bundel. OIJl'r de grens ( 1986 ), gaat op ni euw over haar jeugd in
Suriname, wa:lrna in her tweede deel reise rvar ingen in Zuid -Amerika worden
beschreven. De gedichren vor men een verbaal foro~alhull1 vol pl'r~uonlijke
impressie'ii. Toen na 1979 kennelijk de inspirarie en vor mkrachr voo r l'en
'grom genre' ;tI.!. de ronKIn was opged roogd beperk re I:k a Vianen 7ich ror hc: t
'k leine ge nrc' ;tls her gedicht. In de gedichten overheersen gcvoelc n ~ va n ,mg:-.t
en onrusr, va n dood va n fa milieleden, V,1I1 nostal gie naar ee n voorgoed ve rl oren jeugd ell eell geliefde. Dezc persoo nlijke preocc up:ltÎes worden vooral en
veelv uldig op hel sc hrijfproces berrokken, maar waaf Cmtal nog eindigde
mer her geloof in het sc hrij versc hap is dar nu nier mee r vanzelfsp rekend. Het
sc hrij ven is een gevecht geworden om wch nog eni g (omacr re bewerkstelligen, maar v;tak tevergeefs.
Ook in Op het laa/st krijgen we met z'n allen dOIl(/erop ( 19S9) speelr He<1
Vianen ee n spel van omhullen en verbergen mer haar leze r. Ze vc.:rbi ndt l'e n
gebeurtenis of een waa rn emin g met gedachteflarden van and ere rijden en
plaatsen, op een ironise rend relativere nde toon di e missc hi en als misogy n,
maar toch lieve r als getuige nd V:lll volstrekte vereenzaming gek3f:lkterisee rd
zo u kunncn wordcn. Bea Vianen heeft nergens rust kunnen vi nd en: '\\'Ol1 en
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was roc b altijd trekken na ar eld ers.' (5 1) In dcze bundel zijn ervaringen va n
ccn heellevcn themati sch verwerkt, zoa ls ha a r ongelukkige ka tholieke jeugd.
Ovc r haar verblij f in Nederl and, het twcede grote th ema , wordt evenmin iers
posit iefs ge meld. Ook Zuid-Amerika heeft ni et ge bracht wat er va n verwach t
werd. Over de recente gesc hiedeni s va n haa r ge boorte land Suriname schrij ft
ze ' De Su rina amse onafhankelijkheid heeft mij I Nie ts ve rduid elijkt...' (64 )
Dan res t nog slec hts het vierde thema, dat van het schrijven zelf, maar ook
hi er is de uitkom st negati ef: 'het ni ervretende dat I Er ze lfs in mijn sc hrijfmachin e analfabetisme zit.' (40 ).
Na deze omzwervingen na veerr ig jaar dichterschap dan de recente bundel
Begraaf mij il1 dit gruis: Is hier het toeneme nd e vereenzamingsproces gekeerd
of doorgetrokken?
IBegraaf mij in dit grui s' is op zich al gee n erg o pge wekte titel en dat zijn dc
gedichten eve nmin. De bundel bevat de keuze uit een groor aamal verspreid
verschene n gedichten die de dichteres aan de rcd:Kti e van De \Vare Tijd Literair en uitgeverij Okopipi rer hand steld e. In twce delen, 'Zuid -Amerikaans
relië f' en 'Ca raïbisch reliëf', bi ed t de sa mensteller van de bundel , Ton \Volf,
een keuze va n 4 3 gedichten aan uit her materiaal dat Bea Vian en aa n de redactie va n De Wa re Tijd Literair en uitgeverij Okopipi ter hand stelde. Ton \Valf
sc hrij fr ook een ' ren geleide' die de sfee r van Ika Via nens poëz ie trefzeker en
indrin ge nd evocee rt.
Van Vi a nens hoofdmoti eve n keren ve rsc hill ende in deze bundel terug. \Vaar
het zoeken en vinden van korte co nta cten o f la ngduri ge relaties in vo rig werk
al vaak probl emati sc h was , wordt dit in deze rece nte bundel zelfs ror hoofd gedachte. ZÓ zelfs dat ze her contact met zich ze lf dreigt te verliezen. ' Ik hol
meze lf regemoet I Eenakter van een voortv lu chti ge mct I Een uit Brits- Indi ë
meege nom en angst: Ze voor zijn.' De bundel Begraaf Itlij in dit gruis bevat
gedichten di e de omwikkel in gen van de voorgaande bundels doorzerten ror de
uiterste consequ entie.
In over her algemeen korre gedichren, bestaand e uit relati ef lange versregels
di e so ms bijna proza lijken te worden, geeft de dichteres miniaturen \'an ZuidAmerika, de Caraïbische regio en eigen land , beelden die spreken va n grore
Illaar oo k grootse treurn is en droefe ni s in het persoonlijke leven én a ls visie op
hi storisch vlak. Er kan in deze poëzie geen la ch, zel fs geen glimlach meer af, in
gee n enk ele Zuid-Amer ikaanse stad, in geen enkel bee ld . Er is geen metafoo r
di e echt hoo p geeft, a l lijkt soms eve ll het tegendeel.
De twee ce ntraa l in de bundel geplaatste gedi chten , het laatste van de ee rste
afdeling en het eerste van de tweede, drage n de riteI s ' Verankeren' en ' Berrokken zijn'. Maar ' Verankeren' bi edt evenmin eni ge hoop, want 'S terk verank erend zou je I Bijna willen zeggen: " Begraaf mij in dit gruis.'" En het wat
lan ge re ged icht 'Be trokken zijn ' eindigt met ' mi sschi en wel de ger usrstelling I
Niet betrokken te zijn'. Zo blijkr war een positi ef perspectief lijkt te bieden
uiteind elijk toch nog nega tief re eindigen.
De gedi chten in deze bundel zijn over het algemeen mer maar enk ele versrege ls zó kort d at ze zich lijken re verontschuldigen voor hun ontstaan en hun
bestaan. Twee, drie of een paar mee r versregels, m aa r gee n langer dan een
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11.1 lve pa p,im, geve n ze korre impressies wee r. Even klink t hun !ttem en dan
volgt op de grote I cq~te va n de rest va n de pag ina opnie uw de stilte.
Her ve rlangen hlijft, maa r de ollmachr blijkt sterker. Alle waardevolle contacten met vroeger zijn definitief voor bij , zelfs zó voor bi j dar de herinnering era :lI1
ni er I..'cns meer op re roepen en re he rbclevcn va ir, zoa ls in de "ers regel ~ ' De plek
waar wij stonden / Ons in her pa ra di js bevonden is oversch ree uwd I Alles war ik
zei . Alles W<lr je zei is terwij l ik er sra I Ge ra as va n de wind door de bOlllcn'. Toc h
slaagt Rea Vian en erin ollllller deze gedi chten het gewctd va n eht geraas éve n tot
zwij ge n re hrengen, al is her maar voor de duur va n her gedi cht.
Ze zij n her produ ct van ee n in het leven tel eurges telde, van rijd rut tijd wanhopi g ee nZ,lI11e di e om contact sc hree uwt maa r gedoemd is eenza3m te
hlij v(' ll . Om het wa l" mind er nega ti ef uit te drukk en vormen de gedic hten 'zonnes tra len door scherve n' (4 I ).
\Vi l1l RIltgers

Carry-Ann Tlong-Ayong: De wasvrouw, Amsterdam: Greber Uitgever &
Distributeur 2002. ISBN 9055925039, 72 pp.

Met De ll'aSl'ro l/t ll heefr Carry- AIlIl Tjong- Ayong ee n sy mparhieke bundel poëzie gesc hreve n vo l met door heimwee inge kl eurde nostalgisc he ieugdherinneringen. Een tijd di e voo rgoed verloren lijkt. ' \Veemoed' noe mt de
di chteres het zelf in h33r gedicht 'Sibibusi J'. De familieband in her gezin TjongAyo ng moet sterk geweest zijn: ' Neficawipa waren wij de kinderen wij vij ve n
onafsc heidelijk' ( 16) . Ze hesc hrijft de buitenpiJ. ts en het sta ti ge ouderlijk e
huis, de spelletj es di e ze als kind speelde, de geuren en de kleuren V31l de naTUur,
van her grote land met zijn bosse n en vooral zijn brede ri vieren, de stad en de
distri cren die in de v3kanri es bezoc hr werd en. Gee n wanklank wordt vernomen. Her was allemaal pais en vrede În het Suriname va n welee r, dar gezien de
leeftijd va n de di chteres in de j::lrcn veerti g en vijftig 1110cr zi jn gcwees t, de batkolon iale ti jd en het prille begill va n de auton omie. Maar politieke ontwikkelin ge n of sociale misstanden zijn geen rh ema van deze bundel , al bes<:hrij ft her
ri relgedidu ' De wasv rou w' wel de arme zwa rre vroll w Eleonora di e ondanks
h:1a r ondan kbare l' n nederige heroep haar hoo fd hoog wist re dragen. Eigenl ijk
is dc ri tel nogal ongelukkig gekoze n omdat deze de bundelrhemar ick bepaald
nier dekt. De kind eren Tjong A}'ong, wier vader direcreur va n het Sint
Vincenrius hospit;-tal was, wa ren rijk eluiskinderen en kregen een liefdevolle en
besc hermde opvoeding: 'je harde ruwe eelrige zolen mer afge brokkelde nagels
!laast de mijne sc hoo n en z3c ht van witte sokjes en leren sand a:l1tj es in het
sc helpenzand dar :1lI! mijn rijk cluiskinderzooltjes bijt ' (18)
Dit ciraat toont het poëtisc he procédé dat de dichteres hantee rt en dat ik zou
wil1en karakteri seren al s vertical e poëzie. De hierboven aangehaald e zin is
verd eeld over nie r minder dan rwaalf versregels, di e daarm ee nog bep:la ld niet
de kortsre ve rzen v:ln de bundel zijn ge word en; ve le ve rsregels besman uit ni er
meer d :lll ee n o f twee woorden. Her veel voork omend e enjambement is dnn
oo k br:l krerisriek voor deze poëzie.
Reçensi u

Her effecr va n deze verricale poëzie is her groorSt al s verzen als vanzelfspreken d op zekere afstand met elkaa r rijm en, zoa ls in het ee rste gedic ht over
'Ca rolin3 de oermoeder', dat a ls volgt eind igt: 'va n je zonen kreeg je alle ee rbetonen die een moederliefde ooit ve rwierf en w en je stierf li et je in je nalmen sc hap een broederschap hecht als de taaiste boslianen rond de ster kste
mam a bon na zate n met de erenaam van Tjon'. Het zal duidelijk zijn dar het
rijmpaar 'zonen - eerbero nen' uit rijmdwang gehoren is en waarom van ' bosli anen' gee n enk elvoud gemaakt 0111 het te lare n assoneren met 'ere naa m'?
Maar 've rwie rf - stierf' en ' ma rna bon - Tjon' daarenregen zijn zeker gesla agd.
Rijm werkt het bes te als het verdoeze ld wordt en daardoor ee n onopzettelijk
en va nzelfsprekend karakter krij gt. Jamm er genoeg lukt dat in de bundel
maar zeer ten dele. Het gedicht 'Sika' begint als vo lgt: 'sosofutu door het stof
is voo r kinde ren nooit een bof' en gaat op deze voc t door l11et gedwongen
rijmparen a ls 'teen - heen', ' tropenkind - gezwind' en meer daJrvJn . De dich teres had hier zeke r veel kriti scher naar haar werk moeten kijken en dergelijke
'gedichten' gewoon moeten schrappe n. De bundel zou cr weliswaa r wat dun ner door gewo rden zijn, maar er kwa litatief zeke r doo r gewonnen he bben.
Carry-A l1I1 Tj o ng-Ayo ng maakt in haar gedichte n oo k vee l gebruik va n beeldspraak door vergelijkinge n en vor men van mctaforen, 7.oals in 'je glim lac h
omvat a ll e kleurnuances di e jouw a ltijd aanwezige god de na tuur en ons door
jou ooi r sc honk: roze tussen go ud bl oze nd al s her och tendg loren boven de
vutkaanrondedans van León wanneer de kathedraal met haa r zesde slag sonoor wegtrillend de ochtendzon ontstee kt' (56). Hi er is sprake van dichter-

lijke zeggingskracht die uitsteekt boven het gelegen heidsgedicht.
De bundel is prachtig uitg evoerd in bruintinren, met een aa ntal mooi e illustraties, maar waarom wa s het daarbij nodig de gedi chten all ema a l een kwartslag
o p de pa gina 's te draaien, waardoor er zu lk ee n vree md fo rmaat van bepaalde
klein e za kagenda 's is ontsraan ? De korre versregels waren op een norm ale
rechte pJ gina volgens mij beter tot hun recht gekomen. MaJ[ misschien is dar
toch gewoon een kwestie van smaa k.
Een ged icht als ' Bo lero ' is een van de betere in de bundel, omda t hi er met

beeld en klank prachtige effecten bereikt worden. Ik citeer het slot van de
beschrij ving va n de intieme dans: ' mijn lichaa m votgt het zij ne onvermoeibaa r
in de nacht a ls de instrum enten weg gaa n kwijnen ne miet hij het liedje zach t
in mijn haren 11 nu na a t die jaren in de koude nuchterhe id raak ik het gevoel
zijn handen en ons ritme nog ni et kwiit' (27-26) Ook het ged icht ' De laatste
rond e' (40-4 1) over 'de dag dat d e reus het leven liet' is prachtig, eve nals de
evocati e va n ' Het oude hui s', het langste ged icht uit de bund el.
De wasvrouw bevat geen literaire hoogsta ndj es of baanbrekende vernieu wend e poët isc he procédés maar daarvoor is deze bundel ook niet gesch reven
en ge publiceerd. Op dir ec t aansprekend e en ongekun stelde wijze sc hrijft
Ca rry -Ann Tjon g-Ayon g vanu it haa r hart ove r ha ar herinn eringen aan en
haa r liefd e voor het land van ha ar gel ukki ge jeugd. ZÓ moet deze bundel
ge lezen en beleefd wordcn. Zo heb ik ze althan s ge lezen.
\'(1;1/1

Rtl/gers
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Michiel van Kempen: Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur, Academisch proefschrift Universiteit van Amsterdam, Paramaribo: Uitgeverij Okopipi
2002. ISBN 99914 640 1 8, vijf delen in vier banden van resp. 329, 376, 568 en 216
pagina's.

Een proefschrift recenseren is een onlllogelijke opgave of geruigr van hoogmoed vJn de recensent. Deze zal immers waarschijnlijk minder da gen of zelfs
uren in hcr kzen ervan invesreren dan de promovendus er in hoeveelheid jaren
<1<1n heeft gewerkt. Gellera:ll Michiel V~1I1 Kempen hct.:fr bovend ien volgens de
algemene inleiding voor zijn f.en geschiedenis llat! de SI/rinaamse /iteratllllr
cen zeer grore groep sergeanten lmen aanrukken die her gehele werk in zijn
ontsr;lan gevolgd heeft en de conceptreksren voorzien heeft V:ln duizenden
kanttekeningen en correcties. Vervolgens is het werk beoordeeld en goed bevonden door twee promotoren en zeven comm issieleden. Hoe kan een recensent in zijn centje tegen een dergelijke overmacht op, zo hij dat zou willen?
Bovendien bespreekt de recensent in dir geval een werk dar nergens, buiren
een aanralllnive rsitei rsbibliotheken, re verkrijgen is. Wat hierna volgr is dan
ook nict meer dan ee n weergave van de opzet van deze dissertatie en cnkele
kanttekeningen.
Het proefschrift Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur dar Michiel
v<ln Kempen op 5 juni 200 I aJn de Uni versiteit van Amsterdam verdedigde is
op de literaire pagina va n De Ware Tijd in SurinJme wegens de omvang en
volledigheid erVJIl gebrakteriseerd <1ls 'een nogal inrimiderend geheel', wanr
'je vraagt je af hoc bng 'DE' geschiedenis zou 1110eten zijn als alles Jl zo uitputtend beschreven is.' Ik herinner me nog dar de adjudant van de gouverneur
van Aruba zic h een grapje permitteerde toen ik indertijd mijn proefschrift
aanbood, door te zeggen : ik dachr dar het een schrift zou zijn, Illaar het is een
heel boek . Met zijn vijf delen, 14 89 pagina's op A -4 -forma~1t mer enkele regelafstand, 2634 voetnoten, en een lireratuurlijst V:ln 11 2 dichtbedrllkte pagiIlJ'S, waJrvan cr ongevee r vijf met publicaties van de promovendus zélf, heeft
Michiel v:ln Kempen met Een geschiedenis uan de Surinaamse /i/erl//uur aJn
her woord proefschrift, deze keer met de klemtoon op her eersre deel van de
sJrne nstelli ng, inderdaad wel een singuliere uirleg gegeven. Maar intimidereml, waarom? De st3 nd va n het lirer3ir-historische onderzoek en de beperkre
bereikbJarheid van de bronnen rechrva3rdigen her encyclopedische, cartografische karnkrer. Bovend ien biedt het door Van Kempen bijeengebrachte
mareriaal door zijn uitvoerigheid juist vele <1J llknopingspu nten ror discussie.
DaJrmee werd al een begin gemaJk t rijdens her van 12 tot 15 november
geho ud en literaire festivJI He/woud der venvachtil1g, wJar uitgebreid COIllmentaar werd ge leverd op her orale mareriaal in het boek en enkele SranJngedi chten en hun vertaling. Het onbepJalde lidwoord in de rirellijkt me heel
bewust ge kozen.
Deze dissertatie drJa gt naast de enorme berg feitenmareriJal zoveel di sc ussiestof <lan dat Michicl van Kempen ongetwijfeld gelijk ZJI krijgen met zij1l opmerking dat ze als repo ussoir zal gaan di enen . Ze kan en moet een uitdaging
zijn voor verder, ntJg geder:lilleerder onderzoek op onderdelen, l1l;lar óók tot
Rel:ensies

een alge mene standpuntbepaling over de persoonlijke visies en meningen die
de auteur nergens onder sroelen en banken stee kr. Ik ZO u het proefschri ft
daa rom liever als een vertrekpunt voor de gesc hiedschrijving van de Surinaamse literatuur willen zien dan als ee n eindp unt. Alhoewel: wie vat de
moed en de werkkracht op 0111 dir giga ntische werk dat Van Kempen heeft
geleverd over te doen? Iemand die zo gedreven is, staat misschien maar eens
per ge nerarie op. Dit proefschrift za l dus wel degelijk langdurig hét referentiepunt bij uitstek (moeten) blijven. Maar dat lijkt me, gegeven de kwaliteiten
ervan gee n enk el bez waar. Van Kempen heeft met al zijn noten nauwkeurig
aangegeven waar hîj de mosterd haalde.
Met de definitie 'Surinaamse literatuur omvat alle orale en gesc hreven teksten
cn and ere communicatieve uitingen (interacties) di e ee n aspect van literariteit
bezinen, voortgebracht in een of meer van de door groepe n gehanteerde talen
van Surin ame, en di e deel uitmaken van het retroacrief-historisch proces van
bijdragen aa n een va n de rraditi es die de nat ionale identiteit van Suriname constitueren' sluir Van Kempen het deel 'Theo retische bespiegelingen bij
literatuurgesc hiedschrij vi ng' op pagi na 8 I af. Alleen al over deze definitie valt
al een hele discussie re voeren. Wie bepaalt - 0111 maar eens twee problemen te
noemen - of orale en gesc hreven teksren een aspect van lirera rireit bezi tren
dat ze deel uirmaken van de nationale idenritei t? Bij de reductie van her corpus,
op p. 82-83, dus l1er na de definirie, gaar Van Kempen daarvoor uit van het
'functioneren in het literaire bedrijf', maar daarnaast is hij het vooral zélf di e
bepaalt wie er al dan niet bij hoort. Zo valt Hans Favery op basis van het eerste
criterium buiten de Suriboor en worden anderen zoa ls Bernardo Asheru (19291982), hoewel die helemaal nooit in het Surinaamse literaire bedrijf heeft gefuncti oneerd, sterk naar voren geha3ld. Zo vallen ook grore delen van Albert
Heilllans uitgebreide, als niet-Surinaa ms beschouwde oeuvre af, wat mijns in ziens jammer is omdat het de geda chte versrerkt den een Surinaamse auteur uitsluitend over Suriname zou moeten schrijven en zich niet met de rest van de
wereld zou mogen bemoeien. Ik denk dar Michiel van Kempen er beter aan had
gedaan dar enge nationalisme te bestrijden in plaats van te versterken.
Na de theoretische bespiegelinge n, waarvoor Van Kempen gekekcn beeft Ilaar
opva ttingen in Europa, Zuid-Afrika, India en in her Ca raïbische gebied, na
alle l11ateriaalverza meling en her schiften en ordenen daarva n breekr de fase
aan \'an her vertellen va n de gesc hiedenis. Daa rvoor wordt Een geschiedenis
van de Surinaamse literatuur ingedeeld in drie delen: orale literatuur, koloniale litera tuur en postkoloniale literatuur. Onder koloniale literatuur ve rsra at de schrijver temporeel afgebakende literatuur uit de koloniale periode,
gesc hreven door allochtone kolonisten en kolonisatoren. Dat laatsre aspect
maakt het dan weer mogelijk het temporele aan de kant te zetten en al postko loniale literaruur in de koloni ale periode aan te rreffen. Onder postkoloniale literatuur oftewel Surinaamse literatuur vat hij al1es wat onder zijn
hi erboven gecitee rd e definiti e va lt.
Michiel van Kempen stelt zic h sreeds vier vrage n: Waarover schreven de auteurs? Welke vorm gaven ze aan die onderwerpen? Onder we lke omstandigheden werkten de schrij ve rs? Wat en wie hebben zij met hun werk hereikt?
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Hij wn kt dat vervo lgens in vijf periodes uit, v:lI1af her orale tijdperk ,,{)(')r de
leners tot het jaar van Suri nam cs onafhankelijkheid in 1975. De sclurnicrpunrcn vi ndt Van Kempen in de li teratuur zel f en vnl1en aa n het ei ndc va n de
zcve nriende ee uw als de ' reizige rs en rnuwdollwers' pla,HsTl1<l ken voo r 'planters en r~l ~s:1 llten " WJM bij de bloei aan her einde va n de achrriende eeuw
exr ra aamh.:hr kri jgt. Een volgende periodegrcm, ligt in 1890, w;lar de culturele herori i. ' nraric en ophloei van 1890 tot 1923 beschreven wordt. In het jaar
\92 3 ve rsc hee n De glorende dag van Alberr Helrnan di l' zich roen nog
Lodewijk l.icllrveld noemde, in 1957 de beroemd geworde n hundel va n
Trefossa onder de titel Trotji. Het eindpu llr 1975, de onafhankelijkheid, is ee n
cxrr:t- litcrairc W<lnt polirieke grens.
Michiel van Kempen volgt de onrwikkeling van dc Surinil:ll11se litera tuur op
de voe r. Zo omvat de orale liter;Huur ruim 100 pagi na's, dl' zestiende en
zevenriende eeuw samen nog geen 20, de achrriende ec uw tot \ 775 ruim 30,
waarna het Ia :ltste kwart van de achttiende eeuw 60 pagin:l's krij gt. Hier was
voor her ee rst sprnke va n de omwikkeling va n een eigen literair leve n met een
acrief genoursc h:lp :l Is De Surinaamsche Letterv rienden en p1a:ltsdijk bekend
geworden auteurs, her begin van de pers en her lokalc roneelleven met eigen
sc houwburgen. De negentiende eeuw krijgt een 130 pagina 's roebedecld, de
periode va n 1890- 1923 ruil11 100. De iets l11eer dan 30 jaa r va n 1923- 1957
vergt 200 bladzijden, de 18 jaa r va n 1957- 1975 krijgt met 350 pagina's anderhalf keer zoveel ru inne. De toenemende onW:lllg van de hoofdsrukken
spiegelr de lircr3irc ontwikkeling.
De lircr:ltuurgeschiedenis wordr ingebed in ee n sUJllmierc, maar brede sc hets
van dc polirick-sf<1atkundige, economische en sociale onrwikkeli ng, demogra fi sc he gegevens, culturele oriëntatie en organisa ri e, f<1:llpolitià en onderwij s.
kUllst en vcrmank. Michiel van Kempen verko ndi gt ee n brede opvatting van
lirer:ltuurgesc hi cdsc hri )ving door ni er alleen van de aLlteurs en hun tekSTen uit
re gaa l1. Hij bespree kr ook de receprie daarvan door zo wel de lezer in zij n
besc houwingen re betrekken als de insriturion ele, contextuele inbedding zoa ls
onder meer dl' produCtie door uirgeve rs en druk kers, de distributie door boek handel en bibliotheek, krante n en periodieken, her lees publiek en de
leesve renigingell. Tevens sra;]r hij, voorzove r va n toepassing, sril bij sc hrij ve rso rga nisaties, 'i(cm ire prijzen en het literaTUuronderwijs. Het ron cclwezen
wo rd r apart besc hreven, waarna in het onderdeel teksten proza en poëzie aa n
de orde kom en di e steeds per raaI besproken worden.
Om bij deze veelol11v:.Htende scoop de lireraire reksr zélf nief hclem:lal ac hter
de horizon re laren verdwijn cn, zoals hij op pagi na 47 in noot 96 sc hrijft,
neemr de aureur nanst het reguliere gesc hiedverh a:ll een sreeds toenemend
aa ntal profielen op. In een profiel wordr 'her reilen en zeilen V:lll een groep of
instiruur besc hreven' meldt Van Kempe n zelf, maar in cic praktijk betckentd:lt
her bes preken vall lcven en we rk van de behlllgrijksrc ;1Uteurs, die hij
bedisc ussieert en als literair criticus evalueert door er een waardering over uit
te sp reken. Daarnnasr is cr nog ee n kl einer aantal c/o.se /lp S waa rin dive rse
verschijnselen, een problematiek of een detail onderwerp nog eens ex trn nandachr krijgr. Zo is dit proefsc hrift een lappendeken van benaderin ge n geworRac;ansias

den waar hij de literaruurhistoriclis in rocnem ende ma re de pet van de
lircrarulIrcrÎticlis op zet.
Deze dissertatie is cr een va n zowel hesc hrij ving a ls herschrijving. Michiel va n
Kcmpen bevestigt een aanta l reputaties, zoals die va ll Trefossa, Michael Slory
ell Shrini väs i. Hij herstelt de repuratie van Alben Helma n tegenover de
autcursgenerarie van de jaren zes tig en zeve ntig. Maar daa rnaa st worden
door de schrijver ook nieuwe repurar ies ge ma akt door de grore positieve aandacht voor bij voo rbeeld Pa ul Marl cc, Bernarc\o Ashctu en Th ea Doelwijt en
ta lrijk e and eren met een relatief geri nge literaire produ cti e en di entengevo lge
o nbekendh eid, zoals Ass id, Ju anchi en Barbara Srcphan om er rnaar ee ns een
paar te noemen. Corly Verloogh en di e conte mp orain een hee lnega rieve rep uratie had, krijgt nu veel aandacht in positieve en nega tieve zin, waarbij her
eind oo rd ee l uiteindelijk toch nog positi eve r uitvalt dan waarm ee de kritiek
deze dichter ooit bedeeld heefr. De in Surinaam se literaire kringen zo popu laire R. Dobru over wie Van Kempen wel eens hee l kritisch heeft geschreve n,
komt er nu redelijk positief van af.

Rond april 2003 zal er bij Uirgeverij De Geus een handelsediri e va n dit proefsc hrifr verschijnen , waarin ook de period e 1975 rot 2000 besproken zal wo rden. Da t za l ni er wegnemen dar dit proefschrifr zelf mer zijn uirge breid e
notenapparaat zijn nU( zal blij ve n bew ij zen a ls nas b gwe rk . Her is daarom
jammer dat deze proefschriftediri e geen register(s) heeft, al verge makkelijken
de gederaill ee rde inhoudso pgave en de kopteksten het opzoeken aanzie nlijk.
Wim Rutgers

Annette de Vries, Scheurbuik, Amsterdam: Uitg everij Atlas 2002. ISBN 90 450
1161 1,319 pp., prijs € 18,50.
ScheurbItik, de debuU(roman van Annette de Vries, is opgedragen aan haa r
'bere', Bere betekent in het Sranan buik (=famil ie). De opdracht, in de vorm

van een Banjalied dat de famili eband en bezingt, is tevens de verk la ring van de
titel van het boek. De buik, de famili e is verscheurd naar ras, cultuur, religie,
geogra fi sche locatie en socia le statu s ell [och op de ecn of a nd er manier mer
elkaar ve rbond en.
In deze Surinaamse familieroma n o ntvouwt de auteur in 17 hoofd stukk en
I11ct proloog en epi loog her leven van ee n groot aanta l personages, di e op
vclerlci wijze relaries mer elkaar hebben. Her boek spee lr in Suriname met op
de achtergrond Nederland.
De hoofdpersoon , de 33-jarige Luci a Mac Nack, WOOnt in Nederland en gaat
naar haar geboorteland om een terminaal zieke jeugdvriend, Miquel, op zijn
ver;t,oek bij te staan. Zij komt hierdoor terecht iJl een typi sche Surinaamse
'grootfamili e' l11et relaties en verbanden in all erl ei la ge n vall d e Surinaamse
maatschappij .
Her leve n speelt zich afwi sselend af in de smd en op een afgelegen 'brokko
fJrmra1lSie ' (= verlaten plantage) waar M iqucl zijn laatste d age n doorbrengt.
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Luci:1 logecrt hij de zusrer V:11l fvliquel in een srari g kol oni aa l hllis 3an dc
t'n IH.Tl11f enthousiasr deel aan hef mondaine leven in
P.lrollll.lriho. Her primitieve leven ervaart zij als zij ~tiqucl opzoekt op planr:lge. Zij geniet daM va n de weelderige natuur, die zij zeer u i rbllndi ~ besdlrijft.
I..ucia m:l:1k[ bovendien kennis met de geesrenwereld, mer voorouderverering,
winri, wisi, wasi en folklore en heschrijft dir allemaal lee r gederailleerd. De
voo r Luda compl exe cn ve rwarrend e inrC'rJ11enselijke reLHies van bmilic.
vrienden en hcdil'lldcn komcn in dit bock uitvoeri g aa n bod.
De roe~talld in het lano, zoa ls het was en zoals her verworden is,heschrijft de
aureur in het ze"dc hoofdstuk. I. ucia vergelijkr her :1rmocdigc doch kl eurrijke
en gt'moedclijk e Para nlllribo uit hnar jeugd mer de ve rvallen sloPPl'nhuurtcll
en puisa nt rijke poe(k'rwijken, her waanzinnige verkeer, 'wilde' busjes met
kL'ih~lI'de muziek en her bWJJi vJn her PJr~11l1ariho van nu. Z ij voeh zich eell
gesplete n persoonlijk heid ('rwee Lucia '5') en in Suriname ni et geaccepteerd a Is
zij ondl'r ~nderc op dc markt voo r 'bol/1lt )" (= zwa rte huid. witte zid) wordr
uitgemaakt.
Lucia en jvliqw.'1 hehhen bnge beschouwelijke gesprekken over hUil jeu~d en
dl' haa r-liefde verhouding met Suriname die zij delcil. Z ij vergdijk en her leven
in Nederl.wd en Suriname en blikken via foto's rcrug op (h: d:1 ~c l1 va ll {Oen op
de pbnt:1gc. ~Iiqllel geloofr dar mense n thuÎs horen in her land wa ;:lr zij gelmreil zijn en is da <1ro m reruggegJan naar Suriname. Lucia (ba rc nrcgen mcenr
dat Illcnsen horen in her IJnd waar zij wonen of willen wonen. Il11l11ers Miqllcl
kon door SurÎ name te verlaten als homo en d;lIlscr zich zelf zi jn. tL'f wijl hij in
Suriname nooit als zodanig geaccepreerd \:verd. D ~lt was ook zo tijdens dl'
s raat ~g ree p V:1I1 19S0, toen vele rijken het bnd onrvluchttl'n, terwijl dl' armen
die het bnd ni l' r verlaten kond en en her sbchruffl' r wcrden van milir:lir geweid, zoals hUIH1ll ;11l op de planrage.
I.ucia hoort de bmiliegeschiedenis, verhalen over de bere. wa~lJ'roe zeven
gen c r~lt ies voorouders worden gerekend met voo r elke generatie hnar eigen
aan spreektitel, grallll Ul . "fu. lutru. l olro l otro. prof cn/o f ka/mI. De onderwerpen stamhoom, sb ve nafkolllsr, contracrarheidcrs. Europeanen, Joden,
verhirrcring Il'ge n de hbnk en passeren dc revue. De ve rkrac htend e planragel'ige naJr en de man al~ 'onbetrouwbare on ve r.lI1twoorddijke f1ie refluirer',
war zij n oors prong s( hiint re hebben in de sbvenrijd, bli jken nug s(('Nls hUil
srempel re drukken op de relatie man/vrouw in Suriname.
Lucia hereidt zkh voor op h3ar aansraand ve rtrek nJar Holland, hoewel zij
opziet rcgen de confrontJr ii..' met de ve rhuld e discri minati e, die je in Nede rland elke (b A opnieuw ervaart. Z ij weet ec hrer dnr zij [C'rug 1110et en nee mr
afscheid V;Ul Miq uel. De ouders van Miquel en zij n zuster Carmcn zullen hem
verzorgt'rl als I. ucia weg is. In de epiloog omvangt Lucia de brief v:l n Ca nnen ,
die de b ;u ste dagen V:l 11 Miqucl beschrijfr. Lucia weer ebt zij nic: r veel voor
Miquel heefr kunn en herekenen, maar heeft zichzelf leren kenn cn en beseft
dat ie je nier moer ri chten op de gemeenschap, w;1nt uirendelijk hen ie op ie
zelf tcru gge wezcll.
Het is cen goed gesc hreve n boek mer de wdlicllt te grore amhitie Olll zoveel
mogel ijk prohk'lllen aJ Il de orde re stellen. De tegenstellingen, de gesplerenS urill~ 1llr riv i er
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heid, de ambivalenrie en her problee m van de 'ocealt SWilll11WrS' (die noch hier
noch daar rhuis horen) wo rd en aan de orde gesteld. Suriname - Nederland, her
leve n in de stad - her leven op plantage, de rarionele wereld (de werenschap
e.d) - de geestenwereld (wint; erc.), de rijk e zuster Ca rillen - her arme di enstme isje Johanna, het huwelijk va n Sophia (een zwa rr meisje van de plantage)
mer Hecror (ee n bij na blanke dokrer uir goede familie uit de stad ) spelen ee n
grote ro l in deze roman . Her zijn veelal de si ruari es en omstandi gheden di e de
loop van het ver haa l bepalen, meer nog dan de karakters va n de personages.
Annnette de Vries heeft veel te ve rtellen en doe r her ook in haar roman ScheurbI/ik. Het za l zeker nier haar la atste boek zi jn .

Dori1ze van Hinte- RlIstwiik
Johan Ferrier, Het grote Anansiboek, met illustraties van Noni li chtveld, SchoorI :
Conserve 2002. ISBN 90 54291621 , 146 pp., prijs € 15,00.

De spin Anansi was (e n is) ee n geliefd sprookj esdier in Wesr-Afrika. Mer de
slaven is hij meegeko men naar het Ca raïbisch gebied en Suriname en dank zij
de migratie va n vele Surina mers heefr hij ook bekendheid ve rkr ege n in ederland, waa r zijn faam verspreid is door vertellers als Ge rda Haverrong en
Wijnand Srom p. Zoa ls de meeste sprookjes komen ook de verhalen over
Anansi, de Anansirori, uit de orale lireratuur, maar in de moderne tijd zijn er
zo wel in Suriname als in Nederland boeken verschenen Illet Ana nsirori die
SO I11 S mee r traditioneel zijn, ma ar vaa k ook aange past aa n deze rijd.'
Joha n Ferrier, de laatste go uverneur en eerste president van Su rin ame, staa t
bekend als ee n begenad igd verrel Ier. Bij de prese ntatie van her boek in Suriname ve rrelde zijn dochrer Cynrhia McLeod-Fer ri er, hoe haa r vader in de tijd
da r zij lee rling en hij onderwijzer was op de Hendrikschool, soms moest in vallen voor een afwezige collega en dat hij dan mees tal Anansitori ging vertellen,
tor grote vreugde van de klasgenoren en tor trors van Cynthi a.
Ook Het grote A l1allsiboek is verrellendcnvijs rot sta nd ge kom en. Omstree ks
1985 heeft Ferrier de verha len verteld aan kind eren in een Nede rlan dse jeugdbibliorhee k. Die zijn op ee n band opgenomen en uitgesc hreven en vormen de
26 ve rhalen van her Anansiboek. Her verrelkarakre r is op deze wijze bewaa rd.
WIe missen de inrona [Îe en de mimiek, maar die wo rden geco mpenseerd door
de prachtige zwart-wit tekeningen van No ni Lichrveld, die in hun
orn amentiek \Vest-Afrikaanse kunst sugge rere n.
De slimme Anansi is een amore le schur k, die niet alleen zi jn vijanden (en vermee nde vriende n) een poets bakr of tegen elkaa r uirspeelt, maar zelfs zijn
eigen vrouw en kindertjes tekort doet. Wat moet de pedagoog Ferrier met zo' n
figuur aan? In zijn Nawoord formul ee rt hij de les 'dar brute kracht het uiteindelijk aflegr tegen slim versrand.' Toch loopt het in enkele van de traditionele
In zijn proefsc hrift (Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur; Paramaribo 2002)
behandelt Michie l Van Kempen in deel I uitgebreid de Anansitori en in bijlage 1 (deelS) staat
een overzicht van alle hem bekende edities.
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sprookjes slecht met An.msi ~f doord~t hij te slim of te hebzuchtig is en het
einde is dan soms zijn dood, maar d.:n is nier Icuk 0111 aan kinderen te vertellen. Dikwijls 111<1akt r errier dan ook gebruik van het ook wel tradiric)Jlclc
einde waarhij Anallsi vluchten moet en zich in de hoekjes en gaatjcs van onze
huizen verstopt, waar hij rot nu roe nog zit en zIj n web spint.
Een dergelijk einde vi nd en we in S van de 26 sprookjes, terwijl in 4 verha len
een :111der soort bestraffing volgt. MJ"l1' een zedenpreker wordt Fen'ier daarmee ge lukkig niet. Hij vertelt levend ig en legt n<1mell en zaken uit die de Nederlandse kinderen niet zouden begrijpen. Langzamerhand is ook veeluit1eg
nodig voor kinderen die in Paramaribo wonen. \Xlaar in P,-tr3T11<1ribo wordt
nog in een keuken achter op het erf op hout gekookt, w;1arvan de as op cc n
grOte hoop bewaard wordt? En wie weer dat met deze as h~lrd water ZJcht kan
worden gemaakt, zodat cr minder zeep nodig is U111 re wassen? Dar legt de
verteller ons in het ee rste verhaal precies uit, zodat iedereen hegrijpt hoe
Anansi een :1shoop bij de hand heeft om zich in te verstoppen.
Het grote Al1allsihoek, versc heen in 19 86 bij Verbeek & Verbeek Boekproducties, een uitgeverij die niet meer bestaat, en is al jaren uitverkocht.
M:lar zowel in Nederland als in Suriname wordt de vraag naar boeken met
Anansiror; steeds groter. Het was daarom een goed idee van Uitgeverij
COllserve om in de reeks Sl/rilwGmse Klassieken een 2de druk te verzorgen
lllet een fris nieuw kaft dar ook door No ni Lichtvcld werd ontworpen ell ee n
nawoord van Johan Ferr·ie r. Verder zou het boek identiek zijn aan de 1ste
druk, ware het niet dat de 2de druk een stuk kleiner is. De oude druk W.1S 16
x 24 CJll , de nieuwe is 12,5 x 20 cm en daarmee gee n 'groot' bock meer, maar
een heel gewone pocker. Het aantal pagina's is gelijk: het betreft hier een verkleinde fotografische herdruk. Dat is jammer, want de letters en de illustraties
zijn nu kleiner. Kinderen grijpen eerder naar een bock met een forse lener en
voOr oudere ogen is het kleine sc hrift vermoeiend . \Xlaarschijnlijk heeft de
uitgever de kos ten zo laag mogelijk willen houden, maar het is storend d:lt
door het gebruikte procédé zelfs zetfouten uit de I " druk zi jn herhaald. Ook
Iud , zeker in een kinderboek, de spelling bijgewerkt moeten worden. Misschien is dit iets minder erg voor de spelling van het Sr~lllan, Illaar het hlijft
vreemd dar de oe-klank in het Nawoord met een 'u' wordt gespeld (Ala SI/I/W
sa dede) en in de verhalen met 'oe'. Ernstiger is dat 'spinnenweb' in de tekst
nog als 'spinneweb' is gespeld. Correct spellen is alilloeilijk genoeg.
Ondanks deze gebreken blijft deze verzameling Anallsitori een mooi hoek
voor kinderen om kennis te maken met de onsterfelijke Anansi en voor volwassenen 0111 jeugdherinneringen op te halen en de sprookjes aan kinderen of
kleinkinderen voor te lezen, of nog liever opnieuw te verteljen.

El/a Essed

Glen Gilbert led.). Pidgin and Creole Linguistics in the Twenty-First Century,
Studies in Ethnolinguistics, volume 9, Peter Lang Publishing, Inc., New York 2002.
ISBN 0 8204 5149 5
Rece nsÎes

In de bundel Pidgin ol1d Creo!e Ling/listics il1 the Twenly4FirsI Century geven
1 1 crealisten in I I hoofdsnikk en hun visie op de creo li stiek, de studi e van
pidgiJh Creoo lse en andere contacnalen in de 2 1ste eeuw. Elke auteur stipr
een ander onderwerp aan, zoa ls her nu volgende overzicht za ilarcil zien.
Jeff Siegel staar uitgebreid stil bij de roepassing van inzichren uit de creolistiek
in het dagelijks leven, onder andere het rechtssysteem en her onderwijs.
Auslralische raalwerenschappers worden bijvoorbeeld ingezet om re bepalen
of een verdachte die een Creoolse taal spreckt, de standaardtaal, de voertaal
va n her verhoor, voldoende machtig is. Zij letten ook op belangrijke verschi l
len russen de Creoolse taal en de standaardtaal; bijvoorbeeld, in het Torres
Srrair C reoo ls heeft her woord kill als ee rste betekenis 'p ijn doen, schampe n'
en als tweede betekenis 'doden', maar het Engelse kiflmÎst de eerste berekenis.
In het Engels beteke nt kifl 'doden'. De vall moord met voorbcdachtc rade
verdachte spreker va n her Torres Strait Creools di e tijdens het verhoor ze i I
tvûnfed In kill hi/JI tvith that thing lik wilde hem met dat ding pijn doen!
doden 1 werd op basis van deze raalwetenschappclijke kennis vrijgesproken.
Het was nier duidelijk of hij van plan was om her slachtoffe r te doden, dan
wel slechts te kwetsen. Siegel geeft ook verschi llend e voorbeelden hoe een
pidgin of een Creoolse taal gehruikt kan worden om sc hoolachters rand van
spreke rs van deze talen op re heffen. Vaak lopen deze sprekers ee n achterstand
op om dat de voertaal van het onderwijs niet hun moedertaal is, maar de
standaardtaal, en ze dus feitelijk twee dingen tegelijkertijd Illoeten leren: de
moedertaal en de lesstof. Her onderwijs is daar niet op berekend. Om de ach terstand te verkleinen zou het pidgin of de Creoolse taal bijvoorbeeld een
bep<lalde periode als voertaal gebru ikt kunnen worden om de basis van de
standa a rdtaal te leren om larer de standaardtaa l als voertaal te kunnen ge
hruiken. Een andere mogelijkheid is toe re sra an dat naast de srandaardt9
ook het pidgin of de Creoolse taal in de kla s wordt ge bruikt. Verschillende
onderzoeken wijzen uit dat dezc vormen van onderwiis hetere resultaten boe
ken dan het onderwijs dat geen rekening houdt met de moedertaal van de
kinderen. Dit hoofdstuk behandelt een inre ressant en acrueel onderwerp en
verdi ent meer aandacht dan ik het hier kan geven. Sicgel gaa t grond ig en oh
jecricf te werk gaa t. Hij geeft feitcn en achtergronden van de toegepaste
crcolistick; hij brengt in kaart war er nog gedaa n moet wo rden en doet voor
stellen om dat aan te pakken. Mensen werkzaam in het onderwijs zou den dit
artikel zeker moeten lezen.
Jacques Arends presenteert een interessant ell verhe ld erend overzicht van de
resultaten va n de hi storische creolistie k en benadrukt dat her onderzoek naar
hcr ontstaan van C reoo lse talen op een historisch -realistische basis moet be
ru sten. Pere r Bakker maakt korte menen mer ecn aanta l hardnekkige mi sva r
ringen in de raalwetensc hap (bijvoorbeeld het idee dat pidgills en Creoolse
talen op elkaar lijk en: dat doen ze niet, zoa ls Bakker lam zien, ze verschillen
onder andere in oorsprong en strukruur). Verder stelt hij een aantal ondenver
pen voor die volgens hem in de 2 1sre eeuw aan bod zouden moeten komen
(o.a. ethnischc minderheden di e 'C reolen' wordcn !!enoemd Illaar geen Cre
aolse raaI spreken, zoals de nakomelingen van Russen cn Tlingir indianen in
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Ab . . k,1 ell uni\,('r\('le overecnkomsTcn in /Jid~il1S ). j\'lichac! ACCfO Stelt in zij n
h()ofd ~tuk voor om zoveel mogelijk (in oorsprong deels Engelse) Creoolse
ralen re hes( hrij \'en 0111 l'en di epg~a lld e vergelijking tussell ~I del.(' ta lell l1loge~
lijk tc lll~ken. Ar11lin Schwcglcr pleit voor meer raalwcrensc happelijke . . tudi e
naM de LHijn s~ Ar1li.: rika anse variëreiten V~1I1 her Sp~alls en her Portugt'('s,
da.lr cr gt'l'!l Creoolse ralen van Spilanse origine best:1an en er voor deze afwe ~
zighcid nog geel1 hevredigende verklaring is gegeven . .lohn 1-101111 srl'lr de sCl11i~
Creoolsl' f:tlen cenrraal. Hi j bedoelr daarmee gedeelrelijk ge hersrrlH.:tu recrdc
talen zoals het Afrik :wn s van Zllid~Afr ika en her Afro~ Alllerika ;l1lsc Engels.
Dczl' uien zOlll!<.-n ons iets kunnen leren over dl' bktoren die beïnvloeden of
een raai gedeeltelijk of geheel ge herstructuree rd wordt.
Volgens Ani1nd SyCJ zo u de inffecrÎonelc morfologie her ondtrwerp V;1n ()n ~
defi'.ol'k in dl' 2 1stc eellw moeten zijn. De inflecrione1c rnorfologil' houdt zidl
bezig met de vl'r:.chillende verbuigingen van een woord ZOnclr.:T (br dl' w(){)rd ~
h e rekeni~ d:1:1rhij ve rand err, bij voorbeeld ' ik verbtligu; hij ve rbu igt etc.'. Dl'
omwikkeling \':\11 in fl cctionde morfologie in Creool~e talen is n:l uwdijk .:; on~
denodlt. mede omdat di t type morfologie niet veel \'oorkomt in dl'Ze talen.
Sye3 wil hier vl'rande rinp. in aanbrengen, omdat dir rype morfologie in
Creoube uien ('igenschappen vertoom di e niet (}\'l:reen . . rellllll('11 Illt't het verml'ende an:ll yrbd,e k~rakter van Creoolse ral en (voor dh' fUIKtit' of hetekc~
nis hccfr de t:tal sledus één los woord dat slcd1t:, één vcrsc hi jning\'onn kt'm).
Doordar dir rype morfologie zich in de taal uithreidt, wordr de r:1al minder
:lIlal~' ri sc h en du s (ornplt'xer van Jard (s rJllllllen V;ln woordcn kunnen mt't
elkaar en lJlet voor~ , a(htl'r~ en invoegsels gecombineerd worden cn kennen
d:1;lrch)or rnet'rdert' vl'rsl'hijningsvo rm en) . De richring V:ln deze ontwikkeling
is tegengesteld a:1I1 die V;ln andere, niet ~Creoo l sc ralen zoals het Nederlands
en het Engels. Van deze ralen wordr namelijk gezegd dat I.l' :,tceds eenvoudiger
(lees: :111 :1Iytisc her) van :1:ud worden. Een groot verschil tusse n het heden(bags Nederlands en her Nederlands va n dl' 12dc l'euw is hijvoorbeeld her
ombrekt'n \',111 naamvalsJ3nduidingen op her zclfsr:lIldig l1a :llll woord in her
hcd c mb:1g~ Neclt'rlands, terwijl dir in her 12d(' eeuw:, Nnkrlaml:, hed gehrlli~
kclijk wa ... Kortom, S}'C;1 is op zoek naJr ,lIltwoord op de vraag wa:1fOIll
in flt-niollclc morfologie in Cr('oolse ralen ziel, in regrngc\ reldè ri chling nnr~
wikkelt.
In Ingo PLtgs hoofdsruk sraar ook dl' ontwikkeling \',111 Creool\e ralen t'CIltra:l1. Hij :,tclr voor om in ziducll uit her onderzoek n.lar grallllll.lIÎcalisatie tl'
gehruiken om vas t tl' stellen of dc opkoJ11sr en ontwikkeling va ll een hep,-lald
\'erschijllsd in ec n Crt'oolsl' raaI her gevolg is va n sponr.lTlC t;l:ll vcrandcring of
\, l'r;lndering door contacr mer een andere raaI. Cbire I.efdwr(' kijkt n:lar dc
werkz;lllll' 111'OCl':'~t'l1 in her onrsraan van IJidgills ('11 Creoolse t;lkn (onder
:mdere rclexific:nicj . Ze lOLI gr:lag zien dat her creoli s ri~L'h ol1dcrzoek zidl in
cJe 2 1sre lTlIW toelegr op her besruderen van dl' splTifiekt' l'igel1sch;1ppel1 V;ll1
fJidgill s I..!I1 Creoolse t;llen dil' hun oorsprong hehhcl1 in (Ic ('\ lIh:.rr;l,lt~) t:llen
w,l:1ruit ze zij n Ollt . . t;t;ll1 , mede 0111 uiteindelijk eell \'ergdijking tu sse n de v e r~
sc hillende eigcn.\.chappcn en talen mogelijk te rn:lken ell \'en'olgcllS re res ten
of rdex itlcaric il1derda;H.I het helangrijksre werkz:lllle prOL't'S Î:..
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Donaid Winfords hoofdstuk is een grondig en diepgaand pleidooi voor een
inbedding van de creolistiek in de contactlinguïstiek (studie van talen die met
elkaar in contact staan ell daardoor elkaar beïnvloeden en veranderen). Hij
staat ook uitgebreid stil bij de oorsprong van de manier waarop in het
Srananrongo het verbum wordt verbogen om tijd van handeling, (tense), hou ding van de spreker (mood) ten aanzien van het gezegde cn duur/aard van de

handeli ng (aspectl uit te drukken, zoals bijvoorbeeld in de volgende zin: 'a
ben sa e co medi' ('hij zou grappen maken (aan het maken zijn)'. Ben drukt
hier verleden tijd uit; sa drukt uit dat de spreker niet zeker weet of zij n bewering was uitgekomcn; e drukt uit dat de handeling nog aan de gang zou zijn.
Dir systeem vertoont grore overeenkomsten met het Wesr-Afrikaanse Gbe,
een cluster van de voornaa mste moedertalen van de slaven die destijds naar
Surin<1me werden gedeporteerd. Er zijn echrer ook ve rschillen die volgens
Winford I1Jder onderzocht zouden moeten worden om beter te begrijpcn hoe
de West-Afrikaanse talen her Srananrongo hebben beïnvloed.
Mikael Parkvall rapporteert op persoonlijke en confronterende wijze over
zijn ervaringen in de creolistiek. Hij verwijt creolisten onder andere dar zij
zich nauwelijks interesseren voor waar het volgens hem over zou rnoeten
gaan: welke faktoren bepalen de taal met de meesre invloed op ee n Creoolse
raai in wording? Ontstaan Creoolse talen uit pidgins? Zo ia, hoe lang duurt
dar dan? Leren de makers van een Creoolse taal de dom inante Europese taal
niet omdClt ze die taal niet willen lere n of omdat ze gcen roegang hebben tor
die taal? Ere. Soms is ParkvalI's kritiek rerechr: belangrijke resultaten en inzichten verkregen door creoli stisch onderzoek mogen inderdaad sneller dan
nu gcbruikeli(k is worden gedrukt en verspreid onder ingewijden èn leken.
Maar hoewel lang niet iedereen in de creolistiek in theorievorming en -toetsi ng geïnteresseerd is (zij houden zich liever mer taalbeschrijving of onder\~
bezig), gaat het mij tc ver om re concl ud eren dat ·the ilzterest i1/ these issues is
rather lilllited in creolist circles' (p. 362) [vertaling: de interesse voor deze
onderwerpen is nogal beperkt in creol istische kringen[. Hij zier de bijdragen
van zijn collega's aan dir boek (en recente andere publicaties) over hoofd,
zoals ook uir her bovenstaande overzichr blijkt. Parkva li s bijdrage besluit het
boek. Wat mij betreft had dit boek met een wat posiriever ell opbouwender
arrikell1logen eindigen. Op de struct uur van her boek is verder weinig aan re
merken: de hoofdstukk en sluiten voor zove r mogelijk inhoudelijk op elk aar
aan en reflectercn de enorme diversiteit in standpunten, inreresscn, rheoriën
en methoden die men in dir vakgebied aantreft. Een ee nduidi g beeld van de
creolistiek in de 21 ste eeuw is er daarom niet, of her moet zi jn dat de identiteit
in haa r diversiteit ligt (de Surinaamse lezer za l dir bekend in de oren klinken).
Het is cdlter onduidelijk waarom de redakteur, Glen Gilbcrr, juist deze 11
mensen heeft uitgenodigd 0111 aan her boek mee te werken. Op de achterflap
van het bock worden zij 'leading schu/ars' (toonaangevende wetensc happers)
genoemd, maar of ze dat allemaal werkelijk op dir Illoment zijn ll1 ;lg war Illij
herre ft rer diskussie worden gesteld. Daarnaasr ontbreken een aanr81mcnsen
die zeker tot de kring van toonaangevende creolisten gerekend mogen worden. Verder vergeer de redakteur te vermelden dat dit boek is voortgekomen
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uit eL'n symposiulll over de toekomst V:111 de creolisriek onder de paraplu van
de Langl/age S()ciety of America in januari 1998 (deze informatie vond ik in
een voetnoot bij Lcfebvrcs hoofdstuk), tenvijl hij de vcrschi lIende hoofdstukken wel als symposiulllpapers in troduceerr in de inleiding. A';\I1 de inhoud van
de hoofdstukkcn docn deze opmerkingen echter niets af. De aureurs bieden
overzicht van het creolisrische heden en verleden, signaleren onvo lkomenheden cn doen suggesties ter verbe tering en verdieping. Voor de ontwikkeling
van de (TL'olistiek als werenschapsgebied lijkt me her heel nu tri g dar deze obscrv~Hics Cll voorstellen gebundeld zijn.
Margot uau den Berg

Norval Smith en Tonjes Veenstra leds.!, Creoli,ation and Contact, serie: Creole
Language Library ICLl), Volume 23, John Benjamins Publishing Company,
Amsterdam 2001. ISBN 90272 5245 9. 323 pp.

In de bundel Creulizatiofl llnd Colltact zijn 12 opstellen bijeengebracht van
lTeolisren Cll onderzoekers op her gebied van contactraicil. Voor dit laarsre
gebied wordt meestal de rerm co11fact linguistics gebruikt. De 12 bijd ragen
zijn theorerisch ondergebrachr in 4 groepen, in ovcrccnstemming mer hun
invalshoeken. De groepcn zijn relexificatie en il1tert/{lil1i11g (over bepaalde
meng-talen), T2-verwerving, koinè en convergentie, en sociolinguïstiek. Tor
deze laarsre groep wordt slechts 1 artikel gere kend. Dat is de hijdrage van
Jacques Arends en die is eigenlijk extra- linguïsrisch van :lJrd. Hij hehandelt
dl' sociaa l-historische factoren die mogelijk van belang waren bij de vorming
van her Sranan, zoa ls de sociale stratificatie en de nerwerkrelaries, zowel in de
vrije als in de rot sbaf gemaakte bevolking. Van de nerwcrkrclaries noemt hij:
werk, handel, vrije tijd (waaronder hij ook religieuzc bijeenkomsten en begrJfenissen rekenr) en verzet. In zij n conclusie stJar dar twee van dl' besproken
facrore n tegengesrelde linguïstische gevolgen hebben. Interne sociale str;1tifi catie bevordert her onrstJan van sociolecten in continua van sociale
varië teiren, renviiI externe nerwerken hOlllogcniserend werken. Geen wonder
dat Arends ons in zijn voo rla atste zin over zijn resldtatell her volgende zegr:
'Apart from these rathe r general inferences, it does not seem possible :H rhis
moment tu mnke any direcr links bctween th is type of sociohistorical evidence
and purei}' linguisric developments.' Mna r roch, concludeert hij: ' ... 1 think
thm all}' historically rea listic rheory of creole formarion shOtdd take inro
accounr the kind of exrralinguistic evidence presenred here: Ik weer niet of dir
soort onderzoek ons echt zal helpen bij het ver kl aren van concrete zaken als
bijvoorbeeld de postpositie van deicrische elementen in het Sranan.
In de inleiding, die aan her begin van de bundel staat en gesc hreven is door
Smith en Veensrra, wordt over elk van de 12 bijdragen iets gezegd. Maar in
feire bieden dc meeste hiervan niets nieuws ond er de zon. Deze karakterisering klinkr negarief, maar is ni et zo bedoeld. Ik wil hiermee zeggen dat wat
gepresenreerd wordr, ofschoon van gedegen kwalireit, verdiepende herReco nsÎes

formuleringen zij n van bekende za ken. Dit geld t zeker voor de relexificariehypothese. Zo wordt in het ee rste arrikel van de han d van Cl<lire Lefebvrc lI1et
instemming ee n citaat geb ruikt dat afkomstig is uit Lucien Adams Les
Idiomes Jlégro-aryen et maléa-aryen en dateert uit 1883: .... J'entends par là
que les nègres gu in éens, transportés dans ces coloni es, o nf pris au français ses
mots, ma is qu'ayant conse rvé dans la mesu re du possible, leur phonétiquc cf
leur gra mmaire matern ell es' . Maar Adam sc hrij ft over de Creoo lse talen van
Trinidad en Frans Guyana, terwi jl Lefebvre publiceert over het Haïtiaa ns.
De titel van haa r bijdrage is Relexificatiall hl ereo/e genesis and its effects on
the develop1llent of the ereo/e. Volgens haar verklaart de relex ificatiehypoth ese waarom men in C reoolsc talen zowel eigenschappen terugvindt
van de superstraa t- als van de subsrra arralen. Z ij dcmons treert <Jan de hand
van het bepaald lidwoord en dei crisc he vor men in het Frans (superstraa t), het
Fongbe (su bstraat) en het Haïtia ans dar het Haïti aans door relex ifi carie (en
onder meer door heranalyse) een raai geworden is met een Frans lex icon en
een semanri ek en synraxis uit het Fongbe. Dat is dus een moderne bevesriging
van de stellin g van Sylvain uit 1936 dat het Haït iaans is 'u ne lang ue éwé à
vocabulaire français? ' Aan het begin van haar artikel haalr Cla i re Lefebvre die
stelling zelf aan. (De termen Fe n, Ewe en G be worden in de litera tuur so ms
door elkaar gebru ikt voor dezelfde groep West-Afrikaan se talen.)
Her artikel van Norv al Smith metde tite l Voodoo ehile: DifferclIfia/substrate
cffccts in Saramaccan and HaÎtÎan is voor een deel ee n reactie op het artik el
vall Lefebvre mer nam e met betrekking tot tot het Fon gbe. Volgens Smit h
wordt aangenomen dat slaven uit het Fongbe-gebied ook de sprekers (makers) waren van de Su rinaam se Creoo lse ralen in hun formatieve fase. Als dir
waar is, zou men heel veel overeenkom sten moeten aanrreffen russen het Haïriaans en bijvoorbeeld het Saramakaans, ook in de door Lefebvre bestudeerde
post- nomin ale elementen. Van waar komen ec hrer de versc hillen ? Smith
maakt in zijn argumentatie eclectisc h gebruik van allerlei creo li stische theorieën, ze lfs va n de Laflgllage Bioprogram HY!Jothesis va n Bickerw n. Lefebv re
houdt zich st rikt aan de relexificatiehyporhese en noemt Bickerwn niet eens.
Volgens Smith zou her verschil ru ssen het Saramakaans (e n het Sranan) en het
Haïri aa ns ook verklaard kunn en worden doordat voor Suriname zo nder twij fel nog ee n andere subsrra arraal een rol gespee ld heefr: her Kikongo.
Ik heb het gevoe l dat men in de creo li sti ek iets reveel kijkt naar de grootheid
van de aantallen sprekers uit een be paald (taa l)gehied, di e taa lve rand erin g en
creo li se rin g zouden kunn en veroorza ken. Een klein e, soc iaa l ma chtige, elite,
ja zelfs één leider met veel prestige, ka n de processen van taalverandering en
creolisering ook beïnvloed en. De Europeanen die in de 18de en de 19de eeuw
hun nogal xenolectische Sranan opschreven, hebben als presrige bez itten de
minderh eid di epgaa nde invloed gehad op de ontwikkeling va n het geschreve n
Sranan, en zelfs rot vandaag nog op het formele, gesproken Sranan. Waarom
zouden charismatisc he lei ders op de plantages de ontwikke lin g van her
Sranan nier hebben kunn en beïnv loed? Arends zo u dus verder moeten studeren op het leiderschap onder de rot slaaf gemaakten en/of onder de Marrons 1
en op de lin guïstische gevo lgen daarvan voor de ge nese van de Creoo lse talen
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van Surin~me . Overigens is her alTi kei va n Sl11ith çcn gedege n en zeer ge va ri eerde, vergelijkende st ud ie over het Haïtiaans en de Creoolse talen van Suriname. Het valt me echter op, dat sommige van de voo rbcelden uit het Sranan
niet jui sr zijn. Zo s t~ar op p. 63 dar in her modern e Sran~l1 naasr 'sa!Jï cell
verkorre vorm 'sá' (sic!) zou voorkomen. De prese marie van her gebrui k va n
het vraagparrikel '0 ' op p. 69 is voor wat het Sranan hetreft onvo lled ig en niet
helemaal correct.
De twee artikelen over T2-verwerving en creoliseri ng zijn respcctievelijk va n
Ulla-Brirr Kotsinas en Pieter C. Mu yske n. Korsi nas behandelt de v<1fiëtcire n in
her Zweeds va n il11!11igranren, tenvijl Mu yske n als uitga ngsp unt her Negerholland s neemt. Beiden komen ze tor ve rond erstel lingen over de overeenkom sten tu ssen de taalverand eringen bij T2-ve rwerving en het omsraan van de
grammatica vall de Creoolse raaI. Maar Mu ys ken waarsc huwt dat er nog vec l
onderzoek moer worden geda ;1I1. Hij noemr zo maar 14 gebieden va n onderzoek.
Een betrekk elijk ni euwe benadering va n het onrSClall van de Creoolse talen
vinden wc in de convergcnrie. Het verschijnsel is oo k bekend ond er de n;l;ll11
koineïsarie (va n koinè) de algemene Griekse conracrtaal rondom het hegin
v~n onze janrtclling). Her is in de hisrorische taalkunde bekend als ee n proces
van wegvallen van dinlect- en raa Iverschillen in contn crsitllaries door onder
<1ndere ve rm enging en diffu sie, waJrdoor een nieuwe raai ontS(aaf. Enke\c
creolisten proberen deze th eo ri e nu uit op de ve rkl arin g V~1I1 het ontstaa n van
Creoolse t~l en .
De bebngrijksre processen die besproken worden in de bijdragen zijn van .I eff
Siegel, Frans HÎnske ns en Silvia Kouwenberg zijn verlll cng1l1g ~n
vereenvoudiging. D~ voor beelden van koin èvo rmill g die Siegcl geeft, komen
uit {ndi n. Silvia KOllwenberg waarschuwt echter in haa r bijdrage COlll'ergellce and explallations hl C1'('o!e genesis voor teveel entho usiasme. Ze verwerpt de converge ntieth eori e als ver klaring voor her ontstaan va n Creoolse
ral en) Ze sc hrijft: ' In sho rt, creole lingui srs need to ger back ra the drawill~
board.' Zu llen wc hierover nog meer horen?
Creulization al/(l Co ntact is ee n informatieve bundel voor wie wil weten wa~r
creolisren zich mee bezighoud en .
Hein Eersel
Sarah van Walsum. De schaduw van de grens: het Nederlandse vreemdelingenrecht en de sociale zekerheid van Javaanse Surinamers. Gouda: Sanders
Instituut 2000. ISBN 90 387 0953 3, 318 pp., prijs € 36,76.

Demissionair min ister Nawijn van de LP F wilde begin febr uari 2003 ge bruik
mak en van zijn 'disc retionaire bevoegdheid ' om ee n groep asielzoekers di e
buiren hun sc huld langer dan vijf jaar in de asie1procedure zaten in éé n keer
roe te laten ror de Nederlandse natie. De 'discrerionaire bevoegdh eid' geeft de
mini ster de mogelijkheid om met ex rrn beleid de ruimte die werrelij ke voor~
sc hriften bieden in re vullen.
Recensies

Na overleg met de ministerraad zag Nawijn af va n zijn voo rnemen omdat, zei
hij , dit beleid mogelijk een precedent zou scheppen 0111 in de toekomst de
stren ge vreemdelingenwet te ondergraven. En dat was beslist niet de bedoeling. Een uitweg uit deze impasse werd gegeve n door gebruik te maken va n de
'i nherente afwijkingsbevoegdheid', die de minister in Staa t stelt om. zonder
nieuw beleid re maken, beslissi ngen per individu te nemen.
De steeds ingrijpender wordende veranderingen die het Nederlandse
vreemdelingenbeleid tussen 1975-1995 heeft oildergJ3n is de basis geweest
V;l11 Sarah van Walsums proefschrift De schaduw Va/I de gre11s, dat zij op
24 maart 2000 heeft verdedigd aan de Erasl1lus Universiteit in Rotterdam.
De aanleiding tor het doen van dir onderzoek, zegt Van Walsul11, was het feit
dar het Nederlandse vreemdelingenrecht voor h:1ar, hoewel zij buiten Nederland gebo ren en getogen is, nooir een obstakel was. Dankzij luar uiterl ijk,
uitspraak en gedrag wordt zij in Nederland als autochtoon gezien. Het antwoord op de vraag hoe het andere niet-in-Ncderl:md-gc borenen, vergaat
wanneer het Nederlandse vreemdelingenrecht op hen van toepassing is, wilde
zij door onderzoek achterhalen. De schaduw van de grel1s is de materialisering va n deze queeste. In 9 hoofdstukken wordt de ontwikkeling van het
Nederlandse vreemdelingenrecht gewetst aan haar onderzoeksgroep: de
ja vaa nse Surinamers.
Na een inleidend hoofdstuk en een hoofdst uk over de geschiedenis van de
Javaanse Surinamers volgen 2 algemene hoofdstukken over respectievelijk de
rechtsposi ri e van Surinamers in Nederland en de politiek-economische contex t in de periode 1975- 1995. De hoofdstukken die doarop volgen (hoofdstuk
5-8) zijn een verbijzondering van deze 2 algemene hoofdstukken. Het 9de (e n
tevens laatste) hoofdstuk bevat de slotbesc houwingen zowel in het Ncderbnds als in het Engels.
Sarah van Wals1I1l1 begrenst haar onderzoek met de vra:1g wat de gevolgen
zijn van de opeenvolgende veranderingen in de Nederlandse vreemdelingenwetgeving voo r de sociale zekerheid van javaanse Sur;n:1mers. Sociale zekerheid operationaliseert zij als voedselvoorziening, onderdak en zorg.
De sociale ze kerheid van javanen, zoals Van Walsul11 die definieert, is ve ran kerd in hUil sociale verba nden en culturele ge bruiken di e in het hoofdstuk
over de geschiedenis worden uiteengczer. Daar passeren in kort bestek
belangrijke sociale, culturele en politieke omwikkelingen van Javanen zowel
in Suriname als in Nederland de rev ue, zoa ls het in stand houden van de
Javaanse cultuur, het proces van aanpassing en geleidelijke urbanisatie, de
onderlinge zorg en steun weerspiegeld in go tol1g royOl1g (onderlinge hulpverlening bij overgangsrituelen) en sambatall (hulp bij landbouw en bouwaangelegenheden)) de emancipatie van de javanen door politieke patronage
en tenslotte de emigrati e naar Nederland. Het is wel jammer dat zij voor de
belangrijke periode 'Kielstra' geen gebruik gelllJakt heeft van her proefschrift
d.n Hans Ramsoedh in 1990 publicecrde onder de titel Koloniale politiek en
beleid ouder gUl/uemeI/r Kiels/ra 1933 1944.
Over het algemeen heeft de auteur op een herk enhare lll:1nier de identiteirsbepalende criteria van Ja vaa nse Surinamers in Ncderbnd en Suriname necr4
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geLer. Zl' roont ;1 ,ln hut' door politiek-economische ontwikkelingen J,lvaame
Surinamer:. in Nederl and ver~lnderen van leden hehorend tor een historisch
\'l'rwantt' groep t' ,, -Rijbgenoren ( 1975) tor een m,l,H~(h:lppcliike -achter
st,lIld-hl'hhclHje minderheidsgroep ( 1983 ), via leden die gerekt:nd worden tor
l'en inregr,uit, behoevende allochtonengroep ( 1990 ) tor tenslorte individuen
die Londer meer vreemdelingen zijn ( 1994 ). I')a rallel hier.l,lll toonr zij de g.t'volgl'll die dit prm:cs hedt voor de sociale zekerheid van J ;lva,lI1~e Surinarnt'rs.
N~l elke ovnhei(bma;lrregel wordt n~larsrig gezochr naar mcthoden voor hrr
veilig~t('lkn van de sm:iale zekerheid. Her strakker ::tanrrt'kken van dl' Nederlandse grel1L.l:n had rot gevolg cbt de kloof russen Nederblldse Ja vanen ell
Surinaamse .l~lv :1I1l'n in Nederland teil aanziell vall de mogclijkheJl:n rot deel neming :1:111 de Nederlandse samenleving groter werd. D~l11kzij dt, rel:lfit've
welva:trt t'n dl' hcwegingsvrijheid die zij aan hun n:ltion:llireit ontleenden wa ren Nedl'rLl11dsl' J:1v:1I1en in tegenstelling ror Surinaanhe j avanen berer in
SU.lt hun t r .llb.H I :1nti~(he (d.w.z Surina~lmse conra(ten) rt' onderhouden. Jav,lan~e Surin,11llCrS in Nede rla nd cducr, die de Ne(krblld ~t' nationaliteit niet
hadden, werdell in cen ~tccds marginaler wordende po~itie in de N('dl'r1and~e
samen leving gemanoeuvreerd en raakten hun houvast op de verhoudingen in
Suriname kwijr. Her Nederlander zijn gaf dus niel alleen roegang rot dc sociak' zekl'rheid~in::.rir l1 lcn in Nede rland, 111::1:1r ve rh oogde revens de soci.l le Le·
kerhcid in Suriname vuor Javaanse Nede rlanders en hun bmilic.
Van Walsu!11 maakt ons duidelijk dar de aanpassing van dl: vrt'cmdclingenwer

niet uit de lucht kwam vallen, maar verband hield met ,Ir politiek-maatschappelijke situatie În Nederland. Nederland veranderde - 1lH.:dc ollder druk V:111
een sreeds verder gaande globalisering - van een op socialisrisdle basis
gestoelde verzorgingssraat, wa.lrin ongeëmancipeerde groepen de han d hoven
het hoofd gehouden werd, in ecn meer op liber:t le ideeën gesroeldl' zorgfaciliterende sta:lt, die gekenmerkr werd door een terugtredende overheid, terwijl tegelijkertijd de I'urgers hoc langer hoc l11eer veramwoordt:1ijk werden
ge~rcld voor hun eigen welzijn, Dar kon ook omdat ~rel'ds Illt't'r categorieën
burgers (vrouwen, ouderen, geh::lndicapten ) geëmancipeerd raakren. In de
verzorgillgs~t ~wr was nog plaars voor maarschappl'lijk ach ll'rgesrddt' grOt'pen. in (Ito zorg-faciliterend(' staat niet Ill('('r. Onmondige niet-Nede rlands
sprekende individuen moesren gewee rd worden of zo snel lllogdijk integreren. Her is de vt'rdiellsrc v;]n Sarah van \'\Ialsll111 dat zij in ~t;l::lr W::IS deze
oT1fwikkclinv, 111er gebruikmaking van haar onderzoeksgroep, de Ja va~lnse Surinamer~, voor dc Iczer~ V~111 haar dissena rie in beeld re brengl'n.
Maar voor onderzoekers die iets meer thuis zijn in de Javaallse so(iale en
culturele gebruiken, is het vreemd om re lezen dar j avaans-Surinaamse vrouweil onderges( hikt zijll aan mannen en jongens. De co nstater ing V~lIl dc ondergeschikdll'id van vrOllwl:n bn misschien opgeld doen voor J:tvanen op het
plarteland, ma,lr ook ren aanzil'n daarvan hl'b ik mijn twijfels. Dl' rolverdeling tussen mannl:n ell vrouwen, sc hrijft V3n Walsum, loopt paralk'l aan de
hiërarchisd1e verhouding tussen ouderen en jongeren. Vrouwen en meisjes
zouden rradirioneel ondergeschikt zijn aan mannen en jongens. De hiërarchische t:l:1kvcrdcling tussen de geslachren was nauw verw('V('n met hun onderRecelIsies

linge taakverdeling. De man is verantwoordelijk voor her gezinsinkomen, de
vrouw voor her huishouden en opvoeden .
In mijn eigen onderzoeksrrajecten en in die van andere onderzoekers (o.a.
H. Geertz, j. Alexander, A. Srolcr, M. Grijns) presenteren J avaanse vrouwen

zich als pragmatisch ingestelde zelfbewuste individuen. Zij zijn inderdaad in
gezinsverband verantwoordelijk voor het hu ishouden en de opvoeding, in eerste instanrie in elk geval voor het eren dat op rafel komt. Dat wil zeggen dat
wanneer de man nier in staar is het gezin financiee l te onderhouden, de vrouw
- of zij ondergeschikt is of niet - op de een of andere manier het gezin in leve n
moet houd en, bijvoorbeeld door in de eigen tuin of buitenshuis te gaan werken . Soms kan dar berekenen dar een of meer kinderen tijdelijk elders ondergebracht moeren worden. En dar is dan nog de minst ing rijpende oplossing
voor her probleem waarvoor vrouwen zich gesteld zien. Zelf geeft Var}
Walsum daar ook voorbeelden van. Gaandeweg het boek ontvouwr zich n~
een ander proces, namelijk dat van de integratie van Javaanse Nederlanders:
jongeren en vooral vrouwen. Dat is goed te zien aan her begrip 'privacy', want
dat heeft in Nederland duide lijk meer inhoud en betekenis gekregen.

Sy/via M. GODSwil

Eithne B.Cariin and Jacques Arends leds.) Atlas of the Languages of Suriname,

Leiden: KITLV Press 2002. ISBN 90 6718 196 X, 345 pp., prijs € 37,50.
Deze Atlas is voortgekomen uit het symposium De talen van Suriname dat begin 1999 in Leiden gehouden werd. Z ij bevat een aantal arrikelen over de ve le
talen van Sur iname. In her voo rwoord geven de samenstellers aan dat het boek
niet alleen bedoeld is voor taa lkundigen, maar ook voor andere wete nschappers en voor geïnteresseerden in Suriname. Daarom is een woordenlij st van
linguïstische termen opgenomen. De tekst is verduidelijkt mer een aanta l kaarten en verlevendigd door verschi ll ende, vaak heel mooie of rypische, illustraties.

De eerste 3 hoofdstukken zij n gewijd aan de lndianenta len. Eithne B.Carl in
en Karin M. Boven geven ons in Migrations and identities (hoofdstuk I) een
beeld van de Indiaanse bevolkingsgroepen, van hun onde rli nge contacten en
van contacten met de bu itenwereld. Geen overbodige luxe, want over het algemeen weet men, ook in Suriname zelf, hoogstens dat de Surinaamse India nen verdeeld kunnen worden in Caraïben en Arowakke n. Maar ook deze
twee groepen zijn uit versc hillende etnische stammen opgebouwd d ie verspreid over het land wonen en dikwij ls een eigen taa l spreken . De schrijve rs
ondersche iden e r op het ogen blik 8 waarvan 4 op het pu nt staan uit re ste rven.
Hoofdstuk 11, Patter1lS of langttage, patterns of thought. The Cariban
languages van de hand van Eithne B.Carlin, is bijzonder interessant, niet in de
ee rSte plaats vanwege de beschrijving van het klanksysteem en de woord vorming, maar vooral omdat ingega an wordt op de fi losofie van de sprekers.
Zo wordt in de Caraïhische ralen door suffixen aangegeven of de spreker bij
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('cn gebeurtenis aanwezig waS of nier, en of hij wcl of niet in dt' juistheid van
de mededeling gelooft. Bovendien is hii verplicht alle relevante informatie in
zijn taal ror uitdrukking te brengen.
Hoewel Marie-France Parre in The Arawak langffagc (hoofdstuk 11 1) minder
explicier ing:lJt op de filosofie van de Arowakken, blijkt uit hJiU t,131beschrijving dat ook in deze faJI gebeurrenissen niet zoals in de Europese
talen afgezet kunnen worden langs een rijdlijn, maar dat er een inwendig tijdshesef is dar door verschillende suffixen wordr aangegeven.
111 ;1parre bders zijn voorbeelden van raalverschijnselen en taaluitingen gegeven, O.J. van een pidgin dat gebruikr werd russen de Trio (een Caraïhische
stam) en de Ndyuka.
Her tweede deel behandelt de Creoolse talen. Jacques Arenc.ls geeft in hoofdstuk IV een sociohisrorisch overzicht. In een korte inleiding geeft hij aan ebter
veel is dar we nog nier wetell, ondanks nieuwe historische gegevens. De geschiedenis heeft daardoor vaak een hypothetisch karakter. Merkwaardig is
dat hij wel vermeldt d:1r zich tijdens het Engelse Tussenbeswur veel Britse
planters in Nickerie vestigden en dar hiervan niet alleen in familiel1alTlcn maar
ook in bepaalde fonetische karisreristieken van het Sranan sporen zouden zijn
achrergehleven, lllaM dat hij verzuimt te vertellen dar in dezelfde periode
Coronie (tor 1851 Opper-Nickerie geheten) is opengelegd, waar zich ook veel
Engelse en Schorse pbnrers hebben gevestigd, wat eveneens in veel namen is
terug te vinelen. Ook het Coroniaans zou dan Engelse sporen moeten bevatten, anders zouden die in Nickerie eerder roe te schrijven zijn aan invloeden
uit GU)';1na. Aardig is dat hij melding maakt van het omstaal1 van een slang
dar door jongeren in Nederland wordt gebezigd en waarin Turkse ell
Marokkaanse woorden voorkomen, maar waarin vooral Sranan een belangrijke plaats heeft.
In hoofdstuk VII YOlmg {anguages, aid lexls beschrijft Arcnds hoe ons voorn:l111elijk dankzij de Moravische Hroeders betrekkelijk veel documenten vanaf
het midden van de 18de eeuw zijn overgeleverd. Uit de periode daarvoor kennen we ook enkele fr3gmenrcn in reisbeschrijvingen (Herlein, 1718) en
rechtLnn k vcrslagen.
Ook Norval Smith behandelt de geschiedenis van de SurinaalTIsc Creoolse
talen (hoofdstuk V), maar hij richt zich vooral op her ontstaan en de differenriatie. Een van zijn belangrijkste hypotheses is dat het Sranan ten rijde van dc
vestiging van de Engelsen (165 1-1667) is ontstaan uit een verondersreld
Caraïbisch P1anrage Pidginengels. De basiswoordenschat was Engels, maar
zou op de Portugees-Joodse pbntages langs de Surinamerivier gedeeltelijk
gerclexificeerd zijn. De Saramaccaners (en Matawai) zouden voor name lijk
van deze pl:l1ltages afkomstig zijn, wat zou verklaren dat În het Sararn:1ccaans
ongeveer 35% van de basiswoorden van Portugese oorsprong is en in het
Sranan 4% . De Ndyuka zijn van niet-Joodse plantages gevlucht. In hun raai is
niet meer d<1n Y1..) van de basiswoordenschar op het Portugees terug te voere n.
De eerste Marrons die in de Surinaamse geschiedenis bekend zijn, de groep
van Jcnnes, is omstreeks 1660 weggelopen en heeft zich in het CoppenameReCBlisies

gebied gemengd met Kari'na (Caraïben die in het kustgebied woonden). Hun
nakomelingen werden ook we! Karboegers of Muraato genoemd en spraken
geen Creoo ls maar Kari'na. Voor Smith is dit een belangrijke aanwijzing dat
het Pl antagep idgin toen nog niet gestab iliseerd was tot Creoo ls. Her is mogelijk, maar waarschijnlijk waren de weglopers hoofdzakelijk mannen die door
de Kari'na vriendschappelijk zijn opgevangen en met hun vrouwen kinderen
hebben gekregen. In moderne rennen zouden we van azic lzoekers spreken die
uitstekend zijn geïnteg reerd. Maar zolang we niet over meer historische gegevens beschikken, blijven we in het rijk der veronderstellingen.
Adrienne Bruyn beschrijft de structuur van de Surinaamse Creoolse talen
(hoofdstuk VI). Doordat zij woorden L1it de 3 belangrijkste talen (Sranan,
Ndyuka en Saramaccaans) naa st de brontaal plaatst, ZOLI gesproken kunnen
worden van de aanzet tot een vergelijkend etymologisch woordenboek. Alleen
is het door haar genoemde woord kria (grootbren gen) mij in het hedendaags
Sranan ni et bekend. Verder besteedt zij aandacht aan de woordvorming, de
functiewoorden en de syntaxis. In kadertjes staan kleine artikeltjes van Maarten Mous en Vinije Haabo over de 'ge heim e' P-tale11 die op verschillende plaatsen in Suriname gebru ikt worden, en over Wakaman/aal.
In het derde deel zijn, en igszins verrassend, onder de naam Eurasian
languages het Surinaams-Nederlands, het Kejia (de oorspronkelijke raaI van

de meeste Surinaamse Chinezen), het Sarnami en het Javaans bij elkaar gezet.

Ch rista de Kleine (hoofdstuk VIII) behandelt in haar artikel over het (nietgestandaardiseerde) Surinaams-Nederlands (SN) ni er de uirspraak en de
woordenschat (voor het la atsre verwijst ze naar Van DonseJaar), maar na een
inleiding over de geschiedeni s van het Nederlands in Suriname 2 en het hedendaags gebruik, waarbij ze zeer terecht opmerkt dat er voortdurend codeswitching plaatsvindt, richt ze zich vooral op de grammatica le verschi llen
tussen het Europces- en het Surinaams-Nederlands. Haar onderzoek (voor
een Amerikaans proefschrift) berust op een analyse van het mondelinge taal gebruik van 22 stadscreolen. Het taalgebruik van and ere etnische groepen is
dus niet onderzocht, zoals zijzelf duidelijk aangeeft. En hoewel zij zegt dat bij
haar informanten ook mensen waren of a higher-class background, weten wij
onvoldoende over hen en over de omstandigheden waaronder de gesprekk en
plaatsvonden. Spraken hoger ontwikke lden tegen la ge r omwikkelden of onderling? Hoe verzorgd of hoe spontaan waren de taaluitingen? Mi sschien zij n
de antwoorde n op deze vragen te vinden in het proefschrift, dat inmiddels
schij nt te zij n uitgegeven en dar wij in een volgend nummer van OSO hopen te
bespreken.
De Kleine signa leert een aantal taaluitingen di e onmiddellijk herkenbaar zijn
en die we bijna 'standaard' SN zoude n kunnen noemen, zoals her veelvuldig

2 Verrassend is de mening van De Kleine dat Pietervan Dyk in zijn leerboekje uit 1765 Surinaams
Nederlands gebruikt bij de vertaling van Sranan zinnetjes.
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gebruik van gaall 0111 een toekomende rijd aan re geven, her wegbrell van her
voornaamwoordelijk bijwoord er, he r gebruik van die in siru~lties waar men in
NederLlllll de zou zeggen, her verwijzen met dal ding naar ;ll1erlei abstracte
z;lken. Maar ik betwijfel of zinnerjes als 'Is erg hoor! Is tante is getrouwd met
m'n oom' en 'Zijn die mensen van t:llen zijn vreselijk moeilijk zei die ebme'
ta;lluiringen zijn van meer ontwikkelden.
Misleidend is een fmootje in de tekst van een boeroe-gezin uit I B93. In het
hele artikel wordt niet over de afsra lnmelingell van de Nederlandse boerenkolonisten gesproken en voorzover ik weet is er nooit iets ove r hun taalgebruik noch over eventuele invloed op het SN geschreven.
l\llli Brendan Tjon Sic Fat vertelt in hoofdstuk IX dar de meesre Chinezen diL'
zich in de 19de en 20ste eeuw in Suriname vestigden Hakka's waren lIit de
Delra van de P;l:1r1rivier in Zuid-China die KejiJ spraken. (Vaak wordr hun
ra,-ll ook wel Hakka genoemd.) Daarnaast woonden en wonen - voor;:d de
batsre j:lren - ook Chinezen uit andere srreken voor kortere of langere tijd in
Suriname. Ook zij hebben invloed op het taalgebruik . Dl' jongere immigranten spreken meestal Mandarijn (de schooltaal van de Volksrepubliek Chinn),
de oudere Kantonees. Chinezen die dknar niet versr~13n communiceren dikwijls in het Sran.111.
Als gevolg van de oorlogen en revoluties die in China woedden zijn de
Surinaamse Hakka's in de afgelopen eeuw lange tijd ramelijk geïsoleerd geweest waardoor hun Kejia archaïsche rrekken vertoont en ouk andere verschillen heefr met de taJI zoals die in China wordt gesproken. Er zijn nogJI
wat aangepaste leenwoorden uit het Sranan en her Surinaams-Nederlands
opgenomen. En zelfs wordt her Kejia woord Iwnt ' lopen, gaan' soms gebruikt met dezelfde functie als het SN 'gaan' om het begin van ee n gebeurtenis
weer re geven. Hoe veeltalig Chinezen in Suriname kUllllen zijn, blijkt uir de
inrrodllcrie V:lIl twee sprekers van wie een dialoog is opgenomen: spreker A is
een in Suriname geboren winkeliersrel', russen de 50 en 60 jaar die Kejia,
Kantonees, Mandarijn, Sranan, Nederlands en Engels kent; spreker B, een in
Panama gehoren arts rllssen de 40 en 50 jaar die op jeugdige leeftijd in Suriname is gekOInen, kent Kejia, Kanronees, Mandarijn, Spaans, Porrugces,
Sr~lT1al1, Nederlands en Engels.
Theo DJlTIsreegt geefr in Samami as all immigrant knillé (hoofdstuk X) aan
dar her Sarn~l11i nier is ontstaan onde r 'vreemde' invloed, maar als rcslllt<lat
van een intern proces. Het is geg roeid uit verschillende verwante ta len en di:llecren uit Noord -India die de immigranten meenamen. Een eb'gelijk proces
heeft zich ook voorgedaan in andere gebieden waar zich arbeiders uit het
voormalig India hebben gevestigd, I11Ja r de resulrerende koinés zijn onderling
weer verschillend. In een kaderrje geeft Jnan Adhin {tl aan dat Sarn31l1i in her
tegenwoordige Su rinJJlle binnen de Hindosraanse gelllccnschnp de groeps- en
cu lturele identiteit en sJmenhang ve rsterkt. In een ander kadertje vertelt WelIllot.:d dt.: Boer over her Telcgu (een Zuid- Indi:lse tJal) waarvan cr een 200
sprekers in Suri name geweest moeren zijn, die Madraji genoemd werden,
Illaa r w<1arV':l11 de enige spo ren enkele eige nnamen zijn.
Re~ensies

Hoewel er in het hedendaags Sarnárni wel een aama l Sranan en Nederlandse
aangepaste leenwoorden terecht zijn gekomen en code-slVitchillg frequent
plaatsvindt, zijn er volgens Damsteegt geen bewijzen dar de strucruur is beïn -

vloed.
In javanese speech styles il1 Suriname (hoofdstuk XI) gaat Clare Wolfowirz in
op de verschillen in het gebruik van taal stijlen op Java en in Suriname. Op
Java bestond een aristocratische hiërarchie en waren de verschillende stijlniveaus hierdoor streng bepaald. Zeer formele, formele en informele stij l (met
nog enkele tussenniveaus) waren o.m. gekenmerkt door verschillen in woordkeus. De Javaans sprekende gemeenschappen in Suriname zijn meestal beperkt tot famili e en dorp, met de buitenwereld wordt Sranan of Nederlands
gesproken. Toch kan de Javaa nse spreker door een - veel beperktere - keuze in
woorden, :1anspreekvormen en intonatie meer of minder beleefdheid en afsta nd of intimiteit aangeven. Volgens de auteur weerspiegelt dl' Surinaamse
situatie misschien het beste de kernfuncrie van de stijl en: het ordenen van de
verhoudingen binnen de familie, het huisgezin en de naasre omgeving.
De samenstellers van de bundel eindigen met een epi loog, Tbe languages o(
SuriJlmne today and t01J1orrow, waarin zij proberen een beeld te schetsen van
de huidigc situatie en een aantal wenselijkheden opsommen. Zij zijn geen
onderwijskundigen en juist daarom is her jammer dar zij het proefschrift van

Lila Gobardhan' niet hebben geraadpleegd. Voor de afzonderlijke arrikelen
kwam dit proefschrift misschien iets te laat, maar alleen al een blik op het

kaft, waarop verschillende Surinaamse lees-Itaalmethoden staan afgedrukt,
had de volgende onjuisre opmerking kunnen voorkomen . ' ... all instmctional
ma/erial is designed (or DIl/eh schoalchildren . . Precies ee n ha lve eeuw geleden werd 011S eigen leesboek 4 geïntrodu ceerd. Tegenwoordig wordt meestal
de methode Ik kijk, ik hoor, ik lees ... gebruikt, die is samengesteld door de
afdeling Curriculum Ontwikkeling van het Suri naamse ministerie van onderwijs. Misschien dar bij enkelc scholen van missie en zending nog Nederlandse
boekjes in omloop zijn, maar dit zegt meer over missie en zending dan over
het ontbreken van Surinaamsc leermethoden. Ook de opmcrking '/he entire
educational system is gra(ted II/)on that a( the (armer mother country' getu igt
niet va n kennis van het Surinaamse onderwijs en de onderwijsgeschiedenis.
Eveneens in de jaren '50 van de vorige eeuw werd de opleiding voor Onderwijzeressen-A ingesteld die bevoegd zijn les te geven aan kinderen van 4 tot 8
jaar. De kleuterklassen, die ccn integraal deel vormen va n de lagere school,
zijn er speciaal op gericht om kinderen uit een lliet~Nederlandstalig milieu op
te vangen en spelenderwijs mer het Nederlands in aanraking re brengen. In
Nederland was men roen nog tang nier zo ve r.
Wanneer Arcnds en Carlin hadden geschreven dat het Surinaamse onderwijs-

3 Sabitrie lilawatie Gobardhan-Rambocus, Onderwijs als sleutel tot maatschappelijke
vooruitgang, een taal- en onderwijsgeschiedenis van Suriname, Zutphen : Walburg Pers 2001.
4 Anne de Vries, Ons eigen leesboek. Methode voor het eerste leesonderwijs in Suriname. Met
illustraties van Corrie van der Baan, Zeist: Dijkstra 1953-1954.
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"YMcem vnor.11 gericht is op de kind eren in Paramar ibo ell de kusrdistriL-tcn,
h~ulden zij geli jk ~ehad. Ook hadd en zi j kunnen wij zen op dL' ontw ric htin g
V:I Il vrij wel alle overheidsvoorzieningen in her binnenland :lIs gevolg va n de
oo rlogen, de enorme fi n ~lIl cië l e tekorten en de gegrond e oi ongegrondt· vrces
va n o_a. lee rkr,H.: hrcll 0111 in het binnenland te we rken.
Dl' samt'n ~ tdl ers som men ve rschillende wensen op Illl't bc[rekking ror hef
raalonderzoek. Zo zoudell dit, Ind ianenralen di e op het punr sta:lll lIit re sterven zo spoedig mogelij k Illoeten worden bcschrl'vL'll. Her Sran:lll ombeen een
woordenboek ell cell beschrijvende gramm:1tica. Ook reil historisch woordenboek va n dc Crcoolse taicil is gcwensr. Van de r:llcn V;ll1 de imrnigr:lnten
hesc hikt allee n her Sllrinaarns-Ja v3ans over een modern woordenboek. Z ij
houd en ee n pleidooi v(Jor ce n ruimhartiger belangstelling van dl' NL'tkrlamlse
overheid voo r dl' ta len V311 her voorn13lige en hu idi ge Neder];lnds West-Indi ë.
Ik zou dit pleidooi gra ag willen ondersreunen, llla:H cr:l:l1l fOevoegCJl cb r de
financiering v:ln r:ulonderzoeksprojecten geheel los zou Illo~ren sr:1a l1 van
politieke beïnvloeding, zowel in 'ederland als in her Caraïbisch ge bied, 0111dar anders hcr geV:lar hestaat dar deze eenzelfde lor zo ud en onderga311 als het
SurÎnaa mse T~lalprojen dar na her beëindigen van de onrwikkdingshulp in
1982, moeS t worden gestaa kt.
Olllbnks enkele punten va n kritiek, acht ik deze AIJas een prachtig bock,
veelzijdig en stimulere nd .

John H. de Bye, Historische schetsen uit het Surinaamse Jodendom, Schoorl:
Conserve 2002. ISBN 905429 1605,371 pp., prijs € 26,95.

Dir boek van de chirurg en rom;.mcier John de Bye behoor t tor een ~1Ilderc
caregorie (bn zij n ee rder door uitgeve rij Conserve uitgegeven werk. Ditmaal
gaar her ni er Olll fierie, Illaar om een si nrerklaasl1l:lnd vol sprokkelingen, bedoeld voor wie belang stelr in feitelijke gesch iedenis. De vergelij kin g met dl'
goedh eiligman dringr 7ich re meer op, omdar ook gudll p 'pa De Hyc voo r her
ve rzo rgen va n zijn surprises gebruik blijkt re hebben ge maa kt va n de di ensren
va n verschillendc 'hulpsinterkl azen'. Her grootste gedeelre va n de tekst in het
boek is door and eren - allen reeds lang overleden - gesc hreve n.
Ve rreweg de belangrijkste van de door De Bye gebruik re 'ghostwriters' is Phili
Samson, over wie Even v;ln Laar in de laarsre Oso nog ecn kort artikel publiceerd e, Samson (Paramaribo 1902-Amsterdam 1966) is de schrij ver vall een
indrukwekk end aantal arrike len en notiries over de Surinaamse geschiedenis,
verschenen in dl' jaren '30 rot en mer '60 va n de vor ige ee uw, Hoewel hij opgeleid was en zijn brood verd iende als juri st, spreekt uit war ik van Samson geleze n
heb de houding van de echtc hi storicus. Hij geeft in zijn bijdragen sreeds blijk
van een grote ni euwsgieri gheid, nier alleen naar bronnen en puhlicaties di e zijn
bevindinge n kunne n bevestigen of aanv ull en, maar ook llaa r di e welke da ar ll1ce
in regen sp ra a k zi jn. H ij toont erge rnis over her dupli ceren V;ln hi srori ogra fisc he
misvattin ge n en is zic h pijnlijk he\.vlIsr V<l n her feir dar bronnen doorga:lI1S IlKl a r
Recensies

een fragmentar isch beeld van de historische werkelijkheid geven, Daarbij is hij
nauwkeurig in het formuleren van zij n betoog en in her verantwoording afleggen van de door hem geraadp leegde bronnen.
Samson was Surinamer en Jood. In Teroellga jaargang I I nr. 4 (april 1950)
kenschetste de Nede rlandse hispanist prof, dr, J.A . va n Praag hem als 'de
meest rradirionele van alle Surinaamse Joden (... ) wiens kennis va n de
Surinaamse Joodse gemeenschap de liefde di e hij haar toedraagt evenaarr'.
Samson stond in 1939 dan ook mede aan de wieg van het hier aangehaalde
blad Teroel1ga, dar de Joodse Surinamers als doelgroep had, Jarenlang was
S::Imso n de enige redacteur. Tevens verzorgde hij in het blad een rubriek getiteld 'historische bijdragen'. Het ging daarbij niet 0111 willekeurige faits divers.
De Joden, die vanaf het begin van de koloni satie midden 17e1e eeuw in Suriname een duidelijk onderscheiden etnisch-religieuze groep hadden gevormd
dreigden 3 eeuwen later door bevolkingsafname en assimibtie veel van hun
eige nh eid te verliezen. Zonder twijfel beoogde Samson door aandacht aan her
verleden te besteden ve rdieping te geven aan de Surinaams-Joodse identiteit.
Hoe ging men in her verleden in Suriname om mer Joodse religieu ze voorschriften, riruelen en geb ruiken? Samson zocht in zijn rubriek antwoorden op
die vraag aan de hand van voorbeelden van maat regelen die door de zoge·
noemde regenten van de 2 Joodse gemeenten genomen werden tegen geloofsgelloren die de regels overtraden. Ook behandelde hij geva llen waarin men in
her buitenland, met name bij het Amsterdams opperrabbinaat te rade ging om
advi es in religieuze zaken. Daarnaast vroeg hij rtandachr vuor mijlpalen uit de
geschiedenis van binnen de gemeenten gevo rmd e filantropische instellingen,
l11:lar ook voor de positie en de rol van Joden in de bredere Surinaamse
samenleving. Zo publiceerde hij overzichten van Joodse leden van de Koloni::t1e Staten en van de met koninklijke onderscheidingen vereerde Surinaamse
Joden. Een ander thema dat een aanta l malen in de 'hi sro rische bijdragen'
teru gkee rt is dat van de ontwikkelingen in de verhoudingen russen de 2
Joodse gemeenrcn die toen nog in Suriname bestond en, de Nederlands Portugees Israëlitische (Sefardim ) en de Nederlands Isra ëlitische (Asjkenazim ),
Behalve de 'historische bijdragen' schreef Samson voor Teroel1ga ook ral \'an
korre biografieën va n figuren die in de 19de en 20sre eeuw een belangrijke rol
speelden in de Surinaams-Joodse gemeenschap. En tenslotte behandelde hij
ook enkele historische casussen in de rubriek ' Recht en Jodendom'.
John de Bye heeft in het hier besproken boek een groor aantal van Samsons in
Teroenga verschenen artikeltjes opgenomen en daar zo ud en wc op zich blij om
moeren zijn . Her blad is maar in een enkele bibliotheek aanwezig en dan ook
nog vaak incompleet. Op de manier waarop dir is ge beurd, va ir echter wel het
één en ander aa n te merken. Zo is de erkenn ing die Samson voor zij n arbeid
krijgt uiterst mager. 'Va n wijlen Ph. Samson nam ik meerdere artikelen uit de
Teroenga over', luidt de slotzin van De Bye's vuorwoord. Dar is correcr, !naM
smaakt toch als een uIlderstatement. Van de 105 huofdstukjes tel ik er ruim 70
di e geheel of grotendeels zijn gekopieerd uit Terocnga. happant is in dir verband dar in her hoofdstuk 'biografieën' (p. 282-320), overigens ook merendeels
onrleend aan Teroel1ga, een levensschets van Phili Samson onthreekt.
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Hel i!> verda rc hcrreurl'll ebt Dl' Bye zich nier door Phili S:ll1lsons voorbeeld
hedt brt:1l ill\pirert'1l als het g:l3t 0111 het eerbiedigen van een aal1l.1 1simpele
Jll:l.H fund.lIllenrdc spdregds in de geschiedschrijving. SIceIns hij uit1.nl1de~
ring vermeld, hij bij de rekst die hij heeft overgenomen wa:lr do.l.' v.-.nd.-.an
komr. Als Iocr wil ik eeluer weten wie de oorspronkelijke sduijver was cn
wannel'r hij s('hrc(:f. Die gegevens maken het makkelijker om de waarde van
dl' bijdrage tl'n opzichte V;ln andere publicaties af te wegen. Buitendien heeft
Dl' Bye de inregrin:ir V;ln dc door hem V~lI' anderen overgenol1len teksten lang
niet altijd gercspecreerd. Anders gezegd: De Bye is a~l11 st ukj es gaan sleutelen.
DL' uitko111sten hi l'rv:l ll lopell uiteen V:ln hapsllap a;lnge!Jr:lchte Ill()d e rni ~
sc ringen van spelling of stijll ingrepen in tijdacl11duidingeJl ('thans' wordt
'vroeger', '1941' wordt '2001 ') wa:1l'van het effect discurabel iS1 rot slordig, in
ieder gev:llnicr corrl'ct, overgenOl11en tekstgedeelren.
Een nam:11 hijdragen blijkt vrijwel volledig her resulraat V;1n knip ~ en pbk~
werk, waarhij stukken lerre rlijke {ek sr van verschillende alltcurs zonder
plichrplr.:gillgL'1l a,lIl elkaar gebst zijn. Zoals cerder gezegd g,l:tr het hierhij om
sc hrii \'e r ~ UÎl IaIlA vervlogen tijden. Kijk dus nier raar op wanneer in dit hoek
sp rak c i~ V;lll klcdinggewoolHen va n de .loden in Pa/estiud (p. 120) of van de
k%uie (po 25, 26) Suriname. Het laatste voorbeeld is re vinden in her inleidend hoofd'\tuk gerireld 'de geschiedenis van de Surinaamsc Jod en'. Dit hlijkt
nok re 7ijn '\3Illcnge"rdd uir dC'len V;1I1 f'1H'l"7ijcl" her :Hrikel 'l"r:1ëlierischc v.c~
l11eelltl'T1' uir de El1cyriopaedie I /dil Neder/,lIte/scIJ Wlest -Ind ië ( 1 9 14 ~ 1917)
van de hand van de 01ld~r3bbijn jacob Samuel Roos el1 ilnderzijds de
puhlicatie van Fred Oudsch:1I1s Denn. De kolollisatit' lIill1 de Portugeesc!,
JO(Jdsche uatie in SlIrillanw uit 1927. Het ebaropvolgende hoofdsruk 1 ' De
vl'OegL' .I oodsL' kolonisten'l is eell cornpilnrie V<lll teksren van Phili Samson en
Lu(ien Ren s, dil' evenwel, in wat een onderling debat je was (Teme ng" jaar~
gang 15 (1954) nr. 2 en nr. 9), regengesrelde standpullrl'Tl inn;lmcn! In zulke
gevallen komr het knippen en pbkken de helderheid V:11l de tekst hepaald niet
ren goede. Om nog niet te spreken van de bevreemding die lezers die vcrollder~
srellell d.1t alles uit één pen gevloeid iS 1 moeren voelen bij de soms bizarre
sr ijlwi ~seli np.('n. Neem her hoofdstuk 'De Joden, de slaven ('11 de 1l1arrons', op
her eind w~ar\':l1l (I'. 57) de leze r van De Bye's eigen SOI11S W~H wanordel ijk
proza londer waarschuwing. bela ndr in negenr iendc~eel1wse voizinncil uit het
Koloni.l:11 Verslag. V~lIl 1849!
In een :lal1ta! hijdragen leidr het compileren ror verrijking van de oorspronke~
lijkt teksten. Dat is hij voorbeeld her geval in her hoofdsruk 'j echiJim,
cn ngreg<:lnten en proselieren' (p. 139 ~ 150 ). ~'ehidim waren volw:lardige ge~
mcenrt'lcdcn. Daarnaast kende de Nederbnds Israëliri sc he Gemeente van Su~
rin :lI11e rut 184 1 (o/igreganten, belijders van het j oodse geloof di e nier
hclem:l;l1 voor vol :l:1llgezien werden. Deze groep hesrnnd voon1;llllelijk uir
nakomelingell V;lIl Joodse vaders en Af r o~SLlrin~lal11se moeders. Yehidilll die
m('( nmgn'galltell huwden, vervielen zelf ook ror dc l;lgere Sta llIS vall hun
ech tgenoren. De twceder,:l11gspositie was van7.elfsprekend ecn hron van OI1~
vreJe en werd meer dan eens aangevochten. Ph ili Samson puhliceerd e in
TewelI,f!.t11 artikeltjes (jaarga ng 13 nr. 6 en 17 nr. 9) over respectievelijk dit
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onderwerp en de gebruiken bij her opnemen van kinderen van zwarre, nierJoodse moeders in her J odendom. In dir geval hee ft De Bye die 2 teksten flink
aangevuld mer door hemzelf uit her archief van dc Asjkenazische gemeente
opgediept materiaal. Her boek bevat overigens nog enkele hier voor het eerst
gepublicee rd e vondsten uit laatstgenoemd archief, zoals een drietal lijsten van
bctJlcrs van de (il/ta of kerk belasting (p. 76-82) . Ook in het artikel over de
financiële bijdrage die Joodse inwoners eind 17de eeuw leverd en Jan dc bouw
van een landshospiraa l (p. 31-33), mag her resultaat van het samenvoegen va n
teksten van verschillende auteurs inhoudelijk geslaagd ge noemd worelen. War
respectievelijk Oudschans Dentz (op. cit.), rabbijn Roos (i n ee n artik el in
PublicatiollS of the Americal1 Jewish Historica' Society uit 1905) en David de
Isaac Cohen Nassy in het bekende Essai Historique (J 78 8) hierover gepublicee rd hebben, vulr elkaar uitstekend aan. Maar dat de rekst in het boek aan
hen ontleend is 1110et de lezer zelf zien te achterhalen. Door De Bye wordt hij
hierover ni er geïnformee rd. Dir blijft een fundamenreel bezwaar. ZovSl'
moeite zou her nier zijn geweest om a) de gebruikte publicaties te vermelden
en b) reksten van anderen ofwel in eigen woorden weer te geven ofwel van
aanhalingstekens te voorzien. En hoe we het ook wenden of keren: dar zijn de
regels van het spel!
Jea n Jacques VrÎj

Karl Penta, A Mereenary's Tale. London : John Blake Publishing, 2002 (hardbackl,
ISBN 1 90340259 X, prijs f 15.99
Penra 's bock leest als een SAS nonfiction. Het verhaal is spa nn end, de stijl
meeslepend, de gebeurtenissen intrigerend. Ghost wrirer Mike Ridl ey houdt
er de vaart in, je leest het boek in één ruk uit. Her boek is een autobiografisch
relaas va n de periode die Penta heeft doorgebracht in Oost-Suriname en Frans
Guyana, als huurling, later vertrouweling en militair adv iseu r van ROl1l1ie
Brunswijk in de eerste jaren van de ope raties van het Jungle Commando tegen
Suriname's militair bewind en de Surinaamse strijdkra chten. Het relaas is
daarnaast een interessant document, een soort analytisch half-product voor
onderzoekers en journalisten die zic h in de turbu lente jaren van Surinaamse
burgeroorlog willen verdiepen.
Penta's carriere als inge huurd e vrijheidsstrijder begint wanneer hij reageert op
een advertentie in de International HeraId Tribune: ' MEN WANTED. Exmilitary personnel to work abroad.' Een 'Mister .I ohn' blijkr de opsteller van
deze advertentie. Later in het boek wordt hij George Baker genoemd. Hij zou
een Surinaamse Nederlander zi jn, directeur van de Ansus Foundation, c/o
Anno Bank en eigenaar van een bar even buiten de Amsterdamse rode buurr.
Hij wil iets voor Suriname doen en blijkt halverwege het boek door ROIlIlie
Brunswijk de rol van toekomstig president van Suriname te zijn toebedacht.
Hij trekr zich als financier terug wanneer Brunswijk andere betalingen met
politieke motieven uit Nederland krijgt.

11
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!'enr,l hes('hrijfr 1111'1 veel sappige dera ils vcrschillende reize n om huitenlands
pcr$OIlCei Il:la r l.:Jng:tta hbetjl' en Sroelm<lllsciland h .' VCITOerCll, wapens <l:tn re
kopen in Europa en Hra zilië, zelfgemaakte mijnen en projectielen te ve rv;l:trtli gen, vliegtu ige n IC kapen in Surinalllc, slag te leveren Illet eenheden V:l ll her
Surina J lllse legl.: r en in het algemeen guerrilla -o perati es uit te voeren. Her
word t d;1;t rhi j du idelijk dM de huurlingen in een dubhelrol optreden: als trainer va n de goeddeels ongetrainde Marrons die tor het Jungle ComJllando behoorden en als planner va n de meeste militaire operaties. Het Jungl e
Com mando was ni et hepaald het equiv3l enr van ee n regulier operercnd lege r
Illct V;1$te disci pline. De losse verzameling hijec ngchr:K htc jongens met wapens di e her JU1lgle COlllmandu vormen, worden hesc hrcve n als lo yaa l aan
Brunswijk, srerk beïnvloed door winri-ceretlloniën, wisi l'll z\V;t rte Jll;tgie, met
een overmatige voorkeur voor dru gs en drank. Penra bCIl3drukr dc hoeveelheid tijd, bestced "<In ceremoniën rond 'Voodoo-:11r<lren' waar in onthinding
verkerende hoofden, harren en 3nderc ledematen van gedod e tl'gcnsranders in
vaten met w,Her worden bcw;li.1rd voor beschermende ce remoni ën en hesch rijfr halt geaJ1lll~l'l'rd en h~llf geë rgerd de talloze IJIf)'s, ((!ti·o/Jias. topus en
andere :1lllulL'ncn, en de vcle d:1I1sfestij ncn \' 001' en 11:1 operaties. Daarmce
wordt hij . on~ew ild - eell ;tnrropologisch observant.
Penta eist de credi ts op voor de strategisc he vera nd eringe n in het optreden van
het Jungle Com mando: van ad hoc overvallen en oper;trics lOt ~ystclll a ti sche
3cti es gc richr op het ver breke n van dc ve rbind inge n v;:J n Suriname met Frans
Guyana, op het ve rstoren van de elekrriciteitsvoorziening van Par:lr11aribo, op
het ve rlamm en van de hau xictex port vanuit Moengo, cr cetera. Hij is daa rbij
ni cr dt, enigc ;tnor: er waren andere huurlinge n, er wa s ee n 'Nedcrl:J.ndse Illirelunf' op Stoclmal1sci bnd aanwez ig, en verschillende Fr:lllsc lnlichtingcn dicnsTen trad en op als moniror en ::l1 s verholen helper. Hel Star Horcl en de
har Toucan, heide gelegen in Sainr Laurcnr en beide met ee n Suri n;t amse eigena ar, zijn h3hitucle ontmoetings plaatsen . Bij ee n arrestatie op weg naar
C;tycn ne treden de Fransen op met onverholen sympathie: Pcm;] en zijn karner;tden worden n:1 te n amic:lal verh oor op her vliegtuig n3ar Parii~ geze t en
krijgen van dl..' Surété În Frankrijk een busi ness dass ticket naar Londen. Larer
voo rzÎet een vitn dl' Franse ve il igheidsdi ensten hem v;tn periodieke Înf()rm;ttie
over Boutersc's infiltranten. voorgenomen oper:tties \'all her Surinaamse leger
en de vele duhhd spelpositics va n de diverse acroren. Doo r dezel fde bron
wordt hij in de gelegen heid gesteld op Frans gro nd ge bied pro jl'nieletl en mijnen te ve rv:lMdige n VOOr 3al1\'al1en op Surina;tmse eenhede n. Overigens blijkt
l<Her dat l~runs\Vijk de meeste projectielen heeft laten onrploffen om indruk re
maken op een groepje vriendinnen op Sroelrn:1nseiland.
Dirk Kmi;t

Recensiu

Signalementen

Amnesty International, Suriname: Overheidsverplichtingen en Mensenrechten,
Amsterdam, februari 2003. 28 pp.

Am ncs ry International heeft het uitblijven van de rapportage onder het
Bupoverdrag ~'H\n gegrepen om re komen met een eigen rapport voor het Co-

mité voor de Rec hten van de Mens van de Verenigde Naties. Dit rapport is
geschreven op basis van deze rapportage in okrober, waarin de organisatie
haar zorgen op mensenrechrengebied uiteenzet. Amnesry komt hierin tot de
conclusie dat terwij l de sc haduw van niet opgeloste mensenrechtenschendi ngen nog over Suriname hangt, het veiligheidsapparaat nieuwe schendingen pleegt. In het rapport worden aan de

SUril1<1;1I11SiC

autoriteiten

aanbevelingen gedaan om wetgeving en praktijk in overeensteJ11ming te bren gen met internationa le I11cnsenrechtenverdragen. Een helangrijke conclusie
van de organisatie is dat straffeloosheid aan de basis staat van nieuwe
mensen rech ten sc hend ingen.
Het rapport staat op het volgende Înrcrneradres:
hnp://www.amnesty.nl/downloads/surinamerapport.doc
Peter Sallches

Over het Caribische Hof van Justitie (Caribbean Court of Justice):

Suriname krijgt als lid van de Caribi sche gemeenschap (Caricom) en de
Caricom Single Market al1d Economy te maken met de originele jurisdictie
van het Ca ribisc he Hof van Justitie dat in 2001 werd opge richt. Voor de leden
van het Britse Gemenebest van de Caricom, met uitzondering van Guyana, zal
dit hof de rol van hoogste rechtsinstanrie overnemen van het Britse Privy
ComIci/. Guyana heeft deze jurisdictie al eerder opgezegd. Voorts krijgt het
nieuwe Caribische hof ee n belangrijke raak binnen de regionale integratie en
de Caricom Single Market and Economy. Zo Z:ll her hof onder ;I nd ere worden
bela st mer de interpretatie van het Caricom-verdrag en functioneren als mechanisme ter beslechring van geschillen. Binnen het Engelstalig gedeelre van
de Cuicoll1 wordt al jaren gediscussiee rd over de zin en onzin van zo'n hof. In
Suriname is pas recent de J<lndachr gevestigd op her hof en op de implicaties
voor Surinal1'1c. Aangezien Suriname als lid van Caricom ook met het hof re
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krijgen, is her vuur de bccldvunning goed om kenni~ te nl'men V~l11
her dcb;n omtrent het hof. Hi cnoe kunnen de volgende dril' :lrrikt'len als ('en
goede leid r.l.lll fllllgl'ren.
Ik [(.'hr v;tll het verdrag w~l:lrin het Ca ribi ~chc Hof V;IIl.l usri rÎl' wo rdr opgericht kall worden ged()wn load V<ln hrrp:/Ilaw.uwichill.cdu.hh/d,lvidh('rry/
Tre3ric ~kci·do(

Hugh Rawlins, The Caribbean Court of Justice: The History and Analysis of the
Oebate. Caricom Secreta ri at, Guyana 2000.
hnp://www.ea rieom.org/are hives/eeLrawlins.pdf
Duke Pollard, The Caribbean Court of Justice ICCJ): Challenge and Response,
Guyana 2000.
hnp://www.earieom.org/arehives/eej%20ehallenge%20and%20responsepollard.pdf
Vietor Jordan, The Caribbean Court of Justice as Part of a Wider Integration
Movement. Paper prepared for the Conference Oevelopment Strategy and Policy
for Small States in the Context of Global Change, Barbados 200l
hnp://www.earibank.orgJWorkshop.nsf/blda8bedl e18562585256bb 100553716/
SFI LEIDoe 14.pdf
Peter S,/I! clJes

Miehael Davenport, Claremont Kirton, Nora Plaisier en Huib Poot, Caribbean
Perspectives on Trade, Regionallntegration and Strategie Global Repositioning,
Ronerdam: ECORYS-NEI oktober 2002. 90 pp.
Nl'r :115 dl' rest V:l11 dl' wereld zir het Carîhi~ch gehicd in eell Ir,lIlsformaril'proces l'n vindt cr volop discussil' pb3rs van de gevolgen eJl mogelijkheden
voor Ill't gdlied in her proccs V;.ll1 glubalisatie. Zo proheert C.lrkoll1 hetere
mogelijkhede n af re dwingen voor onrwikkclingslandell hinnen dc Wcrdd handcl!<org;mis.1tie (\'(ITO ). Voorts vinde n er ond erh:lIldclingtll plaats voor
ht'r tt' vormell Vrijhan deI s Overeenkomst voor de Amcrik;t's O'TAA ) ('Tl eeTl
Fconomisdl Partnersc hJpsverdag (EPA ) Jllet de Europese Unie (EU ).
Binnen her Carihisch gchicd wordt noga! verschillend gedadlt over zaken al"
inrcgr.uie, en dl' posirie vall de vcrschillendc bnden in her gloh:lliscringprocl'~.

Om in kaart re hrengcll hoc her proces V:ln rcgion:lle inrl').!;rarie en
glohalisering verloopt en om inzichr re krijgen in dc verschillende sr:lndpunrl'll hl'rfr dl' EurOpt'Sl' COJll111isie (Ee) opdracht gegeven voor her schrijven
V:lll her rapport. Een helangrijh' conclusie is d~H de Carihischl' landl!l1l'r gocd
:1:111 dOL'n met crn eenduidig eTl uniform sr:lI1dpul1r de ondl'rh3mklingell in te
g~1.1n 1..'11 ~rr:ltq.;i~chc allianrics re sluiren met :11ldcrc bnden om zo hun
ondcrh,lnddinppo!>iric rl' vl'rMl'rken.
SigllBlemlmten

Het rapport kan worden gedownload van: hnp://europa.ell.inr/co1ll11lItr:1c1e/
bi Ia rerJ l/acpJccorysrep. pd f
Dl' annex kan worden gedownload van:
hnp:/Icu ropa .eu. in t/commltracle/bi hl tera \!acp/ecorysrep~3 n x. pcl f

/

Peter Sal1ches

Anthony Peter Gonzales, Caricom Report, Buenos Aires: IDB- INTAL 2002. ISBN
950 7381317,88 pp.

Amhon)' Peter Gonza lcs Îs universitai r hoofddocent en direcreur van her Insrimut voor Internariona le Betrekkingen van de UHiversit)' of the \Vest Indies.
Hij bijt de spirs af in de nieuwe serie subregionale inrergrarierapportcn van
het Instituut voor de Integratie van Latijnsamerika en het Caribische gebied
(INTAL) van de Imer-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB). In een uirersr
leesbaar rapport gaar GOilZales in op de stand van zaken in het Caribische
imergrarlcproces. Hij behandelt onder andere onderwerpen als de ontwikkeling van de handel en de investeringen in de CaricOI11; de macro-economische
rrenels binnen het regionale samenwerkingsverband; de Carico1l1 Single
Market alld Ecol1umy; de coördinatie en harmonisatie van beleid; cic ex terne
handelsbetrekkingen van de Caricoll1 en dl' institutionele structuur en functionel e samenwerking in Caricolll verband.
Het rapport kan worden gedownload van:
h np:/Iwww.iadb.orglinta l/ingles/publicacioneslinf_s ubrcg/
CA RICO M_Report_ l. pd f

Peter Sanches

Roy Khemradj, Jaggernath lachmon. Een politiek testament, Amsterdam: KIT
Publishers 2002. ISBN 90 6832 529 9, 144 pp., prijs € 12,50.

Ter herdenking van de eerste sterfjaar van Jagcmath LachlllOIl werd op
20 okrobe r 2002 her Ia~Hste interview uitgezonden dat de parlell1enrsvoorzitter en voorzirrer van de VHP gaf aan journalist Ro)' Khemradj.
Khernradj, eindredacteur van het wekelijks NPS-programma Zorg cr\ Hoop,
heefr her tv -i nterview bewerkt rot een boek. lil her bock wordt een chronologisch overzicht gegeven vall de recente politieke geschiedenis van Slifinall1c en
de carrière van Jagernath Lachman. Bekende srok paa rdjes van de Surinaamse
poliricus en verschillende srandpunten wordcn nog eens op een rij geplaarsr.
Voor geïnteresscerden in de Surinaamse politiek Illag dir hoek nier În de
boekenkasr onrbreken.

Pctcr Sal1c!Jes
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Lammert de Jong, De werkvloer van het Koninkrijk. Over de samenwerking van
Nederland met de Nederlandse Antillen en Aruba, Amsterdam: Rozenberg
Publishers 2002, ISBN 90 5170 5867, 268 pp., prijs € 22,50.

In Suriname wordt heel war afgezucht als her gaar om de bcrrekkingcn russen
Nederland en Suriname. Ner name als her om dl' onrwikkclingssaTlli..' nwerkingsrelarie gaat worden er ve rhirre debarren gevoerd. Suriname voelt zic h
,lln tr zo onbegrepen als Nederland. Vaak weer men aan beide zijden van de
oceaan geen raad met war men mer elkaar aanmoer. Surinamers denken vaak
dJt zij de enigen zijn met een moeizame band met hel ex-moederland. Niers is
minder W:lar. Ook op de Nederlandse Anti llen ('Tl Aruba ve rloopt de ret:ltit!
met Nedcrl:l11d hijzonder stroef. Dit blijkt wel lIit het bock va n Lamlnen de
.long. De Jong was jarenlang vertegenwoordige r van Nederbnd in de Nederlandse Anrillen. Dit is zoiets als de Nederlandse <lmbassadeur in Suriname,
In het bock komen veel zake n aan de orde die aan Surinaamse kanr herkenning zullen oproepen, zoa ls de hoogre van de geldstroom en cic averecllfse
gevolgen hiervan ;llslllede de discussie over de zogenaamde gelijkwaardigheid
va n de parrners. Hoewel deze publicatie is geschreve n door eell gepensioneerde N('dcrbnclse ambtenaa r, die niet sc hroomt 0111 hierin na<lst de :lnden:
inforl1l ~Hic ook en voornamelijk zijn eigen frustraties en cle Nederlandse visie
ren toon te spreiden, levcrt het bock ook bruikhare informatie op. Zo kunnen
wij russen cic regels door, vanuit de eigen ervaringen mer Nederland, eveneens
een beeld vormell Va ll hoc dir op de Anrilten wordt ervarCIl. Maar meer nog
zien wij opva llende parallellen met de eigen relarie met Nederland.
HallS Rllms()C'dh

Zevende Multatuli-Iezing: De Tweede Vrede van Breda: Natievorming of
Dnafhankelijkheid, november 2002.

Suriname stond centraal bij de zevende Mulrartdi -Iezing in november 2002,
waa r Jan Pronk, ex-minister van ontwikkelingssamenwerking en een van dt,
archirecten va n het Nederlandse deko lonisariebclcid in het kabiner Den Uyl,
en i'vla ureen Silos, dir('creur va n de Surinaamse mensenrechtenorganisatie
Moiwana '86, als inleider optraden.
Jan Pronk ga;lt in zijn inleiding, De autollomie Ih Hl SlIrÎwlme, in op de 0111vangr ijke onrwikkel ingshulp van Nederland a:.1n Suriname na de onafllankclijkheid. Hij sre lr dar deze eell kwalijk psychologisch effecr heefr gehad op

Suriname en dat men in Nederland onvoldoende heefr beseft dat hulpverslaving het gevolg zou kunnen zijn.
M ~lureen Silos besp ree kt in haar bijdrage getiteld l.eiderschafJ in de orgal1isatie van armoede il1 Suriname de onrwikkeling van onde rontw ikkeli ng in Suriname. Gebrek aan zelfreflectie en zelfcorrecrie bij zowel politieke leiders als
bij het grootste deel van de bevolking zier zij als belangrijkste oorzaken van de
armoedeva l in Suri nam e.
Signaleme n' en

De zevend e Multatuli Lezing kan worden gedownload :

www.ll1ultatu li-lezing.n l
Hans Ramsoedh

/
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Recente publicaties

Abhelakh, Ranu
" Held

V;ltl

Suriname: Eddic Jharap maakt Sraatsolie N.V.

tot

een bssUI.:ces".

I-IlIIdurama 3(5), 2002, p. 2H-30.

Abhelakh, Ranu
"NosT:llgische p:lnoram:l's van Edward Troon" .
HilldoTmlln 4 ( 1),2003, p. 20-23.

Abhelakh, Ranu
"Surin:lmers herdenken opsra nd contracl:lrhcide rs te ~... briënhllrg".

Hi"dUrilmcl 3(5), 2002, p. 3H-39.

Anema, Karin
"Enk,·1tjl' Paramariho",
O l/U'

wereld 46(31, 2003, p. 30-36.

Bedacht, Rudy
Hel ICIJcl/ is e(.'" rekel/suilt: omniblls met memoires.
Amstcrebm : Lit era -Mu sica, 2002, 570 p.

Bijnaar, Aspha
KasmOlli: eCII spaartradilie in SurÎllnme CII Nederlll1/d.
Amsterdam: Bakker, 2002. 377 p.

Boinski, Sue
De apen ""11 Sl/rÎfw",e = Tbc mÖlIk eys of SI/ri""me.
Paramariho: SrinJsu, 2002. 64 p.

Bol, Pieter
"Vindplaarsen Surinaa ms familieonderzoek, dce14".
\Vi RI/til 2(2), 2002, p. 3- 13.

Cándani
GhaT gIJnr kc kllel ::: het spel "a" hl/isje " I/isje.
Parama ribo: Ui tgeverij Can na, 2002. 48 p.
lrene Roltes

Recente publicalies

Dors, Henry G.; Ludger Smi!; Renske de Jong
De kleiIIe geschiedenis van de slavernij: sporen i/l Amsterdam.

Amsterdam: KIT Publishe rs, 2002. 64 p.

Dragtenstein, Frank
'De ondraaglijke stoutheid der weg/oopers' : marrollage en koloniaal beleid il1
Suriname. 1667-1768.

Utcecht, CLACS, 2002. 309 p.

Eersel, Hein
Taaf

Cl111tcnSe n

ill de Suri/laamse samenleving: verzamelde artikelen

QUeT

taal,

gescbiedenis en identiteit. 1985-2001.
PMamaribo : Stichting Wetenschappelijke Informatie, 2002. \ 95 p.

Eimers,Ditty
'''In Su rin ame was ik gestikt"'.

ONze /Vereld 45( 10),2002, p. 48-49.
Emmer, P.C.
" Dominee of koopman? : Nederland en de Atlantische slavenhande l".
Wereld en Zending 3 1(4), 2002, p. 4- J I.

Erdin, Vincent
De El/rolJesche (olollisatie in de kolonie SI/riname onder leiding van
Ds. A. van den Brandhof Nederlands Hervormd Predikant te EIst !Jij
Amerongc/! : 3 delen.
Tilburg: Karholieke Universiteit Brabanr) 2003.

Ferrier, Johan; Noni Lichtveld
Het grote Allansi!Jock.

Schoor! : Con serve, 2002. 257 p.

Fridell, Ron
The seareh far paison-dart frogs.

New York {etc.\ : rranklin Wam, 2001. 48 p.

Gobardhan-Rambocus, Lila
"Hein Eersel als docenr MO-B Nederlands aan het Instiruut voor de Opleiding
van Leraren".
Nederlands in SlIriname 7(2), 2002, p. 3-5.

Gobardhan-Rambocus, lila
"Hoe her allemaa l begon: de basis van her emanciparieprm.:.eti van
Hindosr:l<tnse cn andere immi granten",

Nederlands in Suriname 7(2), 2002, /J, 22-31.
050 Tijdschrift

~oor

Sunnarlllstie\r.. 2003.1

Goudzoekers
"Goudzorkers in hrt hinnenland".

Pil 6(21. 2002, p. 10·13.

Gowricharn. Ruben
"Een kwesrie \';111 zclfrespccr".
COlltrast 10(23),2003 , p. 26 -27.

Gowrieharn. Ruben
liet omstredell parddlis: ol'er 111//ltiCl//tllralitcÎt en soá"le cuhesie.
Urm. . hr: fORUM. 44 p. ( [n ~Hl~urdt: red!! Universiteit van Tilburg )

Hanoeman. Mahinder; Jean·Paul Selten; Rene S. Kahn
"Incidencl' of sc hi 7.0ph rcnia in Suri!1~m'·.
Sc!JizojJhrcllia Research 54, 2002, p. 219 -221.

He elsum. Anja van; Eske Voorthuysen
Surillaamse orKolli:idties ill Nederhllld: eellnetl/lerkallillyse.
Amsterdam: Aks3.nt, 2002. 60 p.

Heijboer. Pierre
Doemp{ud>t : de l'crzweRen geheimenlJan de Bij/marl/mp.

Utrrchr: Her Specrrulll, 2002. 399 p.

Heiimans, Toine
"'TOl mijn rw'l.llfde was religie ieTS hoogs, ver wc~"'.
Volksk'lWlt Mdgazil/e 150,2002, p. 28-30.

Kambel. Ellen·Rose; Fergus MacKay
De l'L'chu'lI 1'<1/1 illhccmsc volkcn ell I/liIrrolls in Sl/riname.
Leiden: KITIV Uitgeverij. 200.1. 198 p.
Keyzer. Oick de
"/ L'rilll/crillgell : cell selectie /lit /!Iijll l/Ie1/l01l'es.
ICur.1çao: s.n.1, 2002. 176 p.

Kishoendajal, Mala
" Hind osTane n laveren tussen tradirie en modernitcit".

Ui;"""

361 1J, 2003, p. 30·35.

Knowies, Horace; Louise Bass
N)'I/II Testllmellti = Het niel/we testament ill het SrtIJ/t/1/ TOl/go.
15.J.1 : SridHing Surina.1!lls Biibel gcnoo t~ hap, 2002. 340 p.

Kooijman. Raeheda
"Over ma tri's, chickies ell pl.1yers : 'voor straattaal heb je lef nodig"'.
COl/trast 9( 19), 2001, p. 39-40.
l[el11': l'IoUes

lIecente publicaties

Korparaa), Arnold
"Ontdooien: Nede rland en Suriname halen de cu lturele banden aan" ,
SICAmag 15,2002, p. I J- IS.

Kuijer, Rebeoca de
"Meneer, bent u homo?"
Bi;een 36(2), 2003, p. 26-28.

Lotens, Walter
"Binnenland en stad, traditie & moderniteit: mensenrechtenorganisatie in
Suriname",

La Chi,pa 290, 2002, p. 26-28.

Lotens, Walter
"'Ik ging nog verder de geschiedenis in':
linrer'liew met Lila Gobardhan-Rambocusl".
Pi' 6( 1),2002, p. 16- 17.

Lotens, Walter
"Johl1 Jan sen van Galen: 30 jaar tussen station Weesp en Para maribo".
I'i, 612), 2002, p. 36-38.

Lotens, Walter
"Nederlandse verveli ng en Surina amse illusies: interview mer Carabisr Gert
Oosrindie",
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zaterdag 29 november 2003 in het Tropentheater, Amsterdam

De houding van hel Balaafse bewind en de pers in Suriname
legenDver de slavernij

Ruud Beeldsnijder

Met veel belangstelling heb ik het artike l van Angelie Sens, 'Sfavemij en vrij·
heid in Nederland rond 1800' (050 21 (2) 2, november 2002) gelezen . Interessant is de vraagstel ling: hoe was het standpunt van Patriotten en Bataven
ten aanzien van de slaverij in Suriname, voora l toen dat gebied in 1795 een

ko lonie werd van de Bataafse republiek. Over de de liberaties in Nederland
geeft Sens ons, onder ande re onder de kop 'Patriotten e1l Bataven', over meer
dan twee pagina's een aantal pakkende voorbeelden. Terecht komt zij tot de
conclusie (p 270), dat zich in de Republiek nooit twee ka mpen hebben gevormd waarbi j anri-kolonia len tegenover voorstanders va n ko loniaa l bezit
stonden. Uitwassen van het koloniale systeem aanpakken, werd juist geacht,
maar niemand wenste het systeem als zodanig aan te pakken: immers slavenhandel en slavernij maakten daarvan deel uit. Ook de bekende dichter Roos,
wonend in Suriname, levend met een Surinaamse, verhief zijn stem tegen uitwassen en vooroordelen, maar keerde zich niet tegen de slavernij als zoda nig.
Toch zal menig lezer vragen: hoe was nu het standpunt van de Patriotten in
Suriname, waar de slavernij aan den lijve gevoeld werd, en in het bijzonder
toen zij daar in 1795 de dienst begon nen uit te make n. H ierover is we l eens
ellig onderzoek gedaan, in hoofdzaak naar de houding van de Surinaamse
pers uit die tijd, tegenover de slavernij .
Het feit dat suiker en koffi e het leven in Suriname bepaa ld en, betekende ook
da t het ko lon iaa l bestu ur en de bl anke ko lon isten voortdurend pa raat moesten zij n. Men verkeerde dus eigen lijk in een permanenre staat va n oorlog. En
zeker ná 1795 moest me n zeer waakzaam zij n voor verove ring van het land
door Europese concurrenten (vooral voor een Engelse overval!), maar men
moest ook rekening houden met aanva ll en van de rebe ll en, de van de plantage
weggelopen slaven, al we rd de militaire macht van deze laatsten vaak overdreven.
Toen op het eind van de achttiende ee uw de behoefte om informatie te geven
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geïnformeerd re worden ten aanzien van het geheuren in Europa. NoordAmerika cn ook Suriname zelf, groter werd, omstond een basis voor her ontstaan van Surina<ll11sC' kramen. Op 10 augustus 1774 verscheen het eerste
nummer van de Weekelyksche Woeusdaagsche Surinaamse Courcmt rot 'nut
en vermaak' van zijn lezers.
Drukkerij en kr'1Il t hl eken al snel zeer nurrig re zijn. Immers, nu konden ook
'de staat en invenraris der arrillerie' en de 'instructies vour curatoren en administrateurs' in druk worden uitgegeven. Nurrig in een bmi, waar er vuorrdurend sprake was van fortific<lties, garnizoenen, lll<lgazijncl1, geweren tn kruit,
huurconrr<lcten, koffie-, suiker- en melasse-orders. M<lar ook ontstonden in
die rijd andere nÎeuwsbl::Hlen zoals de Zaterdagsche Courant, De Surinaalllse
NieulUSlJer/e{fer, de Buurpraat;es, La Casette de SlIrinalll, de SllrillClal11sche
Spectator, de SlIrillaafl1sche Courant, de Beijkor( en w;larschijnlijk nog een
aantal pamflerren en schOtschriften. De meestc Vt11l deze publicaties zijn nier
bewaard gebleven.
Werd Nederland in deze periode geteisterd door hel met elkaar slaags raken
van Patriotten en Prinsgezi nden, Suriname was een ru stig land. Op 6 maart
1787 had gouverneur \'(Ijchers na ar Ho lland geschreven: 'dar de Kolonie V;lI1
Surina amen rot heden nog geniet eene bedaarde srilte en wclgeregelde o rde'.
Ruim een jaar later, na een pers-incident, sc hreef hij op I maart 1788,
'Surinaamen mag ik met her begin van dit iaar wederom schetzen a ls een land
waarin een volmaakre rust en heerst en waar de hevigste schuddingen, die her
vaderland hebben geschokt, niet zijn gevoeld'. In Suriname bleef het bij
bemoeienis van het gouvernement mer de pers, slechts na her opnemen van
'onbetamelijke en lasive' (o neerba re) uitdrukkingen die strijdi g waren mer de
goede orde en rot pers verboden leidden.
Toch was er in feire vrijheid van drukpers, zij het onder enige beperkingen.
M;lar deze vrijheid voor de ongeveer 2.000 vrije inwoners van de kolonie,
gold niet voor de ruim 50.000 ande re inwoners, Afrikaanse en Creoo lse slaven en Indianen, al dan nier vrij. Dit was een schrijnende tegenstelling. Zij
zouden eigen lij k vrij moeren zijn volgens de verlichte denkbeelden van de achrtiende eeuw.
Maar her standpunt van de Surin aamse kranten, die regelmatig werden g{'bruikr om ope nbare verkop ingen van slaven en andere 'goedere n' aan te
kondigen, was dat niet. En wie huisslaven, 'timmcrnegcrs', 'kuipernegcrs' (kui pers) en 'metsel negers' wilde huren, kon nadere informatie krijgen bij de druk kerij.
Van een nog grotere vrijheidsbeperking voor slaven, die waren weggelopen,
getuigde de aankondigingen in de krant ovcr hun afwezigheid. Een weggelopen s laaf, Pi e te r, werd op 17 december 1783 in de \Veekelyksche
W/oensdaagsche met naam en toenaam, of beter Illet naam en brandmerk,
'D:A' op de eene arm en ' I:G ' op de andere arm, geadverteerd. Hij was sedert
9 no vembe r weg. Bij her terugbrengen va n deze slaaf, eigendom van her nog
minderjarige mulanenmeisje Wilhelmina, zou twintig gulden 'vanggcld' worden uitbetaa ld. Maar zo'n advertentie had geen succes, want op 7 januari
178 4 was Pierer nog nier gevonden. Bij vermissÎng van de jonge slaaf Azard
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waarschuwde de krant een ieder hem niet te verbergen. Een onnodige waarschuwing was dar niet. Er waren ge noeg blanken in de srad di e een voortvluchtige slaa f, vooral als hij ee n goed vakma n was, wilden verbergen. Men
kon dan de mond houden en va n de diensten va n de goede vakman gebruik
maken.
Men zou misschien kunnen denken dat de Surinaamse kranten na de omwenteling in 1795 pleirbezorgers werden voor gelijkheid. In 1796 verscheen de
Surinaamsche Courant in het tweede jaar van de 'Bataafse vrijheid'. SradhouderWillcm V, de 'dwingeland', zoals hij werd genoemd, was her jaar daarvoor
naar Engeland gevl ucht en een Frans leger had Nederland bezet. Duidelijk is
nu re merken dat de houding van de autorireiten in Suriname als ccn blad aan
een boom was omgedraa id. Immers, op 3 september 1794 was nog vanuit de
Surinaamse drukkerij de publicatie van de Staten- Generaa l verspreid, mede
ond ertekend door gouverne ur de Frederici. Daarin had gesraan dat ni emand
con necties mochr hebben met de Franse regering. Een jaar larer was alles anders. Nu waren de Franse n officiële bondgenoten geworden en kolonisren di e
enrhousiast waren gewo rd en hadden zelfs de Carmagnole (lied en dans tijdens
de eerste Franse revolutie) geda nst. Het was overal 'Vrij heid, gelijkheid en
broederschap'. Maar voor de weggelopen 'negerin Meeri' go ld dat beslisr niet.
De lezers van de 5lfrinaam sche Courant werden in her nummer van 28 september ] 796 vriende li jk 'verzocht en gewaarsc hollwd' Meeri rerug re brengen
naar de drukk erij . Daar zou ook het gewone 'vanggeld ' worden uirbetaa ld.
Zo handelde de pers in een gemeensc hap waarin alles bleef zoa ls her was. De
krachten die in staa r waren werkelijke vrijheid, gelijkheid en broederschap re
bevorderen, waren er ni et. Immers, ook in 1796 werden klachten gehoord
over slaven die het eigendom va n de kerk waren en in meer dan zes jaar ni ets
'ter dekkin g van hunn en lichamen' hadden ontvangen. Van de 'uitdeli ngen'
aan kleding en voedin g, die de plantageslaven gewoonlijk werden vergund,
hadden deze slaven niets gek regen. De boekhouder-generaal achtte een dergelijke behandeling van slaven laakbaar, een slecht voo rbeeld voor alle planters
en meende dat er maarregelen moesten worden genom en om zoiets in de toekomst te voorkomen. In datzelfde jaar werden andere slaven - en een blanke
bediende in een enkel geval - met klachten ove r de slechte behandeling op hun
plantage, na hun ge tuigenis in verzekerde bewari ng afgegeven bij her Fort
Zeelandia. Dit ge beurd e in afwac hting dat hun meesters hen kwamen halen.
Kond en zi j misschien alleen in de gevangenis en igszins op verhaal komen?
Daar lee k her wel op.
De conclusie is dus dat, al heeft er in Suriname geen slavernij -debat plaarsgevonden, her duid elijk is dat ook de 'Surinaamse Patriotten ' de slavernij noodzakelijk vonden en die ook verdedigden. Van een sterke betrokk en heid va n de
burgerij met haar pers bleek overigens niet veel. Alleen maar di egene n, die
berrokken waren bij productie, han del en defensie, uinen zich. Wanneer in
een enkel geval gesproken werd over hurgerlijke vrijheid ging dat om de ga ranrie dar de laatse wil va n ee n testateur vo lgens de besraande regels werd
uitgevoerd. In dir geval ging her om financiële bela ngen bij een hoedelkwestie.
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In Oso worden Nederlandstalige bijdragen opgenomen over Suriname die volgens de redactie
voldoen aan de algemeen geldende normen voor wetenschappelijke artikelen. Uiteraard geeft de
redactie van

GSD ook

ruimte aan bijdragen waarin ideeën naar voren komen en meningen worden

geuit, waarmee zij het niet eens is.

Afbeeldingen omslag
Op de voorzijde van de omslag zijn Cojo, Mentor en Present te liell over wie in dit nummer een
artikel is opgenomen.
De afbeelcing op de achterzijde is een maluana. Dit is een ronde houten schiif van bijna een meter
middeHijn, die door de Wayana-Indianen wordt gebruikt om in ronde huizen de nok van binnen af te
sluiten. Op deze maluana, waarvan het origineel in het Academiegebouw te Letden te zien is, lijn
aan weerSlijden van het middelpunt figuren afgebeeld die een zogenaamde kuluwayakvoorstellen,
een dier (geest) met twee koppen en ku ifveren.
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Hans Ramsoedh

De revolutie die niet doorging

mei 19 10 kwamen de koloniale auroriteircil in Suriname cen COI11plot op her spoor dar ten doel had het koloniaal bestuur Omver te
werpen en een onafhankelijke republiek te vestige n. Hoofdverdachte
wns de uit Hongarije afkomstige politie-inspecteur Fr:Hls Killinger die SJ lllen
met een zesralmedeswnders de staatsgreep voorbereidde. Killingrr en zij n
medestanders werden aanvankelijk veroordeeld tot de doodstraf di e btcr
werd omgezet in een geva ngeniss traf. Hij dacht door revolutie de sterve nde
kolonie te kunnen redd en. Volgens hem w<lchne de Surinaamse bevolking op
een Messias om haar lIit de verwaarloosde si ru:nie re redden . Killin gcr wilde
van Suriname een modelsraat maken.
Liep de wereld met het mislukken va n Killin gers revolutie een mooi ideaal
mis en had Suriname ruim een hal ve ee uw voor de d cko l onis~lti ego l f in jaren
vijftig en zestig in de twintigste eeuw een lichtend voo rbeeld kunnen zijn voo r
de gekoloniseerde we reld ?
In de co nrcmporaine en moderne historiografie bestaat geen eenduidig beeld
ove r Killingcr en zijn omwenrelingsplan. De reacties zijn zowel positief (revolutionair, an ti kolonialist) als nega ti ef (onroerekeningsvatbaar. psychopaat).
In dit artikel staat de vra ag centraal in hoeverre we Killinger als een revoluti ona ir c.q, een anrikoloniaal moeten besc hou we n of als een operettefiguu r.
Voor de beantwoording vall deze vraag is hoofdzakelijk geb ruik gemaakt va n
he·t archicfm3teriaall rond het Killingerproces, waarbij ook de conremporaine
11

I

In de 's Landsarchief Dienst Sunname (LAOS) is het proces·verbaal Kilhngel compleel1750 pp.) te
raadplegen DaalOaasl is gebruik gemaakt van het archief in het NatIOnaal Archief (NA) Ie Den Haag:
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en latere beeldvorming zijn betrokken. Hierdoor is een vollediger antwoord

op de vraagstelling mogelijk. De uitwerking van deze vraagstelling wordt
voorafgegaan door ee n besc hrijving van de sociaal-economische en politieke
situatie in Suriname rond
co up.

1910

die de achrergrond vormden V<ln de mi slukte

MALAIS E
In sociaa l-economisch opzicht was het met Suriname aan het begin va n de
twintigste eeuw niet al te bes t gesteld, een proces dat zich al ruim een ee uw

eerder had ingezet. De Nederlandse staat en beleggers toonden nauwelijks
enige interesse voor de kolonie, die nu eenma(1! nier op kon tegen de baten in

Nederlands-Indië. De kolonie in de Oost bepaalde de Nederlandse koloniale
agenda. Indicatief in d ir verband is de in 190 r afgekondigde Etllische Poli-

tiek in de Nederlandse kolon iale politiek met berrekking ror Nederlands-Indië
waarbij de 'zedelijke verheffing ' van de inlandse bevolking voorop werd
gesteld. De rijksdelen in de West bevonden zich in de periferi e van de Nederlandse kolonial e politiek en moesten het stellen zonder een ethische politiek.
De economie van Suriname verkeerde in een stm cturele malalse. Suriname
was volgens Van BI<lnkensteijn (1923: 3 I4 ) bezig onder Nederlands beheer
ten onder te gaan . De w(1ntoestand in Suriname noemde hij ee n 'vlek op het

srelsel van ons INederiandsl koloniaal beheer· (ibidem: 308). Suriname had
zich volgens He/man (199 5, dl 2.: 13 ) laren manoeuvreren in de posirie van
een ' bedelend e Lazarus'.
N a de afschaffing van de slavernij in 1863 trachtte men in Suriname met de
aanvoer van Brits-Indi sc he en Javaan se contracrarbeiders in de plantagesector nog te redd en war er te redden viel. Stijgende kosten en dal ende wereldmarktprij zen bedreigden meer en meer de rentabi liteit van de plantages. Rond
r9 00 namen suiker en cacao nog 60% van de torale uitvoerwaard e (f 5.5

mln ) voor hun rekening. (n

I910

daa lde dit percentage tot zevenendertig. Van

de torale uitvoer van f 8. 3 mln vormden goud en balata (ee n rubberachri g
product) in dat jaar meer dan 50% (Van Traa 1946: zie de bijlagen).

Archief van het Ministerie van Koloniën. Geheim Archief 1900-1957 en Archief van het Kabinet
Geheim Gouverneur van Suriname lAKGGS). l e afd. 1885-1938. hierin de Verbalen 11 en 12

In De West. De Surinamer en De Surinaamsche Bode (de maanden maart-april 1911) treft de Ieler
een verslag aan van de leven zittingen (13. 14, 15. 17. 18. 20 maart en 3 april 1911). De artike len in
De West lijn in 1975 opnieuw geïllustreerd door dele Krant uitgegeven. zie: O.G. A. Findlay. Het
politiek complot van Kil/inger c.s. in Suriname. Overdrukken uit De Wese 1911. Paramaribo 1975. In

Blatz (1955) en Worst 11911) vindt men eveneens (gecomprimeerd) een verslag van de zitting .
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De (h'ding van de wereldmarktprijzen en het optreden van krullotenziekte in
de cacaoteclt troffen niet alleen de plantagesector, maar ook een belangrijk
deel van de kleine Creoolse boeren. In de hoogtijdage n van de cacao (rond
1895) kwam de produnÎe soms zelfs voo r de helft voor rekening va n de Cre~
0015e boeren (Hci lbron 1982: 195 ). In Paramaribo vormde zich een steeds verder uitdijende massa van 'platte/anders'. Buddingh' ('999: .HI) spreek t van
ee n 'vlottende bevolking' in de districten. Para maribo kende ec hter nauwelijks een industriële bestaansbasis om de 'nieuwko mers' een bestaan te bieden.
Rond 19 10 woonde circa 4 1% (absoluut 36.000) van de totale Surinaamse
bevolking in Paramaribo. Circa 6S(Yo V~1I1 de total e Creoo lse bevolking
woonde in de hoofdstad (Va n Lier 1977: J 89). Behalve door de teloorgang
in de c<1caoreclt werd de Creoolse trek naar de hoofdst3d ook bevorderd door
de hogere lonen in de ba lata- en goudindustrie.
De neergang in de plantagesecror had ook belangrijke repercussies voor het
stedelijke ambacht. Veel ambachtslieden, zoa ls botenmakers, timmerlieden
en metsela:lrs die voo r hun opd ra chten en inkomsten afha nk elijk waren va n
de plantages, ve rloren hun baan. Daarnaast trof de concurrentie van vanui t
Europj en de Verenigde Staten ingevoe rd e fabrieksgoederen de groep van
kleern1akers, schoenmakers, blikslagers en meubelmakers die een belangrijk
deel van de ambac htslieden vormden. Deze concurrentie Vj n imporrgoederen tastte hun bestaan in de hoofdstad aan zonder dat t'r sprake was va n altern:uievc werkgelegenheid (De Bruijne 1976: 40). De goudwinning en het baliltabed rijf boden eni g alternatief emplooi en verschaften in sOlllmige jaren aan
~lc1lt- tor negendui ze nd mensen \verk. Enkele duizenden Creoolse vrouwen
trachrrcn in de informele sector (huisbedienden, wasvrouwen en m:uktvrouw)
het hoofd boven water te houden.
Ook de sociale mobiliteit van de lichtgekleurde Creoolse middenklasse werd,
onder meer als gevolg van discriminatie door de hbnke bovenhlag, ernstig
beknot. Zij werd vaak uitgesloten van hoge functies in het koloniaal bestuursapparaat. Veel leden uit deze groep zO<.- hten hun heil in Ned(' rlands·lndië en
Nede rland (Van Blankensteijn 1923: 21.)
De mamrege1en van het koloniaal bestuur om de sociale nood te lenigen heb~
ben volgens \X'illelllsen ( 1980: 2 [I ) nooit het niveau van liefdadigheid overschreden. De sociaal-economische sit uatie, V<lll met name de hoofdstedelijke
bevolking, was ronduit zorgwekkend, hetgeen voor de Nederlandse regering
aanleiding vormde een onderzoekscommi ssie in te srd len. 2
2 Oe Economische en Financiële Toestand der Kolonie Surmame Rapport der Commissie benoemd
bij besluit lIan 11 maart 1911 Oen Haag (Ook wel naar de voorzitier van de commissie. Rapport Bos
genoemd)
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De koloniale begroting vertoonde sedert 1866 een tekort. Door een jaarljjkse
fournering van subsidie door Nederl and we rd de begroting sluitend gemaakt.
De inkomstenbelasting (45%) vo rmde de belangrijkste inkomstenbron voor
de koloniale huishouding. Verhoging van de invoe rrechten was een regel matig voorkomend versc hijnsel om 's lands inkomsten te verhogen (Willemsen
1980: 16 5- 18 ] ).

De financiële afhankelijkheid van Suriname ten opzichte van Nederla nd had
tevens repercussies voor de politieke verhoud ing. Vóór 1900 werd de politiek
in Su rin ame gedomineerd door de blanke bovenlaag die in de eerste plaats
voo r de plantersbelangen op de bres stond. Vanwege het ce nsuski es recht kon
slech ts ee n klein aantal kiezers aan de verkiezingen deelnemen (0,5%, absoluut 200-300 kiezers). In 1901 werd de census ve rlaagd waardoor het ki ezersco rps werd uitgebreid. Weliswaar bleef het aantal kiezers (nog geen 1%,
abso luut circa 1000 kiezers) beperkt, maar de maatregel had in zoverre
consequenties dat een deel van de stedelijke Creoolse elite stem recht kreeg.
De plantocratie verloo r haar dominante positie in de Koloniale Staten
ten faveure va n de sredelijke Creoolse elite. De politieke bewustwording van
deze groep manifesteerde zich in de opkomst van kiesverenigingen die als een
SOOrt proro-politieke partij fungeerden. Vanwege het beperkte kiesrecht oefenden de Creoolse volksklasse en de plattelandsbevolking gee n polüieke invloed
uit.

Als gevolg van de financi ële afhankelijkheid werd de koloniale begroting in
Den Haag vastgesteld. De Kolonial e Staten konden enk el maar ee n kritisch
opposi ti oneel college zijn en werden volledig gedwarsboomd bij elke poging
positief deel te nemen aan het bestuur van het eigen land. Gouverne ur Fock
(1908-191 I) beschouwde de Koloniale Staten als een 'remmende factor' en
vroeg zich af in hoeve rre de Surinaamse samenleving rijp was voor een vertegenwoord igend college. 3 De houdi ng in Suriname omschreef de gouverneur
als 'Nederland zal wel voor alles zo rgen' en hij vond dat ook de Koloniale
Staten 'duidelijk worde gemaak t dat dit niet blijvend zoo kan zijn '.4
Het is dan ook ni er verwo nderli jk dat de ver houding russen opeenvolgende
gouverneurs en de Kolonjale Staten over het algemeen werd gekenme rkt door
spa nllingen en politieke strijd. Alle 'gedelibereer' en 'gejeremieer' van de Koloni ale Staten bleef volgens Helman (1995, dl 2: 13) slechts eell sc hijnverto-

3 NA, Archief Ministerie van Koloniën (archief MI/Kl. Geheim Archief 1900--1957, Brief van

de

gouverneur aan de minister van Koloniën. 28 december 1909, Inv. nr. 117,
4 NA: Archief MvK. Geheim Archief 1900-1957, Brief gouverneur aan de minister van Koloniën, 18
maart 1910,Inv nr. 119.
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nin g. Volgens Johan Marcus5, een van de scherpste critici van het Nederlands
beleid ten aanzien van Suriname jn die periode, werd door de opstelling van
Nederland het Surinaamse volk dat al 'vrijwel zenuwloos was, nog mee r onrzrllmvo' ( 19°(,: 1(,).
SocÎ<1al-economische malaise en politieke fru stratie hepaalden het klimaat in
Suriname rond 1 9 I o. Die si tuatie vo rmde voor Killinger een idea le voedingsbodem om doo r middel van eell staatsgreep het koloniaa l bestuur omver te
werpen en een onaAl:1I1kelijke republiek re vestigen. Tijdens zijn, nog re bespreken Europese rondreis in 1908 en 19 09 , ZO l! hij zijn blauwdruk voor de
modclstaat IlJ de machtsovername verder uirwerk en.
KIlLiNGER6
Frans Pavel Vaclac Killinger werd geboren in 1876 op ee n landgoed te Hodenyi in Hong3 rij e. Zijn vader was daar administrateur. Frans was voorbesremd
priester te worden, maar op het gymnas ium voelde hij zich nitt in de wieg
gelegd voor dit amht. Het lege runiform sprak hem mee r aan dan de priesterrok. Hij slaagde voor her toelatingsexamen voor de officierso pleiding in Praag,
maar vanwege financiële nood moesr hij deze opleiding sraken. Hij werd vervolgens volonrair bij de spoorwegen en later opzichrer in een spinnerij maar
vo nd gee n bevrediging in dir werk. In [894 nam hij als vrijwilliger di enst in
het Oostenrijks~ H o n gaarse lege r waar hij een jaar later werd bevo rd erd tot
korporaa l. Doo r onvoorzichtigheid mer zijn di enstwapen verwondde Killinge r een collega-militair. Hoewel hij voor zijn onvoorzichtige handelen werd
veroordeeld tot tw ee maanden gevJngenisstraf, werd hij na de gevangenisstraf re hebben ondergaan weer in miliraire di enst opgenomen waar hij het
bracht ror officier V,lIl de administratie. In 1899 had Killin ge r mee r dan genoeg
va n her militaire leven. Hij nam omslag en vJHe l11er enk ele vri end en het plan
om aa n de zijde van de Transvaalse boeren in Zuid-Afrika re strijden tegen
de Engelsen. Op aa ngifte va n Engelse wervers in Hamburg werd de groep
door de polirie gea rresteerd en na het betalen va n een boete mocht Killinger
doorreizen 11<l<lr Nederland. In nove mber 1899 meldde Killinger zich in Harderwijk aall voor her Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL ). Hij werd

5 Johan Marcus was de oudste broer van Alexander Marcus (zie Bee ldvormlllgl. Johan Marcus was
redacteur-uitgevel en sedert 1898 actief in het vakverenigingsleven. Hij was secretaris van de in
1910 opgerichte Surinaamsche Volksbond . Van zijn hand verscheen in 1914 Een blik in de toekomst
waarin hij kr itisch oordeel! over het beleid van het koloniaal bestuur in SUriname.
6 Deze biografische gegevens zijn ontleend aan he! procesverbaal Killinger. LAOS : Akte van BeschuldIgIng. februan1911
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wegens gezichtszwakte afgekeurd voor de Oost, maar goedgekeurd voo r de
Wesr als geëngageerd soldaar voor zes jaren bij de rroepenmachr in Surinamc.1
Killinger kwam op 18 december 1899 in Suriname aan. Als militair was hi j
werkzaam in her kolonia le werfdepot. Reeds na enkele maanden kreeg hij
enkele dagen celstraf opgelegd omdat hij gedurende 46 uur zonder toestemming van de compagnie afwezig was met medeneming van zijn bajonet. Hij
voorzag dat de straf een smet zou opwerpen op promotie binnen het leger en
met insremming van de leidi ng van de rroepenmacht stapte hij in juni 1900
over naar het politiekorps als tijdelijk agent van politie. Binnen dit korps
maakte hij een bliksemcarrière. In vijf jaar tijd kl om hij op van agent va n
politie 3e klasse (190 I ), hoofdagent va n politie (1902), adj unct-inspecteur
van politie (1904 ) tot inspecteur van politie (1905).8
Killinger stond bij zijn superieuren bekend als een uirstekende politieagent
die behalve moed en plichtsbetrachting een zee r grote ijver aan de dag legde.
Bij zijn superieuren was bekend dat hij va n zijn geringe loon Franse en Engelse
le xica en boeken kocht om zich de twee vreemde talen aan te lere n.De korpsleidi ng was dan ook bijzonder met hem ingenomen. 9
In 1906 trad Killinger in het huwelijk met een Surinaamse (Neuma nn ). In ../
juni 1907 vetrok hij met zijn vrouw met verlof wegens ziekte naar Europa.
Hier wilde hij ve rder studeren om vervolgens bij terugkeer te worden benoemd
tot commissa ris va n Politie, een functie waarvoor hij reeds bij de procureurgeneraal had gesolliciteerd. Ook zo u hij trachten in Europa enk ele van zi jn
uitvindingen te ver kopen, zoa ls een soo rt watergeschllt, verwisselbare bekleding van uniformknopen en een nieuw type lege rlaarze n dat beveiliging bood
tegen stof en water. 1D

EUROPESE RONDREIS
Op zij n verzoek kreeg Killinger van het M.inisrerie van Koloniën in april 1908
toestemming om in het buiten land cursussen te volgen en het politiewezen re
bestuderen. Door het ministerie va n Buitenlandse Zaken werden daarop introductiebrieven verzonden naar Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, België, Engeland en Oostenrijk. Dankzij deze introductiebrieven werd Killinger doo r de

Proces-verbaal Killinger. LAOS: Akte van Beschuldiging, februari 1911 .
NA: Archief MvK. Geheim Archief 1900-1957. Inv. nr. 121 .
9 NA: Archief MvK. Geheim Archief 1900-1957. Brief minister van Koloniën aan de minister van
Buitenlandse Zaken. 16 juni 1910. Inv. nr. 121 .
10 NA: Archief MvK. Geheim Archief 1900-1957, Brief minister van Buitenlandse Zaken aan de

minister van Koloniën. 26 juli 1910. Inv. nr. 123.
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buitenlandse politiekorpsen en gehei me d ie nsten met egards o nt vangen. In
Zw itserland en Duitsla nd vo lgde hij respecti eve lijk een cursus a ~tI1 de krijgswetensc happeli jke faculteit en cri min ologie. De positie van 'officie r' die hij
fingeerd e was ec hter ni et in overeenstemmin g mer dc besc heiden financiële
ve rl ofregeli ng van een inspecteur van politie. In Berl ijn woon de hij in eell
goedkoop pension en zijn Surinaamse echtge nore kreeg een minder glorieuze
ro l toehedeeld. Z ij moest als poetsvro uw in horel Espla naeb werken

0111 11l1l1

verb lij f in Europa te bekostigen. In dit hotel verbleef ook generil al Cipria l1 0
Cas rro, de eve n tevoren ~lfgezette pres id ent va n Venezueb, met zij n famibe.
Vill1 zij n vrou w vernam hij dat Casrro vaak brieven op zij n rJfclliet slingeren. Zijn voorste l aan de Nederlandse gezanrsc hapssccrctJ.ris om Ca stro do or
zijn vro uw te laren bespioneren werd afgewezen. De Nederlandse regering
bescho uwde Cas tro nier als een gevaar.
In Essen deed Killinger vergeefse pogingen om zijn uitvind ingen te verkopen .11
In deze plaatS raak te hij bevriend met ee n dr Hedda ues en zijn blinde vro uw
en met juffrouw Dit!tz lllan, de go uve rnante va n deze familie tot wie hij zic h
'geestel ijk ' zeer aangetrokken voel de. Met beide vrouwen had hij freq ue nt
co ntact en de mi ss tanden in Surin ame waren rege lm at ig o nd erwerp va n
gesprek. H ij vertelde ove r de fysiek en geestelijk ongesc hikte officiere n die
naar Sur iname werden uitgezonden, gedemo ral isee rde soldate n die drinkebroers waren, de politie die ni et deugde, de welig ti erende cor rupti e onder de
am btena ren, de o nn odi g grore so mmen s ubsidi e die <'Ian de herrnhutrers en
karllolieken we rd en gegeven, her wanbe hee r en de soc i<'lle vcrw3arlozing. 12
Kill ingt'r la s zijn blinde vriendin voor uit Nie rzsc he, haa r li eve lin gsa uteu r.
Naar aa nleidi ng va n di scussies over politiek, soci:1le kwesti es en geloof bes loor
Killinger mev ro uw Hedda ues in te wijden in zijn plann en voor een omwe nteling in Suri name. Z ij raakte enthousiast en zag in de plan nen V:ln Killinger
de vergeren en ilchterlijke Nederlandse kolonie omgeroverd worden in een
tropi sch paradijs gebaseerd op sociale en pac ifistische denkbeelden. Mevrouw
Hedda ues was name lijk gepo rteerd van de ideeë n va n de Oostenrijkse barones Be n ha von Su trner, de 'generalismo' en vice-presiden te van de interna ti ona le vredesbeweg ing, die in 1905 de Nobelpri js had gek regen voo r haar
inspa nningen voor de wereldvrede. Von Surtl1 er inspiree rde Alfred Nobel tor
de stichtin g va n de Nobelp rij zen .
Mevrouw Heddaues overhandigde de 'revoluti o nair' uit Suriname alvast tien-

11 Ibidem
12 NA Archlei MvK, Geheim Archief 19DO-1957, Brief van de gouverneur aan de minister van Kolo-

mën, 5 augustus 1910, Inv. nr 124.
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duizend mark voo r zij n plannen. Zij bracht hem in contact met haar broer,
Brun o Tuerschmann, ee n theaterdirecteur di e rela ti es had in de financiële
we reld, Tuerschmann was ook gecharmee rd va n Killingers plannen en wilde
mer hem mee naa r Suriname. KilJ inger sprak van levensgevaar om hem af te
laten zien va n zij n plan. Door bemiddeling van Tuerschmann kwam Killinge r in co nract met de bankier Marlitt te Berlijn, die hem beloofde vijftigduizend mark te zu llen verschaffen voo r het plan. Zij n beloning zou zijn dat hij
medeop richter zou worden va n diverse maatschappijen voor de onrginning
van Suriname. Hij zou op I februa ri 19 TO alvast een bedrag van tienduizend
mark voor Killinger in Suriname overmaken, Het resterende bedrag zou op
aa nvraag direct beschikbaar zijn. Met de gift va n mevro uw Heddaues op zak
had Killin ger de inkomsten van zijn Surinaamse vrouw niet meer nodig. Zij
werd voor hem ee n blok aan het been en vervolgens in Duitsland gedumpt.
Mt:l J e sy mpathieke juffrouw DictZlllél ll1l (de gouvernanre va n mev rouw Heddaues) bracht Killinger enkele 'sommerfrische' dage n door in een pension in
Lauterberg. Hier raakte hij vervolge ns ve rliefd op de dochter van de pensionhoude r, ene Clara Doppelr. In september ' 9°9 ve rl oofde hij zich en trad
ten slotte in november I909 in Londen met haar in het huwelijk, terwijl hii
nog niet officieel gescheiden was va n zijn Surinaamse vrOuw. In Engeland was
het in die jaren zeer eenvoudig te trouwen: vo lstaan werd met een ge boo rteakte en enige dagen verblijf aldaar. Al in Lauterberg had hij aan Clara bekend
getrouwd te zijn.

BLAUWDRUK VOOR EEN MODElSTAAT
Killinger had met mevrouw Heddaues in Essen uitvoe rig gesproken over de
inrichting van de onafhankelijke rep ubliek na de machtsovername. In de
nieuwe modelstaat had hij zichzelf de functie roebedacht van presidemdictaror. Ten aa nzien van de politieke inrichting va n de onafha nkel ijke st:lat ging
hij uit van het principe van eenvoud. Ki ll inge r zo u regeren mer de steun va n
twee Kamers va n afgevaardigden. Ministers ac htte hij overbodig evenals rid derorden en meda illes. Er zou een geza nt worden benoemd voo r Europa en
Ame rika .
De nieuwe modelstaat moest zo eenvo udig mogelij k opzet worde n. Een lege r
en een vlaGt achtte hij overbodig, Wel zou de politiemacht worden uitgebreid
en ee n goede justitie worden ingevoe rd, In sociaal-economisch opzicht had
Killinger een sterke rol toebedacht aan de staat, Zo zoud en landbo uw, handel, industrie en het welzijn van de bevolkin g van staatswege flink worden
gestimuleerd. Naast de Surin aamse Bank zo u er ee n tweede bank worden
geope nd. Hij wilde de Surin amers goed drinkwater bezorgen. De watervcrslindende gasfabriek zou worden gesloten en Suriname zou moeten ovcnchakelen op elektriciteit.
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Killinger hJd weinig op mer de chrisrelijke kerken die volgens hem niers Jnders
deden dan her gesubsidieerd versp reiden van bijgeloof. De overheidssubsidies
Jan miss ie en zending zouden worden geschrJpr. Her boeddhisme, waJrmee
hij door mevrouw HeddJues in com;]cr kwam, zou onder her nieuwe reg ime
eell hevoorrechte piJats krijgen. 13
Killinger waS van plan Nederland voor her verlies van de kolonie schadeloos
re stellen en twijfelde er niet aan dat de Verenigde St.1ten en de Zuid~Ameri
kaan se lalld en uit solidariteit een interventie vall Nede rl andse zjjde zouden
verhinderen. Hij dacht op de internationale kapitaalm.1rkt honderd miljoen
mark zo nd er veel moeite te kunnen krijgen, \VaarV311 vijfe ntwinti g milj oen
bedoe ld was als co mpensatie aan Nederland voor het verlies van de kolonie.
Killinger had ook nog een omwerp voo r een nieuwe vlag: een wine vlag met
een groene ster rer vervanging van de Nederlandse driekl eur. 14
Killinger li et zich bij zijn blauwdruk voor de model staat op een aanta l punten, wellicht
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mevrouw Heddaues te paJien, insp ireren door de pacifisti -

sc he ideeën uit her boek va n de Oostenrijkse Berrha von Suttner Die \'(laffen

nieder ( 1889).15 Dit boek we rd in vele talen vertaa ld. Tijdens zijn verblijf in
EUrop3 had hij eeTl ontmoering met de pacifiste. Nier omd:u hij gech ;'Hllleerd
was van haar ideeën, maar vooral

0111

re onderzoe ken welk e internationale

polirieke COJ1{acten zij had die hij evenrueel zou kunnen gebruike n um een
bloedige interventie van Nederlandse zijde re voo rk omen. Met Von Surrnc r
sprak hij echte r met geen woord over zijn plannen voor de coup d 'é tat.
Wanneer wc zijn blauwdruk overzie n dan val t op

(I<H

van ee n ideologische

onderbouwing geen sprake was. Deze wa s geen antik o loniale aanklacht en
bevatte geen voorstellen voor een radicJle hervorming van de Surinaamse
sa menleving.

MEDESTANDERS
Terug in PJr:ll11aribo in december 1909 stelde hij zijn nieuwe vrouw voo r als
zijn aangerrouwde nicht, ongelukkig gerrouwd. Om niet vall hig31l1ie beschuldigd te worden hing hij her verhaa l op dar zijn echtgenOte wegens ziekte in
Europa W:lS achte rgeb leven en dat zijn 'a:l ngetrouwde ni cht' voo r enige maan den was meegekomen om rijdens de afwezigheid V:ln zi jn vrouw zijn hui sho uding re doen, waarna zij verder zou doo rreizen naar fam ili e in Puerto

13 LAOS. proces·verbaal Killinger: Akte van Beschuldiging februari 1911 .

14 Ibidem
15 Een Nederlandse vertalmg van dit boek verscheen overigens pas m 1925- De wapens neer
Amsterdam. MInerva
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Rico. In Paramaribo leefde Kill inger een luxueus leven mer de hem geschon-

ken tienduizend mark. Hij betrok een deftig gemeubileerd herenhuis. Om zijn
o mgeving en superieuren za lld in de ogen te strooien bazuinde hij rond dat
hij voo r de verkoop van zijn uitvindingen zeve ntigd ui zend mark had o ntva ngen. Ook maakte hij bekend op korte termijn o ntslag uit politiedienst te zuIlen nemen en dat hij bezig was met de aankoop van plantages voor de rubbercultuur. Door royaal geld en leningen uit te delen wist Kitlin ger mensen
aa n zic h te binden en zich populair te maken. Z ijn roya le leve nswijze brach t
hem spoedi g in financiële problemen. De beoogde financier van de revolurie,
de bankier Marlitt, li et ondanks herhaa ldelijk aandringen ni ets meer van zich
ho ren. O nd ertu ssen dook in april 1910 vr ij plotselin g zijn wettige ec htgenote
in Suriname op die hij in Duitsland had achtergelaten. Zij was door haar zusters inge li cht over zijn levenswandel. H ee l Paramaribo wist nu hoe de vork
in de steel zat. Een maand later diende zijn wettige ec htgenote eell eis tot echtscheiding in die we rd toegeweze n.

De geldnood van Killinger groeide met de dag. Talrijke schuldeisers begonnen hem het vuur aa n de sc henen te leggen. Op 30 ap ril L9 10 we rd Killinger
enigszins uit zi jn nijpende geldn ood gered door overmak in g van vijfduize nd
mark door mevrouw Hedd aues, die zic h door de hartroerende brieven van

Killinger had laten overhalen nogmaals te helpen."
In apr il 19.1 0 maak te een Ki llinge r een daadwerk elijk begin met het aanwerve n van medesta nd ers voor de omwenteling. Op zeer voo rzic hti ge toon
besp ra k hij met enkele agenten van zi jn ploeg de slec hte toestand in de koloni e, de a lge mene ontevredenheid en het wa nb estu ur. Hij wakkerde zovee l
mogelijk de ontevredenheid aan. Hij wist zes medesta nders17 voor zi jn omwenrelingsplan te winnen: Louis Arduin, 3 ( jaar en agent van politie 2e klas se,
Johannis Arduin , 42 jaar en opzichter op een ho utzaagmolen, Willem Arduin,
4 0 jaa r en sc hrijnwerker, Jatan , 49 jaar, agent van politie 2.e klasse, James

Hug hes, 34 jaa r, agent va n po litie 3e klasse en Emile Sporkslede, 34 jaar,
agenr va n politie 2e k lasse.
Er werden drie bijeenkomsten geho uden door de sa menzweerders, de eerste

(30 apri l) op het erf va n Lou is Ard uin, de twee volgende (6 en 15 mei ) bij

16 LAOS, proces·verbaal Killinger: Akte van Beschuldiging februari 1911 .
17 Behalve de zes gearresteerde medestanders van Killinger. zijn nog andere personen benade rd voor
het omwentelingsplan. Zij hebben niet deelgenomen aan de drie geheime bijeenkomsten en zijn
tijdens het proces als getuigen verhoord : Bush (poli tie·agent). Reglnald (politie-agent). Bandison
(landbouwer). 8reeveld (timmerman). Schoonhoven {gepensioneerde politie·agent en bakker!. Thijm
{aannemer!. Guicherit (aannemer). Molly (politie-agent) en Vlieze (hoofdagent).
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Killinger thuis aan de Gravensrraat. In deze paragraaf bespreek ik de beweegredenen van Killingers medestanders. 18
Louis Arduin was als agent de rechterhand van Killinger. Daarnaast was hij
als agent belast met de controle over sc hoolkinderen en schoolbezoek. Ook in
de persoonlijke sfeer was hij goed bevriend met Killinger. In zijn vrije tijd deed
hij vaak boodschappen of huishoudelijk werk voor hem. Van Killinger onrving Louis soms kleine geldelijke beloningen. In april 191 obracht Killinger de
ac hteru itgang van de kolonie ter sprake en verrelde hem van zijn plannen voor
de omwenreling in Suriname. Arduin beloofde hem te zu llen helpen. Op voorstel van Killingcr bcspr<1k Louis Arduin dezelfde maand nog het pl::111 met zijn
rwee broers, \Xlillem en Johannis die bij 'den grooren mijnheer' moesten komen
'voor za ken van algemeen belang'. Zowel j ohannis nis Willem had enige .1arzeling da ~H zij het een gevaarlijke zaak vonden. Killinger wist beiden te ove rreden door te refereren aan de bestaande wantoestanden in Suriname. Voorts
vertelde Killinger dat hij een lening van vijfenrwinrig miljoen dollars in Amerika zou kunnen sluiten om Suriname tot bloei te brengen. De revolutie zo u
vo lgens Killillger geen mensenlevens kosten. De gebroeders Arduin ontvinge n
op de eerste hijeenkomst honderd gulden van Killinger. De taak van Louis was
0111 de schildwacht bij de Marinetrap (gelegen nnast Fort Zeelandia ) te overrompelen en met zijn helpers de gevangenis in bezit te nemen en een deel van
de gevangenen in vrij heid te stellen. Joh annis Arduin was ervan overtuigd dar
Killin ger heel war voor Suriname zou kunnen doen. Hij hnd als taak om in
eerste instantie op verschillende punten van de stad 'bra nel' te roepen en vervolgens het telegraafkantoor te bewaken. \Xlill em Arduin moest vooraf 1 50
stokken besrellen en op de grote dag het tclefoonbureau te bezetten.
Jaran was Brits- Indiër van geboorte. Van 1878 tot 1886 hnd hij in Suriname
als conrractarbcider gewerkt en was vervo lgens teruggekeerd naar Brits-Indië.
Via Trinidad en Brits-Guyana, waa r hij waarschij nlijk ook als conrractarbeider werkzaam was, belandde hij in 1898 weer in Suriname waar hij politieagent werd. Hij was zeer gehecht aan Killinger van wie hij regelmatig geld
kreeg roegestopt. Op de eerste bijeenkomst kreeg j atan vnn Killinger honderd
gulden. Jatan was een weifelende figuur die op de geheime bijeenkomsten
nogal eens indutte. De taak van jatan was te zorgen voor de werving van
tweehonderd Hinclostaanse conr racrarbeiders op de plant3ges M3riënburg,

Zoelen en Alliance die de kern van Killingcrs strijdmacht zouden moeten vormen. Op deze pbntages was onder de contractarbeiders vanwege de slec hte
werkomstandigheden tn de lage lonen sprake van ontevreden heid. Eerdere
18 LADS. proces-verbaal Killinger: zie hlerm de verhoren van de beklaagden In 1910 en de Akte van
Beschu ldlgmg. februari 191 1.
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opstanden aan her eind van de negentiende en het begin van de twintigste

eeuw konden slechts mer inzet van militairen worden bedwongen (De Klerk
1998: 139-143). Killinger dacht deze ontevredenheid te kunnen uitbuiten
voor zijn omwentelingsplan. De door jatan te rekruteren contracrarbeidcrs

zouden dienst doen als hand langers bij de verovering van Fort Zeelandi~l. Na
de staatsgreep zouden deze stoottroepen bevorderd worden tot politieagent.
Over de werkelijke plannen mocht jaran geen woord loslaten . Onder het

voorwendsel van een Hindoe kerkdienst in de Combé (in de omgeving van
Fort Zeeland ia) zou hij de plantagearbeiders naar de stad lokken waarop Killinger dan '5 avonds zou verschijnen en hen toe zou spreken om 's nachts mee
te helpen aan de uitvoering van zijn plan. Killinger zou de kerkdienst betalen en de Hindostanen trakteren op rum en ganja lmarihuanaJ. Dit laatste
ontraadde Jatan hem omdat zij dan volgcns hcm aan het moorden zOllden
gaan. Besloten werd het maar re houden op eet- en drinkwaren.
James Hughes was door Louis Arduin aangezocht. Hughes onderschreef Kil lingers besc houwingen over de roestand in Suriname en verwac!nte van zijn
plannen bloei en welvaart voor de kolonie. Bij Hughes was sprake van ontevredenheid wegens het uitblijven van promotie. Zijn raak was 0111 in de nachr
van de omwenteling mer een aantal anderen het hoofdbureau van politie re
bewaken. Ook Emi le Sporkslede, in mei 1 9 JO door Louis Arduin bij de zaak
betrokken, was ontevreden over achterste ll ing in promotie. Eerder had Kil linger hem, roen hij in geldnood zat, honderd gulden geleend voor zijn zieke
vrouw. Sporkslede was ervan overtuigd dat Killingers plannen een uitkomst
zouden betekenen voor de kolonie. 19
Uit de bespreking van de motieven van de medestanders komt het volgende
beeld naar voren. Zij kwamen bijna allen uit Je lagere middenklasse. De persoo nlijke invloed van Killinger was een belangrijke facror bij de rekrutering
van de samenzweerders. De financ iële gulheid en daarmee wellichr ook een
financiële afhankelijkheidsrelatie was ook een factor van betekenis in de relatie tussen Ki ll inger en de gerekruteerden. Zij waren allen ontevreden en voelden zich geste rkt (met uitzondering van Jarao ) door de latente vijandigheid ./
van her armere volksdeel regen her ko loniaal besruur (Van Li er 1977: 27r-2).

HET PLAN EN DE ARRESTATIE
In de nacht van 25 op 26 mei 1910 zou de omwenteling plaats vinden. Killinger had op die bewuste dag nachtdienst en dacht zijn manschappen door

19 LAOS : proces-verbaal Kill inger: verhoor van de bek laagde Sporkslede, juli, oktobe r en december

1910.
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een krachrige toespraak re kunnen overha len om mee re doen aan de coup.
De politieagenten zoude n gebruik maken van de wapens op het politiebureau, terwijl de civiele 'revo luti on airen' her met de door Willem Arduin
bestelde 15° stokken zouden doen .
De strategische punten (het paleis van de gouverneur, de Surinaamse Bank en
her tclegraaf- en telefoonstati on) zouden worden bezer, waarna de aanval op
Fort Zeel andia zou plaatsvinden. De verovering van het fort leek Killinger

een koud kunstje. Door hard 'brand' [door Johannis ArduinJ te schreeuwen
en vuurwerk af te steken kon het garnizoen in het fort in verwarr in g worden
gebracht. Vervolgens zou het overg rote deel van de militairen op de slaapzalen van het fort worden geïsoleerd door de trap naar beneden af te breken.
Ten slotte zou de munitievoorraad in de Surinamerivier worden gedumpt. Na
de inname van het militaire bolwerk zou vervolgens de rest van de hoofdstad
snel onder controle kunnen \vorden gebracht. Met deze revolurionaire daden
zou in de optiek van Killinger de laatste weerstand dan wel gebroken zijn.
H ij rekende erop dat veel soldaten naar hem zouden overlopen.
De nacht van de revolutie bleef echter uit. Een week eerder kwam het complot aan het daglicht wegens 'verra3d ' door J.E. Schoonhoven, een gepens ioneerde politieman en op dat moment werkzaam als bakke rsknecht. Hij was
benaderd door Loui s Arduin en Hu ghes die hem meedeelden dat Killinger
mannen nodig had voor een gevaarlijke onderneming en dar hij daarmee tweeduizend gulden kon ve rdi enen. Daarna kreeg hij vall Hu ghes vij fentwintig
cem om een 'bitter' [drankjeJ te kopen.Schoonhoven verrrouwde her zaakje
niet en sprak er op 19 mei met pastoor Walle van Boniface over die hem advisee rde ze lf bij Killingcr ovcr deze kwestie navraag te doen. Hierop nam
Schoon hoven contact op met Kil1inger die hem meed eel de in opdracht vaJl
de procureur-generaal te handelen. Schoonhoven moesr van Kil1inger flinke
mannen aanwerven, 'al waren het de grootste boeven of schurken' en kreeg
vervolgens van Killinger een rijksdaalder.
Nog dezelfde dag nam Schoo nh oven opnieuw contact op l11er pater \Xlal1e.
Deze rook blijkbaar onraad en adviseerde hem onmiddellijk de procureurgeneraal op de hoogte te ste ll en. Schoonhoven stelde het bezoek aan de procureur-ge neraal uit, maar werd de volgende dag voor de tweede keer door
pater Walle gesommee rd naar de procureur-generaal re gaan. Schoonhoven

deed dit waarop de procureur-generaal onmiddellijk een onderzoek liet insrellen. 2G
20 LAOS : proces-verbaal Killinger: verhoor van Schoonhoven, 12. 13 en 14 juli 1910: NA: Archief MvK,
Gehe im Archief 1900- 1957. Brief van de gouverneur aan de minister van Koloniën, 28 mei 1910,
inv. nr. 121 .
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Op

19

mei

1910

werd Killinger bij de procureur-generaal ontboden . Killin -

ger trachtte de ontdekking van het complot te voorkomen door re beweren
dar hij personen had aangeworven om een wapenhandel met Zuid-Amerikaanse landen re beginnen. Hij werd vervolgens direct geschorsr. Het daarop
volgende onderzoek door de procureur-generaal brachr her complor aan her
licht. Vervolgens werden op 2.3 mei

1910

Killinger en zijn medestanders gear-

resteerd en naar Fort Zeelandia overgebracht.
Het proces tegen de beramers van de omwenteling zou ruim tien maanden
(maart

]911)

larer plaarsvinden en genoot grote belangstelling bij de met

name de volksklasse. Er waren in totaal zeven zittingen nodig om tot een uitspraak te komen. Op de dag van de eerste zitting vormde zich rond Fort Zeelandia, waar de gearresteerden waren opgesloten, een menigte die hen luid
toejuichte en bij de rechtbank verschenen enkele duizenden belangstellenden
die ' leve Killinger' riepen. Killinger liet zich de grote publieke belangstelling
graag aanleunen. Onderweg van het fort naar de rechrbank en vervolgens
toen hij uit het rijtuig bij de rechtbank stapte, nam hij enkele keren de hoed
voor de menigte af. Ook Loui s Arduin werd door de menigte hartelijk toegejuicht. Tot in de rechtszaal was herhaaldelijk het gejoel van de menigte buiten te vernemen. Bij de zittin g van

17

maart

191 I

werd door bewonderaars

van Kil1inger, mogen we aannemen, de hulp van bovennatuurlijke wezens
ingeroepen om ten gunste van de beklaagden invloed uit te oefenen op het
oordeel van de rec hter. Voor het gerechtsgebouw werden aangetroffen een
jeneverfles met inhoud, twee eieren, twee stukken rood en zwart katoen,
akansa 21 en 'nog eenige andere hocus pocus door bijgeloovige menschen

gebracht' (geciteerd in Findlay ' 975: 26).
Tijdens het proces nam Killinger geen afstand van zijn ideeën. Hij was ervan
overtuigd dat geen verstandig mens zich tegen de door hem gestelde 'force
majeure' zou verzetten en verweet Nederland de kolonie te ve rwaarlozen. Killinger verklaarde dat hij met ijzeren hand moest ingrijpen om de toestanden
te ve rbeteren . Niet door evolutie, maar alleen door revolutie dachr hij de stervende kolonie te kunnen redden. Volgens hem wachtte de Surinaamse bevolking, die hij als een kind beschouwde en niet in staat achtte de grieven behoorlijk rot uiting te brengen, op een Messias
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haar uit de banden te verlossen.

Hij wilde van Suriname een modelstaat maken zoals beschreven in Bertha
von Suttners boek. Killinger nam alle sc hul d op zic h, ook van de medeverdachten.

21 Maïspudding in bananenb laderen gewikkeld. Akansa wordt als spijsoffer aan diverse goden
gebracht.
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De medeverdachren g,wen aan dar zij srerk onder invloed van Killinger stonden in wie zij een onbeperkt verrrouwen steldell. Louis Arduin zei dar Killinger over alle agenten een 'onweersraanbare macht' uitoefende. Intimidatie
va n zijn medestande rs was Killinger nier vree md, of zoals de bek laagde Sporkslede voor dl' rechtbank verk laarde: '\'(Iie zich terugtrekt om mij te verraden,
za l ik IKillingerl onschadelijk maken of voor mijn voe ren nccrschiert'n'.22 Z ij
waren, met uitzondering van Jaran, ervan overruigd dat na de omwenteling
Suriname rot grote bloei zo u komen, bereid zo nodig hun leven re offeren en
cr zeker VJ n d:H het plan niet kon mislukken. Killinger had hen medegedeeld
op meer dan tachtig militairen te kunnen rekenen. Op de vraag va n de president van de rechtbank of zij berouw ludden verkl;larden de drie gebroeders
Arduin en Sporkslede nog steeds te geloven d:H Killingers pbnnen in het
belang van de kolonie waren en dat de mislukking hun speer. Johannis en
\'(Iillem deelden wc/ mee niet meer voor een herhaling te vinden te zijn. Hughes beruigde spijr en verklaarde verkeerd gehandeld te hebben. De rol van
JatJn was nogal dubieus. In de rec htbank hing hij de vermoorde onschu ld uir
en verk laarde hij va n de bijeenkomsten nier veel begrepen te hebben omdar
hij gebrekkig Nederbnds sp rak en er op bijeenkomsren in her Ncderbnds
werd gesproke n. Hij verklaarde dat toen Killinger het omwenrelingsplan ter
sprake brachr, hij hem herhaaldelijk had gewaarschuwd d::n de Surinamers
geen 'vast woord ' hadden, bang wa ren en hem zo ud en verrad(·n. Jawn verrelde dat hij nooit ernstig VJn plan was geweest mee te doen. Toen dir niet
b:1atte staak te hij zijn verzet en anrwoordde op nlles ja en heloofde de (011 tract:lfbeiders voor de omwenteling aan te werven, terwijl hij zich had voorge nomen dit niet te doen. Op vmgen van Killinger over de werving tijdens de
ge heime bijeenkomsten zei Jaran: 'meneer, no frede']mcnecr, wees niet bang] .
Uit zijn ve rkbring blijkt dat hij een loopje had genomen mer Killinger. Hij
was vastbes loten niet deel te nemen aan het plan en zich op de een of andere
wi jze door vluchten of ziekte van verdere deelneming te onttrekken. Hierdoor werd hij in de ogen van Killinger de grote verrader, omdat zo nd er diens
geronselde 'troepenmacht' van de plantages de hele onderneming een 'krankzi nni gen wcrk' zo u zijn geweesr. Killinger was vanaf het begin overtuigd
geweest V:1n Jarans toewijding. Jatan had specia:11 gcvra:1gd aan zijn zijde te
mogen blijven om zo nodig Killinger met zijn lijf te verdedigen. Over de weifelende houding va n J:1tan tijdens de ge hei me bijeenkomsten dacht Killinger
dar de 'gewone Jchterdochtigheid der Koelies Jar::l11 zoo deed sp reke n'.23
22 LAOS' proces·verbaal Killinger, verhoor van de beklaagde Sporkslede. juli. oktober en december

1910.
23 lAOS proces-verbaal Killinger Akte van Beschuldiging. februafl 1911
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De advocaat van Killinger wees in zij n verdediging op een aantal 'verzachtende' omstandi g hede n, zoals zijn frustratie om in het korps hoge rop te
komen, een poging met een 'o ndeugdelijk middel' en verkl aringen va n geneesheren over de geestestoestand van Killinger.Het 'o ndeugdel ijk middel' betrof
Killingers amateur ist ische omwentelingsplan dat volgens zijn verdedige r nauwelijks kans van slagen had. Rond

L910

kende de Nede rlandse troepenmacht

en het politiekorps in Suriname een sterkte van respectieveli jk driehonderd
man en rweehonderdvijftig agenten (Benjami ns & Sncllema n

1. 98 L: 420-28,

576). Killinger was slecht op de hoogte van de bewaking en de verdediging
van Fort Zeelandia. In dit fort bevonden zich gewoo nlijk ongeveer honderd
vijftig man. Volgens de kazernecommandant, Hirsc hm ann , was het plan van
Killinger niet hersenschimmig, maar had het in zijn optie k geen kans van volledig sla gen. Om de kazerne te kunnen overrompelen had Killinger volgens
de kazernecommandant rweehonderd met gewere n gewapende manschappen
op de been moeren brengen in plaats van met stokken bewapende 'revoluti ona iren'. Hirsc hma nn ontkende niet dat er sprake was van enige o ntev redenheid onder de militairen, maar vo lgens hem vond men de grootste mopperaars onder de ' inheemse' militairen. Hij ac htte her evenwel uitgesloten dat
deze militairen zich zouden laten overhalen voo r het Killinger-complot. Hirschmann was dus geen moment ongerust geweest over Kiltingers revolutie. Naar
zijn mening was 'één en kel sa lvo vo ldoend e... om een opstand hier uit elkaar
te jagen'.24
Op de terec htzitting van

17

maan

]911

verklaarden drie med ici in Suriname

dat zij Killinger vóór zijn vertrek naa r Europa in juni 1907 had den behandeld. Zi j typeerden hem als een 'zenuwlijder'. Daarnaast was er de verklaring
van dr Schindl er te Zü ri ch di e Killinge r in septembe r 1907 in consult had.
Hij consta teerde bij Killinger een 'paranoischen' toestand grenzend aan 'psychi sche afdwaling'. Ten slotte verklaarde dr Salomon re Berlijn dat hij Killinge r in 1 908 tijdens zijn verblijf in deze plaats had behandeld. Hij noemde zijn
geestestoes tand 'tropenkolder'. 25
Op 3 apr il

1911

werden KiJlinger en zijn zes medestanders sc huld ig bevon-

den aan 'samenspanning die de verande ring van de regeering ten doel heeft'.
Het vonnis luidd e de doodstraf die enke le weken later werd veranderd in
geva ngenisst raf: voor Killinge r vijf jaar dwangarbeid in Nede rl and; Louis
Arduin, Jatan, Hughes en Sporkslede kregen tweeënhalf jaar gevange nisstraf
en Johanni s en Willem Arduin kregen twee jaar. Op 20 april T91 [ werd Kil-

24 NA: AKGGS 1885-1938. Verbaal 12. verklaring van de kazernecommandant. 17 maart 1911 .
25 Ibidem.
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linger met stille trom met de 'Prins Maurirs' overgebracht naar de gevangenis in Amsterdam. Het hestuur wilde hoe dan ook voorkomen dar opnieuw
een menigte, zoals tijdens het proces, zich zou verza melen maar nu om
afscheid re nemen van 'hun revolutionair'.
Opv~l!elld is dar in de Koloniale Staten de ontdekking van het complot, de
arrestatie van en het proces regen de beramers van de omwenteling nauwelijks onderwerp van gesprek is geweest; 'over dit complot behoeft geen woord
ve rspilt te worden. Her was in zichzelf veroordeeld', aldus het Sta relllid Van
Om meren teve ns hoofdredacreur van De West. 26 Het enige wat opvalt is dat
enk ele Statenleden de affaire :ta ngrepen om de bekend e grieven weer naar
voren te brengen: hoofdambtenaren die zich als halfgoden gedroegen en de
beknotting van de rechten van de Koloniale Staten .27
Ook in Den Haag leidde de ontdekking va n het complot ni et tot opsc huddin g. Niet de West-Indische gebiedsdelen maar Nederl3nds-Indië bepaalde de
koloniale agenda in Nede rl and. De debatten in de Tweede K:lIner bij de vaststelling van de koloniale huishoudelijke begroting van Suriname ri chtten zich
vooral op bezuinigingen. 28 Op sc hriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid
Patijn (liberale Unie ) antwoordde de minister van Koloniën (de Waal Malefijt ) dar het complot in geen enk ele opzicht besc houwd kon worden als een
uiting 'van den geest der bevolking, die in al haar onderdeelen ove r het algemeen tev reden en ru stig is' .29
De ontdekking van het plan leidde beslist ni et tor paniekreacties bij het Koloni aa l Bestuur. Ln zijn verslag aan Den Haag schreef de gouverneur dat het
' ni et valt re ontkennen dat het geheele plan iets fanta stisc h vertoom'.3DDe
gouverneur noemde de geest onder de bevolking bijzonder goed, vond dar de
bevolking geen reden had om over her Nederlandse gezag re klagen en dat zij
blijk gaf van een grote gehechtheid aan HM de Koningin, 'zelfs van zijden
die gewoon zijn nog al oppositie te voeren tegen bela stingen en ander maar~

24 NA. AKGGS 1885-1938, Verbaal 12, verklaring van de kazernecommandant, 17 maart 1911 .
25 Ibidem.
26 Verslag Handelingen Kolonia le Staten van SUriname (VHKSS) 1910-1911 . Zitting van 2 mei 1911 .
27 Ibidem.
28 Zie Handelingen der Staten Generaal. 2e Kamer 1910- 1911. Vergadering van 23 december 1910:
vaststelling van de koloniale huishoudelijke begroting van Suriname.
29 Handelingen der Staten Generaal. 2e Kamer 1909-1910, Aanhangsel Vel 30 en Handelingen der
Staten Generaal. 2e Kamer 1910- 1911. Aanhangsel Vel 2.
30 NA: Archief MvK. Geheim Archief 1900-1957. Bri ef gouverneur aan de minister van Koloniën,
28 me i 1910. inv. nr. 121; Brief van de gouverneur aan de minister van Koloniën.lnv.nr. 125.
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regelen van het Bestuur, wordt nu geroond dat men het Nederlandsch bestuur
op prijs stelt en dat men dan ook van dergelijk soort comp lotten absoluut
ni ets wil weten'.Wel wees de gouverne ur op een 'groote onvoorzic hti gheid'
om ee n uit Hon garije afkom sti ge militair die in het verlede n desertie had
gepleegd, bij de politie in dienst te neme n en hem in zeer korte tijd buitenge~
wo ne promotie te laten maken. 'Dergelijk e vreemde avonturiers' moesten er
volgens de go uve rn eurbij de polirie niet in dienst zijn .31

Van bestuurszijde werd wel een circulaire uitgevaardigd aan schoolhoofden
waarin werd aangedrongen om de jeugd er telkens op te wij zen dat ge hoor~
zaam heid aa n de wetten van de kolonie en plichtsbetrachting 'eene der voor~
naamste maatschappel ij ke deugden is'. in deze circulaire werd verder geste ld:
'Vele kind eren horen uit de mond van ouderen dat het jammer is dat het plan
van Killinger niet is ge lukt en moet van de kant van de o nd erwijzers a ll es
gedaan worden ... om de slechte gevo lge n weg te nemen va n hetgeen de kin~
deren van an deren horen'. 32 In Den Haag was men slechts geïnteresseerd in
de vraag in hoeve rre Killinger in Duitsland mogelijk conracten had gehad met
de ex~Ve n ezolaa nse presid ent C ipriano Ca stro. Castro had zic h in 1889 met
gewe ld van de mac ht in Venezuela meester gemaakt en zic hze lf rot pres id en t
uitgeroepen. In 1905 kwam hij in conflict met de Nederlandse regering roen
Venezuela dertig procenr hoger in voe rrechten hief op goede ren afkomstig van
Curaçao en Aruba. Dit handelsconfli ct esca leerde in 1908 roen Nederlandse
oorlogsschepen enkele Venezolaanse kustvaartuigen in beslag namen. In dat
jaar ook reisde Ca stro naar Duitsland om daar een medische behandeling te
ond ergaan. In Berlijn verbleef hij, zoa ls eerder gesteld, in hetzelfde hotel a ls
het echtpaar Killinger.Vervolgens brak in Venezue la in 1908 een opstand uit
die een nieuwe president aan de macht bracht. Castro sleet zijn laatste l evens~
jaren in Europese ballingschap. Een onderzoek door het Nederla ndse mini s~
terie van Buitenlandse Zake n naar een mogelijke conn ectie russen Ca stro en
Killinger in Duitsland wees uit dat hi ervan naar all e waarsc hijnlijkh eid geen
sprake kon zijn. 3J Later kwalificeerde de minister van Koloniën aan zijn co l ~
[ega van Buitenlandse Zaken de hele affaire als 'Surin aamsc he overdrijveri j'
en werd Killin ger bestempe ld a ls een ' door eerzucht in razernij vervallen
zenuwlijd er die het wanhopige plan heeft beraamd om zich te wreken over
zijn teleurgestelde verwac htingen'. Die teleurstelling had volgens de minister

31 NA: Archief MvK, Geheim Archief 1900-1957, Brief gouverneur aan de ministe r van Koloniën,
28 mei 1910, inv. nr. 121 .
32 VHKSS 1910- 1911 . Zitting van 2 me i 1911 . Mededeling van het Staten lid Smit
33 NA: Archief MvK, Geheim Archief 1900- 1957,lnv. nr. 121.
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van Koloniën betrekking op het feit da t hij was gepasseerd bij de benoeming
van een nieuwe commissaris van Politie en nieuwe hoofdinspecteur. 34

BEELDVORMING
In contemporaine bronnen is er over het algemeen weinig appreciatie voor
Killîngers revolutie. Gelet op het vaak repressieve karakter van Ilet ko loniaal
bestuur in de koloniën is dit op zich niet onlogisc h. Critici pasten over het
~lIge l11een

zelfcensuur toe zeker nIs het gant om revolurion<tire of antikoloni-

ale ideeën of activiteiten. 35
De kwalilîcati e ' revo luti e of revolutionaire beweging' vond de behoud end e
Lurherse dominee Boers 'nonsens' en hij besc houwde de massa van de bevolkin g re veel als kind, kinderlijk en kinderachtig: ' ... in deze kolonie is geen
reden voor wel ke opstand dan ook' (Boers 19 TT: 6, 18 ). Boers vond niet de
armoede het probleem maar de menta lireit van de bevolking; 'laat er ee n feest
zijn, vertoon iets op straat. En 't volk is vroolijk, vergeet alle dingen' (ibidem:
4 ). De ellende van de bevolking schreef de dominee toe aan het co ncubinaat
als gevolg waarvan men geen verantwoordelijkheid tot opvoeding en arbeid
voelt. Hij pleitte dan ook voor 'zedelijke verheffing' van her volk. De humorist Janse n noemde de plannen van Killinger c.s. erger dan de kwaal: ' k heb
mee'lij met Killinger, 'k heb mee' lij met't plan, medelij' met d'Arduins, medelij' met J<1tan , Dan geen stokk en, geen dekens, dat is nul op 't requ est ( 1 9 11:
8). Ook bij Alexander Marcus, drukk er en gelegenh eidsd ichter, is er weinig
sy mpathie voor Killinger wiens daden hij besrempelt als 'arglistig, vol bedrieglijkheden' (, 9 ' 0: ,6).
Rudolph Worst, socia::li-democraaf en bestuurslid van de in 19 t O opgerichte
Surinaamsche Volksbond, was de enige die heilig geloofde in de revolutionaire intenties van Killinger. In een in 191 I uitgegeven brochure getuigt hij
haast van een adoratie voor de revolutionair Killinger: ' ... Killinger possessed

34 NA: Archief MvK, Geheim Archief 1900-1957, brie! minister van Ko loniën aan de min ister van
Buitenlandse Zaken 16 juni 1910,lnv. nr. 121.
35 tllustratief in dit verband is de verklaring van de Surinaamse soc iaal·democraat Rudolph Worst in
De Surinaamsche Bode. Hij gold als een bewonderaar van Kitlinger en had naar aanleiding van het
Killingercomplot in maart 1911 een lezing gehouden met als titel Evolutie of Revolu tie. Daarop
verkondigde een journalist dat Worst zich had uitgesproken voor een revolutie . Worst haastte zich
op nogal dubbelzinnige wijze te verklaren dat hij met geloofde in 'eene revolutie in Kitlingeriaanschen zin of eene revolutie tegen eenige regeering, maar toch in de revolutie evena ls in de
evolutie'lDe Surinaamsche Bode, 8 april 1911 ). Blijkbaar was zijn verklaring in de krant bedoeld om
het Koloniaa l Bestuur niet tegen de schenen te schoppen
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a prevailing inexhaustible op rimism, jusr like {he men of rhe great Revolution, who were filled wi th enrhousiasm, hope and assurance to ovedlowing.
Like them Killinger was firmly convinced rhar he possessed unfailing means
for t:1I~urilig happill t:ss tv rht: Surinam people. Tllt:rt: wa~ a yu uLhfullIt:ss uf
hope and illusions, a delight in the outl ook inro the future, which is remarkable with Killinget. I therelore fuUy believe that it was Killinger's sole and
only desire to make a repubtic of th is country without any by-ends or inrerested morives' (Wo rst I9II : 75-6).
De in die periode verschij nende kranten (De \\ïest, De Suri1lamer en De Surillaamsche Bode) waren unaniem in hun veroordel ing van het complot. Op
zich is dit ook niet vreemd. De kranten vertolkten in de regel de opinie van
de gevestigde burgerij. De hoofdredacteuren waren niet zelden ook lid van
de Koloniale Staten. De West vroeg zich af of Killinger over zijn vo lle geestelijke vermogens beschikre en sprak \'al1 een duidelijke hang naar grootheidswaa nzi n (27 mei 1910). Deze krant wees een veroorde li ng van de verdachten af. Killinger werd ontoerekeningsvatbaar geacht en zijn medeverdachten
gekwa lificeerd als mensen 'van beperkte ontwikkeling' (>4 maart 19II ). De
levendige toejuiching van de coupplegers door de menigte tijdens het proces
in 191 I schreef De West toe aan de 'gegronde' ontevredenheid onder de bevolking; 'In dit opzicht moge deze droevige laak een waarschuwing zijn voor
het Bestuur', aldus het commentaar in De West (24 maart 1911).
Van de drie genoemde kranten voerde het katholieke blad De Surinamer een
ant i-Ki llinger hetze waarbij Killinger als ee n psyc hopaat werd beschreven.
Bekend is sporliedje (De Surinamer 14 maart 191 1. ) waarin de beramers van
de coup werden voorgesteld als lieden die geen al te beste bedoelingen hadden:
'Swiet', swiet' pedaal
Vert. [Heerli;k, lekker pedaal)
(Kil/inger veroorzaakte kabaal)
Kil/inger mek' kabaal
jathan wan' kapitaal
(jatan wilde geld zien [
Schoonhoven broko a kabaal
{Schoonhoven maakte een eilld aan
het kabaal)
Ma toch a 110 kisi medaal'
{Maar kreeg toch geen medaille. ]
De Surinaamsche Bode gold als de spreekbuis van de kleine burgerij en sprak
van de 'would-be-heldcn en arme zondaren' ([5 maart 1911) . Deze krant benadrukte de morele gevolgen van het omwentelingsplan: 'De daad van Killinger
heeft voo r het eerst het denkbeeld van revolutie in onze kolonie post doen vatten. Zoo is ook in andere landen het begin geweest. War nu rum oer is, kan
dan oproer wo rden' (r juni 1910) . In tege nstelling tot de De West en De Suril1all/er was De Surinaamscl1e Bode kritisch ten aanzien van de rol van het ko lo0 50 Tijdschrift VOOI SUrinamisllel::. 2003.2

ni:t:tl hestuur en de Nederlandse rege rin g. Valois Smirh , redacreur van deze
krant en va kbondsleider, schreef dar Killinger bij het slage n va n zijn plann en
van zijn plan steun bij een deel van de volksklasse ZOl! hebben gehad wegens
haar 'stillen haa r' tegen het Hollands bestuur (l 8 l11ei 19 10). De Surinaamsche Bode eiste bij zowel het koloniaa l bestuur als bij de Nederl andse regering kritisch zel fo nd erzoek: 're onderzoeken in hoeverre zij reden tot zu lk ee n
ongewcnschr optreden hebben gegeven .... opdat het moederl and precies were,
wat er zooal in de diepre des harten van de bevolking omgaar' ( '- 2 april '- 9 11 ).
Mer uitzonderin g va n het Algemeen Handelsblad waS er in de Nederlandse
pers nauwclijks aandachr voor het Killin ge r-col1lplor. Dezc krant sprak van
een 'opmerk elijke onve rschilligheid' in Nederl and en typee rd e Kil1in ge r als
een 'idealistische politieke misdadiger' (A lgell/een Handelsblad, 27 april 191 l )
In de modern e histori ografi e bestaa r geen ee ndu id ig beeld va Jl Killin ger en
zijn revolutie. De reacties va riëren va n sy mparhie tot afwijzing. Hoewel Bbtz
( 1955) Killinger nier als een nationale held beschouwt, zag hi j in diens ol11 wente\i ngs plan wel een zuchr naar onafhankelij kheId en vrijh eid. Killinge r legde
in de optiek van Blatz de ee rste kiemen voo r de onafh ank elijkheidsgedac hte
in Su ri na me. Lage rherg (1989: 86) zÎet in het com plor het eerste teken va n
een narionaa l bewustzijn, terwijl Buddingh' (1999: 234) Killinge r besc houwt
als de tolk van de alom ge voelde frustrati es die bij de klein burge rij en vo lkskl asse veel sy mpathie had. Hira ( 198 2: 25 6-7) besc houwt het complot niet
als een plnn voor een revolutie, maar echter wel als een vonk in een kruitvar.
Hij ziel in het olllwentelings plan de eerste kiemen in de srrijd tegen het Nederlands ko loni alisme. Impliciet ziet Hira in Kil1in ger meer de allrik oloniali sr
dan de revolutionair. Volge ns deze auteur (ibidem: 260- 1) is het complot va n
Killingc r ten onrechte 'a ls ee n domme doo r ee n psychopaat geleide waanidee
de geschiedenis ingegaa n', waarmee in zijn optiek ee n massabeweging in de
ve rgetel heid is ge raa kt. Er zou vo lge ns hem een revolutie voo r nodi g zijn om
Killingers rol in de strij d tege n her kolonialisme in het ver wrongen ge heuge n
va n de massa 's rec ht te zetten.
Sa mson (196 1: 2) typeert Killinge r als een persoon mer een 'sugges ti eve persoonl ijkheid ' di e op zijn 'minder ontw ikkelde' ondergesc hikten dank zij zijn
beminnelij k optreden en zijn bereidheid om financieel te helpen in vloed kon
uitoefene n. Van Lier ( L977 : 270) oordeelt uiterma te negatief over de persoon
Killill ge r. Volgens hem vertoonde Kil1inger ve le trekk en van ee n psyc hopaat
di e naar rOem en een voorname plaats in de maa tschappij streefde. Killinger
gaf zich vo lgens Van Lier ove r aan dromen van grooth eid . Ee rstge noemde
ve rgeleek zichzelf met Na poleo n en Alexa nder de Grote en had op zij n lessenaar een gips heeldje van Napoleon staan. Tijdens zijn Europese reis had hij
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in Parijs het graf va n Napoleon bezocht. Zelfs de huismeid mocht het gipsbeeldje niet afstoffen omdat hij het als zijn God beschouwde.
Van Lier geeft een psychologische verklaring voor verschijnselen als het Kil ,
linger-complot. Hij ziet deze als een 'uitvloeisel van on bewust driften en gevoelens van het volk', In Suriname, aldus Van Lier ( I977: 255-6), was een groot
gedeelte van de bevolking als gevolg van de economische crisis en ra cisme
blootgesteld aan grote frustratie. Hierdoor bestond er een vr uchtbare bodem ../

in de volksmassa voor agressieve driften. 36
Scholtens en Helman nemen een tussenpositie in. Scholrens (1.986: 43-4)
beschouwt de plannen van Kil1inger als sociaa l gemotivee rd en ge richt op de
vooruitgang van de lagere klasse maar constateert wel de afwezig heid van
een massabeweging en politieke leiding. Volgens Helman (I995, deel 2: 28)
had Killinger wel 'gezonde bedoelingen' maar was deze niet vrij van neurotische karaktertrekken.

TOT SLOT: REVOLUTIONAIR OF OPERETTEFIGUUR
Onvrede is een constante in de (kolonia le) geschiedenis van Suriname. Aan
het begin va n de twintigste eeuw was er voor de volksklasse de sociaal-economische uitzichtloos heid. Voor de middenklasse was er afwezigheid van politieke invloed in het bestuur van het land en uitsluiting van hogere functies in
het koloniaal bestuursapparaat.
Killingers loopbaan, geestestoestand, amateurisme bij de uitvoering va n zijn
plannen, medestanders, financië le problemen en opportun isme bevestigen
bepaald niet het beeld van een revolutiona ir of anrikoloniaa l. Zi jn loopbaan
vertoont een noga l avo nruristisch karakter. In Suriname zag hij zich gedwarsboomd in zijn ca rrière. Over zijn geestelijke toestand rijzen er sterke twijfels.
Of e[ oorzakelijk verband bestaat tussen zijn frustratie als gevolg van zijn
'mislukte' carrière in het politiekorps en zijn geestelijke toestand is onduidelijk. Door de verdediging zijn verklaringen van medici aange haald om Killinger ontoerekeningsvatbaar te verklaren. Uiteraard is voorzichtigheid geboden bij de verklaringen van de getuigen à decharge. Hun verklaringen leveren
wel enkele onomstotelijke feiten op die bij Killillger het beeld va n 'psychisch
labiel' plausibel maken.
Wat samen hangt met de psychische labi li teit bij Kiltinger is het amateurisme
bij de planning van zijn nacht van de revolutie. Het moet uitgesloten worden
geac ht dat hij met zijn met stokken bewapende ' revolutionaire garde' Fort

36 Van Liers psychologische verklaring betrof niet alleen het Killinger-complot. maar ook de opstand
van de Para boeren in 1891 en het oproer in 1931 en 1933.
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Zeebndia had kunnen innemen. Killinger heeft in zijn plannen geen rekening
gehouden met de resterende legermacht in de distri cten. Hij nam voetstoots
33n (br Nederland zich zou neerleggen bij her verlies V3n de kolonie en hield
dan ook geen enkele rekening mer een evenruele :l:lllval V:l ll Nederland.

Bij zijn medes t~lnder s vormde ideologische betrokkenheid bij de 'zaa k' geen
bela ngrijke moverende reden. Er was eerder sprake van een financiële afhankelijkheidsrelatie ten opzichte van de leider van de revolutie. Kil1inger heeft
de financiële sc henkingen (tmaal vijftienduizend IlKlrk ) van mevrouw Heddalles voor de revolutie ten eigen bate gebruikt. Terug van zijn verblijf in
Europa leefde Killinger op grote voet en raakte vrij snel in de sc hulden. Het
lijkt mij geen coïncidentie dat hij zijn plannen smeedde (april 19J 0) in een
periode dat schuldeisers hem het vuur na aan de sc henen legden. Killingers
financiële handel en wandel bevestigen het beeld vaneen avonturier.
Behalve avonturistisch was Killinger in ze kere zin ook opportunistisch. Zo
dweepte hij met enk ele pacifistische ideeën van Berrh3 vo n Surrner 0111 daarmee geld los te krijgen van mevrouw Heddaues die zijn revolutie moest financieren. Ook uit het contacr met Van Sutrner blij kr Killinger opportunisme.
Voorts is bekend dar hij na zijn vrijlating ge probeerd heeft, in her vuur van
de Eerste Wereldoorlog, tevergeefs dienst re nemen in her Duitse leger en d3r
van de DOI1JlHllOmuchie. Toen dar niet lukte wendde hij zic h tot de OrroIllanen W3ar hij wel succes had. Killinger bekee rde zich ror de islam en bracht
her in het Turkse leger rot cavalerieofficier. Hij overleed in dat land in 1936
(Findlay ' 975: 63)·

Mijn co nclusie is dar Killinger beslist niet als een vertolker van de ollvrede in
Suriname 3311 het begin van de twintigste eellw Illoer wordell besc houwd.Hij
srond I1 ler bepaald vriendelijk tegenover de Surinaamse bevolking die hij wilde
'bevrijden'. In ee n interview 11a zij n (voo rtijdi ge) vrij IJ ring in ]914 zei hij:
'maar de plotselinge 3fscl13ffing van de slavernij 1..•. 1 is een weelde die de
nege rs ni et kond en dr3gen. En nu is er een rweede weelde, die ook te groot
voor hen is: het onderwijs. Er is leerplicht 1.... 1 Maar 'r onderwijs is heelem331
rheoretisch. De zoon van een waschvrouw leen misschien Fr31lsch el1 Engelsch
en voeh zich nu veel te groot voor handen3rheid'.J1
Zi jn omwentelingsphUl heefr veel weg van het optreden van ee n operettefiguur v3n een mislukte revolutie in de Latijns AmerikJa nse tradirie dan van
ee n revoluriol13ir of anti koloniaal. Van enige ideologische lllovering in revolutionaire of anrikoloniJle zin is bij hem geen sprake. Om die reden kan Kil -

37 Het interview werd door een journalist van het Algemeen Har:delsbladafgenomen en gepubliceerd
in De West 20 februari 1914
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linge rs co up d 'é tat bes list ni et al s ee n revo luti o na ire o f a nrik olonial e daad
wo rd en o pgeva t. Killinger was ee n in fin anciële noo d verk erende geestelijk
la biele en ge fru stree rde man di e ge bruikmakend van de heerse nde on vrede
ond er de bevo lkin g op nogal amateuristi sche wij ze een greep naar de mac ht
wilde doen. De vraa g in de inl eidin g of de wereld met het mislukken va n Kil linge rs revoluti e een mooi ideaal misliep moet du s ontkennend worden bea nrwoord. Dat sommigen in hem wel de anrik oloni aa l o f revolutio n air zien lijkt
mij ingegeven d oor ideologische vooringenom enheid.
Hoewel enk ele dui ze nd en person en uit de vo lk skla sse Killinger voor het
gerec htsge bouw toejuichten, is het zee r de vraag o f zij in hem ee n Mess ias ,
revolutionair o f anti koloniaal zagen.38 Het was ee rd er het spekta kel dat hun
op de been brac ht en de sy mpathie voor de man di e het had aangedurfd het
koloniaal bestuur de 'stuipen op her lijf' te jagen, dan zijn revolutionaire plannen. Het is dan ook ni et opva ll end dat er va nuit de volk skl asse geen acti es o f
protesten zijn ge weest tegen de arrestati e en veroordelin g va n de ' revolutiona iren '. De stemming onder bevolkin g was meer antibestuurlijk dan anriko lo niaal of anti -N ederland. Na het proces ging de bevo lking wee r over tot de
ord e van de dag. Voo r velen uit de vo lk skla sse betekende dit het hoofd boven
water zien te ho ud en in de sociaal -eco nomi sche mal aise.
De ontdekkin g van het complot had we l po litieke repercussies. Aanvankelijk
leidd e het, weliswa ar kortstondig, tot ee n zekere po litise rin g va n de lagere
middenkl asse, ma ar ruim twee decennia na 19 10 ko n worden ges proken va n
politi eke windstilte. In april191 o, een maand vóór de onrdekking van het Killin ge r-complo t, werd de Surinaa msc he Vo lk sbond 3' opge richt. Z ij had als
doel de 'zedelijke o pheffing' van de bevolking, strijd tegen o nrec ht en ac hter-

38 Van de president van het Hof van Justitie, Heylidy, is de anekdote bewaard gebleven dat hij naar
aanleiding van de mensenmassa voor het Hof tijdens het Killingerproces zich tot een van zijn medeleden op zachte toon, maar voor ieder hoorbaar zei : 'wist jij dat er zoveel leeg lopers in Suriname
waren? (geciteerd in Samson 1961 : 10).
39 AI aan het eind van de negentiende en het beg in van de twintigste eeuw kende men in Suriname
vakve ren igingen, zoals de Christel ijke Onderwijzersbond (1892). het Surinaamsch Onderwijsgenootschap (1895). de Surinaamsche Sch ildersvereeniging (1908), de Surinaamsche Britsch-Indiërs Bond
(1911) en de Sjouwersbond ~1912) . Deze vakverenigingen kunnen als voorlopers van moderne
vakorganisaties worden beschouwd en hadden als belangrijke kenmerken een gebrek aan continuïte it en vage grenzen tussen vakbond, personeelsvereniging en sociale vereniging ICampbell 1987:
54- 5). De in 1910 opgerichte Surinaamsche Volksbond was de eerste organ isatie met een politiek
program en was de voorlope r van de Su rinaamsche Volksbond die in 1931 nieuw leven we rd ingeblazen . In datzelfde jaar zou deze volksbond overgaan in het Surinaamsche Werkloozen Comité.
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stelling van de bevolking en het streven naar uitbreiding van het kiesrecht ten
gunste van de lagere volksklasse. Na de ontdekking van het complot raakte
deze bond politiek actief door het organiseren van lezingen die geregeld door
circa tweehonderd personen werden bezocht. Een jaar later werd echter
nauwelijks meer iets van deze Volksbond vernomen. Ook van de kiesvereni gingen die in 1908 werden opgericht viel na deze periode weinig meer re
bespeuren. Zowel in de leiding van de opkomende vakbonden als in de kiesverenigingen speelden leden van de Creoolse stede lijke elite vanouds een
prominente rol. Niet uitgesloten dient te worden dat deze eli te ongaarne een
gepolitiseerde volksklasse zag opkomen die eell bedreiging voor haar geprivilegieerde positie in de ko lonia le samenleving zou kunnen betekenen. Hiermee dreigde zij tussen hamer (koloniaal bestuur en Nederlandse regering) en
aambeeld (een gepolitiseerde volksklasse) terecht te komen. Als gevolg hiervan werd twee decennia lang de houding van deze stedelijke elite gekenmerkt
door een gedepolitiseerde opstelling. Pas een verheviging van de crisissituatie in Suriname aan het begin van de jaren dertig als gevolg van de economische wereldcrisis leidde tot een politisering van brede lagen van de bevolking.
Vakbondsleiders uit de volksklasse wierpen zich op als de nieuwe vertolkers
van de onvrede onder bevolking.
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Ellen Bal & Kathinka Sinha -Kerkhoff

Hindostaanse Surinamers en India:
gedeeld verleden, gedeelde identiteit?

ID
I

ir jaar herdenken Surinaamse en Nederl andse Hindostanen ' 30 jaa r
emi gratie uit Ind ia en in maa rt

2.00}

bracht de Surinaamse presi- /

dem Venetiaan een officieel staa tsbezoek aan Indi a o m de eco-

nomische en culturel e betrekkingen te ve rstevigen. 1 De Hindosta anse ge meen-

schap (in Surina me en Nederland) telt ongeveer

300.000

ziel en, maar maak t

tege li jkertijd deel uit van ee n dia spo ra va n wel twintig miljoen mensen,
o verzeese Indi ërs o f Non-Resident Indian s (N RI) en personen van Indi ase

ori gine of Peopfe of India" Origin (PlO). De Indiase overheid toonde nooit
veel belangstellin g voor de India se diaspora, maar si nd s kort is het tij gekee rd .
In haar ni euwe visie beschouwt zij de di aspo ra, op basis van de gedeeld e
a fk o mst en de gedee ld e Indi ase id entiteit, als ee n ve rl engstuk van de Indiase
natie.
In dit artikel onderzoeke n w ij de vera nderi ngen in de Indi ase ko loniale en
posrk o loni a le percepties va n de Indi ase natie en de Indi ase emigra nten . Vervo lgens stellen wij de vra ag hoe het huidige Indi ase disco urs van de natie en
de diaspora zich ver ho udt tot id eeën va nuit de Indiase diaspora zelf.
Het onderzoek maakt deel uit van een lopend onderzoek getiteld 'A Diaspora Coming Home? Overseas Incians re-establishing links with India.' Dit project wordt gefinancierd door WOTRO/NWO en
uitgevoerd door Kathinka Sinha-Kerkhoff en Alok Deo Singh. Ell en Bal werkt nauw samen met
Sinha-Kerkhoff. Haar veldwerkbezoek aan Suriname werd financieel mogel ijk gemaakt door
WOTRO/NWO en de Vrije Universite it Amsterdam. Dit artikel is een bewerking van een paper da t
WIJ

hebben gepresenteerd over de relatie India-Surinaamse Hindostanen. Onze participatie aan de

conferentie in Heidelberg werd financieel mogelijk gemaakt doOI het VU Fonds en het IISG (Bal en
Sinha-Kerkhoff 2002).
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Wij bespreken hoe de officiële visie o p de overzeese Indi ërs in de twintigste
ee uw is veranderd en welke omwikkelingen de relmie va n de di aspora m et
India in deze lfd e periode heeft doorge maakr. Daa rna ast onde rzoe ken wij o f
de Indi ase dia spora va n NR I's en Pi o's bovengenoemd e visie van de Indi ase
overheid deele Besc ho uwt de dia spora zic hzelf als een ve rlengstuk van d e
Indiase I1rttie? Wat be tekent India voor de PlO?
Wij betogen dat Hind ostaa nse Surinamers zich weliswaar in mee r of mind ere
marc ve rbonden voele n met India, ma ar dat deze gemee nschap inmiddels stevig ge worteld is in de Surinaamse natie. Er is geen sprake va n ee n id entifica-

tie met de Indiase natie, zoals gepercipieerd door de India se overheid. Wij
beperken o ns hierbij tot de Hind ostaa nse ge meensc h:lp in Suri name; de nakomelinge n va n de emigranten die in de periode 1873 ro r 19 16 als contracrarbeid ers naar de pl antages van Surina me vertrokken.
Dit artikel is zowe l ge basee rd op sc hriftelijk bronnenmateriaal ;lIs op ve ld werkbezoek ;lan Suriname in ap ril -mei

2 002. 2 Tijdens

dat bezoek hebben vvij

eell aa nral sleutelfiguren uit de Hindostaanse ge meensc hap in Surin;lme geïn terviewd. Daa rnaast hebben wij tienta llen infor mele ges prekk en gevoe rd, culturele en religieuze festivite ite n bijgewoond en bezoeken geb rac ht aa n Sara maCGl en Nicke rie, districten met een grote conce ntratie H ind ostanen . De hier
geprese nrce rd e da ta illustreren echter voo ral hoe leden van de cu lturele, economische en politieke elite spreken over de Hin dostaa nse band met Ind ia. Zij
zijn tevens dege nen die een grote ro l s pelen in de verbreiding

V:.ln

het Hind o-

staa nse culturele erfgoed in Surin ame en drukk en daarm ee ee n belangrijk
stempel op de beel dvorming over India en de betekeni s van Indi a voor de
Hindos raan se identi teit. Daa rnaa st zijn zij, ande rs dan de meeste Hind osranen, vanwcgc hun positi e of gu nstige economi sche ol11st:lI1di gheden in sta at
0 111 concre((~

rela ti es Ill et India te onderho ud en.

PRAVASI BHARATIYA OIVAS
In se ptember

2000

introduceerde de In diase ove rheid een ni euw ove rh eids-

beleid o m dc banden tu sse n de Indiase dia spora en In dia tc ve rsterk en. Een
paar maanden eerde r meldde India Today dar 'Iflor the hrst time, the India n
Govc rnm enr has o fh cia ll y recognised the power and porenrial of the

20

mil -

li o n peop le of Indi :l n Origin (PlO ) ac ross th e glo be' (India Today, [ 3 mei
l002).

De koersw ij ziging res ulteerd e bi jvoorbeeld in de oprichtin g va n een

spec ial e diasporacom mi ssie met de taak

0111

uitge breid onderzoek en aanbe-

WIJ bedanken iedereen die ons tijdens ons verblijf in Suriname heeft geholpen. In het bijzonder

danken wij Kries Ramkhelawan en zijn gezin, voor hun gastVrijheid. adviezen en Vriendschap

Ellen Bal & Kathmka Slnha·Kerkhoil Hind0$1.. nu Surinam.rs . n Indi.

velinge n te doen voor een constru ctieve relati e met de di as pora. And erha lf
jaar later, in januari
slag van d it

2 00 2 ,

ond erzoek. 3

presenteerde zij het honderden pagina's dikke ver-

Daarnaa st heeft de Indi ase ove rheid in de Vereni gde

Staten ee n spec ia le d iaspo ra-a mbassadeur benoemd. En van 9 rot
2 003

11

janu ari

werd de ee rste jaarl ijkse dia sporaconferenti e in Nieuw Delhi gehouden,

de Pravasi Bharatiya Divas, de Indiase emigranten dag.4
In India is deze conferentie veelvu ldig aa ngeduid met uitdrukkingen als ' largest
garh ering o f rhe glo bal lndian fami ly' of ' Io ng-awa ited homecoming' (zie bijvoorbeeld India Today, [ 3 mei

2 000).

O ok de Indiase p remi er, Atal Bih ari

Vajpayee, refe ree rd e aan ee n ware thui skom st. H ij spr ak de twee dui ze nd
bezoekers va n de co nferenti e in Delh i als volgt roe: ' M y simple greeting to all
of you here rod ay is: Welcom e home. M any of yo u are citi ze ns of your adopred co unrries. O ve r

20

mi ll ion o f you ha ve set up ho me in sco res of co un -

tries, nea r a nd faro Bu t eac h on e of yo u sha res a commo n id entity - your
lnd iann ess - a nd a comman origin - th is Moth erl and o f your fo refathers.
Therefo re, thi s great gathering, which is the first o f its kind, is trul y a homecom ing' (Va jpayee 2003) .
De huidige officiële visie van de Indiase overheid imp liceert een blijvende verbondenheid van de emigranten en hun nazaten mct India dankzij hun gemeenschappelij ke Indiase identiteit en hun gedeelde oorsprong. De diaspora-a mbassa deur B.K . Agnihotri sprak tij dens de Pravasi Bharatiya Divas ze lfs van een
' sterk en eensgezind ' ras' dat elkaa r overa l ter wereld moet steunen en gezamenlijk moe t wer ken aa n het ene d oe l: va n Indi a een sterke na tie maken .'
(Ramda s 200)) .

MENSCHEN VAN HET GROOTE HEIMWEE
H o nd erd dc rti g jaa r ge leden (1873) ve rtrokk en d e ee rste contrac ta rbeiders
naa r Suriname. De meesten kwa men uit Utta r Prades h en het westelijke dee l
van Bihar, de dichtstbevo lkte ge bieden va n Ind ia. Hoewel de emi granten een
aanta l traditi es en soms de ta a l deelde n was er a ll ermin st spra ke va n een
homogene groep. Z ij waren afko mstig uit verschillend e do rpen, hadd en ui t-

3 Op 8 januari 2002 presenteerde de diaspora-commissie haar rapport aan de premier van India.
ander leiding van het parlementslid L.M Singhvi had de commissie onderzoek gedaan onder oe
diverse diaspora gemeenschappen in de wereld, waaronder ook Nederland en Suriname. Op de
internet pagina. waarop ook de complete tekst van het rapport te vinden is. wordt melding gemaakt
van een wederzijdse symbiotische relatie tussen India en de diaspo ra.
4 9 Januari 1915 keerde Mahatma Gandh i uit LUid Atrika terug naar India. Deze dag is uitgeroepen tot
de Indiase emigranten dag.
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een lopende sociaal-culturele en economische achtergronden en vertrokken
om verschillende redenen en met verschillende doeleinden.
Het overgrote deel van de conrracrarbeiders, zowel mannen als vrouwen, vertrok in de periode 1873 tor f9T6 uit Calcutta naar Suriname, met vijfjarige
contracten op zak. Na volbrenging van dat contract kond en zi j aanspraak
maken vrije terugvoer naar Calcutta. De enorme afstand ru ssen Suriname en
Brits-Indië kon hun rerugkee r naar Bharat Mata, moeder India, niet verhinderen. Tussen 18 78 en 1926 keerden ruim 11. 000 (J 5%) van de in totaal
34.000 :langevoerde contractarbeiders renlg naar Indi:l (De Klerk r 998, deel
2: 159). De blijvers vestigden zich als kleine bndbouwers.
De wens om terug te keren W:lS vooral groot onder de eerste migranten. Volgens de Nederlandse zendeling Steinberg was het leven van deze migranten
bijzonder zwaar. Zij spraken de loka le talen van Suriname nier en het hun
bekend e voedsel was niet verkrijgbaar op de lokale markteil. Een normaal
gezinsleven was vrijwel onmogelijk en voo r religieuze mense n was her erg
moei lijk om hun religie uit te oefenen: er waren geen gebedshuizen, nauwelijks geestelijk leiders of priesters om hun bij re stann, en geen hei lige rivieren 0111 in re baden (S reinberg 1933: 275). Volgens De Klerk was heimwee de
belangrijkste reden voor deze groep 0111 naar India terug re keren (De Klerk
1998 , deel 2: 154 )' Blijkbnar was het verlangen naar India zo groot dat de
eerste generntie van contractarbeiders ook bek end srond als 'de Illensc hen
vnn het groore heimwee' (Steinberg 1933 : 275 ). Ook bij bmilieleden en vrienden die in India waren achtergebleve n heersten gevoelens vnn gemis en vcrJangen1 zoals die bijvoorbeeld rot uiting kwamen in allerlei volksliedjes die
zij componeerden (Tiwnri 200 1).
Ondanks gevoelens van heimwee en gemis was de relmie tussen de achterblijvers in Brirs- Indië en de migranren bepaald nier onproblematisch . In dorpen
waM emigrnrie een veelvoorkomend verschijnsel wns werden de migranten
zonder veel problemen geaccepteerd. In die strek en waar migratie sporndisc h
voorkwam werden remigranten mer grote problemen geconfronteerd. Sommigen moesten nllerlei riruelen ondergaan en anderen werden helemaal nier
meer door de gemeenschap geaccepteerd. Zo kon men in Calcutta honderden remigranten vinden die door hun gemeenschappen niet meer waren geaccepreerd. Zij probeerden om zich opnieuw te Inren contracrere n (De Klerk
' 998, dcel L: '55-6).
Versro ring wns overigens niet de enige reden waarom sommigl'1l zich opnil'uw
liercll uitzenden naar overzeese gebieden. Een belangrijker motief wns dat
men nicr meer kon wenncn aan her India.se leven (Emmer 1986: 196-8; Mohnparr:l 1995). De Kle rk beschrijh een voorvnl waarbij ee n remigrant door
iemand uir de hoogste k3ste (Brahmann ) op zijn hoofd werd geslagen omdat
Ellen Bal &: Kaltll nka Smha·Kerkholl HindOlI •• nu Surinamers en Indi .

hij voo r zij n huis op een charpoy (Indiaas bed) zat, zoals hij gewend was te
doen in Suriname. Lokale kastenregels bepaalden dat de man op de grond
moest zitten; ' deze slag bracht de teruggekeerde emigra nt tot bezinning. Hij
begreep, dat de sociale sfeer van zijn geboortela nd voor hem te benauwd
geworden was, en met de eerstvolgende ge legen heid emigreerde hij terug naar

Suriname', aldus De Klerk (1998, deel

1:

15 7) .

DE KOLONIALE OVERHEDEN EN DE CONTRACTARBEIDERS
O p het niveau van de Indiase koloniale ove rh eid was cr ook geen spra ke van
een eend uidi ge visie op de terugkeer va n de co ntr actarbe iders. Hoewel de
Britten van mening waren dat contracta rbeid een uitkomst bood voor hele
arme Indiërs,5 bestond er onenigheid over de wenselijkheid va n remigratie.
Sommige ambtenaren von den het van groot belang dat de migranren terugkeerden naar Indi a om er hun verdiend e geld te investeren en om plaats te
maken voor nieuwe conrractarbeiders. Anderen wezen op de aan passingsproblemen van de rem igra nten en op hun o nve rm ogen om hun kapitaal op economische wijze te investeren. Z ij klaagden dat 'with assistance of [heir relati ons and friends th ey dissipate [heir savings and then seek to return tO th e
colonies' (Repo rt of th e Comm inee 1910: 106) Deze ambtenaren ware n dan
ook van mening dat het beter was dat 't hese immigranrs shou ld settI e in the
colo ni cs where [hey have se rved their term of probation'. Z ij voegden hier
aan toe dat er zelfs na de beë indigi ng va n het contract gee n noodzaak was

tot remigratie (i bidem).
De visie van de Nederlandse kolonia le overheid op de komst van Brits-Indische contracta rbeiders was eendu idi ger. Na het beëindigen va n de slavernij
was er een grote vraag ontstaan naar plantagearbeiders. Daarnaast bestond
er behoefte aan vrij gevestigden die het land on tgonnen en bebouwden. Na
1895 omwikkelde de kolonia Ie ove rheid dan ook steeds meer plannen om de

contracta rbeiders aa n [e moedigen zic h permanent in Suri name te vestigen.
Di[ werd voora l va n groot belang wen, onde r druk van de Indiase nationalisti sche beweging, de Britse overheid in 1916 besloot om de emigratie te staken. In 1918 werd de overeenkomst met Su riname officieel opgezegd (Kar-

sten '93°: 4; Azimullah, Ganpa, en Lutchman 1963: 16).

5 In 1910 schreef lord Salisbury: 'From all Indian point of view, it is desirabie to afford an outlet from
these redundant regions into the tropical and sub-tropical dominions of Her Majesty, where people
who hardly earn a decent subsistence in thelr own country may obtain more lucrative employment
and better lives' (Report of the Committee 1910: lOS),
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INDIASE NATIONALISTEN EN OVERZEESE INDIËRS
Tegen het einde van de negentiende eeuw was de Indiase nationalistische beweging zich steeds sterker gaa n verzenen tegen conrractarbeid. Er zou sprake
zijn van uitbuiting en niemand zou zich bekolllmeren om her lot vnll de over-

zeese arbeiders. Met nam e M.K. Gandhi, die zelf veel ervaring had ge had met
de conrractarbeiders in Z uid Afrika, maakte zic h sterk VOOr de afschaffi ng

van conrracrarbe id (Emmer L986: 2.00). De Indiase nationalisten hadden de
overzeese Indiërs rot inzet gemaakt van hun anriko loniale st rijd. Zi j betoogden dar er onvoldoende controle bestond op de leef- en arbeidsomstandighede n van deze arbeiders en dat alleen een onafhankeliik India de belangen van
de overzeese Indiërs kon beschermen. Het verzet had succes en in 1916 werd
er een einde gemaakt aan de con tinue stroom van arbeiders naar Suriname
en ande re landen (Gangulee 1947= 14).
Dit betekende overigens ni et dat de Ind iase nationa le beweging de overzeese
Ind iërs na 1916 vergat. Tor aan de Indiase onafhankelijkheid in 1947, rekende
men hen tot de Indiase natie en bleven de nationalisten vechten tegen de slechte
behandeling van de Indiërs overzee (Gangulee 1947= 8) . Men verzocht de el11i~
granren overigens niet om terug te keren naar India, maar om elders 'linie
India's' re sti chten (Gangulee '947= 14 ). De Indiase nationalisten hadden geen
lan dsgebonden idee van de Indiase natie maar juist een 'gedeterritorialiseerde'
visie (vg1. Lall 2001 : 40). In de Gandhiaanse ideologie van de (toekomstige)
natie had plaats of gebied weinig betekenis. Er was immers ni et ee ns spra ke
van een onafhankelijk India. Dit betekende dus dat niet her land waar men
woonde maar het land waar de oorspronkelijke wortels lagen bepalend was
voor de nationale identi teit.
Het is opvallend dat het verzet van de Indiase nationalistische beweging regen
her contract systeem ni et werd gedeeld door de gevestigde Brits Indi ërs in
Surinam e zelf (Azimull ah, G,mpat en Lutchman '963: 26 ). Zij waren van
mening dar de stopzetting van de aanvoer van nieuwe arbeiders de band met
het moederland noodzakelijkerwijze losser zou maken. Een aantal van hen
stelde dan oo k van al les in het werk om de Nederlandse overheid erva n te
overtuigen zich in te spannen om de opheffing van de contracrarbeid ongedaan te maken. In 1920 bezocht een aantal Hindostanen zelfs vooraanstaande
tegenstanders van de contracrarbeid in India, waaronder Gandhi zelf, om de
Indiase publieke opinie te beïnvloeden. Gee n van deze pogingen had echter

succes (De Klerk I998, deel

2:

79).

INBURGERING IN SURINAME
Te rwijl de stopzetting van de conrractarbcid ee n einde maakre aan de continue immigratie van Brirs Indiërs, keerden tegelijkertijd steeds minder conEllen Bal & Kathinka Sinha-Kerkhoff Hindosl&&nS& Surin&mers en India

tractarbeiders terug naar Brits Indië. Steeds meer Brits Indi ërs waren in Suri name geboren. Zij hadd en her land van hun ouders nooit gezien en deelden
het gemis en her verlangen ni et om terug te keren. Ook o mdat het moeilijk
wa s om relati es met fami lie en vrienden in India te onderhouden gingen steeds
mee r persoonlijke contacten met India verloren. Voor zover wij weten heeft
geen enkele overzeese familierelatie de afstand in rijd en plaats overleefd. Dit
betekent overigens ni et dat er vandaag de dag geen contacten bestaan met
India. Een aanzienlijk aantal Hindostanen is op zoek gegaan naar verwanten
in India en is daarin geslaagd. In sommige gevallen heeft men de contacten
hersteld. Dit geldt overigens vooral voor Nederlandse Hindostanen , voor wie
de reis naar India eenvoudige r en veel goedkoper is (zie bijvoorbeeld Sandew
Hita 2 000) .6
Terwijl met het overlijden van de eersre generatie steeds meer herinneringen
aan India verdwenen, veranderde ook de positie en status van de contractarbeiders en hun kinderen in Suriname. Deze veranderingen word en ook weerspiegeld door naamswij zigingen. Vandaag de dag zijn de nazaten van de co nrracrarbeid ers in Suriname en Nederland bekend als Hindo stall en. Dit wa s
ni et altijd het geval. De ee rste Brits- Indische conrractarbeiders werden meestal

koelies genoemd. Hoewel koelie vooral refereerde aan het werk dar de plantagea rbeid ers deden was men blijkbaar zo gewend aan deze aanduiding voor
Brits- Indische contractarbeiders dat de naam noo it is gebruikt voor de
Javaan se arbeiders, di e vanaf r890 ook naa r Suriname kwam en. Terwijl, volgens De Klerk , plantagearbeiders weinig bezwaren hadden regen koelie gold
dat wel voor de vrij e boeren. Zij ontwikkelden een voorkeur voor de naam
Brits-Indiër omdat koel ie hen herinnerde aan de vernederende contracrrijd en
omdat Creolen de naam om d ie reden soms opzettelijk gebruikten. Daarnaast
werd de term Hindostani of Hindostaa n steeds populairder (Gautam 1999:
173) .7 Met de onafhankelijkheid van India in 1947. toen de naam Brits Indiër . /
zijn bereken is verloor, werd Hindostaan de ga ngbare benaming (De Klerk
1942: 97-11 7).8
Ons onde rzoeksproject betreft ook de Nederlands-Hindostaanse relatie met India. Wij verwachten
dat de Nederlands Hindostaanse houding tegenover India wellicht afwijkt van de Surinaamse
Hindostaanse (van moslims en hindoes!. vanwege verschillen in soc iaal-economische positie. maar
ook bijvoorbeeld vanwege het Nederlandse minderhedenbeleid
Mohan Gautam schrijft hier dat 'The historical process of the establishment of the Indians in
Surinam has not been an easy task. They not only unchained the derogatory addresses which were
aften used by the other groups to refer to them. but also reconstructed a new image as respectful
citizens of Surinam.'
8 De aandu iding Hindostanen of Hindoestanen wordt uitsluitend gebruikt voor de nakomelingen van
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De naamsveranderingen vonden regelijk pi aars l11et wetswijzigi ngen die betrekking h<ldden op burge rsc hap. Tor 1927 werden <Il1e Brits- Indiërs, ook degenen die in Suri name ".,ra reil gebo ren, officieel beschouwd als 'vreemdelingen'.
In 1927 hesloor de Nede rlandse overheid echter dat iedereen die geboren was
uit ouders die in Nederlandse kolo niën woonden de status kregen van Ncderbnds Onderd,,"nschap, die dezelfde bevoegdheden verleende "Is het Nederlanderschap. Van vreemdeling werden de Hin dosranen Nederlands onderda"n (De Klerk ' 998, deel 2' ,85) .
De beleidsve randeringen waren deel va n de koloniale politiek 0111 Hindostanel1 te motiveren zich in Suriname te vesti gen. Dat het aamal vrij gevestigden
langzaam steeg, van slec hts 548 in J 895 tot het tienvoudige (5093) in 19 1},
was vo lgens De Klerk het gevolg va n deze beleidswijzigingen. Na de afschaffing van 1916 werd het uireraard nog vee l belangrijker dar de comractarbeiders zich permanent in Suri name ves tigden. De kolonie had grote behoefte
aa n planmgearbcidcrs en vr ij gevesti gden om het land te omginnen en productief te maken.
Toen India in 1947 onafhankelijk werd, waren de Brirs Indiërs in Surin ame
inmiddels Nederlands onderdaan geworden. Dit berekende overigens niet dat
men India was ve rgeten. Volgens een van onze informanrcn werd de onafhankelijkheid van India ent housiast gevierd en leidde dl' moord op Gandhi
tot groot verdr iet onde r de Hindostanen. Desa lnierremin besloot niemand
terug re kere n naar India. De Hindosraanse gemee nsc hap had zich inmiddels
een permanente positie in Suriname verworven en leek zich ook d:Jaclwerkelijk met ha:1r nieuwe vaderland re verbinden, 31 verschilde de mme van verbondenheid va n persoon tot persoon. Dit bleek bijvoorbeeld duidelijk uit het
volgende incident: rijdens zijn lezing in april r948 in Paramaribo verkla3rde
de Zu id-Afrika,:mse Indiër Durai Swami Pmthiappan dat hij zich op de eersre plaats Indiër voe lde. Vooraansta3nde Hindosr':1Jlen gaven hierop mer algemene instemming te ke nn en da t de siru3tie in Suriname heel anders was en
dar men zich hier voor alles Surinamer voelde (De Klerk 1998, deel.!: l05,
noot 80).

de contractarlJeiders die in de perÎode 1873 tOl 1916 naai SUlÎname liJn vertrokken. Andere mensen
van Indiase origine, zcals de Sindhi gemeenschap in Paramaribo. vallen niet in deze categorie. ook
niet als ZIJ in Surmame zijn geboren. Plas in andere landen. zoals Brits Guyana of Trinidad noemen
zichzelf bijvoorbeeld Indo·Trinidadians. Guyanese Indians.lndlans, East Indl3ns of Eastlnd ian West
Indians, etc (zie bijv. Dabydeen & Samaroo 1987). In het Engels schrijft men niet Hindostans maar
altijd Hlnduslanis, En tenslotte wetenschappeis schrijven In het Engels meestal over JnDlilns of
East Indlans. en over niet Hmdostanen/Hindustanis (bijvoorbeeld Oma 1999· 120-124)
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NEHRU EN DE OVERZEESE INDIËRS
Het integratieproces in Suriname liep parallel mer veranderde ideeën over de
diaspora in India zelf. De nieuwe politiek, mer Nehru als belangrijkste ideoloog, betekende ee n nieuwe visie op de natie. De oude Gandhiaanse idealen

dar overzeese Indiërs evenzeer deel uitmaakten van de Indiase na tie, werden
ingeruild voor territorium gebonden ideeë n over de Indiase natie. In het Nehruviaanse perspectief maakten alleen inwoners van India deel uit van de Indiase
narie. Nehru beschouwde de overzeese Indiërs niet langer als onderdeel van
de Indiase natie. Het leek hem beter dat de emigranten zich met het land van

vestiging identificeerden en niet met het land van herkomst. Overzeese Indiërs
werden dan ook geen onderdeel va n het Indiase buitenlandse beleid (Lal! 200I:
4J )· Volgens Bikhu Parekh kan dit nieuwe beleid het best worden samengevat
met de trefwoorden 'studied indifference' (parekh J 993 : )8). Nehru geloofde
overigens niet dat de emigranren ooit helemaal van India konden loskomen:
'Wherever in this world there goes an Indian, there is also a bit of India wirh
hilll, and he Illay nor forget this or ignore ir' (geciteerd in Rajkumar 195I: 37).
Desondanks verzocht hij de emigranten op talloze gelegen heden om hun aparte
idemiteit te vergeten (ibidem: 15 ; Mahaiani 1976: .199- 253).
Ondanks herhaaldelijke oppositie tegen dit beleid (doo r rechtse partijen) bleef
de Nehruviaanse visie de Indiase politiek tor het begin van de jaren negenrig
domin eren. 9 Sinds 1991, ec hter, lijkt India terug te keren naar de Gandhi aanse, gedeterriro rialiseerde, ideologie van de natie.
Sinds haar onafhankelijkheid in 1947, was Ind ia's aandee l, door haar gesloten economie, in de internationale economie en hande l steeds kleiner geworden, terwijl de internationale schu lden steeds verder toenamen. Uiteindelijk
kon India het zich nier langer permitteren om haar gre nzen gesloten te houden, deelname in de internationale handel te beperken en export re verwaarlozen (lakha 1994: 213 ). In de jaren tachtig gingen de grenzen steeds meer
open. Dankzij deze economische liberalisa tie raakte de Indiase eco nomie steeds
verder verweven met internationale eco nomische ontwikkelingen. Toen dit
in 1991 uiteindelijk leidde to( een enorme betalingsba\ansc risis werden de
succesvolle overzeese Indiërs (NRls) gezie n als een middel 0111 India lIir deze
economische crisis te redden (lall 200 1: 169) .
Wellicht waren de regeringsleiders (van de Congrespartij) geïnspireerd geraakt
door de manier waarop de oppositie - besraande uit rechtse hindoe nationa-

9 In 1977 verklaarde de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Atal Bihari Vajpayee, de huidige
premier van India. al dat India '[would] never disowns Overseas Indians, or fail to appreciate their
loyalty 10 the motherland' (Out! 1980, 3271.
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listische organisaties en politieke partijen, zoa ls de Rashtriya Swayamsevak
5angh (R55), de Vishwa Hindu Parishad (VHP) en de Bharatiya Jana ta Party
(BJP ) - ba::n had bij de financiële ondersteuning door NRIs uit Groot-Brittannië en de Verenigde Staten (Vertovec 2002: 144-145). In elk geva l keken
zij al naar de NR ls 'to bail India out of its econom ie crisis' en hadden deze
succesvolle emigranten 'the duty to rescue the mother country' (Lall 200 I:
169). Echter, onder het bewind van de Congrespartij vonden er weinig concrete ver::mderingen plaats. Pas toen de BJP de macht overnam als rege ringspartij, veranderde het beleid ten aanzien van de NRls en Plas volled ig. De
BJP had altijd al een volledig andere kijk gehad op de rol die de PIOs zouden
kunnen spelen en 'in contrast to Nehru's policy of active dissociation of PlO
from foreign poliey objectives', koos de BJP regering voor een 'active and
oven association of PlO for foreign policy objecrives of India' (Dubey 200]:
,67)·

De Indiase nariesraat zag zich niet alleen met economische problemen geconfronteerd. Onder invloed van de globalise ring en de intensivering van internationale en transnationale COIHacten en netwerken kreeg India in toenemende mate te maken met subnarionale en transnationale identiteiten die niet
in de Nehruviaanse ideologie van de natie pasten. Het aantal nationalistische
bewegingen in India (die streven naar meer auto nomie of volledige onafhankelijkheid) nam sterk toe en her werd voor de overheid steeds moeilijker om
het land bijeen te houden (Pries 1999: 77-78). Als reaerie op deze autonomiebewegingen versterkte de regering haar transnationale banden met de
overzeese Indiërs. De Indiase natie werd nu beschreven als een regenboog met
vele kleuren die toeh een een heid vormden. De NRls en de Plas zijn dus niet
alleen interessant vanwege hun economische siwatie, maar bieden ook een
aantrekkelijk tegenwicht tegen toenemende regionale en communa le spa nningen in India. De natie neemt nu ook groepen van buiten haar geogrJfische
grenzen op en kan groepen binnen haar territorium buiten de natie sluiten.
Het lijkt erop dat India na vijftig jaar eindelijk haar vergeten familieleden of
kinderen wee r in de arm en neemt.
De vraag is echter of de diaspora nog wel zit te wachten op een familiereü nie. In J99 ] schreef Parekh dat 'luJ nl ess they darify and put their relations
on a healthy and mutually beneficial basis, there is a grave danger thar thc
long awai red reunion of the globally extended Indian family could break up
in much recrimination. As Indians should know, the joint family can turn inro
a veritable heli if the patterns of inreracrion between its members are nor clearly denned and charitably interpeted (Parek h ' 993: 39). In het laatste deel
van dit artikel zullen we bekijken hoe de Hindostaanse gemeenschap in Suriname zich vandaag de dag tot India verhoudt.
Ellen Bal & Kathinka Slnha·Kerkhoff Hindoslaanse Surinamers en India

NATIONALE EN CULTURELE IDENTITEIT VAN
SURINAAMSE HINDOSTANEN
Gedurende ons bezoek aan Suriname werd

OIl S

al heel snel duidelijk dat veel

Hindosta nen zich op een of andere mani er met India ver honden voelen (door

de voorouders, Hindi film s, hindoeïsme, cu lturele tradities) maar dat deze
verbondenheid met India geenszi ns ondubbelzinnig is. Bovendien bestaat er
geen eenduid ige visie over de band mer India maar lijken er evenzoveel ideeën
over de verbondenheid mer India als mensen. Terwijl somm igen opmerkten
geen enkele belangstelling te hebben voor dat land en haa r inwoners, ten minste, ni et meer dan voor ieder ander buitenland en potentieel vakantieland,
gaven anderen aan dat India wel degelijk veel voor hen betekent.
De wijze waarop onze informanten over India en Indiërs spraken, kenmerkte
zich door een mengeling van overeenkomst en verschi l, bewondering en afkeuring, identificatie en afwijzing. Hoewel niemand de conn ectie ontkende heeft
men duidelijk afstand genomen van de huidige Ind iase nat ie. Als we spraken
over culturele en nationale identificatie, dan was me n het er zonde r uitzondering over ee ns dat de Hindostanen in Suriname cu ltureel gezien Hindostaans zijn en dat hun nationale identiteit Surinaams is.
Op een va n de laatste dagen van ons bezoek waren we getui ge va n ee n emoti onele discussie tussen een Hindostaanse man en een Indiase vrouw, die de
bovenstaande spa nnin g heel duidelijk illustreert. De man benadrukte dat de
Hindosraa nse voorouders weliswaar uit India kwamen, maar dat deze geschiedenis hen nog geen Indiërs maakt. Hij vervolgde dat men in India wel kan
denken dat Hindostanen Indiërs zijn, maar dat ze dat dan eerst maar eens
moeten bewijzen . De Indiase vrouw reageerde zeer geschokt: 'YO ll must prove
thar you are not lndians! We cannot prove whar happened during thousands
of years but we can prove what happened within the last one hundred and
fifty years. And thus are you Indians.' Aangezien Hindostanen oorspronkelijk uit India afkomstig zijn, zo redenee rde zi j, zijn zij Indiërs. De Hindostaan
antwoordde vervolgens dat hij in cul turee l opzicht Hindostaan is en in nationaal opzicht een Surinamer. Her probleem was dat zij (de Indiërs) cla imen
dat Hindostanen bij hen horen. Deze confrontatie was geenszins uitzonde rlijk. Verschillende malen werden wij geconfronteerd mer strijdlustige uitspraken van Hind ostanen als het de rndi ase claim op hun nationale identiteit
betrof.
De idee dat hun cu lturele identiteit Hindostaans en hun nationale identiteit
Surinaams is, werd gedeeld door alle informanten. Terwijl India ve rsc hillende
betekenissen heeft voor versch illende mensen, is iedereen het er over eens dar
Surin ame hun moederland is. Er is geen sprake van een gedeelde nationaliteit met de Indiërs. Dus terwij l Hindostancn erkennen dar er, door de geboorte
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van hun voorouders in India, een ve rbondenheid met India is, maken zij tegelijkerrijd zonneklaar dat deze band hen nog nier ror Indi ërs maa kt.

HET LAND VAN RAM EN SITA
Terwijl nationale identificatÎe geen bindend element lijk t te zij n is religie dat
voor velen wel. Dat wil zeggen, voor hindoe Hindosranen. Volgens een van
oll ze in forl1l~lIl re n , een universitair docenr, is religie in feire de enige link mer
India; India is her land van Ram en Sita . Alleen om die reden willen Hindosr~.1Ilen India bezoeken. Een andere informant refereerde aan India als het land
van Ram en Kri shn a, en dar het om die reden wel cr n heilig land moer zijn .
Hij verrelde ons dat hij zich door deze reli gie uze co nn ectie sterk met Indi .:l
verbonde n voelt. 'O ns spiritu ele voedsel komt daar vandaan.' De religieuze
en spirituele betekenis va n India worden ook duidelijk door de herhaa ldelij ke
bezoeken van Indi ase pandits en nndere geestelijken aan Suri name. Verschillende mensen legden ons uit dat inzake religie Hindostanen snel geneigd zijn
0111 Indiërs als meer kundig te beschouwen. Z ij kome n imme rs zelf uit India.
J'vler andere woorde n, in religieuze en spÎritue le za ken lijkt 'authenticitei t' ee n
bela ngri jke rol re spelen.
Deze religie uze con nectie lijkt voo ral va n toepassi ng rc zijn op de leden va n
de SanJwn Dharm, de grootste en orthodoxe hindoe denominatie in Suriname. Volgens ee n lid va n de Arya Samaj, een hervor min gsbeweging binnen
het hindoeïsme, heb ben Arya Samajis eell mee r uni ve rsa listische beleving
van relig ie. Omda t er geen sprake is va n fysieke personilîcatit's va n het goddelijke speelt de verbondenheid met het Indiase gro ndgebied een minder grote
rol. Je zou kunnen zeggen dat hun geloof minder sterk tcrriroriJJ I gewarreld is omdar Arya's minder hechten aan de geboo rteplaats van Ram, of heilige slagve lden uit de Ramayall. 10 Dir wil overigens ni et zeggen dat zij geen
belangstelling tonen voor India. Hun interesse lij kt echrer minder srerk gerelatee rd te zijn aan rel igie. Dir barste gaat oo k op voo r christel ijke cn moslim Hindosra nen." Voo r moslims speelt India, in religicuze zin , meesta l een

10 011 wIl overigens niel2eggen dat Arya Samajls in de praktIjk geen waarde hechten aan dele heilige
Hmdoe plaatsen, of aan afbeeldingen van Hmdoe goden. Er bestaan voldoende voorbeelden van
een veej meer gemengde vorm van geloofsbeleving.
11 Van de eerste Immigranten was een vijfde deel moslim en viervijfde deel hindoe IDe Klerk 1963:
61). Volgens de census van 1964 was ongeveer viervijfde deel van de Hindosraanse gemeenschap
Hindoe en een vijfde rrosllm (Dew 1978: 10). Recente schattingen wijzen op een zelfde percentage
IRamsoedh & Bloemberg 2001 : 123 en 125). Zowel moslims als hindoes waren verder verdeeld in
verschillende denominaties Izie biJV. Oew 1978; Ramsoedh 2002)
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veel kleinere rol. Zij onderhouden bijvoorbeeld contacten met religieuze
leiders in Pakistan of andere moslim landen, en Mekka en Medina spelen
u iteraard een centrale rol in hun geloofsbeleving. Dit wil n iet zeggen dar
moslims en christenen zich niet bij India betrokken voelen. Hun verbonden-

heid heeft echter veel meer te maken met de hisrorische en culturele verwant-

schap."
Een In diase medewerker van de Ind iase ambassade was van mening dar nier

alleen de fysieke geworteldh eid van het hindoeïsme in India en de authenticireit van hindoe religieuze leiders leiden tor de onl osmakel ijke verbonden- . /
heid van Hilldosranen met India maar ook de authenticiteit van religieuze
producten. Hij verte ld e ons dat ' Indi an religiou s produets cannot be duplicarcd by other coulltties. They have to come from India.' Indi ase producten
blijken ook popula ir re zijn in Suriname. In de centrale markt van Paramaribo en in verschillende winkels in de stad worden Indiase goederen verkocht,
variërend van sari's en godenbeeldjes rot wierook en specerijen. Veel van deze
producten spelen een rol in lokale Hindostaanse gebruiken. Hindostaanse
vrOuwen dragen bijvoorbeeld regelmatig Indiase kleding tijdens religieuze en
cu ltu rele festiviteiten. De vraag is ec hter of deze producten hun belangrijkste
betekenis ontlenen aan het feit dat ze uit India komen en of Indiase producten voorwaardel ij k zijn voor het uitoefenen van de Hindostaa nse culturele en
religieuze gebruiken. Opvallend genoeg bleken veel Hindostanen deze opvatting niet te delen.
De eigenaar van een populaire winkel van Indiase producten vond in elk geva l
van niet. Hoewel hij een groot assortiment aan India se producten verha ndelt,
die hij deel s uit Indi a importeert, probeert hij juist de lokale productie te stimul eren door zoveel mogelijk goederen, inclusief godenbeeldjes en andere
religieuze producten, uit Suriname zelf te betrekken. Dat authenticiteit geen

rol speelt in zijn inkoopbeleid bleek ook uit de recente aanschaf van een collectie C hinese armbanden die hij in zoge naamde Hindosraanse sier rade n ve randerde door er een ohm sy mbooltje aan te bevestigen. De a rmband jes vlogen de winkel uit.
Een van ons bezocht ook een kunstenaar di e veel godenbeelden voor de lokale
markt verv3ard igt. Bij gebrek aan marmer in Suriname maakt hij de beelden
van Cement of plastic. Meestal voor hindoes maar soms ook voor christenen.

12 Sinha·Kerkhoff presenteerde onlangs een paper over deze relatie van Hindostaanse moslims met
India (Sinha-Kerkhoff 2003). Dit onderzoek is nog niet afgerond . Zo hebben wij nog geen antwoord
op de vraag in hoeverre moslims belang hechten aan religieuze moslimplaatsen in India. of aan hel
feit dat religieuze stromingen binnen de islam, zoals het Soefisme. In India zijn ontstaan.
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Hij verrelde hoe de beelden als her ware vanzelf onder zijn handen Ontstaan
en het beeldhouwen voor hem vaak een re ligieuze ervaring is. Religie is in
zijn opinie dan ook nier ve rbonden met India.
Een vraag di e hier rest is in hoeverre afgevaa rdigden van religieu ze of politieke (hindoe nationalistische ) organisaties uir India zelf een ro l spelen in de
beeldvorming over India als het land van Ram en Sita. Verrovec schrijft hoe
de vernietiging van de Babri Masjid (moskee ) in Ayodhya, India, in t992.,
door verschillende hindoe-organisaties in Groot-Brittannië werd aangemoedigd, en hoe dir naderhand aa nleiding gaf tot het vernielen van een aanra l
hindoe tempels en cu lturele vereni gingen (Vertovee 2 000: r46). In Suriname
hebben in de zelfde periode geen vergelijkbare incidenten plaats gevo nd en.
Hoewel de geschiedenis van moslims en hindoes in SurinJme niet is gevrijwaard van spanningen is er geen sprake van gewelddadige uirwassen zoals
hierboven bes proken.
Volgens een van onze informanren, een oudere HindostaJnse moslim, kunnen Indiase pandits gedeeltelijk ve rantwoordelijk gehouden worden voor de
etnische conflicten Illssen de Creoolse en Hindosraanse bevolkingsgroe pen in
het buurland Brits Guyana. Deze Indiase pandirs hadden vo lgens hem de cu lturele en religieuze superiorireir van Ind ia zo sterk benadrukt dm zij hiermee
de in regratie van de Brits Indische immigranten in Guyan:.l hadden verhinderd. Volgens hem is het in Suri name nooÎt zover gekomen. Beide geloofsgrocpen lijken zich ook redelijk onafh:.l nk elijk van inrernationale ond ersteuning en cOIHacten te ontwikkelen, maar hiervoor is meer onderzoek
noodzakelijk .13

EEN MOEIZAME RELATIE
Tijdens een informeel bezoek aan dc Indiase ambassade in Par~lIl1aribo vertelde de tweede man van de ambassade ons dat een officieel interview nier
mogelijk was. Alle informatie zou immers eerst door Delhi moeten worden
geverifieerd en dit zou te veel tijd gaan kosten. Tijdens dezelfde ontmoeting
vertelde hij ons overigens wel over het belang va n India voor de Hindostanell. Volgens hem zo uden India en de Hindosm nen, ondanks de dominante

13 Ramsoedh schrijft over Nederland dat (Hindostaanse) hrndoe organisaties de financiêle ondersteuning ontberen van bu'ltenlandse donoren en dat een aanlal van de moskeeên van Hindostaanse
Surinamers zijn gebouwd mede dankzij financiële steun van geloofsgenoten uit de Arabische
wereld. Engeland en Pakistan, Oaarnaasi zijn in een aantal Hindostaanse moskeeën Pakistaanse
geestelijken actief (Ramsoedh 2002 : 140-141 j, Wat precies de rnvloed is van deze Internatronale
contacten op het zelfbeeld en de relatie met India en andere landen behoeft meer onderzoek.
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rol van Nede rland in economische zin, dankzi j de 'cterna l soul' van de Indiërs,
altijd met elkaar verbonden blijven.
Deze wederzijdse verbonden heid wordt ee n handje ge holpe n door de aa nwezigheid va n het Indiase Culturele Cent rum (ICC) waar allerl ei op Indi a
geo ri ëntee rd e activiteiten wo rd en georga niseerd (zoa ls Hindi lessen, yoga,
kl assieke zang en dans). Dergelij ke opleidingen zi jn behoorl ijk populair onder
Hind ostane n die in hun opriek gebaseerd zijn o p de ' kla ssieke Indiase cu ltuur ' . Her ICC kri jgt overigens lang niet altijd de goedk euring van lokale
Hind ostane n. Mee rmalen verrelden mensen ons over hun irritati es over
het aa nbod van het centrum en de houdin g van de medewerkers. Zo zei men
zich te erge ren aan het feit dat het curs usaa nbod gee n enkele ruimre over
laar voor loka le Hindosraa nse cu ltuuruitinge n. Anderen klaagden dar her
ICC vrijwel uitsluitend banen bieur aa n Inuiäs 1;:11 dat zij gee n Hi ndostanen
o pl eiden tOt ona fhankelijke docenten. Ook uitte men afkeuring over het
fe it dat medewerkers va n het Ice of van de ambassade na een verblijf van
drie jaar gee n woord Nederlands spreken kunnen. En 'zelfs hUil bedienden
voelen zich nog superi eur'. TenslOtte verwee t ie mand de Indiërs dat zi j zich
voo ral op de hindoes rich ten, terwijl er ook mosli m en christen Hindostanen
zijn. 14
Veel van de Hindostaa nse kritiek op Indiërs had betrekking op 'de Ind iase
arroga ntie' . Dit gold voora l voor Indiërs di e men in het buitenland had ontmoet. Ee n van de informanten zei: 'a ls ze buiten Indi a zijn, dan zijn ze ar roga nt', en 'ik voel me ee n betere Indiër dan zij. Wij hebben geen kastenstelsel
e il ZO . Ik ben meer Hindostaa ns dan die lummels. Suriname is geen India.'
De eigenaar van ee n Hindostaans televisiestation vertelde ons ook dat lndia's
spiri tu ele en religieuze betek enis niet per se inhoudr dat Indiërs deskundi ge r
zi jn dan Hindostanen. Anderen maakren vergelijk bare 'nivellerende' opmerkinge n over de status van Hindostanen en Indiërs. Zij refe reerden expliciet
aan de waa rde van de Hindostaa nse cultuur of wa ren va n mening dat de Hindosraanse cultuur in feite superieur is aan de Indiase, bijvoorbeeld va nwege
de afwezigheid va n het kastenstelsel.
Volgens een va n de informanten zijn al deze pogingen van India om 'haar cultuur' in Suriname te promoten zinloos. Volgens hem is India nier wcrkelijk
intcressa nt voor de Hindosta nen en is India niet we rk elij k geïnte resseerd in

14 Er zijn in Suriname overigens ook Hindostanen die deze houding van India ju ist aanmoedigen. Zie
bijvoorbeeld Beekramsing Ramlallah. die schrijft dal' Now thaI there is a government in India
which is expected 10 show more concern about Hindus and Overseas Indians values. should give
more t/loughl lolhem' (Ramtallah 1991 . 94).

0 5 0 T'ld5Chlilt VOOI SUlinamistiek 2001.2

Sminame. Indiërs komen naar Suriname om er wat tijd door te brengen en
mete n zich ee n arrog~lIlte houding aan die de Surinamers niet kunnen waarderen. India is belan grijk vanwege de populaire Hindi films en muzi ek ma:J.r
zou nooit in staa t zijn om Surinamers werkelijk te inreressere n voor de kla ssieke India se (ultuur.

BETER AF IN SURINAME
Negenrig

ja~u

geleden, in ] 913, kreeg Suriname, in her kader van her voor-

noemde nationali sti sc he verzet tegen de conrracta rbeid, bezoek van een tweekoppige commi ss ie om de leef- en arbeid so msta ndi gheden va n de Hindostanen te onderzoeken. In hun eindrapport sc hreven de twce afgevaardigden dat
de voordelen va n de emigratie de nadelen ve r overtroffen. Zi j waren V~lIl
mening dat de grote mee rderheid van de arbeiders een leven in bittere armoede
hadd en verr uild voo r ee n eenvo udig maar veel solider bestaan. De emigranren zo uden in aa nzi enlijk betere o msta ndi gheden ver keren dan hun verwan ten in India (De Kl erk 1998, deel

2:

175-6) .

De idee dat de emigranten een nooddrufti g besta a n hadden verruild voor een
beter leve n, en daarmee ook de kansen o p een goed leve n van hun nakomelin ge n aanzienlijk hadden vergroOf, is n og sreeds een belangrijk thema in de
Hindostaanse beeldvorming over India . Als Hindosta nen vandaag de dag over
india praten, over hun ideeën of ervarin gen, worden onderwerpen a ls hygiëne,
armoede en overbevolking steevast ter sprake ge brachr. Sommigen bena druk ken expliciet hun dankba a rh eid aa n hun voorouders, die hun ge red hebbe n
uit die wereld va n armoede. Zo ook de Surinaamse dichter Jit N a rain ( I 99 ] )
in ee n gedi cht ge richt aan zijn groo tmoed er:

Aii
Bedankt dat je bleef.
Op z'n minst bevrijd
ben ik
van de vloek der godell
die nog op de Indiër rust.
jouw aanzet
reet gevouwen handen open
ell balde vuisten in de strijd voor recht.
Ik buig mij neer
voor iO Hw voetell, aji,
als dank.
niet als plicht.
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Hi er da nkt Na rain zijn grootmoeder voor haar beslissi ng om niet naar Indi a
te rug re keren. Door in Suriname te blijve n heeft zij n a;i hem gered va n de
vloek va n de goden d ie nog steeds o p de schouder va n de Indiër rust j een wein ig posi ti ef beeld va n India . Gedurende o ns bezoek aa n Surin ame refe reerde n me nsen herhaa ldel ijk aa n het fei t dat zij hun vooro uders dan kbaar wa ren
voo r het ve rtrek.

TOT SLOT
In een bijtend artikel over de diaspo raconferenti e in Nieuw Delhi vraagt Anil
Ramd as zich a f waarom twinti g milj oe n Indi ërs in hemelsnaam het 'geweldi ge Indi a' hebben verlaten. Immers, de di ve rse sprekers hi eld en maa r ni et op
met 'wat je ni et anders dan racisti sche o psc hep perij kunt noemen: de grootsheid va n de natie, de o uderdo m va n de civi lisati e en de hei li ge geschriften, de
o nd erlin ge ge hechth eid van her vo lk , de lesse n d ie India de we reld ka n leren,
de fantastische Indiase muziek, film , kled ing, voedsel ' (Ramdas

2.003).15

Vo l-

ge ns Ra md as is Ind ia wel degel ijk uit o p het ink ome n va n de buitenl andse
Indië r, die immers ongeveer tw intig maa l meer verd ient dan een Ind iër in India
zelf. 'enerzijds eregast, and erzijds uitgebuit waa r je bi j staat. Het is een paradox waa r de Indi ase d iaspo ra mee moe t leren leven' (ibi de m).
Ra mcI as verwoo rdt hier het wa nt ro uwe n dat door veel H ind os tanen wo rdt
ged ee ld : d at Indi a ni et geïnteressee rd is in de Hindostaa nse ge meensch ap,
ma a r uit is o p econo mi sch voordee l. Surina mers zelf to nen weinig belangstellin g voo r een economisch e relati e. Al s zij zich verbo nd en voe len met India
dan is dat doo r de India se achtergrond va n hun vooro uders, doo r culturele
verwa ntsc ha p, doo r taalkundige overeenk omsten en doo r de gedeelde r eli gie
(zeker ond er hi ndoes). M aa r juist op deze terrei nen voelen zij zich we inig se ri eus genomen doo r India. Terwijl Indi a na vij ftig jaa r de intern ati onale fa milie met vee l spekta kel in de a rm en s luit, lijk en Hind osta nen in Surin ame ni et
erg op deze herenigi ng te wachten.
De ged eterr itor ialiseerde id eologie va n de In diase nati e vin d t gee n aa ns lui tin g bij deze ge meenschap in dias po ra. Het beeld va n Bha rat Mata, moeder
Indi a, die haar kinderen op nieuw omarmt spreek t ni et erg rot de ve rbeeld ing.
Het moede rl a nd va n Hindos taa nse Su rina mers is immers Surina me en niet
In d ia. 16 Bovendi en is er in de visie va n Hindos ranen we ini g sprake va n ee n
ge lijk waardige relatie.11
1S An il Ramdas is van Hindostaanse afkomst en werkte tot eind augustus 2003 als correspondent voor
het NRC Handelsblad in New Delhi, India.
16 Voor een deel van de Hindostaanse gemeenschap is er sprake van een ander moederland: Nederland. De vraag die hier opkomt is wanneer Nederland een rol begon te spelen als nieuw moeder- of
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Er is duid elijk sprake va n een zeer comp lexe verh oudi ng tu sse n Hindostane n
en India. Terw ijl Hindosra nen zichzelf al s etni sc he ge mee nsc hap duidelijk
o ndersc heiden va n andere Surin amers, ook met behu lp va n Indi ase cultuureleme nten o f sy mbol en (zoal s de popula ire Indi ase film , Hindi pop, Indiase
kl eding, etc.), di stantië ren zij zich tegelijkertijd van In dië rs door hun eige n
Hindostaa Tl s Su rinaa mse cul turele tradities en nationa le Surina amse ide ntifica ti e re benadrukke n. De Hindostaanse verbond enh ei d met India kenm erkt
zich door grote mate van a mbivalentie. Hin dos taa nse Surinam ers erk enn en
de culturel e, lin guïstische en religieu ze ve rwanrsc hap, maar voelen zich geen
onderdee l VJn dc In diase natie. Zij idenrificeren hun culturele id entiteit als
H indosraans en hun nati o nale id entiteit al s Suri naams.
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Ankie van de Kruijs

De PSV, een deftige partij in de

Surinaamse politiek

De in 194 6 opgeri chte Progress ieve Surinaa mse Volkspa rtij (PSV)
neen"'! t in de na-oo rl ogse politieke gesc hiedenis van Surin ame ee n
bijzondere pla ats in. De PSV is altijd een kl eine partij va n katholieke signatuur geb leven met nooit meer dan zo' n 7 .000 leden, maa r heeft
ru sse n T95 5 en 1980 wel versc hill ende malen rege ringsvera ntwoordelijkh eid
gedrage n. ' Een partij di e, naar het voor beeld van de Katholieke Volksptl rrij
(KVP ) in Nederland, bove nd ie n is opgericht door ee n Nederlandse missionaris, pater L.J. \Veidmann. De PSV is re karakteriseren ;:Jls dé belangenbehnrtiger VJn het kath olieke volksdeel in politiek Suriname. Tussen (955 en 1963
maak te de PSV dee l uit van twee verschillende regeringscoalities: in 1955 was
dat de coa litie van het Eenh eidsfronr en in 19 58 de coalitie met de protestanrse NPS en de Hindos taa nse VHP (Sa menwer kende Partijen).
In dit arrik el co ncentr eer ik me op de peri ode 1955- 1. 963. Cenrraal staa t de
vraag hoe de bela ngenbehartiging va n de PSV russen 1955 en 1963 kan W Q(den geka rakteriseerd. Hierbij foclis ik mij op drie th ema's di e de belange nbeharriging doo r deze partij goed illustreren: gezinspoliriek, arbeidspolitiek en
de politiek ten aanzien van kath olieke instellingen en de kerk. Eerst beschrij f
ik de rol va n de PSV in de twee kabinetsperiodes in deze peri ode, het kabi -

DlI

net-Ferrier ( 1955- 1958) en het kabinet-Emanuels (19 58- 1963) en daa rn a ga
ik op de bela ngenbeharriging van de PSV aan de hand va n de genoe md e th ema's.
De PSV maakte dee l uit van de regeringscoalities In 1955, 1958, 1963. 1969, 1973 en 1977 , Bij de
verkiezingen in 1987, 1991, 1996 en 2000 slaagde de PSV er niet in een zetel in het parlement te
behalen.

Ankie van de Kruijs De PSV. een deftige partij in de Surinaalnsa poliliek

DE PROGRESSIEVE SURINAAMSE VOLKSPARTIJ
Na afloop van de Tweede Wereldoorlog ontstond in Surin ame een levendig

politiek klim aat. Tussen T945 en T949 omwikkelde zich een spectrum aa n
politieke partijen langs etnische en rel igieuze scheidslijnen. Aanvankelijk was
het voornaamste actiepunt van de PSV (maar ook va n andere partijen zoals
de Hinclostaanse VHP) het verkrijgen van alge meen kiesrecht om zo tege nwicht re bieden tegen de machtspositie van de lichtgekleurde protestantse Cre-

olen verenigd in de Nationale Partij Suriname (NPS). De Creools-protestantse
groep had in de loop der tijd voor zichzelf een machtspositie gec reëe rd waarbinnen geen plaa ts was voo r ni et-p rotestanten en ni et-Creolen. Hoewe l de
PSV zic h bij de oprichting pr ofilee rde a ls een partij voor a ll en die geloofden
in één God, concentreerd e zij zich in haar belangenbehart igin g en activitei-

ten op het katholieke volksdee l. Her ka tho lieke karak ter van de parrij werd
natuurlijk sterk benad rukt door het leiderschap van pater Weidmann. 2 Het
was ee n groot waagstuk aa ngez ien hij gee n Surinamer was. Van de kerkelijk e
ove rh eid kreeg hij a ll e ruimte, maa r hij moc ht geen publieke kerkdiensten
meer doen. De politieke partij werd in her kader van de groepsvorming en de
afzond eringspo litiek vo ll edig met de katholieke gemeente geassoc ieerd. Voor

her publiek gold de PSV dan ook als een verlengstuk van de missie. Daa rdoor
bleef het aanta l ni ct-ka tho li eke leden en ni et-Creolen zeer kl ein.
Opvallend is ech ter wel dat de partij nooit heel erg succesvol is geweest in het
bereiken van haar achterban. Vo lgens JooP Vernooij , tussen 1 969-2 00 1 werkzaa m a ls parochiepriester in Suriname, waren bij lange na niet alle katholieken in de PSV verenigd. De leiding va n de parochies oefenden na melijk geen
druk uit o p de leden

0111

lid te worden van de katholieke partij. Als gevolg

hiervan hadde n de NPS en de VHP ook katholieke leden (Vernooij ' 998: 98).
Ter illustratie: bij de volkstelling van 19643 telde Surin a me

324 .211

inwo-

2 PaterWeidmann is geboren in 1899 in Kerkrade. Hij kwam in 1928 naar Suriname en werkte aanvankelijk jarenlang in het binnenland onder Inheemsen en Marrons. In Paramaribo kreeg hij bekendheid vanwege zijn aantrekkelijke sti jl en woordkeus bij zijn preken waar ook niet-katholi eken op
afkwamen. Hij stierf op 15 september 1962. Hoewel Weidmann zich kandidaat had gesteld bij de
parlementsverkiezingen is hij nooit gekozen. Vooral van de zijde van de NPS werd hij fel bestreden.
Leden van de Progressieve Werknemers Organisatie WWOI hebben een borstbee ld bij het gebouw
van de PWO opgeriCht en leden van de PSV hebben een standbee ld aan de Sophie-Aedmondstraat
opgericht. Op Rainvifle in Paramaribo is een straat naar hem genoemd (Vernooij 1998: 143-5).
3 Eerdere volkstellingen zijn vee l minder compleet en nauwkeurig. Daarom hanteer ik deze volkstelling, die net buiten mijn onderzoeksperiode valt. Met deze volkstelling is overigens al rond 1962
aangevangen.
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ners waarvan 71. 166 katholiek cn 7 T.067 pro tcsta1lf (Dew 1978: 9). Bij d e
ve rkiezingen van 1963 ha alde de PSV Ill aar 3.916 stcmmen, terw ijl bijvoorbeeld de NPS 20.35 4 stemmen verza meld e. De NPS sb agde er dus veel bete r
in de ac hterba n, uit met name de Evangelische Broeder Gemee nte, te hereiken.
Op de vr:lag waarom het de PSV niet lukte 0111 een groot deel

V<11l

de achter-

ba n te mobilise ren is gee n eend uidig anrwoord mogelijk. Zo stel t Vernooij al
dar de rooms-katholieke gees telijk heid geen druk uitoefende op haar parochian en

0111

lid te worden van de PSV. Een groot gedeel te van de katholieke

Indiallen en M 3rro ns (zo'n tienduizend mensen ) maakte in deze periode nau welijks gebruik VJn het algemeen stemrecht. Beide groepen woonden di ep in
de bin nenbnden en waren over het a lge meen nog ni et gereg istreerd bij de
burgerlijke stand en kwamen dus niet voor op de kiezers lijsten. Katholieke
Hindosfanen en Javanen moesten de keuze maken russe n de PSV of een eigen
etnisch georganiseerde partij zoals de VHP, de PBIS of KTPI. De reden waarom
de katholieke stemmen g rorendeels bij a nd ere partijen terec htk wa men, was
dat mijn s inz iens de ke uze voo r de PSV voor vee l ka th olieken niet VJl1zelfsprekend was (zoa ls dJt bijvoorbeeld in Nederland wel was ten ti jde van de
verzuiling), omdar deze mensen zich meer ve rbonden voelden met hun etnisc he groep en da:1rdoor bijvoorbeeld kozen voor de V HP of voor de N PS.
Laatstgenocmde parrij droeg nadrukk elijk uir cell christclijke partij te zi jn
voor alle Creoo lse christenen. Volgens Vcrnooij speeld e ook mee dat veel don kere Creolen zic h niet ech t thui s voel den bij de PSV. De PSV had veel lichtgekle urd e hoger opgeleide C reo len op topfullCties in het bestuur. Veel donkere Creolen konden zic h beter identificeren met de minder elitaire en minder
deftige N PS.'
Binnen d e PSV kan men inderdaad een vrij groor ve rsc hil opmerken tussen
achterhan en parrijtop. De achterban bes tond g rotendee ls (i n de periode

1955- 1963 moeten er zo'n 4.000 tot 7.000 lede n zijn geweest) uit perso nen
uit de katholieke arbeide rsklasse en middenklasse. De partijtop besto nd aanvankelijk uit geestelijken en hoger opgeleiden uit de midden - cn hogere klasse n. Na 1956 bestond de partijtop grorendeels ui t jonge katholieke ime ll ec-

Hielen. In ve rh oudi ng waren deze jonge katholieke inrell ec tuelen in de
minder heid (e nkele ti enta ll en), maar deze groep ste ld e zic h wel nadrukkelijk
politiek actief op en verv uld e de bestuurs- en politieke funct ies.

4 Gesprek met Or J VernoOi] op 6-9-2002.
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EENHEIDSFRONT
Het jaar 1955 is een breekpunt voor de PSV. Tot die tijd was de PSV er nier

in geslaagd een zetel te bemachtigen in de Staten van Suriname. Ook kan men
her jaar 1955 zien als een cesuur in de parlementaire geschiedenis van Suriname, omdat voor de ee rSte maal twee grote blokken van partijen tege no ve r
elkaar stonden in de verkiezingsstrijd. De PSV profiteerde hiervan.
Aan de ene kant vormde zich het Eenheidsfronr (EF), een coali ti e van overwegend Creoolse partijen. Het EF bestond uit de Partij Suriname (PS) en de
Surinaamse Democratische Partij (SOP), die zich in respectievelijk 1952 en
J954 va n de Nationale Partij Suriname (NPS) afgesplitst hadden, en uit de
Progressieve Surinaamse Volkspartij (PSV). Het front sloot daarnaast een
stembusak koord met de Javaanse KTPI. Het EF was erop gebrand de tot dan
toe oppermachtige NPS electoraal uit re sc hak elen (Meel 1999: 81-82). Dit
go ld vooral voor de PS en de SOP. De PSV en KTPI zijn naar mijn mening
voornamelijk uit opportunistisc he motieven in zee gegaan met de PS en SOP.
Zij zagen op deze manier kans regeringsverantwoordelijkheid te krijgen. Coalitievorming was voor hen noodzakelijk om aan hun regeringsambities vorm
te geven. In Suriname werd het samenwerkingsverband tussen de SDP, PS en
PSV geam useerd beschouwd . Vooral de plotselinge vriendschap russen de
aartsvijanden D.G.A. Findlay (leider SOP) en pater L.J. Weidnlann werd met
scepsis omvangen.
Aan de andere kant presenteerden de N PS en de VHP zic h als de Samenwerkende Partijen. Bij de leiders van deze partijen, J. Pengel en J. Lachrnon, was
een aversie ontstaan regen de lichtgekleurde elite van Creoolse politici. Deze
elitegroep, die ooit de partijtop van de NPS uitmaakte, werd voornamelijk
vertegenwoordigd door de PS en SDP (Meel 1999: 82) . De NPS en VHP presenreerden zich daarentegen nadrukkelijk als multi-etnische coalitie (ve rbroederingscoalitie) voor de lagere en arbeidersklasse en de plattelandsbevolking.
Het blijft vreemd dar de PSV, de partij die zich toch presenteerde als partij
voor de arbeidersklasse, zich aansloot bij het Eenheidsfronr. De bronnen en
de literatuur geven hier geen verklaring voor. Ik sluit niet uit dM de PSV voornamelijk problemen had mer een aansluiting bij de VHP. Azimullah geeft aan
dat de VHP in 1949 aan de PSV had voorgesteld om samen de verkiezingen
in te gaan. De PSV had dit toen geweigerd, volgens Azimullah uit angst dat
de eigen kiezers dit niet zo uden accepteren (Azirnullah 1986: 64). Mijns inziens
speelde dit nog steeds in [955. Waarschijnlijk voelde de PSV-aanhang zich
nog steeds meer thuis in een Creools en christelijk samenwerkingsverband en
was nog niet klaar voor interraciale sa menwerking. Evengoed blijft de keuze
voor het EF onduidelijk en vreemd en doordrenkt met een zweem van opportunisme. Straregisch gezien was de aansluiting bij het EF zeker een goede zet.
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Na een felle verkiezingscampagne kwam op 29 J11a ~Ht [955 her Eenheidsfronr
als duidelijke overwinnaar uir de bus met dertien zetels. De NPS ging van dertien zetels re rug naar twee en de VHP behield haar zes zetels. Voor de PSV
kwam en C.R. Biswamitre, j.A. EI11~lI1uels en j.A. \X1essels in de Staten.
Hoe verging het de PSV nu in deze periode? De periode [955-1958 kan worden heschouwd als een zeer turbulente periode voor de PSv. Blij met de grote
en missc hien enigszins onverwachte verkiezingswinst in '955 bego n de partij vol enthousiasme en vol verwachtingen aan haar eerste termijn in de Staten en in de regering. De samenwerking met de SDP en PS begon ec hrer al
snel regen te vallen. Dit is re verklaren uit het overwicht van de SDP, her cliëntelisme van deze partij, de moeilijke samenwerking met SDP-Ieider Findlay
en de Interne verdeeldheid binnen de eigen partij over politiekinhoudelijke
vraagstukken maar ook over de aansluiting bij het EF an sich. De zeer harde
oppositie door NPS en VHP, die de politieke besluitvorming danig frustreerde
door voortdurend het quorum te breken, consequent tegen te stemmen en fel
re debatteren, droeg hieraan ook zijn steentje bij. D:larbij kwam dat de ideologie van de PSV van nature meer aansloot bij de NPS en de VHP.
De cultuur van het regelen van banen voor de SOP en her latente anri-k:lrho~
licisme van de EF-parrners vervreemdden de PSV van het EF. De droom werd
al snel een desillusie. Op 22. juni 1956 werd door de Partijraad van de PSV
besloten uit het EF te stappen. De directe aanleiding vormde een contract dat
de rege ring- Ferrier trof met de Amerikaanse ondernen1cr Schweig, In ruil voor
investeringen werd dit bedrijf voor een periode van tien jaar vrijgesteld van
het betalen van belasting. Ook kreeg het voor vijftien jaar een monopoliepositie op de export van garnalen en verwerkte vis. De breuk met het EF werd
binnen de partij ervaren als een grote teleurstelling. Door partijvoorzitter Sang
A jang werd de breuk vooral beschouwd :lIs een eigen falen. Hij was namelijk grorendeels verantwoordelijk voor het samengaan met het EF en had
samen mer Findby de informatie geleid. Sang A jang was in deze informatie
compleet ondergesneeuwd door Findlay.5 De voorzitter van de PSV legde vervolgens her voorzitterschap neer. Het nieuwe bestuur dar na zijn aftreden aantrad bleek een rrendbreuk met zich mee re brengen. De nieuwe club van jonge
intellectuelen onder leiding van de jonge advocaat Ooft bracht een moderni se ring van partijorganen met zich mee. Het nieuw aangestelde hoofdbestllllr

vroeg de drie Statenleden en de PSY-minisrcrs om hun zetels af te staan. Minister Rens voldeed aan dit verzoek. Minister Smit daarentegen weÎgerde zijn
Notitie van gouverneur over Statenontbinding op 20-3- 1957, Archief van het Kab inet van de
Gouverneur van Sunname 1952-1975, Nationaal Archief (NA!. Toegangnummer 2.10.26, lnventaris·
nummer 1220.

An~ie

van de Kruijs De PSV, Uil deltÎtll'I partij ill de Surinumsa poliliek

ministerspost op te geven en zegde zijn lidmaa tschap van de PSV pas op, nadat
het nieuws van een voorgenomen samenwerking tussen de N PS, VHP en PSV
bekend was geworden.6
Ook de drie Statenleden voor de PSV we ige rden hun zetel op te geve n. Sterker nog, ze richtten in plaats daa rvan op 8 januari 1957 de Surin aamse Volkspartij (SVP ) op. Deze partij is opgericht door een aa ntal ontevreden kath olieke PSV'ers waarond er de dri e Statenl eden. De ac htergrond en voor deze
ontevrede nheid zijn onduidelijk, maar zullen waarsc hijnlijk re maken hebben
met de persoon Weidmal1l1 en de ni euwe lichting jonge intellectuelen. Bij de
verki ezinge n in 19 58 maakte de SVP onderd ee l uit van het Eenheidsfront,
maar zij haalde gee n zetel. Hierna verdw ee n deze parrij van het politieke
to neel.
De PSV zette zich feller af tege n de voormalige coalitiegenoten en moest voor
de ee rSte maal gaan vechten voor de stemmen van de katholieke achterban.
Vanaf toe n ging her snel: ee n belangrij ke zet wa ren de bes prekingen die het
nieuwe bestuur van de PSV met de N PS en de VHP begon op J oktober 19 56.
Dit beteke nd e in feite een bom onder de rege rin g-Ferri er. Het kabinet was
toen nauwe lijks I jaa r en 5 maanden o ud . Deze besprekingen leidden op 8
januari 1957 to[ een akkoord va n de PSV, NPS en VHP 0 111 samen de verki ezingen in te gaa n (Breeveld 2000 : 2 13-214 ). Uireinde lijk viel de Eenheidsfront-rege ring, verzwakt door het uittreden va n de PSV en later oo k de KTPI
en de felle oppositie, op 2, april 1958. Ove r de PSV kunn en we stellen dat /
de samenwerking en communicatie tussen bestuur, partijraa d en fractie bel ang~
rijk er werd en. In de periode I955 - r9S8 was een voorzichtige omslag z icht~
baar va n politieke naïviteit naar professionali se ring.

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN
De rege ring-Ferri er di ende zijn omslag in en er werden nie uwe ve rki ezingen
uitgesc hreven voor 25 juni 195 8. Zoals we eerder lazen, had de PSV een coalitie gevormd met de N PS en VHP. De PSV moc ht vier ka ndidaten leveren
voo r de kieshjsr in het district Param aribo. Naast Emile \Xlijntuin , di e in de
vorige periode buiten de boot was gevallen in het district Coro nie, werden de
jonge intellectuelen H. Heidweiller, L. Guda en P. va n Philips gekandideerd.
De ve rkiezinge n werden glansriik ge wonnen doo r de Samenwerkende Partij en: het blok won 17 van de 21 zetels. De twee zetels van disrricr Comm ewijne waren traditiege trouw voor de KTP I en in Nickeri c won ee n nieuwe

6 Snel 11 0- 1- 1957) van W. Smit aan het bestuur van de PSV. Archief va n het Kabinet van de Gouver·
neur van Surmame 1952- 1975. NA. Toegangnummer 2 10.26. Inventarisnummer 1220.
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partij, de Nickerie Onafhankelijke Partij (NOP) de rwee beschikbare zerels
(Ocw 1978: 118).

Hoe is deze verpulverende verkiezingswinst op her EF nu te verklaren? Vooral
het ni euwe imago van de NPS en PSV zoals Dew ste lt: 'cooler and more aca-

demie' verminderde de angsten van de kiezers om met dit blok in zee re gaan
(Dew 1978:

11.0).

Hoger opgeleiden had zee r veel aanzien in Suriname. De

NPS won een groor deel van de Creoolse kiezers terug ren koste van de SOP

en de PS en de PSV wist het katholieke volksdeel bijeen te houden. De vier
geselecteerde bndidaren voor PSV waren dan ook alle vier gekozen in de Sta-

ren dankzij her gedi sciplineerd stemmen va n NPS, PSV en

VHP-a~lJlhangers

in het district Paramaribo. Namens de PSV namen twee minister, A.J. Morpurgo en P. van Philips, zitting in het k:Jbiner-Eméllluels dat door formateur
Pellgel werd gevo rmd. Juri st CD. Ooft nam de vrijgekomen Staten1.ctel van
Van Philips in .
Hoe is deze kabinetsperiode nu te karakteriseren voor de PSV? De periode

1958- 196} werd gekenmerkt door haar politieke stabi liteit. De overgrote
meerderheid van de Samenwerkende P,lrtijell in de Staten VJTl Suriname en
het ge brek aa n oppositie zo rgden voor rust en orde. Hierdoor was daadkrachtige besluitvorming meer mogelijk dan in de periode 1955-1958. Door het
ontbreken van persoonlijke vetes in de Staten werd besluitvorming niet langer gefrustreerd. De samenwerking binnen de Samenwerkende Partijen was
wezenlijk anders dan die in het EF in de periode 1955-1958. De drie partijen
vormden wel een coalitie, maar functioneerden zelfstandig in de Staten. In de
periode 1 958- 19(-) } gebruikten de drie parrijen ieder hun eigen spreektijd en
wezen uit hun eigen midden woordvoerders aan. De ze lfsta ndigh eid van de
fracties had rot gevo lg dar cr meer ruimre was om van mening te verschillen
en dat er minder 'coa liri ediscipline' bestond. Regelmatig verschilden de parrijen van mening over bepaalde onderwerpen in de Staten .
Ondanks deze polirieke stabiliteit waren er wel onderhuidse spanni ngen. Binnen de Samenwerkende Partijen had de NPS de meeste macht. Dit was re verklaren door de electora le overmachr van de NPS en door de greep die Penge l
had op de regering. De VHP was zeel' loyaal aan de NPS en de PSV trok hi erdoor vaak aan her kortsre eind. Vooral de machr die Pengel naar zich toetrok,
zorgde bij de PSV voor span ningen. Aan het eind van de regeerperiode dreigde
de PSV zelfs het samenwerkingsverband te verlaten. In hoeverre dit dreigement serieus genomen moet worden is echter de vraag, omdat de PSV zich
dondersgoed rea li seerde dar het samenwerkingsve rband met de NPS en VHP
de en ige mogelijkheid was om nog een termijn deel uit te maken van het Sratencollege en de regering. Een aansluÎting bij her EF was gee n reële oprie,
omda r de PSV haar geloofwaard ighe id naar de achterban toe met een dergeAnkie van de Kruijs De PSV. een deftige putij in de Surinnmn politiek

lijk besluit zo u ve rli ezen.
De PSV maa kte in de periode een professiona liserings lag doo r. De relatie tussen hoofdbesturen, kringbes turen en fractie werd verbe terd door maa ndelijkse bijeenkomsten. Belangtijk was ook dat ditmaal de fractie expl iciet ge bonden we rd aan de bes lui ten va n de parti jraad doo r de belofte de Statcnzetel af
re staan mocht de Partijraad d it wensen. Hct contaCt tusse n fractieleden, ministers en de ac hterban werd ve rsterkr door bezoeken aa n de kri ngen en doo r
o ptredens va n de volksve rtegenwoordi ge rs in krin gve rga deringe n en jaarve rga derin ge n. Belangrijk
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zich steeds mee r begon te profi leren a ls ee n kath o li eke partij . In de periode
na 1958 bego n de PSV meer en mee r kleur te bekennen. De jo nge academici
ware n de trotse representanten va n het kath oli eke vo lksdee l in Surin ame.

OPKOMEN VOOR HET KATHOLIEKE VOLKSDEEL
O m een representatief beeld te kunn en schetse n va n de bela nge nbeha rtiging
door de PSV richt ik mij, zoa ls in de inl eiding aa ngegeven, o p een drietal thema's1 die de belangenbeha rtigjng door de PSV goed weergeven en ill ustreren:
gezi nspo litie k, arbe idspolitiek en de po litie k ten aa nzien va n kathol ieke instellinge n en de ker k. Achtereen vo lge ns bespree k ik de bev in dinge n bi j de drie
thema 's.

Gezinspolitiek
De prio riteit di e binnen de PSV gegeve n werd aa n de gezinspo litiek wa s een
logisc he en va nze lfs prekend e keuze. Vanu it de katho li eke ac hte rgro nd was
het gezi n eell esse ntieel onderdeel va n de vi sie op de maa rscha ppij , Het gezi n
was dé eenh eid di e de rust in de Su rinaamse sa menl evi ng ko n wa arbo rgen.
Het gezi n ko n d it nie t a lleen, ze ker nie t in de woe li ge tijden di e Surina me
doormaak te in de eerste decennia na de Tweede Wereld oo rlog.
De aa ndac ht voo r de gezinspolitiek kwa m d us voort uit de ka tholieke signatuur van de partij . Maa r de aa ndacht voor de gezi nspolitiek is oo k te ve rklaren a ls men ki jkt naa r de achrerb an. Het grootste deel va n d e led en was
roo ms- kath o lie k en had grore gezi nnen. O m de ach terba n aa n zich te binden
was het dus ook erg verstand ig o m in de Staten te pleiten voor maa trege len
d ie het gezi n bevoordeelden. N iet voo r ni ets koos de pa rt ij het gez in ze lfs a ls

Deze drie thema's zijn gebaseerd op het partijorgaan van de PSV (VooruirJen de Ha nde li ngen der
Staten van Suriname. Vooruit verscheen onregelmatig. Sommige Jaargangen verscheen zij eens per
maand. weer andere jaren tweemaal per maand. In het eerste geval za! het nummer in de voetnoten worden aangeduid meI maand en jaar, in hellaalste geval meI dag, maand en jaar
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logo.
De PSV had een Jamall11Jarregelen voor ogen die het gezin moesten bescherlllen tegen de huitenwereld. Deze lllJJrregelen hadden hoofdz<'lkcliik een financieel karak ter en waren bedoeld om de kleine I11JIl in stJJf ft' stellen et'n groot
gezin rc onderhoud en. Voornaamste was de uitbreiding va n de kind erbi jslagregeling. Er bestond we l een kinderbijslagregeling, ma ar die gold enkel VOor
ambtenaren en de uitkering daalde progressief per kind. Volgens eell artikel
in Vooruit van september 1959 moest dir 'als ee n druppel o p een plaat
beschouwd worden. '8
Daarnaast pleitte de PSV, onder andere iJl Vooruit van 5 juni 1957, voor ee n
gezinsloon mer de ac hterl iggende gedachte dar: 'zolang de arbeider geen vo ldoende brood op tafel heeft voor zich, zijn vrouwen kinderen, mer dezen niet
farsoenlijk voor den dag kan komen, moer wo nen in ee n krot, geen geld heeft
voor een redelijke omspann ing en omwikkeling, geen behoorlijke vonning
en ontwikkeling kan geve n aa n zij n kinderen, niet kan sparen voor de rijd
va n nood~ niets op zij kan leggen voor zij n oude dag ... kan er geen sp rake
zijn vall een rec htvaa rdig 100n.'9 Hoe hoog dit rechtvaardig loon nu moest
liggen in de ogen va n de PSV is niet duidelijk. \VeI kunnen we conStatere n dar
de ontwikkeling van het nationaal inkome n zeer onevenwichtig was. In de
jaren 1955-1963 groeide her reë le nationa le inkomen j:larlijks zo'n 4% wat
nauwelijks vo ldoend e was om met de bevolkingsgroei gelijke tred re houden
(BLIddingh' 2000: )08).
De PSV achrre voor::11 de staat van de huizen en de werkloosheid grote bedreigingen voor her gezin . Door her geboorteoversc hot in Suriname en de ge rin ge
financië le middelen va n de bevolking en overheid W:lS een grote ac hterstand
ontstaan in de volkswo nin gbouw. Hierdoor woonden grore gezinncn noodgedwongen in eenkal11erwon ingen op crven, de zogenaamde erf- of krotwoningen. De PSV pleitte de gehele periode voor su bsidiëring van de volkswonin ghollw, Wilt in oktober 1960 werd overgenomen door de minisrer \'an
Sociale Zaken en Volksgezondheid. 10 Ook de werkloos heid had de aandachr
van de PSV, omdar er voor werk loze arbeiders mer gezinnen geen enkel sociaal vangne t bestond.
In de belangenbehartiging ten aa nzie n van het gezi n was wel een verschui ~
ving merkba a r in de pe riode 1955- I 96 3. De PSV begon in 1955 met goede
moed als rege rin gsp:Hrij . In de grote verwachtingen va n de bl okvorming mer

8 VoorUit, september 1959

9 Vooruit. 5 juni 1957
10 VoorUit, oktober 1960
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de SDP en PS werd de PSV al snel teleurgesteld. De gezinspolitiek werd ondergesneeuwd door de grootse infrastructurele werken die gerealiseerd moesten

worden. Door de overmacht van de SDP en de PS binnen het EF kwam de
gezinspoliriek niet erg hoog op het prioriteitenlijstje van het EF. De drie Sta·

tenleclen van de PSV leken ook erg weinig druk uit te oefenen op hun coalitiegenoten. Hierdoor omstond onvrede binnen de PSV. De breuk met her EF
en de breuk met de eigen Statenleden volgden dan ook snel. De politieke actu-

aliteit en dan met name de felle strijd lUssen coalitie en oppositie hielden de
gemoederen bezig en de gezinspolitiek bleef de gehele periode op de achtergrond .
Na de verkiezingen vall 1958 was de PSV wecr terug in regering en Staten.
Door de grote overwinning van de Samenwerkende Partijen en het wegvagen

van de SDP en PS, keerde de pol itiek terug in rustig vaarwater. Het klimaat
van constructieve samenwerking en overleg in combinatie met het behoud
van ze lfstandigheid van de fracties zorgde ervoor dat de PSV voldoeTlde ruimte
kreeg voor het streven naa r een gezonde gezinspolitiek. De relatie tussen de
aandachr voor de gezinspoliriek en het katholieke karakter van de partij werd
in deze periode steeds doorzichtiger. De interne organisatie in fractie en partij zorgde voor een optimale benutting van de mogelijkheden om de gezinspo litiek op de pol itieke agenda te houden. De geluiden van de achterban werden snel vertaald in rekesten aan de regering en vragen door de fractie . Toch
is et relatief weinig gerealiseerd van de standpunten van de PSV. Het was niet
zozeer dat het draagvlak bij de regering (en vooral bij de eigen m inisters) en
de andere fracties voor de ideeën van de PSV niet groot was. Ze stonden juist
vrij positief tegenover de bescherming van het gezin. Het voornaamste probleem was roch het feit dat de plannen van de PSV financieel niet haalbaar
waren. De grotere partijen stelden andere prioriteiten om de geringe middelen van de regering aan te spenderen zoals de bevordering van industrie, de
banden met grote mogendheden en de infrastructuur.

Arbeidspolitiek
Naast de gezinspolitiek was ook de arbeidspolitiek een belangrijk thema in de
politieke ideologie van de PSV. Deze ideologie kwam deels voort uit het katholieke geloof, maar misschien wat minder nadrukkelijk dan de gezinspolitiek

die als vanzelfsprekend verbonden was met de maatschappijvisie van het katholicisme. De arbeidspo litiek kwam meer voort uit de katholieke reactie op het
communisme en de angst hiervoor (zoals beschreven in de pauselijke encyclieken waaronder Quadragesima Anno). De arbeidspoliriek was meer verbonden mer de tijdgeest. Surinaamse arbeiders leidden een onzeker bestaan in een
samenleving vol dynamiek. Voor deze mensen, die vaak nauwelijks rechten en
0 50 Tijds chrift voor Surinamistiek Z003.2

rechtsbescherm ing hadden, was het communisme een grOte ve rleiding. Ideologische motieven speelden vooral een ro l ten aanzien va n de besc herming van
de allerarmsten. Zil mochten niet aan hun lm worden ove rgelaten.
De aa ndacht voo r de arbeider was ook te ver klar en door de sa menstelling
van de achter ba n. Verreweg het groots te deel va n de aanhang bestond lIit
katholieke Creo len en deze groe p was weer het beste vertegenwoordigd in de
overheids- en di enstverlene nd e sectoren. Van de 7 1.166 katho li eken in Suriname in 1964, waren er 47.658 van C reoo lse afkomsr. De Creo len wa ren
dominant in dri e beroe pssectore n: de overheidssector (62.,6% va n de werknemers in deze secto r was C reool s), de dienstensecto r (6 1,7%) en de mijn bouw (56,4 %). De aandacht voor de arbeider en voora l voor de ambtenaar
viel du s te verk laren uit e1ecroraal oogpunt.
De aa nda cht va n dc PSV voor de arbeid er kan tevens ni er los gez ien worden
van het bestaan van de Progressieve Werknemers Orga nisatie (PWO ), de vakcentrale verbonden aan de PSV. De P\VO was op 15 februari 1948 opgericht,
eveneens doo r pater \Vei dma nn. In Suriname was het gewoon dat vakbonden en politieke pa rtij en nadrukkelijk en exp liciet aan elkaar gelieerd wa ren.

Naast de PSV en rIVo hadden bijvoorbeeld de Nrs en de zogenaa mde 'Moederbond' n:luwe banden.
\Vat waren nu dc wensen va n PSV ten aanzien van de zo rg voo r arbeide rs?
Niet enk el een rec htvaa rdig loo n was volgens dc PSV esse nti eel ter bescherming van de a rbeider en zijn gezin, ook andere rege lingen waren van belang
zoa ls een kinderbij sb gregeling, een vakantieregeling en een pensiocn- en o ngeva l1 enrege lin g. Al deze zaken waren noodza kelijk
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rec hrvaardig leven te geven. Daarnaast pleitte de PSV voor een soc ia al va ngnet. In een lan d a ls Suriname, waar de bevolking snell er groe id e dan het
banenaanbod, wa s de werkloosheid een van de gromste bedre igingen voor
de maarschapp ij . Hoc grom de werkloosheid in Surina uH' daadwerkelijk was
is moe ilijk te zeggen omdat de officiële cijfers ni et reëel zij n. In 1956 bijvoorbeeld was de ge reg istreerde werkloosheid vierdui zend perso nen o p ee n
beroepsbevolking van 7 1. 500. Bij deze bere kening werd ec hter gee n rekening
geho uden met de se izoe ns- en ver borgen werkloosheid (Gow richarn 1990:
(19 ).
De PSV was niet te sp reken over de twee instrumenren die in Surina me waren
o nrwikkeld om de werk loosheid aan te pakken, namelijk de werkverschaffing en de a rbeidsbe middeling. De werkverschaffing was in 1952 opge richt
mer als doel werk lozen tijdelijk aan een baan re helpen. Deze werkl ozen werden dan ge pl aats t bij uitvoer\ngstaken van ove rh eidsdi ens ten. De werk versch:,Ffing was echter uitgegroeid rot een log en bureaucratisch ambtenaren apparaat dnr vo lgens de PSV, zoa ls gezegd in Voomit V~lIl september ' 959,
Ankle van de K,uljs De PSV, een dellig e parlij in d. Sulinnmu polilillk

een reorganisatie nodig had. 11 Ook ten aanzien van de arbeidsbemiddeling
had de PSV geen goed woord over. Deze dienst was eveneens erg bureaucrarisch en had er bovendien een handje van om politieke vrienden aan een baantje te helpen. In de Vooruit van juli 1961 ging men hierop in : 'Het komt wel
al te vaak voor, dat mensen, die al jaren geregistreerd zijn, niet aan de slag
kunnen komen, terwijl anderen die helemaal niet a ls 'werkzoekende ' geclassificeerd zijn een zekere prioriteit genieten. '12 Ook deze dienst kon volgens de
PSV wel een reorganisatie geb ruik en. De PSV was meer gecharmeerd van zelfhulpoploss ingen zoals leningen verschaffen aan kl eine ondernemers uit het
nijverheidsfonds of door de Volkscredietbank.
Hoe was nu de rol van de PSV in de twee kabinetsperiodes ten behoeve van
de belangenbehartiging van arbeide rs? In de per iode 1955-l958 had de PSV
meer dan de andere twee collegepartijen een band met de arbeider zowel door
de connectie met de PWO als door de samenstelling van de ac hterban. Deze
band en de aandacht voo r de arbeider kwamen goed naar voren ijl het regeringsprogram van de regering-Ferrier. Uit de bijdragen in Voomit blijkt dat de
PSV in deze periode een duidelijke visie had op de bescherming van de arbeider en deze ook helder uitdroeg naar de achterban toe. De PSV slaagde er echter evenwel ni et in om ook in de Staten deze arbeidspoliriek op de politieke
agenda te houden. Ook hier was dit wederom te wijten aan de tijdgeest. De
Statenleden van de PSV werden ondergesneeuwd door de co ll ega's van de SO P
en PS. Nadat de PSV terugtrad uit regering en Starencollege voerde de PSV buitenparlementaire oppositie in het blad Vooruit, waar vaak werd gewezen op
het feit dat de regerin g-Ferr ier niet genoeg aandacht had voor de kleine man.
In de periode 1958-1963 kreeg de PSV een nieuwe kan s. Nu stond de PSV
niet meer alleen in haar denkbeelden over de kleine man. Hoewe l de NPS en /
VHP soms andere ideeën hadden over de uitwerking van bescherming van de
arbeider, waren a lle drie de partijen het erover eens dat er iets moest worden
gedaan voor deze groep. Ten aanzien va n de ambtenaren we rden eind elijk de
rech tsposi ti e en de arbeidsvoorwaarden geregeld, ten aanz ien van de arbe iders werd onde r ande re een begin gemaakt met co ll ectieve arbe idsove reen komsten. Door de constructieve samenwerking tu ssen partij, Staten en regering was er minder noodzaak voor vee l aa ndacht voor de arbe idspolitiek in

Vooruit. De kwantiteit van artikel en nam hierdoor dus af. De kwantiteit van
aandacht voor de arbeidspolitiek in de Staten nam gigant isch roe en is een
teken van constructieve aa ndac ht voor dit thema.

11 Vooruit, september 1959,

12

Voorui~.

juli 1961 .
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De PSV en de kerk
De aandacht van de PSV voor overheidssteun en subsidi ëring vloeide als van-

zelfsprekend voort uit de band mer de mi ssie in Suriname. Hoewel cr geen
officiële band bestond tussen de katho lieke kerk en de PSV, was er een grote

mare van loyaliteit van de PSV aa n de kerk. Dir is te verklaren door de inbedding va n topfiguren binnen de PSV in de kerk en de samenstelling vall bestuur
en achterban.
In de periode ' 955-1958 gi ng de aandacht hoofdzakelijk uit

Il a<.lr

her bijzon-

der onderwijs. Toch werd door de Statenl eden van de PSV in de Staren de th e-

matiek weinig aan de orde gesteld. Dit is re verklaren doordat de PSV inrern
kratnpachrig vasth ield aan her zelf gec reëerde beeld van een partij die openstond voor alle gezindten die geloofden in éé n God en da aro m moeilijk specifiek katholieke onderwe rpen aa n de orde kon stellen. Een andere fa ctor was
het feit dat de Staten leden voor de PSV zich steeds meer met het EF en steeds
minder met het PSV verbonden voelden onder druk van het parronagesysteem.
In de periode 1958- 1963 werd meer aandacht besteed aan deze thematiek.
Dit kwam onder meer doordat de S r ~ltenleden nadrukkelijker kleur bekenden. De politiek van de PSV werd realistischer. De PSV bleef open staan voor
leden van allc gezind ten, maar de Statenleden zagen zichzelf voor;]1 als volksvertegenwoordigers V~1I1 het katholieke volksdee l. De katho lieke idenriteit
werd ditmaal niet verstopt, maar met trots uitgedragen.
In deze periode ging in Vooruit en in de Staten in het bijzonder de aand~lCht
lIit l1;.lar de twec onderwerpen namelijk her Sr.-Vincenriusziekenhuis en het
bijzonder onderwijs. In de terugkerende artikclenreeks 'PSV en de politiek'
in het partijorgaan Voomit door fractieleider Ooft werd aandacht besteed
aan het St. -Vincentiusziekenhuis. Ten a.anzien van dit ziekenhuis wilde de PSV
zowel een kwijtschelding van een lening als een jaarlijk se subsidie van de ove rheid. Het argument hiervoo r was dat in het ziekenh ui s iedereen geholpen
werd ondanks zijn of haar geloof. Er werd vooral de nadruk gelegd op het
onrecht dat het zieken huis was aa n ged~li1J1: 'Veerti g jaren heeft dit zieken huis
haar werkzaamheden verricht, met er kenning va n de burgerij, maar zond er
de noodzakelijke financiële ste un va n de Overheid. Deze financië le steun is
thans echter toegezegd reeds bij de begroting van 1958, een omst3ndigheid
W33rvoor de huidi ge regering lof verdienr.'13
Z031s gezegd, werd ook de nodige aandacht geschonk en a3n het bijzonder
onderwijs. In het bijzonder werd ingegaan op de ongelijkheid tussen de subsidi ëring van openbaar en bijzonder onde rwij s. Aan de lezers van Vooruit
13 Vooruit. september 1959.
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werd medegedeeld: 'dat tor en met het jaar 1959,70% van de uitgetrokken
bijdrage va n het TJP (Tienjarenplan) bestemd was voor de bouw van openbare scholen, terwijl de rest (30%) verdeeld werd onder de diverse bijzondere
richtingen ... Wij eisen geen waardering voor het Bijzonder Onderwijs ma ar
wel er kenning.'14 Het was een feit dat in de districten bijna 60% va n de leerlingen van katholieke schol en, niet katholiek was. We kunn en dus stellen dat
de missiescholen weldegelijk in een behoefte voorzagen. 15
Naast her bijzonder onderwijs en het Sr.-Vincentiusziekenhuis kregen een aantal andere onderwerpen ook aandacht rijdens de Staten vergaderi ngen. De
kruisverenigingen werden met enige regelmaat aangehaal d met het doel om
voor het werk van deze instellingen erken ning en waardering te krijgen: 'Een
groot stuk va n het soc iale werk op het terrein der wijkverpleging en consulraries wordt belangeloos verricht door drie particuliere instellingen, de Kruisverenigingen die tot op dit moment geen enke le steun krijgen va n de Overheid. Deze kruisverenigingen bestaan en draaien stabiel, niet om die enkele
kwartjes va n de leden per maand, maar door de financiële steun van derden. '16
Op 18 apri l 1962 deed Ooft een co ncreet verzoek 0111 subsidie voor de kruisveren iging. De subsid ie was nodig om een op leidin g voor kraamverzorgsters
door de kruisverenigingen te financieren.n Dit subsidieve rzoek werd ge honoreerd.
Een goed voorbee ld van de professionaliseringsslag die de PSV had doorgemaakt was het feit dat meer rekesten en vragen vanuit de achrerban de Staten leden bereikten en in de Staten aan de orde werden gesteld. Wijnruin haalde
bijvoorbeeld bij de begrotingsbehandeling van het departement van Landbouw, Veeteelt en Visserij een probleem aan van een man in de houttuinpol der waarvan een perceel was ingetrokken omdat hij twee maanden niet betaald
had; de man was echter twee maanden lang ziek. Wijntuin pleitte ervoo r dat
het perceel werd teru ggegeven. 18 Niet enkel va n individuen werden de belangen behartigd, ook van aan de PSV gelieerde instellingen zoals de PWO. Op

8 december 1958 stond bijvoorbee ld een rekest van de PWO over het werklozen probleem ve rm eld bij de ingekomen stukken. In de reactie op de inge-

14 Vooruit, april 1962.
15 Statistieken en tabellen behorende bij Honderd jaar missie in Suriname door de Redemptoristen
1866-1966, Archieven van de Vice-Provincie Suriname van de Congregatie van de Redemptoristen
(CSSR). Archief Redemptoristen Wittem, Inventarisnummer 13.

16 Handelingen der Staten van Suriname 1960--1961, p.93- 94 .
17 Handelingen der Staten van Suriname 1961 - 1962, p.558-559 ,
18 Handelingen der Staten van Suriname 1960--1961, p.216.
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komen stukk en haalde Wijntuin dit rekest nogmaa ls aan en vroeg de bijzondere aa nd acht van de minister crvoor. 19
Als we nagaan wat de PSV in de periode J958-1963 heefr gerealiseerd van
haar doelstellingen, kunnen we stel len dat de PSV niet ontevreden mocht zij n.
Voor het St.-incentiusziekenhuis werden zowel de kwijtschelding van de lening
als ee n jaarlijkse subsidie gerealiseerd, de gelijkstelling van bijzondere en openbare onderwijzers werd ee n feit en ook de kmisverenigi ngen kregen subsid ie
toegewezen. Over het algemeen kunnen we stellen dat in deze periode de
waarderi ng en erkenn ing V,-lIl de katholieke gemeenre in de politiek toenam.
\XTei zien we dat de andere gezi ndten hier een precedent in zagen. Als de PSV
tegemoet ge komen werd, wilden ook zij een van hun speerp unten vervu ld
zien.

CON CLUSIE
De partijen di e het politieke toneel beheersten in de jaren vij ftig en zestig
waren hoofdza kelijk bezig met de belangenbehartiging van de eigen ach terban. Het fei t dat de politisering van de Surinaamse bevolking gebeurde langs
voora l etnisc he maar ook religieuze scheidslijnen, ve rgrootte de noodzaak
va n belangenbehartiging per groep. Doordat geen etnische of religieuze groepering een dominante positie had ontstond een SOOrt verzuild systeem gebaseerd op etni ci rei t en/of religie, waarbij de leiders va n de politieke p<1rtijen
aA1ankci ij k waren van blokvorming voor het verkrijgen van regerinl;sn. . acht.
Een ander voorkome nd verschijnsel toentertijd was het patronagesysteem,
waarbij de leiders van de regeringspartijen banen en diensten bestemden voor
de eigen achterban.
Hoe stond de PSV nu in dit systeem? Als regeringspartij was ook de PSV in
de periode 1955-1963 schuldig aan expl iciere belangenbehartiging van de
eigen groep. Parro nage was ook doorgedrongen ror de partij. Toch moer ik
conState ren dat de PSV idealistischer en vooral moralistischer was dan de
andere parrijen in het polirieke spectrulll. En juist dit idealisme heeft de PSV
waarschij nlijk de kop gekos t. De moralistische, elir<1i re, inrellectuele sfeer die
0111 de partij heen hin g vo ldeed nier aan de behoefte va n de doelgroep, de
donkere katholieke Creool uit de volksklasse. Deze Creolen identificeerden
zic h meer met de popu li stisc he, sc hreeuwerige toon die de NPS zette.
Ten eerste heb ik in mijn onderzoek een sc hets gegeven van de parrijgeschiedenis van de PSV in de periode [955-1963. We hebben de PSV in deze periode leren kennen als een partij di e een evolutie heeft doorgemaakt. In de peri-

19 Handelingen der Staten van Suriname 1958- 1959, p.242 .
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ode 1955-1958 had de PSV zich laten verleiden tot een coalitie met de SDP
en PS (in het EF). De beslissing hierroe kan worden getypeerd als een ondoordachte, gehaaste keuze die werd ingegeven door de regeringsambiries van

sommige PSVlers. Een keuze die de PSV dan ook duur kwam te staan.
Na de val van het kabinet in 1958 kwam de PSV terug in de regering in een
nieuwe coalitie. De samenwerking met de NPS en de VHP was ecn strategische zet voor a ll e drie de partijen. Dankzij de stemmen van de PSV wa s dit

blok zeker van de meerderheid in de Staten en dankzij de blokvorming kon
de PSV wederom zijn regeringsambities vormgeven. De Statenleden voor de

PSV in deze periode waren loyaler aan de partij dan die in de periode
1955-1958. De partijorganisatie werd hechter en een professionaliseringsslag werd zichtbaar.

Het grootste probleem dat de PSV had was dat de achterban, de katholieke
Creool, niet bereikt werd. Maar zo'n tien procent van de katholieken in Suriname stemde op PSV in de onderzoeksperiode. Hiervoor zijn verschillende
redenen aan te dragen, maar met name het moralisme en inte ll ectualisme van
de PSV was hier de oorzaak van. Zoals

J.

Vernooij zei in ons gesprek: 'De

PSV was gewoon te deftig.'
Dan komen we nu tot de beantwoording van de hoofdvraagstelling: Hoe is
de be langenbeharriging door de PSV re karakteriseren in de periode

1955-1963? Mijn conclusie is dat, aan de hand van de drie thema's die in de
vorige paragraaf aan de orde zijn gekomen, de belangenbehartiging door de

PSV verschillende kanten kende. Bij alle drie de thema's had de belangenbehartiging een duidelijk katho liek karakter. Dit gold natuurlijk vooral voor
het laatsre thema waarin de belangen van de kerk centraal stonden. Maar
ook ten aanzien van de gezinspol itiek en arbeidspolitiek is een duidelijke band
zichtbaar met katholieke beginselen zoals onder andere neergeschreven in de

pauselijke encyclieken. De voornaamste speerpunten van de PSV vloeiden dus
direct voort uit de katholieke maatschappijvisie.
De belangenbehartiging was deels ideologisch gekleurd en deels gericht op
het binden van de eigen achterban. De ideologische motieven kwamen her
beste naar voren in de zorgen van de PSV om de allerarmsten in de samenleving, en dan met name de arme gezinnen. Toch was een groot dee l van de
maatregelen die de PSV voorstond gericht op het verbeteren van de welvaart
en her welzijn van de katholieke achterban. Dit gold met name voor de maatregelen ten aanzien van het gezin en de arbeider die gunstig waren voor de
grote katholieke arbeidersgezinnen. Maar dir zou men ook kunnen zeggen
voor de maatregelen ten behoeve van de kerk elijke instellingen. Van mee r
overheidssubsidie voor bijvoorbeeld bijzonder onderwijs en bijzondere gezondheidszorg hadden de katholieke burgers van Suriname namelijk ook profijt.
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Opporrunistlll' speelde op het ee rste gezicht nÎ et zo'n grote rot. Maar als men
goed kijkt, dJn blijkt het hele politieke systeem hiervan doordrongen. Als een
p:1nij voo r de eigen achterban een voo rd eel tj e wist te rea lise ren, dan moesr
er ook iers in zi tten voor de andere panijen. Ideologie en opportu nisme lagen
in de PSV heel dicht hijeen. Ik ben er dan ook V:1I1 overtuigd dat dit in grote
mare te maken had met persoo nlijkheden . Statenleden als \\'lessd s, BiswamÎtre en EtT\~\l1llcls waren in de keu zes die zc hebben gC I11:1ak t sc hool voo rbee l ~
den van o pportuni sti sc h handelen. Mense n zoa ls Wcidmann en \\'lijntllin
waren idea list in hart en nieren .
De belange nbehartiging door de PSV had dus ve rsc hillend e kanten. De basis
van de belangen en speerpunten van de partij waren ingegeven door het katholiek geloof en :1fgeleid uit encyclieken en katholieke beginselen. De belange nbehartiging zelf W:1S enerzijds ideologisch gekleurd en :1nderzijds ook vaa k
gericht op het behouden en ve rsterk en van de :1chterban. Opportunisme en
c1iënrelisme w~ren ook de PSV niet vreemd, l11:1ar het b~ne nj:1ge n gebeurde
;:tchter gesloten deuren en zeer disc reet. Naar n'lijn mening was dit ook ni et
iets dm doo r alle leden van parti j geaccepteerd we rd, opportunisme W:1S gere·
!;uee rd a:11l pe rsonen.
Ik heb ook geke ken of er een versc hui vi ng in de belangenbehartiging plaatsvond tussen de periodes 1955- 1958 en 1958- r 96 3. Her grote versc hil was
d~r de PSV cr in dc eers te periode niet in slaagde dc speerpunren op dc politieke ~genda te houdcll. Dir had te m3ken l11et de ondergeschikte rol va n dc
PSV binnen het EF, maar ook mer de onderlinge verdeeldheid. Het grootste
probleem was in feite dar de partij nauwelijks grip had op de eigen Staten leden, die meer bezig waren met het patronagesystecl11 d:11l met belangenbehartiging voor de PSv. In de tweede periode waren de Statenleden lo ya ler aan
de partij . De co nstructi eve samenwerking ru ssen partijbesruur, partijorg:1an
en S t~t e nl ed e n zorgde ervoor dar de katholieke ·l aak op de politieke agend:1
bleef. ln deze periode werden dan ook enige (besc heiden) successen beh:1ald.
Een ander groot verschi l was dar de partij in de tweede period e explicieter
uirkw:1111 voor haar katho\1eke identiteit. Ondanks dat de partij open bleef
st:1::lI1 voor alle religies die geloofden in één god, profileerde de PSV zich als
een katholieke partij.

GERAADPLEEGDE BRONNEN
Narionaal Archief (Den Haag): Archief van heTkabineT va n de go uvern eur van
Suriname 1952- 1975.
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Congregatie van de Redemproristen (CSSR ).
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Jessica Melker

Cojo, Mentor en Present in het
Suriname van nu

nde nac ht van 3 op 4 september

I

18 3 2

brak brand uit in het hui s

van Mozes Nunes Mon sa nro aan de Heiligeweg in Paramaribo.
H et duurde lang voordat men de brand meester wa s en pas 's och-

tends bl eek hoeveel schade de vlammen hadden aa ngericht: zesenveertig woonen pakhuizen waren verwoest en om de brand te kunnen stoppen had men
dertien gebouwen moeten atbreken. Het H of van Civiel e en Crimin ele Justi -

tie startte een onderzoe k en in eerste instantie weet men her ontstaa n van de
brand aan onvoorzichtighe id begaan door de huisslaven van Mon sa nro. Doordar er naderhand ech ter nog meer brandjes in de sta d werd en gesticht en de
inspecteur van bruggen, straten, wegen en waterwerken, Marren Douwes
Tee nstra, sporen van ee n wegloperskamp in het Picarnobos, nabij Para maribo, ontdekte, zocht men verd er.

Op 4 okrober 1S)2 werd de weggelopen slaaf Frederik opgepakt. In de dagen
di e volgden, werden er steeds meer weggelopen slaven geva ngen, die same n

allerl ei di efstallen bleken te hebben gepleegd . Op

2

november rSJ2 sloeg Fre-

derik door. Hij bekende dat hij de brand bij Monsanto had aa ngestoken,
samen met Co jol, Mentor, Prese nt en C hri stiaan, all en weggelopen sJaven die
inmiddels in Fon Zeelalldia geva ngen gehouden werden . Meer verhoren volgden, meer bekentenisse n werden afgelegd . Op 28 december 1832 dacht jus-

In de oudste documenten die ik over Cojo vond. wordt zijf'! naam als 'Cojo' gespeld. Het

;s een zoge-

naamde dagnaam. Heel vaak ziet men ook de spe ll ing 'Codjo' of 'Kodjo'. Omdat er aanwijzingen zijn
dat 'Cojo' de oorspronkelijke naam van de slaaf is, gebruik ik in dit artike l deze naam. In de citaten
staat echter vaak 'Codjo·.
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Afbeelding 1: Cojo, Mentor en Present uit Teenstr. 1842.
ritie het verha.:d rond re hebben en procureur-generaal Ph. de Kanter eiste de
volgende straffen: Cojo diende als hoofdschuldige te worden opgehangen,

omdat hij de leider van de brandstichters was. De anderen dienden slagen
met ramarinderoeden te ondergaan en een bepaalde tijd in boeien geklonken
voor her gouvernement re werken. Her Hof van Civiele en Criminele Justitie
dacht er anders over: het vond de straffen te laag en besloot dat de vijf hoofdschuldigen gedood zouden worden. Op 26 januari 1833 werden Cojo, Mentaf en Present voor de ruïnes van her huis van Monsanto aan de Heiligeweg

levend verbrand. Tom en \Vinst, twee handlangers, werden opgehangen en
hun afgehakte hoofden werden op een stok gesrokell. Frederik en Chrisriaan
werden in de boeien geslagen, afgera nseld met tamarinderoeden en veroordeeld ror vijftien jaar dwangarbeid.

ORALE TRADITIE
Voor veel lezers is het bovenstaande in grote lijnen bekend, want het huidige
Suriname zijn Cojo, Mentor en Present helden, wier dood elk jaar herdacht
wordt. Hoe komt het dat deze drie sbven zo bekend zijn dat wij ze nu, in de
eenentwintigste eeuw, nog van naam (en soms zelfs van gezicht) kennen? In
de eerste plaats, omdar er redelijk veel over hen geschreven is. Zowel een
Engelse rechter, John Henry Lance, als de Nederla ndse landbollwkundige en
historicus Mnrren Douwes Teenstra hebben in respectievelijk brieven en boeken uitgebreid verslng gedaan van de brand en de verwikkelingen rond Cojo,
Mentor en Present (afbeelding ] is afkomstig uit het boek van Teenstra). Da,unaast heefr de Surinaamse pater Henri François Rikken er een veelgelezen historische roman over gepubliceerd: Codjo, de brandstichter (1905), Rikken
heeft zijn verhaal primair geschreven om een rooms-katholieke boodschap te
kunnen uirdragen, Deze is verankerd in het perS0J13ge Atle, het 'goede' katholieke vriendinnetje van de 'slechte' atheïstische Cojo. Verder wordt duidelijk
dnr Rikken de verha len over een samenzwering vall sbven geloofde. In de
Jessic a Melker Coio, Mentor en Presenl in hel Suriname van nu

gesprekken die hij de slaven voorafgaand aan de brandstichting laat voeren,
komt duidelijk hun woede ten opzichte van de vrijen en de wraakzucht van
voora l Cojo naar voren.
In de tweede plaats zijn over Cojo, Mentor en Present tal van verhalen bekend.
Deze behoren tot de orale traditie van Suriname. Het probleem met oraal
overgeleverde verhalen is de hi storische validiteit ervan. In hoeverre is het /
verhaa l waar en in hoeve rre zijn er in de loop van de tijd elementen bij verzon nen, zijn er gebeurtenissen mooier gemaa kt of bepaa lde mensen beter of
slechter afgeschilderd? Andere problemen zijn: I) de epische verdichting: verhalen di e over iemand anders gaan, worden vaak aan de held van het eigen
verhaal toegeschreven; 2) de telescopische werking: enerzijds worden bepaalde
deta ils opgeblazen, anderzijds is de tijdspanne korter (iets wat in de historische werkelijkheid bijvoorbeeld zeven jaar duurde, neemt in het verhaa l een
paar weken in beslag); 3) hedendaagse ideologie die de verhalen binnendringt;
4) het feit dat dingen die oorspronkelijk later plaatsvonden in de verhalen in
de tijd naar voren worden gehaald. 2 Discussies over het waarheidsgehalte en
de (a l dan niet wetenschappelijke) bruikbaarheid van orale vertellingen zijn
eindeloos en complex. Ik wil hier volstaan l11et de vaststelling dat binnen de
orale traditie vaak een ande re dan de historische waarheid wordt gepresenteerd.
De ora le traditie omtrent Cojo, Mentor en Prese nt is waardevol, omdat deze
informa tie prij sgeeft die niet uit boeken of archieven kan worden verkregen.
Door de ontoegankelijkheid van de wereld van de slaven en de mac htsongelijkheid russen sla ven en degen en die over hen schreve n (Klinkers 1997: 24)
zijn blanke auteurs niet bij machte geweest een volledig beeld van de slaven
te schetsen. Dit geldt ook voor de gebeurtenissen rond Cojo. De oraal overgeleverde verhalen over hen vormen de enige informatie van zwa rte mensen
en zijn als zodanig complemenrair aan de besraande blanke getuigenissen.
Hieronder zal ik verslag doen van de verhalen over Cojo, Mentor en Present
die ik heb opgetekend tijdens mijn verblijf in Suriname van augustus tot en
met december 2000 . Voor mijn onderzoek zijn Kwame Koorndijk en Mildred
Ca prino de belangrijkste informanten gewees t. Ik heb ervoor gekozen hun
verhalen zo letterlijk mogelijk weer te geven en een oordeel erover zoveel
mogelijk aan de lezer zelf over re laten. Het vastleggen van deze ver halen als
historische bron heeft bij mij vooropgesraan .

2 College '/an Wim Hoogbergen op het Instituut Opleiding Leraren in Paramaribo, 20 november 2000.
Zie ook de methodologische appendix in zijn dissertatie uit 1985.
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AFIE
Er wo rd en in Suriname veel ve rhalen vendd over een vrouw in het leven van
Coio. Kwa l1lc Koornd ijk, oprichter en voo rzitter va n de Afro-S urinaamse vcrenigi ng Odanifo (Thui s), en :lUreur va n cen in eigen behee r uitgegeven boekje

over CojoJ, noe mt haar Afie, net als Rikken . Of zi j werkelijk zo heerre of dar
hij deze naam ;:!all Rikken ontleend heeft, is nict duidelijk. D~H Cojo een vrouw
had, is wel ze ker. Tijdens he r verhoor ve rkl aa rt baas Keesje dat Co jo missc hien ook nog wat spullen na ar 'zijne meid, ce ne negeri n van mcjufvrouw
Ncmclck' h3d ge bracht. Omdat her gebruikelijk is 'deze meid' Afie te nocmen, sluit ik me dJ ;:trbij in dit arrikel aa n.
Mildred Capri no, docente geschiedenis aan her Instituut Opleiding Le r:H cn
in Paramnribo, die momcnteel bezig is met een onderzoek naar de verhalen
die Surinaamse wasvrouwen aan het begin va n de twintigste eeuw aan elkaa r
doorg:wen, vertelr 4 dat Co jo zijn 'vriendinn etj e' Afie heeft opgezoc ht na zijn
onrsnapping. 'H et is zeker dat hij van haa r geho ud en heeft, wa nt het is het
eerS te co nw et dat hij na zijn ontsnapping uit Fort Zeeland ia gezoc ht heeft.'
Caprino kent de ve rhal en over Cojo en Afie va n anderen. Z ij ve rtelt dar er
va naf 199 J ee n pina-lVaka, een rouwtoc ht va n fort Zeela ndia, de plek waar
Co jo geva ngen za t, naar de (toen nog zo ge hetenS) Heiligewcg, georga niseerd
wordt, de exec urieplaats van Cojo, Menror en Present. Voorafgaa.nd aan deze
pilla-lVaka, 's nac hts, is het gebruikelijk dat er ce remoni ën, zoa ls ballya-pres6
en vooroudervereringen, gehouden worden. Tijdens deze ce remoni ën aan de
Hci ligeweg nemen dc geesten van Cojo, Mentor en Prese nt bezit va n de dan-

3 Ik heb dit boekje in Suriname kunnen inzien. maar Koorndijk had helaas geen exemplaren meer om
te verkopen. In het boekie ziln het vonnis en citaten Uit Teenstra's De negerslaven In de k%me
Surmame biJeengebracht. Daarnaast staan er twee brieven in, gericht aan de toenmalige Minister

van Binnenlandse Zaken. J. S. Sisal, waarin Odanifo vraagt om drie pleinen naar COJo, Mentor en
Present te vernoemen

4 Interview dd. 27 november 2000
5 Thans: Cojo, Mentor en Present Pren.

6 Een pre IS een danSrItueel waarbij muziek. zang en dans een eenheid vormen. Voor de muziek
maakt men voornamelijk gebruik van trommels waarmee bovennatuurlijke wezens worden uitgenodigd om te komen dansen. Men gelooft dat de tromme ls kunnen communiceren met de spilituele
wBleJd . De liederen worden door een voorzanger (trokiman) en een koor {pik/man) gezongen. En
men danst in een rij achter elkaar of er wordt een kring gevormd waarbinnen twee of meer
personen van dezelfde of van verschillende sekse dansen. Men danst individueel en nooit paarsgeWijS en het accem wordt gelegd op het maken van sierlijke bewegingen BIJ een bafiya-prewordt
een banyalnaam van een dans) gedanst (Wooding 1972' 257- 274).
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sen den en komen de verhalen over deze drie slaven weer tor leven. Zelf is
Caprino bij de ceremoniën nooit aanwezig geweest, wa nt de dansen duren
tor vroeg in de ochtend en de nac hren aa n de Surina me ri vier zijn koud. 'Je
moe r in principe daar aanwezig zijn o m het te kunnen zien en da a rn a eventueel mer de mensen te praten of met de o mstanders. De sabiman zeggen we
dan, zij di e het kunn en weten, kunnen dan zeggen: "Nu, dat is gee n voo r-dege k-ho ud erij . Dat is echt. '"
Afie was ook aanwezig bij de exec utie va n haar vri end. Koo rndijk 7: 'Ze heeft

erbij gestaan roen Codjo verbrand werd. Verschrikkelijk! ' Omdat Afie daar
zoveel tran en gel aten heeft, is de H eiligeweg ee n plek va n leed, in het bijzo nder va n vrouwen, geworden. Volgens Ca prino kwam dat leed wee r terug toen
bijna een ee uw later vrouwen daar afsc heid namen van hun mannen di e naar
de goudvelden afreisden. Vlakbij was namelijk het begi npunt va n de trein die
voo rn amelijk Creolen naar het oerwoud vervoerde

0111

daar re zoeken naar

'pe pieten', klompen of klompj es goud .• De vrOuwen wisten niet voor hoelang
zij hun ma nn en moesten missen en of ze ni et zo uden sterven aan ma laria.
Na ruurlijk is de Hei ligeweg ook ee n sy mbool voo r het leed va n Cojo, M entor en Prese nt. Z ij zijn da ar immers levend ve rbrand. Caprino: ' Het andere
ve rhaa l is dat de omgeving va n de Heiligeweg, dus daar waa r die ve rbra ndin g heeft plaatsgevo nden , dat dat voo r de Afro-S urinaamse mens eigenlijk
een continue herinn eri ng is aa n leed. Her is ee n plek va n leed en ond erdruk king. Alles wat daa r is, ook aangaande za ken en derge lijke, doet her inneren
aa n het ver leden , dat er onderdrukkin g geweest is. Want, zeggen ze, per slor
van rekening zijn die dri e strijd ers o m het leven ge brac hr o mwil1 e van het
kapitaal va n de overheid. Dat ve reiste dat de mense n gestraft moesten worden. Want wat was stuk gegaa n? Wat was verloren gegaa n? Dat was her kapi raaI. En daa rvoo r moesten ze boeten.' De Heiligeweg is oo k van daag de dag
een va n de meest so mbere plekken in Paramaribo. Het is een rom melig plein,

7 Interview d.d. 1 december 2000.
8 In 1873 kreeg Suriname een nieuwe gouverneur, jhr C A van Sypesteyn. Hij zou de geschiejenis
ingaan als de 'vader' van de goudindustrie. Hij wilde in Suriname een goudlOdustrie opzetten, zodat
heiland onafhankelijk zou worden van Nederland en er werk zou zijn voor de Creoolse plant3gearbeiders, die na de periode van staatstoezicht massaal de plantages zouden verlaten. Voor de
goudwinning werd een spoorlijn aangelegd van Paramaribo naar de Sara kreek, die pas in gebruik
genomen kon worden toen de gouddelving al op haar retour was. Toch werd er in de periode

1906- 1920 door de gouddelvers druk van de stoomtrein gebruik gemaakt Het waren vooral Creolen
die welkten aan de aanleg van de spoorlijn en die in het binnenland naar goud zochten (Bakker et

,I 199B: BHl4)
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waar regenpbssen blijven staan en waar o ve ral vuil en afval li gt. De winke ls
op her plein zijn flets en grauwen de verf op de pui en is Jfgcb lJdd erd. De
Illensen zijn er ge haa st en snel geïrritee rd , \laJ k om dat ze hun hu s moe ren
ha len. Alleen de busse n die er geparkee rd staan en bijn:l elke meter

\1;111

het

plein in beslag nemen, geven een beerje kleur aan her ge hee l.
Vo lge ns de orale rradiri e is Afie ges torve n vlak na de dood

V<l n

Cojo . Nier

aan lepra, zoa ls Rikk en in zijn roman schrijfr, maar aa ll ve rdri et. Ahe wa s zo

geschokt door de dood VJn haar vriend dJt zij een dag loter hct leven gelaren heeft. Koo rndijk den kr dat als ik de geest van Cojo vind, ik waarschijn-

liik ook de geest van Afie za l vinden '

VERBRANDING
H er meesr opmerkeli jke ve rhaal over Cojo is dar hij helcmaa lni er verbra nd
zou zijn . Koorndijk wil me hier ni et alles over ve rtellen, wa m zegt hij ' in de
nege rculruur hebben ze één zekerheid en dar is geheimh o uding. Als je bij de
Sa rama ka 10 ko mt, ve n ellen ze je een verhaa l en ik za l jou dat ve rha a l ven e llen. Ze zegge n, kijk, vroeger waren atle di eren vri en den va n elkaa r. Maa r op
een keer had dc menS ee n feest en de Jap, d ie op de mens lij kr, keek WJntrouwend roe. Hoewel de mens op hem lee k, verrrouwde hij hem niet. Een keerrje roen zc feest hadden, ZJg hij dar de mensen ee n ha a n haddt'J1 gepa kt, de
keel hadden doorgesneden, hadden gebraden en gegeten. Dar zag hij. Een vo lge nde keer zag hij dat ze een panter hadden ge nom en. Hetze lfd e. De derde
keer ee n koe. Toen is hij de boom in gev lu cht en nooit mee r bened en ge komen. \Xlar zegt hij? Hij zegt: "De oorzaak van mijn vluc ht na a r de top van d e
boom is onder de boom." Daarmee \vild e hij o ns leren: vertrouw die gozer
ni er. Dus dar maak t nu dat ik het gebod om ni er alles re zeggen nog alrijd
inwillig. 1... 1 Ik heb va n alles VJ Il m ijn vooroude rs meegekregen, l1laJr dat
kan ik n oo it prijsgeven, wa nt de oorzaak zir o nder di e boom.'
Wat Koorndijk me wel w il ve n ell en, is hoe hi j ontdekt heeft dat Coio ni et
verbrand is. Hi j had J ltijd al geweten dat eoio, Mentor ell Prcsenr geen br:lndstichrers of mi sdJdigers waren. Tijd ens het bewin d van Des i Ba llterse, 'de
zogc Il J<lJ11 dc revolurie', heeft hij Cojo ze lf ontmoer. Er was schJa rsre aan
brood en Koorn dijk hJd ee n vriend, de direcreur V<l ll Binnenlandse Zake n,
die een bakkerij had. Hij belde deze man op
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re vragen of hij ni et war brood

9 Interview ct_d 1 december 2000.

10 De Saramaka is een van de drie groepen Marrons waarmee de overheid in de Jaren 1760 vrede
slooI. Er zijn nu ongeveer 50 000 Saramaka, waarvan nog een minderheid in hel traditionele woongebied aan de Sunnamerlvler woont
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voor hem kon achterhouden, omdat hij de hele dag werkte en dus geen tijd

had om VOo r brood in de rij te staan. Die vriend wilde dat wel doen, als
Koorndijk hem als tegenprestatie zou helpen met het oprichten van een organisatie om Cojo, Menror en Present in ere te herstellen. Koorndijk stemde
toe, op voorwaarde dat die vriend de leiding op zich zou nemen, wallf hij had
geen zin in een pak slaag van de militairen.

In dezelfde tijd besloot hij naar een fysiotherapeut te gaan, omdat hij lasr
had van zi jn rug. Tijdens zijn tweede bezoek vroeg de behandelende fysiotherapeut, een militair, hem of hij niet eens met zijn vrot/W wilde praten. Koorn-

dij k had hier geen bezwaa r tegen, dus na de behandeling bracht de therapeut
hem naar de woonkamer. 'En die vrouw kijkt me aan en ik kljk haar aan,
maar toen er niets uitkwam, toen heb ik maar het ijs gebroken en gevraagd:
" Maar

1I

had gevraagd om mij te zien en ik ben er en u zegt niets." Ze kijkt

me aan, zegr niers. Ik werd er verlegen van. Plotseling zege ze: "Ken je me
niet?" Ik zeg "nee". Ze zegt: "Ken je me echt niet?" Ik zeg "nee". " Heb je
niet gezegd dat je een stampoti voor iemand wi lt maken?" Ze bedoelde daarmee een srandbeeld. "Ja," zegt ze, "ik ben her, Codjo." Heb ik u dan niet
alles gezegd?' Deze vro uw vertelde Koorndijk dat Cojo voor, na of tijdens de

terechtstelling (mij onduidelijk) gevlucht is naar Nickerie. Daar heeft hij verder geleefd in de bossen. De oma van deze vrouw ging ooit hout zoeken in
het bos en heeft Cojo toen zien sterven. Daarom is hij in haar gereïnca rneerd.
Mentor en Present zij n ook teruggekomen, maar hen heeft Koorndijk nooit
ontmoet. Cap rino bevestigt dit verhaal. Zi j zegt dat een flink aantal Surinamers vertelt dat Cojo, Mentor en Present niet verbrand zi jn, maar 'ja,
hoe moet je dat ve rklaren. Zij zeggen dar misschien het lichamelijk deel wel
verbrand is en men heeft gezien dar dat als zodanig gebe urd is, maar dar ze
in principe Of terug zijn gegaan naar Afrika of dar de geesten hier gebleven
zijn.'

BEKERING
Een ander verhaa l dat over Cojo verteld wo rdt, is dar hij zich nooit bekeerd
zo u hebben. Caprino: 'Met na me Cojo had een schromel ijke hekel aan het
ged rag van de witte mensen. Hij heefr ze eigen lijk tot het laatste roe er nog
flink van langs gegeven. Ook zelfs toen de pater hem vroeg of hij zic h niet
wilde bekeren, heeft hij bij wijze van spreken "nee" gezegd tegen die blan-

ken, dat zijn allemaal ellendelingen bij elkaar. Tot het laatst toe heeft hij zich
tegen die onderdrukking verzet.' \'(Iaarschijnlijk komt ee n gedeelte van dit
verhaal bi j Teenstra vandaan, omdat hij Cojo citeert als hij tegen Grooff zegt:

'Da ston srefi moesoe broko'11 . Verder zit het historische verhaal over de bekering van Cojo niet overtuigend in e1kaar. 12 Koorndijk zegt dat Cojo in eerste

oso
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insm nti e geen enkele bekering wilde, maa r dat hi j hel uitein deli jk geda an heefl

voor zijn geliefde. Waa rschijnlijk is dir een va n de verhalen die de orale traditie él:1 n Ri kken heeft o ntleend, wa m als Cojo's vriendin een slavi n was, was
zi j waa rsc hijnlijk geen lidmaa t va n de rooms- kathol ieke kerk . Deze h:1d nameli jk pas op 9 a ugustu s 18 j 2. toestemm ing ge kregen o m sla ven te beke ren. Ee n
ander ve rhaa l dat de orale traditie aan Rikken o ntlee nd heeft, is de reden voo r
Mem ars weglopen. Rik ken heefr Teenstra 's ve rhaa l ove r de ka rre nj o ngen va n

J.H . Wagner, di e oo k de eige naa r van

M em o r was , opgeva t alsof het over

Mem o r zelf gin g (Teenstra 1. 842.: 33 9 ). Uit d iens ve rl13 a l valt dit echter ni et
o p te ma ken en in de verh o ren komt dit oo k ni et naa r vo ren. Toc h wo rdt
heden ten dage door Creo len verteld dat Mentor wa s weggelo pen, OITld at zi jn
meester zijn spaa rgeld had afgepakt.

Aan De lVare Tiid ve rtelde Koorndijk dar Cojo oorspronkel ijk her pb n had
het ge bo uw va n Fern andes in de Keize rstra at in hra nd re steke n, o md;H daar
a lcoh o li sche dra nk en verkocht we rd en di e snel vlam ko nden va rren. Ti jdens
de verho ren verkl aa rde Frederik inderdaa d dat zij hadden ge pro bee rd bra nd
te stic hten bij Ferna nd es, maar pas nada t de bra nd bij M onsa nto was aangesto ke n. Bi j Rikk en vindt vóór de brand b ij M o nsa nto we l ee n pogi ng tor
bra nd sticht ing in dc Keizerstraa r plaa ts, maar niet bij Fe rn ~lIl des. Rik ke n la::u
deze pogin g m is lukk en door ee n ho nd d ie de sla ve n weg jaagt. In de kra nt
legde Koo rndijk uit welk motief Coj o h ad o m Fern a nd es te spa ren en zelfs
een obia 1J re maken zodat deze pl aats noo it doo r brand zo u wo rden ve rni etigd. Her kw am ero p neer d at er vo or de brandsti chters and ers geen sopi14
zo u zijn
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de overwinnin g te vieren. Volgens Koo rndijk is het o pm erk eli jk

d ar e r d e afge lo pen ja ren hee l vee l bra ndj es in de buurr va n Fern and es
11 Da 51011 srefi musu broko: Zelfs deze stenen moeten breken

12 In de eerste plaats is Teenstra verbaasd over hun plotselinge inkeer Toen hij In hun cel aanwezig
was, lag het er geenszins naar uit dat de slaven zich louden laten dopen J Gfooff en J.G Scnepers (de priester en zIJn helper) Zlln de enige getuigen hiervan; hierna heeft memand meer met ze
gespTOken In de tweede plaats is ook van hel lei!' dat Cojo tegen Present zegt dat zij hun straf
verdienen, alleen Groolf getuige geweest. In de derde plaats maakt geen van de auteurs die biJ de
executie aanwezig waren, melding van de verwijdeflng van Grooft omdat deze te dicht bij de brand stapel stond Het tijdschrift waarin di! vermeld zou staan, heb ik niet kunnen vinden. Tenslone

komen de gegevens in de kopie van het originele doopboek niet overeen met de gegevens die
Rikken in zijn roman heeft verwerkt. In het originele doopboek staan Cojo, Mentor, Present en Tom
in het geheel n·let vermeld (Melker 2001: 122-125).
13 Ob/a. een door de mens door middel van kruiden samengestelde kracht die bescherming biedt

IWooding 1972: 167J.
14 Sopt" alcoholische drank
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zijn geweest, maar dat het gebouw

altijd gespaard is gebleven (Koorn dijk 2000: 4).
Cojo, Mentor en Present waren geen
goede vrienden. Zij maakten veel
ru zie, wat ook terugkomt in Rikkens
roman, en waren niet van plan om
voor a lrijd bij elkaar te blijven. Als zij
de blanken vers la gen hadden en de
macht hadd en overgenomen, zou
Cojo als gouverneur in Paramaribo
blijven. De districten en het binnenland zouden onder Mentor en Present
verdeeld word en. Koorndijk vertelt
dat hij daarom ook niet één plein
wilde (over het plein later meer),
maar drie: Spanhoek voor Mentor,

Afbeelding 2: Het kakkerlakkengat

omdat daar ook een klokkenspel is

anno 2001 (foto Jessica Melker)

en Mentor zo van muziek hield, de
Heiligcwcg voor Cojo, omdat hij de leider was, en het Plein van de Revolutie voor Present, dat dan Presenrplein va n de Revolutie zou moeten gaan heten. /
Het drietal zat wel sa men gevangen. De gids die op zondagochtend bezoekers rondl eidt in fon Zeelandia, H. Brunings, vertelde mij dat Cojo, M entor
en Present twee maanden in het kakkerlakkengat waren opgesloten. Teenstra

(geciteerd in Fontaine ' 97" '56) noemde het kakkerlakkengat 'het ellendigste gat, wat men zich verbeelden kan, bevindende zich regt tegenover de poort,
in eenen hoek van den dikken muur, zijnde een verwuifde kelder, waarin het
licht van de zon noch ma an doordringen kan. Deze zoo duistere al s vochtige
spelonk heeft bij de mi li tairen, door het daar in grome menigte hui svestend e
ongedierte, bovenstaanden naam gekregen) en om de ongezondheid van dit
spookhol, wordt ni emand langer, dan 14 dagen in hetzelve opgesloten.' \X/aa r
her verhaal vandaan komt dat de drie brandstichters hier twee maand en
geva ngen hebben gezeten, wist Brunings ni et. Afbeelding

2

toont het kakker-

lakkengat anno 20Qr.
Over Teensrra oordeelt de orale traditie redelijk positief, terwijl hij toch degene
wa s die de politie get ipt heefe ovcr het wegloperskamp in het Pica rnabos.
Caprino: 'Want Teen stra was een verwoed jager en zijn jachrplaats was de
Kwattaweg en her Picarnabos is net daar, zeg ma ar verlengde Keizerstraat en
die omgeving. En hij Zal! op eell van zijn jagerstoc hten o ntdekt hebben d at
er toch wel leven was in de bossen daar. Kippetjes zou hij ontdekt hebben en
050 Ti jdschrift
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ve rmoedelijk ook sc himm en .' Ma a r hij is rege l ijk ook d e man die ervaa r
ge:wrgd hee ft dat de geschi edenis behouden is geb leven. Koorndijk: ' Daarom
mag je Tee nstra loven! Deze man is ontslagen, OInd~{ hi j her vonni s wilde
publiceren. En toch gepu blicee rd! En wie waren d e eerste kopers? De rechters die hem onts lagen hebben. Dus daa rom schri jf ik: tallgi (11 masra Teenstra, dankzij meneer Teenstra.' Koorndijk doelt hiermee op het boekje over
Cojo dat hi j ze lf heeft uitgegeve n en dat hij min of meer aa n Tee nstra heeft
opgedragen.

SLAVENVERZET
Koo rndijk pbatst Cojo's groep en de branden die gesticht zij n aa n de top van
het sb ven verzet in P3ra maribo. Zowel Koo rndijk als Caprino zij n erva n overtuigd dar veel slaven in Pa ram aribo zich in her geheim o rga ni seerden en verzet pleegden. De slave n kwamen sa men op markten, ti jdens feesren en bij
begrafenisse n en wisselden daa r informatie uir. Ca prino: ' De vrijen o f vrijverkl aa rden of sb ven in dienst van hun meesrer kwa men daar dingen ve rhandel en en in di ezelfde tijd werd er ni euws uitgew isseld. Er werd dus ni er all een
brandhout ver handeld en ink o pen gedaan, ma ar er we rd en behoorlijk wat
dingen besp roken. En vergis je ni et, va n wa r wij ken nen als de odu, ollze
gezegden, had de regu liere omgeving ec hr geen kaas gegeren. Die begreep helema a l ni et waar het o m ging. Maa r dar ze elk aar boodsc happen doorg3ven,
van we kom en op zo'n plek sa men of we gaa n dar organiseren of noem maar
op, d3t is rot nu toe zo, hoor. Of het nu op de ma rkt is o f op ee n b('grafeni s~
d ~H

zijn dé plekken
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ni euw s met elkaar uit te wisselen, dat is ze ker.' Dat

in fo rmati e uitwi sselen bleef ni er beperkt tor de stad. De sra dsslave n sto nden
ook in contact meI de sla ven op de plantages. Volgens Capri no had den ze
allerlei manieren
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elkaa r op de hoogte te houden, bijvoorbeeld via trom -

geroffel, koeriers, verspiede rs en slaven di e langs de plantages roeiden en in
hun li ederen informatie ve rwerkten. Dit klinkr niet alleen a ls een soo rt guerrilla , dat was het ook. Koo rndijk: 'Cojo, Mentor en Present ware n ee n command o, een georgan isee rd co mmando. ' 15
Koorndijk ve rklaart veel inform atie re bezitten over de markt die we rd ge houden la ngs de Knuffelsgrachr, de Yobo-Prisiri. ' Yobo Prisiri is de sloga n waarmee Cod jo, Mentor en Prese nt hun medeslavcn moriveerden om het slaven·
juk desnood s mer gewe ld va n zich af te storen. Dit is niet zo ma ar een loze
bewering. Om te voor kom en dar de sloga n doo r de blanken ZOll worden ontdekt, heeft men de toenmalige mar kr aan de Heili geweg die naam gegeve n

15 Telefoongesprek d d 11 december 2000.

Jesslca Melk" Cojo. Menlol en P' ue nl in hl SlIfin.me nn nll

(Koorndijk 1997) .' Volgens Koorndijk kunnen in de Akantaal " yo en bo
dezelfde betekenis hebben, wat duplicatie heet. In yabo betekent yo ' uiterste
krachrinspanlling'. Koorndijk licht djt als volgt toe: 'Niet zo lang geleden ken den de planters geen tractoren. De zware houtblokken werden door spierkracht verplaatst. Het ging zo. Eerst werd er een lied (een hari "du lied) gezongen als aan loop tot het moment van uiterste krachrinspanning. Het tweede
moment is het moment waarop de man met een duwstok (de pandamall) het
commando geeft door met krachtige stem uit te roepen "Yoooooooooooooo!"
En het derde en laatste moment is hari: dan trekt iedereen met alle kracht die
in hem is.' (Koorndijk 1997)
Al naar gela ng de samenstelling van ho met een andere letter of een ander
woord, de bijbehorende intonatie of het zinsverband kan bo verschillende
dingen betekenen. Ba betekent in bovengenoemde samenstelling ruïneren,
verwoesten, neerhalen. Ebo betekent echter september (Christaller 1933: 28).
'Heeft 11 in de gaten dat de brand in de nacht van 3 op 4 september 1832 is
begonnen? Denkt u dat als de slaven zich niet afzijdig hadden gehouden, zo'n
groot stuk zou kunnen zijn afgebrand?' (Koorndijk 1997) Yoho is met Jndere
woorden een aansporing om iets te verwoesten en Koorndijk wil I11ct zijn
retori~che vraag aangeven dat de sla veIl expres niet (goed) gehulpen hebben
bij her blussen van de brand, zodat de vlammen de kans kregen veel huizen
en gebouwen van de blanken te verwoesten.
Maar dat is nog nier alles. De slaven hadden een geheime taal, die kropiJza
werd genoemd. Deze taal draait de lettergrepen van de woorden om (Koorn~
dijk 1997). Als je yobo omdraa it, krijg ie boyo. Dat is de naam van een cake,
die nu nog vooral door Creolen gebakken wordt. Volgens Koorndijk staat
boyo voor het feest dat zou worden georganiseerd na de machtsovername.
Rikken heeft over dit alles geschreven zonder de achtergronden te kennen.
Zo citeert hij in zijn roman een lied dat in die tijd gezongen werd :
Sranan na kraboe ho/a, eh! eh! eh!
A ha' wan mofo noma, eh! eh! eh!

Den sannie alla wakka doro, eh! eh! eh!
So/eki kraboe 1011 na sjoro, eh! eh! eh!
Kondre na kraboe sondro hede, eh! eh! eh!
Sanlli wakka leek ' kroekoe·tere, eh! eh! eh!17

t6 Akan is de naam voor verschillende stammen in Ghana.
17 Rikken geeft de volgende betekenis: Suriname ge lijkt op een krabbenhol. Het heeft slechts ene
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Volgens Koorndijk was Rikken niet vertrouwd mer de ve rborgen codes in het

lied en ontging hem dat er een boodschap achter de tekst schuilging: 'De activiste geeft door dat de zaak langzaam vord ert, maar d ~1t het volk niet geo rgan iseerd is. En voegt eraan toe: "tang sranga meki krabll na abi ede", met
andere woorden: "schiet op!'" (Koo rndijk 1997} Naar zijn zeggen was het
gebrui k van 'eh! eh ! eh! ' hoogst merkwaardig. Dat het toch voorkwam in het
lied moet welhaast inhouden dat het voor iers anders stond. In het eerste couplet komt 'eh! eh! eh !' maar liefst nege n keer voor. Het lijk t weer een verwij zing naar de maand september.
Waarschijnlijk heeft Rikken de tekst va n het lied ontleend aan Teenstra, waar
deze sc hrijft (18 42: 122-123): 'Zoo woonde ik op zaturdag avond, den 28sren
april l 832, in den tuin va n ze keren Heuve lman, aan de Fiorrebru g te Para maribo, eene doe (dan spartij ) bij, alwaar ik , in het ged rang van hond erd e
negers en nege rinnen, tot mijne groore verwond ering zee r vindingrijk e vergelijkingen hoorde, di e hier voor de vuist door ecnige nege rinn en aan de talrijke menigte, di e hier van alle r~1Ilge ll, standen en kleuren vergade rd wa ren,
zinge nd e voorgedragen \verden. Zie hier de ve rtaling:
Ik ben ill eelle tuin geweest,
Ik hoorde eene historie.
Hebt gij oorelI. hoor deze historie:
Ik ben gelijk de courant,
Ik zal het ruchtbaar maken,
Hoort wat ik u vertel:
Het Sl/rÎl/aalllsche land
Is gelijk een krabbeholle
Dat maar één gat heeft;

De zakelT gaan als een krabbe,
Het land is eene krabbe zO llder hoofd,
Niets loopt regt. maar alles scheef
HeI land der blallken is goed,
Het is gelijk een konijl1el1hol,
Het heeft llele gaten;
Surill~lI11e

heeft maar één gat,

opening, Alles loopt hier steeds (de kreeftengang), zoa ls een krabbe naar het land. Het land is als
een krabbe zonder hoofd. Alles loop! (de slakkengang) als een schorpioen

Jessica Melker Cojo. Manlor a n Prasanl in hal $urinams van nu

\Vaar wij niet uit kunnen,
Men houdt ons gevangen. Enzovoort, ellzovoort'
Teenstra liet weten dat o nder een kra bbeho lle een ga t of ho l di ende te wor~
den ve rsta a n, waarin krabben zich verbergen. De regel ' Het land Îs ee ne
kra bbe zo nder hoo fd ' verwees volge ns hem naa r go u ve rne ur~generaa l
Ca ntz' laa r, die op 15 december 18 31 was o verl eden.
Waarschijn li jk werd her lied, zoa ls door Teensrra weergegeven, in her Sranan ~
ton ga gezongen en heeft Teenstra het in het Nederl a nd s ve rtaald. Rikken za l
het vervo lgens weer in het Sranantongo hebben vertaa ld of mÎ ssc hien werd
het in de tijd dat hij het verh aa l over Cojo sc hreef, nog gezo nge n. Het 'eh!
eh! eh! ' heefr hij er mogelijk zelf bij verzonnen. Vermoedel ijk is her een poging
geweest de kl ank n3 re bo otse n die C reolen va ker ru sse n rege ls of aa n het
einde va n een regel voortbrengen.la Koorndijk ve rwoordt dÎ r a ls 'yeah! yea h!
yea h! ' en zegt dar dir het ge luid va n de rarels o m de enkel s va n de danse rs en
za ngers weergeeft. Dat Rikken dir lied aa n Tee nstra o nrleend heeft, hoefr nier
te betekenen dat het lied geen ge heime betekenis zou kunnen hebben. Does
wa ren voo r slaven een gesc hikte ge legenh eid
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in li ederen hun onvrede te

uiten en de blank en belachelijk re ma ken of
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info rm at ie uit te wisselen.

Daa rom werd in 1763 een wet uitgevaa rd igd die slaven strafbaar stelde 'wannee r dcselve zinge n of spreeken mogte va n zaa ke

1. . . 1dezer

colonie regardee-

rende op een wijze di e hun gezindheid of lust in oproe r ende lasters der blanken aanwij sen (Hira 198 3: 115 ). Deze wet ko n ec hter ni et verhinderen dat
ook na 1763 op heimeli jke bijeenkomsten protestli ederen werd en gezon gen.
De verh alen uit de ora le traditie maken duid eli jk dat er mee r o nd er de slaven
leefd e dan wij ons vaak realiseren. In Van Priary l o t en met De Kom probeert
Sa ndew Hira dit beeld te bevestigen. Hira besc hrijft verschillende vormen va n
verze r in de srad. De meest voorkomende vorm was het passieve verzet, waarbij de slaa f bij voorbeeld zijn taa k niet of ni er goed uirvoerde. Soms liep het
passieve verze t uit o p zelfmoo rd. Slav innen ko nde n zich tegen het systee m
ve rzen en doo r abo rtus te plegen, wat voora l na de afschaffi ng van de slave nhandel de meester veel sc hade berokkende. Verder gedroegen slaven zich bru-

18 Voor meer informatie over dit lied verwijs ik naar een artike l van Hoogbergen (1993: 6-27). Vo lgens
Hoogbergen is de beeldspraak in dit lied duidelijk. De zangers vergelijken Su riname en Nederland
met een krabbe- en konijnenhol. Een konijnenhol heeft vele uitgangen, dus een konijn is niet zo
snel te pakken . Een krabbenhol daarentegen heeft maar één uitgang. Als deze dichtgehouden
wordt. kunnen de krabben niet ontsnappen. Voor de slaven was er ook geen uitgang uit de
slavernij .
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t331 en lieren zij ook op andere verbale manieren merken dar zij hun situ;uje
niet zo m:1ar accepteerden. Bovendien kwamen er regelma ti g gevallen va n
vergiftiging voor, hetzij van het vee van de meester, hetzij van de meester zelf.
HirJ vraagt ook aandacht voor de sbven die zich org3nisecrden. De stad was
hiervoor zeer geschikt: ' De concentratie van dllizenden negers op ee n relatief
klein gebied en het mobiele karakter van het werk V31l de stadssbven maakte
her mogelijk om gemakkelijk regelmatige verbindingen te leggen.' ln de achttiende eeuw was eerst her Pad van Wanica en larer de Combé een ontmoetingsplaa ts van \vaaruit de ontevredenheid van de slaven werd georganiseerd.
In de nege ntiende eeuw fungeerde het Picornobos, WJar ook Cojo en zijn
wapenbroeders zÎch ophielden, als zod3llig. Hira noemt echter aUeen de brand
van r8)2. als grote daad in de stad die uit al deze onrevredell heid en verschillende vormen van verzet voortv loeide (Hira 1983 : 108- 12.0).19 Waarschijn lijk werden de slaven toch te goed in de gaten gehouden, hadden zij te weinig middelen tor hun besc hikking en 'Naren zij te weinig overtuigd van hun
eigen kracht orn veel tegen de planters te durven ondernemen.

HERWAARDERING
De verhalen over Cojo, Mentor en Present hebben bijgedragen aan een ommekeer in de waardering van deze drie sbven. Werden zij door de vr ije bevolking van de negentiende en begin twintigste eeuw nog brandstichters en misdadige rs genoemd, voor veel Creolen werden ze vooral na de Tweede
\X1ereldoorlog verzerstrijders en helden. 2D Caprino noemt dit de versurinam isering van de Surinaamse geschiedenis. Vanaf 1993 is Odanifo bezig geweest
mer l1et in ere hersrellen van Cojo, Mentor en Present. De vereniging nam het
initiJrief tor de organisatie op 26 januari van een pina-Itlaka, maar plantte
ook een tamarindeboom op het plein aa n de Heiligeweg.21 Tevens werden
enkele brieven naar de overheid geschreven mer het verzoek deze drie slaven
in ere te hersrellen en enkele pleinen naar hen re vernoemen .
In I996 werd deze roep om eerherstel van de voorouders overgenomen door
de Feydrnsi flf Grupu lil A(rikan Srallanmal1 (de Federarie van AfrikaansSurinaamse culturele groepen) onder voorzitterschap van Iwan \X1iingaarde.
Odanifo was in eerste instantie bij deze Feydrasi aangesloten l maar toen de
regering in I999 besloot dat het plein aan de Heiligcwcg voortaan Codjo-,

19 Sommige mensen gaan er "ëlllllit dat ook de brand van 1821 door slaven is aangestoken.
20 Gesprek met Caprino. d.d. 28 november 2000.
21 Deze boom werd twee keer uit de grond getrokken. maar de organisatie hield vol en plantte steeds
weer een nieuwe boom . In 1997 stond de boom er twee jaar (De Ware Tijd 24 januari 19971.

Josslca Melker Cojo. Mentor en Preunt În IIel SurinBme van nu

Mentor- en Presentpren zou heren,
stapten zij uit het samenwerkingsve r-

band. Odanilo wilde namelijk , zoals
eerder opgemerkt, nier één plein,
maar drie pl ein en: één voor Cojo, één
voo r Mentor en één voor Present. De
vernoeming van het busplein naar
Cojo, Mentor en Present werd echter
doorgezet. De minister maakte de

besch ikking olficieel bekend in het
Advertelltieblad van Surifzame22 en
op

26

januari

2 000

werden tijdens de

herdenk in g ni er alleen het ni euwe
naambord, maar ook een gedenk-

plaat onthuld. Afbeelding 3 toont het
naambordje Codjo, Mentor en Presentpren.

Inmiddels is de gede nkplaat alweer
verdwen en (waarsc hijnlijk gesto len )
en vindt er geen pina-waka meer

plaats. Maar de herd enki ng op z6
januari vindt nog steeds doorgang: er
wordt gezongen, er worden kran se n

Afbeelding 3: Naambordje Codio·Mentor·Present·
pren te Paramaribo anno 2001 (foto Jessica Melker)

gelegd en onder begeleiding van de
apinti worden er toes praken gehouden. Veel Creo len in Suri name blijven

het ver haa l van Cojo, Mentor en Present koesteren. Bij de viering van vijfenrwintig jaar onafhankelijkheid (25 november 2000) werd er een kran s gelegd
hij het Monument voor de Gevallenen . Een va n de oud-strijders memoreerde
de strijd tegen onderdrukking tijdens de Tweed e Wereldoorlog, in Korea,....I
maar ook in eigen land, tijd ens de slave rnij . Als strijders herdacht hij Cojo,
Menror en Present.

22 Advertentieblad van Suriname van 31 december 1999, p. 3. Resolutie van 25 januari 1999, no.

940/99.
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Charlotte I.E.A. van 't Klooster

Het gebruik van medicinale planten door
Surinamers in Amsterdam

at de bevolking van SurÎname veel gebruik maakt van traditionele
geneeswij zen naast de moderne ge neeswi jze is alol11 bekend. \Vi e
boekhandel VaCD binnenstapt ko mt met di ve rse boekj es over med icinale pl;ltl(Cn weef naar buiten. Behalve bij deze grote bockh :l11del kun je

IJ
I

ook bij de apotheek terecht voo r een boekje over med icinale pbntcn waaruit duid elijk wordt dar de traditionele geneeswijze ee n hebngri jk e plaats
inneemt. Uit deze publicaties blijkt dar de Surinamers grote waarde hec hten
aan het ge bruik van medicinale planten als onde rd eel V:111 de Winrireligic en
hun kennis ove r de planten steeds meer willen vastleggen. Maar hoe zit het
eigen lijk met de Surinamers die in Nederland zi jn gaan won en?
Of Surinamers in Nede rland naast de mod ern e gcncesw ij ze (Nederlan dse
gezondh eidszorg ) ook nog gebruik maken vJn hun traditionele ge neeswij ze
wordt nergcns in dc literatuur ve rm eld. In 1998 is da aro m een wetenschappelijk onderzoe k uitgevoe rd naar het geb ruik van medi ci nale pIJnren door
Surinamers in Amsrerdam. In dir artike l wil ik de resultaten presenteren van
mijn onderzoek uitgevoerd in de Surinaamse winkel Pikil1 Nmzga Gral1g Vallodoe Oso (Pngvo) in Amsterdam. Daaruit blijkr dar Surinamers in en rond
Amsterd :.1 m ze ker geb ruik maken van hun tradiri onele ge neeswij ze om lichamelijke en geestelijke aandoenin ge n te verhelpen.

BIOOIVERSITEIT
DJgeiijks worden grote stukk en tropisch regenwoud gekapr. Dit gaa t gepaard
mer een dras ti sc he afname in biodiversitei t, waard oor veel plantensoo rten
zullen verdwijnen en daarbij ook het nog niet beschreven potenti eel aan medi ci nal e planten. Door her verdwijnen van de rradirionele leefwij ze v~m inheemse
Chsrlou e tE Ä o vsn O
t Kloos ter Het gebrItik wan medicinale planten dOOI Surinamer. in Am sterdam

volkeren dreigt veel informatie over het gebruik van medicinale planten versnippe rd te raken o f verloren te gaan.
Het ge bruik va n medi cinale planten of exrrac ten va n deze planten en hun
act ieve com po nenten om zie kten te geneze n, vo rmt we reldw ijd een belangrijk o nd erdeel van de tradit ionele geneesw ijzen. Vo lge ns de \'Vorld Healt h
O rg:.1J1isa tion (Who ) is 80 % van de bevo lki ng in ontwikkelin gs landen primair afhankelijk van deze vorm van gezo ndhei dszo rg (Fao 1997: 46). In het
\'Vesten was tot voor ko rt weini g aandacht VOor traditionele ge neesw ij ze n,
waardoor veel info rmatie verloren is gegaa n. De la atste dece nnia is de interesse van de Westerse wereld echter ster k toegenome n. In Neder land wordt
steeds mee r gebruik gemaakt van alternatieve genees wij zen zoa ls ho meopa thi e en fytotherapie.
In 1988 is in C hiang May in Thailand een confe rentie georga ni seerd door de
Wh o, de Internationa l Union for Conservati on of Natu re and Natural resources (Iu cn) en de World Wide Fund for Na ture (Wwf). Daa rbij wa ren ook traditi o nele geneze rs en special isten o p het geb ied van med icin ale pla nten en
natuurbescherming aanwezig o m te discussiëren over de bescherming van medi ci nale pJanten en de gevolgen van de ac hteru itgang in d e biodiversiteit. De
deeln emers benad rukten dat veel planren, die medicinaal geb ruikt worden om
lic ha melijke en geestelijke ziek ten te genezen zowel bi nn en de tradition ele
geneesk unde als in de moderne geneeskunde, met uitsterve n bedreigd worden.
De vraag naar medicinale planten neemt wereldwijd toe. In de Verenigde Staten maakt de farmaceutisc he industri e op het gebied va n medi cinal e planten
een jaarlijkse omzet van
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milj ard US$ . In Europa worden d e meeste plan-

ten geïmporteerd door Duitsland. Vol gens de rege lgevi ng van de Cites (Co nvention of International Tra d e in Endangered Species of Wild Fauna a nd
Flora) importeert Duitsland jaarlijks 40 soorte n bedreigde of besche rmde
planrensoorten uit J09landen, met name uit Azië (Fao ' 997= 5S). Voor Nederland geldt dat in 1994 med ici na le planten zijn ingevoerd met een waa rde va n
11 . 1° 4 US$ waa rm ee Nederl a nd verge leken met Hong Kong (82 4.212 US$ )
en Duitsla nd (86.496 US$), de twee grootste importeurs wereldwi jd, een minder belangrijke importeur blijkt te zi jn (Fao '997: 56 ). Ui t welke landen
Nede rl and de medicinale planten importeert, wordt ni et ve rmeld .
Door ge brek aan wetensc ha ppelijk onderzoek bestaat nog steeds twijfel over
de werkzaamheid va n med icin a le planten. Elfcrink cr al. ( 1968) en larer Verpoo rte & Dihal ( ' 982, 1987), Nan Z ho u et a l. ( 1997) , Abdel-Ka der et al.
( ' 997, [ 998) en Wei Yang et al. (1998) hebben farmaceutisch onderzoek ve rri cht in Suriname naar het ge bruik van medici nale planten en hun werk zame
stoffen. Die o nderzoeken betroffcn slecllts een aantal a lgemene Surinaam se
plantcnsoorten. Verpoorte en an deren onde rzoc hten in 19 79, I 980 en J987
OSO Tijd schnfl voor SUfmamlSl le k 2003. 2

een aanral pbnten op hun anrimicrobiële activiteir. De planren werden geselectee rd op hun medic inale werking tegen onder andere diarree, oogontstekingen en geïnfec teerde wo nden. Voor de medicinale werking van veel planten hebhen de wetensc happers nog gee n ha rd e bewijzen kunnen vi nden,
Nierremin worden medicinale planten door Surinamers veelvuldig gebruikt.
Niet alleen in Suri nam e zelf, ook in Nederland blijken Surinamers regelmatig een medicijnman of ziener (Iuklfman ) te bezoeken. Zo wordt in Amsterdam elk jaar in dc zo mer het Kwakoe-festival gev ierd , een multicultureel festiv::t1 waar ook med ici nal e planren worden verkocht. Weinig of gee n offic iële
hronnen vermelden in welke ma.te Surinamers in Nederland nog steeds geb ruik
maken van medicina le planten, noch welke planren voor medicina le doeleinden uit Suriname geïmporteerd worden. Aan de hand van een onderzoek uitgevoe rd in 1998 wil ik aangeven dM een deel van de Surinamers nog steeds
vertrouwt op de traditionele kennis die mee is gekomen na ar Nederland.

DOELSTElLING
De doelstelling va n het ernoboran isch onderzoek was in kaart re brengen welke
Surinaamse medicinale pbnren in Nederla nd verkochr worden en hoe deze
gehruikt worden om lichamelijke en geestelijke klachren

(c

ver helpen. Het

onderzoek slaat een brug ru sse n wat is vastge legd ove r de Surinaamse cu ltuur
door antropo loge n (\Vooding 1972), war is genotee rd over medicinaal plantengebruik door biologen (Sta he! 1944; Ostendorf (962) en wat door Surina mers zelf is gedocumenteerd (Sedoe ] 97 5; Heydc 1987; Stephen 1995).
Binnen de Afro-Surinaamse cultuur en religie (Winti ) worden veel medicina le
planten gebruikt. De disciplines antropologie en biologie zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Medicinale plamen worden gebruikt voor
het oplossen van zowell ichamclijk e als geeste lijke problemen. In de antropologische literatuur wordt veel over medicinaal plantgehruik vermeld, maar
worde n de planten vaak alleen ge noemd bij de loka le na a l1l . Zelden wordt
herbariullll1lJreriaal verzameld waa rdoor de weten scha ppe li jke naam va n een
plantensoort onze ker blijft. In de Surinaamse lite rJtulif wordt het medicina le
plamengebruik uitvoerig beschreven maar de wetenschappelijke namen van
de planten onrb reke n, zijn vaak foutief of veroude rd. In de botanische literatUUf worden de wetenschappelijke na men van Surinaamse plantensoorten
wel genoe md , maar hi er wordt weinig of gee n aandacht geschonken Jan de
inheemse gebruiken van de desbetreffende planten.

PIKING NANGA GRANG VANODOE OSO
Om meer re weten te komen over het gebruik van medicinale p lanren door
de Sminal11crs in Nederland, is een aantal Surin aamse winkel s benaderd in
Cllarlone IE A. van't Klooster Het gebruik van medic:inala plantan door Suriname,. in Amste rdam

Amsterdam. Om praktische redenen zijn alleen winkels in deze stad bezocht.

De eigena ren is gevraagd of zij medicinale planten verkochten. Het onderzoek is uiteindelijk ge heel gebaseerd op informatie uit de Suri naa mse wink el
'Piking Na nga Grang Vanodoe Oso' (Pngvo) in de Eerste Oosterpar kstraat
IQ I

te Amsterdam. De eigen aar en zijn fam il ie leden die meewerken in de win -

kel, zijn Saramakaans va n afkomst en komen oo rspronkelijk uit her binnenland va n Suriname (Goejaba, Gansee). In de and ere Surina amse winkels werden geen verse planten verkocht en was het assortiment van gedroogde
kruiden relat ief kl ein vergeleken mer Pn gvo.
In Pngvo worden de planten veela l vers, gedroogd of di epgevroren verkocht.
Er zijn drie vriezers aanwezig waarin de meeste planten bewaard worden (afbeeldingen

I'

en 2). Daarnaasr worden veel kruidendranken en o liën verkocht, soms

zelf gemaakr uit de geïmporteerde planten. Vanwege de grote vraag naar medicin ale planten wordt drie keer per week ve rs materiaal geïm porteerd uit Suriname, waa rdoor de planten vaak redelij k vers en herkenbaa r zijn. Naast med icin ale planten wo rden in de wi nkel veel Winriproducten verkocht. Her
onde rhav ige o nderzoek richrte zich voornamelijk op medicinale planten.

INVENTARISATIE MEDICINALE PLANTEN
In het kader van het onderzoek werden interviews afgenomen voo r de in ventarisatie va n de verkoop van medicinale plamen en we rden medicinale ge bruiken vastgelegd. Verder werd het verse pbnten ma teriaa l uit Pngvo bestudeerd
o m de Sur in aamse namen re leren. Door vaak in de winkel aa nwezig te zijn
was het moge lijk ee n beeld t e krij gen va n de wekelijks geïmportee rd e planten zodat de inventa ri sa tie kon worden bij gewerkt. Naast deze methoden zij n
een aantal lijsten met mediclna le planten uit Pn gvo ove rge nomen om na te
gaan welke planten nog o ntbraken.
Tijdens een eerste inventarisatie in 1999 we rden medicin ale plamen waarva n
vo ld oe nde materi aa l aanwezig was (b ladere n, bloemen en/of vruc hten) ter
plekke geïde ntificeerd op soort. Dit betrof voornamelijk gec ultiveerde plan·
ten zoa ls Terminalia catappa (Combretaceae), CymbopogoJl citratus (Poaceae) en A/oe vera (Agavaceae), of planten waa rvan de medicinale werking
bekend is in de literatuu r zoa ls Psychotria poeppigiana (Rubiaceae). De totale
in ve ntari satie van ve rse, gedroogde en diep ingevroren planten omvatte ongeveer
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planten.

IDENTIFICATIE
Het merendeel van de planten in het magazijn van Pn gvo ve rkeerde in OIlVoldoende Staar om nog op soort te kunnen worden gedetermineerd. Daarnaast
was het binnen het tijdsbestek van het onderzoek nier mogelijk a lle planten /
OIO Ti jdschrift voo r Surmamis tlek 2003.2

die verkoc ht word en in dc winkel re determin eren en uit te werken. Daarom
is ee n selectÎ(' gemaakt. In totaal zij n 2.6 planten, die ni et ter plekke op naa/11
ge brac ht kond en \"orden, verzam eld 0 111 bij de Utrec htse vestiging va n het
Na tionaal Herbarium Nederland gedetermineerd te wo rden. Voor zover mogelij k is elke ve r z~lI11c1d e planr op fam ilie, geslac ht en soort gedeterm ineerd met
behul p va n de Surinaamse planrencollecti es aanwe7.ig in het Utrechtse herba rium. Na3sr de ve rm elding va n de naam zoals bekend in Pngvo (S ranan en
Saf:1J1l ab ans) zijn indien bekend plantennamen wee rgege ven uit andere talen
di e in Suriname worden gesproken. Deze namen zijn verkregen uit de litera tuur (Görts-van Rijn & Jansen-Ja cobs 1985- 1996; Heyd c 1987; Jansen-Jacobs
1997- 1998; May 19 82; Ostelldorf 196 2.; PuU e 1966- 198 4; Raghoenandan
199 4; Sedoc 1975; Sta hel 1944 ; Stephen ' 995; Tj ong-Ayong 1989 ; Wessels

Boer et al. J 976), uit persoonli jke, onge publ icee rd e aantekenin gen van de
heer J. c. Lindeman en UIt collecti es aa mvez lg in het herba n um. Oe aantekeninge n va n Lindeman zu llen binnenko rt worden gepubliceerd in her indexboe k \lemoeu/or Plant Names o( Surilla m e (Van 't Kl ooster ct alo ). D,larnaast
is va n elke plallf een ko rte besc hrij ving ge nKlak t en wordt ver meld of de plant
in het wild voo rk omt e%~~ f gec ulti veerd wordt. \'Vannee r hct een wilde plant
betreft, kan de sOOrt beschouwd wo rd en als nier-hout-bosprod ucr (zie ove r
dir beg ri p verde rop in dir artik el). Voor elke gese lec tee rd e plant is ve rmeld
hoe de pbnr ge bru ikt wordt in Pngvo. De res ultaten uit het ond erzoe k in de
winkel zijn ve rge leke n Illet gegeve ns uit de literatuur. Een ove rzicht van de
res ultaten is in het ko rt wee rgege ven in tabel I (van:'lf p:'lgin <1 2.78) .

COMPLEXITEIT IN NAAMGEVING EN IDENTIFICATIE
PLANTENMATERIAAL
Tijdens de in ve ntarisa ti e va n medi cinale planten in Pngvo we rd en Sran an
planrenna mell en Sa ra ma kaanse plamennamen door el kaa r heen aangetro ffen. De pl:lnrenlijsten in de winkel waren verwa rrend omdat sommige pbnten dub bel vermeld stonden of alleen in het Sa ramakaa ns, waardoor de SOO rtnamen moeilijk of niet te achterhalen wa ren in de literatuur. Daarnaast blij kt
dat sommige Sa ramakaa nse pla ntennamen zoals ge br uikt in PIlgvo oo k Sranan elementen bevatten zoa ls /{Iiri of w ;wiri in plaats van het S:l ramakaa nse
\v oo rd uwii dat bbel of plant betekent. In de winkel wo rd en de Sranan nalllen
ge bruikt ollldat veel klanten nier bekend zijn met de Sar,lInakaanse taal , maar
hierbii treden inconsequ enties op.
Voo r de identificatie V;lll de 2. 6 planten die ge koc ht zijn , was het ni et altijd
mogelijk 0 111 dc plant op soo rt te de termin eren. Ten ee rste omdat de bloemen
of vr uchten meestal onthraken. Ten tweede omdat de plamen voor de ve rkoop in een krant ge ro ld worden om te drogen of worden di epgevroren. De
Ch arlo tl e I E A ya n· , Kl ooster Itet gebru ik van medicin ale pl l nlan doo r Suriname" 11\ Amsln6ern

til

TABEll : Overzicht van geïdentificeerde planten in PNGVO met inheemse namen
lAr: Arowak, Auk::o Aukaans, Kar'" Kara'lbs, NI = Nederlands, Par = Paramakaans, Sar = Saramakaans, SN = Surinaams-Nederlands en Sr = Sranan) en medicinale gebruiken zoals bekend in

PNGVO en in de literatuur.

§

J

Familie

Acanthaceae

Soort

Justicia cf. Pectoralis

Inheemse plantennaam

Inheemse namen

Gebruik in

zoals bekend in PNGVO

uit de literatuur

PNGVO

literatuur

papawiri (Sar)

tonkawiwiri (Sr)

Buikproblemen. diarree,

Dysenterie, verkoudheid,

kromantiwiwiri (Sr)

menstruatieklachten

;::
o
o

kamereballi (Ar)

;

§'

~

hoest, nieraandoening,

suikeaiekte

papawintiwiwiri (Sar)

,.

Gebruik in

Annonaceae

Xv/apia discrera

N

:;;

kunje (Sar)

pegreku ISr)

Buikpijn!kramp, diarree.

pegreku ISr)

pedreku ISr)

baarmoederontsteking,

pedreku ISr)

~

echte pegreku (SN)

astma. verkoudheid.

gewone pegreku (SN)

stoombad voor vaginavemauwing

arara(Ar}

na bevalling en verbetering

Buikkramp, hoesten, koorts

seksbeleving

Apocynaceae

AI/amanda cathartica

ingiboroemtji (Sr)

wirkinsibita (Sr)

laxeermiddel bij darmprobfemen,

Braken. malaria, geelzucht,

wilkensbita (Sar)

werkensebita (Sr)

tegen verkoudheid,hoofdpijn,

miltaandoeningen.

weerkinsibita {Sr)

slapeloosheid, kruiden baden

framboesia (tropische ziekte)

monimoni (Sr)

om lichaam te reinigen

srabitji (Sr)
baredaballi (Ar)
kieraporan (Kar)

Asteraceae

Rolandra fructicosa

bokobokosu (Sar!

witibaka (Sr)

GewrichtskIachten, buik en

bookokoosu (Sar)

maagpijn. huidklachten,

brokopanjie (Sar)

rugklachten, schurft

witibaka (Sr)

Asteraceae

Struchium

bakamuyeh (Sar)

sparganophorum

baka-uma (Sr)

Begoniaceae

Begonia glabra

kotohati (Sar)

,.

,

Reuma, kneuzingen, winti

Stuipen,koorts, miltaandoeningen,
geelzucht, boze oog

seegroto (Sr)

n

~

kromantiwiwiri (Sr)

kowru-ati (Sr)

Onrust, reuma (pijn-verlichtend).

azijnblad (NI(

voor reiniging lichaam,

Winti (dansrituelen)

kruidenbad voor geluk en winti
Bignoniaceae

Mansoa cf. alliacea

abonenghe-tatai (Sar)

bongonofru (Sr)

Reuma, aislanken, bloeddruk

Reuma, koorts, verkoudheid,

knofruku-tete (Sr)

gonofru-tite (Sr\

verlagen, tegen onrust en boze

goed verloop bevalling, tegen boze

tingi-tite (Sr)

geesten

geesten

jorkapesi (Sr)

Miltaandoeningen, buikkramp,

Buikkramp, leveraandoeningen,

spookerwt (NI)

baarmoederklachten, uitblijvende

miltaandoeningen

~

I
·
·
~

knoflookliaan (NI)
aboeja-mibia (Ar)
woe-ipole (Kar)

~

~:

ajoen- tete IAuk)
Caesalpiniaceae

Senna occidentalis

komantisangu (Sar)

;;

.-

~

~

menstruatie, zure oprispingen en

~

0

tegen boze geesten

~

,.
i,

Combretaceae

Termina/ia

anangoswiti (Sar)

,

•
~
~

;

anangosuti (Par)

Stoombad voor vaginavernauwing

fukadi (A.r)

na bevalling en verbetering seks-

busi-amandra (Sr)

beleving, baarmoederontsteking

ginja-udu (Sr)
Euphorbiaceae

Euphorbia rhymifo/ia

tjembewiwiri (Sar)
merkiwiwiri (Sr)

melkiwiwiri (Sr)

Herpes, zwangerschap,
witte vloed en winti

Buikpijn, diarree, ingewandswormen,
blaasontsteking, nieraandoeningen,
zure oprispingen. rugpijn.
menstruatiestoornissen,

I§I

bevordert urinelozing

m
..
0
0

Fami lie

Soort

Fabaceae

Oesmodium adscendens mapindapinda (Sar)

~

l

~

"
5

3

Inheemse namen

zoals bekend in PNGVO

uit de literatuur

PNGVO

literatuur

toriman (Sr)

Buikaandoeningen. kruidenbaden

kruidenbaden voor positieve

voor geluk en positieve

aantrekkingskracht (sterk magische

tafban (Sr)

0
0

Fabaceae

Lonchocarpus sp

neku-udu (Sar, Sr)

neku ISr)

"
~

Gebruik in

aantrekkingskracht

plant)

Kanker, astma, bronchitis,

Darm en huidkanker. reuma (vissengifl

/vissengifl. kruidenbaden voor

~

~

Gebruik in

Inheemse plantennaam

positieve energie
Fabaceae

Lonchocarpus sp

hogipau (Sar)

Fabaceae

Tephrosia sinapou

wanapu (Sar)

Obia, winti
kunami,

Kruidenbad tegen negatieve

bumbi ISr)

invloeden (vissengif)

(Vissengit)

jorokoenang (Ar)
asotjoena (Kar)
1si koena wanapoe (Kar)
asikuna !Kar)
lamiaceae

Hyptis lanceoIata

dyanafaya !Sar)

layadyan ISr)

Verkoudheid, benauwdheid,

vayadya (Sr)

buikpijn, winti

Verkoudheid, koorts

knopowiri (Sr)
lycopodiaceae

LycopodieJ/a cernua

a moh ma (Sar)

umapratiJobi (Sr)

Stuipen, beroerte, kruidenbaden,

adrangaman (Sr)

sakaman (Sr)

liefdesreJaties verbreken, winti

Liefdesrelaties verbreken, winti

pratilobi (Sr)

'"

Melastomataceae Aciotis purpurascens
n

sombowiwiri (Sar)

mispel (Sr)

Rugklachten. witte vloed.

beminja uwi (Sar)

azijnblad )NI)

Ook gebruikt voor frisse adem en

busisuriwiwiri (Sr)

als haarversterkingsmiddel

~

swawiwiri (Sr)

m

zwawiwiri (Sr, Auk)

~

,

"

Melastomataceae MiconÎa lareriflora

matubonuwi (Sar)

kaneriwiwiri (Sr)

Winti, lichaam reinigen

sakawi (Boni)

Kanker. buikontstekingen. winti

~

I
··
·[

busismeri~uwi

Melastomataceae Nepsera aquatica

(Sr)

ingiwiwiri (Sr)

~

vergeet mij nietjes (NI)

0

~

Moraceae

Ficus schumacheri

finu wiwi katu (Sar)

koemakaballi (Ar)

Eczeem, kruidenbaden en

Piperaceae

Peperomia pellucida

konsakawiwiri (Sr, Sar)

konsakawiwiri (Sr)

Oogontstekingen, hoge bloeddruk.

Oogaandoeningen. ptitifinga,

depressiviteit. gespannenheid,

voetschimmel (konsaka). bof, stuipen .

voor verkoeling

...-~:

~

~

hoofdluizen, gonorroe, stuipen.

buikkrampen. gonorroe,

kruidenbaden voor geluk en winti

hartkloppingen, baarmoederaan-

~

doeningen. boze geesten verdrijven

0

,.11

Piperaceae

Piper arboreum

~

•,

malembetoko (Sar)

aneislwiwiri (Sr)

Stoombad voor vaginavernauwing na

gaa maa udu (Sar)

malembe malem

bevalling en verbetering seksbe!eving,

mananeisiwiwiri (Sr)

>

gewone malembetoko

I,

kruidenbaden, winti (bosgeest
gunstig stemmen)

(Sar!N1)
Piperaceae

Piper marginatum

melembelembe (Sar)
anesiwiwiri (uma) (Sar)

6

betoko (Sar)

aneisiwiwiri (Sr)

Stoombad voor vaginavernauwing na Verkoudheid, jeuk. buikkrampen,

ma anesi. bosanesi ISr)

bevallinglkeizersnede en verbetering koorts. huidiritaties. braken en

anijsblad (NI)

seksbeleving, kruidenbaden.
verhogen van de potentie

baarmoederaandoeningen

m
0
~
0

Familie

Soort

~

I

Rubiaceae

Sabicea sp

3

Inheemse plantennaam

Inheemse namen

Gebruik in

Gebruik in

zoals bekend in PNGVO

uit de literatuur

PNGVO

literatuur

kaw sapatu (Sar)

Obia, winti (onzichtbaar maken)

kibriwiwiri (Sr)
Verbenaceae

Uppia a/ba

3

pji pji pau (Sar)

blakatikimenti (Sr)

Verbetert de bloedsomloop,

Koorts. zuiverend voor blaas,

malva (Sr)

soldatenthee (NI)

bloedzuiverend. tegen koorts.

tegen bloedarmoede, braken.

bloedarmoede, reiniging lichaam

in kruidenbaden

"
~

~

N

kruidenbad
Zingiberaceae

Renealmia sp

pikimasusa (Sar)
pikinmasusa (Sr)

pikinmasusa (Sr)

Bloedzuiverend. tegen koorts en
stuipen, darmproblernen,

verlamming

planten waren vaa k uiteengevallen en de bladeren verdroogd en ve rkru imeld
of waren rot een co mpac t ijsblok samengepersr, wat een werenschappelijke
identificatie bemoeilijkte.
Over her ge bruik van medi cinale planten door Sar,HllJkJ is weinig of niets
bekend. In de gebruik te literatuur wordt zelden een Saramakaanse plantennaam gegeven. \'(/el werd vaak vermeld regen welke ziekre de plant gebruik t
kon worden, 1l13ar niet altijd mer ee n recepr. De recepren die genoemd worden zij n ec hrer v::I:J.k onvolledig omdat ni et duidelijk aangegeven wordt in
we lke hoeveelhede n een plant verwerk t moer worden in een medicijn. Hct
opzoeken vall een planr in de literatuur kost veel tijd omdat: J) meerdere
inheemse namen bekend zijn voo r één plant, 2) dezelfde inheemse naalll wordr
gegeve n aJn verschillen de planren, 3) pl antennamen sreeds anders gespe ld
worden (zoals bijvoorbeeld zwawiri, sllJawiririj de laatste is de officiële S r~l
nan-spelling) en 4) een register ontbreekt. Hieruir blijkt dM nog veel gedegen
ern obora nisch onderzoek nodig is naar het gebruik van medicinale planten
in Surina me. In Van 't Klooster et al. (in voorbereiding) zijn alle pla ntennamen geco rrigee rd met de officiële spel ling voo r Srana n.

VERKOOP BElANGRIJKSTE MEDICINALE PLANTEN
De eigen:13rS van Pngvo zijn gespecialisee rd in de verkoop van verse medicinale planten en \Xlinriprod ucten. Dit maak t deze winkel uni ek . \'(/an nec r
iemand interesse heeft in een bepaalde plant die weinig of niet verkocht wordt,
kan deze op aanvraag geïmporteerd worden vanuir Surina me. De vrJa g va n
de klant bepaalt welke planten verkocht worden. De vo lge nd e ti en planten
worden het meest verkocht in de winkel (Parami, de eigenaar, noemde de
planten bij de Surinaamse naam):
I . Begonia glabra (Begoniaceae); kowru-ari (Sr), korohari (Sar)
L
Lippia a/ba (Verbenaceae); mal va (Sr), pii pii pall (Sa r)
3. Ocimum campechiallU11l (Lamiaceae); smeriwiwiri (Sr)
4. PefJeromia fJellucida (Pipe raceae ); konsakJwiwiri (Sr, Sa r)
5. Costus arabiclIs (Cosraccae); sa ngrafu (Sr)
6. EUfJhorbia thymifolia (E uph orbiaceae); merkiwiwiri, Sr), tiembcwiwiri
(Sar)
7. Lycopodiel/a cenma (Lycopodiaceae); adrangaman (S r), a moh ma (S~lf)
8. Lal/fanG ca mara (Verbena ceae); korsuwiwiri (Sr), makamaka (Sa r)
9. Elells;,ze indien (Poaceae); mangrasi (Sr)
IQ. Psychotria fJoeppigialla (Rubiaceae); a pukuroos (Sr)
Van de tien planten die hi erboven genoemd worden zijn Begonia glabra, Lippia a/ba. Pe{1eromia pelfucida, Euphorbia thymifolia, ell LycopodieJla cerCh arl Otle I E.Ä va n' , Kl oos ter He t gebru ik Vin medici nl ll pluIIn door SI/rinlmus in Amst er dam

o pgenom en in de ee rd er gemaakte selectie en daarom terug te vinden in
tabel I .

!llta

In totaa l zijn 185 planten geïnventa risee rd tijdens het onde rzoek. Voor 14 6
planten was het mogelijk de her ko mst te achterh alen (de ove rige 39 plante nnamen zijn niet teruggevonden in de lite ratuur en daarom kon gee n herkomst
worden bepaald ). Wanneer naa r de herk omst van de 146 planren gekeken
wordt, blijkt dat 64 % afkomstig is uit het wild, 26 % alleen als geculti veerd
gewas voo rk o mt, 6 % in het wild voo rk omt maar ook gec ultiveerd wordt en
4 % gecultiveerd wordt en verwilderd is. Uit deze gegevens blijkt dat nog steeds
meer dan de helft van de planten uit het wi ld a fk o mstig zijn en da armee ni etho ut-bosprod ucten zijn. Hieronder wordt verstaa n die di erlijk e en plantaardige producten die in het bos ve rzamel d wo rd en, behalve com merciee l hout
(Ros-Tonen et al. 1995 ). De Engelse term voor ni et-hout-bosproducten is Non
Timber Forest Products. Deze bosproducten kun nen dienen als voedsel, medicijn, o nderdak en andere middelen va n bestaan, maar ook a ls handelsproduct.
Volgens Para mi zijn de meeste medicinale planten die hij verkoopt uit het wild
afkomstig. Hiermee bedoelt hij waarsc hijnlijk dat de plamen die hij invoe rt
niet speciaa l voor zij n winkel gecul ti vee rd wo rd en. Uit het o nderzoek blijkt
dat medicinale planten niet alleen belangrijk zi jn als bosproduct voor de lo kale
bevo lking in Surin ame, maar ook a ls ex portproduct, hoewel hi erover weinig
officiële cijfers beschikbaar zijn.
Wanneer de informatie over het gebruik va n medici nal e planten in Pngvo vergeleken wordt met de literatuur, blijkt dar

11

va n de 26 in dit onderzoek nader

bestudeerde planten overeenkomsten verto nen. Voor

12

planten geldt dat

deze in Pngvo voo r andere doelei nd en wo rd en geb ruikt dan in de litera tuur
is teruggevonden. Wegens gebrek aa n fert iel materiaal konden 3 planten niet
op soo rt gedetermin eerd worden, waardoor geen vergelijki ng met de literatuur kon word en gemaa kt. Voor het medi cinale gebr uik van de

LJ

planten

di e overeenkomsten vertonen met informatie uit de literatu ur, geldt dat dit
slec hts om een aa ntal toepassingen gaat. De meeste medici.nale gebru iken va n
deze

I l

planten waren namelijk hel emaal niet bekend in de gebruikte litera-

tuur. Deze literatuur verschaft de meeste kennis ove r het gebruik van medicinale planten door de Java nen, Creole n en Hi ndostane n (Heyde 1987, Ostendorf 1962; Rag hoe nanda n I99 4; Sedoc ' 975; Stahel1944; Stephen 1995;
Tjong-Ayong ( 989).

EXPORT VAN SURINAAMSE PLANTEN NAAR NEDERLAND
Op de lijn Para l1l ar ibo ~A msterdam worden vluchten rege lmatig geco ntrolee rd, zoals dat oo k gebe urt met vlu chten uit Frankrijk (Parijs ) omdat veel
passagiers uit Suriname via Frans Guiana en Frankrijk naar Nederland komen.
0 50
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Vi~ de ~~nko l11 sthal (personenve rvoe r) en via de vrachrloods (goedercnvervoer) wordt we kelijks o ngevce r tweeduizend kilo planten va nuit Surin ame

ingevoerd . Het betreft dan vaa k groemen en fruif. Voor het invoe ren va n nietbescher mde pbnren voor partiClilie r gebruik is gee n vergunning nodig (wel
ee n exportvergu nni ng). Houtachtige planten worden vo lgens fytosan itai re
bepalingen nooit roege\:Hen, ook al zij n ze voor partindier gebruik.
Voor de invoer V~ln planten als handel sze ndin g is een vergunning ve reisr. Dit
is noodzakelijk

0111

toe te zien op de gezond heidse ise n, zoa ls dat ingevoerde

planten gevrijwaard moe ten zi jn van ziekten en onged ie rte. De planten die
Nede rland binnenkomen sta a n al gereg istreerd mer ee n code bij de Nederlandse douane voordat de vlucht aa nkomt, zodat bekend is wat de lading van
het vliegtui g bevar.
W::mneer het bij contro le niet duidelijk is of het een uitheemse bed reigde planten SOO rt betreft, wordt de Algemene Inspectie Dien st ingesc hakeld die bij
determinatieproblemen ee n plantenexpert via de Stichting Nederla ndse Plantentuinen raadpleegt. De planrenzendingen ll10eten bij invoer voo r de belasting voorz ien zijn va n informatie over de herkomst van de planten (uit het
wi ld of gecultivee rd ) en de hoedanigheid (ve rs, gedroogd, verwerkt in eell
product). De ve rse groeJlten worden vervoc rd naar Den Haag, Utrecht, Rotterd am en Amsterdam om verkocht re worden op markten en in wi nk els.
Zolang de vraag naar medicinale planten uit Suriname blijft bestaan, draagt
export van deze planren naar Nederland bij tot het verwerven va n inkomsten
uit het natuurlijk bos. De vraag is echter of dit geschi edt zonde r &u schade
aa n het bos ontstaat of het bos gekapt wordt. Uit de Ci tcs- lijsten voor Suriname blijkt dat de planten die door de eigenaar va n Pngvo geïmpo rteerd worden niet met uitsterven worden bedreigd. Toch zijn de meeste planten die in
Pngvo ver handeld worden, net zoals de meeste medicinale planten die we reldwijd verha nd eld worden, uit het wild afkomsri g. Tor op heden worden we inig medi cina le plalHen gec ult ivee rd o m d e vo lgende redenen: I ) so mmige
pla nten zijn moeilijk re cul ti ve ren, 2) de plant is sicclus in kleine hoeveelheden nodig, 3) gedac ht wo rdt dat de kwali tei t van wild mater iaal beter is dan
van gecultiveerd materiaal en 4) omda t pl ante n in her wi ld verzamelen relatief minder kosten met zich mee brengt dan cultiva ti e. De laatste jaren blijkt
toch dat meer aa nd ach t geko men is voo r het cu lti veren van planren omda t
men inziet dat wild pluk op grote sc haa l ni et duurzaam is en het culti veren
effic iënter blijkt te werken dan wildpluk (Lan ge 1998 : 13-1.1 j.

WINTI EN HET GEBRUIK VAN MEDICINALE PLANTEN
In Nede rland wordt het begrip 'Winti' vaa k gebr uikt al s verzamelnaa m voor
de Afro-Surina:lll1sc godsdienst. Het Surinaamse woord 'Wimi' betekent wind,
Ch.dOlle I E A van ·tlClooster Het geb r uik van medicinale plante n doOI Sulinamer$ in Am $!erda m

bezetenheid of geest. Volgens Wooding (J 972: q6-1 53) is de Afro-Surinaamse
reli gie een godsd ienst waarin ' het geloof in gepe rsoni ficee rd e bove nnatuurli jke wezens centraa l staat '. Deze wezens kunn en een mens in bezit nemen en
het bewustzijn ge heel of gedeeltelijk uitschakelen, waa rn a zij ziekten va n
bovenn atuurl ij ke aa rd kunne n ge nezen. Stephen ( ' 995: ' 3) besc hrij ft 'Wi nti '
als ee n soc ia al-re li g ieuze cultuur van Afro-Surinaamse oors pron g, die a ls
levensbeschouwing de mens va n ge boorte tot de dood en ze lfs daarna, roevlucht en bij stand bi ed t. De mense lijke geest, die een bela ng rijke ro l verv ult
in deze godsdi enst, wordt scherp gesc heiden van de goden. Het godsdienstige
leve n heeft mee r kenmerken dan all erl ei vormen va n inbez itn emin g door
bove nn atuurlijke wezens (winti's) zoa ls rites, offers, taboes, reli gieuze baden,
magisc he midde len en geneesw ij zen met bovennatuurlijke stoffen. De belangrijk ste kenmerk en van Winti zijn een ste rke binding met voorouders en de
oriëntatie o p de natuur. Bij Winti -ri tuelen Staat het schep pen en het behouden van een harmo nisch evenwicht tu ssen de mens en de zichtbare en onzichtbare krachten va n de natuur ce ntraa l (Stephen ' 995: J 3).
Uit d it onderzoek blijk t dat in Winti vee! medici nale planten wo rden gebruikt.
Va n de 1.6 nader bestudee rde med icinale pla nten wordt meer dan de helft in
<.! t.::zt.:: rdigit: ruegt:pasr. De plamen worden vaak verwerk t in kruiden baden . /
De ve rkoo p va n Winti-objecten in de winkel (zoa ls krijt, roestige spijkers,
blauwsel etc.) geeft echte r aa n dar de Winti-re ligie nog steeds d iep geworteld
blijkt te zijn in de be lev ingswereld van de Surinamers in Nederla nd.

DISCUSSIE/CONCLUSIES
Uit het on derzoe k is gebleken d at Surinamers won end e in en rond Amsterdam zeker geb ruik mak en van hun traditi o nele geneeswijze naast de modern e
ge neesw ij ze
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li cham elijk e en geeste lijke aandoe ningen te verhe lpen. De

klanten van Para mÎ vragen hem regelmarig o m advies o f kopen planten in de
winkel waarvan zij de medicinale we rkin g zelf goed weten. Ee n gedee lte van
de kbnten gaa t eerder voor medisc h advies naar Para mi dan Il aar ee n Nederlandse arts. Dit kan zijn vanwege sc haa mte, taa lproblemen, of va nwege een
grote r geloo f in de traditionele ge neesw ij zen da n in de moderne geneeswijze il . Daarnaast komen k lanten voor adv ies naar Pi k in g Nanga Grang Vanodoe Oso wa nn ee r de modern e ge neesk un de geen oplossi ng kan bieden voor
de aan houd ende kwaal en de klant het ve rm oeden heeft de ziekte met med icin a le planten en/of Winti wel te kunn en verhelpen.
Veel pl anten die in Pn gvo gebru ikt worden, zijn ni et weten schappelijk onderzocht op werkzame stoffen. De genees kra chtige werking va n Winri-rituelen
is oo k nict medi sch-wetenschappelijk onderzocht. Dit heeft a ls gevolg dat de
traditione le ge neeswijze zoa ls deze wordt uitgeoefend in Pngvo, missc hien
oso
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niet altijd serieus genomen wordt door de Nederlandse autoriteiten. De ge neeskrachtige eigensc happen van een pi am zijn vaak nauw verbonden met de
Winti-religie, de magie en de rituelen die er mee sa mengaan. Een religieus plJeebo-effect is dan ook niet uit te sluiten. Slechts enkele pbnten zijn erkend
om hun werkzaamheid en worden roegepast in de homeopathie en fytotherapie . Desalniettemin bedienen de planten en medische dienstverlening van
Pngvo een bebngrijk deel van de zorgvraag va n Surinamers in Amsterdam
en blijkt dat medicinale planten uit Suriname een belangrijk expor tproducr
zijn waar tot op heden weinig over bekend was.
Kennis over medicinale planten wordt door de Surinamers zelf vastgelegd.
Daarnaast worden er zowel in Nederland als in Suriname regelmatig symposia georganisee rd 0111 bijvoorbeeld de Winti-problematiek in de gezondheidszorg meer onder de a<1 nda cht te brengen. Uit een symposi um dat werd gehouden in 2001 voor psychologen en psychiaters werkZ~l<:lI11 in de gezondheidszo rg
in Amsterdam is een verdrag voortgekomen tussen Suriname en Nederland
om meer samen te werken . In 2002 werd ee n symposium georganiseerd door
Cara pa (Caribbean Associa ri on of Researchers and Herbal Practitioners) over
de integratie van tradirionele geneeswijze in de moderne geneesw ij ze in Suriname. Hoewel deze nvee ge neeswijzen naast elkaar worden toegepast in Suriname verloopr de integratie van de trad itionele geneeswijze in de moderne
geneeswijze bngzaam vergeleken met andere landen in het Caraïbische gebied.
Uit deze iniriarieven blijkt echter wel dar er grote belangstelling is voor de
Surinaamse tradirionele geneeswijze in Suriname en in Nederland.
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Ruben Gowricharn

De spagaat van transnationaal
burgerschap

nde zomer van

I

2001

werd in Paramaribo een verdrag gesloten tus-

sen Suriname en Nederland waarbij Nederland de mogelijkheid
kreeg om de rechtmatigheid van uitkeringen te onderzoeken. 1 Het

aamal Nederlandse onderdanen 2 dat in Suriname woont neemt toe, en een
deel van hen omvangt een uitkering van de Nederlandse staat. Op het moment

dat de partijen het document ondertekenden ging er volgens persberichten
jaarlijks een bedrag van vijfentwintig miljoen Nede rl andse guldens aan uitkeringen naar Suriname. Dat bedrag kan in de naaste toekomst toenemen tot
vijfenzeventig miljoen gulden. Suriname zou dit bedrag niet willen misse n en
Nederland zou dit bedrag niet willen verspi llen .
Dit voorbeeld geeft aan dat de actierad ius van hedendaagse burgers niet
beperkt is tot de nationale staat. De verzilvering van rechten is mogelijk terwijl men in een ander land wOOnt of verb lijft. Dat geldt niet alleen voor sociale rechten. Ook rechten in de sfeer van het strafrecht of van mensenrechten
zijn niet helemaal meer gebonden aan het land van vestiging. De rechten en
daa rm ee de conceptie van burgerschap zijn dus aan verandering onderhevig.
Deze ontwikkeling kOJllt nier uit de lucht vallen. In de loop van de afgelopen
decennia is het aantal immigranten in Nederland roegenomen en daarmee
ook het aantal personen dat verweven blijft met een ander land. Burgerschap
en statelijke activiteiten raken zodoende ontkoppeld van her territorium van

Dit artikel is een bewerking van De januskop van transnationaal burgerschap. Surinaamse erva·

ringen (2002).
2 Voor het overgrote deel betreft het Nederlanders met een Surinaamse achtergrond .
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de nationale staar. De rec htspri ncipes en de daarmee ve rbond en acriviteite n
wo rden tra nsnatio naa l.
In dit artikel beroog ik dar rechren en plichten steeds mee r o ntk oppe ld wo rde n va n terriro ri a en a ldus va n kla ss ieke co nce pties va n naties taten. M ij n
betoog is ge basee rd op o ntwikkeli ngen binnen de Surina amse ge mee nsc ha p
in Nede rl and . In tege nstelling to r de meeste verhandel inge n o p d it terre in verbind ik het begrip burge rsc hap niet met de nati es taat, maa r met het conce pt
democ rati e. Mer de o ntk o ppelin g va n burge rsc ha ppen en la nd en van ves ti ging, en de simultane verb reiding va n democ rati sc he waa rden en rechten, o ntsta ar er iers wat te besc ho uwen is a ls een tran sn3ti o na lc democ rati e. TransJ1 3ti o ll ;1 31 burge rsch3p is onderdeel van dir proces . De o ntwikkeling n3ar een
transnati ona 31 burge rsc ha p vindt niet all ee n plaars tu ssen st3ten, Ill aar oo k
binnen de tr::tn snati ona le ge meenschappen. M aa r deze democratische o ntwi kkelin gen stuiten o p gre nzen, en pa ra doxaa l ge noeg zij n d ie grenzen ge legen
binn en de natiestaten zelf waa r de migranten zich hebben gevestigd . In internati o nale conflicten blijken deze staten zich we inig re sroren aï:m het st3nd pUilt

va n de mi nderheden binnen eigen grenzen. Minderheden worden onvo l-

doe nd e ge represe ntee rd o p het statel ijke ni veau en nog m inder in de
buitenla ndse politi ek.3 In d ie zin is er spra ke va n een democratietekort en is
de rra nsnatio na li se rin g va n democ rati sc he w3a rden en rec hten een se lectief
proces. De democratie krij gt a ldu s een ja nusko p.
In de ko mende paragraa f pro beer ik de belangrijkste beg rippen in dit artikel ,
te weten burge rsc hap, democratie en tran snati o na li se rin g, re ve rhelderen. In
d e daa ropvo lge nde paragra af illustree r ik vo rm en va n Surin aa ms tr3n snati o na a l b urge rschap :la n d e hand va n de rec hren o ntl ee nd aan de we lvaartsta at, de mense nrechten en de rechten o p een eigen culrurele identiteit. Vervolgens beliclu ik de beperkin ge n van deze o ntw ik ke linge n en bes lu it mer
enkele co nclude rend e opmerki ngen.

3 Oe pro·lsraël·houding van de Nederlandse regering en het Molukse connlct zijn in dit verband illustratief Het bevolkmgsdeel!met name het Marokkaansel dat zich Oriënteert op de Palestijnen wordt
niet vertegenwoordigd 10 de buitenlandse politiek. Dat kwam In de zomer van 2002 tot uiting In de
botsingen tussen 'Arabische jongeren· en pro-Israelische sympathisanten in enkele Europese
steden naar aanleiding van het verhevigde conHict in het middenoosten. Dit democratietekort is ook
de rode draad in de aanklachten van de Arabisch Europese liga (AEL) onder leiding van Abu Jahjah
in Antwerpen. Het conflict tussen christenen en moslims op de Molukken is een ander voo rbeeld
van transnationale besognes van Nederlandse burgers wier wensen niet gehonoreerd kunnen
worden . In Molukse kring overheerst echter het gevoel in de steek gelaten te zijn door de Neder-

landse regering of weinig van haar te moeten verwachten.
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BURGERSCHAP EN DEMOCRATI E
De literatuur over burgerschap is nauwel ijks bij te houden. 4 Opvallend zijn
de drie terugkerende benaderingen: tcn eerSte de liberale benadering waarin
individuen ce n aa nta l specifieke rec hten bezitten die zij n gega randeerd door
de sraatj ten tweede de comm unira risrisc he bena dering waarin individuen hun
id entiteit baseren op het lidmaatschap van groepen en zich derh alve in en via
de groepe n o ntwikke len; en ten derde de rep ublik einse benadering die zich
vooral de vraag stelt wat burgers bindt aa n de gemeensc hap en zich concen-

treert op de participatie van individuen in publieke domeinen. In de meeste
geschriften over burgerschap is het vooral de combinatie va n deze drie bena deringen die opvalt.
In Nede rl and is de toegenomen belangstelling voor burgerschap voo ral te
begrijpen uit het gevoelen dat er in de samenleving het een en ande r mis is,
dat e r een tekort bestaat aan sociale cohesie en dat dit tekort te wijten is aan
het ged rag van burgers of aan een ongewenste combinatie va n rec hten en
plichten. Van de drie genoe mde benaderingen heeft voo ral de republikei nse
optiek aa n invloed gewonn en (Van Gun stere n 1992). De gev leugelde term is
'socia le cohesie' die op alle fronten onvo ldoende zou zijn en ee n tekort aa n
gemeensc hapsgevoel zou ad resseren. De voorgesrane remedie bestaat uit twee
samenh angende 'operaties': ee n herijking van de burgerrechten en -p lic hten
en her bevordere n van een gemeenschapsgevoel. Dir gemeenschapsgevoe l kent
een specifieke va riant: het verw ij st niet naar specifieke reli gie uze of culturele
groepen, maa r naa r de nationa le id entite it. De Neder landse discussie over
burgerschap kenmerkt zich door een ste rk nationalisme. H oewel de Nederla nd se traditie in het verl eden ruimh artig plaats kon maken voor bijvoorbeeld
de ident iteiten van groepen, is da ar steeds minder politieke ruimte voor. Het
voortbestaan va n groepen wordt van steeds minder belang geacht , zeker in
de openbare dom einen.
Het begrip burgerschap voorond erstelt een spec ifi ek mensbeeld: een ge'fndi vidua li see rd wezen met een ste rk besef van rechten en p lic hten , een goed /
inzicht in de samen levi ng, dat loyaa l is aan de staat en geco mmittee rd is aan
een abstracte samen leving en minder aan de eige n groep. Iema nd dus die, bij
wijze van sp re ken, zowel rechten a ls sociologie heeft gest ud eerd en geen
behoefte heeft aa n andere mensen. 5 Op zichzelf is er niets mis met zo'n insteek,

4 Zie onder andere Jones en Gaventa (20021; Faulks (2000); Kymlicka en Norman (2000) en Isin en
Wood (1999) voor enkele entrees tot de nog steeds aanzwellende berg literatuur over dit onderwerp.
Onnodig te benadrukken dat elke verwijzing naar de hoeveelheid literatuur enigszins willekEurig is.
5 Dit mensbeeld is overigens leer gangbaar in wetenschappelijke beschouwingen. meI name in de
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wnrc het nicr dm her indiv idu alisti sch mcnsbeeld ee n grote beperking vo rmt.

\'\Iant samenlevingen bestaan ook uir instÎruries, en het is zel fs vol re houden
dat het gedra g van ind iv iduen voor na melijk door deze insrituries wordt
bepaald. Zo bezien is het ve ronderstelde co hes iete korr in de samenleving legitiem te wij ten aan het gedrag va n instituties, of te bestrijden door deze instellingen te hervormen. \Vat voor instituties geld t, gJat mutatis IJllltandis op
voo r groepe n die het individuele gedra g mede bepalen.
H er begrip burgerschap suggereert voorts dar de same nl evi ng besta ar uit ee nvormige wezens. Dir is een tweede zwakke plek. Burgers ve rschill en va n elb:1r
in licham elijk e en geestelijke vermogens (denk aa ll geha ndi capte n, chron isc h
zieken en aJ I1 verschill en in onderwijsniveaus, cu lturele vaardighede n en erva rin g,), in materiële mogelijkheden (armen en rijk en) en ve rd er in wense n en
strevingen, in loya liteiten en bindingen. Deze ongeliikheid, son1S indiv idu eel
en soms collectief, is nauwelijks terug te vinden in een formele benadering
van burgerrechten en · plichten. De blindheid voor versc hillen in uitgangspun ten en roerusting, in st revi ngc n en ma cht is int rinsiek aa ll deze benader ing.
Burgerschap is ee n concep t da t de sociale verho udin ge n van een individualiSTi sche IllJarschappii wee rspiegelt, en groepen en groepsvorming naar de
perikrie vcrwijs t.
Een weinig bedisc uss ieerde stelli ng in de litera tuur is dar burgers een vanzelfsp rekend o nd erdeel zijn van nati es. Doo r een dergelijke verbinding worden
belangrijke onde rlinge ve rsch iHen over het hoofd gezien. Zo heS t;lan er naties
in mind er o ntwikkeld e IJnden waar soc ia le rechren IlJuwelijks bestaan of
waar rechtsge lijkh eid ni et in a lle opzichten aanwezig is. Sterke r, in dictaturen zij n de elel11 cnraire burgerrechten beperkt rot het betJlen van belastingen
en zijn andere burgerrec hten als stemrec ht, vrijheid van meningslliting of veiligheidsrcchren vaak een farce. In deze nariestatcl1 zijn burgerrechten sterk
ingeperkr. De verbind ing russen burgerschap en natiestaar is dus l1 et te direct.
Dit nood zaa kt rot een di ffe rentia tie va n burgcrrec hten.
Eell ontwikkeld co ncepr vall burgersc hap kan nict worden verbonden aa n
een elke natiesraJt, maar alleen aan een democra ti sche Staat. De meest gangbare opvatting va n democratie is die va n volkswil, een omsc hrijving die
meestal een grOte mate van homogeni teit (cu ltureel, intellectueel, qua capaci tei ten) suggereert en eell afwezigheid van belangentegenstelling. O ndank s
aa nh o ud ende versc hill en ove r de definitie van democratie bestaa t er Consell -

vele varianten van rationele keuzetheorieën. Nog pregnanter IShet aanwezig In de economische
theorie waar het van oudshe\ als nutsmaxImaliserend individu figureert . Voor kfllieken, zie biJvoorbeeld EtzlQnl (1988) en Sen (1995).
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sus over het fe it dat a lleen sprak e ka n zij n va n democra tie ond er de rand voorwaarde van (rec hts gelijkheid; dat democ ratie participatief moet zijn,
8

)

du s dar burgers de gelegenheid moeten hebben o m heezi; te kiezen hetzij zich
ka ndidaat te stell en voor publieke fun cties; dat het ste lsel de hel e bevolking
d ie nt te vertege nwoordige n, dus representatief moe t zijn; en dar bes luitvo rming zo veel mogelijk in de o penbaa rh eid dient pl aa ts te vind en, dus na deli-

beratie. Yo un g (2.000) omschrijft democ ratie daarom als een sreJse l van rec htvaa rdige insluiting.
Dit streve n naar rec htvaardige insluiting, met als kenmerk en gelijkheid, participatie, representativiteit en deliberatie stuit even wel o p verschillende barri ères. Democrati eën verschi ll en onderling van elkaar, zeker wanneer het de
positj e va n mind erh eden betreft. In de ene democ rati e wo rdt de minderheid
in de politieke arena afge rekend op bijvoo rbee ld het aa ntal kiezers dat zij vertegenwoordigt, in de andere democratie tilt men zwa arder aan de bejegening
va n minderhed en. Daarna ast zijn de ke nmerken van de democra tie mede
afhank elijk van de eigenschappen va n de o m va nge nde sa menlev ing die leiden tor uitsluiting (into lera ntie, racisme, discriminati e, uitbuiting, gebrekkige
toega ng tot de kerninstüuties); en va n de mind erheden ze lf zoals soc iaal-econo mi sche ongelijkh eid, ge brek aan leid erscha p, d e wil of o nwil re del en in
een democ ratische cultuur.
Waar burge rsc hap ee n fo rmele gelijk vo rmig heid van indi viduen vero nderstelt, spree kt het begrip multiculturele samenl ev ing deze ass umptie tegen. Het
idee van ee n ' multicultureel burgersc ha p' lijkr een contradi cti o in termini s,
maa r o nmoge lijk is het ni et. In elk e sa menlev ing besta at er een verscheidenheid van opvattingen over de kernelemenren van burge rsc hap zoa ls gezag en
auto riteit, loyaliteit en verplichting, het publieke en het pri va te of hoe overheidsvoorzienin gen bedoeld zijn. Her idee va n burge rsc hap is du s geen cu\ tuurneurra le aangelegenheid: het is wa ardege laden en cultuurspecifiek.
Daarom is een eenvormige opvatting va n burgerschap onmogelijk in een mul ticulturele sa menlev ing. De betekenis die de wetgeve r toekent aan rechten en
pl ichten hoeft ni er te worden gedeeld door g roepen met ee n andere cultuur
o f subcu lruur.6
Andere kritieken gaa n even ee ns in o p de un ifo rmiteit va n het begrip burger-

6 De Ruijter ~1995) verwerpt het streven naar eenvormigheid en bepleit de compatibiliteit van praktijken. Het streven naar eenvormigheid voert naar een mode l dat gericht is op integratie of assimilatie. de compatibi liteit daarentegen vereist een ·coördinatiemodel' waarin culturele verschillen en
het omgaan met verschillen in overtuigingen niet worden veronachtzaamd. maar jUist georganiseeld
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schap. C rowl ey ( 199 4 ) bijvoorbeeld betoogt dat in verschillende politieke
strom in gen het begrip burgerschap wordt opgev:1t als een hundel rec hten die
wordt toebedeeld aan leden van een politieke gemee nsc hap. Zij delen het
ge loof dat de basis va n de politieke orde wordt gevormd door iets gemeensc happe lijks, ee n ee nh eid in de verscheidenheid, waaraan de diversiteit en
comp lexiteit va n de samenl ev ing onde rgesc hikt is. Maar leden van versc hil lend e culturele groepen nemen hun ond ersc heid end e kenmerken mee in de
openbare ruimte, zo betoogt Crowley, want dat is ee nmaa l de menselijk e aa rd.
Daarom is er geen rede n om burgerschap uniform te maken. Crow le y doet
de suggestie dat burgerschap partieel zou kunnen zijn, afha nk elijk van allerlei andere conditi es van de betrokkenen. Deze optie ope nt de mogelijkheid
om burgers eveneens partieel in of uit te sl uiten of hun die keuze te !aten.
Zo' n overweging maakt een einde aan het aa nhoud ende gezeur over sociale
insluiting dat soms grenst aa n cul turele opsluiti ng. Jui st in tra nsnati o naal perspectief biedt partia liteit de mogelijkheid om legitiem ve rbindin gen met een
'ac hterl and' Jan te gaan.
De opvatting van Soysal ( 1997,2000) s luit hi erop aa n. Zic h baserend op de
is lamiti sc he ge meenschappen in Europa wijst ze erop dat hun participatie en
express ie in deze democra ti eë n ni et meer natio naal beperkt zijn. Hun aansprake n hebben betrekki ng op zowel de nationale verworvenh eden a ls daarbuiten. Om de ve rsc hillen de nation;1l e en internationale vertogen met elk aar
te verbinden doen islamieten met succes een beroep op het repertoi re va n de
mensenrechten, inclusief het recht op een eigen identiteit in de openbnre ruimtes. Er ontstaan aldus nieuwe vormen va n gemeensc hapsvorm in g, participatie en so lidariteit. Dezc ontw ikkeling zo u de mogelij kh eid kunnen ope ne n
naar een mulriple sraatsb urgcrschnp. Dat leid t vo lgens Faist (2000) in een
aa ntal geva ll en tor duale nation aliteiten en dus het bezit van meer dan één
paspoort. Zo' n ontwikkeling zou de erk enning betekenen dat de natiesraar
niet meer het eni ge oriëntatiepunt is en dat burgerschap meerdere politieke
ankerpunten heeft. Het is het begin van een conceptu<1 liseri ng va n ee n burgersc hapssta tu s die is ontkoppeld van een bepaalde gemeensc hap en die tegelijk ertijd verbonden is mer meerdere gemeenschappen, dus va n een tranSI1;]tionaal burgerschap.

HET SURINAAMS TRANSNATIONALISME
In deze paragraaf illustreer ik de dimensies van burgerschap als formele status, als democratische praktijk en a ls id entiteit voor de Surinaamse bevolking
in Nederland. Het eerste vindt plaats aan de hand va n de export van uitkeringen, het tweedc aan de hand van de strijd voor mensenrechten en het derde
aan de hnnd van de culturele identiteit van Hind os tanen. Deze drie dimenRuhl!o Gowricharn De s pagaat YBn transnalionnl bl.lrg erschllp

sies worden geïnterpreteerd als onrluikende vor men van transnationaal bur-

gerschap.
WELVAARTSRECHTEN
De rechten en plichten reizen met de mobi ele burgers mee. Dat is bekend van
ambassadepersoneel of werknemers van grote ondernemingen die weliswaar
in vreemde landen werkzaam zijn, maar onder de Nederlandse belastingwetgeving of strafwetten va ll en. Ook degenen die pensioenen ontvangen en zich
elders hebben gevestigd behoren tot 'buitenlanders met welvaartsrechten ' .
Ni euw is dat steeds meer uitkeringsgerechtigden tot deze categorie zijn gaan
behoren. 1n Nederland zijn sommige (opgebouwde ) rechten zoa ls pensioenen
en de kinderbij slag nict afhankelijk van de plaats va n verblijf, terwijl dat wel
het geva l is voor wetten die een oriëntatie op de arbeidsmarkt impliceren. De
algemene bijstandswet is zo' n voo rbeeld. Die wet eist dat bijsrandontva ngers
beschikbaar zijn voo r de Nederlandse arbeidsmarkt, tenzi j er ontheffing is
ver leend. Dat is meestal het geval voor personen die geen kans maken op een
baan zoa ls chronisch zieken, verslaafden en ouderen. Z ij hebben ex pliciet of
impliciet vrijsrelling va n de sollicitarieplicht en mogen zich om die redenen,
meestal voor een afgebakende periode, elders vestige n in lande n waarmee

Nederland een verdrag heeft afgesloten. Ook heeft de Nederlandse overheid
in het recente verleden gerracht de remigratie re bevorderen door die groepen
een aantal rechten te laten behouden. Daardoor worden voorzieningen hier
ontlast (gezondheidszorg, onderwijs, woonruimte) en verplaatst naar het
ni euwe land van vestiging.
Voor Surinaamse remigranten is zo'n srap ni et in alle opzichten gunstig: de
medisc he zo rg in Suriname is meestal van la ger ni vea u, de co ntinuïtei t van
het onderwijs is ni et altijd gewaarborgd, de econom ische instabiliteit is groot
en so ms zij n de belangrijkste goederen nier ve rkrij gbaa r. Maar veel Surina-

mers, en ni et alleen van de eerste generatie, zo ud en voor korte of langere tijd
'even' rerug willen zijn.
Zoa ls gezegd zij n er pogingen geweest 0111 specifi eke ca tego ri eën zoa ls ouderen en drugsverslaafden naar Surina me re laten remi gre ren. Dat streven is
ondanks een bijkomende 'oprotpremie' geen succes geworden. Maa r het aa ntal ' uirzo nderingen ' nam toe, evenals her aantal ouderen dat in de rropen overwintert of da a r voor een langere periode WOOnt. Een gevo lg is dar er in Suriname steed s meer personen wonen met een uitkerin g. Daarbij gaat het niet
alleen om de eerder genoemde groepen als drugsve rslaafden, ouderen en chronisch zieken. Ook sta giaires en mensen die bijvoorbeeld een addirionele baa n
ve rvull en genie ten ee n uirk ering. Maar ove r het gehee l genomen is er geen
sp rak e van massale terugkeer. De ouderen, de groorste groep, zijn afhanke0 50
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medisc he zorg en medicijnen, en d(J(Jrvoor blijven zij liever in Neder-

la nd, '
Gemeten aan de leve nsstand(J ard in Nederbnd is een uitkering ee n minimaa l
bedrag, in Suriname is het naar lokale ll1a(Jtsta ven een meer dan riant inkomen. Zo is (begin 2 00 2) een s(J laris vall 4 00.000 Surinaa mse guldens een redelijk inko men, dat omgerekend ci rca tweehonderd euro vertegenwoo rdigt.
Tege nove r het riante inkomen staat dat de woonlasten vies kunn en tege nvallen, terwijl het sociale ve rkeer Illet vri enden en verw(J nten eve neens leidt tot
ext ra uitgave n. Da:l r komt bij dat de rem igra nt in Nederland ge wend is
geraakt aa n comfort en du s ee n hoger consumptien ivea u heeft. De uitkeringen uit Nederland ve rgrote n de sociale ongelijkheid, zeke r, maar kunnen tegelijkertijd leiden tot een afname va n de armoede. D::lt is vooral het geva l wanneer arme verwa nten daarvan mee profiteren (Menke '998 ).
Daarnaast moet worden gewezen op de effecten va n deze kapiraa lill1porr voo r
de n:ltiona le econo mie. Het leidt tor een grote r vol um e aan geld waa rdoor de
eco nomische kringloop op een hoge r niveau wo rdt onderh oud en en allerlei
afgeleide bed rij vighe id ontstaat. Deze multiplier-effec ten wo rden ve rster kt
doordat de sc haarste aan deviezen aldus vermi nde rr en mee r consumptie en
kapitaalgoederen kunnen wo rden geïmporteerd. Het gaat hi er om niet-geringe
bedrage n: erva n uitgaa nde d ~H de eerder ge noemde vijfentw inrig miljoen Ja n
uitkerin gen staat voo r [2.,5 miljoen Amerikaanse dollars, is dat bed ra g alleen
goed voo r circa vi jf procent van het nationaal inkomen van Suriname (Gowricham & Schustcr 2001.) .

DEMOCRATISCHE RECHTEN
Op 25 februari [980 pleegde een groep Surina:llllse militairen een staatsgreep.
Aanvankelijk leek her erop dat de co up ee n direc te react ie was op een CO I1 flict met de zittende rege ring. In de loop van de tijd werd ec hter duidelijk dat
deze ac tie was opgezet door eell hoge functioll<1fis van de Nederla ndse Mili taire Inlich tin ge ndienst om de opmars van linkse politieke parrijen ee n halt
roe te roepen (Van \Ves rerloo 1993 ). Maar het ti j keerde. Alle rlei links- narionallSC\sche polirieke groeperingen boden hun diensten aa n de nieuwe mac hthebbers aa n. Dankzij deze associatie en door de :tntikoloniale ta al van enkele
militairen werden de militairen geleidelijk aan in de linkerh oe k van het poli-

Oe anoere categOrieën zijn qua aanta l Ie vefWaarlozen. De grootste groep Surinamers die graag
voor kortere of lange tiJd naar Suriname zou wil len behoort tot de werkende bevolking Wat deze
groep verhindert om naar Suriname te gaan is het grote verschil in welvaart en de afname ~an
carnèremogeJljkheden In Suriname.

Ruben Gowrithllrn Oe I p.geel van " 'nsn.tion .. ' burgenchip

ti eke spectrum gezogen. Met als eindresu ltaat dat de staatsgreep we rd bestempeld als ee n revoluti e. In de eerste we ken na de sraatsgree p traden de militairen ha rd op tegen straatcriminelen die publiekeli jk werde n onderworpen aan
lijfstraffen en tege n va n corruptie verdac hte politici. Ook kondigden zij allerlei hervormingen aan. Geen wo nder dat de bevolking de mach tswisseling met
veel sy mpathie begroette.
In de periode '980-198 2 brokkelde de sympathie voor de militairen af en
nam de politieke polarisatie roe. De kabinenen wisselden in snel tempo van
sa menstelling, een belangrijke indicaror voor de politieke instabiliteit, terwijl
er ook over de te volgen ontwikkelingskoers gee n eenstemmigheid was. In dit
klimaat va n relatieve hulpeloosheid verminderde het draagvlak. De lijfstraffen namen af in populariteit, ook al omdar de kl oof tussen ve rgrijp en de vaak
vernedere nde straffen roenam. Belangrijker was de steeds grotere willekeur
van het militaire optreden. Polirici werd en gedetinee rd, ambtenaren op non accief gesteld of ontslage n, niet-sympathisanten verdac ht ge maakt en zelfs
militairen we rden geïntimideerd of kwame n in ve rd achte omstandigheden re
overlijden. Deze ontwikkelingen leidden tot een aanzwe llende kritiek op de
mac hthebbers va n advoca ten, juristen, va kbondsleiders, journalisten ) ondernemers - veelal mensen uit de Surinaa mse midde nklasse. Het regime kwam
politiek en moreel in het defensief en schreef veel misl ukkinge n toe aan de
machin:1ti es va n het buitenland, met n:1me de Verenigde Sta ten en Nederla nd
die nauwe banden zouden onderhouden met de binnen landse oppositi e. Aan
deze oppositie werd gewelddadig een einde gemaakt door vijftien va n de cri tici in december 1982 te vermoorden.
Voor Surin ame was dit een dramatische onrwikkeling. Nooi t tevo ren, en ook
niet daarna, werden elementaire burgerrec hten zo gesc honden. De Nederlandse politieke elite meende een da ad te moeten stellen en schortte de ontwikkelingssamenwerking op, zonder ove rigens re specificeren onder we lke
voo rwaarden de sa menwerking hervat zou worden. De enige cis die zij kort
daarna stelde, was het 'herstel va n de (pa rl emenraire) democratie' die overige ns twee jaa r ee rder al ter ziele was gegaa n. Zoa ls in elke door militaire
repressie ge teisterde samenleving ontstond er in Suri name ee n kli maat va n
inrimidatie en angst (Koonings & Kruijt [999). Een deel van de middenklasse
vluchtte naar het ve rtro uwde en vei lige Nede rl and waa r fam ilie, vrienden en
kennissen woonden. Van daaruit werd de strijd aangebonde n regen de militaire dictatuur.
Ondertussen raa kten de Surinaa mse mac htheb bers jJl grote eco nomische problemen. Aa n het begin van de jaren tachtig was de markt voor bauxiet - veruit het bela ngrijkste exportproduct van Surina me - ingestort. Daar kwam de ./
opschorting vall de ontwikkelings hu lp uit Nederland nog bij. De voor een
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derdewereldland ruime deviezenvoorraad slonk ziend erogen. De financiering
van de import werd een prohleem. Dat leidde rot astronomische prijsstij gin·
gen e l1 een al even desastreuze val va n de Surina:ullse gulden. Hulp uit her
buiten land was niet besc hikbaar. Het Internationa al Monetair Fonds stelde
voorwaarden, maar Surin ame was (toen) niet bereid di e in te willigen. Het
vertrouwen van het buitenland raakte op.
Her is in dir klimaat van schaarsre aan deviezen en importgoederen dar de
Surina3!llse militaire 11l3chrhebbers zich inlieten l11et de drugsh3lldel. Hoe dir
proces V;ll1 hetrokkenheid precies plaatsvond, is ee n gesc hiedenis di e nog
geschreven 1110et worden. Maar alras werd duide lijk dat dc verloedering van
het land niet alleen economisch, maar ook poli ri ek en moreel was. Op drie
fromen tekende zich een srrijd af tegen de militaire machthebbers: voor het
herstel va n de democratie, voor het herstel van de mense nrechten met als eind·
doel de berechting van degenen die betrokken wnren geweest bij dc moorden
in 198 2, en tegen de drugshandel. Op nl deze drie fronren fungeerde de toenmalige miliraire leider Desi BOllterse als vijandelijk boegbeeld. De stri jd tegen
hem werd niet door éé n partij gevoerd. Ruwweg kan men stellen dat het her·
stel van de parlementaire democratie vooral werd geëist door de Nederlandse
rege ring. Het herstel van de mensenrechten en berechting van de daders van
de deccl11bcrmoordt.'n wordt vooral aangevoerd door uitgeweken verwanten
v~1T1 de slachroffers, terwijl in de strijd tegen de drugs(rimillalireit zowel de
anri· Boutersc·groep al s de Nederlandse justitie prominent zijn.
Aanvankelijk nnmell nationa listische Surinamers aan beide zijden vnn de oce·
nan het regime in Paramaribo in besc herming. Gaandeweg ver:1nderde deze
situarie. Steeds meer werd men zich ervan bewusr dat er iets besto nd als mondianl bewaakte mensenrechten en dat ook Suriname rot de gebieden behoorde
waar deze rechten werden geschonden. Dat werd versrerkt door het co nflicr
tussen de mi litaire l11achthebbers en de bewoners in het bil1nenland, de zoge·
noemde binnenlandse oorlog. De confrontatie met de vele doden en de angst
voor escalatie maa kten duidelijk dar de sc hending van mensenrechten '0111 de
hoek' plaatsvo nd. De ern st vall deze si tuatie kwnm onder andere tor uitdruk·
king in rapporten van inlichtingendiensten en in verklaringen V:'lll Immal1
righls walchers, Amncsty Inrernationnl, juristen in Surinnme en daarbuiten,
V~lI1 individuele perso nen en onderzoeksjournalisten. Ook al liet de kW:.llircit
van het bewijsmaterianl vaak te wensen over, in Suriname kon men dit aan·
houdende informariebombardement niet meer nege ren.
De kanalen waarlangs deze kennis en inzichren Suriname bereikten, waren
velerlei. Een van de belangrijkste wns de Nederlandse pers die ook in Suriname wordt ontvangen en waarvnn bepaalde artikelen worden overgenomen

in Surinaamse kronren. Met name het NRC-Halldelsblad, dat longe tijd de
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neigin g had om Su riname te reduceren tot Bourerse, was te vi nden in de front-

linie van niet altijd betrou wbare berichtgeving over de voo rm al ige kolonie.
Een tweede belangrijke kanaal van beïn vloeding was informeel. Dat bestond
uit de vele co ntacten di e Surinamers in Nederl and onderhoud en met verwante n, vri enden en kennissen in Suriname. Surinaamse politici, journalisten,
juristen en andere beroepsgroepen konden in gesprekken met hun co ll ega '5
in Suriname de hot issues ni et vermijden. Dat gold ook voor de Surinamers
in Nederl and di e streefden naa r de berechting van de daders va n de moorden
in 19 82. Vi a pers en andere acties zorgden zij ervoor dat de kwestie Bouterse

of de decem berrn oorden in de aa ndac ht bleef en dat die ontva ngen werd in
Suriname. Al deze vo rmen van transnatio nale beïnvloeding wonnen aan effectiviteit door de verbeterde com muni catiemogelijkheden via internet.
De vera ndering in rechtsnormen in de tweede helft va n de jaren tac hti g en de
jaren negentig stond overigens nier op zichzelf. Het waren de decennia waarin
m assa moorden in de wereld toenemende afschuw opriepen en her belang van
de mensenrec hten steeds meer werd benadrukr. Zo kon het gebe uren dat de
voorma li ge Chileense dictator Pinochet in Londen werd gearrestee rd, rer\vijl
zijn bloedige bew ind niet zond er de actieve ste un van westerse lan den mogelijk was geweest. Dat gel dt mutatis mutandis voor d e Argentijn se dictatuur
waarvan George Zorregui eta onderdeel was. De ophef die daaro ver omstond
naa r aanleiding van het huwelijk tussen zijn dochter en de Nede rlandse kroonprins gaat volkom en voorbij aa n het feit dat ook het Argentijnse regime door
westerse land en met leningen, wapenleveranties en militaire adviseurs werd
gesteund. De verandering in het mo ndia le rec htsbewustzijn resulteerde in de
insta ll atie van all erl ei al dan niet internationale gerechtshoven of in wetsaa npass ingen die sc henders va n misdaden moesten berechten, zonder over igens
hun westerse 'o pdrachtgeve rs ' er bij te betrekken. In het ki elzog van deze
wereldwijde ontwikkelingen was het mogelijk o m Bourerse voo r Nederland se
gerec htshoven re dagen.
Anno

2003

de balans opmakend van de strijd op de drie genoemde fromen:

de strijd voor het herstel van de parlementaire democra ti e is gewonnen. De
militairen bliezen in 1987 form ee l de afto cht nadat was ge bleken dat zij het
land ni et mee r uit het slo p konden ha len en zij steeds meer moe ite hadden
hun regeermacht re legitimeren. Deze stap opende de mogelijkh eid om nieuwe
betrekkingen met Nederland aa n te gaan en de ontwikkelingssa menwerkin g
te herva tten. De burgerregeringen di e da arna her land bestuurden verr ichten
hun werkzaamheden lan ge tijd nog in de schad uw van de militaire macht,
maar die dreigi ng verd ween gaan deweg.
In 2000 werd Bouterse door een Nederla ndse rechtba nk veroordee ld tor elf
jaar gevangenisstraf voor zijn aa ndeel in de handel van drugs. Dat klinkt spec~
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raculairdcr dan het is. Her Openbaar Ministerie had na ee n jarenbng dur end
en zeer kosrbaar onderzoek we l zestien ::13nkbchren o pgevoe rd. Afgaande op
de persberichten sto nd in de Nederlandse publieke opi nie de sc huld v•.1n BOtlterse lan g voor d c afronding van her onderzoek vasr. Her was daaro m een
grore morele klap voor veel Nederland ers dat de rechtbank slecllts ee n va n
de zestien aank lachten bewezen verklaa rde. Hoewel deze kwestie nog ni er is
afgerond - cr is hoger beroep aangetekend - en de eigendunk va n het Nederlandse justitiële ap paraat een gevoelige klap heefr gekregen, is de uiteind elijke overwinning voor Nederbnd. Tegen Bourerse was al ee rder een interna rionanl a rrestatiebevel uitgeva ardigd waardoor zijn beweg ingsv rijh ei d ernstig
werd beknor. Door deze veroordeling zijn de beper kin ge n aangeschroefd en
neemt de rol va n Bouterse in de binnenl andse politiek va n Surin ame af.
Op her rerrei n v<l n de mense nrec hten is de srrij d nog onbeslist. Een poging
van ee n g roe p Surinam ers om BOllterse in Nederl a nd te la ren terechtstaan
voo r de deccmhermoorden, is niet gehonoreerd door de Hoge Raad. Daa renregen is in Surin ame het o nde rzoek naar de decembermoorden va n sraf{
gegaan. Her justit ieel apparaa r in Surin a me is evenwe l zW:1k en hoewel her
steun krijgt uit Nederland , is het ei nd e van de ontwikkeling nier in zicht.

CULTURElE IDENTITEIT
In 1863 werd de sla ve rnij in Suriname afgesc haft. De slavc n werden verplichr
nog ri en jaar re werken o p de veelal noo dliid end e planragcs o md at dc kolonial e besruurd ers en de plJmers b:1ng waren dar zij de plnntnges ma ssaa l zo uden vcrliltCll . Schaarste aan arbeidskrachren zo u desasrreus zij n voor de planra gesecror. Daa ro m gi ng het ko lonial e bes tuu r o p zoek naar ve rvange nd
werkvolk. Zo ge beurde het dat va n 18 73 rot aan de Eerste Wereldoorlog CO I1 rracrarbeiders uit het voo rmalige Brits- Indi ë (her huidige India en Pak ista n )
werden geworven. De immigra ti e was ec hter nier alleen bedoeld om het werkvolk te vermeerderen, het was ook de bedoel ing her land te herhevo lken. Daa rtoe werd v('st igi ng in de ko lon ie aantrekkelijk gemaak t door de co ntracr~lT1 ten een perceel en ee n bedrag va n honderd guld en aan re bieden wanneer zij
zic h blijvend zo uden vest ige n in de kolonie. Tweederde va n de ruim
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aangevoerde co ntracra nten vestigde zich zodoende in Suriname.
In tegenstelling tot wat in Surinaams-Hindosraanse kring wordt gedac ht,
vo rrnd en de a:1ngevoerde co ntraetanren bepa<l ld gee n hom oge ne groep. Z ij
wrlren afko msti g uit versch ill end e regio 's, waren

V:l n

verschillende ka sren,

beleden versc hill end e god sdi ensten, spraken ni et altijd deze lfd e t;lal en versc hilden onderling oo k in zeden en gewoonten (De Kl erk 1953). Her onderlinge contact werd nog moeilijker doo rdat de plantages vaak ver va n elk aa r
ve rw ijd erd lage n. Dat go ld uireraard ook voor de pe rcel en waarop zij zich
Rubell GovvfICll arll D, Iplglll Yin Irln l nllionnl burllençhlp

mochten vestigen en die om econom ische redenen in de buurt van de plantages werden uitgegeven. Zeker in de kleine vijftig jaar die de immigratie in
beslag nam, wa ren transport en communica ti e moeizame aangelegenheden.
Zo was een reis van de stad Paramaribo naar het uiterst westel ijk gelegen district Nickerie alleen per boot mogelijk en duurde drie dagen (Snellen 1933).
Ook in de periode tussen de wereldoorlogen was de onde rl inge verbinding
tussen de kleine verspreide groepen Hindostanen spaa rzaam. Van een Hin dostaanse gemeensc hap was nau wel ij ks sprake.
Dat ve randerde pas na de Tweede Wereldoorlog. Om het roeneme nde Indonesische nationalisme aan het begin va n de oorlog de wind uit de ze ilen te
nemen, had koningin WiJhe/mina de koloniën zelfbestuur in het vooruitzicht
geste ld . Dat leidde in Suriname tot de invoering van het parlementaire stelsel en de oprichtin g va n politieke partijen. Die partijvorming vond plaats op
basis van godsdienst en raciale of culturele afkomst (Dew '978 ). In dit proces van politieke organ isatie werden Hindostanen (en dit gold ook voor andere
groepen) gemobi lisee rd om te stemmen op de Hindostaanse politieke partij.
Daarroe werd gebruikgemaakt van moderne transporcmiddelen, radio en
kranten, en vooral va n vrij wi ll igers die de districten afreisden om de politieke
boodschap te verkondigen. De groepsgrenzen werden aldus afgebakend. Hindostanen leerden zichzelf te definiëren als een groep met aparte kenmerken
die een eenheid moesten vormen. Daarmee onderscheidde n zij zich (idea liter)
van de andere culturele groepen in Suriname, met namc van de creoolse groep.
Parallel aan deze ontwikkeling naar een politieke gemee nschapsvo rming vond
ook een culturele gerneenschapsvorming plaats. AI aan het einde van de negentiende eeuw werd er in de districten hindi~onderwijs verzorgd dat later werd
verschaft, maar op particuliere basis werd voortgezet. Eind jaren twintig,
begin jarcn dertig tichtten Hindoes en moslims hun religieuze koepelorganisaties op. Of het bereik van deze activiteiten groot was, is vanwege de gebrekkige transport- en co mmunicatiemogelijkheden twijfelachtig. Ook hier vormt
de Tweede Wereldoorlog een breuk met de voorgaande periode. In het kielzog van de politieke zelfstandigheid werden de overigens nooit afwezige banden met India aangehaald. Tegelijkertijd nam de religieuze organisatiegraad
van de Hindostanc n lokaal en nationaal toe, zowel van de Hindoes als van

de moslims. Deze organisaties vo rm en nog steeds een belangrijke pijler van
de partijpolitiek van Hind ostanen. De cultu rele gemeenschapsvorming resulteerde ve rd er in de oprichting van eigen scholen, radiostations, tempels en
moskeeën, bioscopen, allerlei soc iaal-c ulturele ve renigingen, Hindostaanse
tehuizen voor oude ren, televisiestations.

Naast deze interne factoren waren er twee externe grootheden die bijdroegen aan de vorming va n een Hindostaanse identiteit. De eerste bestond uit de
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activiteiten va n het Indiase consu laat in Paramaribo. Deze instantie speelde
nier alleen een bemiddelende rol in her contacr mer India, maar was ook actief
in de verbreiding van de Indiase cultuu r. Mer zijn steun was het mogelijk o m
lessen re vol ge n in kb ssieke dans, zang, tabb en Hindi . Her consulaar vervulde aldus de functie va n ee n culrureel centrum of beoogde een ori ëntatiepunt re zijn in her culturele le ve n van Hindos ranen in Suri n ~lIne.
De tweede extern e ontwikkeling besrond uit de invloed va n de wereldwijd
geco nsum ee rd e commerci ële Indiase films, beter bekend als de Bo ll ywoodfilm s. Het bekijken van deze films wa s voor Surinaamse Hindostanen niet
allee n rec rea tie, maa r leidde ook rot identificatie en imitatie. Zoals Amerikaa nse film s ee n advenenrie zijn van de American wa y of li fe, zo zijn ook de
Bollywoodfiln1s een advertentie van 'de' Hindostaa nsc cultuur. Onderscheidende kenmerken in man-vrouw-rollen , gezagsverho udin ge n, omgangsvormen, her gezinsleven, riruelen en ook rel igieuze mythes worden via deze fi lms
wereldwijd uitgedragen. Bollywoodfilms hebben bi j Surinaamse Hindosranen het besef levend gehoud en dat zij behoren ror een apart vo lk , ond erdeel
zijn van een grore re beschaving en dat hun cultuur niet bepe rkt is ror een bnd.
De iden rirei rsmedende functie va ll de Boll ywoodindusrrie is va n niet te onderscharre n betekenis.
De groepsidentitei t va n Hindostanen so rtee rr ook haar effecten in Nederbnd.
Momenteel besc hikt de Hindostaallse gemeenschap in Nederland over eigen
scholen, rempels en moskeeën, een tel evisieo mroep, radi ostations, tijdsc hrifreil, rehui zen voor oud eren, zelfs een medefinancieringso rg:lIlÎsa ri e voo r projecren in ontwikkelingslanden. Ook de leefc ulruur - compleer mer de Bollywood-videofi lms en -dvd-film s in huis - is in Nede rl and zo vee l mogelijk
gereprodu ceerd (Gow ridl art1 Loo Lo.1 ).
In dri e opzichten verschi lt de ontwikkeli ngsgang in Nederland va n die in Suriname. De politieke concurrentie met andere groepen in Suriname is hie r weggeva llen. Hindosraan -zijn, is in Nederl and ee n culturele kwestie en nier mee r
een politieke. De rweede ontwikkeling sra ar in het ve rl engde hierva n: da nkzij de roegenomen welvaa rr, de snelle communicatie via inrernet en de behoefte
om zich in Nederl and als apa rte culrurele groep te blijve n onderscheiden, is
het CQlltact met India aangehaald. Sreeds meer Hindostanen reizen naar het
land vall de voo rouders om de eigen roots re vi nden, reizen die daarnaas r
vank het karakter he bben va n een pelgrimage, roerisme of ee n com binatie
Vi.l11 deze motieven . Dankzij een bloeiende reisindustri e en vanui r het besef
onderd eel te zi jn van ee n diasporagemeenschap nemen de reizen naar Engeland, Mauririus, Singa pore en Balie ook roe.
De derde ontwikkeling berreft de jongere ge nera ti e Hindostanen in Nederland. Zij raak t los van Suriname, assi milee rt ten dele mer de Nede rl andse cul-

tuur en ve rbindt zich tegelijkertijd met de Bollywoodcultuur, zowel mer die
uit India als met de Britse varia nt. Een bezoek vanuit Nederland naar London of Birmingham, zeker naar aanleiding van shows van bezoekende indiase
film sterren, is thans niet ongewoon. De rransnationalisering zet zich vanuit
Nederland niet allee n ve rsneld voort, maar neemt ook nieuwe vor men aan.

TRANSNATIONALE ARMOEDE
Suriname rs in Nederland hebben regelmatig een deel van hun inkomen ter
besc hikking gesteld aan hun verwanten in Surin:1me. Dat gesc hiedde door de
overmaking van geld via banken en wisselkamoren, door het verzenden van
postpakkerren met 'hulpgoederen' en door zelf goede ren mee te nemen bij
een bezoek aan Suriname. De hiermee gem oei de bedragen zijn gigantisch. In
de jaren negentig bedroeg het totaal van de geldoverm aki ngen, de postpakketten en de bestedingen van de Surinaamse 'toeristen' in Suriname gemiddeld 28% va n het nationaa l inkomen van Suri name (Gowricharn & Schuster 200 I ). Deze overdracht van geld en goederen maakt duidelijk dat de
Surinaamse gemeenschap in Nede rland zich in aanzienlijke mate identificeert
met, loyaa l is aan, en ve rweven is met de bevolking in Suriname.
Dit hulpgedrag is ook terug te vinden bij de Surinamers in Nederland die afhankelijk zijn van een bijstandsinkomen . Door de steun die zij ve rl enen aa n hun
verwan ten wordt hun precaire financiële positie aa ngeras t. Een van de gevolgen die zich daarbij voo rdoet is dar zij met hun karige inkomen niet rondkomen en &1ardoor schulden opbouwen. De com binarie van een bijstandsinkomen en de opbouw van sreeds grorer wordende schulden is in Nederland
voldoende aanleiding om te spreken va n 'moderne armen'. Deze armen komen
in de meeste gevallen in aanmerk ing voor hulp van overheidszijde, met name
voor schuldsanering. Maar daarbij wordt we l verlangd dat zij hun huishouden rationeel, lees: conform Nederl andse maatstaven, beheren.
In een disc ussie over deze kwestie is betoogd dat de ' transnationale uitgaven'
cuitu//rspecifieke uitgaven zijn .8 Maar leden van de Tweede Kamer die ve rantwoo rdelijk zijn voor de sociale zekerheid wi lden niets van een dergelijk
sta ndpunt weten. De bijsrand is nier bedoeld voor famil iehu lp, zo benadrukten zij. Familiehulp va ir onder cultuurspecifieke uitgaven, terwijl de bijstand
'universele' normen hanteert. Daarmee ontkenden deze parlementariërs dat
'de Nederlandse leefstij l' ook culrullrspecifiek is en dat die in een aa ntal opzichten ofwijkt VJn de leefstijl van allochtonen. Ook de mogelijkheid om de bij zo ndere bijsrand, een financiële voorziening bedoeld om bijzondere uitgaven

B Zie de gedachtewisseling in het Weekblad Contrast 2000. nr. 28 en volgende.
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van huishoudens te dekken, voor Surinaamse huishoudens met schu lden aan
te wenden wezen zij af. Dit is een opmerk elijk rigide opstelling want Nederlandse huishoudens met honden bijvoorbeeld, die eveneens leiden tot een cu 1ruurspecifieke ui tgaven post, komen wel in aanmerking voor de bijzondere
bijstand.
De ontkenning van het culruurspecifieke karakter betekent een inperking van
de wensen van hier wonende allochrone burgers. De burgerrechten van allochtonen zijn ontleend aan die va n de aurochtone bevolking en bieden daardoor
geen ruimte voor transnationale loyaliteiten en dito uitgaven. Ergo, de bijsta ndsui tk ering is opgebouwd uit componenten als uitgaven voor huur, kle ding, voeding en dergelijke, maar omdat allochtone huishoudens afwijken in
bijvoorbeeld gezinsgrootte, eetgewoonten, fami lieverkeer is de uitkering vaak
niet toereikend. Hun behoeften en verla ngens komen niet tot uitdrukking in
de wet- en regelgeving en staan dus op gespannen voet met de beginselen van
de democratie en het daaraan verbonden burgerschap. De simpele ontkenning dat de uitgaven ten behoeve van verwanten in Suriname evena ls die
aurochtone Nederlanders culruurspecifiek zijn illustreert dat de welvaartstaat
geen transnationalise ring roelaat.

CONCLUSIES
Transnationalisering van burgerschap veronderstelt een ontkoppeling van
rechten en plichten van territorium en daarmee een overstijgen van de nariestaat. Het gehalte van her burgerschap is niet afhankelijk van de natiestaat
maar van het democratisch niveau van de desbetreffende natiestaat. Welvaartsrechten, een democratische cultuur of een culturele identiteit kunnen
alleen geëffec tu eerd worden wanneer die in minimaal twee landen bestaansrecht hebben. Zo kan er geen wereldwijde consens us bestaan over de mensenrechten als er niet vo ldoende naties zi jn die dezelfde conceptie delen en
onderschrijven, Naarmate de democratische cultuur zic h meer ats een universele cultuur positioneert, is het te verwachten dat de burgerschappen steeds
minder verankerd zullen worden in individuele natiestaten. Dat is vooral te
merken aan de verbreiding van de mensenrechten, waarbij ook gedac ht moer
worden aan rec hten van kinderen en vrouwen.
In het transnationale domein leidt dat niet alleen tor een uitbreiding van rech ten en plichten van burgers, maar ook van de staat. De zorg voor de welvaart
van Nederlandse burgers bijvoorbeeld is niet meer beperkt tot ingezetenen
van Nederland maar leidt ook tot bemoeienis in andere landen. Aldus breidt
de werkingssfeer van de Nederlandse staat zich uit. In deze uitbreiding van
de buitenlandse politiek kunnen gemakkel ij k aanvaringen optreden, zowel
met de eigen burgers (minderheden) als mer de landen waarmee men te maken
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krijgt. Met andere woorden: transnationale burgerschappen kunnen een bron
van politieke spann in gen zijn.
Deze ontwikkelingen zijn niet vrij van tegenstrijdigheden. In het geval van de
transnationalisering van de welvaarrsrechten zien we dat die op beperkte
sc haal plaatsvinden. Dat geldt met name voor de export van uitkeringen, al
zijn die beperkt tot bijzondere groepen. Grenzen worden ook geste ld in de
sfeer van 'transnationa le uitgaven' van hier gevestigde burgers die niet rot de
leg itieme kosten van levensonderhoud worden gerekend. Voor deze groepe n
geldt dat hun democratisch butgersc hap vooral bestaat uit plichten opgelegd
door de bijstandswet en minder uit het grondwettelijke recht op een levensbeschouwing. Hoewe l de tran sna ti ona li ser ing aanwijsbaar is, is zi j ev id ent
beperkt. Andere welvaartsrechten zoals arbeid worden evenee ns afgeschermd
tegen immi granten of gerese rveerd voor eigen burgers. Opva llend IS dat het
vooral welvaartsrechten zijn (a rbeidsinkomsten en uitkeringen) die beschermd
worden door nati onale state n en minder vanzelfsprekend gezien worden als
o nderdeel van transnationale burgerschappen.
Ook op het terrein van de politieke identificatie en loya liteiten is er sprake
van een hybriditeit. Het vraagstuk van de mensenrechten in Suriname is door
Nederland waar moge lijk constant geage ndee rd. Deze alertheid ten aanzie n
va n de verwikke lingen in Suriname is niet a ll een te begrijpen uit de aanhoudende lobby van de Surinaamse middenklasse in Nederland. Want ook de
Molukse en ' pro-Arabisc he' bevolking hebben hun zorgen kenbaar gemaakt,
maar nauwelijks gehoor gekregen. Deze differentiële doofheid komt ook rot
uitdrukking in de publieke discussies: voor onsmakelij kh eden die worden
geassoc ieerd met Bouterse is er onevenred ig veel aandacht geweest, voor die
waarbij Nederland en ande re bevriende staten zijn betrokken kijkt men bij
voorkeur de andere kant op.
Anders dan de gestrande welvaarrsrechten en de minimale vertegenwoordiging in de buitenlandse politiek (om niet te zeggen dat die vertegenwoordigin g afwez ig is) zijn culturele id enriteiren vaak wel verenigbaar geb leken met
het burgerschap van de democratische staten. De formulering is met opzet
gereserveerd. De Hindostaa nse identiteit bij voo rbee ld staat de ve rvulling van
enige burgerplicht niet in de weg en cl aim t alleen een burgerrecht op het niveau
van de leefcultu ur. Haa r betrekkelijk makkelijke inpassing in Nederland is
mede mogelijk geweest dankzij de politieke cul tuur die is overgeë rfd va n de
zu ilenmaatschappij. Aan deze cu ltuur ontlenen groepen het recht op een eige n
levensbeschouwing en de daarbij behorende voorzieningen. Dankzij deze politieke cultuur werden reli gieuze groepen dezelfde rec hten gegund. H oewel de
vestigi ng van eigen voorziening door cu lturele minderheden niet altijd van
harte is toegejuicht~ en dit geldt vooral voor islamitische scholen, werden deze
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voorzieningen op levensbeschouwelijke grondslag morrend en mokkend toegestaan.
Pogingen om de manifeste invloed van re ligieuze culturen terug te dringen tot
de particuli ere sfeer concenrreren zich op de islamieten. De afgelopen jaren
hebben groepsidenti teiten echter de status gekregen van ee n universeelmcnse nrecht. Dat maakt het moeilijker om religieuze minderheden te marginali se ren. Maar het meest opvallend e in dit proces van institutionalise ring van
culturele identiteiten in de openbare ruimte is dat cr ee n ve rsc hil is in bejegenin g van de religieuze minderheden. Hindoes bijvoorbeeld hebben het aanmerkelijk makkelijker gehad hun voorzieningen te vestigen, terwijl islamieten dit grondwettelijk gewaarborgde recht voortdurend moes ten bevechten.
De discrepanties in de transl1ationalise ring van welvaartsrechren, de mensenrechten en de culturele identiteiten geven de twee gezichten van de ontvangende westerse landen weer. Voor culturele minderheden vormen zij de januskop van de westerse democratie ten voete n uit.
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Peggy Pl et & Okke ten Hove

Magdalena Geurig, Elisa Christina
Weefsel en Ketty Bekoorlijk;
Gender aspecten in Creools-Surinaamse
fami Iienamen

n 18 35 werd de slavin Fann y gcmanum itreerd .' Z ij kreeg toen de

I

veelzeggende achternaam ' Eerbaar'. Over Fann y is verder weinig

bekend , beha lve dat zij pas ja ren na haa r ma numissie haa r eerste

kind kreeg. Of Fann y werkelijk een ee rbare vrouw was, die bewust haar zwan-

gerscha p heeft uitgesteld rot na haa r vrijlating zullen we nooit te weren komen.
Het o ntsta an van Surinaamse achternamen is de afge lopen decennia bestudee rd en gecategoriseerd door Oudsc hans Dentz ( ' 94 ' I, Dierick (19851 en
Van Stipriaan (1990). Da n kzij deze onderzoeken is meer bekend geworden
ove r de herkomst van, soms opmerkelijke, Surinaamse familienamen die aan
voormalig slaven en slavinnen zijn toegekend . Opvallend aan deze publica -

ties is da t nauwelijks wordt stilgestaan bij de rol die gender speelde in de
naamgeving van ex-s laven. Ten Hove & Dragtenstein (1997: 9) constateren
wel dat er mee r vrouwen dan mannen werden gemanumitteerd en nemen de
verklaring van de Amerikaanse hisror icus Patterson omtrent dit versc hijnsel
over. Jammer genoeg gaan de aureurs verder niet in o p het feit dat manumissie voor veel vrouwen niet betekende dat er een einde kwam aan de ongelijke
machtsverhouding tussen hen en hun vrijlaters en dar deze onge lijkh eid en
afhankelijkheid bijvoorbeeld rot uitdrukking kwam in de naamgeving. Va n
Sripriaan ( 1990) staat wel sti l bij sekse en de roekenning van voornamen van

Wij zijn bij het schrijven van dit artikel geholpen door John Sang Ajang. Alex van GaaIen en
AnoLJshka Boet Hiervoor onze dank. In de tekst is sprake van gemanumitteerden en geëmarci·
peerden. Manumissie is individuele vrijlatjng ten tijde van de slavernij en Emancipatie is de
afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863.

050 Tild$çhlilt voor SUlinamistiek 100l.2

slaven m<1ar doet dit vervolgens niet
voor achternamen.
In Suriname kwamen er ee n aantal
seksegebond en namen voor. Na men
die venvij zen naaf een vrouwelijk
beroe p of eigensc hap en die dus
all ee n aan vro uwen werden toegekend . Dit artikel bekijkt de naamgeving in Suri nam e va nuit een genderperspectief. Er za l gekeken worden
welke rol ge nder speelde bij de na amgevi ng en hoe als gevo lg daarvan
seksegebond en achternamen ontsronden. 2 De bronnen di e hier gebruikt
worden zijn het boek ' M anumi ssies
in Suriname, 1831-r863,3 het Emancipa ti ereg ister va n T8 63 en de Alge me ne Reke nkamer 1814- 1951,
hi erin bevinden zich de borderellen
met da arop slavengegeve ns uit 1862.
Het tweed e ged ee lte van dit ar tik el

Creoolse vrouw naar Borret (foto KITLV, nummer 37

zal ingaan o p de relatie gender, naa m-

A 2111

gevi ng en identiteit. 4

NAAMGEVING IN EUROPA
Zi jn se ksegebon den achternamen een typisc h Surinaams fenomeen of kw amen ze ook elders voor? Eheling (1993) maakt in zijn studie naa r Nederlandse
namen onderscheid in:

-

afstaJ1l11/ingsl1amen, Het kenmerk va n afstammingsnamen is de toevoegi ng va n het ac htervoegse l zoon of dochter aan de meestal mannelijke
voo rna am, bijvoorbeeld Jan szoon of Simonsdochter;

herkomstnamelI. Hi erond er vallen toponie men, bijvoorbeeld namen als
(va n ) Almelo, Betuwe of inwoners va n een provincie of gebied bijvoorbeeld De Vries, Dremh en Vlaming;
2 De definitie van gender die hier wordt gehandhaafd is oIJelgenomen van Jaan Scatt die ste lt dat
gender refereert aan symbolen en dichotomieën, aan sociale instituties en aan identiteit van
mensen (Scot! 1986).
3 Hierna 'het manumissieboek' genoemd.
4 Een publicatie over naamgeving en identiteit is in voorbereiding.
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adresllamen. Bijvoorbeeld boerderijnamen: Vogelensanc, Koe/rhal, Wren-

hamme of eell bepaald huis waarnaar mensen zijn vernoemd: Westerhuijs,
van den Klooster;
beroepsIlamen. Zoals de naam al aangeeft, waren beroepsnamen gerela-

teerd aan her beroep van de naamdrager. Volgens Ebeling (1993) waren
beroepsnamen altijd mannelijk. Een zelfde opvatting vinden we bij Winkier (1885) die wel opme rkt dar vrouwelijke toenamen hebben bestaan.
Dit zijn nog geen familienamen maar een soort ollderscheidingsnamen,
die nooit zijn geëvol ueerd tot achternamen C.q. familienamen. Als voorbeelden noemt hij onder ande re Alijt Weefster en Acehr Baeekster. Volgens hem is het logisc h dat een naam als Weefster geen geslachtsnaam

werd, omdat mannelijke nazaten in dat geval met een vrouwelijke, dus
tegenstrijdige achternaam opgezadeld zouden worden, bijvoorbeeld Willem Weefster. De auteur vermeldt enkele vrouwelijke geslachtsnamen, bijvoorbeeld de namen Sangster en Webster, maar zijn verklaring hiervoor
is dat deze namen niet vrouwelijk zijn, maar afkomstig zijn van het Engelse
Songster en Websterj en
eigenschapsnamen. Deze namen verwijzen meestal naar een karaktertrek
of uiterlijk van de betreffende persoon. In Ebelings werk komen Nederlandse namen voor als: Vondeling, Knap (pe), Vrolijk, Verheugd, Deftig,
Rustige, Schoonheyt, Kloek en Helder.
Er bestaan parallellen tussen familienamen in Nederland en Suriname. Dit
betekent echter niet dat de naamgeving in Suriname alleen vo lgens Nederlands gebruik geschiedde. ln de meeste cu lturen is en was het gebruikeli jk dat
kinderen hun vaders naam krijgen, tenzij deze onbekend is of weigert het kind
te erkennen. ln dat geval krijgt het de naam van de moeder, die op haar beurt
weer haar naam van haar vader heeft. In Slavische cu lturen kent men een
vrouwelijke verbuiging van de mannelijke famiJjenaam bijvoorbeeld~ Kournikov/Kournikova. Portugezen hebben twee achternamen, meestal die van de
moeder gevolgd door de vaders naam. Voor Spanjaarden geldt dit ook, maar
daar is de eerste naam die van de vader en de tweede die van de moeder. Echtgenoten in Portugal hebben vaak verschillende achternamen. De Portugese
wetgeving biedt een aantal mogelijkheden in de naamgeving van kinderen
waardoor het voorkomt dat kinderen uit een gezin soms verschillende ach-

ternamen hebben (Venàncio I989: 531. ln de Verenigde Staren is het mogelijk
een kind de naam van beide ouders te geven en in dit geval wordt moeders
naam gevolgd door die van de vader. Toch is het in beide culturen de vaders
naam die het meest gebruikt wordt. Ook de joodse naamgeving geschiedt via
de patri-lijn, maar hier zien wij dat het geloof dat een belangrijk onderdeel is
van de joodse identiteir, juist via de matri-lijn wordt doorgegeven.
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GEN DER EN NAAMGEVING TIJDENS DE SLAVERNIJ
Surin:lamsc slaven en sla vi nnen hadden alleen een voorn aa m, die meestal gegeven en soms zelf gekozen WJS. De tendens was dar mannen ove r het alge meen
biza rdcrc namen kregen da n vrouwen, maa r naa rmate 186} naderde zien wij
de namen ove r her algemee n nOflllaler werd en. De meeste sla ve n hadden éé n
voo rnaam met uitzo ndering va n gedoo pte slave n, die twee voo rn amen hadden. Her k W~lm regelmati g voor dat er op ee n pl<1nrage één of meerdere slaven met dezelfde voo rna am waren. Om ondersc heid te lllJ.ken welke slaa f nu
precies werd bedoeld, werd de voornaam voo rafgegaa n doo r een aanduiding.
Zo komen cr op de inventarislijst van I 84 2. V~lI1 hourpbntagc Berlijn van eigenaa r James Balfo ur een Redie (Rode) en een Blaka (Zwarte) Quasiba voo r. Verde r wa ren cr nog de slav innen Biggie (Grore) Anrje, Klein Christin a en Groot
Chris ri n<1 , Klein Fortuna , en KleiIIe Mange di e op het plui mvee pas te.5 Een
andere man ier va ll onde rscheiden zien we in Ten Have & Dr:lgtensrein (1997).
Daar komen enkele sla vi nnen voor met namen als Frederika I, Amimba I, Jal1c
I, Saraarjc I, Johann a z.e en Marie 2e. Deze mani er va n onderscheid maken
vond oo k plaats bi j de mann en. O p de borderel van planrage Bro ll we rslust
(bo rdercl nul11 me r 3 I) kwa m ee n Frederik (g rl oor!) voo r, en op de lijst van
pla ntage Burnsidc kwa men John, Joe en Peter voo r, allen mer de aa nduiding
11 . Er kom t ze lfs een zu igeling va n éé n jaar voor di e de vierde pe rsoo n was
met de na am Thomas en op de lijst stond met de naam Thomas IV.6
Op plantage Wayca ribo is nog een andere mani er te zien hoc sla ve n va n elkaar
werdcn ond ersc heiden. Een aantal mannelijke slavc n va n deze plan tage moest
naar Paramaribo gezonden word en en op de lij st treffen wc de volgende sla ven a<l n:7
Kwakoc va n BC<l rri ee
Abraham V<ln Fortuna
\XlilJis va n Amim ba
Louis va n Bearrier
Abraham van Lucre ri a
Har ry va n Q uasiba
Jantje va n Affic
Acarie va n Amimba .
O p deze lij st fungee rt de naa m van de moeder du s als een soo rt achtern aa m.
Deze mani er va n ond ersc heiden werd ge bruikt omdat het kind de st:.HlIS va n
5 NA (=Nationaa( Archief den Haag). Onbeheerde Boedels en Wezen 1828-1876, 1.05, 11 .13 na 834
6 NA, Rekenkamer, 2.02 10, Plantages doos 223, borderel na 34
7 NA. Ministerie van Koloniën, 2.1001 Resolutie 2881849 na 939
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de moeder vo lgt: als de moeder sla vin was, dan was het kind dat J utomatisch
ook. Indien het de status va n de vader zo u volge n da n zou de eigenaar va n
de vader, ind ien deze nier dezelfde eigenaar had, de kinderen kunnen claimen.
Het merendeel va n de Surinaa mse slaven had een Eu ropees~ Christeii j ke voor~
naa m, maar ook Latijnse en Afrikaa nse namen kwa men regelmatig voor (Van
Stipriaa n 1990). Christelij ke en Latijnse namen werden meestal doo r de eigenaar gegeven. Het kwam echter ook voor dat oud ers het niet eens waren met
de gegeve n naa m of de naam simpelweg niet moo i vo nden. Een voorbeeld
van het ee rstgenoemde was het geva l met de slav in Henriëtte. 8 Zij had twee
kind eren, ee n dochter Fany en een zoo ntj e, di e onder mee rdere namen door
het leven bleek re gaan. Uit het verhoor in een rechtbank verslag uit 1 8 21 blijkt
dat Henriëtres meesteres Anna Lindsey, de jongen de doop naa m Charel had
gegeven. Henriëtte was het daar niet mee eens en zei da r het ki nd Louis heette
en ve rnoemd was naar zijn vader. Bovendien bleek dar hetzelfde kind in de
slavenge mee nschap bekend srond onde r de namen Qui jao en Sa ly. Zo kon
één pe rsoon onder ve rschillende namen bekend zijn. In de Verenigde Sraren
is dit fe nomee n va n officiële- en officieuze namen beke nd onder de naa m
ollter/public res pectievelijk inner/basket name (joyncr J985: 217). Volgens
Joy ner is her voo rk omen hierva n niet allee n een gevolg van slave rn ij, maa r
was double-llamillg ook ee n Afrikaans ge bruik.
Het toekenn en va n typisch Afrik,tanse namen bleef gebruikelijk door de eeuwe n heen. Het is niet duidelijk of dit kwam doo rda t de slavenhouders hun
slaven zelf hun naa m lieten kiezen. In ieder ge val is het ee n bevestiging van
hun Afrikaa nse idenrirejt. De meesr voorkomende Afrik aa nse namen zijn /
namen di e ve rwij ze n naar de dag waa rop men ge boren is, de situari e waarin
de oud ers zich bevonden ren rijde va n de geboorte, het wee r, het uiterl ijk en
temperament va n het kind Uoyner 1985: 220). Opmerkelijk is Joy ners betoog
in zijn studie ove r een slavengemeenschap in South Ca roli na in de negentiende
ee uw, dar slave n deze gewoonte mer berrek king rot naa mgeving ook gingen
toepassen in de Engelse raaI. Dir zo u vo lgens hem ve rkl aren waa rom er slaven voo rkwa men met namen als Mareh, April. SIlOW, BOIleyen Lazy. Onder
Sur inaa mse slaven kwa men dergelijke opmerke li jke namen ook voor. Hoewel deze namen ongetwijfeld aan slave n kunn en zijn opgelegd mer het doel
hen te dehumaniseren en belac helijk te maken, moeren wij ook rekening houden met de mogelijkheid dat ook În Suriname slave n naa r Afrikaa ns ge bruik
soms zelf voo r dergelijke namen kozen. Dat naa mgeving in Afrika nog steeds
ge rel areerd is aan de omsrandigheden ren rijde va n de ge boo rte blee k in 2 00 2

8 NA. Oud Archief Suriname. Raad van Politie. inv. 900.
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nog tijdens de vulk~anuitbarsting in Goma (Co ngo ) toen een hooglw~ngere
vrouw die gevlucht wns voor her natuurgeweld besloot haar kind de naam
Vulkaan re geven.
Afkappingen en omdraaiingen

Uit diverse studies (Klein 1986; Brana-Sllllre 1989; Ten Have & Dr3grenstein
(99 7) blijkt d:lt tweederde van de gemanulllirreerdcn in Suriname van het
vrouwelijke geslacht was. Dit was ook in andere slavengemee nsc happen het
geva l (Klein (986 ). Als ve rklaring hiervoor noemen de auteurs her feit dar
zic h onder de gemanumirreerden veel concubines, vrouwelijke huisbediendes
en rrouwe slavinnen bevonden. Eenmaal vrij moesren deze voormalige slJ ven worden voorzien van een achternaam. Volgens Ten Hove & Dragtenstein
( 1997: 26) geschiedde de naamgeving aan gemanu mirreerden meesta l door

de gouverneur en so ms door de vrijlater. Opvallend is dat bij naamgeving
door de vrij l;lter/e igenaar de naam veelal naar hen verwees, zoa ls uir enkele
voorbeelden hieronder blijkt. Dit kan wijzen op een fami lieband ru ssen
de betrokkenen waarbij de naamskeuze dus gebaseerd is op affectieve motieven. Het kan ec hter ook zijn dat deze namen werden gegeve n om zo de machr
die deze eigenaarlvrijlater nog steeds over hen had te beno.d rllkk en. Vóór
de mallumissiewergeving van T832. kregen de meeste ge manumirreerdcn de
inmiddels al0111 bekende 'van'-achternamen: een Europese achrerna;:II11, meestal
di e v:ln de vrijlatcr/eigenaar, voorafgegaan door het woord ·van'. Bijvoorbeeld Marrina V<ln Van 01111<1. Na 18 32. zien we ook regelmatig vrijgelatenen
die slechts een deel vall de achternaam van de eigenaar kregen. Voorbeelden
van dergelijke naamsafkappingen zijn Maria SophiJ Proef wier vrijlater Proefblad was en het meisje mer de vreemde naam M<lria Kn obbel, dat eigendom
blijkt te zijn geweest van G.A.U. von Knobbel sdorff. Overigens waren de
vrijl orcrs Proefblad en Von Knobbelsdorff beiden gek leu rd. Tor slot lVaren
er nog de omdraaiingen, bijvoorbeeld Henrië rra Chrisrina Drooduin mer
als voormalig eigenaar W/. Duinoord en Rehecca Saak van eigcn<l~H H.A.
Ka as.
Op de Nederlandse Antillen treffen we meisjesname n aan zoa ls Adelaida, Brigirra, Caro lina en FlorenciJ die :1chrernamcn zijn geworden. In Suriname
kwam dir verschijnsel nauwelijks voor. Eén voorbeeld W:1S de achternaam
Gerda di e ilJn een slavin én haar twee zonen werd gegeven (Ten Hove &
Dragtensrein [997: 2 [ 8-2. 19). Daarnaast bes taat op de Antillen van so mmige
achternamen zowel een vrouwelijke als mannelijke vari:lnt. Enkele voorbeelden hiervan zijn achrernamen als Eduarda/Eduard o, Eugenia/Eugcnio, Gregoria/G regorio, Manina /Martin, Ignaciallgnacio en Ro s:.Hi3 /Rosario. Dir
fenomeen zijn wij in Suriname niet tegengekomen, wel waren er vrouwen die
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een mannelijke voornaam a ls achternaam kregen, bijvoorbeeld: Suzan AJex,
Roze Bert en Klaart je Barenr.
Afstammingsnamen

In tegenstell ing tot Nederland kwamen patroniemen in Suriname nauwelijks
voo r bij vrije vtouwen. We l komen in de Emanc ipatielijsten enkele mannen
voor met zowe l een mannelijke als vrouwelijke voornaam gevolgd door het
achtervoegsel zoon, bijvoorbeeld de timmermannen Sabana Frederikzoon en
Arie M arieson. Een vreemde en onlogisc he naam was dat van de voorma lig
slavi n Betsy die als vrije persoon de naam EJisabeth Fitz-Elisabeth kreeg (Fitz
uit het Latijn: zoon) . Een andere onlogisc he naam was Dona id MacDonaldson 9 (Mac= zoon van, dus hier staat zoo n van Donaidszoon).

Nederlandse geografische namen
Uit het mJllUm issielijst van Ten Have (Ten Hove & Dragtenstein 1997 ) blijkt
dat vrij veel voormalig slav innen Nederlandse geografische namen kregen.
Dat betekent dus dat vrouwen de oorsprong zijn geweest van deze Surinaamse
famil ienamen. Het motief om vrouwen deze namen te geven kon te maken
hebben met het feit dat de eigenaar/vrijlater uit deze plaats afkomstig was.
Het kwam echter ook heel vaak voor dat de ambtenaar op de gouvernementssecretarie putte uit zijn eigen geografische kennis. Zo koos in 183 3 een onbekende ambtenaar voor een groot aantal gemanumitteerden achternamen die
plaatsennamen waren uit de Achterhoek (Ten Have & Dra gten stein 19 97=

86-92) . Er moet echter worden opgemerkt dat in tegenste ll ing tot wat sommige Surinamers denken er abso luut geen spra ke van verwantschap russen
hen en witte Nederlanders met dezelfde achternamen is. Het enige gemeenschappelijke dat men deelt, is de naam . Drie bekende en nog steeds veel voorkomende Surinaamse famil ienamen zijn Raalte, Leerdam en Drenthe. Enkele
minder bekende Surinaamse achternamen zijn : Barlo, HaarIo, Kootwijk, Si 1levoJde, Elspeet en Markelo. Deze namen zijn ooit als eers te aan vrouwen
gegeven en daarmee zijn zij dus ook de oorsprong van deze achternamen.

Karakter- of eigenschapsnamen
Karakter- of eigenschapsnamen zeggen iets ove r het karakter van de betreffende persoon en werden zowel aan vrouwen als mannen gegeven. Enkele
voorbeelden van vrouwelijke karakternamen zijn Johanna Petrone lI a Eerlijk,

9 NA, Archief Gouverneur Generaal der West-Indische Bezittingen, 1828- 1845 (1 .05.08.01) Wijkregister E49, Saramaccastraat 10, Donaid MacOonaldson, kleurling, metze laar.
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Fanny Ecrh:1:1r, Leenrje Geduldig en Anna Sus:1na Moedig. Bij de hep31ing of
een naam een k:1ra kterna am is, moet echter rekening ge houden worden l11et
facroren zoals leeftijd, het beroep va n de v[ijgelatene en zovee!moge!ijk gegevens over dl' eig(·llaaf. In her geva l van ee n bahy mer oe naam Mietie Eerlijk
of Moedig bil moeilijk sprake zijn van een k:1raktern:l:1I11.
Spotnamen

De categorie spornamen overlapr deels de vorige. Spotnamen ve rw ezen óf
naar een werkelijke eigenschap óf waren cynisch bedoeld en verwezen in dat
gev:1 1 naar een tegenovergestelde eigenschap. Een bf persoon kreeg d:111 de
achternaam Moedig of een overmoedige persoon de naam Voorzichrig.
Associatieve namen

Associatieve namen ontstonden als de slavenroepnaam spelendenvijs tot een
achternaam leidde. De slavin Lucreria kreeg de achternaam Borgia , die verwijst naar Lucrezia Borgia, de lichtzinnige dochter van Paus Alexander VI
( 143 l - I 503) . Soms zijn de achterliggende motieven voor een naam moeilijk
re achterha len. Zo troffen wij de gel11anul11itreerde Lady Night die als slavin
de naam Lady had. Mogelijk was zij vernoemd na:u het Nederlandse schip
'Lady of rhc Night'10 dar in 1862.-63 in her Caribisch gebied voer, maar het
kan ook zijn dat zij een vrouw van lichte zeden was. Assoóatieve namen konden gerebreerd zijn aan de eigena3f. Henrierta j osephina Vroom behoorde
roe aan bisschop Grooff, een zekere Romans was de vrijlarer van josephilla
Catharina Klucht en ElisJberh Bloemperk had als eigenaar G. P::lfk gehad.
De slavin Flora uit Paramaribo kreeg de namen Flora Magdalen3 Bloem. Tot
slot, noemen wij Emelina Frederika Leeuwin, de vrouwelijke vorm van de
vertaling van de n3tlI11 van haar eigenaar B. Lyon.
Suggestieve namen

Suggestieve namen zinspelen vaak over her uiterlijk en komen opvallend va ker
bij vrouwen d ~lIl bij mannen voor. Als er in de gebruikte bronnen mannen
l11('t een suggestieve natllll voorkomen dan hebben deze ze via hun moeder
gekregen. Enkele voorbeelden van suggesrieve namen zijn jOh:l1l1l3 Amelia
Lusthof, Lisene Knap, Kerty Bekoorlijk, Maria \Xtilhclmina Pradlt, Sophia
Liefde, en Bebe Swcet.

10 Algemene Rekenkamer. 2.02. 10. Particuhele eigenaren doos 237. na 973 (2483) W.C.Dekker. gezag voerder Nederlandse schoener lady of the Night'
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TABEL 1: Beroepsnamen bij vrouwen
Naam

Beroep

Magdalera Geurig

Kokkin

Susana Wilhelmina Jacoba Gouvernante

Huismeid

Cornelia Sophia Nijver

Huisbediende

Elisa Christina Weefsel

Waschvrouw

Eliza Vaarjig

Huisbediende

Jeanette Magdalena Dons

Waschvrouw

Amour Kook

Kokkin

Maria Albertina Zalm

Visverkoopster

Eva Kleiberg

Aardenpottenmaakster

Marietje Mangel

Waschvrouw

TABEL 2: Beroepsnamen bij mannen

Naam

Beroep

Azor Winkelman

Winkelbediende

Pieter Sleene

Metselknecht

Winst Ponteman

Ponteneger

Frans Molen

Zager

Frans Visserman

Visser

Gerrit Paket

Sjouwer

François en Geuit Molenaar

zager resp. karreman

Johannis Planter

Kostplanter

Frans Herstel·

Timmerman

Paulus Cnarles Hoofdman

Kapper

Petrus

Sc~uit

Vissersknecht

De achternaam Herstel is ook aan een huismeid gegeven, well icht omdat zij
'herste l'-werkzaamheden in huis verrichtte.

TABEL 3: Namen die naar een plantage verwijzen.
Naam

Afkomstig van plantage

Elisa Catharina Beleid

Vriendsbeleid en Ouderzorg

Maria Rosalia Dankbaar

Dageraad en Dankbaarheid

Elisabeth Eraad

Dageraad en Dankbaarheid

Louisa Maria Antje Anawap

Canawappibo

Sophia Alexandrina Verwacht

Onverwacht
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Beroepsnamen

Beroepsnal11t'n kwamen zowel bij vro uwen als man nt n voo r. Enk ele voorbeelden zijn in de ,abe llen I en , o pgesomd. Ui, deze ,abellen blijk, da,
slavenberoepell, net als in de rest van de sa menlevi ng en in 3ndtrt samenlevi ngen, gender-gerelJ.teerd waren. Over htt algemeen deden vrouwen hu ishoudelijk werk, met uitzonderi ng van enkele mannelijke koks en huisbeditIlden, terwijl mann en veelal ' mannenwerk' zoa ls zagen, timmeren , metselen,
vissen en sjouwen deden. Behalve op houtplantages waar vrouwen pbnkcn draagsters warell. Daarnaast kan worden geconcludee rd dat deze taakverd eling naar sekse doo rwerkt in de naamgeving. In regensrelling ro r wa t Ebding
en Winkier hierboven srelden, kwamen er in Suri name dus we l vrouwelijke
beroeps namen voor. Bovendien werden deze namen doorgegeven aan hun
zonen. Dat verk laart het voorkomen va n jongens/mannen mer een ac hternaam di e verw ij zen naar een vrouwelijk beroep.
Dar er, zoa ls ee rd er gesteld, nier re snel conclusies moeten worden gerrokk t ll
over de relatie beroep en naamgeving bli jkr uit het volgende voorbeeld. De
gema numittecrde Laurette Pekel was 'huismeid' van beroep. Haar naa m blijkt
niets met haar werk te maken re hebben ge had, maar wel alles mtt de weersoms randigheden in Nederla nd. In de manumi ssidi ist zien \Vij dar zij regelijkertijd vrijkwam met drie andere sla ve n di e resptctievelijk de achternamen,
Voo rzo rg, Sneellw t il ZOut kregen.
Plantag enamen

ZO:l ls V:lll Stipri:la ll ( ' 99°: 37) constateerde, is er ee n ve rband tllssen <lchrernamen en de plantages W3<lrV<ln Illen afkomstig was. In onze bronnen komen
enkele vro uwen voor wier naam ve rwijst naar een plantage zoals uit t<lbel 3
blijkt. Er zi jn echter ook vrouwen geweest die de exacte pl ama ge n<l am als
familienaam kregen. Enkele voo rbeelden: Maria M<lgdalena va n Moed &
Kommer en Rosa linda van M.M. van Moed & Kommer 11 die ve rnocmd zij n
Ilaar plantage Moed en Kommer. Ook Adriana Maria van Gelderland is zeer
waarsc hijnlijk naa r pla ntage Gelderland ve rnoemd .12

NAAMGEVING EN JURIDISCH -MAATSCHAPPELIJKE CONS EQUENTIES
Tor aa n de invoer van de Burge rli jke Sran d1J kende Ncdc rl:lI1d geen wetgeving mer betrek king rot ach tern amen. Hetzelfde gold voo r Surinamc. 14 Tot
11 NA. 1,05.08.01 Wijkregister 697, Groote Hofstraat 758 (p 406- 407)
12 Idem, Wijkregrstcr 698 Cambé Groote Rijweg links 15
13 Zie Ten Have & Dragtenstein 1997, p. 70-71, noot 33
14 Ovengens IS het la dat achternamen al wel voorkwamen in Nederland Door de Napoleontische

Peggv Piel & OHe ten Hove Gendel aspecten În Cllool s· SulÎnllmu t. miliename n

18 32. was een ieder in Suriname vrij 0111 een naam te kiezen ook als er een

blanke in de kolonie was mer dezelfde achremaam. Zo kan her voorkomen
dat er zowel blanken als zwa rren met dezelfde fa miliena am rondli epen zo nder dat er een (familie) relatie of (bloed)band aanwezig hoeft te zi jn. Vanaf
1832 was het aan gemanumitteerden niet lange r toegestaan een fa mirienaam
re kiezen va n een in de kolonie woonachtige persoon. Van Stipriaan (1990:
32.- 33) geeft als reden aan dar de wetgever het niet gepast vond dat zwa rten
en blanken dezelfde fami lienamen droegen. Tevens moest deze bepaling voorkom en dat de eigenaar belasting-technisc he ve rantwoordelijkheid 15 zou moeten dra ge n voor naamgenoten en beletten dat zij bij overlijden een beroep
kond en doen op zijn nalatenschap. Van Stipriaan co nstatee rt ec hter dat de
wet en de dagelijkse praktijk niet overeenkwamen en dat er talloze eigenaren
wa ren di e toch hun naam aan gemanumitteerdel1 gaven (Van Stipriaan 1990:
32.-33). Deze constatering wordt doo r Ten Hove & Dragrenstein (1997)
bevestigd. in hun Manumisieboek zijn talloze voorbeelden te vinden van gemanumittecrde personen die de naam va n hun (blanke) eigenaa r of vrij later droegen. De conclusie die hieruit getrokk en kan worden is dat er uitzo nd eringen
op de wet gewees r moeten zi jn. Als een vr ijgelatene een na am koos of kreeg
die al in ge bruik was, konden indi viduc n die dcze na am droege n óf instemmen of bezwaar aanrekenen tege n het delen van hun naam. Een voorbeeld
van het ee rste geval was her kind Josep hina Annaorje Silos dat in 1842. gemanumitteerd werd. Haar vrijlarer was Joseph Solis en onder het kopj e aanmerkln g staat: 'So lis verzocht de gemanumitteerde de l1aa m Silos te sc henken;
omd<:lt de twee personen in Suriname met de na am Silos geen bezwaar hadden, werd verzoek ingewilligd ' (Ten Hove & Dragrensteill 1997= 138- 139) .
Minder gelukkig was Charles Okkernoot di e <:lanvallkelijk de doopnamen
Charles Elsevier kreeg. De laatste naam was de naam van een bekend WestIndisc h geslacht en werd daarom als achternaam geweigerd (idem: 121 ).
Een andere uitzondering was als de gemanumitteerde en de vrijlater aan elkaar
verwant waren. In de manumissiewetgeving word t tevens gedetailleerd aangegeven wie veranrwoordelijk was voo r de gema numittee rd e indien deze in
financië le problemen zo u gerake n. De borg - dit kon de eigenaa r zijn, maar

wetgeving werd alleen de registratie van deze achternamen verplicht geste ld en moesten mensen
zonder een achternaam er een kiezen. Achternamen werden vanaf toen wettelijk overdraagbaar.

15 Wanneer de gemanumitteerde behoeftig werd larmlastig, schulden, be lasting, opname in Hospitaal) en dat zelf niet kon bekostigen, dan werd de borg aangesproken . Een ieder kon Zichzelf tot
borg stellen bij manumissie. Bron: Reglement op de Manumissie der slaven in de Nederlandsche
West·lndische bezittingen, artikel 30 in Ten Have & Dragtenstein 1997, p. 63

050 Tijdschlilt voor SUllnamisliek 2003.2

/

was dat n1cesral nier - stond financieel garant. In ge val vall overlijden van de
gc manulllitree rd e kon de voo rmalige eigenaa r aansp raak maken o p de nala tenschap, maar her omgekee rd e was niet mogelijk. '6
Hoewel de mee rderheid v~m de bezirrende kb sse bbnk was,

w~s

er roch geen

sprake va n een economisc he monopolie. Bekend is dat de zW:.H te gezusters
Elisaberh en N:tnene Samso n a l in de achttiende eeuw tor de rijk ste mense n
in Suri name behoorden (Mc Leod (996) . Tevens ontk rac hten studies van Vrij

( '998), Ple, (1000) en Hoogbergen & Ten Hove ( 200 1) de stell ing dat Suri·
nam e een sa menleving gebasee rd op apartheid is ge wees t (Vall Stipriaan
199°:3 2 ).

NAAMGEVING EN IDENTITEIT
Door manumissie of Em ancipatie kwam er op pap ie r een eind a:1i1 de sla ve nsraru s, Il1:13f in de praktijk zal deze overg:1ng voor vele n ni et meteen merk baar 'Li jn geweest. Zee r waarschijnlijk hadd en vrij e personen ambivalente
gevoelens omtrent hun posi ti e. Enerzijds was men trors op de ni euwe statu s.
a nderzijd s wa s er ook het besef dat men het srigma va n sbaf wa:Hschijnlijk
nooit kwijt zou raken. Met name vrouwen leken met deze kwestie te wors telen en het is interessa nt om re zien welk e tactieke n ge ma numitteerdc vrouwen toepasten om mer het verleden te breken. N3Jmsvcrnndering was bijvoo rbeel d ee n manier. An e van Cato van Migu el van Srolrin g (Ten Have &
Dra grensrein (9 97 : 35 4 ) besloot naamsverand erin g aan te vr3gcn en ging
voortaan door het leven a ls Chrisrina Carolina Co rnelia Sto ltin g. Al s l11oti vntie voor dir bes luit wordt genoemd dar zij overeenkomsren afs loot en burge rlijke handelinge n a::mging onder de door haar gewcnstc naam. Louisa Cornelia va n Alberr van Hesseis wenste voortnan door het leven re gaan als Louisa
Corn eli a Dionisius (id em: 348 ). Waarschijnlijk vonden deze dames hun lange
naam rc lasti g in de da gelijkse omgang. Belangrijk er nog wa s dat deze Jl amen

16 Vererving kan op twee mameren geschieden. Vla een testamem, waarin de overledene bepaalt wie
de erfgenamen lilo ten aanzien van welke goederen. inclUSief slaven. GetUige de omvang van het
Notarieel Archief Suriname was het gebruikelijk dat veel inwoners In de kolonie, ongeacht kleur of
klasse. een testament opmaakten. Een tweede mogelijkheid is de erfopvolging bij veisterf die
berust op de bloedverwantschap tussen de overledenen en de erfgenamen. Van bloedverwantschap is sprake als de een van de ander afstamt of lUssen personen die gezamen lijk een stammoeder of ·vader delen. Als er geen testament is opgemaakt dan vindt de erfopvolging en de verervmg plaats volgens de wet, dat is erfopvolging bij versterffeliopvolging ab mtestato,

~Soerdjbal i e

1993, SUlinaams Burgerlijk Wetboek 1869) Konom, bloedverwantschap was de le idraad en niet
een toevallige naamsovereenkomst zoals Van Stlpriaan suggereert IVan Stlpnaan 1990: 32- 33)
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hen steeds aan hun slavenverleden herinn erde. Vreemd genoeg hebben van
de gemanumin-eerde vrouwen met opmerkelijke of vreemde namen sleclHs
weinig later naamsverandering aangevraagd,17 Wat de reden is geweest van
het niet aanvragen voor naamsverandering is in het duister gehuld.
Een andere manier om de slavenidenriteit af te werpen was via het huwelijk.
Vrouwen die na hun manumissie in het huwelijk traden, raakten ook hun slavenidenrite it kwijt. In het manumissieboek treffen wij de slavin Fanny aan,
die na haar manumissie de namen Maria Francina Grasman kreeg (Ten Hove
199 7:90) Ve rvo lgens trad zij in het huwelijk met de heer Favery. Vanaf dat
moment werd zij in de bron nen aangeduid als Maria Francina Favery geboren Grasman. 18 Het laatste klopt dus niet, want zij is immers ni et geboren
met de naam Grasman, maa r gemanumitteerd onder deze naam. Een tweede
voo rbeeld is een voorval uit 1860. Toen kocht mevrouw M. Ie Fev re geboren
Aaiden een slavin vr ij, Jacquelina, afkomstig va n plantage Catharina Sophia,
die als Freclerika Jacquelina Aaiden werd gernanumitteerd. Uit het man umissieboek bli jkt dat deze M. Ie Fevre de slavin Mina was die in 1845 gemanumitteerd werd als Mina Aalden. 19
Een laatste voorbeeld: in de wijk registers van Paramaribo2O troffen wij Johanna
Claudina Valentijn gebo ren Lunevi lle aan . Het laatste is opmerkelijk omdaT
bij haar verdere gegevens vermeld wordt dat zij is ge boren in Afrika waardoor
het zeer onwaarsc hijnlijk is dat zij onder de naam Lunevil1e is geboren. 21
Een opvallend fenomeen waren moeders di e bij de naamgevi ng van hun kin deren (bewust) het woord 'van ' weglieten . In de geraadpleegde bronnen van
de Algemene Rekenkamer zijn talloze vrouwen te vinden die dit deden. Chris-

17 Een van de uitzonderingen was Hen riette lisette Knap die samen met haar kinderen de naamsverandering in Kerster aanvroegen nen Have & Dragtenstein 1997: 354- 355).
18 NA Ministerie van Koloniën. 1850- 1900, 2.10.02 inv. 6848 23.9.1862 na 1031.

19 Idem 6838. 30.6.1860 no 791 .
20 Wijkregisters 645.660.670, Van Combé de Nepveusgracht 98 Johannes David Valentijn (zwa(1, 48
jaar, Luthers. geboren in Suriname) Joh. Claudina Valent;jn geb. Luneville (zwart. 41 jaar. Luthers.
geboren in Afrika).

21 Uit deze informatie concluderen wij dat Johan D. Valenti]n een pikin nyan was aangez ien hij een
zeke re J.P.H. Kleine als straatvoogd had. (Voor meer informatie over straatvoogdij zie Ten Hove &
Dragtenstein 1997: 17.) Hoewel J.O. Valentijn in de lijst van gemanumitteerden vermeld staat als
neger. hetgeen door de wijkregisters wordt bevestigd. wordt hij door Lamur & Hels/one /2002 in
tabel 4) foutief ingedeeld bij de blanke eigenaren . Bij Lamur & Helstone 12002) troffen wij de manu·
missie van de echtgenoot van J.C. Valenl ijn-Luneville, Johannes David Va lentijn in 1822 en de
manumissie van twee kinderen in 1827 aan die eveneens de naam Valentijn kregen.
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tina Wilhelmina Margaretha Greeve was de dochter van Henriette van Grceve,22
Nerina j ohalll1<l van May 23 had rwee kinderen Georg Albert Mny en Henriette
j osephinn May en Henriette van johannis Georg \Xlilhelm Bänffer had zes kin deren die allen de naam B~lnffe r24 droegen . In al deze geva llen waren de kinderen nier geëchr. Op deze manier voorkwamen de moeders dar her stigma
wnar zij mee moesten leven aan hun kinderen werd doorgegeven. Tegelijkerrijd vond 111et deze handeling ook de creolisering van een Europese naam plaats.

Een interessante vraag is, welke waarde voormalige slavÎnnen en slaven hechtten aan hun njeuwe naal11 en hoe deze naal11 de nieuwe identiteit mede vo rmde
en beïnvloedde. Her antwoo rd op deze vraag is wanrschijnlijk nooir helemaal
te achter halen, maar de sectie 'naamsveranderingen ' in tllal1umissie boek lichr
een tipje van de sl uier. Enerzijds was het zo dar de meeste vrouwen alleen 'Neger-Engelsch' spraken en bovendien ongeletterd waren. Zij hadden VertT\Oedelijk geen idee war hun nieuwe naam betekende en voor hen was hun na am
nier meer dan een klank. Bijna iedereen is echter nieuwsgierig naar de naam
di e men voert, dus de meeste vrouwen zullen na verloop van tijd de berekenis van hun na am wel geweten hebben. Ande rzijds waren er vrouwen die wel
Nederlands spraken en een enkeling had zelfs onderwijs genoren. In de manumissieliisr komt ene Maria Elisabeth Bulab voor die 0111 naamsverandering
vroeg nadar zij tot de ontdekking was gekomen dat haar naam verkee rd
gespeld was. Als bewij s nam zij haar doopakre mee en vroeg 0111 correcrie van
haar naam in Buillab. Mer haar zijn er nog een aanta l vrouwe n die hetzelfde
deden. Blijkbaar betekende hun naam veel voor hen en vonde n zij het belangrijk dat deze goed gespeld werd.
De l11oeder-kind-rebtie was rijdens slavernij de enige familierelatie van slaven die door sb ven houd ers erkend en gerespecteerd werd (Ten Hove 1996:
41-55 ). Dar dir ook na vrijlating gold, blijkr uir het feir dar gellw.numirreerde
kinderen de achternaam van de moeder kregen, als die tegelijkertijd vrij kwam,
en niet die van de vader. Voor sommige slaven was de band russen bloedverwanten ec hrer wel heel belangrijk en dat blijkt vooral nadar men vrijgemaakt
was. Martina Sophia Regenboog vroeg naamsverandering aan 'omdat haar
zoon vri jkwam onder de naam van Escol'.
Een ander voorbeeld waren de slavin Jansje van 'r Velde en haar kinderen.
Zij kwamen nier op hetzelfde moment vrij en daardoor kon het gebeure n dar
haar kinderen een andere naam, (van West) kregen. Ze vroeg toen na alllver-

22 NA. Algemene Rekenkamer. 2.02. 10. Particuliere eigenaren. doos 238. borderel 308.
23 idem. doos 233. borderel 532 .
24 idem. doos 229. borderel 50.
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andering voor de kinderen aan waarmee werd ingestemd.
Opvallend is de categorie moeders die naamsverandering voor hun kinderen

aanvroegen en soms ook voor zichzelf. Zo wilde Frederica Elisabeth Groenesteeg naamsverandering voor haarzelf en haar twee, op een later ti jdstip,

gemanumitteerde kinderen jansie en Mietje. Haar verzoek om de naam Jones
werd ingewilligd omdat het' ... wenschelijk en voor de toekomstige belangen . /

dezer kinderen zeer raadzaam te achten is'. Jammer genoeg blijven wij in het
ongewisse waarom het wenselijk was dat zij voortaan onder een andere naam

door het leven gingen.
In vee l van deze gevallen kregen de kinderen dan de naam van hun vermoedelijke vader. Zouden deze vrouwen op deze manier zo hun 'onechte' kinderen
alsnog 'wertigen'? Dachten of hoopten zij dat afwijzing van de zwarte en sla ~
venidenrireit en identificatie/omarming met de Europese cultuur betere maat~
schappelijke kansen voor hen zou creëren? Onder de gemanumitteerden bevonden zich veel mularten en bekend is dat zij geen gemakkelijke positie in de
samenleving hadden (Van Lier:2or) . In de samenleving heersre de opvatting:
hoe dichter bij de blanken, vooral als het om huidskleur en andere uirerlijkhe~
den ging, hoe berer. Het is niet onwaarschijnlijk dat sommige mulatten deze
opvattingen internaliseerden en graag bij de blanken wilden horen. Dit kon
door nadruk re leggen op bloedverwantschap met Europeanen hetgeen rot ujting
kwam in het dragen van dezelfde familienaam. Zo wilde Helena Beer naarnsver~
andering in de naam Seyer: 'Uithoofde van den naauwen bloedverwantschap
waarin zij tor den heer Seyer, rhans in Duitschland woonachtig, staar'.
Nogal war gemanumitreerde vrouwen traden met hun vrijlarer in het huwe~
lijk, waarbij de kinderen die vóór de manumissie geboren waren, alsnog gewet~
tigd werden (Ten Hove & Dragrenstein ('997: 3 I). Door deze huwelijken
werden Europese namen in Suriname doorgegeven en aldus gecreoliseerd.

CONCLU SI E
De naamgeving bij vrije zwarten en kleurlingen en aan vrijgelaten slaven is
enerzijds bepaald door de Nederlandse wijze waarop namen werden gevormd
en aangenomen en anderzijds door koloniale invloeden die niet louter als
typisch Surinaams zijn te beschouwen . Ook in Suriname onderscheidt men
herkomstnamen, namen afgeleid van beroepen, karakternamen, et cetera.
Doordat de bestuurstaal Nederlands was, ofschoon de plakkaten ook in het
Stanantongo werden gepubliceerd, zijn in Suriname de meeste familienamen
Nederlandstalig geworden. Iets wat als typisch Surinaams wordt beschouwd,
maar eerder als Nederlands~koloniale invloed valt aan te wijzen zijn de zoge~
noemde omdraaiingen van Nederlands~Europese familienamen. Op deze wijze
wilde de vader, zonder het kind te wiJlen of te kunnen erkennen, zijn band met
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het kind vastleggen. Dit verschijnsel kwam ook in Nederlands Oost-Indië vOor.
Een Surinaams aspect da t in de naam geving onder gemanumitreerden en
geëm3ncipeerden naar voren komr, en in de Nederlandse cultuur afwezig is,
is het voorkomen van vrouwelijke fJmilienamen. In beperkte I11Jre komen in
Suriname vrouwelijke familienamen voor, bijvoorbeeld vromvelijke beroepen
di e als familienaam gi nge n fungeren.
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Recensies

Rosemarijn Hoefte & Peter Meel, 20th Century Suriname. Continuities and
discontinuities in a new world soci_tv, Jamaica: lan Randle Publishers, of
l eiden: KITLV Publishers 2001. ISBN 90 67 18 1811,365 pp, prijs € 28,30.

Er verschijnen weinig goede publicaties in de Engelse raa i waarin Suriname
in al haar facetten wo rdt bel icht. Voor mensen die het Nederla nds niet beheersen is het moeil ijk om Suri name in hun onderzoek te betrekken. Sinds Suriname in 1995 lid is geworden van Caricoll1 werd het gemis aan recente wetenschappelijke publicaties in het Engels nog eens benadrukt. Suriname is voor
velen in her Caraïbisch gebied een betrekkelijk onbekend land, waarvan moeilijk een beeld kan worden verkregen. Beide redacteurs geven in de introduc-

tie dan ook aan dat wetensc happelijke publicaties die over Suriname gaan
gefaald hebben om de pub lieke opinie te beïnvloeden. Dit komt volgens hen
niet door de kwaliteit van de bijdragen maar vanwege het fe it dat het overgrote deel in het Nederlands is geschreven.
Dit boek dat in december 2001 verschenen is ter gelegenheid van het 2s -jarig
jubi leu m van de onafhankelijk heid van Suriname, vult deze leemte goed op
en ka n als leidraad dienen voor diegenen die een inleidende tekst zoeken om
Suriname te k unnen bestuderen . In het boek wordt Suriname bekeken vanuit regionaal perspectief en dan met name in de context van de Ca raïben en
van Latijns-Amerika. Dat is een verademing omdat dit vaak niet consequent
gebeurt. Het mooie va n het boek ligt dan ook in dit feit bes loten. Het biedt
de moge lijkheid om Su riname in een Caraïbisch en Latijns-Amer ikaans kader
te plaatsen en dat zal hopel ijk leiden tot vergel ijkende wetenschappelijke
publicaties in een breder Caraïbisch perspectief.
De redacteurs hebbe n gekozen voor een brede thematische aanpak met a ls
concentratie de lange term ijn omwikkelingen . De opzet van het boek is om
de laats te

TOa

jaar aan omw ik kel ing van de Surinaamse samenleving te

beschrijven. Dit wo rdt gedaan aan de hand van continuïteiten en d iscominuïtei ten. De eerste continuïteit is de economische structuur. Suriname was
en is nog steeds een plantage-economie, drijvend op een buitenlandse afhankelijkheid van Europese en Amerikaanse markten. Verder heeft de excessieve
import van consumentengoederen en -producten de omwikke ling van de
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lokale producrie gehinderd. Andere conri nuïte iten zij n de l11ulri·ernische
sal11enleving en de speciale relatie l11er Nederland .
De belangrijkste discontinuïteit is de poliriek·consriturioncle str uct uur. Zo
verkreeg Sur iname in 1954 autonomie, in 197 5 onafhan kelijkheid en werd
het land in 1980 geconfro nteerd mer een coup d'etat uitmondend in een militair regime. De onafha nk elijk heid was volgens de au teurs de cumu latie van
een proces va n politieke en cultu rele bewustwording. Toch heeft dit proces
vo lgens hen ni er geleid rot een massale afwijzing van de Nederla ndse raa I en
cultuur. Een andere discontinuïteit is de ontdekking en exploitatie V~1I1 bauxiet
en de go udsecror. De toetreding tot de Caricom heeft Suriname in de CHaïbisc he regio geplaatst. De la ats te di sconti nuïteit is de ve rand erin g van een
immigra ti e· naar ee n emi grati e-sa menleving. Was her aan het begin va n de
.loste eeuw nog zo dat er ruim 40.000 Aziatische immigranten naar Suriname
kwamen, nu leeft ongeveer eell derde van alle Surinamers buiten Surin ame.
En dit is nier de enige demografische ve randering. Na de Tweede Wereldoor·
log zijn wij eerst getuige van de opkomst van de middenklasse in Suriname
cn daarna gedurende jaren '80 de vermi nderi ng va ll de invloed van deze maarsc happc liike bag. Tevens nemen wij een verschuiving va n de macht waar van
de Creoolse naar de Hindostaanse bevolkingsgroep. Aan de hand hiervan zijn
au teurs gevraagd verschillende th ema's uit te werken.
Ik zal kort ingaan op de verschillende bijdragen. In de eerS te bijdrage besch rijft
Rosetnarijn H oef te de ontwikkeling van ee n multi-etn isc he planrage-economie v:lI1af 1650 tot 1900. In dit histo risc h overzicht gaa t zij uit van de co ntinuïtei ten en laat zij zien dat Suriname gereke nd kan worden tot de klassieke
Caraïbisc he pbntages3menleving. Tevens laat zij zien dat deze belangrijke
kellmerken de ontwikkeli ng van de 20ste eeuw blijven bepalen . Ad de Bruijne
sch reef een bijdrage over demografische en socio-economische onrwikkel ingen in de urbanisatie vall Suriname. Hierbij vraagt hij zich af of het beeld dat
va n Suriname wo rdt gesc hetst als geïsolee rd e sn menl ev ing we l klopt. De
Bruijlle Ia ~\{ de verande ring va n immigratie- Ilaa r el11igrariesamenlev ing de
revue passeren en staat ook stil bij de rol van Paramaribo als en ige stad en
spil van dc onrwikkelingen. Daarbij geeft hij eveneens anndnc ht aan het effect
va ll de urbanisatie op Paramaribo. Pitou van Dijck beschrijft de cOlltinuïteiten en discontinuïteiten van de Surinaa mse cco nomie en staat sti l bij de voo rtdurende buiten!anclse afhan kelijkheid en de beleidsinconsistenties, Er is sprake
van een grote co ntinuïtei t en deze is de afhankelijkheid van één economische
secto r. De landbouw is grotend eels verva ngen door mijnbo uw, en in deze
voorn nmelijk de bauxiersecror. Maar hij wijsr ook op de op komst van de olieen goudindustrie. Maar vQor zowel de mijnbouw als dc landbouwsector geldt
dat deze in hoge mare afha nkelijk zijn van buiten landse inputs en van de buiten landse vraag,
Retenties

Hans Buddingh' beschrijft het mislukken va n een l11odeldekolonisatie en de
moeilijke relatie tussen kolonie en ex-kolonisator. De gouden handdruk van
3,5 miljard gulden heeft niet geleid rot economische zelfstandig he id en de
th eorie van de maakbare sa menleving heeft gefaa ld. Hij geeft een goede
besc hri jving van het Nederlandse beleid ten aa nzien van de ontwikkelingssamenwer kin g va naf het Welvaartsfonds en hij laat zien dat al het besc hikbaar
ges telde geld niet tot het gewenste resultaa t heeft geleid. Het js dan ook
onvoorstelbaar dat politici tot op hede n hieru it geen conclusies trekken en
het beleid wij zigen.
Hans Ramsoedh geeft ee n goed ex posé ovcr de Surianaamse stijl van politiek
bedrijven . De etnische insteek bij het bedrijven van politiek Illet het daarbij
behorende parronagesysteem en cliëntalisJ11c wordt helder en uitvoerig belicht.
Hugo Fernandes Mendes geeft een beschrijving van het constitutioneel bestel
van Surina me. Hij maakt een indeling in vijf perioden en gaar hierop in. Fernancles Mendes sraar opnieuw sti l bij de onvolkomen heden van de grondwet
va n 1987. Hij heeft hier keer op keer in ande re Nederl andse bijd ragen op
ge hamerd zonder dat dit tot enige discussie en ve randering heefr geleidt.
De bijdrage va n Peter Meel is bijzo nder verfrissend o mdat er in wetensc happelijke publicaties bijna niet wordt stilgestaan bij het buitenlandsbeleid va n ./
Sur ina me. Dit beleid werd tot aa n het statu ut volledig door Nede rland
bepaa ld. De pogingen om dit beleid daarna via de konink rij ksrege ring te beïnvloeden heb ben niet tot het gewe nste resultaat geleid en dat veroorzaakte de
nodige irritaties. Een bekend voo rbeeld hierva n is de Surin aa mse wens in
1960 om in de Verenigde Naties stelling te nemen regen de apartheidspoliti ek va n Z uid-Afrika. De onafhankeli jkheid in 1975 heeft ook niet geleid ror
een wezen lijke verandering, hoewel Su rin ame is roegetreden tot verschillende
internationale organisati es en met vele staten diplomatieke betrekkingen heeft
aa ngeknoopt. De blik is nog steeds gericht op Nederland . Dit is voor een deel
te wijten aa n de grme Sur inaamse bevolkingsgroep in Nederland alsmede aan
de Nederl andse taa l en cultuur en de dominantie daarvan in het onderwijs.
Ruben Gowricharn en John Schuster geven in Diaspo ra en Transnationa lisme
een beschrijving va n de Surinaamse gemeensc hap in Nederland. Het is een
ve rademi ng dat hieraa n ook aa nd ach t wordt besteed. Meestal wordt deze
bevolkingsg roep en dan met name de potentie va n deze ge meensc hap voor
Suriname onderschat en onderbelicht.
Gloria Wekk er geeft in haa r bijdrage ee n beschrijving van familie, se ksualiteit en ge nd er in de Surinaamse sa menleving. Haro ld Jap A joe, Peter Sjak
Shie cn JooP Vernoo ij sc hreven ee n verha ndeling over reli gie en emancipatie.
Z ij laten de versc hui ving zien van Suriname van een predominant christelijke
maatschappij tot een waarin tegenwoordig hindoeïsme en islam samen meer
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volgelingen hebben dan de ch ristelijke kerken. Eithne Ca rlin g<la t in op 100
jaar omwikkeling va n de taalsitu<ltie. Dit levert een bijzonder lezenswa<lrdig
artikel op, zeker voo r nict taalkundigen.
Hilde va n Neck- Yoder beschrijft de ontwikkeling van een Surinaamse litera ire tr<lditic aan de hand van Trefossa, Edgar C::Iiro. Albert Hellll<lll, Hans
F::Iver}' en Bea Vianen. Alcx van Stipriaan beschrijft de omwikkcting van de
kunst in Suriname. Hij onde rscheidt hierbij traditionele kunst, roeristische
kunst, workshop-kunst en academische of internationale kunst. Kenneth Bi lb}'
geeft ee n besch rijving van de invloed vall Marrons en inhcemscn op cle
moderne Surinaamse mu ziek.
Er zijn meer inva lshoeken die in het hoek belicht hadden kunnen worden,
maar er moeten natuurlijk prioriteiten worden gesteld. Hiervan zijn de redacteurs zich bewust ell zij geven aan dar voor bepaalde onderwerpen meer onderzoek zal moeten worden verricht. Hierdoor zijn bijvoorbeeld gee n bijdrngen
opgenomen over ond erwijs en sport. Hoewel het boek voo r gevorderde Surinamisten niet veel nieuwe gezichtsp unten z::ll opleveren, is het boek ::lIs basisof overzichrsrekst bijzonder bruikbaar. Hierbij moer niet ve rgete n worden dar
her boek als introductie is gesch reven voo r diegenen die weinig van Suriname
afwe ren. In deze opzet zijn de redacreurs mijns inziens dan ook volledig
geslaagd.
Peter StlflcIJes

Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede, Zolang ze praten, blijf ik: Een boek
over de vijftien slachtoffers van 8 december 1982, Paramaribo 2001. ISBN 99914
96146, 117 pp., inclusief Engelse vertaling.

De vijftie n slachtoffers - van het miliraire regime - op 8 december 1982. \'Vie
w:uen zij? \'Vaar stonden ze voo r? \Var hebben ze Suriname nagelaren? De
Organisarie voor Gerechti gheid en Vrede probeert op deze vragen antwoord
te geven in het boek Zolang ze praten, blijf ik. Het boek is ook bedoeld 0111
de herinnering antl deze vijftien mannen levend te houden voo r de nabestaanden, de (Surinaamse) gemeenschap en de jeugd, in de hoop dar er ooit gcrec h·
righeid zal geschieden.
Aan die heri nn ering is met het boekje zeker eell f}'siek tastbare bijdrJge geleverd, in de geest V::lll de uitspraak van Gerard leckie, een van de slachtoffers:
'Zobng ze praten, blijf ik, anders hen ik er nier meer.' Maar her is ni et gel ukt
adequaat antwoord te geven op de ande re vra gen. De portretten zi jn allesbehalve volled ig. Her zijn meer stukken die willen overtuigen waarom deze Suri-

namers niet vergeten mogen worden en waarom er ooit gerechtigheid moet
geschieden. De journalistieke nieuwsgierigh ei d ontbreekt. De persoonlijke
morieven die hebben gemaakt dat deze mannen deden wat ze hebben gedaan,
blijven onderbelicht. Dat ze zich betrokken voelden, is duidelijk. Maar wie
waren ze, hoe zijn ze opgegroeid, waardoor zijn ze beïnvloed, hoe is hun VOtming geweest, hoe zijn ze geworden wie ze waren? Hoewel in het verhaal over
Cyril Daal warde verteld dat armoede voor hem een sterke drijfveer was om
zich in te zetten voor rechtvaardigheid, wordt dit niet uitgewerkt. Ook in de
andere verha len blijft deze informatie vaag.
Het boek is vooral geschreven voor en door insiders. Een 3anta l tijdgebonden zaken worden niet verklaard, de lezer wordt geacht reeds bekend re zijn
met de feiten. ln het stuk over Sugrim Oemrawsingh wordt bijvoorbeeld verwezen naar ' de moord op zijn broer Baal Oemrawsingh in maart 1982 '. In
het portret over Lesley Rahman wordt gerefereerd naar een periode 'on middellijk na de executie van Hawker.' Bij Eddy Hoost wordt ' de zogenaamde
Rambocliscoup ' genoemd. Deze verwijzingen zijn voor de niet-insider, die
twintig jaar na dato deze feiten niet meer keil( of niet in die tijd is opgegroeid,
storend, omdat een feitelijk en inhoudelijk kader ontbreekt. De lezer kan deze
zake n niet op logisc he wijze met elkaar in verband brengen via de verstrekte
informatie.
De relaties en dwarsverbanden russen de vijftien mannen worden niet goed
uitgelegd. Hier en daar lees je wel dat de een de advocaat was van de ander.
Als lezer vermoedt je dat er meer was. Want waarom kwamen juist deze mensen op voor hun ge loof in vrijheid, democratie en rec htvaardigheid? Waarom
zijn juist zij vermoord en gemarteld, en ni et anderen? Hoe heeft zoiets kunnen gebeuren in een samenleving waarvan men graag denkt dat die altijd vre·
delievend is geweest? De mannen worden op p. 75 omschreven als 'vijftien
vaderlanders, die geen martelaars wilden zijn, zelfs geen held .' Waarom werden ze het dan wel? Omdat de comext ombreekt, blijft het zoeken naar een
dieper antwoord op deze vraag. Dat is jammer, want de insiders zijn er straks
niet meer. Voor de Surinaamse jeugd die nu opgroeit is het suaks moeilijk om
de gebeurtenissen in het juiste kader te zien, mede omdat de militaire machthebbers in hun tijd hebben geprobeerd dat kader weg te poetsen.
Moord blijft moord. Moordenaars blijven sc huldig, hoe ze ook proberen hun
daden te rechtvaardigen. Je wordt er koud van als je op p. 72 over Djiewallsing Sheombar leest: ' ... met kogels was een patroon van een krui s gemaakt
in de borst- en buikstreek.' Hoe ga je als samenleving en als betrokkene om
met moordenaars, als je niet de methode volgt van 'oog om oog, tand om
tand'? Wat te doen, als je juridisch alles hebt gedaan war mogelijk was om
de daders te vervolgen en te berechten, maar niets ror het gewenste resultaat
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heeft geleid? Hoc ga je als gemeenschap om met de sc huldi ge n, die openlijk
hebben toegegeven dat er bloed aan hun handen kleeft, maar die nog steeds

ongestoo rd en vrij midden in die ge mee nschap leven?
Dan probee r je inderdaad de herinnering levend te houden, in de hoop dat er
ooit gerechtigheid zal gesc hieden. Daarom blijft de bedoeling van her boek
overeind Sfaan. Het is În de huidige vorm eerder ee n synopsis van wat nog
moet kon"\en en hopelijk echt komt. Suriname heeft ze ker behoefte aan een
goed gcdocumenreerd, inhoudelijk stevi g boek als monument over deze vreselijke bladzijde in de recenre geschiedenis, waarin duidelijk wordt dar de 8

deccl11bermoorden niet roeva llig zijn gebeurd en de slachroffers niet willekeurig zi jn ge kozen.
Toen deze mannen werden vermoord, sropren 'sabaku op het nabije srrand
hun kop onder hun vleugels om niets meer re zien, om niets meer re horen.'
(p. 75). Hel lijkt alsof een groot deel van de Surinaamse bevolking net als de
sabaku is verstard in deze houdin g. Twintig jaar na daro blij kr Suriname nog
ve rder in het diepe ga t te zijn weggeza kt, dat sinds die dag is Ontstaan. ' Het
komt 011S voor dar onze sa menlevi ng en ha ar gezagdrage rs zich thans op ee n
rweesprong bevinden', schreef Ken neth Gonç<1lves als deken van de Orde van
Advoc<1ren vlak voo r zijn dood in een brief aa n Desi Bouterse (p. 2.5). H er
lijkr wel alsof Surina me zic h na twintig jaar nog sreeds op diezelfde tweespro ng bevindr, <1lsof de tijd bevroren is geraakt. 'Het anrwoord ligr vo lge ns
hem in ec n ve randering blj her vo lk, waarbij ee n icder zijn stem moer laren
horen in pla ~ { s van passief roe re kijken hoe de sa menl eving wordr verziekt
door co rrupti e en intimidarie,' wordt over Frank \Xlijngaardc verteld (1'. 67).
Z ij hebben dc antwoorden achrer gelaten, waarmee wc dir problcem kunnen
oplossen. Waarom gaan we cr als vo lk nog sreeds nicr mee aan de slag?
Us/;a Mnr/;é

Christian Georg Andreas Oldendorp, Histo ri e der caribischen Insein Sanet
Thomas, Sa net Crux und Sanet Jan, insbesondere der dasigen Neger und der
Mission der evangelischen Brüder unter denselben, Abhandlungen und Berichte
des Staatlichen Museums tür Völkerkunde Dresden. Kommentierte Edition des
Originalmanuskriptes. Ediert von Gudrun Meier, Stephan Palmié, Peter Stein und
Horst Ulbricht, Berlin: Verlag für Wissenschaft und Bildung, 2002. Eerste deel
Iboek 1)764 + XXXVII I pp., tweede deellboek 2, 3. 4) 2171 pp.
Lucia Esajas, De functie van taal in de missionering van Surinaamse Creoolse
vrouwen in de Evangelische Broeder Gemeente Suriname. Doctoraalscriptie
Re te nti es

Religiestudies Faculteit der Theologie Nijmegen, Nijmegen: Katholieke
Universiteit Nijmegen, 2001. 176 pp.

De literatu urgesc hiedenis van Suriname bewijst dat het werk va n de Evangelische Broeder Gemeente (EBG) heel belangrijk is geweest. Dankzij hun missionering in het Sranan bestaat er een geschreven literatuur in de landstaal,
die in vergelijking met de andere Caribische gebieden ee n 1I1üek karakter vertoont. Daar is al het een en ander over geschreven, maar daarmee is de nieuwsgierigheid naar dit fenomeen nog ni ct bevredigd. Dat maakt de hier bes proken teksten op zichzelf al interessant, wan( zij concentreren zich beide op de
rol va n de taal in de overdracht van her reli gieuze beleven door de Eva ngelisc he Broeder Gemeente.
Alleree rst va lt de aandacht op de vier omva ngrij ke banden met de schriften
van de Duitser Chrisrian Georg Andreas Oldendorp (172 [- 1787). Oldendorp
sloor zich op 22-jarige leeftijd bij de Eva ngelische Broeder Gemeente aan en
deelde hun wetenschappelijke belangstelling voo r de missiegebiede n in Noord
Amerika, Groenland, Afrika en West-Indië. Hij kreeg tot taak de gesc hiedenis va n de missie in St. Croix, St. Jo hn en Sr. Thomas te besc hr ijve n en dir
manuscript is nu door een wetenschappeli jk co mité in zijn geheel getransc ribeerd en uitgegeven. Oldendorp zelf leefde tenminste van 1' 767 en 1768 op de
M:tagdeneilanden. In de inleiding vinden we echter minder gegevens over zijn
leven dan over het wel en wce van het manuscript tOt aa n het tijdstip van publicatie. Er is Ccn register aan toegevoegd, plus tekenin gen en een bibliografie.
In her eerste deel va n deze editie wordt de gesc hiedenis v<ln de Maagdeneilanden als deel van de geschiedenis va n Amerika behandeld. De strategische
positie, links van Puerto Rico en rec hts van de Nederla ndse eilanden boven
de Wind, duidt op invloeden va n verschillende Europese staten. De Maagdeneilanden waren toend ertijd in Deens bezit en voornamelijk in gebruik als
plantage-eilanden en handelsposren. Vanaf 1732 bego n de broedergemeente
daar te missioneren alsook in andere delen va n het Amerikaanse kontinent.
O ldendorp is een zeer belezen persoon en sc hrijft va nu it een wetenschappelijk perspektief, waarin de planten, di eren, woonomstand igheden, de nawurlijke omgeving en historisc he feiten precies worden ver meld. In deze zin worden ook de mense n naa r kleur (blanken, mulanen, mestizen, casti zen, kreolen
en zwa rten) beoo rdeeld en hun plaats van herkomst ge noe md. Oldendorp is
natuurlijk voora l in de herkomst van de ' heidenen' geinreresseerd en daarbij
gaa t hij zeer nauwkeurig te werk. Hoewel hij vaststelt dat er geen historisch
bewustzijn aan wezig is vanwege de on bekendheid met geschriften, moet hij
tegel ijkerti jd toegeven dat het herinneringsve rm oge n van de Afrikan en en
zwarte ' Criolen' ongelofelijk goed is. Het sympathieke aan zijn argumenren
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is dat ze vaa k tegenstrijdig zijn. Terwi jl Oldend orp enerzijds de christelijke
moraal als ve rheve ner interpretee rt dan de heidense, pleegt hij deze houding
bij zij n gedera illeerde beschrij vingen weleens te vergeren en geeft hij bl ij k va n
zijn bewo nderi ng voo r het uithoudingsve rm ogen of ook de sra nd v;lstighcid,
die hij bij zijn bekee rl ingen aa ntreft.
In het tweede deel va n de editie, dat uit drie boeken bestaa t, beschri jft Oldelldorp de jaa rlij kse berichten vanaf ' 73 2 aa n de moedergemee nte in Duitsland .
Alleen de jaren va n [76 1 rot [766 zijn verlo ren gegaan j alle andere worden
doo r O ldend orp ge kopieerd, gecommentariee rd, of gesc hreve n. Ook hier is
de precisic, wa :1 rm ce iedere persoon wordt getekend, ~tl soo k her veelvuldige
ve rwij ze n na:1 r hun Afrik aa nse herk omst wee r opvallend. In deze liefde voor
her detail schu ilt de bij zonderheid van deze gesc hriften. Terwij l er meerdere
gelee rd e dicraten uit de I. 8de eellw bekend zi jn , d ie de n:1 fulirlij ke en menselij ke omgeving in ve rschillende delen va n West-Ind ië (Sa inre Domin guc, Suriname, Jal1l;:)ica) op rationele wij ze beschrij ven, gaar her hij Oldend orp voorJI
om de mensen. De missie werkt door overtuigi ng en nier mer dwa ng. De eva ngelische broeders leefd en me t hun vrou we n in armeli jke o mstand igheden,
wijdden zich geheel aa n hun raak, hadden gee n macht ige en rij ke moederkerk
ac hter zich en missionee rd en ook nier onder de blanken. Dir ve rklaar t, (br
O ldend orp zic h op de ge woo ntes en ge bru ike n va n de slaven concentree rt.
Voo ral ook de bekendh eid met hun ra ai, het 'Cri oolsch' va n St. Thomas en
Sr. Cro ix, speelt een grote rol. De auteur benoemt zelfs de zinsco nstructi es,
de overee nk omsten met her Hollands en het pl at-Duits, en ook enige b:1sisregels van de grammatica . Hij is zich terd ege bewusr va n de nega ti eve in vloed
va n de slJvernij op her karakter van alle dJ arm ee in ve rbi nding staa nd e personen. Dit maa kt de missionering bepaal d niet gemak kelijker. Zelfs W:1 nn ee r
men va nu it een hedendaags standpunt O ldend orps begrip voo r de sla venc lll ~
ruur als ge heel ontoe reikend moer interpreteren, dan is her roc h ee n fe it, dar
hij een reeks gegevcns levert, di e de continuïtei t va n gedragspa tro nen vanaf
de 18de ee uw duidelijk oml ij nen en ook doen bli jken va n ee n kr itische houding ten o pzichte va n de slavern ij. De auteur ve rmeld t bij voo rbeeld he rhaa ldelijk cbr de slavenho ude r of zi jn opzich ter door de sla ven als ' Fleischer meiste r' werden betiteld, als hee r ove r hun vlees, hetzi j va n man of vro uw.
O ldcnd orp reproducee rr eni ge dial ogen tussen sla ve n en bezitters in het Creools, met Duitse vertalin g en christelijke inhoud. Z ulk e di alogen zijn ook in
and ere teksten uit di e tijd te vinden.
Deze raa lgevueligheid van de Evangelische Broeder Gemeenre wordt bij Luci:1
Esajas reeds op de omslag van haar doctoraalscript ie ve rmeld. Zij beginr haar
onderzoek over de missie onder vrouwen in Suriname met ee n bij belciraa t:
' Bikasu ibriwan jeri dem ra ki hem kond re congo' (\Xla nt een ieder hoorde hen
Rllte n c ies

in zijn eigen taal spreken ). Ln haar voorwoord sc hrijft Esajas, dar zij als gelo-

vige Creoolse Surinaamse de functie va n de (aal in de missionering van Creoolse Surina a mse vrouwen beeft onderzocht.

Esaj:Js is zelfs de ee rste zwarte Surinaamse vrouw di e ove r dir onderwerp is
afgestudeerd aan de Faculteit der Theologie va n de Universiteit va n Nijmege n. Dit maakt haar scriptie extra interessant. Deze pioniersfuncrie moet echter oo k belastend zijn geweest. Dit leid ik af uit de ingewikkelde en voorzichtige benadering va n het thema. In her ee rste hoofdstuk wordt de functie va n
de taal als communicJri emediurn belicht. In her hoofd stuk 2 staat de taal als

zendingstaal in het middelpunt. Daarbij verlegt Esajas het accent naar bevrijdin gs modellen di e van een fem inistisc he missioneri ng in Surin ame uit kunnen gaa n. In het derde hoofd stuk komt de positie va n de vro uw in de religie
in Suriname ter sprake. Dit hoofdstuk kan als aa nvulling op Oldendorps gegevens dienen, die immers de missionering eveneens vanaf 173 2 behandelt. Esajas spreekt echter in tegenstelling rot Oldendorp van miscommunicatie. Het
lukte de broedetgemeente niet de werkelijke leefwereld va n de bekeerlingen
in Paramaribo te raken en de onderzoekster vraagt zich af, of dit heden ten
dage and ers is. Hiertoe omwikkelt zi j in het vierde hoofdstuk onderzoeksmodellen, die zij in een ve ldonderzoek heeft getoetst. Daarbij geeft de schrijfster zel f toe dat zij bij de interviews in moeilijkheden is gekomen. Haar expliciete vraag naa r de bevri jdende kracht va ll het Sr::ma n VOOf de missie kon als
zoda ni g ni et met ja of nee worden bea ntwoord. In haa r theoretische kade r
bij de eva luatie gaat Esajas er van uit dat dit we l het geval moet zijn geweest,
haar veldonderzoek heeft dit echter niet hard gemaa kt. De res ultaten daarva n sta an in de acht interviews, di e aan het ei nd e va n de scriptie mét de vragen worden getranscribeerd.
De gesc hriften van Oldendorp en Esajas maken dus een sprong in de tijd,
vanaf de verwachtingen van een zendeling in de 18de ec uw naar de verwachtinge n van een gelovige en feministische onderzoekster aan het begin van de
21 ste ceuw. Taa l speelt in beide benaderingen een cruciale rol: her Creools en
het Sranan. Oldendorp vraagt daa rbij niet naar de emotionele belevingswe- . /
reld of de ve rsc hillen tusse n man en vro uw, za ken di e voor Esajas van principieel belang zijn. Is de 'eigen' raai bevrijdend in eell missie, die zich voora l
va n gesprekke n, dialogen, bijbelinrerpreraties, en preken bedient? De vraag
blij ft onbea ntwoord. Maar juist door het stellen va n deze vraag wordt ee n
aa ntal culturele aspec ten tijdens de slave rnij en aa n her einde van de 20ste
ee uw aan de orde gesteld die in verdere studies over de cu ltuu rgeschiedenis
van het Ca ribisc he gebied ni er mogen ontbreken.
Illeke Phaf- Rheillberger
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Julian H.A. Neijhorst, Bigisma taki: herkomst en betekenis van meer dan 2500
Surinaamse spreekwoorden lodo's) en uitdrukkingen, Paramaribo: eigen beheer
2002. ISBN 99914 692 0 6, 417 pp.

Er is een bij zonder boe k ve rsc henen, bat ik daarmee begin nen. In de loop
vall nu al bijna twee eellwen zijn er tal van vastl eggingen geweest van odo's,
de een met mce( 3é1ndachr gemaa kt dan de ander. Van so mmi ge kun je de
:1urhenricircir va n de opgenom en spreekwoorden betwijfelen, andere - zo~1is
de uitgave die Jan Voorhoeve en Eddy van der HiJst JllJ ak tcn va n de oc\o's
va n Joh::lI1n 3o Schoutcn-Elsenhout in Sranan pangi - zijn zo onh a ndi g ge redi gee rd dat her raadplegen erva n geen plezier is. Gee n vall di e uitgave n onthulde veel over de achtergrond va n de Creoolse spreekwoorden. Her bleef
bijna altijd bij ce n korte introductie en een Nede rh111 dsc vertali ng of een
Nederlands eq ui va lent. Julian H.A. Neijhorst \s de eerste die uitvoerig ingaat
op de histo ri sc he en culturele co ntex t va n spreekwoorden, en geeft met
Bigisma raki ook nog eens de grootste ooit gepubliceerde collectie odo's. Maar
liefst 2340 brac ht hij er bij el kaar, opgedeeld in twintig thematisch geo rdende
rubrieken (flora, fauna, slavernij, rechtsgevoel etc.) en hij neemt d:.1 J1 ook nog
ee n lijst va n [75 uitdrukkingen op. Neij ho rst geeft zelf al .W.n d:.1 t het ni et
eenvQ\ldig is een ond erscheid te maken tusse n sp ree kwoorde n en uitdrukkingen. Zo is de vraag of bijv. nr. 880 'No pley moy boy fu D:.1d:.1' ni et eerde r bij
de uitdrukkin ge n thuishoort d:.111 bij de spreekwoorden.
In het algemeen vair op dat het onderscheid ru sse n spree kw oo rd en (onveran derlijk va n structuur) en zegswijzen (di e kunn en worden aa nge past aa n versc hillende zi nsstructuren) voor her Sra nan minder betekenis lij kt te hebben
dan voor het Nede rlands. Zee r veel odo's zijn morfo logisch erg flexibel, wie
wil vera nd ert het onderwerp van jij naar ik, of hij n:.1ar zij, de werkwoordstijd kan vaak wo rden aangepast, alleen het citeren V~lI1 ee n klein stuk va n
een spreekwoo rd is vaak al helder genoeg voor de verstaa nd er en Nc ijhorsr
geeft va n Hli va n odo's waarvan drie of vie r varia nren bes taan. Het lijkt me
dat in di e beweeglijkheid va n de odo's ee n indica ti e kan wo rden gezie n va n
hoe levend dit taalmateriaal nog altijd is. Er worden er nog al tijd bijgemaakt,
al raken die lang nict altijd inge burgerd. Het voo rk omen van een woord als
'sexy' (nr. 386: Yu 11:.1 kowsbanti: den raki yu mangri, ma mi sabi taki yu sexy)
ve rra ad t dar ni ct elke odo uit de slave nrijd sta mt.
Neijhorst heeft bij zond er veel werk gemaakr V~l11 de conrextualisering van de
odo's. Hij geeft ni et enk el inleidingen op alle rubri eken 111Ct daarin tal va n
details di e men tevergeefs elders zal zoeken, hij heeft ook gezoc ht nanr her
voorko men va n eq ui va lente n in West-Afrikaanse wlen, in talen di e elders in
het Caraïbisch gebied voo rk omen, in bosnegcrralen en in het Nederl nnds.
Re ce nc ies

Wat een karwei moet dat gewees t zijn! Bij heel vee l sp reekwoorden duikt
Neijho rst in het verleden, en komt hi j met uitvoerige toe lic htingen over gebrui ken in vroeger eeuwen, verklari ngen van kinderliedjes, en het verband russen
spreekwoo rden en nijverheid (met name de houtsnijkun st en het vouwen va n
hoofddoeken, a ng isa). Zo groeit het boek uit tor ee n levendig compendium
van de Creoo lse cu ltuur, waarin het heerlijk grasduinen is. Natuurlijk herbergt de geschiedeni s veel geheimen die misschien nooit meer om huld zull en
worden. Als er in odo 514 sp rake is van het uitdelen van vis op plantage Domburg - een ze ld zaam geval van het voorkomen va n een geog rafi sche naam in
een odo - dan moet daar ooit iets bijzonders zijn gebe urd; maar wie kan nog
vertellen wat dat geweest is? Neijhorst heeft goed nagedach t ove r de spelling
die hij hanteert en de ordening is secuur ge ma akt, al za l er a ltijd wel iemand
willen opmerken dat een odo over udu (hout) beter onder de u Staat dan onder

de f van faya (vuur). Als ik hier nog enkele kanttekeningen plaats, dan is dar
uit groor respect voor dit gewe ldige odo-boek. Van een hee rlijke taart krijgt
men immers nooi t genoeg.
Neijho rst geeft so ms een letterlijke verta ling, maar soms geeft hij alleen de
betekenis van een odo aan. Het is jammer dat hij nier heeft gekozen voor een
vaste syste mati ek : ee rst letterlijke verta ling, dan de betekenis, daarna eventueel nog roelichting, want belangwekkende informatie dreigt nu over het
hoofd te worden gez ien. Neem nr. 13, een odo die stamt uit de slavenrijd:
'A lata taki: den koti mi mofo, san ede de
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koti mi tere ru?' Neijhorsts weer-

gave van de intentie va n de odo is held er: 'Als men het belangrijkste heeft
weggenomen, wat stele dan het mindere voor?' Maar een letterl ijk e vertaling
maakt duidelijk op welke sc hrijn ende wijze de slavensituaeie de ladin g va n
deze odo bepaa lt: De rat zegt: ze hebben mijn snuit afgesneden (me de mond
gesnoe rd}, waarom niet ook mijn staa rt ?
Bij historische toelichtingen verwijst Ne ijhorst soms naar literatuur, maar die
verw ijzingen zij n vrij wiJlekeurig. Zo zou bij nr. 534, wanneer het over strenge
vero rdeningen gaat, een verw ij zi ng naar het West-Indisc h Plakkaatboek van
Schiltkamp en De 5mjdt met zijn honderden verordeningen beter zijn geweest,
dan de na uwelijk s te bereiken notulen va n De Friderici uit het wille keurige
jaa r 1794. Jammer is het ook dat de bibliografie erg slordig is: sommige titels
zÎ În keurig bibliografisch opgesteld, anderen zeer o nvoll ed ig en zelfs foutief.
In die bibliografie on tbreken de odo-uitgaven va n Goodin gs, Step hen en ook

de ri jke taalbron die de rwee uitgaven van Aleks de Drie vorlllen, terwijl op
p. 155 blijkt dat Neijhorst De Drie wel kent. In de lijst van afko rtingen waarmee naar talen wo rdt verwezen (een lijst die liever afzonderlijk voor in het
bock had kunnen staa n) ontbreekt de vaak voorkomende lener X (Xhosa?).
Bij de rubriek 'Liefde en seksua li teit' vermeldt Neijhorst dat ' vele gangbare
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banale uitdrukkingen' uit kies heid nier zijn opgeno men. M aa r ;lIs dat platte

taalge bru ik deel uitmaakt van de taa lsociologische werkelijkheid vall vroege r en nu, moet die werkelijkheid dan geamp utee rd worden omdat er va naf
de ka nsel wel eens wenkbrauwen gefro nst kunn en worden? Me rkwaardig is
ook da r de sch rij ver over de nummers 173 [ tor en met 2340 opme rkt dar de
betekenis 'voor de zeke rh eid of uit tijdgebrek' is weggela ten, hoewe l de vermoedelijke betekenis wel bekend is. Dat is toch zo nd e: hoe lang moet dan
worden gewachr o p een vo lgende uitgave waarin di e berekenis mi sschi en wel
sra ~H? Met ee n tekentje had toch kunnen worden duidelijk ge maakt, dat het

om ee n voorlopige bcteke nisdtliding ging? Berre wan afu eksi le k i wan soso
buba, li ever een een half ei dan een lege dop, toch?
Deze kanttek en in gen willen alleen maar een aa nspo rin g zijn om het imposa nte werk dat Juli a n Ne ijhorst heeft aangevat, door te ze tten, al zal hij hee l
goed welen hoeveel de olifant heeft moeren ete n voordat hij zo groot was!
Omvar deze collectie nu alle bestaande odo's? Natuurlijk nier, en het za l waarsc hijnlijk oo k nooit iemand lukken om ze wel allemaal te boe k re stellen. Ter
aansporing daarom ma a r een di e ik niet bij Neijhorst he b kunne n vinden (en
het kostte me moe ite er een te vinden!), een odo die ook de mees t kritische
rece nsie kan relativeren: A no fa nya nman wani en, pra riman man abi fu prati.
Her is niet zoa ls de erer het wi l hebben, dar de verdele r kan verdelen. Ik heb
alvast ges muld.

Michiel /Jan Kempen

Aspha Bijnaar. Kasmoni: een spaartraditie in Suriname en Nederland,

Amsterdam: Sert Sakker 2002. ISSN 90 3512 4634, 377 pp., prijs € 24,95.
Her proefschrift V~lIl Asph a Bijnaar gaar o ver het kasllloni (spa~lr-) systee m,
dat bij (bi jna) alle Surinamers, op zijn minst van ho ren zeggen, bekend is. Het
proefschrift gaa t di eper in op dit systeem: het o ntsraa n, de wer king en mogelijkheden en d e eigen e rv3 ringe n di e de onderzoekster hi ermee had in Nederland. Bovendien rekent de auteur in haar onderzoek af met enkele voo roordelen over her kasl11oni-systeem, die betrekking hebben op de kenmerken van
de deelnemers en de functies en het Il ut va n dit systeem. In ka sllloni zijn drie
economi sc he funcri es te o nderscheiden namelijk: sparen, kredi et opnemen en
opva ng bij tege nslag (nood functie).
H er proefschrifl bestaat uit zeven hoofd srukken en ee n slotbesc ho uwing. In
het eersre hoofdstuk wordt ka sl110ni behande ld in het licht van de lite raruur,
waarin dit spaa rsysteem een systee m va n roulerend e spaa r- en kredietvereniReeenciu

gi ngen (Rotating Saving an d Credit Associations - ROSCA's) wordt genoemd.
Ook komen in dit hoo fdstuk de probleemstelling en de onderzoeksvragen aa n
de orde en wordt de methode van onderzoek beschreven. De onderzoe kster
heeft gebruikt ge maak t va n kwal itatieve vraaggesp rekk en en heeft participerende observaties uitgevoerd. Bij naa r schat in dat ongevee r een derde van de
Creolen llit de vo lks- en middenk lasse meedoet in kasmo ni. Het is niet geheel
duidelijk hoe Bijnaar aan deze gegevens komt, te mee r daar ze in Suriname 38
kasl11oni-arrange menten heeft onderzocht en 120 personen heeft geïnterviewd
en 6} interviews in Nederland heeft afgenomen.
In het tweede hoofdstuk komt het ontstaan va n kasmoni aan de orde. Er zijn
sterk e aa nwijzinge n dat kasmoni al tijdens de slavern ij voorkwam. Na de
afschaffing va n de slavernij kwamen er meer formele kredietinstellingen, maar
de behoefte aan informeel kredi et bleef bestaan, omdat de forme le kredietinstell inge n ver stonden van het dagelijks leven van vele Creolen.
De onderzoekster ve rtelt dat kasmoni in de literatuur vanu it een westerse bril
vaa k nega tief word t gekwa lificeerd en in verband word t geb ra cht met
armoede, fra ud e en uitbuiting. Maar Bijnaar laar zien dat kas moni een systeem is waa rd oor uitbundig consurnptÎ edra ng juist wordt voorko men. Tegelijkertij d doet het ee n be roep op zaken als discipline, sociale controle en solidariteit. Toch wordt kasmoni in Suriname dikwijls nog steeds geassocieerd
met armoede en achterstand, en met de lagere Creoolse volksklasse.
In het derde hoofdstuk gaat Bijnaar dieper in op de vraag welke de karakteristieken zi jn van de mensen die aan kasmoni doen. Vol gens de auteur komt
kasl110ni bij bijna alle etnische groepen in Suriname voor. Ze constateert dar
ondanks de Creoolse inslag va n kasmoni etniciteit geen rol speelt bij de selectie van de deelnemers. Helaas wordt deze uitspraak niet verder onderbouwd
door de gegevens van het onderzoek. Ik vind dat opvallend. Bovendien vind
ik het jammer dat de onderzoekster niets zegt over de vraag of kasmoni voorkomt bij de Marrons, omdat her nier bestaa n hierva n bij deze groep een mogelijke factor is voo r de fa lsificatie van de hypothese dat kas llloni afkomstig is
uit Afrika.
Het zij n vooral de Creolen uit de midden kl asse en de vo lksklasse die aan kas1110ni deelnemen. De elite of welgestelde klasse doe t daar niet aan en weet
soms niet ee ns va n het bestaan ervan af. Bijnaa r rekent af met twee vóó rwetenschappelijke opvattingen, namelijk dat kasmonÎ bijna uitsluitend ee n vro uwenzaak zo u zijn en dar de functie van kasvrouw meestal wordt vervu ld door
een bigisma. Mannen blijken ook deel re nemen aan kasl11oni-arrangementen. Wel verronen die dan een aantal karakteristieken, zoals een grotere ge bondenheid aan bepaalde specifieke mannen beroepen en het gegeve n dat mannelijke mieggers een formeler gedrag verronen ..
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Een kern hoo fds tuk vo rmt het vierde hoofdstuk waarin wordt ingegaan op de
1110rieve n en functies van ka smoni. De sc hrijfster bat in haar proefschrift ni et
goed zien wa t de versc hill en en mogelijke verba nd en zijn (lissen 1110tieven en
fUll cties. Ze gebruikt naar mijn mcning deze begr ippen ren o nrechre als equi·
valen t of sy no niem, terwijl toch her beg rip motief meer verwijst naar een
innerlijke geste ldh eid vat) ee n persoon, en functie meer verwi jst naar een meer
objectieve hoedanigheid of gerichtheid.
Bijn a~lr

onderscheidt vijf mori eve n: het moricf van de solida ritei t, het morief

va n de tr~ldiri e, het eco nomi sc he motief, her dw ang moti ef en nos ta lgi sc he
moti ef. De auteu r co nstateert vervolgens dat de bebn gr iiksre waarde om dee l
te nemen aan kasmoni her uitstell en van directe behoeftebevrediging is. Hi er
had ik meer ana lyse ve rw:1C hr van de ond erzoe kster do o r bijvoorbeeld de
motieven te rel ateren aan kenmerken va n inl egggers en aan bevolkingsgroep.
In her vi jfde hoofdstuk geeft Bijnaar weer hoc het kasl11oni·systeem in de
praktijk functioneert. Het systeem kenmerkt zich doo r o nderl ing vertrouwen,
pli chtsbesef va n de deel nemers en zwa kk e sa ncri cmogel ijkh eden o p naleving
va n de regels. Dit laarste kenmerk vormt {evens de zwa kte va n dir systee m,
zoa ls de sch rijfster ook o p verschillend e plaatsen aantoonr.
In her ze~de hoofdsruk gaat Bijnaar in op haar eigen ervaringe n met kasmoni
in de Bijlmer. Het is verrassend en paradoxaal dat de allteur, die o p theore ti sche gro nd en positief over ka smo ni sc hrijft, uit eigen erva ringe n moet concluderen (p. 262): .. ' ik besluit in de mekolllst alleen aan kasllloni mee re doen
als ik da :l rm ee famili eleden en vriendinnen kan plezieren. Sparen doe ik li c·
vcr op dc bank.' Tusse n ha a kj es, introdu ceert ondcr1.ockster nu ee n ni euw
motief, het pl ezie rings moti ef? Bijnaar heeft zelf blijkbaar geen goede ervari ngen Ill et ka sl1lo nÎ opgedaa n en heeft de zwakke kanten van dit systeem aa n
den lijve ervaren . Ik ben gene igd
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kasllloni voora l re zien als een zwak

gestructuree rd spaar· en krediet systeem voor econo mi sch zwak ke mensen,
functionerend in een zwakke, informele cconomie.
ln her laarsre hoofdstuk ve rgel ijkt Aspha Bij naa r het fu nction eren van het
kasmoni systeem in Nede rl a nd en Suriname. Ik constateer ee n tegenstrijdig·
heid in het proefschrift (P.L84 en 287).
Op p. 284 sta at: 'Een opvallend ve rschil is dat Nede rl a ndse kasdeclncmers
vee lvuldi g een heroep doen op de noodfull ctie', reT\vij l op p. 287 te leze n is:
' In Nederl:lIld zegt geen enk ele deelnemer zic h l11 et behulp van kasllloni in te
dekken rege ll regens la R', Ik kan dit ni er rijmen.
Hel is naar mijn mening van belang - en dat heb ik op ve rsc hill end e plaat·
sen gezegd en gesch re ven - dat in eerste aan leg de Surinam ers zelf zijn die
zich rekenschap moeten geven van hun cul turel e tr;ldiries en gesc hi ede ni s.
J):l ar is dir proefschrift een prach tig voorbee ld V:ln. De schrijfste r moest wel

rekening houden met het Nederlandse publiek en heeft vele conversaties die
vermoedelijk in het Sranantongo zijn gevoerd, in het Nederlands weergegeven. De peper en het zout zijn daardoor verloren gegaan.
Ik geef een voorbee ld: ( p. 300): 'Ay, mijn moeder, toen ben ik gegaan, ik ben
met mijn gespannen achterwerk op haar afgegaan'. Deze zin 'be kt' niet. Vermoedelijk is deze zin in het Srananrongo uitgesproken, met de daarbij behorende gebaren en houding als:' Ay, mi ma, dan mi go, nanga mi span bakasey

mÎ go na en tapu', en dan pas zie ik die mevrouw in haar volle glorie voor mij.
H et proefschrift beveel ik tenslorre warm aan bij de lezers, het is vlot geschreven en geeft een boeiende doorkijk op een aspect van de Suri na amse cul tuur.

Edwil/ Marshafl

Het dagboek van Munshi Rahman Kha n, met een inleiding van Sandew Hira,
Oen Haa g: Amrif/NSHI 2003. ISBN 9074897428, 367 pp., prijs: paperback € 20,00;
gebonden uitgave € 30,00.
Over contractarbeid zijn de nodige studies verschenen, maar de dagelijkse
leefwereld van de contractarbeider (evenals va n de slaven) vormt nog steeds

een winc plek in de geschiedschrijving. De bronnen ontbreken nu eenmaal
om hun wereld re exploreren. Deze omissie in de geschieden is van contractarbeid maakt het dagboek van MUJ1shi Rahman Khan tot een uniek en authentiek documenr. Het is voor zover bekend tot nu toe het enige document van
de hand van een contracrarbeide r over zijn werving, de overtocht en zijn leven
en werk op de plantage in de Caraïben.
De titel van dir boek is evenwel misleidend. Het is immers geen dagboek maar

een autobiografie. Deze is door de auteur geschreven in de jaren '40 van de
vorige eeuw onder de titel JY van PrakÇÊ (Levenslicht) en in drie talen: Hindi,
Avadhi en Urdu. Sa nd ew Hira schreef de inleiding en annoteerde de tekst.
Rahman Khan is geen onbekende in Hindostaanse literaire kringen. Hij publiceerde een aamal dichtbundels, veelal twee- en vierregelige verzen, respectievelijk dohç's en chaupai's. Deze verzen zijn bedoeld om mer muziek re worden voorgedragen. In 1987 werd in Suriname een literaire pr ijs naar hem

vernoemd, de Rahman Khanprijs. Deze prijs zou om de vijf jaar worden toegekend, maar na 1987 is de prijs niet meer uitgereikt.
Rahman Khan werd geboren op
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augustus 1874 in de staat Uttar Pradesh

in India en kwam in april 1898 op 24-jarige leeftijd in Suriname aan . Ondanks
aandrang van zijn familie in lndia om terug te keren verkoos hij om in Suriname te blijven. Hij stierf in 1972 op 98-jarige leeftijd.
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De aurobiog r:tlîe bestaat uit vier delen. In deel I beschri jft Rahman Khan zijn
Indiase jaren. Hij was het jongste kind va n een gezi n met boven hem nog twee

dochters. Het gezin lVas lVeivorend. Zijn vader lVas de rechterhand va n een
groorgrondhezitter. Na de middelbare school volgde Rahman Khan de opleid ing tot o nderwijzer (munÊy. ). Onderrussen was hij al op zijn achttiende
getrouwd. In 189 1 vond hij een baan als onderwijzer voor nege n roepies per
maa nd, 11Klar het beroep va n onderwij zer trok hem niet. Hij had genoeg va n
de routi ne en wi lde mee r spa nning in zijn leven. Na afloop van een R Ç mIYI Ç~
voo rstelling (festival in de open lucht ) in een grote sta d werd hij aangespro~
ken door twce vrouwen l11et ee n 'sluw gezic ht' di e hem een administratieve
fun cti e op een suik erplantage overzee aanboden. Daar kon hij het drievoll ~
dige verdie nen van zijn baan als onderwijzer. Hij kon de verleiding niet weer~
staan en verrrok l11et de twee vrouwelijke wervers zonder zij n f:.t milie in te
lichten. Pas vlak voor ve rtrek (zes maanden na het contact met de wervers)
stuurde hij zijn oud ers een brief waarin hij hen meedeelde dar hij op weg was
naar het 'eiland Suriname'. Over zijn Indiase echtgenote laat Rahman Khan
de leze r in het ongewisse. Hij bericht alleen dat ze vier jaar na zijn vert rek ui t
India stierf. Dat was in 1 902. In dit deel van zijn aurobiogralîe verhaalt Rah·
man Kh an tussendoor allerlei wonderbaarlijke Indiase ve rh alen waarvan je
als lezer niet goed weet hoe je die moet duiden. Her bevordert in ieder geval
ni ct de leesbaarheid.
Deel 2. handelt over de periode va n contractarbeid. Rahman Khan wcrd te
werk ges teld op de cJcaoplantage Lust en Rust (Skerpi) van de famili e Horst,
een klei n fa miliebed rijf met ci rca 60 contractarbeiders. Het viel hem wel tegen
dat hij l:mdarbeider we rd, maar voor het overige had hij nier re klagen. Doordat al vrij snel op de plantage bekend werd dar een nieuw aangekomen imm i ~
grant Hindi kon lezen en sc hrijven, werd Rahman Khan op de plantage voor
veel co nrractarbeiders (hindoes en moslims) ee n l11unÊY (leerk racht). Zi jn
geletterde ac htergro nd maakte dat hij vrij snel door de overige cOlltractarbei·
ders als cen leider werd beschouwd. Hij leidde op deze plantage het verzet

tegen een loonsverlaging door de directie. Het leiderschap legde hem geen
windeieren. Vanwege zijn overwicht op de overige conrracrarbeiders werd hij
door de eigenaa r va n de plantage in 1 901 aangesteld als opzichter. Kort daarna
werd hij zelfs benoemd tot administrateur, wat uniek mag wo rd en ge noe md
in de geschiedenis va n de conrractarbeid.
Het de rde deel handelt ove r de periode na zi jn CO ntract. In 1903 vertrok Rah ~
man Kh an als vrij e arbeider naar een vestigingsplaats vlakbij Domburg. Van·
wege zij n ken nis en ervaring wist de familie Horst va n plantage Lust en Rust
en late r de nieuwe eigenaar hem tot dri emaa l toe (va n 1907 rot 1912, van
19 13 tot 19 16 en van 1926 tot 1931) over te halen als bedrijfsleider terug te
Renncies

komen naar de plantage. In

1:901

was hij ondertussen getrouwd met een doch~

ter van een eerste generatie immigrant.
In het vierde deel beschrijft Khan de ver houding tussen hindoes en moslims
in de jaren '30 die gekenmerkt werd door spanningen vanwege de bekering
van zes moslims tot het hindoeïsme. 'Moslim-pesten' kenmerkte volgens Rah~
man Khan de houding van veel hindoes. De oorzaak van dit alles schrijft hij
roe aan de 'gemene brahmanen' en Arische zendelingen uit Indi a die Suri~
name in de jaren '30 bezoch ten. Zijn tegenstanders konden niets goed doen,
tenvijl uit zijn brieven die in dit deel zijn opgenomen kan worden afgeleid
dat zi jn rol in dit conflict juist polariserend is geweest. Maar over zijn eigen
rol in dit conflict zwijgt hij.
In het voorwoord stelt Sandes Hira een aantal vragen aan de orde: In hoe~
verre vult deze autob iografie hiaten op in Ut: sruuit: val1 cuntractarbeid? In
hoeverre komen nieuwe feiten aan het li cht? En in hoeverre gaat de autobi~
ografie in regen bestaande oordelen en analyses over contractarbeid? In de
optiek van Hira vulr deze autobiografie niet alleen hiaten op in de geschied~
schrijving, maar wordt hierin ook her oordeel over contracrarbeid genuan~
ceerd (contractarbeid a ls een inhumaan systeem).
Hira's conclusie behoeft enige relativering. Deze auwbiografie is de weerslag
van de ervaringen van Rahman Khan die grotendeels bepaa ld zijn door zijn
geletterde achtergrond en zijn maatschappelijke posirie op de plantage. Hij
werd te werk gesteld op een kleine plantage waar hij vrij snel opklom rot
voorman of adminisrrateur. De situatie voor veel contractarbeiders op de
grote suiker~ en koffieplantages in handen van de buirenlandse cllltuuronder~
nemingen was geheel anders. Het arbeidsregime en de aard van de arbeid op
deze plantages waren zwaarder dan op de cacaoplantages. Her is dan ook
geen wonder dar er op de grote suikerplantages een aantal keren opstanden
zijn uitgebroken die slechts met de inzet van militaire macht konden worden
bedwongen, terwijl er soms ook tientallen doden vielen. Rahman Khan werkte
op een kleine plantage in het bezit van een familie die hij als 'menslievend en
humaan' typeert. Hij werd gerespecteerd, gewaardeerd en ze luisterden naar
hem. Met andere woorden , de ervaringen van Rahman Khan zoa ls beschre~
ven in zijn autobiografie mogen niet leiden rot genera lisaties. Wat we wel uit
zijn verhaa l kunnen destilleren is dat contractarbeid op de plantages niet in
alle gevallen inhumaan was. Deze autobiografie is het verhaal van één contracrarbeider, een andere had wellicht op grond van zijn achtergrond en erva~
ring een tegenovergesteld verhaal neergezet. Beide verhalen vormen in dat
geval de keerzijde van dezelfde medaille.
Deze aurobiografie is geen literair werk, maar leest vlot, vooral de delen
waarin hij zijn eigen wederwaardigheden beschrijft. Als lezer ontkom je niet
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aa n de indruk dat de alltobiogra ne vooral ee n ode is aa n zichze lf: met valse

bescheidenheid beschrij ft hi j hoe goed hij zel f heeft ge handeld en hoe slecht
sommige a nd eren. O pvall end ge noe md m<1 g worden zijn rela ti e rot vrouwen.
Over de bel <1ngrijkste vrouwen in zijn leven {moeder, ec htge noren en dochters) schrijft hij nagenoeg ni ets en voor het ove rige zijn vrouwen in zijn verha al sluwe weze ns di e hem een loe r draa ien. Het Surin aa mse deel (2 en 3) is
af en fOe ve rweven met een aantal magisc h-rea listi sche verh <1 len over spoken,
wimi en zwa rte magie d ie het ee n extra Surin aa mse dimensie geve n. Met de
Enge lse vertaling die vo lgend jaa r verschijnt wordt dit uni eke en aurh enti eke
materi aa l oo k voor een breder pub liek (dan alleen het Nederl and s sprekende)
fOcga nk elijk . Dit boe k is beslist ee n a<1 l1w inst voo r de Surinamistiek en geeft
Munshi1 Ra hma n Khan een bijzond ere plek in de geschi edenis va n de eo ntr actil rbeid .

Halls Ra1l1soedh

Frank Dragtenstein, 'De ondraaglijke stoutheid der Wegloopers': marronage e.
koloniaal bele id in Suriname. 1667- 1768, Bronnen voor de Studie van Suriname,
deel 22. ProefschriftUniversiteit Utrecht 2002. ISBN 903933 1367, 310 pp,

prijs € 20.
Frank Dragtensrein heeft mer dit proefschrifr een lange peri ode va n archi efonderzoek afges loten. Er is vaa k over de Surin aa mse l11 <1rronage gesc hreven
(onder andere door Silvia de Groot, Wim Hoogberge n en Richard Prieel. De
studi e va n Dragtenstein is ee n goede aa nvulling. Hij wilde systemati sc h en
stelsel mnrig schrijven over de periode rot I760 (p. 13). Hij zag daar een leemte
en wilde die op vullen. Hij streeft in deze publicn tie Il aa r 'ee n chronol ogisc he
wee rgave en beschrij ving va n vluchten, marronage en ove rh eidsmaa tregelen'
(p. [31.
De auteur vo lgt daa rbi j twee sporen. Het ee rste is dar va n ee n peri odi se ring.
Hij begint bij de ri.id V~lJl de aa nm aa k van de ko lonie 16 50-I 760, beschrij ft
d<1a rna de Indi anenoorl og, de ma rrollage va n 1678 rot 1686 om uit te komen
bij de Sa ramakaa nse vrede va n 1762.. Het tweede spoo r is d ~H van de logisti ek. Daa rvoor gaa r hij de di verse di visies of distr icren af, te beginnen bij de
Co ppename, de Para en Sar<1 l11<1 eea in de pe ri ode 1686- 17 12, de strijd in het
Pa ra- en Surinamegebied va n 17 15 rot [735 enz.
1 We kiezen hier voor een andere transscriptie. omdat dit woord in deze spell ing op het omslag van het
boek slaat

Recenc ies

Zijn studie start met een korte uiteenzetting over de kolonie Suriname in
het tijdvak 1650-1760, want dat is de tijd die het in zijn boek aa n de orde
komt. Dragtenstein sc hetst de diverse g roepen in de sa menleving (Indianen,
blanken, vr ijverkl aa rd en en slaven), maar ook het bestuursa pparaat en de
verdediging van de jonge kolonie. Vervolgens wijdt hij aandacht aan de
In dianenoorlog en de beginnende marronage van de periode 1678-1686.
Het gaat hierin om een pacificatie van de Indi ane n. Duidelijk wordt dat
de kolonie hi erdoor structureel te lijden kreeg van de tweedeling tussen de
machtigen en de onmac hrigen, de witten en de anderen, de eigena ars en de
slaven.
Daarna behandelt de sc hrijver wat zich afspeelt gebeurde in de marronge~
meenschappen van de Coppename, Para en Saramacca geduren de de jaren
tussen 1686 en 1712, dus tot aan de brandstichting van Cassard. Hij rekent
duidelijk de verhoudingen tussen de bevolkingsgroepen en het eerste marronleven, en het teruggetrokken ee rsre leven van de Ind ia nen in het bosland.
Tevens stelt hij de vermenging van deze groepen, d us het o ntstaan van de
Kaboegers, aan de o rde.
Dan trekt Dragtenstein naar Middel1~Suriname en behandelt hij de strijd in
h~t Para- en Surina mt:gebied in de periuue 1715- 1735. Hij schenkt mt:t name

aandacht aan de inbreng en impac t van de Joden. Vnn

1700

tot 1735 was

ook de Commewijne in rep en roer. Tijdens het bewind van De Cheusses hadden de bewoners daar voortdurend last van gewe ld en gewel ddndigheid.
In het vervolg gaat de auteur in op de vredespogingen en op de toename van
de marronage tussen l735 en 175°. In het hoofdstuk Ove r de moeiza me weg
naar vrede, van 1750 tot 1760, geeft hij ons een minutieus verslag en een
nauwkeu rige reconstructie van de gang van zaken, met name in het Tempatigebied. Tegen het einde van zijn boek wijdt hij een hoofdstuk aan de
Aukaanse vrede om zijn studie af te sluiten met een een hoofdstuk over de
Saramakaa nse vrede.
Enkele punten uit zijn conclusies (p. 235-243) zijn dar zijn studie ook de
Kwinri, Aukaners en Boni betreft en dar zijn publicatie een uitbreiding heeft
opgeleverd van het studieveld van de marronage. De mnrronage betreft honderden grote en kleine krijgstochten (p. 235). Slaven gingen over tot marronage vanwege de onmenselijk e bejegening door de eigenaa rs en de witten en
daarmee vo nd dus het omgekeerde plaats van de titel van de publicatie. Er
was vn l1 de kant van de koloniale overheid geen beleid, Vandnar dat deze periode geken mer kt wordt door chaos en besluiteloosheid. Bij all e o nd erha ndelingen voor vrede ging het de Marrons om de vrijheid en het blijvend kunnen
besc hikken over goede ren en voorwerpen 1 zoals ijzerwaren en kruit. Na de
vredessluiting was her moeilijker van de planrages te vlu chten.
OIO Tijdschrift voor Surlnamlstlek ZOO:l.Z

Dragrenstein maakt gebruik van overzichtelijke tabellen en figuren, w~H deze
boek een meerwaarde geeft in vergelijking met eerdere studies. De aureur
sc hrijft niet over de sociaa l-c ulturele en religieuze vormingsperiode van de
groepen die later co llectief M:urotls genoemd werden. Uit zij n weerslag blijkt
duidelijk dat de Marrons onderling vaak o neni ghe id hadden en moeilijk tot
een eenh eid of co llectivi teit te vormen waren.
Dragtenstein neemt in zijn verhaal vele details mee, zodat het geheel een compacrheid vertoont die de lezer dwingt om voorrdurend bij de les te blijven.
De sc hrijver is de tekst van de arc hi efstukken trouw gebleven en spir die met
voortvarendheid door. H et geheel zou iedere Marron of Indiaan moeten weren,
want zij kunn en alles nog ter plekke natrekken. Een korre verge li jking met
marronage in de andere gebieden van de regio zou best welkom geweest zij n.
ln
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promoveerde ee n ander van Suri naamse afkomst, Ellen-Rose Kam-

bel, in Leiden op een studie over de grondenrec hten en de ge nder-prob lemariek in het bosbnd van Suriname (Resource connicts, gen der and indigenous
rights in Suriname). De tijd heeft niet stil gezeten, zowel wat betreft de problematiek a ls war beteft de renect ie daarop.
Overigens willen de Indi anen, over wie Dragtenstein schrijft, tegenwoo rdi g
ni er graag meer zo genoemd worden. Ze preferereren het woord Inheemsen,
Nog heter is het om gebruik te maken van de namen Lokonon (Arowakken),
Knliii a (K.ua ïben), Trio, Way::'lIla en Akuriyo. Op deze benamingen srellen
deze vo lken wel prijs.
Vervolgens nog enkele miezerige opmerkingen. Ik mis in de literatuurlijst de
stud ie van Hesdie Zamuel, ee n Matawai, over Johannes King (l 994), waarÎn
veel informatie over dat volk staat en over de marronage. Verder is Dragtenste În ni et altijd consequent. De ene keer schrijft hij Gemeente Archief Amsterdam (p. 245), de andere keer Gemeentearchief Amsterdam (p. 294)' De literatuuropgave van de tweede noor van Hfd st. (p.

244) I

is niet co rrect: bij de

Matawai geeft hij wel de jaartallen maar nier dc namen en bij Van der Eist
weer geen

ja ~utal.

DragtensreÎn moet veel informatie over de beginnende gemeenschappen in de
archieven tegengekomen zijn. Het Îs te hopen dat hij, als een van de weini ge n die daarroc toegang had, daar ook over gaat publiceren. Dat zou een
tweede goede handreiking zijn. \Vant wezenlijk voor marronagc is dM door
de strijd , zoa ls die hier În deze publicatie wÎjd en zijd wordt gepresenreerd,
tegelijkertijd gemeensc happen werden gevormd.
Op ditzelfde moment draait het thearerstuk Baron, Boni en .Iolicoeur ter gelegen heid van 140 jaar afschaffing s!::tvernij. De marronage is evcn wezenlijk
voor de reconstructie van de Surinaamse geschiedenis als de slavern ij, de
~lfschaffing erv:1J1, de import van contractarbeiders, het nco-kolonialisme en
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de tijd van de ontwikkelingshulp. Het zijn allemaal projecten van de kolonisato r.

JooP Vernooij

Ellen·Rose Kambel & Fergus MacKay. The Rights of Indigenous peoples and
Maroons in Suriname. International Work Group for Indigenous AffairsfThe
Forest Peoples Programme, Copenhagen 1999. ISBN 87 90730 17 8, 206 pp.
Ellen-Rose Kambel, Resource Confliets, Gender and Indigenous Rights in
Suriname. Local, nationaland Global Perspeetives, Leiden 2002. Dissertatie,
265 pp.
Ellen-Rose Kambel & Ferus MacKay, De rechten van inheemse volken en
marrons in Suriname, Caribbean Series 24. Leiden : KILTV Uitgeverij 2003.
ISBN 9067182109, 198 pp., prijs : € 18,00.

Ellen-Rose Kambel en Fergus MacKay hebben hun studie en onderzoek al
jaren geconcentreerd op de problematiek van de landrechten van de mensen
in her bosland. In Suri name luidt de term voor landrechten overigens grondenrechren. H er is uiterm ate prettig dat daar nu drie publicaties over zijn. De
dissertatie die Ellen-Rose Kambel in

2002

publiceerde is een nade re uitbrei-

ding van het perspectief van 1999 dat zij samen mer Fergus MacKay ontwikkelde. In haar proefschrift is ook de gender-kwestie duidelijk aan de orde. De
laatste publicatie van 2003 is enerzijds de verta ling in het Nederla nds van het
boek va n 1999, maar anderzijds tegelijk op enke le punten een correctie en

een actualisering. De invalshoek van beide auteurs is juridisch van aard.
In hun publicatie van 1999 presenteren EHen-Rose Kambel en Fergus MacKay ons de sta tus questionis. Ze behandelen de kwestie van de la ndrech ten
in hi sto ri sch perspectief, dus vanaf de aanmaak van de kolonie of het Nederlandse wingewest. Daar komen de regelingen van de Geoctroyeerde Societeit
aan de orde. Ze gaa n in op de traetaten van de Marrons uit de Isde eeuw.
Ook staa n zij stil bij nieuwere issues, zoals het milieu en de eco logische ver-

antwoordelijkheid, het duurzaam behoud van de natuurlijke hulpbronnen en
de exp loita ti e daarvan in de vorm van mijnbouw, houtkap en bosonrwikke-

ling.
Zi j ana lyseren het Vredesaccoord van Lelydorp van 1992 russen de overheid
en de strijdende parrijen van Jnh eemsen (= Indi anen, zie de recensie hiervoor)
en Marrons, a ls her meest recente historische moment in de kwestie van de
050 Tijdschrift voor SurÎllllmistiek 2003.2

landrechtcn. De hele kwestie berust op twee poten: de overheid gaar ervan
uit dat her hele land domeingrond is en dus haar eigendom. Beide onderzoekers noemen deze opvatring de convenrionele, vooral verdedigd door mr. A.
Quintus Bos. De andere poot is dar de lnheemsen en Marrons regelingen mer
de overhe id hebben :lfgesproken die niet op schrift staan en dus niet rechts-

geldig zijn.
Als juridische deskundigen schenken zij aandaclu aan wat in de constitutie
van de Republiek Suriname van 1987 opgenomen is omtrent de rechten en
vrijh eden van Inh eemsen en Marrons. Maar intussen is vanuir die twee bevolkingsgroepen materiaal aangedragen, dat een perspecriefwisseling van de overheid vereist. Tenslotte presenteren zij de internationale inspanningen van de
Verenigde Naties, de Organisatie van Amerikaanse Staten en de Caricom wat
betreft de rechren van inheemse volken (Inh eemsen en Marrons ).
Hun conclusie in 1999 is dat er heel wat werk verzet dient re worden
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de

wirwar van opvattin gen en regelingen van het koloniaal verleden uit elkaar
te rafelen. Bovendien wijzen zij erop dat de oriëntatie van de koloniale politi ek nier correct is en dat her hoog tijd wordr dar de landrechten van de
Inh eemsen en l\1arrons wettelijk en constitutioneel erkend worden.
De disserrarie van Ellen-Rose Kambel van

2002

scherpt dir voorgaande nog

eens goed aan, en voegt er een interessant en nieuw element aan toe, namelijk de kwestie van de positie van de inheemse vrouwen in dit gehe le complex
van oude en nieuwe pogingen tor het scheppen van recht. De inheemse vrouwenorganisaries maken zich daar sterk voor maa r hebben bovendien in het
sociaal-economisch sysreem van her hosland een eigen positie re verdedigen
en te verwerven . Nu kan Kambeluirgehreid ingaan op de Gran KruTU (.l995)
ell de Buskondre Dey als momenten van reflecrie, uitwerking en formulering
van de belanghebbende mensen van het bosland en de activiteiten van de rege-

ring j. Wijdenbosch (1996-2000).
De opvarring d:.lt alles eigendom van de staat is, noemt Kambel de conventionele opvatting en zij draagt argumenten aan om deze opvatting als incorrccr en onrechtmarig te kwalificeren. Ze pleit dus (e n ze staat daarbij in haar
recht) voor de erk enning van de landrechten en de wettelijke neerslag daarvan in de grondwet: dar ve reist grondwetswijziging, zoa ls de mensen van her
bostand vinden. Nieuw is nu de grore aandacht voor de positie van de vrouwen in deze kwesrie. Vrouwen van her binnenland hebben hun stem ren gunste van de erkenning van de rechten laren horen. Maar dat verandert verder
eigenlijk nier zoveel aan hun sociaal-economische posirie. Zij bewerken het
bnd en zorgen voor de kost (grondjes) . Bij hen ligt dan ook de eerste verantwoordelijkheid en zij hebben sreeds de klappen moeren opvangen als er land Racancies

rechten geschonden werden bij onrechtmatige uitgifte van concessies door de
overheid en verlof tot exploratie en exp loitatie van gebieden voor mijnbouw,
goud en hout.
Kambel heeft deze kwestie uitgespit en heeft alles aangedragen om snel tot
de grondswetswijziging ten gunste van de inheemse bevolking over te kunnen gaan. Dat vraagt om politieke stappen en die worden maar niet gezer,
hoe hard en duideJijk de mensen van het bosland hun rechrmarige eis ook
naar voren brengen. Het heeft er alles van dar de inheemse bevolking zelf
moet volhouden en eigen juristen moet inschakelen, want tot op heden heeft

de actie van anderen geen eclatant succes gehad .

De derde publicatie is het tweede deel van een serie over de rechtspositie van
inlleemse vo lken in de Guyana's. De directeur van het Forest Peoples Program,
Marcus Colchester, geen onbekende in de Guyana 's, schreef het voorwoord
voor deze uitgave. Dat project wordt gecoördineerd door het Forest Peoples
Program in opdracht van de International Working Group for Indigenous
Affairs. Met deze vertaling wi l het Koninklijk ]nstitllut voor Taal-, Land- en

Volkenkunde de problematiek dichter bij de betrokkenen brengen. De beoogde
actualisatie betreft het zogeheten Bus' kondre Protocol van april
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waar-

bij de toenmalige president drs. Jules Wijden bosch de leidende rol had, en de
petitie van de kapiteins van de Saramaka bij de Interall1erikaanse Menserechtcommissie. Ook behandelen beide onderzoekers een belangrijke uitspraak van
het lnreramerikaanse Hof voor Mensenrechten over de rechten van inheemsen in Nicaragua. Zo willen zij duidelijk maken dar- her ten aanzien van de
landrechten ec ht anders kan en moet. Telkens zijn er weer problemen bij de
uitgifte van concessies en vergun nin gen voor exploratie en exploitatie in het
bosland, zowe l wat de bodemschatten betreft al s wat het groeiend toerisme
betreft. Er is nu al zoveel recht aangedragen dat her geen halszaak kan zijn
om in de constitutie goede wetgeving op te nemen. Deze grondwetswijziging
is zonder meer noodzakelijk, omdar Suriname domweg achterloopr en wat
dat betreft dus ook niet eens meer het wiel hoeft uit te vinden.
Dit keer blijkt opnieuw dat beide auteurs systematjsch te werk gaan en tegenover de traagheid van de ontwikkelingen van het recht betreffende de Inh eemsen en JVlarrons in Suriname spoed aanbevelen. Daar heeft de bevolking van

het bosland recht op.
Deze drie publicaties bieden een pakket historie, analyse en perspectief aan
waarmee onmiddellijk te werken is. De hoop is dat deze eeuwenlange kwestie nu eindelijk eens ten behoeve van de Inh eemsen en Marrons bevredigend
wordr opgelost. Her boeiende van deze drie boeken is dat niet louter de tech050 Tijdscllri/t voor Surinamistielt. 2003.2

nisch-juridisc he za ken sc herp gea nal yseerd worden, ma:u dat er ook een stuk

gedrevenheid in geïnvesTeerd is. Beide vrouwen zi jn vechrersbazen mer een
bnge adem. Ze participeren in werkgroepen in Washingron, Londen en Para m:1fibo, en 11<."lIneren steeds, na een scherpe schers van de si tuat ie, op de noodzaa k V::ln politie ke st::l ppen in de richting va n een erkenn ing V::l n deze landrechten en de jurdisc he afwikketing daarva n. Hopelijk ncn1cn lnheemsen di e
een juridische opleiding hebbe n dit over en za l er eindelijk recht gedaan worden, ni et allee n op het juridisc he maar vooral op het po litieke vl<1k. Het \5
meer dan duidelijk dat Ct zowel van binnenuir als vanuit inrernnri onale org<1ni s:uies kl okk enluid ers moeten zijn om de histo risc he halln st Van chaos en
onrec hr ten aanzien va n het land op te ruimen, zodat er recht wordt gedaan.

JooP Vernooi;

Hans Bennis, Guus Extra, Pieter Muysken & Jacomine Nortier Ired.): Een buurt in
beweging. Talen en Culturen in het Utrechtse lombok en Transvaal, Amsterdam,
Uitgeverij Aksant 2002. ISBN 90 5260 015 5, 373 pp., prijs € 22,65.

De titel Een buurt in beweging zo u van alles kunnen berekenen, Illaar l11et de
ondertitel Talen en Culturen in het Utrechtse Lo mbok en Tr~1I1sva:.l1 is :.l II e
twijfel in eell kbp wegge nomen: twee Utrechtse wijken sta an in dir boek centraa l ell (bil in het bijzonder de 'talen ' en 'culturen' in deze wijken. Niet vOOr
niets in hct meervo ud; immers een van de meest opvallende kenmerk en van
deze wijken is dm er meerdere talen en culturen Il:.last elka:.lr voor komen. De
bevolking is er zee r ge mêleerd: naast de auroc hronc Nederl3nd ers wonen er
veel Turken en Maro kkan en. Surinamers vormen de derd e grootste allochtone bevolkingsgroep.
\V~lt ge beurr er precies in deze ' Illulti-tal ige' en 'Illulti -c ulru rele' wijken? \'Va t
nemen autochtonen en allochron en van elkaa r over en wie nee mt wat van
wie over en wa:.lrom? Hoe beïnvloeden de versch illende mlen en cu/t uren
elkaar of beïnvl oeden ze elkaar helemaal niet? Daarover gam dit boek.
Een buurt in beweging is de weerslag van ee n groors opgezet onderzoeks progr:.l1l1 111a W;laraan ond erzoekers van diverse pluimage - met name hisrorici en
u alk undigen - hebben meegewerkt. Dit betekent absoluut niet d:.1t het hier
0111 een zwaarwic htig wetenschappelijk rapport gaa t. Integcnd eel, de verschillende auteurs zijn erin gesbagd een rijk gesc hakeerd en een :1angenaam luchtig beeld te geve n VJIl dit kl ei ne stukje multicultureel Nederland. Dus niets
va n de kommer en kwel waarmee 'mul ticultureel ' in het Nederland va n nu
vaak geassocicerd wordt.

Een groot scala van onderwerpen komt aan bod: de viering van feesten, de
eetc ultuur, de inrichting van de huizen, de spellerjes die de kinderen spelen,
de li edjes die ze zinge n, de talen die de bewoners spreken, hUil godsdi enstige
geb ruiken, de namen die ze aan hun kinderen geven. Deze en nog vrlc andere
onde rwerpen worden door verschi ll ende auteurs in een twimigral artikelen

besproken. In begrijpelijke ,aal, zonde r overbodig we,enschappelijk jargon.
Even divers als de onderwerpen zijn de conclusies waar de sc hrijvers toe
komen. In het geval van de liedjes (en de mu ziek in het a lge meen) blijkc dat
er van ve rmenging tussen de verscheidene bevolkingsgroepen gee n spra ke is.
De sc hrijfster (Ma rie van Dijk ) concludee rt dar iedereen sterk vasth o udt aan
zijn eige n muziekgenre en smaak. Uitzondering vormen de allochtone jongeren die naast de muziek die ze van huis uit meekrijgen, op school en via
autochtone vriendjes spelenderwijs vert rouwd raken met westerse vormen
van muziek. Thuis kunnen ze van Arabische muziek genieten, buitenshuis van
allerlei soonen westerse popmuziek.
Het artikel over naamgeving (doo r Doreen Gerritzen ) besluir met de concl usie dat bij de Marokkaanse en Turkse naamgeving (het gaar om voornamen)
het perspectief naar binnen, naar de eigen culturele sfeer, is ger ichr. Er bestaat
weinÎg neiging om de kinderen wesrerse namen re geven. Dus liever Mohamed en Nadia (om de meest voorkomende Marokkaanse namen in de wijken te noemen) en Mustafa en Aise (de populairste Turkse namen) dan Jan,

Pie, of Klaas.
Is er een algemene conclu sie uit een vee lkanri g ond erzoek als dir te trekken?
De wijken Lombok en Transvaal zijn in het verleden in de media noga l eens./
afgeschilderd als soort modelwijken voor multicultureel Nederland . Wijken
waarin een intensieve en diepgaande interactie bestaat tussen de diverse bevolkingsgroepen, een smeltk roes waaruit een SOort van 'wereld culruur' opborrelt. De realiteit is heel anders, zo luidt de a lgemene concl usie van het onderzoeksp roj ect. 'We moeten vaststell en', zo schr ij ven Hester Dibbirs en Theo
Meder in hun a rtikel , ' dat in de praktijk van het dagelijkse leven de verschillende etnische groepen voo ral vreedzaam naast elkaar leven, en niet zozeer
met elkaar. Na de komst va n grote groepen Turken en Marokkanen was er
gaandeweg sprake van een proces van erniser in g: Elk e groep, ook de Nederlandse, beweegt zich vooral in eigen kring. De inter-etnische conta cten zij n
veelal spo radi sch en individueel'. (p. 25) In het co ncluderend e a rtikel met de
vee lzeggende titel 'Rakelings langs elkaar hee n' verwoordt Pieter Muys ken
her a ldus: ' Her is toch vooral een omgekeerde LAT-relatie, een LTA -relatie

dus.' (p. 320)
Hoe is dat in Su rinam e? Deze vraag spookte voortdurend door mijn hoofd
bij het lezen van dit boek. 1s er tussen de bevolkingsgroepen in Suriname een

oso
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LAT~relatie of is er zoals În Utrecht mee r sprake van een LTA~rclarie: living

rogerher aparr? Kan men rrouwens de siruarie in Suriname

wel ve rge lijken

met die in Lombok en Transvaal? Hoe het ook zij, dezelfde vragen die de
onderzoekers hebben gesteld bij het Jllulticu lturele karakter van de Utrechtse
wijken Lombok en Transvaal zou men kunnen stellen bij de niet minder mLlI ~
riculturele Surinaamse samenleving. Met andere woorden: een zelfde soa ft
onderzoek zou

lTl en

op Suriname k unnen richten.

Daa rmee kom ik tot bes luit van deze besprek,ing op wat dit boek interessant
en reJevant maakt voor de lezer die voora l in Suriname en Surinamers in
Nederland geïnteresseerd is. Artikelen die specifiek over de Suriname rs in deze
wijken gaan, staan er niet in. Dat is het nier. Nee, her is vooral de aanpak van
dit onderzoek - naast de wijze waarop het gepresenreerd is. Met aanpak
bedoel ik de wijze waarop onderzoekers uit verschillende vakgebieden een drachtig en zonder enige vooringenomenheid hebben gekeken hoe individuen
en groepe n in de mulricultmele werkelijkheid op elkaar reageren en op elkaar
inwerken. Dit zou als een model kunnel1 dienen voor een soortge lijk onderzoek in Suriname. En wanneer de resulraten van dar onderzoek vervolgens
zo aantrekkelijk en smakelijk worden 'opgediend' als in d it boek het geval is,
ben ik de eerste om 'toe te taSTen'.

Hej,1 Vruggink

Chan E.S. Choenni & Kanta Sh. Adhin (red.), Hindostanen: van Brits-Indische
emigranten via Suriname tot burgers van Nederland, Den Haag:
Communicatiebureau Sampreshan 2003. ISBN 9080509248,224 pp., prijs € 22,50.
Deze bundel van 13 artikelen werd uitgegeven ter gelegenheid van de herdenking dat het 1)0 iaar geleden is dat de eerste Brits-Indische immigranten in
Suriname arriveerden. De auteurs zijn allen H indostanen die zich iede r op
hun eigen manier een redelijk vooraantsTaande positie hebben weren te verwerven in de Nederlandse samenleving. De een werd een bekend politicLIs,
anderen maakten zich verdienstelijk als ambtenaar, een volgende maakte carr ière in de wetenschap. Dar is ook de basis geweest waarop zij werden
gevraagd om een bijdrage re leveren. De bundel wil laten zien dat de Hindostanen in Nederland succes boeken en dat zij daarom in staat zijn om zelf dat
succes in kaart te brengen.
Na een in leiding geschreven door Kanta Sh. Adhin en C.LS. Choenni volgen
eerst drie artikelen van de hand van C.E.S. Choenni. In deze drie artikelen
zet hij zeer uitvoerig uiteen hoe de migratie van Brits-Indische contractRetenties

arbei ders bego n, war de pro bleme n waren waarmee zij werden geconfrontee rd en hoe zij deze moeili jkheden ged urende de eerste ja ren van hun verblijfte boven probeerden te komen. Ik heb nog niet zo'n gedegen verslag over
deze tijd gelezen. Zelfs het standaardwe rk va n pater G.J .M. de Klerk va lt
hi erbij in het nier. Her derde artikel bevar nogal wat statistieken. Daardoor
omstaat een nauwke urig bee ld van hoe het de Hindosta nen in Nederl and is
vergaa n.
De vo lgende twee artikelen zijn geschreven door Ruben S. Go wricharn en
Hans K. Ram soedh. Z ij staa n stil bij de emancipatie va n de Hind os tan en in
Nederland. Gowri charn bes preekt de culturel e emancipatie en Ram soedh de
religieuze. Hier en daar komt het

(Ot

eell ove rlappin g. Maar be id en maken

duidelijk dat de Hindostan en zecr vee l gepresteerd hebben. Bij beiden wordt
bovendien duidelijk dat de Hindosra nen zich in Nederland sreeds meer op
India richten. Het lijkt er op dat de BoJlywoodfilms (films geproduceerd door
Ind iase fi lmproducenten) hi er een belangrijke ro l vervullen. Toch sluit Gow ri charn de oge n nier voor de problemen die cr zijn . Hij noemt onder andere de
gezondheidsp roblemen, de zelfmoo rden onde r Hindostaa nse meisjes, de echrsche idn illgen en het druggebruik. Ramsoed h be nadrukt dat de religieuze organisaties van hindostanen veel hebben betekend voor de eerste ge neratie. Bovendien hebben een hoge mate van end ogamie, intensieve contacten met
familieleden in Suriname, een toegenomen o ri ëntatie op Indi a en ee n overheidsbe leid dat niet gericht is op assimi latie, maa r op integra tie ervoor gezorgd
dat er
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jaar na de eerste migratie nog altijd ee n duidelijk herkenbare groep

is. Maar de band met Surin ame erodeert.
Het vo lgende artikel is een van de meeste informntieve artikelen ooi t geschreve n ove r de H indostaanse moslims in Suriname en in Nede rl and. Nauwkeurig tekent M.A. Mahawat Khan hoe het in Suriname kwam tot een sterke
invloed van de Ah (pum onde r hJmadiyya moslims en hoe dat later rot pijnli jke co nfli cten en diepe kloven leidde binnen vele moslim famil ies. Hindostaa nse moslims blijken bovendien in Nederl and binnen de groep van moslims ee n s leutelfunctie te bekleden. Anders dan de andere H indosranen
beschouwen de H jndostaanse isla mieten zich all ereerst moslim en daarna pas
hin dostaa ll .

Bea La lmah omed maakt in ee n aangrijpend artike l duidelijk hoe moeilijk de
positie va n Hindostaa nse vrouwen is (geweest). Zij laat zien hoe de emigratie deze vrouwen de moge lijkheid bood zich te ema nciperen, maar ni et zon ~
der veel pijn en verdriet. Zij gebr uikt a lleen een heel merkwaardig begrip, dat
van het schi jngezin. Na uwkeurig lezen maakt duidelijk dat de aureur een gezin
pas echt een gez in vindt als daar harmonie heerst. Daarmee hanteert zij echrer een ethisch criterium voor een begrip dat in eersre instantie soc iologisch
OSO Tl ldschrll t VOOf SUflnBmls tlek 2003.2

bedoeld is. Bij ITlijn weten is een gezin een maatsc happelijk eenheid die bestaat
uit de ouders en hun kinderen, verder niet.
DaJrna komt Chocnni l11et een vierde artikel. Dna rin beschrijft hij de siruatie V3n de hindost3anse jongeren in Nederland. Her gnar vooral over de hindoejongeren. Hoewel zij over het alge meen weinig geïnteresseerd zijn in het
hindoeïsme, hebben zij wel een positief gevoel bij deze religie. M;:tar het ver-

schil tllssen de Sançtan Dharm en de çrya Samçj zegt hen weinig meer.
R.M. Marhé schrijft over de ontwikkeling van her Sarnámi. Hij laat zien hoe
bijzonder en hoe waardevol het is dat, anders dan in de andere Caraïbische
l.:mden, in Suriname een eigen onrwikkeling va n het Hindi op gang kwam.
Helaas lij kr deze taal in Nederland op zijn rerour.
R,D, Ramlal schrijft over de poliriek, Hij legr uir hoe belangrijk her is cl"
hind ostanen ook actief worden in de politiek . Maar hij vertelt ook dat zij
moeten proberen verder te komen dan alleen het opkomen van de belangen
van de eigen etnische groep. Ik hoop dar hij zich realiseert dat dir een kritiek
inhoudt op de politiek van de Nieuw Front partijen in Su riname.
Zo wordt duidelijk dar de Hindosranen zich in Nederland verder ontwikkelen en in feire langzamerhand de sir uarie in Suriname ac hter zich lare n. Ze
worden Nederlande rs. De ondertitel van het boek spreekt nier voor niers ovcr
'burgers van Nederland'.
Is er geen kririek? Zeket wel, wam er staan nogal wat kleine fouten in het
boek. Hier en daar zijn woorden verge ten en zij n jaarrallen onjuist. De arrikelen van Choenn i zijn zeer doorwrocht. MJat een enkele keer overdrijft hij.
Om duidelijk te maken hoe het komt dat de Hindosranen in Jamaica vrijwel
volledig geassimileerd zijn en in Suriname niet, rerwijl er toch een gelijk aanral Brits-Indisc he immigranten in deze twee landen geko men is, wijst hij op
het aanta l vrOuwen. Het aantal vrouwel ijke immigranren was in Jamaica minder dan in Suriname. Dat verschi l was echrer nog geen 2 % . Bovendien
gebruikr hij de cijfers van de aantallen immigranten van slechts één jaar. Ik
vermoed d~H andere factoren belangrijker waren, bijvoorbeeld de dw;mg die
er vanaf de aankomsr in Jamaica bestond om Europese kleding te dragen. Die
dwang was iil Suriname afwezig. Dar geeft aa n dat in Jarn nica de druk om
zich aan de bestaande samenleving aan te passen veel groter is geweest dall
in Suriname. Die siruarie kan her ook makkelijker gemaakt hebben voor mannen om creoolse vrouwen re trouwen.

AI met al is het een zeer informatieve bundel. Zij beschrijft zekc r het slIcces
va n Hindosranen in Nederland. !Vtalr zij gaat tegelijkerrijd niet voorbij war
niet zo succesvol was. De misstanden worden nier vergeren. Toch was het
sterk overdreven dar een van de redacteuren van de bundel bi; de overhandi ging ervan aan de president, de vice-president en de voorzitter van de N<1tioRecencies

nale Assemblee van Suriname medio juni in Paramaribo opmerkte dat in deze
bundel alle vragen over hindostanen worden beantwoord.

Freek L. Bakker

Raj Ramdas, Kahán hai u - waar is zij, Rotterdam: Uitgeverij Maya 200l

ISBN 90 806084 2 4, 47 pp.
Sinds lange tijd is er weer eens een dichtbundel verschenen in het SarnámÎ,
de raaI die zich in Suriname heeft ontw ikkeld uit de verschillende regionale
tal en waarmee de Brits-lndisc he immigranten dit land zijn binnengekomen.
[n de jaren '70 is er een korte periode geweest waarin de literatuur in het Sarnámi bloeide, zij het wel in Ned erland en niet in Suriname. Sarl1é.lmi heeft erg
te kampen met her nega tieve imago dat de taal heeft . Het is een taal die Hindostanen gebruiken binnen d e kring van familie en vrienden. Als zij daarbuiten een Indiase taal willen spreken, kiezen velen voor het standaard-Hindi,
tegenwoordig de officiële taal van India. Die taal gee ft cachet. Ondertussen
is de taal die in de familiekring wordt gebruikt, bij uitste k de taal waarin je
je intiemste gevoelens uitdrukt. Vand aa r dat het eige nlijk heel voor de hand
li gt om in het Sarnámi gedichten te schrijven. De gedichten zijn uiteraa rd van
Raj Ramdas zelf, op de bladzij naa st ieder gedicht staat een Nederlandse vertaling ge maakt door C itra Gajadin. Voorin de bundel schreef Th eo Damsteeg t een korte inleiding over het ontstaan en het karakter van het Sarnámi.
De tirel van de bundel luidt Kahán hai u. 'Waar is zij' is de Nederlandse vertalin g daa rvan. Maar de vertaling had ook 'waar is die' kunnen zijn, of ' waar
is die and er'. Die ander waar iemand naar op zoek is. Naar wi e is Ra; in zijn
gedichten op zoek? Of waar zoekt hij naar? Naar zijn andere ik; zijn alter
ego; zijn onafscheidelijke metgeze l? Naar het Suriname van zijn jeugd ? Het
geluk uit de tijd dat alles nog goed was? Iemand anders die naar Ra j op zoek
is, kan eve neens de vraag 'kahán hai u? ' stell en. Spreekt Raj in zijn gedichten in derde persoo n enkelvoud over zichzelf en zoekt hij naar zichzelf? Dat
zijn interessa nte vragen waarover filosofen dikke boeken hebben geschreven.
Eén ding is ec hter duidelijk: Raj slaagt er in zijn gedichten in om gevoelens

te vertolken die onder heel veel nakomelingen van de toenmalige Hindostaanse
immigranten in en uit het Caraïbische ge bied (Trinidad, Guyana, Suriname)
o nderhuid s nog steeds zijn blijven voortl eve n. Het maakt hen zelfs af en toe
war onrusrig: her gevoel iets kwijt re zijn en tegelijk de verwachting dat toch
ooir terug re zull en vin den: een eeuwig heimwee. Dat is iets dat je ook kunt
terugvinden in de publicaties van V.S. Na ipauL
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Raj probeert zichzelf te plaatsen, te identificeren. Hi j heeft grooto ud ers uit
het roenl11:1lige Brits-Indië, ce n moeder uit Guyana en een va der uit Nickerie
(Suri n:lIne). Zij n ouders zoc hten elk ee n eige n weg, toen Raj nog jong was.
H ij heeft ee n vrolijke jeugd gehad in een onderwijzersgezin. Toen was hij blij:
kabhi khll si r:Jhili - mhá sukha eC;lná. Ma:Jr zi jn jeugd gi ng voor zij n kinderjaren, sc hrijft hij. Nu wordt hij soms overmand door ve rtwijfeling en roe pt
hij uit: sa l1sár ab keranci rlundhá ! (hoe koud is de wereld nu!) . De ve rlokkin ge n en de sc hirrering van de wereld - sone kc Lanká - kun nen hem ni et :1lrijd
troost bi ede n. Hij wi l liever de tijd teru g zetten - ghari ghu111 ~li de ! (ze t de
klok terug!).
Om de gedichren uit deze bundel va n Raj , nier alleen f;ltion ecl te beg rijpe n,
11),"\::11' ook ernoti oneel te beleven, moet je zelf oo k op zoek zijn naar ... ! En
doen wij dat ni et allemaa l? Zijn wij niet allel11aal ráhi (n"\ctgczcl ond erweg)
en musáfir (reiziger)? Raj blijft wel zelfbew ust en hi j zet er fier zijn sc houders
onder (in hcr lao rsre gedichr ), al blijfr hij nog oltijd hopen: kcbr, bh, kidhar, kahán! (milj:îi U)! {Bij wie, wa nnee r, uit welke richting! (waa r zal ik haar
of hem vinden of ont moeten )!).

Freek L. Bakker d:-' Hari Rambaran

Jack Menke (red.), Democratie, elites en besluitvorming in Suriname,

Paramaribo: Anton de Kom Universiteit van Suriname 2003. ISBN 99914 202 9 0,
181 pp.
Deze bundel bevat ll1ateriaal va n de cursus ' Democrati e, bcstuur ell heslui tvorming in Suriname vanaf de onafhankelijkheid' die in juli/augustus .WOI
werd verzorgd door de \\le rk groep Democrat ie va n de Faculteit der Maatschappijwetenschappen va n de Anton de Kom Universiteit va n Suriname. Volge ns de samcnsteller moet deze publicarie een aam.et \!ormen tor ve rder wetensc h:1ppeliik on derzoek en diepgaande discussies met ex po nenten va n de
polirieke en socia le democ rarie. De artik elen in deze bundel1.ijn gegroe peerd
rond dric th c1TI:t's: same nl eving en democrati e, elites, bes luitvo rmin g en probleemgebieden .
In her eerste deel (Sa menleving en democratie) zij n twee ;lrtikclen opgenomen
va n de hand va n Li111 A Po en Hassankhan. Eerstge noc md e bespreekt in zijn
bijdrage de patronen van sociaal-cu lturele id eeë n, waarden, normen en
omgangsvormen binnen de sam cnleving waarbij hij twee typen ondersc heidt:
het adversialisi1lc (het winncr-takes-all-principe) ell het co nscnsua lisl11e (door
consens us regenstellingen ove rbruggen). Binnen de plu raIl' Surinaa mse S:lmenRecenc ies

leving gaat zijn voorkeur uit naar het consensualismc als een belangrijke pei-

ler van een aantrekkelijk samenlevingsideaal. Hassankhan bespreekt de parlementaire democratie in Suriname tussen [949 en
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waarbij hij een plei-

dooi houdt voor de conrinue rin g van de bestaande consensusdemocratie in
Suriname.
In het tweede deel (Elites ) passeren Elire-theorieën (Sc halkwijk), Religie, etniciteit en elitevorming in Suriname (Jap a Joe), In ternationale contacten van

de Surinaamse elite (Schuster) en Methoden en tec hnieken van elite-onde r-

zoek (Schuster) de revue.
Scha lkwijk bespreekt in zijn bijdrage zowel de kbssieke als moderne elitetheorieën. Jap a Joe behandelt het proces van elitevorming in Suriname vanaf
/87]. Schuster betoogt dat de reikwijdte van de Surinaamse elite zich niet

beperkt tot Suriname, maar dat zij een deel van hun nationaJe invloed omlenen aan een internationaal netwerk (Nederl and, regionaal en internationaal).

In dit deel is een tweede bijdrage van Schuster opgenomen waar in hij ee n vertoog houdt over de methodologie van elite-onderzoek.
In het derde deel (Besluitvorming en probleemgebieden) worden vier onderwerpen besproken: Staat, eco nomie en samenleving (Menke ), De financiële
decentralisatie in Suriname (Ahm adafi), Mensenrechtenproblematiek mondiaal bezien (Sc huster) en Armoedebestrijding: besluitvorming en beleid in Suri ~
name (Menke).
Jn zijn eerste bijdrage gaat Menke in op de veranderingen in de verhouding
tu sse n economie, staat en samenleving en op de besluitvor ming binnen het
politieke systeem tussen 1975 en

2001.

Het disfunctioneren (of het misluk-

ken ) van de districtsraden ingesteld na de bestuurlijke organisatie in Suriname
in 1987 is het thema van Ahmadali. Het ontbreken van autonome bevoegdheden om eigen inkomsten te genereren ziet hij als beJangrijkste oorzaak. In
zijn bijdrage bespreekt Schuster het thema va n de mensenrechte n vanuit een
mondiaal perspectief met daarbij aandacht VOOr de rol van nationale en internationale NGO's bij dit vraagstuk. De tweede bijdrage van Menke in dit deel
handelt over de besluitvorming en her beleid rond armoedebestrijd ing in Suriname sedert de jaren '70. Werd de besluitvorming hierover in Suriname in de
jaren '70 bepaald door een etnische verdeelsleute l, in de jaren '90 en daarna
zijn het vooral grote multilaterale organ isaties als de IMF die hun invloed
doen ge lden op het beleid gericht op armoedebestrijding als gevolg waarvan
onder and ere traditionele politieke machtsvorming en de positie van de tra/
dir ion ele elites in Surinam e onder druk zullen komen te staan.
Of deze publicatie rot diepgaande disc ussies met exponenten van de politieke
en sociale democrarie zal leiden Îs vOOr m.i; zeer de vraag. Daarvoor is de kwaliteit van de bijeengebrachte arrikelen te verschillend. Een belangrijk kririek0$0 Tildschfjh voor SUfjnllmistiek 2001.2

punr is dOlt in o n voldoend e mate een empiri sc he ve rta a)vers!ng is ge ma ak t
nanr de Suri na a mse context. De lezer blijft in het ongewisse met betrekk ing
tot de samenstelling van de Suri naamse eli te (eco no misc h, politiek·bestuur·
lij k en cultureel), de bewegi ngen daarbinnen, de afbakening va n de grenze n,
de wijze wnarop zij binnen democratisch Suriname opereren en invloed heb·
ben op de besluitvorming rond belangrijke vraagstukken (n:ttionaal en inrer·
natio naa l). Voor een diepgaande di sc ussie, zoals door Menkc in de inleiding
aa ngegeven, zij n antwoorden op deze en andere vrage n echrer essenti eel. Wel·
li chr ee n item VOOr een vervolgpub li ca tie.
Halls RanJsoedlJ

Karl Penta, A Mereenarv's Tale, London: John Blake Publishing 2oo2lhardbaekl.
ISBN I 90340259 X, prijsf 15,99
(N.B. In het vorige nummer va n Oso was helaas een wat verminkte ve rsie van
deze recensie terechtgekomen. Daaro m hebbe n we deze opn ieuw opgeno·
men ).
Karl Penta's bock leest nis een SAS nonfiction. Het verha a l is spa nnend, de
st ijl mees lepen d, de gebeurtenissen dramatisch. Ghost writer Mik e Ridle y
houdt er de vaart in, je leest het boek in één ruk uit. H et is ee n autob iogra·
fisch relaas van de periode di e Penta heeft doorge bracht in Oos t·Suriname en
Frans Guya na, als huurling, late r vertrouweling en militair adviseur vall Ro n·
nie Brullswijk in de ee rste jaren van de operaties va n het Jungle Com mando
tegen Surinames militaire bewind en de Surinaamse strijdk rach ren tot aan het
Kourou -ackkoord. Het relaa s is daarnaast een inte ressan t document, in feite
een analytisch half-product voor onderzoekers en jo urnalisten die zich in de
turbulente 15 Surinaa mse jaren tussen ' 980 en ' 995 willen ve rdiepen.
Penta's ca rri ere a ls ingehuurde vrijheidsstrijder beginr wanneer hij reageert
op een advertenri e in de International Hera id Tribun e: 'MEN WANTED. Ex·
militar y personnel ra work a broad. ' Een ' Mister Jo hn ', later in het boek
'George Baker' genoem d, is direc teur va n de Ansus Foundation, c/o Amro
Ba nk en eige naa r van een bar even buiten de Amsterdamse rode buurt. Dez.e
financier van ee n groep huurlingen die via de Ansus FOlJnd<lrion wmclr aa n·
ge trokk en en betaald is een Su rina amse Nederlander die ' iets voor Suriname
wil doen'; hij blijkt hal verwege het boek door Ron ni e Brunsw ijk de rol van
mckolllstig president va n Suriname te zijn toebedacht. Hij trekt zich a ls finan~
de r terug wanneer Bnmswijk doo r anderen uit Nederland gefinancierd wordt.
R. I;.ncies

De financiering wordt onder meer overgenomen door Paul (waarschijnlijk

Soemoehardjo, D.K .) in Rotterdam, een prominent lid van het Surinaams verzet in Nede rl and.
Penta beschrijft met veel intrigerende details verschillende reizen om buitenlands personeel naar Langetabbetje en Stoelmanseil and te vervoeren, wapens
aan te kopen in Europa en Brazilië, zelfgemaakte mijnen en projectielen te
vervaardigen, vliegtuigen te kapen in Suriname, slag re leveren met eenheden
van het Su rin aamse leger en in het algemeen guerrilla-operaties uit te voeren .
Het wordt daarbij duidelijk dat de huurlingen in een dubbelrol zijn opgetreden: als trainer van de goeddeels ongetrainde Marrons die tot het Jungle Commando (JC) behoorden en als planner van de meeste militaire operaties. Het
JC was niet bepaald het equivalent va n een regu lier opererend leger met vaste
discipline. De losse verzameling bijeengebrachte jongens met wapens die het

Je vormen wo rden beschreven als loyaal aan Brunswijk, sterk beïnvloed door
winti-ceremoniën, wisi en zwarte magie, met een ove rmatige voorkeur voor
drugs en drank. Penra benadrukt de hoeveelheid tijd besteed aan ceremoniën
rond 'Voodoo-altaren', waar in onrbinding verkerende hoofden, harten en
andere ledematen van gedode tegenstanders in water worden bewaard voor
beschermende ceremoniën. Hij beschrijft half geamuseerd en haH geërgerd de
talloze buy's, fettie-ob ia's, rapu's en andere amuletten, en de vele dansfestijnen voor en na de operaties. Daarmee wordt hij - ongewild - ee n antropologisch observant.
Penta eist de credits op voor de strategische veranderingen in het optreden
van het Jungle Commando: van ad hoc overvallen en operaties tor systematische acties ger icht op het verbreken van de ve rbindingen van Suriname met
Frans Guyana, op het verstoren van de electriciteitsvoorziening van Paramaribo, op het verlammen van de bauxietexport vanuit Moengo, etc. Hij is daarbij niet de enige actor: er waren andere huurlingen, cr was een 'Nederlandse
luitenant' op Stoelmanseiland aanwezig, later komen er a ll erlei avonturiers
langs en verschi ll ende Franse inlichtingendiensten traden op als monitor en
als verholen helper. De horeIs The Star (met een Surinaamse eigenaar) en Toucan (eveneens met een Surinaamse eigenaar) waren habituele ontmoetingsplaatsen . Na een ar restatie op weg naar Cayenne treden de Fransen op met
onverholen sympathie: Penta en zijn kameraden worden na een amicaal verhoor op het vli egtuig naar Parijs gezet en krijgen van de Su reté in Frankrijk
een business c1ass ticket naar Londen. Later voorziet een van de Franse veiligheidsdiensten hem van periodieke informa tie over Bouterses inAitranren,
voorgenomen operaties van het Surinamese leger
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de vele dubbelspe lposi-

ties van dc diverse actoren. Op een bepaald moment zijn er in de hotels Toucan en The Star zowel Suri naams-Nederlandse politici, Franse gendarmerie,
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Franse inrelligence, Miam i-Cubanen, vertegenwoordigers van het State Department, Belgische huurlingen, Nede rlandse MlD-ers en Surina amse officials
va nuit het Consulaar-Generaa l in Cayenne aanwezig o m voora l elkaar re
bespioneren. Op een gegeven ogenblik had de Surinaa ms-Nederla ndse nnancierende gemee nschap zelfs het plan opgevat Raymond \'('csterling als adviseur na:1r Suriname te zenden als adviseur voor de Jungle COI11 I11'lIldo's. Penra
spreekr met hem ee n :ta ntaluren op ee n flar in Rorrerdam. Als Westerling
hem vraagt \Vat het macro-plan va n Brunswi jk is schrijft Penra droogjes op,
' I had to cxp bin to him th at Mr. Brunswijk 's overall plan in vo lved girlfriends
and video ga mes' (P.253) . Ook Robert 8row n, uirgever van Solelier of Forrune, bezoekr Stoelmans eiland mer een donatie aan eq uipment en uniformen,
en zelfs een miniaruur ve ldhospitaal. Pellta wordr door de Franse intelligence
in de gelegen heid gesteld, op Frans grondgebied projecrielen en mijnen re vervaardige n voo r aa nva llen op Surinaamse eenheden. Overigens blijkt larer dar
Brunswijk de meeste projectielen op Sroelmanseiland heeft laten ontploffen
om indruk re maken op een groepje vriendinnen. In ieder geval wordt duidelijk dat Frans Guyana het terrirorium was waa r de meeste operaties werden
voorbereid en waar de meeste onderh andel ingen plaarsvonden, soms onder
her rot::lit:IIU oug van de Fransen, sums mede gemu niwru door 111:( Surinaamse
Consulaat-Generaal. Engelse, Amerikaanse, Belgische, Zuidafrikaanse huurlingen kwamen en gingen, ook al gaat her niet om enorme aa nta llen. Penta 's
meest w:.1arschijnlijke tweede broodheer waS intussen een van de Franse veiligheidsd iensten geworden.
Penra beschrijft ook de desintegrarie in verschillende facties van het Jun gle
Commando, de ond erli nge intrigues, de dubbele en driedubbele loya liteiten
en wisselende allianties, her geldgebrek dat rot onregelmarige betalingen voo r
de huurlingen en her opschonen va n miliraire ac ri es leidde, de bemoeienissen van Surinaamse politici uit Paramaribo en uit Nede rland, meestal op Frans
Guyanees gro ndgebied, m,lar soms ook in flars en in bars in Nede rland.
AI met al is het een ontnuchterend relaas van ee n teleurgesteld observe rend
particip<1 IU. Maa r d:H doer niets af van de scherpte van zijn observati es, zi jn
afstandelijke ooggetuigenverslag van intrÎgues, double crossings en gllerr ilbacties en de bitte rh eid va n zijn slorwoord : 'Sad to say, all was nor whar ir
seemec!. The Kouroll Agreemenr was a sham that covered up rhe fact rhat
BOllterse and Ronnie we re doing drug deals togerher dur we re :t danm sight
more 11Icrative rhan waging war.' (p. 280) .
Penra wordt in zijn beschrijvingen niet gehinderd door bescheidenh eid: 'Zijn'
;1cties hebben tenslorre Bourerses va l ingel uid , 'zi jn ' ac ti es hebben geleid tor
her Kouroll-akkoord. Op de kaftteksr staar nogal ronkerig geschreve n ' Kar l
Penra is rhe only men eve r to cripple a gove rnm enr singlehandedly'. Dat is
RICl nci u

een prestatie die si nds de dagen van Alexander de Grote niet meer is herhaa ld.
A Merccnary's Ta\e is een boek van een scherpzinnig soldaat die eell uitvergrote episode beschrijft in de comp lexe periode van de overgang van militair
regiem naar burgerregering en de gevarieerde fronten in het binnenlands con-

flict. De onderhandelingen {Ussen Bouterse en de oude parti jen over de weg . /
naar democratie waren overigens al langere rijd voor het uitbreken van het
Brunswijk-conflict aan de gang en na het Kourou -a kkoord werd de oorlog
voortgezet op andere fromen met andere guerrilla- en paramilitaire eenheden . Overigens blijft Penta's boek een aanrader.

Dirk Kruijt

Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur, band I

1596-1957; band 111951- 2000, Breda: Uitgeverij De Geus 2003. ISBN 90 445 0277 8,
1396 pp., prijs € 125,00.
Na de proefsc hriftuitgave van Michiel van Kempens geschiedenis van de Surinaamse literatuur, besproken in het vorige nummer van Oso, is er in bewonderenswaardige korre tijd een handelseditie verschenen die nogal wat wijzigingen ten opzichte van het eerste werk heeft ondergaan. Dat beide uitgaven
dezelfde titel voeren is dan ook nier zo handig. De voor de proefschrifteditie
noodzakelijk geachte theoretische beschouwingen zijn in deze uitgave terecht
geheel achterwege gebleven. De vr ijgekomen ruimte is nu gebruikt voor een
aanvulling voor de jaren na de onafhankelijkheid rot

2000.

Mer bijna
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pagina's is dit laatste hoofdstuk trouwens een boek op zic h geworden, reden
om opnieuw in Oso aandacht aan deze literatuurgeschiedenis te schenken.Uitgever De Geus heeft er dank zij enkele subsidies een prestigieuze uitgave op
bijna A-4 formaat van kunnen maken, gebonden met een hard kaft en rijk
geïll ustreerd. Twee dikke delen met in totaal nagenoeg
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dichthedrukre

pagina's gepresenteerd in een cassette maken de eerste integra le literatuurgeschiedenis van Suriname rot een luxe uitgave die er visueel zijn mag.
Aanpak en opzet van het laatste hoofdstuk ' Ik sta met beide benen op de
grond maar anders' komen overeen met de vorige hoofdsrukken. De literatuur wordt gecontextualiseerd door po litiek-economische, demografisc he
paragrafen, gegevens over culturele oriëntatie en organisatie en over taa lpolitiek. Vervolgens wordt met de uitgeveri jen, boekhandels, bibl iotheken, kranren en literaire tijdschriften, gegevens over het leesp ubli ek en leesve renigingen, over de schrijversposirie en schrijversorga nisaties, over literaire prijzen,
kortom her lireraire circus van en rondom het boek, de literaire institutie in
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kaart ge bracht, waarbij Van Kempen met name uitgebreid o p het toneelwezen mgaa r.
In dit hoofdstu k over het recente verleden brengt Van Kempen conseq uent
ee n tweedeling aa n tussen het Surin aa mse circuit en het Surin aa ms-Nederlandse literaire wereldje. Er onrstond na 1975 een steeds dieper wordende
kloof russen deze twee 'soorten' Surinaamse literaruur: die in het land zelf en
die in de di aspo ra, di e gaandeweg minder diaspora - cn minder Surinaamswerd.
\'Vat impliciet duidelijk wordt is daarbij de desastreuze omwikkeling va n het
literair-culturele leve n na de militaire coup in 1980 en de daarop volgende
di ctatuur, voor:.1\ na de december moo rd en en de burgeroo rl og. De economische mal::tise en de politieke repressie, de cellsuur en de zelfcensuur verlamden het liter:1ire leven jarenlang, uiteraa rd veel sterker in Surina me dan voor
de auteurs die in Nederland woonden en schreve n.
De afdel ing teksten wo rdt ingedeeld volgens de verschi llende talen v:tn het
land en vo lgens de teksten in Suriname zelf en de in Nederl and gesc hreve n en
gepubliceerde teks ten. Daarbij weidt Van Kempen ui t over teksten in her Sranan en Nede rhlllds, de literaire omwikkeling va n her Sa rn ámi, ovcr het
Javaa ns als lireraire taal en over de inheemse talen.
Enig telwerk leert dat her Sranan en her Nederlands in Suri name sleclns iets
meer dan de helft van de ruimte toebedeeld krij ge n ve rgele ken mer de reksten
di e in die mlen in Nederland verschenen, wat de gedac hte bevestigt dat de
belangrijkste auteurs Il:lar Nederland trokk en. Er wordt wel ee ns opge mer kt
dat nier Pon of $pa in, Kin gs ton of Bridgetown! maar Londen en Toronro de
literaire hoofdstad va n de \'\1es t-lndi es zij n. Voor Surinaalllse auteurs is
Amsterdam kennelijk het belangrijkst.
WaarOll1 Van Kempen steeds Sra nan en Nede rlands samenvoegt en Sarn~m i
apart vermeldt is me niet helemaal duidel ijk . Er zijn wch ook auteurs die in
het Sarnámi én her Nederlands schrijven? Opmerkelijk genoeg is het Sa rn ámi
kwanritJtief in Nederla nd een veel belangrijker literaire taal dan in Surin ame
zelf. Maar dat kO lllt ook omdat au reurs als Chitra Ga jad in en Cándani en
anderen hier zijn opgenomen terwijl dezen toch ook veel in her Nederla nds
schrijven.
Zoals in de vorige hoofdstukken, zo geefr Van Kempen ook in dir laa tste
hoofdstuk ee n aantal profi elen met besp rekin g van leve n en werk va n de
belangrijkslc auteurs en een aantal close- ups waarin dcr~·lÎls belicht worden.
Als de pronelomvang maa tgevend voor het belang van de besproken auteurs
zo u zi jn, d;:lIl span nen Cynthia McLeod, Edgar Cairo, Asrrid H. Roemer en
Hugo Pos de kroon. De overigen moeten her met minder doen, vaak zelfs 111et
niet meer dan een alinea in een algemene paragraaf. Een litcratuurgeschiede-

nis heeft nu eenmaal canoniserende invloed of de al dan niet uitgebreid vermeide auteurs leuk zullen vinden of niet.
Voor de volgorde van de profielen golden kennelijk de publicatiedara. HlIgo
Pos die zijn verhalen en kwatrijnen pas zo laat publiceerne wordt begrijpelijkerwijze dus in het laatste hoofdstuk vermeld. Maar daardoor komt ook M .
Th. Hijlaard nu pas aan bod, terwijl hij nog in de 19de eeuw geboren werd
en hij over het leven in Suriname rond
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schreef in een stijl die ook niet

bepaald van na 1975 is. Periodisering en literaire generaties blijven problemen opleveren in de literaire geschiedschrijving.
Van groter belang is echter mijn bezwaar tegen onevenwichtigheden in de
profielen, waarbij Van Kempen kennelijk moest koersen op eigen vroeger kritisch werk en bovendien sterk afhankelijk was van beschikbaar materiaal van
overige recensenten en artikelenschrijvers. Profielen en close-ups gaan steeds
vergezeld van een beknopte en selectieve literatuuropgave. Waar mogeJijk
steunt Van Kempen op de mening van anderen, door hun standpunten bij te
vallen maar ook - en vaker - te kritiseren. Wanneer receptiemareriaal ontbreekt, geeft Van Kempen unverfroren zijn eigen opinie in het positieve dan
wel negatieve. Daarmee staat de literair-historicus Michiel van Kempen in dit
laatste hoofdstuk zijn stoel steeds veelvuldiger af aan de literair-criticus Michiel
van Kempen. Met deze heel persoonlijke oordelen is 'een' geschiedenis van
de Surinaamse literatuur ook 'zijn' geschiedenis geworden. Onder het kennelijke motto dat goed nieuws geen nieuws is citeert Michiel van Kempen nogal
gretig negatieve beoordelingen of kritiseert positieve beoordelingen van anderen. Maar als hij auteurs en hun werken goed vindt, verkondigt hij hun lof
met verve in prachtig gevonden superlatieven . Dat Van Kempen er een eigen
persoonlijke canon op na houdt is wel duidelijk. Daar maakt hij ook geen
enkel probleem van. Het is zelfs zijn uitgangspunt, getuige het motto van Salman Rushdie, waarvan het slot luidt: 'Wie zijn vermogen tor oordelen opgeeft,
verliest zijn vermogen tot nadenken. '
Michiel van Kempen stelt in de paragraaf 'literatuurkritiek' de empatische en
de analytisch kritisch-beoordelende kritiek tegenover elkaar. Waar de eerste
benadering uitgaat van het 'laat duizend bloemen blocien'-idee, weet de tweede
dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken. Ik denk dar er ook nog
wel een tussenweg bestaat, waarbij een criticus na zich zo veel en zo ver mogelijk in een literair werk ingeleefd te hebben, vervolgens tóch een kritisch
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deel weet te formuleren. Wel is Van Kempen hier een wat mildere criticus dan
ooit in de Ware Tijd-Literair en in de Weekkranr Suriname.
Over Cynthia McLeod schrijft hij nu: 'Eind jaren '90 kreeg Cynrhia McLeod
twee collega-auteurs naast zich die in de Surinaamse geschiedenis hun inspi ratie vonden en voor wie bijna hetzelfde gold: Clark Accord en John de Bye.
050 Tijds chrift voo r Surin amistillk 2003.2

Alled ri e popu lariseerd en ze de Surinaamse gesc hiedenis, maar Cy nthia
McLeod ga f daartoe de opmaa t en blee k her uiteindelijk her bes re re doen.
En dar is geen ge rin ge verdienste.' Na twce vege n uir de pan kl inkr deze slotzin we l heel and ers dan het gewraakre slotzinnerj e uit de recensie over Hoe
duur was de suiker 'de ro man va n CymhiJ McLcod is get'n literatuur' (D\'VTL, 19 maa rt 1988).
Een geschiedenis va n de Surinaamse literatuur wo rdt afgesloten met cen hoofdstuk over kinclcr- cn jeugdliteratuur di e nu dus eell volwaa rd ige plaa ts in ee n
literatuurgeschiedenis innee mt.
Na ee n bibliog rafie van mee r dan .1 00 pagina 's wordt de gesc hiedenis afgesloten l11 e t ee n uitgebreid personen- en rirelregisrer, die in de dissertmie nog
onrbraken. Deze regisrers maken va n de literatuu rgesc hiedenis naast een leesboek ook een na slagwerk van berekenis, re mee r omdar op de pagi na 's zélf
sreeds aa ntekeninge n en literatu urverwijzingen zijn afgedruk r.
Een gesc hiedenis va n de Surin aa mse literaruur is in geen enke l o pzicht een
goedk oo p boek gewo rden, nier inhoudelijk, niet in de uitvoering en ook niet
in de aanschafprijs ondanks subsidie va n vi jf inst:l nries. M:lar wa t is duur ?
Voo r eell dergelij ke uitgave en dit monnikenwe rk ? Het is zo nder meer noodza kelijk voor ieder in de Surinaa mse literatu ur geïnreresseerde di t boek, deze
rwee dik ke delen te kopen. Ik zou zeggen: koop het nü , vóó r het als collectO rs item onbctaa lbaar wordt.
Wim Rutgers

Bernarda Ashetu, Marcel en andere gedichten, met een nawoord door ehaodra
van Bionend',jk, Paramaribo: Uitgeverij Okopipi 2002, ISBN 9991464 Ol 1, 32 pp,

In het rweede dee l va n Een gesc hiedenis va n de SUr'ina:lmse literatuur (2.003)
wijdt Micl1iel va n Kempen een uitgebreid ' profiel ' aan leve n en werk va n de
di chter Bern ardo Ashetu ( l 9 29- J981..), ee n tot n\l roe nauwe li jks bekende
:lu teur ui t de jaren '60 van de vori ge eeuw. Hendrik Geo rge van O mmeren,
zoa ls de dichter bij de burge rlijke stand in Suriname hee tre, bezocht de ULO
in Paramar ibo en we rkre ~ll s sruurm ansleer!in g en telegrafist in de jare n ' 50
op dc grote vaa rt, waa rdo or hij onder mee r' j ap:ln , India, her Caraïbisc he
ge hied, Braz ilië en. Afrikaanse landen bereisde.
Asheru deburee rde in de door de Curaçaoë naars Coln Oebror en Henk Dennert geredigee rde en bij De Bezige Bij zeer onregelmatig ve rschijnende Antillia anse C.1hiers, in welk tijdschrift in 1.96 2.. eveneens de oll1 v.1 ngrijke bundel
Yanac un a werd ge pu blicee rd. Tor zover Michiel va n Ke mpen, die la ter ook
R,cenç i,s

ontdekte dat Asheru na deze bundel ni et zweeg, zoals algemeen ve rondersteld
werd, maar zijn talrijke verzen niet mee r publiceerde. In tora a I li er Van Ollll11eren nog 29 sch rifren met gedi chten na, waaruit n u door Michiel va n Kempen
voor uitgeverij Okopipi een beperkte keuze van

gedichten uit

2.1
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van deze

ongepub liceerde bundels is gemaakt onder de summiere titel Marcel en andere
gedichten , uitgeleid door C handra va n Binnendijk.
Bernardo Asheru gold ror nu toe bij de weini ge kenners van zijn werk als een
buitenbeentj e in de Surinaam se letteren. In de Encyclopedie schreef Eva Essed
zelfs dat de auteur welli cht eerder rot de Antilliaan se dan tor de Surin aam se

letterkunde kon worden gerekend. Pas met deze bundel Marcel en andere
gedichten prese nteert Oka pi pi de dichter in zijn ge boorteland, twintig jaa r
ná zijn ove rlijden, a ldus Chandra va n Binnendijk in h a~lr nawoord.
Michiel van Kempen benadrukte al ee rder in enkel e in diverse tijd sch riften
verschenen a rtikelen over deze o nbekende dichter en opnieuw in zijn di ssertati e - als reactie - het Surin aa mse karakter van de gedi chten en hun themariek. Hij bea rgum enree rd e da t met behu lp van de keuze va n het pse udoni em,
met de bundeltitel Yanac una en door middel va n de interpretatie van enkele
gedi chten. Het woo rd 'Surin ame' blijkt nergens in de gedi chten voor te ko men,
maa r je hoeft natuurlijk ook ni et steeds 'Suriname,

0

Suriname' te roepen om

toc h door en doo r Surina amse poëzie te kunnen schrij ven.
Dat Asheru ni et mee r publicee rde na Yan3cuna en

}O

bundels in de kast li et

liggen zo u het gevo lg zijn van een co nflict met de a utoritaire vader, ee n confli ct dat zich toes pitste o p de culturele o riëntatie op Europa of op Afrika ) Surina me en het Ca raïbi sche ge bied.
ldent1teit en culturele tweeslachtigheid, ontheemding en vervreemding, getransfo rm eerd tor de particuli ere Ashetu-wereld, zo kara kterisee rt C ha ndra van
Binn endijk de dichter en di ens themati ek. Poëzie is voor Ashetu zowel troost
a ls levensvervullin g. Woord karigh eid en con centrati e maken de poëzie van
deze stille in zichze lf ge kee rde eenling tot ec hte ' dicfu ' kun st.
Anders
Anir strandde
op een
drooggelopen zee.
twee uitgebeten
ogen in een
omgeslagen sloep
t ro ffe u hem en
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hi; werd anders
IHwst ee"

broze

schelp op een
drooggelopen zee
1/01 roepende /logeIs.
Omdat de sa mensteller en uitge ver ervoo r hebben gekoze n in ' Marcel ' gedich·
ten o p te nemen uit ni et mind er dan 16 verschillende geschreven bundeltjes,
ligt de nadruk noodza kelijkerwij s op elk gedi cht apa rt en va ir er nergens enig

overkoepelend bundelthema te destilleren. Ook een mogelijke bundelcompositi e zo.:d s Bern ardo Asheru die ze lf met zijn talrijk e schriftj es missc hi en voo r
oge n heeft ge had is voor de leze r van Mareel en andere gedichten evenmin te
achte rha len. De leze r moet het met ee n aan tal momentopnamen doe n als ee r·
stc kennismaking mer :.11 dat ongepublicee rd e werk. Daaro m lijkt het drin·
gend noodzakeli jk o m de bundels imegraa l te publi ceren, anders

ZO u

sa men·

stelle r lv1ichicl va n Kempen de enige zijn én bl ijven die een tot:1 :.1 loverzicht op
her nu zo o mv:1 ng rijk geble ken oeuvre va n Hendr ik George va n O mmeren

heeft. Tot slot kon nog opgemerkt worden dat Okopipi een heel gelu kkige
hand heeft ge had in de keuze van ee n prac hti ge olllsbgforo d ie de sfee r va n
de ge dichten treffend ve rbee ldt.

Wim Ru/gers

Ania van Heelsum & Eske Voorthuysen, Surinaamse organisaties in Nederland een netwerkanalyse, Amsterdam: Uitgeverii Aksant 2002. ISBN 90 5260 0651 ,
60 pp., priis € 6,80.
In dit boe kje word t een weergave gegeve n van Surin ,la l11 se organ isa ti es in

Nederland. Het is her derde onderzoek !laar netwerkana lyses van migmllrcnorgan isat ies op landelijk ni veau. Eerder ve rschene n Turkse orga nisaties in
Nede rland en Marokkaan se organis~tti es in Nederla nd , waar Anja van Hee l·
sum overigens ook de (mede) a uteur va n is.
Een I1 crwcr bna lyse is een method e die in zicht biedt in rrlJties tu sse n perso·
nen of orga nisaries. In dit geva l gaat het dus 0111 S Llrina~lIll sc org:1I1isatics. Het
doe l van her o nd erzoe k is een beetd te schetse n van de Suril1J :l mse ge meen·
schap, zo~,ls die naa r voren komt via haar organisati es. Volgens de auteurs kan
de verkregen informatie worden gebruikt in de communic;ni e met en het geven
van voorlichting ten behoeve van de Suri naamse gemeensc hap. Vragen di e Jan
de orde komen zijn: Welke organisaties hebben conta cten mer e1ka"r? En wat
Recenciu

zijn de centrale organisaties (en daarmee personen) binnen dat netwerk? Om
te meten welke organisaties contact met elkaar hebben wordt nagegaan van
welke organisaties één bepaalde persoon bestuurslid is, terwijl tevens wordt
gekeken naar het aantal organisaties waarvan deze persoon bestuurslid is.
Na een beschrijving van de data verzameling en hoe een netwerkanalyse in
elk aar steekt volgt een analyse van het aantal en type organisaties. Bij de
besc hrijving van de dataverzameling moer wel opgemerkt worden dat in de

aan names 0111 de data te verzamelen heel goed fouten kunnen sluipen. In de
bijlage aan het eind van het boekje wordt ingegaan op mogelijke bronnen van
fouren, zoa ls her spellen van namen van perso nen of organ isaties en veroudering van de informatie van de Kamers van Koophandel.
Uit de resultaten blijkt dat de diversiteit van de Surinaamse bevolking zijn
weerslag heeft op het type Surinaamse organisaties in Nederland. Er vair
onderscheid te maken ru ssen Creoolse, Hindostaanse, Javaanse, Indi aanse en
Marron-organisaties. De lange nam en van sommige organisaties vertragen
het leze n soms, bijvoorbeeld stichting Shri Sanatan Dhann Widwat Parishad
Nederland of Hindoe Organisatie voor Ontwikkeling en Samenwerking Op
Karmavadis Sanatan Dharma Grondslag. Handig is de vermelding van de
(besch ikbare) webadressen voor het geval je meer informatie over de betreffende organisatie wilt inwinnen.
Er zijn 710 Surinaamse organisaties betrokken bij de (landelijk e) netwerka J
nalyse. Van deze 710 hebben 374 organisaties geen contacten met andere
Surinaamse organisaties, dat wil zeggen dat zij geen bestuursleden hebben die
tevens in een andere organisatie werkzaam zijn. Het kan dus heel goed mogelijk zijn dat er bij die 374 o rganisaties wel degelijk contacren besraan met
andere Surinaamse organisaties. De overige 336 organisa ties vormen 7 J: clusters van netwerken. Van de 71 clusters zijn er 47 waarvan een bestuurslid in
twee organisaties zitting heeft. De aa nd acht moet goed bij de les worden
gehouden om niet te verdwalen in de ujrkomsten, maar dat is bijna niet onver~
mijdelijk aangezien de hoeveelheid o rganisaties die betrokken zijn bij dit
onderzoek. Nict all e resuJraten worden beschreven, maar wel de belangrijk~
ste, zoa ls onder andere de grootste cluster.
Prettig is de vergelijking die wordt gemaakt met de netwerkanalyses van
Turkse en Marokkaanse organisaties. De uitkomsten van het Surinaamse
onderzoek maken namelijk nieuwsgierig naar de resultaten van de Turkse en
M arokkaanse netwerkanalyses.
De conclusie aan het einde van het boek dat de organisaties die zich centraal
in het netwerk bevinden qua voorlichting het grootste bereik zullen hebben,
vind ik wat kort door de bocht. Hierbij had meer uitleg gcmogen. Verder is
het boekje interessant om te lezen, vooral ook vanwege de held ere tcksten.
OSo Tijdschrift voor Surinamistiek 2003.2.

Het is eell wetenschappelijk onderzoek, Illaar gelukkig niet al re ingew ikkeld
geschreven, zodat ee n ieder het kan lezen en begriipen (e n du s ni er a ll een
we tenschappers). Her boekje is verder, denk ik, voora l inreressa nt voor men sen die geïnteresseerd 2ijn in Suriname en/of o rganisaties op multicu ltureel
gebied . Het boekje bn mede door de postadressen ell wcbadressen, die zijn
aangegeven in de bijlagen, als een naslagwerk besc houwd wo rden van Surinaamse organisaties in Nederland.
Ramol1a Stigter

Rosemarijn Hoene & Clazien Medendorp, Suriname, gezichten, typen en
costumen naar de natuur geteekend door Arnold Borret, Leiden, KITLV Uitgeverij
2003. ISBN 90 6718211 7, 180 pp. oblong formaat, prijs: € 39,90.
Suriname, gezichten, typen en costumen: naar de natuur geteekcnd door Arnold
Borrer is ee n gezamenlijke uitgave van Rosemarijn Hoettc en Clazien Medendorp. Mer 'gezichre n' worden hier landschappen bedoeld; 'typen' en 'costu men ' zijn o msc hrijvingen die Borret gebru ikt voor zijn vele figuurstudies.
Borret had al rekening ge houden met de uitgave van zijn werk. Hij ontwierp
eetl omslag, ee n titelblad en de inhoudsopgave. Alle dri e zijn opgenomen in
deze uitgave. Hocfte en Medendorp hebben her oills lagonrwerp van Arnokl
Borret in ere ge ho uden. De omslag besc hrijfr Medendo rp aldus: 'De rekening
laat een album zien in oblong formaat, gedragen door vier figuurtjes. Her is
een klassiek thema, we ken nen beelden van de vier ja::trgctijdcn. vier winden;
hier zijn het vier Creolen, twee mannen en twee vrouwen. Een van de figuurtjes probeert her zware album op zijn ru g te nemen en verliest daarbij zijn

hoed. Een tweede zet zich schrap om mee te tillen, de derde wordt bijna verplerrerd door het gewicht
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het boek en de vierde houdt her alb um een

stukje voor ons open zodat we alvast een kijkje kunnen nemen. WIe zien een
landschap en drie klei ne figuursrudies. Op de rug van her album staan de rirel
Suriname 18 78- 1882. en de initialen AB. ' Rechtso nderaan op de originele
omsbg zijn nog een stuk of vie r kleurig geklede vrouwellf1guren uit her album
toegevoegd

0 111

deze uitgave te verfraaien.

Eigenlijk hebben Hoefte en Medendorp een geannoteerde catalogus geschreven bij de temoonsteilling in het Scheepvaart mu se ulll te Amsterdam die
dezelfde titel draagt als het boek. Her is een mooie uitgave geworden die alleszins de moeire waard is, zowel in klu\stzinnig als in sociaa l-hi sto risch opzic ht.
Voor de Surinaamse geschieden is zijn de rekeningen en aquare llen van Borret van grote waarde. Ze geven informarie over her leven van de gewone mcn -

sen. De biografische gegevens van Arnold Borret staan op het conto van Rosema rijn Hoefre, rerwijl Clazien Medendorp de bespreking va n her artistieke
oevre verzorgd. Her derde deel van het boek doet dienst a ls catalogus.
Arnold Borret was geen kunstenaar van beroep. Hij werd op 28 oktober I848
in een conse rva tief rooms-katholiek juristengezin in Maastricht geboren en
koos hetzelfde beroep als zijn vader. In het biografische deel geeft Hoe{te een
kijkje in de keuken van huize Borrer. Ze verwijst naar het feit dat veel familieleden artistieke talenten hadden. Elke avond kreeg Arnold tekenles van zij n
vader. Een a nd ere bijzonderheid in het gezin Borret was de meerta lige opvoeding. Op maandag en dinsdag werd Fra ns gesproken, woensdag en donderdag waren ge reserveerd voor Engels, vrijdag en zaterdag werd Duits gesproken en zondag tenslotte gewoon Nederlands.
De Borrets hadden generaties lang juristen en geestelijken voortgebracht.
Arnold twijfelde lange tijd of hij wel of nicr priester zou worden. Deze twij fel leidde ertoe dat hij eerst jurist werd. In die hoeda nigheid werd hij a ls griffier van het Hof van Justitie in Paramaribo aa ngesteld. Hij vertrok op 7 mei
1878 uir St. Nazaire (Frankrijk) en kwam op 27 mei 1878 in Surin ame aa n.
Vrijwel onmiddellijk na zijn inscheping begon hij ;:lan een getekende documentatie van zijn reis. Zijn arristieke periode zou 5 jaar duren. ]n 18 83 deed
hij zijn intrede in de congrega tie van de paters redemptoristen. Echter voordat hij tot priester gewijd werd, stuurde Arnold zijn rekeningen en aquare llen op naar zijn broer Theodoor. Arnold Borret ove rl eed in J 888 in Pa ramaribo. Drieelltwintig jaar na zijn overlijden, werd in
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r I zijn :uti srieke

nalatenschap in haar geheel aan het KITLV geschonken. Theodoor Borret
had zich gehouden aan de wens van zijn broer 0111 diens tekeningen en aqua-

rellen bij elkaar te houden.
De pen- en potloodtekeneningen en aquarellen van Arnold Borret zijn de neerslag van de overweldigende indruk die de naruur en de mensen in Suriname
op hem gemaa kt hebben. N iet de plantages, maar de ongetemde natuur boeiden hem. Heel bijzonder zijn de tekeningen die de lep rozerie Bara"ia als onderwerp hebben. Arnold Bo rrer wilde a ls priester in de voetspore n treden van
pater Donders. Hem werd echter een ander werkgebied toegewezen.
Op de conservatieve rooms-katholieke Borrer gaat van de zeer kleurig geklede
bevolking ook iets ongerernds uit. Zij gaan blootvoets en dragen va n alles
mee op het hoofd . De anatomische ver houdi ngen van de afgebee lde mense n
kloppen soms niet, tnaar datgene war Borrer wilde uitdrukken komt zeker
over, maakt Medendorp ons duidelijk. In de bespreking van het oevee van
Arnold Borret maakr Medendorp een indeling in vier paragrafen: landschappen ('gezichten' ), figuurstudies ('typen' en 'costlln1cn' ), een tijdsbeeld en een
tOl slot. Medendorps indeling geeft hOllvasr bij her bekijken V;:l11 de in de cata050 r 'Jdstllrilt voor
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log us gep rese nree rd e tekenin ge n en aquarellen. Waarom de onderwerpen
' Kerk en kathedraal' en ' Li vo rno' waar geen enkele hguuur te ontdekken valt
o nder de parag raaf 'fig uursrudi es' terecht ge ko lll cn z.ijn, heb ik ni et kunn en
ac ht e rhalen. Een enkele opmerking die ik graag zo u hebben wi ll en lezen in
de tekst is het feit d:H op alle tekeningen iedereen blomsvaets gaat, behalve
de dokter van leproze ri e Bata via (tekening

20) .

De rekeningen van lep roze·

ri e Batavia geve n ee n idee hoe de melaatsen leefden. Op een ag:wcplant bij·

voo rbeeld hangt de waS te drogen. Tussen twee hutten staa t op een houtvuur
een pot re pruttel en.
De kra chrige potlood lijnen van de originele tek eningen zijn helaas ni et te zien
op de rcprod cties. Op rekening 3 I ' Plantage Liv o rn o' bijvoorbeeld is op de
tentoonstelling goed te zien dat Borret met kra cht de schad uw in de bast va n
de boom kerfde. Op de reproductie zijn deze krachttoere n hebas niet te zien. ,
maar dar neemt ni et weg dat de sfee r van de tekening duidelijk overkomt. De
uitgave is goed verzorgd. De kleuren zijn prachtig.

Sylvia M. Gooswil

Surinaamse kinderen schrijven met The. Doelwijt. En toen en toen en toen.
Spelen met woorden. Lezen. schrijven en tekenen met kinderen in Suriname,

samengesteld door Thea Doelwijt, 2002 .

.Er was eens eeu oude schrijfster, die
heel talig ;11 Suriname had gewoond.
Daar bad zij eeu 'Je/eboel verhalen
geschreI/eli cu liedjes eu IQ/lee/stukken.
Eli tocur
Bovensta ande regels vormen her begin van her boek En weil en toen en toen.
Spelen 111et woorden. Lezen, sc hrij ve n en tekenen mer kinderen in Surinal11e~
dar in
In

2002

2 00 2

werd sa mengeste!d door Thea Doelwijr.

ve rhleef Thea Doclwij t drie maanden in Suriname als 'wri ter in res i·

dence', uirgezo nden door het Nederlands literair producri e- en vcrmlingen·

fonds in Amsterdam . In die periode viel het derde kinderboeken festival in
Par:.l Jllaribo, een jaarlijks terugkerend groots evenement georganiseerd door
de Stichting Projecten Protes rants·Christelijk Onderwij s. Het rhema van het
fesrival van 2 002, 'spelen mer woorden', is Th c., Doelwijt op het lijf geschre·
veil en ze werkte dan ook enthousiast mee aan de concreti se ring van de ideeën.
Tijdens her festival hield ze sc hrijfworkshops voor kind eren va n sde en 6de

Rec.ncÎes

klassen va n

12

lage re scholen uit Para m:lfibo, de districten en Nieuw- Nic-

kerie. Onvermoeibaar werkte ze, steeds weer met nieuwe groepen, in een ver
hoekj e va n het rumoerige Flamboyantpark. Ze vertelde een beetje over zichzelf of maakte ee n gedichtje; en roen? Toen namen de kinderen het va n haa r
over. Het boekje dar Jater door de Stichting Pro jecre n is uitgegeven en door
Thea Doelwijt is samengesteld heeft de structu ur va n deze workshops: afwi sselend vragen, ideeën en opdrachten va n ' de o ude sc hrijfster' en reacties va n
de kind eren in proza of poëzie. Waarove r? Over hun wensen voor de toe kom st, over hun hobby's, over ru ziemaken en reizen en over de eventualiteit
van een prij s in de lotto. Maar ook sc hreven ze over mee r sprookjesachtige
en gri eze li ge onderwerpen zoals dro men, di ere n, Anan si en spo ken.
Het boekje geeft ee n goed beeld van wat Surinaamse kinderen denken over
doodgewone onderwerpen en hoe ze fanta seren. We kunnen concluderen dat
hun wensen en opvattingen ni er afwijken va n die va n kind eren in andere landen. (De oude schrij fs ter' is heel erg tevreden en laat dat aan her ei nd va n her
boekje merken: ' ... HEEL GOED! Zoveel kinderen in Suriname kunn en mij
o pvolgen .. .'
We zien in het boekje inderda ad het bewijs geleve td dat Surinaamse kinderen zich heel spontaan schriftelijk kunnen uiten en een zeer posi ti eve leve nsinstelling hebben. In hun toekom stvisie maken ze duidelijk dat ze later ee n
goed en welvarend leven willen hebben en dar is hun goed rec ht, want velen
schrijven dar ze hard will en werk en om geld te verdi enen al s verpleegster, als
chef o p Billiton, als stewardess of als po1irie. Beha lve voor kinderen en iederee n di e zich kind voel t, is het boekj e goed leesvoer voor parlementariërs en
regeerders. Die kunnen leren va n de opvattingen va n kinderen over men s en
maatsc happij.
M et En to en en toen en to en pa kt Thea Doelwijt de draad op va n Mijn
droomhui s uit 197 1. Toen verza melde ze fragmenten uit opstellen van zesdeklassers in het kader van ee n opstelwedstrijd, uitgeschreven door de firma
Bru ynzee l. Ook toen verwoordden kinderen hun wensen en toekomstdromen, rea listisc h en fantastisch. De afstand van 30 jaa r tussen beide publicati es lijkt ni et te bestaan: in een vrije sfeer, zonder angst voor rode correcties
leefden en leve n kinderen zich zich uit met de pen!
De uitgave is redelijk goed verzorgd: een mooie, kleurige omslagtekening van
Rinald o Kla s, tu sse n de teksten humoristi sche zwa rr-wit tekeningetjes van
lee rlingen van her Nob Hatter man Instituut en een fun ction ele lay-o ut va n
Nancy Va li es. Jammer van de storend e fouren in her saa i geschreven voo rwoord van de Sti chting Proj ecten.

Els Moor
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Sidney W. Mintz en Richard Price, De geboorte van de Afrikaans-Amerikaanse
eultuur, KITLV Uitgeverij, l eiden 2003. ISBN 9067 182206, 88 pp.
Dit boek is oorspronkelijk in 1992 verschenen als The birth of African-American
culture: an anthropologicaJ perspective bij 8eacon Pre ss in Boston.

Het essay cbr dc antropologen Sidney Minrz en Rich ard Pricc in 1") 71.,- 1973
sc hreven Cil in J 976 publiceerden, onder de titel All illllhropo{ogical n/JI)roach 10 (he A(ro-AmericaJl past: a CarribeclIl JJerspecli ul', is in korre rijd uitgeg roeid rot ee n kb ss icker binnen de Afrik3JIlS-AmcrikJ.J.l1sc studies. Mer
hun verhandeling wilden de auteurs, die al de nodi ge fa~,m hadden opgebouwd met eige n publicaties op dir gebied, oproepen rot mee r nuan ce in het
onderzoek luaf en de voorstellingen ovcr Afrib.1l1s-Amcrikaanse gCHleensc happen en cu]wren. \Vat oorspronkelijk bedoeld was ,:l1 s een credo en een
(merhodische) inleiding, kreeg al snel de status van ee n provoce rend e studie.
Ondanks of dJnkzij de kriti ek die Mintl. en Price op her oorspronkelijk betoog
krege n, is hun opstel in 1992 - zonder noemenswaJrdige wijzigingen, doch
ond er ee n nieuwe mei: The birth of Africau-Americ(l fI wiJl/re: au cmthropologicaf pcrspective - opnieuw uirgegeven. Als zodanig fungeert her werk tot
o p de da g van vJndaag als welhaast onm isbaJr lesmateriaal in het cu rr iculum va n talloze Afrikaans-AmerikJanse en - Caraïbisc he cursussen cn stu dies. Mer dank Jan het KITLV bestaat er nu ook een Nederlandse vertaling.
Het Illotief voor de vcrt;.lling laat zich makkelijk raden. De programmatische
boodsc h,lP van Minrz en Price vindt nog steeds ee n groot (collegc)gehoor en
vormt in di e hoedJ!1ighcid een bron van inspiratie voor mcd esf3 nders én opponenten. Wat ma akr dit essay zo boeiend en schijnbaar actueel, d;:lt her VOortdurend wordt ge (re )prcsenreerd en een verraling wailfd is?
Voor Jcadcmici en ~mderen geïnteresseerd in Afrikaans-Amerikaanse - en in
het bijzonder - Surinaamse gesc hiedenis, ge mee nsc hap en cultuur, moge de
strekking va n de boodschap én aanklacht va n beide auteurS duideli jk zijn.
l ij stoord en zich, in het kort, aan de simplistisc he en ideologisc h gevoede
polarisaties, die roenterrijd de Afro-A merikaanse studies beheersren. Het studiegebied bestond, kort gezegd, uir voo r- en tege nstand ers va n het bestaan
va n ee n 'overgeb rac hre' en voortlevende Afrikaa nse cultum in de Nieuwe
\Vereld - door Mimz en PrÎce Afrikaanse conrinuïreiten ge noemd. Vooral de
voors tand ers krijgen het in het betoog van de auteurs nink te voordurcn. Middel s ee n krit isc he besc houwing van het 'enco unrerm odel ' ontkr;lchrten zij
zowel her ve rond ersteld e bestaan van een generiek, homogeen W'est-Afribans
cultureel erfgoed, dat in grote mate cultuur en gemee nsc hap in de ko lonies
VJ n de Amcrika's gevo rmd zou hebbe n, als de Jannal11e dat kolonies of delen
hiervan bevolkt zo ud en worden door Afrikaanse ll1i~rantcn uit één bepaalde

ge meenschap, 'stam ' of cultuu rgroep. Bovendien nem en ze stelling tegen het
destijds gangbare holistische, sta rre culruurconcept, dat nauwelijks aandacht
had voor sociologische processen van co nrinuïteit en discontinuïteit. Hiertegenove r zenen de antropologen het beeld van een bijzonder heterogene 'massa'
Afrikaanse slaven, die geografisc h, etn isc h, cu lturee l, linguïstisc h en sociaal
gez ien ve rre va n uniform was. Ze betogen vervolge ns dat de slaven van ujt
deze diversiteü culwren creëe rden met onmiskenbaar eigen instituties, religieuze tradities, gebruiken, kun stvormen en verwa ntscha psre!aties. D oor mogelijk gedee ld e ' grammatica le principes' en cogniti eve or iëntaties, maar meer
nog door sociale interactie - óók met hun o nderdrukk ers - en gedee ld e ervaringen o mwikkeld en de slaven, volgens Mintz en Priee, al va naf de ove rtocht
naar de Nieuwe Wereld ee n nieuwe 'Afrikaans-Am erik aanse cultuur'.
Wat mij en welli cht anderen aansp reekt, is dat Mintl en Price met hun sc hrijve n, op basis van documentair materiaal maar ook behoorlijk wa t speculatie (p. 57), tegen heel wat heilige hui sjes aangetrapt hebben - zelfs tegen dat
va n pionier Herskovüs. Bovendien sluit hun benadering aardig aa n bij het
huidige constructionistische, antropologisch en sociaal·wetenscha ppeJijk denken. De geboo rte van de Alrikaans- Amerikaanse cultuur is derhalve, wat mij
betreft, ee n instructieve, stimulerende 'studie' en verre van gedateerd . Maar
ik vra ag me af of studenten aa n de Nede rl andse uni versi teiten nier genoeg uir

de Voeten hadden ge kund met de bestaande Engelstalige publicatie. De Nederla ndse vertaling is inhoudelijk een exacte kopie va n de uitgave uit 1992. En
hi ermee heeft de uitgever, mijns inziens, een eno rme kan s laten ligge n. Her
essay mag namelijk inmiddels een kla ss ieke r zijn, onomstreden is het geenszins. Rege lm atig verschijnen er publicaties, die tra chten aan te ton en dat de
' Afrikaanse over blijfsels' in de Amerika's ha rdn ekki ger en vee lvuldige r zijn,
dan Mina en Price en (vooral? ) de door hen in ga ng geze tte canon doen veronderstellen. Vanuit wetenschappeli jke en activistische kringen blijven er ve rongelijkre reacties komen op de benadering va n Mintz en Price en hun ve rmeende o ntkenning va n de Afrika-erfe nis. Her hier en daa r suggestieve en
spec ulatieve karakter va n de argumentatie va n de au teurs wordt hierbij voort·
durend en nier a ltijd onterecht ondervraagd. Een respo ns hierop zou mee r
da n welkom zijn. Minrz en Price geven overige ns ze lf de lac unes aa n in hun
(hypothetisc he) beweringen en gaan nog ve rd er dnn dat. Door de hele tekst
heen geven ze 'leeropdrachten ' en richtlijnen VOOt mogelijk toekomstig onder-

zoe k. In alle eerlijkheid erkennen ze (hiermee) dat het door hun aangeboden
' model' zowel th eoreti sche als empirische invulling behoeft. Het is jammer/
dar de uitgever ni et ingaat op deze handreikin g. Zo zo u het interessant zijn
te kijken hoe het o pge leefde syncreti sme-a uthcnricireir-debat, met zijn
nadruk op macht, agency en di scours, aanho ud end e contro verses kan ver-
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zoenen of overst ijgen. Ook de gevoerde 'invention of tradition/culrure' en
idemiteitsdisclIssies zouden een aardige aanvulling kunnen bieden. Helaas
vinden we in de vertaling geen enkel gebaar in die richting.
De geboorte van de Afrikaans-Amerikaanse cultuur had een verrijking kunnen zijn, wanneer het voorzien was

V~ln

een nieuwe inleiding - door de auteur

(s) zelf of een andere deskundige op Afrikaans-Amerikaans gebied. Door het
ontbreken van een 'huidige stand van zaken' voorziet de vertaling vooral in
een eventuele popularisering van het werk. Dit laatste is over igens absoluut
geen minpllnt~ zeker gezien de hedendaagse conrext van revival, back-to-theroots bewegingen en een toenemend 'Afrika-toerisme', waar ook niet weinig
Afrikaans-Surinamers hun deel en/of imeresse in hebben.
VV01I

van der Pi;!

Theo D'haen (red.). Europa buitengaats: Koloniale en postkoloniale literaturen in
Europese talen, Amsterdam: Sert Bakker 2002. ISBN 90 351 23972,
2 din. 524 + 452 pp., prijs € 31,50.
Europa buitengaats is een zeer ambitieus boek dat 'een systematisch overzicht
van zowel de relevante' (koloniale en postkoloniale) 'Nederlandstalige als
buitenlandse li teraturen' (1, 13) wil bieden. Het bevat 29 stuk voor stuk bijzonder interessante artikelen van verschillende auteurs die de literatuur of
een bepaald aspect of bepaalde periode daarvan behandelen over en van
landen die ooit een koloniale relatie met West-Europa hebben gehad. Hoewel de redacteur in zijn in leid ing aangeefr zich toe te spitsen op literatuur die
rechtstreeks is verbonden met de West-Europese landen, heb ik toch soms
het gevoel dat door het samenbrengen van zoveel verschillende 'literaturen'
nier alleen appels en peren worden vergeleken, maar dat er nu ook sinaasappels, man jes en sapotilles in de mand zittel1. Her begrip kolonie is immers
zeer ruim en bevat tenminste drie hoofdtypen: de kolonie waarbij de oor~
spronkel ijke bevolking onderworpen werd, maar waarbij de Europeanen
slechts een tijdelijke bestuurlijke bovenlaag vormden zoals in Azië en het
grootste deel van Afrika; de volksplanting van Europeanen d ie de oorspronkelijke bevolking uitroeiden of ma rginaliserden lde gematigde gebieden van

Noord- en Zu id-Ame rika, Austral ië en Nieuw-Zeeland); de plantagekolonie
waar de Europeanen werkkrachren als slaven of koelies naar roe brachten,
maar waar het aantal Europeanen beperkt was (het tropische deel van de
Amerika's). Natuurlijk zijn er tussenvormen, maar w~lS een indeling naM kolonietype of regio niet meer verhelderend geweest dan een indeling naar taal?
Recencies

Binnen elke groep hadden we dan misschien beter kunnen vergelijken dan
nu. Alleen de artikelen over Caraïbische (Aart G.Broek) en Afrikaanse literatuur in Europese talen (Mineke Schipper) gaan van de regio uit en niet van
de raaI.
De meeste artikelschrij vers hebben weinig problemen met het begrip koloniale literatuur, geschreven door Europeanen over de (voorma li ge) kolonie.
Postkoloniaal is een moeilijker begrip, dat versc hillend wordt ingevuld. Soms
ruim: alles wat door de schrijvers uit vroegere koloniën wordt gesch reve n,
waarbij staatkund ige onafhankelijkheid niet steeds de scheidsJijn hoeft te zijn
russen koloniaal en postkoloniaal. Soms beperkt: dat waarin de (vroegere)
gekoloniseerde kritiek leve rt op de ko lonisator. Soms wel heel ruim: het is
vreemd Om publicaties van immigranten die nooit gekoloniseerd zij n door
het land waarin zij immigreerden en waar zij publiceren, te rekellcn (Ut postkoloniale literatuur. Zo heb ik in dit verband moeite met het artikel van Ton
Anbeek over Marokkaans-Nederlandse auteurs en met De Aziatisch-Amerikaanse literatuur van Thora Hildring. In het hedendaagse Canada waar veel
schrij vers uit West-Indië en uit Azië wonen en publiceren, spreekt W.M.Verhoeve n over 'een post-postkoloniale identiteit' (1, 47I). D'haen meent dat in
multiculturele samen levingen zoals de V.S . etnische of minderheidsliteraturen in deze lfde verh oudin g staa n tot de dominante literatuur als de postkoloniale literaturen tot de literatuur van het voormalig moederland . Zo u het
niet beter zijn geweest een afzonderlijke bundel samen te stellen over migrantenliteraturen? Verbaasd heb ik gekeken naar het artikel over Ierse literatuur
(Joep Leerssen). De auteur geeft wel aan dat in de literatuur over en uit Ierland ove reenkomsten aan te wijzen zijn met koloniale en postkoloniale li teratuur, maar Ierla nd ligt nog steeds in Europa en kan dus moeilijk 'buitengaatse' literatuur bezitten .
Het zou te ver voeren om elk artikel te bespreken. Wat is over de Surinaamse
literatuur geschreven? Michiel van Kempen (hoofdstuk 4) geeft aan de Nederlands-kolonia le literatuur over Suriname (ondertitel) de hoofdtitel 'Van gro uweli jkcke monsters en kinderen gods' wat in ieder geval een aardige typeri ng
is van de fantastische reisverhalen uit de 17de eeuwen va n de publicaties uit
de hoek van de zending en de missie. Daarnaast wordt ook de planterspoëzie uit de 18de eeuw genoemd, en andere publicaties van Nederlandse schrijvers uit voornamelijk de 2.oste ee uw. Van Kempen heeft enkele onbekende en
dikwijls heel curieuze schrijfsels aan de ve rgetelheid ontrukt, maar zo beschreven dat we geen neiging hebben om ons in de boeken zelf te verdiepen (Van
Wesem) Ivans, Helmer). Maar hii noemt ook Johan van der Walle en Tonko
Tonckens van wie kort geleden werk is herdrukt. In sommige gevallen, wanneer de auteurs hun werk in Suri name uitgeven en voor een Surinaams publiek
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schrijve n, kunnen we twijfelen of wc met Surinaamse of l11et koloniale literatuur te maken hebben. Tens lotte acht Van Kempen de rhematiek va n de
ron1:'ms van M.M.Schoenmakers (De honderd bochten van de koningsa rend
en het drieluik Stroo mopwaa rts en stroomafwaarts) de grenzen van Suriname
verre overschrijdend, waardoor we ons kunn en afvragen of wc ' in dit geval
nog kunnen spreken van literair werk dar behoort tOf de " koloniale litera tuur over de \Vcst'" (I, (98 ).
In Hollandse hoovaardij, Mod erne Surinaamse sc hrij vers over Nederland'
(hoofd stu k 5) gaat Jas de Roo na hoe de ' Ho llander' getypeerd wordt door
Alberr Hel ll1an, Lea Ferr ier, Bea Vianen, Edgar Cai ro, Astrid Roe mer, Hu go
Pos en Ellen Ombrc. Bij Helman beperkt hij zich ror Zu id -Z uid -West, w:larin
vooral de onverschilig hcid en li efdeloosheid van Nederland wordt :langekbagd, en di ens la atste werk, Zomaar wat kinderen, waarbij behalve de liefdeloosheid ook discnminatIe en gebrek aan vaak de meesr elemenraire ken ni s ove r Surin<l me worden ge noemd. Deze klachten keren bij ve rsc hill ende
sc hrij vers terug. Daarnaast stelt her land, dar hun dikwijls als een SOo rt paradijs is voorgesteld, teleur. Ook overdreven zuinigheid en gebrek aan hygiën e
worden herhaaldelijk ge noemd.
Ferricr komt in çtman pas tijdens zijn studie in Nederland tOt her definiëren
van zijn eigen idell[itei t. In zijn tweede roman , EI Sisil obi of her basiso nderzoek ri cht hij zich vooral tegen de nieuwe (postkoloniale ) machthebbers die
d e St:ltllS quo willen handhaven. Dit vinden wc ook terug bij Bea Vianen,
vooral in haar roman StraAlOk en bij Astrid Roemer. Van het uitge breide werk
van Edgar Cairo bespreekt De Roo alleen diens Volk skranr-co lu1111l s geb un deld in Ik ga dood 0111 jullie hoofd, di e op humoristi sche en ironisc he wijze
een a::m tal Nederlandse eigen- en on-aardigheden aan de kaak stell en. Bij Roemer noreen hij een amb ivalente houding ren opz ichte van 'de militairen'. Z ij
karakteri seert de negatieve reactie van de Neder landse pers en regering als
'een sprekend voorbee ld v<l n anriek paternalisme '.
Veel aandacht wordt besteed aa n de herinneringen van Hugo Pos in Oost en
\Xlest en Nederl and. Op de middelbare sc hool in Nederland hce ft Pos kennisge maak t met de Nederlandse kilheid, onve rschilli ghe id en onwetcndheid. In
zijn studenrenrijd wordt hij zich zijn Surinaamse identireit bewust. Volgens
hem drong dit bewustzijn pas tijdens de Tweede Wereldoorlog in Suriname
door.
Al s lanrste auteur wordt Ellen Ombre besproken, die de Nederbnder '111e t de
beste hedoelingen' introduceert, die her allemaal zo goed weet, die voor het
goede el1 legen het kwade is, als her ma ar ver van zij n bed blijfr en wiens ~lfro
gantic vaak pijnlijker is dan regelrechte discriminatie.
Inreressant in Contouren, een
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sa menv:lrtend nawoo rd
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Jas de Roo,
RecencÎes

is de opmerking dat in de taal dekolonisatie heeft plaatsgevonden, niet alleen
in de taal van Cairo, maar ook in de bee ldspraak. Dicht Dobru nog in 1965

dat hij een strand van rotsen wij zijn waarop de golfslag woedt, Shrinivasi
schept in 1968 het beeld van de steeds wisselende mangrovekust.
Terecht heeft De
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niet geprobeerd o m een overzicht te geven van de gehe le

Surinaamse postkoloniale literatuur, want ongetwijfeld was hij ervan op de
hoogte dat de handelseditie van Van Kempens Een geschiedenis van de Suri- /

naamse literatuur dit jaar zou verschijnen, maar hij heeft de koloniale literatuur zich laten sp iegelen in werk van eell aanta l moderne Surinaamse schrijvers.

Wim Rutgers geb ruikt in 'De Nederlandse Antillen en Aruba' (hoofdstuk 6)
een heel andere aa npak, waardoor vergelijking moeilijk wordt. Na een vrij
uitvoerige hi sto ri sc he, geografische en politieke inleiding zegt hij niet al/een
na te willen gaan wat Anrillianen publiceerden en niet~Antillianen over de
eila nden sc hreven, maar ook hoe de contacten met uitgevers, bemiddelaars,
critici en lezers waren. Hij onderscheidt ' passanten' (die niet in een afzonder-

lijk hoofdstuk worden besproken), 'kolonisten en creolen'. De groep (blanke)
kolonisten ontbreekt in literair Suriname. Een ander opmerkelijk verschil met
Suriname en een groo t deel van het Caraïbisch gebied is dat de m eeste Antilli aanse schrijvers op de Antillen zelf wonen . Hoewel hij ook een aantal antiNederlandse uitingen signa leert, lijk en die minder belangrijk dan in Suriname,
waar de Neerlandisering veel dieper is doorgedrongen dan op de Antillen. In
zijn slotparagraaf pleit hij voor een vergelijkende stud ie van taal en literatuur
van Suriname en van de zes Antilliaanse eiland en, misschien zelfs in een ruimer verband van het Nederlands in de wereld. Een pleidooi dat wij van harte
ondersteunen.
De Caraïbische litera tuur, 'Gre nze loze enclave' (hoofdstuk 2.4) zie t Aan

G.Broek heel sterk als een migranten literatuur (vrijwel iedereen is migrant of
stam t van migranten af) . Hij bespreekt deze voor een deel aa n de hand van

essays van Anil Ramdas uit ' De papegaai, de stier en de klimmende bougainvillea' (1992.), zo nder dat hij diens opvattin gen gehee l deelt. Ramdas onderscheidt een benaderingswijze waarin de Caraïbische migrant voortdurend
bezig is zijn ressentimenten te consolideren en een benadering, die door RaJ11das wordt ondersteu nd , waarbij de migrantenidentiteit vo lgens de samenvatting van Broek 'steeds opnieuw gecreëerd moet worden. De hi sto risc he ervarin g van gedwongen migratie, kolonialisme en dergelijke wordt daarbij niet
ontkend maar dient a ls bron voor steeds nieuwe zienswijzen en nieuwe iden(ificariemogelijkheden, steeds rijker geschakeerd'.
Ramda s is zeer negatief over de Surinaamse aureurs, die hij ook verwijt een
geïdealiseerd beeld van Suriname te scheppen, maar hij zet volgens Broek veel
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schrij ve rs doelbewust opzij. Vervolgens toetst hij verschillende auteurs a.:m
de criteria van Ramdas.
Aan ve rmaarde schrijvers als CarpentÎer en Lima, maar ook aal1 hedendaagse
Spaans-Ca raïbisc he auteurs zo u Ramdas' krirische en 'lelfkrirische instelling
kunn en worden toegeschreven, in het Fransrali g gebied aan Mar ysc Condé.
Ramd:ls is et' n groot bewonderaar van V.S. Nai paul , maar Broek nocmt ook
ve rschill ende andere Engelstalige schrij ve rs di e kriri sch zijn: Ncil Bissoond':Hh, Ausrin Clarke, D;'lVid Dabydeen, Derck W<lkon, Olive Senior, Ca ryl
Philips en .J :llnaica Kill caid.
Broek eindigt zij n artikel als volgt: 'De Caraïbische liter:lruur behoort in gee n
enkel opzicht excl usief tot de Caraïben, maar werkr a~1I1 ee n wenselijk geachte
ve rschuivin g: vnn het 'Op audiëntie gnnn in het Wcsten' 11;l:.lr 'her aanga:.lll
va n ee n voo rtdurend e dial oog - dan wel woordenwisseling - tussen gel ijk w:.l3.rdige partners': de Ca raïbische lireratuur als een grenzeloze encla ve' .
Zoals ik al :1:1 11 het begin opmerkte, is dit een boek vo l interessante artikelen,
al is het jammer dat aan poëzie bijzonder weinig aandacht wo rdt gesc honken, omdat een eigen identiteic hierin vaak srerk er uitkomt dJIl in proza. Maar
de artikelen zij n in uitgangs punt cn in aanpak zo verschillend, cbr van 'één
kader' (I , 28) gee n sprake is. Of dit boek (in de woorden van de redacteur )
ee n aanze t kan bieden 'rot verder vergelijkend onderzock, en tor het si tu eren
van dc betrokk cn Nederlandstalige literaire productie in ee n ruimcr Europees
bder', zal de tijd moeten leren.

Maria Gertrudis van Enckevort, The life and work of Ono Huiswoud: Professional
revolutionary and internationalist {1893-19611. PhD Thesis Universitv of the West
Indies, Kingston, Jamaica, 2000, vii + 201 pp.

Ono Huiswoud was eell bijna ve rge tcn Surinamer di e in dc internati onale
com munistisc he beweging in de jaren russen de twee wereldoorlogen ee n
belangrijke rol speelde, en daar opereerde als HOllsewood, HOltsro n, Ho lmes, Wilson, Woodso n en Billings. Hij koos toen bew ust voo r geheimhouding en illega liteit, en slaagde daarin zo goed dat tor voor kort slec hts fragmenten over zi jn leve n de openbaarheid bereikten, en dnr veel va n zijn d ~1(lcll
en omzwervingen met mysrerie omringd bleve n. Gert Oosrindic zerre in zijn
In het land van de overhee rser ( J986) di e fra gmenten o p een rij . In haar
recente, niet uitgegeve n proefschrifr Thc lifc and work of Orro Hui swo ud:
Profcssional revolutionary and internationalist (1893-1961 ) heefr Maria V;l ll
Rltnncin

Enckevorr geprobeerd Huiswoud zijn rechtmatige pla ~Hs in de gesc hi eden is
te ve rsc haffen.
Otro Eduard Maj ell a Huiswo ud werd in 1893 gebo ren in Paramaribo, als
7.00 11

V::ln een voo rrh::llige slaaf, met een hl anke grootvader en een moeder

afkomstig uit Cu raçao. Zijn vader was klee rmak er. Min of meer bij toeval
belandde hij in 19 10 in New York, waar hij als illega le immigrant met allerlei baantjes in zijn onderhoud voorzag, en werd bekeerd tot het socia lisme.
Hij raakte daar betrokken in de disc uss ies over soc ia lisme en zwart nationa lisme, en de verhouding tussen kla ssenstrijd en raciale strijd. Hij wa s als enige
zwarte bij de op richtingsvergadering va n de Amerikaan se Commun istische
Partij in 1919. Deze partij, gedom in eerd door blanke partijgenoren, had veel
moeite de gelijkberechtiging van de zwarten in de partij en in de Verenigde
Staten ook da adwerkelijk te steunen, mede uit vrees blanke aanhang te verli ezen. De strijd voor ge lijke rechten voor zwarten werd daarom ove rge heveld naar verwante zusterorganisaties, waarin Huiswoud een grote rol speelde
en zijn onmiskenbare organisa torische en propagandistische kwaliteiten rot
ontw ikkeling kwamen. AI in
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was Huiswo ud afgevaardigd naa r Mos-

kou na ar het vierde congres van de Co mmunisti sche Internationale (Komintern ), het wereldverband va n communistisc he partijen, waa r hij actief betrokken was bij de discussies over de Negro Question, met disc ussie ovet 'c\ass
and ra ce' en in hoeverre voor de Am erikaanse Negers spra ke was va n een
ko loniale situatie. Die laatste vraag werd bevestigend bea ntwoord en de logisc he gevolgtrekki ng was dat in

1928

de Kominter n in zijn programma vast-

legde dat er in de Verenigde Staten een 'black belt state' moest komen, die de
zu id elijke delen van Amerika met een zwarte mee rd erh eid in een onafhankelijke staat moest verenigen - dit rot grote verlegenheid va n de Amerikaanse
partijgenoren.
Huiswoud was inmiddels uitgekeken op het vruchteloze werk binnen de Amerikaanse Co mmunistische Partij en gi ng in 1929 gretig op de uitnodiging in
naar Moskou te komen om daar in het ' Negerwerk' te wo rd en ingezet. Na
ee n rondrei s door West-Indië, waar hij meer perspectieven zag voor de kla sse nstrijd , werd hij toegevoegd aa n de Profinrern , het internationale verbond
van com munistische vakbonden, bij de International Trade Union Committee for Negro Workers, die het blad Negro Wo rker uitgaf. Het blad werd in
diverse plaatse n in West-Europa gedrukt: Hamburg, Parijs en Antwerpen,
want bLJd en bureau moesten voortdurend vreze n voor invallen van de politi e van deze landen die jacht maakten o p 'rode woelmakers'. Bovendien leed
het com ité onde r onderlinge geschillen, waardoor .Iames Ford en George Padmore vertrokken. Huiswoud stond er all een voor, in ee n klimaa t waarin de
Komintern, inmiddels een verlengstuk van Stalin s politiek, va n steeds min 050 Ti jdschn ft voo r Sur,u mistiQk 2003.2

der helang werd. In 1937 werd de Pronntern opgeheven, zo ook het com ité.
Huiswo ud die blijkbaar Stalin en diens koerswiiûgingen UOliW was gevolgd,
keerde terug naar Amerika met zijn ec htgenote Her mine Dumom (ove rl eden
1998), die even radicaal en betrokk en was als HlIiswo ud zelf. In 1941 vertrok Huiswolld om gezondheidsredenen naar Suriname, waar hij onder scherp
roeûcht werd gesteld en geen politieke activiteiten ontplooide. In 1947 kwam
hij naar Nederland waar hij actief werd in de vere niging Ons Surinam e, waarvan hij voorzitter was. In het blad De Koerier (1953-56) sc hreef hij zijn onverminderd radicale ideeën neer, onder and ere regen het zijn inziens koloniale
Sta WlIt. Hij had invloed op Surinaamse studenten, die niet beseften op welk
een internationale communistische loopbaan hun menrot kon bogen. Zijn
comm unisme, of stalinisme, verloochende hij niet - hij ondertekend e in 1953
een rouwadvertentie voor Stalin in De Waarheid. Maar een leve n lang van
geheimho udin g kon hij niet afleggen. Hij - en zijn vrouw - waren spaarzaam
en selectief met mededelingen uit hun levensloop, ook toen de eerste onderzoekers bij hen aa nklopten.
Van Enckevort had de kans dit interessante en spannend e leven te beschrijven en in het kader van zijn tijd te va tten. Zij had daarbij roegang tor Moskouse Komintern -archieven en ge heime-politieverstagen uit Frankrijk, Enge1;:lIld en Nederland.
AI dat materiaal levert helaas gee n lezenswaard ige biografie op. De persoon
va n Hui swo lld - en die van zij n vrouw - blijven schimmig; persoonlijke
details, die meer kunnen verhelderen dan lange samenvattingen van ag itprop,
ontbreken vr ijwel. Van EllCkevort doet daa rmee ha:u held tekort. In haar biografie is gee n ruimte voor kritiek op Huiswoud. Een hele rits aute urs wordt
ter verantwoording geroepen voor hun verwaarlozing van de daden van Hui s~
woud, l11et daaraan toegevoegd een sneer aan de historiografie die de rol van
revolutionairen als Huiswoud systematisch onderbelicht. Maar, bijvoorbeeld,
een discussie over de verho udin g tllssen Huiswoud en het stalinisme, met al
zi jn uitwassen, wordt ge mist. Van Enckevort komt zelfs rot een opzienbarende conclusie dat Huiswoud er in slaagde 'circumvenring the Stalinist bastion with its KGB and political purges', zonder enig bewijs daarvoor aan re
dragen. Dat Van Enckevorr angstva llig zorgt midden op de 'politiek correcte'
weg te blijven verbaasr nier. En de wel eens on logische prese ntatie van de
onderzoeksgegevens va ir daarnaast in de categorie 'kleine geb reken'. AI met
al is dit ee n gemiste kans - Huiswoud moet het niet hebben van deze geestverwant.
Harry A. Poeze

Rll cllncillS

Joyce Pool: Sisa, Rotterdam: lemniscaat, 2002. ISBN 90 5637 470 2.
In 1 7 1 1 viel de Franse admiraa l Cassard Suriname bi nnen. De Republiek der
Verenigde Nederlanden en Frankrijk sronden vanwege de Spaanse Successieoo rl og vija ndig tege nover elkaar. Uit angst dat de Fransen Paramaribo zouden innemen trokken veel planters naar de stad om die te helpen verdedigen.
Dit had tot gevolg dat veel slave n profiteerden van de afwezigheid van hun
meester en de vrijheid kozen. Vooral sla ven die pas uit Afrika gekomen waren,
de 'zou(waternegers', toonden een grote neiging tOt vluchten. In die rijd omstonden er heel wat Marrondorpen .
Bovenstaande feiten vormen de historische achtergrond va n Sisa, de in 2002
bij Lemniscaat verschenen jeugdroman van Joyce Pool (Delft, 1962) . Sisa is
ni et het eerste jeugdboek van deze auteur. Zi j debuteerde bij dezelfde uitgeverij 111et de roman Vals beschuldigd, die speelt in haa r geboorteplaats tijdens
de tachtigjarige oorlog. Dat haar tweede boek ee n stuk Surinaa mse historie
als onderwerp heeft, za l ongetwij feld te maken hebben met haa r gedeeltelijk
Surinaamse afkoms t.
Sisa speelt voo r ee n deel op planrages en gedeeltelijk in ee n dorp van marrons van de sta m der Ashanti. De hoofdfiguur is Map (Marie- Louise) Overbeke van Raamsdonk, een plantersdochter. Vanuit haar perspectief zier de
leze r alle gebe urtenissen. Maps visie ve randert in de loop van het ve rhaal en
dat maakt dir perspectief boeiend. Map verliest haa r moeder bij een overval
van de Fransen op de plantage van haar neef, waar ze juist naartoe gekomen
waren om het geweld van de Fransen te ontvluchten. Haar vader had zich
aangesloten bij de plamers di e miJitaire di ensten leverden in Paramaribo. Map
oll tkumt Ill t:t LdlUlp van slaaf Kw asi aa n J e moordp artij. Hij brCIJgl haar
naa r zijn Ashanridorp. Daar ondervindt ze zowel vri endschap als felle haar.
Doordat ze l ich goed aanpast aan het leven in het marrondorp en er een goede
vriendin krij gt, dringt de omvang va n het leed en het onrecht dat zoveel mensen is aa ngedaan als gevolg va n het planragesysteem, in zijn volle omvang tO[
haar door. Als een ander mens keert ze terug naar de blanke we reld, waar ze
haa r vade r nog levend aant refr.
Joyce Pool maakt va n deze stof een beeldende en spannende roman met motieven als solidar iteit, angst en haat, de ontberingen en gevaren va n ee n tocht
door de jungle en uiteraa rd ee n flink e vleug roma ntiek. Na tuurlijk broeit er
verliefdheid tussen Map en Kwasi, waar ze niet echt VOOr uit kunnen kom en
en komt ook het bekende Caraïbische motief 'mij n zuster de nege rin ' erin
voor. De lieveJingsslavin van Maps ouders, Ruth, met wie ze zeer vertrouwelijk is, blijkt haar halfzuster te zijn. Ook andere motieve n uit de CaralO
bische
en Surinaamse literatuur zoals De stille planwge ell De laaiende stilte van
OIO Tijd sch nfl
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Albert Hclm:m tot Tituba van Maryse Cond é zij n erin terug te vinden. Pool

is kennelijk in de leer geweest bij Cynrhio Me Leod. Wat stijl en themotiek
betreft doer Sisa vaa k denk en aan Hoe duur was de suik er?
Voor tieners - het lezerspubliek dat Sisa onder oge n krijgt za l voornamelijk
Nederlands zij n - is Sisa een geslaagd verhaal dar op een ge nu anceerde manier
informatie geeft over een stuk gesc hiedenis, waarin de Nederla nd ers ni er
bepaald een fraaie rol speelden. Ze zulten het boek nier ve rveeld wegleggen.
Map denkr en handelt niet veel anders dan een moderne ti ener ond anks haar
mousselinen japon en de livrei van Kwasi; dat maakt de manier waarop de
achttiende-eeuwse problemariek aangekaart wordt, oo k wel \Vat oppervlnk kig. Pool heeft zich ec hter goed verdiept in de culruur va n de marrons: de
ritu elen, voo r de 'Sweri Gadu', geven een fun cti oneel en geloofwaardi g beeld
van de manier waarop de dorpelingen het lor va n een verrader in hand en van
de w intigoden legge n zonder dat het zwee mt naar exoti ek, die wc zo v3:lk
aant reffen in romans over vreemde culturen. Voor de jeugdige lezers is er wel
degelijk ook ee n herk enba re link met het heden: Map ontdekt in de loop van
het verhaal dar ze in een multiculturele wereld leeft en dat ze onder de sla ve n
en marrons, twee groepen die haar alti jd voorgesc hilderd zijn als onbetrouwbaar en dom, haar aller bes te vrienden vindt. Map is als zodani g een metafoo r voor de moderne jeugd di e ove r het alge meen lak heeft aan vooroordelen va n ouderen over allochronen en op ee n eigen manier relaties aangaat.
Doo r haar ervaringe n mer de marrons verandert Map. Als ze terugga ar na:lr
haar wereld neemt ze zichzelf heilig voor om hen nooir te verr3den en hen te
helpen wanneer dat noodzakelijk is. Op her einde V311 de roman gaar ze met
Ruth op weg naar het Ashantidorp om de bewoners te wa3fschuwen dar er
een wraakacrie op komst is. Of ze er ooit aankomen en of hUil expeditie slaagt,
of Ma p Kwasi weer OIltl110e[ en of her war wordr tussen die twee, dat alles
wo rdr nier meer onthuld. Daa rvoor zou er een rweede deel moeten ko men.
Jeugdige lezers wi llen immers weten 'hoe her afloopt' en heb ben gee n hoodsc h3p aa n de abstracti e va n het 'open einde'.

Els Moor

Recenti es

• Peter Sanches

Signalementen

Kent Fedorowich & Martin Thomas (ed.t lnternational diplomacy and colonial
retreat, London/Portland: Frank Cass Publishers 2001,ISBN 0 7146 5063 3,
prijs € 50,00.

De bundel 'International diplomacy aod colonial retrcat' handelt over de ontmanteling van het Europese imperium in Afrika, Azië en een deel van de Arabische wereld. Hierin is een bijdrage o pgenomen over de dekolonisatie van
Suriname: Decolonizarion by Default: Suriname aod (he Dutch retreat from
Empire, (p. 2.28-251 ) van de hand van de Britse hisroricus Bob Maare die
eind jaren negentig studie maakte va n de jodenvervolging in Nederla nd tij-./
dens de Tweede Wereldoorlog. Lezers die bekend zijn met dit aspect van de
Surin aams-Nederlandse geschiedenis zullen in deze bijdrage geen nieuwe
gez ichtspunten tegenkomen. Daarvoor steunt de auteur primair op de bekende
secundaire bronnen . Het is wel een aardig overzichtsartikel voor niet-Nederlandsta li g geïnteresseerden in de geschiedenis va n de dekoloni satie van Suriname.

HallS Ramsoedh

Erik Gobel & Benoit Verstraete (samenstelling), Koloniale waren: Deens-WestIndië. Bijzonder nummer van Kruispunt, jrg. xlii, nr. 187, december 2001
(verschenen in augustus 2002). 363 pp., prijs € 19,95. Bestellen: Boeveriestraat 8,
B- 8000 Brugge, België. E-mail: kruispunt@pandora.be.

10 Ca raïbische studies wordt niet erg vaak gerefereerd aan de Deense Caraïben. Denemarken was ook niet een echt gro te speler op het koloniale ve ld.
De drie eilanden die Deens West-Indië uitrn.nkten - St. Thomas vanaf 1660,
St. Jan sinds 17 18 en St. Croix (spreekt uir: Kroi ) sinds , 73 3 - besla an geza menlijk 333 vierkante kilometer, en gaven in de koloniale rijd een verkleinde
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kopie te zien val1 wat er in de grotere koloni ën va n Spanje, Frankrijk, Engeland en de Nede rlanden gebeurde: slaven handel, sc heepvaa rt, planrageculruur~ ha ndel ll1 suike r. De regio deelde ook zijn catastrofes: de eiland en wer-

den aan hct begin va n de 19de eeuw door g rote branden ge troffen,
bijvoorbeeld in 1832, toen zoa ls bekend ook Para ma ribo grotend ee ls in de
as werd gelegd. Toch zijn er facroren ge noeg die ervoor pleiren Deens WestIndi ë een plams te geve n in her grotere Caraïbische beeld - al W;:lS het maar
o mdat her slave n leed nooit gemeten mag worden mer de maarstaf va n het
aantal slaven: de slavernij wa s al tijd verschrikkelijk.
De zwa rrc, tweetalige Vlaamse literatuurwetensc happer Benoî t Verstr aete
ma ak te zich eerde r verdienstelijk door in april 1993 in het Noord-Franse Lill e
ee n gedenkwaardig co lloquium over Suriname, de Amillen en Aruba te o rg~l
niseren, waarva n de lezingen in I997 verschenen als L'émal1cipatioll dam la

littérature néerlalldophofle des Cara;"bes/ Emancipatie in de Nederlandstalige
Caraïbische literatuur ( 1997). Twee jaar eerde r steld e hij een dik nummer
over hetzelfde gebied sa men va n het tijdschrift Kruisptmt, en eveneens in 1995
verscheen een fraaie, extra uitgave va n hetzelfde tijdschrift a ls ca talogus van
de door Verstraete geïnitiee rde exposi ti e Suriname in Brugge. In 1998 trok
BenoÎt Verstraete naar Kopenhagen en van daaruit heeft hij n u op ni euw ee n
volumineus nummer va n dat eigenzin nige Kmis/Junt same nges teld, waarvoor
hij werd bijgestaan door de Deense hi stor icus Erik Gobe l. Als ik her goed
heb, is dit nUlllmer, dat versc heen onder de wat merkw;:Iardige tirel Koloni-

ale warelI, de ee rste brede Nederlandstalige introd uctie ror Deens \X1est-Indië.
Het is mooi geïllustreerd en bevat zelfs twee uitslagplaren .
Tien o pstellen telt dar nummer (waarva n er 1"es tw eetnli g zi jn afged rukt) plus
ee n nanta\ ged ichten van Arnold R. Highfiel d, een dichter die natuurlijk van
de Maagdeneilanden afkomst ig is en di e, als ik zijn krnchtige toon en gemengd
klassiek/Caraïbische oriëntatie goed inschaT, druk doende is de voetspore n
van Derek \Valcorr te drukken. Het is een bonte collect ie geworden, zoa ls ook
vroeger a l sop ropo's en bakbanane n, mango's en kousenband uit Vers[raetc's
kor f stake n. Er is een fraai, persoonlijk geroonzcrre inleiding va n Verstraete
zelf en een kort en helder hisrorisch overzicht van Gobe! en daarna mag w ie
wil zijn vinger opsteken. Hein van der Voort schrijft over her Negerhollands,
wanrvan de laatste moedertaalspreekster, zekere mevrouw Alice Steve ns, in

1987 ove rl eed. Het Negerhollands is zeker niet aan de aandacht va n de creo li sten o ntsnapt, o nd er meer omdat die taal de vroegSt bekende gedrukte
gralll l1l:.lti ca van een creooltaal heeft opgeleverd. Een van degenen die;:ll vroeg
over deze raai sc hreven was de Hernhutter zend elin g C hri sria n G.A. Oldendorp. Diens beschrijving vall de Deense eilande n uit 1777 beslDeg 1068 pagina 's, maar dar was alleen nog maar een sterk ingekorte versie va n zij n 3000
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pagina's onwarrende manuscript. De Bibliothee k des Staatl ichen Museum flir
Vö lkcrkunde in Dresden is nu bezig met de uitga ve va n de integra le oe rversic en afgaa nde op wat Hei n va n der Voo rt daarover in een afzonderlijk opstel
zegt, ontstijgt het belang daa rva n duideli jk de grenzen van Deens West-Indi ë.
Elizabeth Re;~ende sc hrijft over de identi teit va n de vr ije kleurlingen in de eerste helft va n de 19de eeuw. Marc Auchet doet in ee n Opstel over de romantrilogie van Thorkild Hansen Slavernes 0er [Sla ve neilanden; wel in het Fra ns
maar ni et in het Nederlands vertaald} ove rtuigend uit de doeken dat het hier
ni et alleen gaa t om een puur docum entair-hi storisch verhaa l, maa r evenzeer
om een uitdrukking va n de existenti ële erva rin g van de a meur. Een interessant opstel dat ook voor romanschrijvers elders duidelijk maakt waa r het snij vlak li gt da t litera tuur en lectuur van elkaa r sc heidt!
Gu nvo r Sim onsen meent dat de koloniale overheid een constructie heeft opgezet ' die bepaalde hoe zwa rte en blanke lichamen konden worden beproefd en
ervaren in de West - ongeacht of de betro kk en hi storische actoren daarmee
instemden'. Of je het geloo ft of niet, het gaa t hier over stra ffen en geselen, de
'acw ren' zijn du s slaven en basria ans. Verta ler Jo hn H euzel heeft mevrouw
Simo nsen voor ha ar afgrijselijke proza dan ook best raft door aan de toch al
eno rm e termino logische verwarring als het gaat om hu idskle ur en ras, maar
enkel e termen uit eigen koker toe re voegen: Afro-Carieben en Euro-Carieben; hij heeft het over 'inrer-Cariebs' maar hantee rt elders ook weer de vorm
'Caribisch', en als echte dijenkletser zelfs ' Euro-Ca ri bieben' . Enfin, bij Si mon se n ra akt toch iederee n het spoor bij ster. Erik G0bc l sc hrijft dan nog over de
Deense Verordening van 1792 waarmee de Denen als ee rste land opriepe n
tot afschaffi ng va n de slave nhandel (en di e, heel slinks, maar direer een aan tal jaren vooruitschoven) . Jan Parm entier besc hrijft de Z uid-Nederland se
financi ële inbreng in de Deens- \Vest-Indisc he econom ie van de 18de eeuwwa r nogal een merk waa rdig onderwerp is, want di e inbreng stelde per sa ld o
nier veel VOO r. Per N ielsen ten slotte leidt ons rond door de hoofdstad Charlo rre Amalie op Sr. Thomas en weet va n zowa t elk nummer op de DroNnilJgens Gade (Ko ninginnestraat) te me/den wie da a r gewoo nd heeft en hoe dat
hui s eruit ziet of heeft gezien. Zijn bijdrage is dan ook vertaald uit een Dee ns
archirecruurblad.
Al met al komen we va n dit heterogene gezelschap toch leuke dingen aan de
weet. Zo wa s er een spec iale buurt voo r vrij e kl eurlin gen in Chri sriansted, de
'VrijkJoof', een verschijnsel dat mij ni et bekend is van andere plaatsen in de
regio. De Deense West was du s duidelijk ee n gesegregeerde ma atsc happ ij de overheid kocht nette kleren voor a rmla stige Europese burgers ! -, maar
tOc h go ld her gebr ui k dat zowel blanken als vrije kl eurlingen geza menlijk
optraden als peetou ders va n een onwettig Afrikaans kind. Voor overspel go ld
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in de 18de eeuw ook een gelijke strafmaa t voor blanken en anderen {en dus
we rd er Illaar niet veel werk gemaakt van ve rvolging, manr roch ... ).
Nede rl anders hebben al va naf de vroegste aanwezigheid va n de Denen een
bc bngrijkc rol op de eilanden verv uld, en dat hebben ook de joden gedaan
uit b mi lies nis Da Costa, Robles en Maduro. Die hadde n ook elders in de
regio vertakkingen en banden over en weer schijnen nog altijd te bestaan.
Sinds dc Deense eilanden in 19 f 7 aan de Veren igde Staten werden ovcrgedann en dc US Virgin Islancls heten, zullen die handen nog zij n aangetrok ken.
Wie IlU dc drie eilanden naast Puerto Ri eo aandoet, vi ndt er dezelfde toeriscenk ermi s als op zoveel andere Ca raïbische eila nd en. De welvaart stijgt met
elk cr uiseschip dar zij n trossen uitgooi t, ma ar het conserveren va n ee n eigen
karakter ve rdra agt zich helaas slec ht met de hamburgere ultuur die toe risten
gedurende halve-dag-uitstapjes uit hun idiote korte broeken schudden.

Michiel vall Kempen

Patrick Taylor led.1. Nation Dance. Religion,ldentity and Cultural Di"erence in
the Caribbean, Bloomington/lndianapolis: Ind iana University Pre ss 2001 ,
ISBN 0 253 33835 2, 220 pp., prijs US $19,95.

Na/ion Dance is een collec ti e van papers over hedenda agse vraagstukken in
Caribische religie en identiteit. Een keur aan ond erwerpen wordt in her boek
behandeld. Van hindoeïsme, islam, judaïs me, chrisrelijkheid ror afro·C::lraïbisc he religiën l11et specifieke heschouwingen over sanrerÎa, vodou, bli mai , rasc;]fari, obea h, wimi en bevrijd ingst heologie om er maar een paa r op te noemen. Het hoek is in drie secties verdeeld. Het ee rste handelt over spirirualiteit
en genezing, her tweede over theologie in een socia le en politieke conrex t en
het derde over de vraagsrukken va n identiteit en diaspo ra.
Het uitga ngspu nt van de onderzoekers is verschillend. Een a:lma l is gebaseerd
op veldond erzoek of archief onderzoek, andere op tckstal1;]lyse of t;]a lkundig onderzoek en weer andere op methodologische of theoretisc he vraags tukken. Dit geheel levert een gevarieerde beschouwing over Caraïbische re ligies.
Het stuk over winti is van de h;]nd van Petro nelb Breinburg, geen onbekende
in de Suri namisti ek. Het st;] ar in de eerste sectie va n het bock en g:1a c over
het cOllllll uni ceren l11er onze goden. Brei nburg onderzoek t de taal va n winti
en is van mening dat deze geen koeterwaals is zoa ls ee n ;];]mal onderzoe kers
ve rk ondi gr, maar een eigen raaI. Zij kiest als vert rekp unr de belevenis V;]11
winti door Afro-S urinamers en kies t ni et voor waarnemingen va n bu itenstaa nders. Breinburg waarschuwt in haar bijdrage voo r misinrcrprctmies en
Siln.l.mlnlln

geeft een aa ntal voo rbee ld en. H aa r artik el gee ft voe r voo r di sc uss ies. Voo r
geïnteressee rden die o pzoek zijn na ar een inleidend overzicht over de thema's
reli gie en identiteit in het Ca ribisch ge bied en hoe deze zich verh o uden in de
di ;J~ p onl. i ~

het boek ve rpli chte kost.

Peter Sanches

Werner Zips IHg), Alrikanische Diaspora: Out ol Alrica - Into New Worlds,
Münster-Hamburg: UT-Verlag, 2003, ISBN 3 8258 3971 O.
De Weense hoogleraa r Wern er Z ips, bekend va n zijn pu blica ti es over de Marrons van Jamaica en de Rasta fari -beweging is de sa mensteller van de inre res~
sa nte bundel 'Afrikanjsche Diaspora: Out of Afri ca - Into New Worlds'. Het
th ema va n de bundel li gt ge deeltelijk in het verl engde van het hie rbo ve n
besc hreven Natio n Dance: Afro~Caraïbi sc h e religi es, maa r her boe k bevat
ook bijdragen over het ho me~ l a nd : Afrika . Zips zel f bij voorbeeld is de aureur
va n ee n a rtik el ove r her Pa na feest in Ghana. Wat Afrika betreft zijn er ve r~
der bijd ragen ove r de N iger iaan se jo urn alistiek (va n C hi bo On yeji ), o ver de
gri ot~trad i ti e (va n CJemens Zo bel) en over ca rnava l tijdens de burge roo rl og

in Guin ee- Bissa u (van Juli a FraunJo b). De Afrika anse di aspora bev inden zich
niet alleen in het Ca raïbisch ge bied . De bundel heeft dan oo k bijdrage n ove r
Mauritius, over de Yo ruba ~ re ligi e in Lo nden, over O richas in Ncw York en
over Ca ndombl é in Braz ilië. Spannend is ook M anfred Kre msers zoektocht
op het intern et, waar ta l va n A fro~d ias po ra~re li g i es (ve rgeef mij het woo rd )
zich presenteren. Twee art ikelen gaa n o ve r Surin ame. Kenn eth Bilb y sc hri jfr
ove r ' Making modernity in th e hinrerl ands: new M a raa n Illusies in rh e Black
Atl antic', een a rtikel dat elementen bevat va n ee n eerder in de O so (' Alcke:
ni euwe mu ziek en ni euwe identiteiten.' Oso ' 9 (I ): 48-57) ve rsc henen a rti ~
keI. Ook is er een verta ling te vind en van een and er artike l da t eerder in Oso

(21 11): 11 8-135) ve rscheen, dat va n Martin H o Sui e Sa ng & Wim Hoogberge n ove r ' Africa n Surinamese M us lims'. De taa l va n de bundel is dee ls
Du its, dee ls Engels. H et ve rsc heen bij LIT~verl ag, een in Nederl and hel aas
ni er zo bekende uitgeve r, maa r we l een uitgeve r met ee n groor aantal tirels
over het Ca raïbisc h gebied. Er versc hijnt tege nwoordi g vee l bela ngwekkends
in Duitsland over deze boeiende regio, maar Nederl and ers hebben de neigin g
all een naar het westen te kijken en Duitsla nd de rug roe re keren.

Wim Hoogbergell
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Lyuba Zarsky, Human Hights & the Environment. Conflicts and Norms in a
Globalizing World, London/Sterling: Earthscan Publications 2002,
ISBN 1 853838152, 288 pp., prijs € 17,95.

' Hul11all Ri ghrs & the Environment. COllflicrs and No rms in aG Ioba li zi ng
World' spruit voon uit een initiatief va n de Earl" COllllcil na ar de mogelijkheid van de crea tie va n een internation ale milieu ombudsman. De EarllJ COlmeil is ee n Niet GO llvcrnclll cnre le Organi s~1ti e (NGO) die in Cosra Rica zetelt.
Onder supervis ie van he[ Nautilu s Insti tuut onderzocht het proien de aansprakelijkheid van internationa le ondernemingen in Derde wereld la nden. Dit
res ulteerde in tien case studi es uit Azië, Afrika en Latijns-A merika . Them;l 's
die in her bock wo rden aa ngesneden zijn globalisatie, mensen rechten en het
milieu. Her bock is in vieren onderverdeeld. Het ee rste deel hand elt over het
integreren van mensenrechten en mil ieu eth iek. Het tweede gaat over connic·
ten over grondstoffen en olie exploitati e, het derde over co nflicten in onrwik·
kelingssrrategieën en het laarste onderdeel gaa t over landrechten co nflicten.
Voo r mensen die zich in Su riname hiermee bezighouden staa n er ee n aantal
interessa nte bijdragen in. Zo behandelt Fergus Mac Kay in her eerste hoo fdstuk de reetHen va n Inheemse Volken in het Inrern anol1:lal Publiekrec ht. M :1CKa )' is geen onbekende in de Surinaamse milieubeweging. Hij sch reef, en daar
gaar het eigenlijk Oln, een bijdrage ove r de problemell met landrechten in Suril1:lme. Dit bch:lnd elt hij :lall de h:lnd V:lll de problemen in Nieuw Koffiekamp.
Inzet V:l ll het conflict is de vergun ni ngverl ening doo r de Surina:l l1lsc rege ring
aan Go lden Star Resources, een C:l n:ldese multinational, voor een goudmijn
in her leefge bied van de Marrons van Nieuw Koffi ekamp. A:lngezien de landrechten van lnh eemsen en M:lrrons niet door de rege rin g worden erkend is
op vee l plaatsen in het binnenland een co nfli ct onrsta:ln over de rec hten op
de gro nd en. MacK:lY laar aan de hand van deze case de landrechtenkwestie
in Suriname de revue passeren.

Peter Sancbes

Sign.la"'lnlln
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Irene Rolfes
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Berichten

Afschaffing slavernij 1863: databestanden Surinaamse slaven
Wim Hoogbergen

Op I juli 1863 we rd in de Nederl andse koloni es de sla verni j afgesc haft. Meer
da n 4 5.000 slaven kregen toen de vrijheid, wa arva n de meesten in Surin ame
woond en: 34.441. Hoewel het in 1848 al duid elijk was dat de slavernij lOll
word en afgesc haft, zou her nog (Of 1862 du ren voorda t de wct die een en
ander moest regelen door het Nederlandse pa rl cmcnr werd aa ngenomen. Het
belangri jkste twistpunt al die jaren was ee n co mpensarieregeling voor de eigenare n va n de slaven.
De 'Wet op de Opheffing van de Slave rn ij' va n 8 augustus 1862 bepaalde dat
binnen dertig dage n n 3 afk ondigi ng va n de wet in de ko loni e dc slavcncigenaren borde rell en (l ij sten) moesten in vullen mer de namen va n de slaven d ie
zij beza ten, waa r deze we rkten, wat hun leefti jd was en we lk beroe p zij uitoefend en (bij voorbeeld: ' veldmeid', 'timmerm an'). Ook over de religie werd
een aa ntekenin g op de borderel opgenomen. De gegeve ns op deze borderellen levere n zo veel gegevens op. Niet alleen over de sbven in 186 2., maar ook
over hun eigenaren.
De in 186 2. samengestelde lijsten va n slaven waren bedoeld om de eigenaren
va n de sla ven een ve rgoeding te kunnen geven va n f 300,- per geëmancipeerde
slaa f. Het was de Nederlandse Sta at di e de eigena re n voo r de afschaffi ng va n
de sla ve rnij compenseerd e, een begrotings post va n zo' n tien miljoen gulden.
De Algemene Reken kamer in Nederland heeft die uitgavenpost indertijd nau wgeze t geco ntroleerd. De borderellen kwame n daa rn a in her Archief van de
Algem ene Rekenkamer terec ht da t zic h bevindt in her Na tionaa l Archief re
·s-Grave nh age.
In ma art 1863 ging in Suriname een commissie langs de plantages en doo r
Paramari bo om te kijken of de sla ve n di e op de borderellen ve rm eld waren
wel ec ht bestond en. Deze commissie voorzag de slaven oo k van ee n famili enaam die werd opgetekend in het zogenaa mde Emanci pati eregister. Dit register bevindt zich in her Burea u Bevolkingsza ken van Parama ribo.
Er zijn dus rwee belangrijk e archieven mer gegevens over de in 1863 geëmancipeerde Surin aa mse slaven: de Algemene Rekenka mcr in Nedcrl and en het
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El11ancipatieregister in Suriname. Van deze rwee archieven bevat de Algeme ne
Rekenkamer de meeste gegevens, maar de Emancipatieregisters bevatten de
zo interessante lijsten va n fami lienamen.
Een jaar of ti en geleden begon de historicus Okke ten Hove de gegevens die
zic h in de archieven van de Algemene Rekenkamer bevonden in een databank
op re nemen. Dit werk is intussen volrooid. In het kader van een NWO~p ro~
jeer reisde hij in ' 999 naar Surin ame 0111 alle fami lienamen ui r her Emanci~
patieregi ster over re nemen en deze toe te voege n aa n de gegeve ns va n de
Rekenkamer. Okke ten Have verzamelde de familienamen per plantage, maar
cr was tocn nog ee n grore klus re doen: het op indi vidueel nivea u invoeren
van alle personen uit het Emancipatieregister in een databa nk. Dit m Ol1nj ~
kenwerk ve rrichtte Heinrich Helstone in de period e 2000-2002 .
Eind 2002 hadden Okke ren Hove en Heinrich Helsro ne hun klus geklaard.
Zij voegden de gegevens uit beide archieven bij elkaar. Besloten werd de gege~
vens zowel via boeken als via het inrerner aan iedereen rer beschik king rc s re l ~
len. De pub licati e va n de gegevens op internet geschiedt door het Nati onaal
Archief en de Stichting ter Bevordering van de Suri namistiek (IBS), de uirge~
vcr van Oso, Ti;dschrift voor SlIrinamistiek en de BrollllenserÎe Suriname
zorgt voor de papieren weergave.
De darabank van de 4. } 2 0 slaven die in Parama ribo woonden en daar
geë mancipeerd werden, zijn mer een groot aanta l persoo nsgegevens (familie·
naa m, voo rnamen, slavennaam, hun beroep, leeftijd, godsdie nst en de namen
va n de eigenaars) reeds nu te vinden op de website van het Nationaa l Archief:
www.nationaa larchief.nllvrij-in·suriname/emancipatie/inrroductie.html.
De slaven uit de districten (30 .000 slavcn) vo lgen over enkele maand en.
Op de website va n her IBS www.surinamistiek.nl kunt 1I al heel wat gegevens
vinden die op de website van het nadonaal Archief nog ontbreken. Op deze
websi re kunt u doo rklikken naar de rubriek: afschaffing slavernij l 863. Daar
vindt II twee bestanden in POF-forma ar. Alleree rst een Index op familienamen,
wa::lfin alle fa milienamen die in 186} aan slavenfami lies in Suriname werden
gegeve n staan opgenomen. Achter elke familienaam staat een getal (van I rot
220) of Pb. Sraar er Pb achter de naam, dan woonden die slave n in Parama·
ri bo. Dan kunt u doorklikken naar de websi te va n het Nationaal Archief. Als
er in de index een getal sraat, betekent dit da t de slaven in 186} op een plan·
tage woonden. Elk getal correspondeert met een bepaalde planrage.
,0. 121 slave n waren werkzaam op plantages. Op onze website www.surinamistiek.nl is het nu al mogelijk een gedeelte va n deze gegevens te ra adplegen.
U moct dan gaan naar her bestand: Familienamen en plantages
Wat kunt u in dit PDF·besraTld vinden? Alleree rst de combinatie va n fam ilie·
naam en planrage. U kunt op twee manieren zoeken:
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Door de familienaam in re typen, en
Door het phlnragel1u mmer in te typen dat u in de ' Index op fami liena men'
vond
U vindt dan verder:
Welke ~\I1dere familienamen bij deze pla ntage hoord en,
Waar deze pla ntage lag,
Hoeveel slaven op deze phlnrage in 1863 geëmancipeerd werden, en
De (behl ngrijkste) eigenaren van deze plantage.
Er zijn echter phllltages met tientallen eige nare n. Daarom zu llen wij te zijne r
tijd een overzicht maken waarin ti alle eigenaren kunt vi nd en, inclusief voor
welk deel zij van ee n bepaalde pinnrage het eigend om hadden.
Er komen boeken waa rin de gegevens die nu op de website sta;:-.n overzichtelijk zijn gerangschikt en voorzien va n een duidelijke inleiding over het proces van El11ilncipatie. De eerSte twee boeken staan nog voor dit jaar gephl nd.

Geiiskes en lindeman
J. van Donselaar
Van septernber 1948 tor mei ' 949 ploeterde een expeditie van zes wete nschappers met :1ssisrenren en dragers door enige onbekende delen V:1rt de Surinaamse wildernis. Leider was de toentertijd meest ervaren woudloper van
Suriname, de zoöloog dr. D.e. Geijskes. De boraniclis J.e. Lindeman, ee n
nieuwkomer, had rot taak de plantengroei va n de bezochte gebieden te onderzoeken 0 111 daar later op te kunn en promoveren - dat gebeurde in 1953 aan
de Urrec hrse universiteit. Deze rwee mannen hebben toen nier kunnen ve rmoeden, dat hun namen 53 jaar later nog eens samen zouden opduiken in
her proefschri fr van een letrerkundige. Ook voor mij, bioloog en dus vakgenoot van deze twee, was da t een ve rrassing, maar da n voo ralo mdar er buiren OI1S vakgebied ken nelijk onduidelijkheid hcst;:-.;]t over hun beider idenriteir en hun ro l op her Sur inaamse wetenschappelijke to neel. Ik heb her nu
over de prachtige handelseditie van Een geschiedenis van de SurÎnaamse literatuur, her proefschrift van Michiel van Kempell. Zie de bespreking daarvan
in dit nUlllmer in de rubriek recensies.
Op blz. 567 van het boek is sprake van 'etn oloog D.e. Geijskes'. Hij zou iets
gep ubliceerd hebbe n over her 'nengretongo', tor ongenoegen va n Papa Koenders. We lnu, Gei jskes was, als gezegd, zoö loog, gepromoveerd aa n de
uni ve rsiteit van Basel en gespecialiseerd in de systematiek van de libellen.
Niettemin, dankzij zijn sterke betrokkenheid bij land en volk, zij n ondernemings lust, zijn uitermate veelzijdige speurzin en zijn ijzersterke gestel, heeft
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hij in Suriname op ve lerl ei gebied in allerlei fu ncties zich veel wetenschappelij ke kennis weten te verwerven en die gepubliceerd, waaronder etnologische.
Zie her ' In memoriam' bij zi jn overlijden in 1985 (Oso 5, I: 82-84 ). De vergissing 'etnoloog' is dus wel te plaa Tsen.
In ee n lied dat getransmigreerde Saramakaners nog in 1993 zonge n (zie blz.
39-40), wo rdt ene Li ndema (zonder n) ervan beschuldigd veran twoordelijk
re zijn geweest voo r het onderlopen van hun dorpen. Dat slaaf op de Amerikaan A.L. Lindemann, die tijdens de bouwen bij de sluiting van de stuwd am
bij Afobaka in '9 64 de bedrijfsleider was van dar project. De roenmalige
bewoners van het stuwmeergebied kenden hem goed, want hij heeft daar enige
jaren lallg uitvoerig rondgekeken en ook henzelf herha aldelijk bezocht. Iema nd
die daarvan getuige is geweest, heeft mij verteld, dar Lindemann toen va n de
bosnegers veel antiek koperen keukengerei en ander huisraad heeft ge kochr.
Dat hadden ze nog altijd in gebruik, misschien we l sedert ze in de zeventiende
en ac httiende eeuw deze dingen bij hun overvalle n op plantages geroofd hadden. Volgens mijn zegsman wa ren er kisrenvol doo r Lindemalln naar Amerika ve rstuurd.
De bovengenoemde dr. J.e. l indeman heeft, in tegenstelling tot het gestelde
in het boek, met het sruwmeergebied geen bemoeienis ge had. Hij heeft nog
wel in de jaren 1954-1955 in het Surinaamse bos onderzoek gedaa n, maar
is er daarna nooi t meer teru g geweest. Wel we rk t hij nu nog steeds, maar nu
als gepensioneerd honorair medewerker, aan het instituut dat IlU heet 'Nati·
onaal Herbarium Nederland, vestiging Utrecht'. De botanicus di e in het sruwmeergebied onderzoe k deed, was ik.
Ziedaar mijn correcties bij Geijskes, Lilldemann en Lindeman, die ik alled rie
gekend heb, respecrievelijk ken.

Java anse migratie naar Suriname

Pa ui P. Mangoenkarso

Ik wil hierbij geïnte resseerde OSO lezers erop attenderen dat er ee n onderzoeksverslag op het internet beschikbaar is over de Javaanse mi gratie naar
Suriname. Het Nationaal Archief heeft in pdf-format de resultaten van het
(eerste) onderzoe k getiteld 'De ee rste 94 Java nen op plantage Mariënburg in
Suriname' si nds mei 2003 intergraal op het internet geplaa tst. Surf hiervoo r
op www.nationaalarc hief.nl/surin ame/achtergro ndinfo. De resultaten van ve rvo lgonderzoekell zu llen voo r het publiek op dezelfde wijze toegankel ijk worden gemaakt. Naast het Nationaa l Archief heb ik over de Javanen op
www.javanen.myweb.nl een aantal verkorte thema's geplaatst. Onderstaand
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rrefr men verder de wijze waarop her onde rzoe k en of (vc rvo lg)o nd erzoeken
zu llen worden uitgevoe rd , mer a ls doel de onderzoeken reproducee r- en contro leerbaar tc maken.
Ter ge lege nh eid van dc

J

l o- ja rÎge herdenk ing in augustus

2000

van de aan -

komst van de eers re boor met 94 Javaa nse co nrracta rbeiders in Suriname, is
de Javaa nse Historisc he Database openbaar ge maa kt. De Javaanse database
is tot sta nd gekomen op ini tiatief van Her Alge meen Rijksarc hief (thans Na tionaal Arch ief), Amrit Cons ultancy en het Insti tuut voor Maatschappij \Xletensc happelijk O nd erzoek (lMWO ) va n de Universiteit van Surinam e. Het Algemeen Rijk sa rchi ef in Den Haag heeft het op zic h ge nome n de database via
her illtern et op de site" Arbeid op Contra ct " wereldwijd besc hikbaa r re stellen. Vanaf her mo ment van beschikbaarheid is de databa se toega nkelij k voor
iedere nazaat va n javaanse contra cta rbeiders (of andere geïnteressee rden) die
ac htergrond informatie wenst over zijn of haar vooroude rs. De J rwaan se database bevat namelijk perSOOllS- en gezinsgegevens va n de uit Indi ë naar Surinam e verscheepte contractarbeiders voo r de periode 1890- 1939. Zo heb ik
het idee opgevat om de database niet alleen voor genealogische doeleinden te
gebru iken, maar o m her als basis te laten dienen voor een kwanriratief onde rzoek naar de migratie va n j avaanse co nrracra rbeide rs. Bij het onderzoek ben
ik door een aanta l vriende n, drs. j an Kra s, mr. Ma rj a Sc houten, dr. Sjoerel
Sc hena u en mijn dochter Esmeralda, bijgestaan,
Het prill1<1ire doel van het onderzoek is het verkrijgen van ee n meer systemarisch in zicht in de versc hepin gen en de demografische ontwikkelinge n V;l n de
Java<lJl se co ntr<l ctarbei ders die va na f 1890 ror 1939 in Suriname aa nkwa men. Op basis va n de geform ul ee rd e doelsrelling is voo r het alge hele onde rzoek de vo lgende central e probleemstelling geform uleerd: Hoe heeft de popu-

latie javaanse contractarbeiders per versclJepillg tussen 1890-1939 eruit gezien
en hoe is heu bet werkeu, wonen eu leven in SlIri"ame vergaan?
Secunda ire doelen d ie met het ee rste onderzoek en de ve rvo lgo nderzoe kcn
werden beoogd, is ten ee rste het verschaffe n va n ee n histori sc h inz icht ove r
de situ atie waarin de o ud ers of voorouders va n de huidige SlIfin aamsc Javanen ver keerden bij de aankoms t. Ten tweede wordr ingegaa n op het verdere
verloop va n het wonen, her werken en leven in hun ar beidsconrrac ttij d en de
(korre) rijd daarna in her ko lonia le SurÎname.
Voo r het ee rste onde rzoek naar specifie k de ee rsre groep van 94 Javaanse co ntra ct:Hbciders is ge probl emati seerd: Hoe hee fr de populatie va n de eers te 94
Javaan se cont ractarb ei der s ( 1890) eruit gez ien en hoe is hen het werken,
wonen en leven in Surina me gegaa n of verlopen?
Her vervo lgonde rzoek gaa t over specifi ek de groep Javaanse contractarbei ders di e in 1894 met de SS Voorwaarts naar Suriname werd vervoerd. Voor
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deze groep Javaa nse contractarbeiders luidt de probleemstelling: Hoe heeft

de populatie van de 614 Javaanse contrac/arbeiders die in 1894 ;11 Suriname
aankwam eruit gezien en hoe is hen daarna het werkeII , wOllen en leven in
Suriname vergaan ?
De bovenstaande prob leemstellingen leiden rot de form ul erin g van de volgend e onde rzoe ksvrage n: H oe is de demografi sc he sa menstelling va n de ze
groe p mensen ge weest. Hi erbij wordt bedoeld: de leeftijd bij aankomst, het
ges la cht en de gezi nss ituatie. Op welke pl anta ge werde n deze co nrractarbeiders tewerkgesteld en waa r werden ze ge hui svest? Wa ar kwamen deze contracta rbeid ers vandaa n (geboortep laats)? Hoe waren de omsta ndigheden, en
hoe wa s in het bij zo nder de gezondheidssiruatie, bij aankomst? Hoeveel co n- /
tractar beid ers zijn er tijdens de vijfjarige contractperiod e ove rled en en waaraan? Hoeveel va n de cont ractarbe iders zijn er na hun co ntract naar Ind ië
terug gegaa n? Hoeveel van de contracra rbeiders verlengden hun contracten
en op we lk e plantage we rden ze toen te werk gesteld ? Zijn de contractanten
na het vij fj a rig arbeidscont ract terugge keerd ? Hoeveel contractante n desertee rd en en wat voor sa ncties werden hun opge legd? Hoeveel conrra crarbei ders hebben uitei ndeljjk de premie geïncasseerd waardoor ze zic h in princ ipe
voor altijd in Suriname moesten vestigen ? Hoeveel con tractanten hebben ee n
stukj e land gekregen? Hoeveel heeft het de plantage-e igena ren naar schatting
gekos t aan loo n in de ee rste vi jf co nrra ctj arcn? En: Hoe ontw ikkelde de
Javaan se gemee nsc hap zich bij benader in g demogra fi sc h in de diaspora?
Deze mee r kwa ntitatieve informatie heb ik aangevllid met kenni s uit literaruur en of kenni s uit het eerdere onderzoek, en aangevuld mer informatie uit
kranren - of tv inte rviews. Ander relevant bron materiaal zijn de scheepsverslagen, de Ko lo ni a le verslagen, verslagen va n de Nederland se Handel M aa tscha ppij (N HM ) en de Surin aamse Almanak.
Bij het eerste o nd erzoek is als instee k gekozen de datum va n aankomst van
een schip waarmee de Javaanse contractarbeid ers naar Suri name waren verscheept. Dir betekent dat de aa nkomstdatum a ls het onderzoekskader wordt
beschouwd. Op deze wi jze vindr er ee n chrono logisc he beschrijving pl aa ts
va n de algehe le migratie van Javaanse con tractarbe ide rs naar Suri na me.

Expositie over de rol van Suriname en Surinamers tijdens de Tweede
Wereldoorlog

Ellen Alvares
De Tweede Wereldoorlog vor mt ee n belangrijk ond erdeel va n het co ll ectieve
Nede rl andse bew ustzijn. De bijdrage va n Su rin ame en Surinamers maakt
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daarvan ren onrechre nauwelijks deel uit. Her Verzetsmuseul1l Amsterdam
wil deze biidrage voor het voetlicht brengen. Dit museum organiseert van
februari tot najaar 2004 een grote wisselexpositie over Suriname, de Anti llen en Aruba rijdens de Tweede Wereldoorlog en over her verzet V;ln Surinamers, Antillianen en Arubanen in Nederland.
Door a;1nd;1cht te besteden aan hun bijdrage wil her Verzetsllluseum zowel
autochtone Nede rl anders als Nede rland ers V;1n Surinaamse, Antilliaanse en
Arub;1,mse afkomst informeren over een gezamenlijke strijd. Kennisoverdracht
over de rol van Surin;1me en de Antillen, over hun verzetshelden en over de
sterke solidariteit vall de bevolking met de gebeurtenisse n in Nederland destijds staan centraal. Herkenning en erk enning zijn sleurelwoorden. Mogelijk
dat deze rentoonsre lling ook in Suriname, op de Antillen en Arub;1 geroond
z;11 worden. Na<lst de tentoonstelling zijn er twee documentaires gemaakt die
op de Nederlandse tel evisie vertoond zullen worden.
Het VcrzerSIllUSeUITI wil graag in contact komen met ooggetuigen en personen
die materi;1len hebben, zoals boeken, prenten, foro's, brieven, tekste n, liederen, kostuums, voorwe rpen enzovoort die aan deze periode herinneren. Hierover kan contacr worden opgenomen mer: Ellen Alvares (Verzetsmuseum),
Tel: 1020) 673 )6 )6 en 06 24 65 24 53, E-mail: ellenalvares@planer.nl

Achttiende Interuniversitaire Cursus Caraïbistiek

KITLV

In het academisc h jaar 2°°3-2°°4 verzorgt Caraïbische Studies V<l n het
Koninklijk Insriruur voor Taal-, Land- en Volkenkunde re Leiden (K ITLV) de
ac httiende Interunive rsitaire Cursus Caraïbistiek (lUC) . Aan deze cursus werken docenten van verschillende universiteiten mee; deelname sraat open aan
stlldenren van alle universiteiten en aan een beperkt aantal niet-universitaire
deelnemers.
In de cursus komen zowel geschiedenis, politiek en ontwikkehngsproblematiek als ook sociaal-culturele them;1ta aan bod. De docenten behandelen onder
meer: kolonisatie, slavenha ndel, plantages en slavernij, slavenverzet, conrracr~
arbeid, raciale relaties, pturalc maatschappij, peasants en post·plantage economie, dekolonisatie, Afro-Amerikaanse culruren, Afro- en Aziatische creolisering, etniciteit, migrarie en transnationale gemeenschappen, gender,
literatuur, en Illuziek.
De lUC is een intensieve cursus van elf weken in de periode 14 januari r/m
24 maart 2004. Colleges op woensdag van 13.3° tot 15.00 uur en van 15.30
tor J 7.00 uur. Pla~1ts: WSD·comptex, Universiteit Leiden, gebouw r J 70, zaal
Berichlen

Tentaminering door middel van een schriftelijk tentamen. Totaal 4 studiepunten (5, 7 ECTS).

002.

Om deel te kunnen nemen aan de cursus dienen studenten e 5 inschrijfgeld
re betalen én zich in te schrijven aJs student-lid van her KITLV (e 17,50),
waarvoor zij dan tevens een abonnement op de New West Indial1 Guide en
toegang tot de KITLV bibliotheek verwerven. Deelname voor derden is beperkt
moge lijk, tegen voldoening van het volledige lidmaatschap (e J5) en insc hrijfgeld (e 5). Inschrijven kan tot 15 december 200} . Inlichringen en inschrij ving: Caraïbische Studies, Konink li jk Instituut voor Taa l-, Land - en Volken kunde, Postbus 9515,2300 RA Leiden, Tel: (07 1 ) 527 23 7412295, fax

(07') 527 26 J8.

Call lor papers
The Anton de Kom University of Suriname (VvS ) is planning to organise a
conference in February 2004 on 'Globalisation, Diaspora and Identity FormatÎon: The Legacy of Slavery and Indentured Labour in the Caribbean.'
Internarional Conference againsr the background of the 150th anniversary
of Chinese immigrat ion, the 140th annivcrsary of abolition of sJavery and
th e 130th anniversary of immigration of Ea st Indians in Suriname, Paramaribo, February, 27-29 2004.
Th c focu s is on the Caribbean and Suriname, but papers or panels relevant
to the central rhemes are a1so welcome. The organisers invite everyone who
is interested ro submit panel or paper proposa ls as soo n as possib le.
Contact: Organising Commirree Conference on Globalisation, Diaspora and
ldentity Formation, c.o. Maurits S. Hassa nkhan - Co-ordinator, IMWO, Universiry of Suriname, POB 9212, Paramaribo, Suriname, Phone: (597) 46
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58 ' 782; Fax: (59 7) 43 9' 00, E-mail: M Hassan@CQ-Link.srorimwo@Sr.ner
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In memoriam A.C. Cirino,

1929-2003

en man met een missie, zo kwam de ged reven figuur V;:1I1 Anclré
Ca rolus Cirino over. Hij sprak eni gszins bngza;:\111, mer vriendelijke oogopslag, maar heel precies in zijn woorden en altijd alsof er
onde r die woorden al tijd een vuur smeulde. Die ged revenheid om het lot van
de Indianen - later In heemsen ge noemd - was kenmerkend voor zijn hele
leven. AI in zij n misschien <111crvroegsrc publicHie, een ingezo nd en sruk dar
verscheen in De Ware Tijd van 16 mei J 963 waarin hij de toen pas geformeerde regering-Eman uels fe liciteerd e, sprak hij mer vuur over de Ind iane n
'naar wic ni emand omkijkt, tenzij om als pronkstuk te dienen,' En ook tijdens zijn batste publieke opt reden, bij de viering v::m het 25 -jarig besra;'111
van Schrijversgroep '77 op 28 augustus 2002, had hij het wecr ove r zijn volk.
In Suri name heeft de naamsverande ring van Indianen naar Inheemscn plaatsge had na de aanvang va n de bi nnenlandse strijd V ~ln dc Tllcajana Amazones.
Op 12 oktober 1989 - he rdenkingsdag van de aankomst van Col umbus in
de 'Nieuwe \'Vereld' - hield André Cirino een inleid ing in de Palmcnr uin. Hij
plei tte toen ervoo r dar de na zaten va n deze bevolkingsgroep zic h voortaan
geen Indianen meer zouden noeme n, maar dc benaming Inheell1sen zouden
kiezen.
'al snel nam de toenma lige leid ing va n de Tucajanas deze benaming over. Mer
deze naamsverandering van de ' Indiaanse' bevolking, wilden zij ~langeve n dat
de Inhccl11se n ee n bew usre keu ze maakten tcn aanzien van de eige n groepsnaam, en ni et lange r ondc r ec n verkeerde naam de gesdli edc nis in wilden
gaan' (uit de afstudee rsc riptie sociologie va n Andre's dochte r Theresia Ci rino ).
A.C. Cirino werd ge boren in her dorp Goedc Hoop, ccn dorp van Moeraro 's
- mensen va n gemengd Indiaans-Creools bloed - aan de Coppenamerivier in
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het district Saramacca, een dorp waar de pakkerboor aanlegde die door de
binnenlandse wateren van Paramaribo naar Nickerie voer. Mede dankzij die
goede verbinding mer de hoofdstad werd Cirino al a ls kind naar de hoofdstad gestuurd om er school te gaan. Zijn vader, Thomas Frans Banda, een
verte ll er van grote repurarie, had toen al het zaad gezaaid dat zo vruchrbaar
bij Cirino zou ontkiemen: het waren de verhalen van zijn vader - merendeels
maar niet uitsluirend van Karaïbse origine - die zich in her hoofd van Cirino
hadden vastgezet, en die hij va naf 1964 begon te publiceren in De Ware Tijd
onder de naam Jakono Rino (Vriend Rillo). Ruim tachtig vertellingen bundelde Cirino in 1970 in twee deeltjes Indiaanse Vertellingen die hij in eigen
beheer uitbracht, die eerst in 1978 door Bolivar Editions werden herdrukt en
vervo lgens nogmaals door Cirino zelf in 2000 in grote oplage. Van de verhalen die hij tussen 1964 en 1967 publiceerde in de krant, kwamen er 49 ni et
terecht in de boekuitgave, terwijl de twee deeltjes zeven verte llin gen bevatten
die nooit eerder in de kram waren verschenen.
In dezelfde tijd was C irino acrief in de politiek. Zo was hij in 1962 medeoprichter van de Verenigde Indi aanse Partij (VIP). Na het uireenvallen daarvan
werd in het jaar 1969 de inheemse partij KANO opgerichtj de eerste poging
rot samenwerking tussen de twee grootste Inheemse volken, de Arowakken
en Ca raïben. André Cirino was jarenlang actief als voorzitter van deze partij. Ook binnen andere Inheemse organisaties vervulde hij een actieve rol.
Dezelfde lijn volgend begon Cirino in de jaren '80 aan een reeks beschouwingen in De West: 'Geknechte Indianen, geknechte wereld'. Toen was er al heel
wat meer bekend geworden over de genocide op de oudste inwoners van de
Amerika's, maar Cirino vond dat het niet vaak genoeg in eigen land herhaald
kon worden. Hij deed her opn ieuw, met passie, vuur en kracht van argument.
Hij verwees onder meer naar een passage uit de Verklaring va n Barbados uit

I971, waarin missie en zending als instrumenten van het kolonialisme tegen
Indi anen waren veroordeeld. De West plaatste bij het artike l een noot; de
krant ze i het niet eens te zijn met Cirino: 'De landen waar Missie en Zending
werkzaam zijn (geweest) mogen God op hun blote knieën danken, dat deze
insrellingen ze ooit in hun arbeidsveld hebben betrokken. Er zi jn fouten, zelfs
grote fouten - niet organ isatorisch, maar individueel - gemaakt. Maar wat
Missie en Zending hebben gepresteerd en nog presteren is lTIet geen aardse
goederen te betalen.' Cirino wilde zijn artikelen graag als boek uitbrengen.
In het typoscript van Geknechte Indianen, geknechte wereld, waarvan de
tekst hoogstwaarschijnlijk niet door Cirin o zelf uit de krantenartikelen is
overgetypt, kOlllt ook de noot van De West voor. Het boek kwam echrer nooit
uit.
Vóór Cirino waren er vooral antropo logen geweest die vertellingen - ook
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weer merendeels van de Karaïben, in veel minder sterke mate ook van Arowakken, Warau en Bovenlandse Volkeren - hadden vastgelegd, ma ar een co l ~
lectie v;ln vergelijkbare grootte als die Cirino in 1970 publiceerde, bestond
er ni et. Cirino ontsloot het hele vertelspectrum va n de Indi anen, hun hele
le ven en kosmologie, o mvattend. Cirino koos daarvoor een traditioneel
geschreven vorm, ee nvoudig en didactisch goed toegankelijk, maar die in
wezen dichter ston d bij de westerse manier van vertellen, dan bij het authentieke vertellen van de Inheemse n, zoa ls dat vooral naar voren komt, wanneer
handtranscripties worden gemaakt. Daardoor verloor het vertelmateriaal
zeker aan a uth enticiteit, maar bereikte anderzijds ook vrij gemakkelijk brede
lagen van het lezerspubliek, van jong tor oud.
Cirino gin g sc hoo l en bleef zijn leven bng lezen en stud eren. Hij was al 60
toen hij in 1989 aan de Landbouwuniversiteit Wageningen zijn studie landsc hapsplan ning in (sub)tropische gebiede n afrondde met een stud ie waarvoor
hij stage had gelopen in Afrika: La1ldschapsarchitect1/1/r i1l Kiisi TO/.lJ1/, Ke1lya,
bezie1l in relatie tot de politiek. Hij had zich verd iept in landbouw, bosbouw,
arcllitectuur en psychologie. Op basis van deze kennis en zij n nimmer aflatende betrokkenheid bij de Indianen vverd hij actief op het gebied van ontwikkelingsprojecten in inheemse gemeenschappen.
Ook de grondenrech tenkwestie li et hem niet koud. Onder het motto 'GrondredHen zijn ook mensenrechten' was in december 1976 reeds een 15 0 km
lange protestmars gehoud en, 0111 een werrelijke regeling voor de bescherming
van woon- en leefgebieden van de Inheemsen af te dwingen. De mars vormde
o ngetwijfeld het hoogtepunt in het besraan van de KANO en trok ook inrernation aa l de aandacht. In het jaar
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was Cirino ook weer aanwezig op

door de regering Wiidenbosch georganiseerde busikondre dei, een consu lratieronde onder de binnenlandbewoners ten aanzien van de grondenrechte nproblematiek. Ook bij deze gelegenheid wees Ci rin o op de rechten va n de
Inh eemsen in Suriname.
Hij gebruikre de workshops overigens ook om een pleidooi te houden voor
een nationale feestdag voor de inheemsen, in na volgi ng van de an dere etni sche groepen die immers allen (?) een specifieke dag in nationa le context mochren vieren. Zijn voorkeur gin g uit Ilaar ee n dag in juni; de opkomst van de
Pl eiaden in die maand was immers a l eeuwe nlang een gede nkpllnr voor de
India nen geweest waaromheen landbouw en cultuur werden geo rga ni seerd.
Die nat ionale feestdag heeft André Cirino nooit zien komen. Hij overleed op
6 mei
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in Para maribo.

Karin Bovel1 &
Michiel van Kempen
In memoriam A.C. Cirino. 1929- 2003
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In Memoriam Ruud Mungroo,

1938- 2003

e onlangs overleden Ruud Mungroo was voor het Surinaamse
lezerspubliek een van de bekendste Sminaamse schrijvers. Hele
generaties mulo*scholieren lazen zijn novelle Het raam, een sociaal-realistische vertelling over een uit de gevangenis ontslagen man die zich
in flashbacks voor de geest haalt hoe hij tien jaar eerder de minnaar van zijn
vrouw uit her raam gooide. Mungroo had her gegeven in 1968 gebruikt voor
het door Rapar uitgezonden hoorspel Ai Santo Boma en hij had die tekst

I
Dl

daarna omgewerkt !Ot een theatermonoloog die op 14 aptil '969 in het CCS /
door Arnie Breeveld werd gespeeld onder regie van Hans Caprino. In 1971
bracht Mungroo vervolgens de prozatekst uit, een boekje dat in 1977 (tweemaal) en in 1984 en 1985 herdrukt werd. De thematiek van de novelle sprak
aan: de menselijkheid van een handeling uit woede tegenover de onmenselijkheid van het rechts- en gevangeniswezen . Eenvoudig van taal en beperkt
van omvang bereikte het boekje telkens weer nieuwe groepen jonge lezers.
Het verkreeg de status van andere veelgelezen mulo-boeken als Wajono van
Thea Doelwijt en Het bittere kruid van Marga Minco. Gevolg daarvan was
dan weer dat het boekje niet altijd werd toegelaten op de leeslijstcn van leerlingen die doorstroomden naar havo en vwo.
Wat weinig schol ieren wisten - en hun docenten evenmin - was dat Mungroo
niet de naam was die de schrijver van de burgerlijke stand had gekregen. Hij
werd in het geboorteregister ingeschreven als Rudi Mangroe, geboren op t6
februari 1938 in het district Suriname. Z ijn Hindostaanse moeder, een zangeres die met een llátak-groep door de districten trok, wilde hen'! Rudruhe
(hij die is als God) noemen, Illaar daar had de ambtenaar geen oren naar en
hij schreef de horeling in als Rudi. Een deel van zijn jeugd bracht hij door in
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her disrrict Coronie, waar zijn vader, Emmanuel Tevreden, vandaan kwam.
Het is dan ook wel begrijpelijk dat in her overlijdensbericht va n Ruud abusievel ijk Coron ie als zijn geboorredisrrict werd ver meld.
Rudi M ~lIlgroe volgde her onderwijs van de Evangelische Broedergemeenre,
eerst de Zuiderstadsschool, daarn a de Froweinschool (mulo). In 1958 ve rrrok hii naar Nederb nd 0111 chemie re studeren, maar hij hJakte af, werkte
bij een drukkerij en vo lgde cu rsusse n radiojournalistiek aan de Utrechtse
School voo r Journa listi ek. In r966 keerde hij terug naar Surin Jme en werkte
voor verschillende radiostations. Met zijn prachtige radi ostem maakte hij vele
uren uitzending. Mungroo werd een bekende ve rschijning, een bekendheid
die nog ve rgroot werd met een bijrol in de film Wan Pipet va n Pim de la Parra.
Maar her aam::\1 ontslagb rieven moet uiteindelijk het nnmal aanstellingsb rieven overtroffen hebben: vrielldschapsbetrekkingen die gevoed worden met
grote glazen bier "telde Rnnd nier zelden hoven de wer kdiscipline. en d:H verdrnagr zich nu eenmaal slecht mer een uitzendschema.
Ruud Mungroo heeft ee n han dvol gedichten gepubliceerd, mnar hi j
beschouwde zichzelf als veneller en schrij ver, niet als dichter en hij heeft zij n
gedic hten - bewogen lyriek va n trad itionele vor mgeving - ook nooit willen
bundelen. Erg zorgvuld ig sprong hij er ook niet mee om: in zijn inzending
voo r de Spiegelvall de Surinaamse poëzie stuurde hij in herzelfde machineschrift het gedich t 'Herboren' van Gerrir Achrerberg mee, zodat nu dus ook
Achrerberg onder de naam Mungroo figureerr tussen zijn Surinaamse colle-

ga's.
Als proz:1schrijver debllteerde Mungroo op 27 januari [968 mer het ver haa l
' Bnkra , mijn pettum' in \Vi (oe Sranan, de lirer:.1irc pagina vn n het dagblad
Suriuame. Her lOu in 1970 worden opgenomen in zijn eerste bundel A(al1aisa
ell audere verhalen. Daarna volgde n nog de novelle H el raam, en de korte
rom:1n Tata Colil1, die zich afspeelt aan her begin va n de jnren dertig in de
negentiende ee uw op de plantage Leasowcs, waa r de char ismat ische Tata
Colin de naderende bevrijding predikt. Het boek verscheen in 1982, en her
was nllee n :11 een opmerkeli jke uirga \1e omdat er sinds Cadjo, de brandstichter van Rikken in 1903 geen historische vertelling in Suri name meer in boekvorm was ui tgekomen. Het was zijn meest omvangrijke en artistiek ook zijn
beste boek, en deed de hoop herleven op méér. Maar dat méér wilde maa r
ni('t komen.
Ruud Mungroo behoorde tot een idealisrische genera tie die hoog wilde springe n, di e eisen stel de aa n het eigen werk, maJ. r wier polssrok net te kon was
om over de hoogste Jar re komen: Eddy Pinas, Benny Ooft, Rlidi Kross, Paul
Marlee, Jozef Slagveer, Frits \Vols, allen schrij vers van een kleÎn oe uvre w.1arin
onmiskenhaar her talent doorschemert, maar zonder dat een schrijfbezerenIn MtnUll i.m Ruud Mungroo, 1931- 2003

heid als die van hun leeftijdgenoten Leo Ferrier en Bea Vianen een werkelijk
schrijversoeuvre voortbracht, laat staan een oeuvre als dat van de grote Surinaamse prozaschrijvers kort na hen: Edgar Cairo en Astrid Roemer. Ruud
Mungroo was nu eenmaal geen man van de ivoren toren. Hij leefde met en
tussen de mensen, hoog en laag, rijk en arm. De grote discipline die de literaire muze van haar dienaren eist, moest het afleggen tegen sociale contacten
en gezelligheid. De grote visioenen die hij kon ontvouwen, kregen geen vorm
in grote boeken. Na 1982 publiceerde hij verspreid in bundels en periodieken enke l nog een zestal korte prozatekstcn. Dat is wel heel erg mager voor
een man van zijn talent.
Iets uit zijn vingers krijgen was een praktisch onmogelijke opgave. Toen ik
midd en jaren tachtig werkte aan de sa menstelling v;;ln een nieuwe, in Suriname te verschijnen bundel met verhalen van Surinamers, was hij de eerste
0111

het plan toe te juichen. Maar het kostte me veertien bezoeken aan de

Limesgracht waar hij woonde, en dertien maal het aanhoren van telkens variërende exc uses aleer ik een verhaal van hem kreeg losgepeuterd. Toen de bundel Nieuwe Surinaamse verhalen in 1986 verscheen, opende die met Mun groos tekst, 'Gai', het verhaal van een man die in een winkel vertelt over de
dood van zijn gel iefde. Maar een meestervertelling is 'Gai' niet. Daarvoor
bevat het teveel gemakzuchtige zinswend ingen en geven enkele onwaarschijnlijke sprongen in het verhaal te sterk de indruk dat het ve rha al is afgeraffeld.
Maar het is in bepaalde opzichten wel een echt Ruud Mungroo-verhaal met
een verteller-van-sterke-verhalen als centraa l karakter, met volkse types die
graag wat glazen achteroverslaan, met een plot die net niet larmoyant wordt
door de nuchtere volksvrouw: de weduwe van de wink elier die aan het eind
schalks wacht op de voetstappen van de verdwenen verteller.
Hét grote boek van Ruud Mungroo: er werd volgens hem aan gewe rkt, maar
het is nooit verschenen. AI in 1987 zei hij dat het typoscript van een Grote
Roman op eell oor na gevild wa s; het boek zou De erfel1is gaan heten en het
zou vele honderden bladzijden omvatten. Maar buiten een fragment over een
drinkgelag van een oude sitarspeler en zijn vriend, werd er nooit een bladzijde van gedrukt. Op een literaire konmakandra enkele jaren later in mijn
huis in Amsterdam vertelde hij er weer over. En in 1994 wees hij in zijn
woning in het Drentse Assen - hij was in 1992 weer naar Nede rland verhuisd
- op een doos waar het typoscript in zat. Bij elk later telefoongesprek was het
typoscript 'zo goed als klaar', 'geheel afgerond', 'bij de typiste' enz. enz. het
zou ee n running gag geweest zijn als er niet iets tragisch aan het geva l geweest
was. Hlj wilde zo graag, dat wist ik wel, maar er waren kra chten die hij maar
nier overwin nen kon. Tot hij me in het voorjaar van
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belde. Hij zei dat

er iets groots voor me op de post was , of nee, hij ging het nu posten. Ik was
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te nuchter om nog naar de brievenbus te renncn. H ct speet me werkelijk dat
mijn geloof in een afgeronde tekst rot nul was gereduceerd, her is zo plezierig om iets moois te verwachten. Maar de grote tekst van zijn zwager Benny
Ooft was ook jaren aangekondigd en nooit verschenen) en aan verwachring
komt ooir een einde.
In febru:.lfi

2003

vierde hij zijn 65ste verjaardag in SurÎn ame, op Republiek.

Hij kon 11<twurlijk niet weten dat het warme weerzien met zijn kinderen en
kleinkinderen en de bezoeken die hij bracht aan de wijken waar hij gewoond

had, zijn laatste indrukken van zijn geboorteland zouden zij n. Hij overleed
op 9 augusrus 2003 in een Assens ziekenhuis, hij was ziek geweest maar zou
naar huis zijn teruggekeerd als niet een nierstoornis hem de pas afsneed. Een
prachtmens was heengegaan. Maar de postbode heeft nooit zijn Grote Roman
gebracht.

Michiel van Kempen

In M emoriam Ruud Mungroo.
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