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Jn 050 worden Nederlandstalige bijdragen opgenomen over Suriname die volgens de redactie
voldoen aan de algemeen geldende normen voor wetenschappelijke artikelen. Uiteraard geeft de
redactie van Oso ook ruimte aan bijdragen waarin ideeën naar voren komen en meningen worden
geuit. waarmee zij het niet eens is.
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Afbeeldingen omslag
Oe afbeelding op de voorzijde van de omslag Aandachtig publiek in de Rechtszaal is van Arnold
Borrel (KITLV, 37 A 208). Deze afbeelding is opgenomen in het boek van Rosemarijn Hoefte & Clazien
Medendorp, Arnold BOffer, Suriname: gezichten, typen en costumen (KITLV Uitgeverij, Leiden. 2003.

p. 1701
Oe afbeelding op de achterz ijde is een maluana. Dit is een ronde houten schijf va n bijna een meter
middellijn, 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 leiden te zien is, zijn
aan weerszijden van het middelpunt figuren afgebeeld die een zogenaamde kuluwayakvoorstellen,
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Voorwoord

ben:lderde Wiere Wesrerh o f, voo rzirrc: r van de Sti chtin g
CO LOR het IBS met het voorstel sa men mer IBS ee n colloquium
re orga ni se ren over her th ema 'kleurrijk Surinam e' , v:llluir de
geda chte d::n de SUrin:l;lITISe sa menleving zich kenmer kt doo r ee n, in vergelijking met elders, olltsp;1I1nen omgang mer huidsk leur versc hillen. Als derl11:l rolDo).; werd \'(Icsterhof in Nederland regelma tig geconfronteerd met de nefaste
gevolgen V;l ll her ge bruik va n diverse middelen om ee n donk ere huid op te
bleken. De stichtin g COLOR (acroni em voor Culrural Organizarion Linking
Oricnr,:nion of Race) wil niet alleen op medisch rerrein, maar ook door middel
V::lIl m:l3tsc h:lppelijkc act ivitei ten en onderzoek bijd ragen aa n ee n oplossi ng
V;l ll deze problcm:ltiek en andere problemen sa menhange nd met huidskleur.
IBS voelde voo r deze sa menwe rking en besloren werd het onderwerp zo wel
vanuit ee n medisc h-bio logische, hisrori sc he, als sociologisc he optiek in ('en
geza menlijk colloquium onder de Ja ndacht te brenge n.
Bromki D)'ari: a /Ier Kleur. Schoonheid en Beeld/lormillg bevat in artikel vorm
de bijdrage n van het colloquium va n november 2 00-1, .1:lngevuld met ee n nink
aant;ll ext ra hijdrJ gc n. De titel van het colloquium WJ S apo )'a klom, ec n
bekend e SurinJJJllse uitdrukking die onrsrond in ce n maatsc happij waari n
een lichtere huidskl eur een hogere sociale status g~·If. In di e situatie betekende
hl't ee n 'verheffe n' va n je kleur do or de keu ze voo r ee n lichrcrgekl eurd e
partner. Op deze wijze kon ce n lichrergck leurd na geslacht ontstaan , maar
trou wen met ee n 'lichtere' parrner was ook ee n midd el om geassocieerd te
wo rd en met de hoge re sratus V;1I1 de huidskl eur van de partner.
De vfaa g is wel of de uitd ruk king in de moderne Surinaamse salllenieving
nog wel refereert aa n een maatsc happelijke real iteit. Jn dit themanuJllmer is
de invalshoek in iede r geval ruimer gekozen. Her rhelllJ dar de hijdr.:1gen bindr,
is de geva ri eerde betekenis die huidsk leur en andere a<lnvankclijk Jls 'rJciaal'
opgevatte lichamelijke kenmerken op versc hillende maarscha ppelijke ni vea us
in de Surinaamse sa menleving hebben geh:ld, m,lar vooral ook heden ten dage

I
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hebben.
Bij de orga nisa ti e va n her colloquium koze n wij voor het volgende uitga ngspunt. Huidskleur is mee r dan ee n biologisc h gegeven. Het is onderdeel va n
ee n so m;\ri sc h nOl'mbeeld dat op versc hillend e momenten in de gesc hiedenis
is ge bruikt als crirerium 0111 onderscheid re Illaken tllssen men se n binnen een
sa menl evi ng. In de kolonial e tijd kwamen ra sse nth eorieën in omloop, die
nega ti eve connotaties koppelden aan bepa<l ldc huidsklrurv arianren en
Voolwoold

D

waarvan mensen tot op de dag van vandaag, wereldwijd, de nadelige gevolgen
ondervinden. Suriname verkeert in de bijzondere omstandigheid dat de rela tief kleine bevolking bestaat uit een groot aantal verschillende rassen en mengvormen daarvan (de moksiwatra) in verschillende kleurschakeringen. De
cClllralt vraag iJl Jir thtmanummer is: hoe ging en gaat de Surinaamse S<1menIcving om met dit gegeven? Is Suriname werkelijk de raillbow llalion waarvoor velen haar houden, een samenleving waar verschillen in uiterlijk veel
minder d,:l11 elders een bron zijn van verdeeldheid? Is de negatieve erfenis uit
het verleden definitief onschadelijk gemaakt? Wij spreken de hoop uit dat met
dit themanummer een bijdrage geleverd wordt aan het bespreekbaar maken
van een vaak als ongemakkelijk erva ren onderwerp. Het laatste woord is hierover ongetwijfeld nog niet gesproken.

/
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Wiete Westerhof

Evolutionaire, biologische en maatschappelijke aspecten van de huidskleur

EVOLUTIE VAN DE HOMINIDEN EN DE MENS
De ~l:1rde telt zo'n honte verz~ll1lclillg VJn mensen mer eell uiteenlopende huidskleur dJt men zich zou kunnen afvra gen WJ :u door het verschil in huidskleur
wordt bCP;l:lld. Om deze Vf<lag te kunn en bC:lllfwoorclcn moeren wii tcrugg~lan in de tijd. De aarde is ongeveer 4,6 milj ,:ud ja;]f oud. De eerste 600
miljoe n j:u cl1 had dc aarde nodig om af re koelen. Her leve n begon vier miJj;lrd
jaren geleden met éé ncelligen. 1 De primaten of aapachrigcn ontsrunclen pas
recenr in her evo lutionaire proces Ja n her begin vall her ccnozoïcum, ongeveCr 65 miljoen ja:u geleden. De mensachtigen of hominiden Z3gCl1 het 1(,\'('l1slicht a:1I1 her ei nd v;m het rertiair in her plioceen ongeveer 5.3 mil joen jaar
geleden. De hOl11o s.1 piens of dc modern e mens kW:l111 vOo rt uit ee n van de
hom iniden stal11men die van [ 00.000 tor 80.000 ;.1rel1 geleden leefden ren
ti jde V<1 n her pleisroceen dat duurde van 1.8 miljoen ror 10 .000 j<l rcn geleden. 1
Algemeen wordr aJn vaard dar Afrika de bakermat is va n de mcesre Jl1ensach ~
tigen. Er zijn enkele lijnen va n hominiden di r uitgesto rve n zijn , onder ande re
de Ho mo Ert'cru s cn de in Europa OIltstane Ho mo NCJnderthJknses (de
Neanderthal ers), di e leefden van ongeveer 4 00.000 rot 10.000 jaJ r geleden.
De overige l1lcns;1dltigcn mi gree rd en 1,8 miljoen rot 100.000 jaar geleden
V~lI1uit Afrika I1J ;:lr Azie en Australië. De modern e mens, de Homo Sapicns,
di e oorspronkelijk ook uit Afrika komt, heeft alle hominiden en Jrch;1ïsche
ve rtege nwoo rdigers van de Homo Sapiens verdreven. Di r weten wij vooral
uit opgravingen op di ve rse plaJtsen va ll de waeJd, wJarbij de sc hedel resten
en Jl1dcre horten van het skelet gebruikt we rden om [Ol bovengenoemde inde~
ling re komen.
O ngevee r 5.7 miljoe n jJrell gelede n splirsren de hom iniden zich :1f van de
Jpl'll. VJ I1 <ll1c :1pen stJ an de chimp:1nsces generisch hct didust hij dl' mens.
Ze zijn sterk heha Jrd , echter de (onderliggende) huid is wir. Aanva nkelijk
zij n bij jonge chimpansees de huid va n de handen en het gezicht ook wit. Op
latere leeftijd wo rdt deze huid gepigmenteerd. Er wordt dJ;lrol11 ve rond e r~
steld cb r eh: ee rste hominiden ee n wim! huid had den (jablonski & Ch:1plin
1.000: 57). Edlrer va nwege harre klim atologist: he en milieu omstandigheden
W~lS

l'e n :l:lnpa ss in g no dig.

1 WoNW ucmp berkeleyedulhelp/fJmeformold.html.
2 hUp:!/hannoverparkorg/Canada/Museum/man/begln.html. \V\VW onellfe eom/evolve/manev hun!.
w.NW ebv nsca/maflgold/hlstory/evolution/evolutlon html; wwwhowcomyoueomcom/Oesccmll!m
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De mensachtigen gi ngen rechtop lopen en werden actiever Uablonski 2oo4a).
Botvondsten van ongeveer 2,5 miljoen jaren terug duiden op het gebruik van
stenen voo rwerpen bij de H omo Au stralopithecus Garhi. De hominiden
ve rliete n het oerwoud en gingen op de open savanne jagen. Hiervoor was een
aanpassing nodig om de hitte, die door de toegenomen lichnal11sinspanning
ontstond en door de warmte van de zon als gevolg va n de directe blootstelling, te kunnen afvoeren. Dit vond plaats door middel van haarverlies en
toename van zweetklieren. Immers ve rdamp ing van water (zweet) geeft nflmelin g. Door de naak te huid in het openveld stonden de mens3chtigen echter
bloot aan grote hoeveel heid ultraviol ette (UV) str:l ling van de zon. Daar deze
tot ern sti ge zonn ebrand en tdteind elijk hu idk ank er kan leiden was er daarom
behoefte jan een beschermingsfactor in de huid tegen de UV stra ling van de
zon. Daar de huid mogelijk bij de mensachtigen aanvankelijk wit was (zie
boven) heeft evo lution aire aanpassing rot stim ul ering van pigmentcellen in
de huid geleid om meer pigmenr te vormen, omdat pigmenr bescherming biedt
tegen UV st ral en. Daarom is het waarsc hijnlijk dat de moderne mens, die
uiteindelijk va n hominiden uit zuidelijk Afrika afstamt, va n oo rsp ron g een
licht bruine huid had.
Men neemt aan dat de pigmentatie van de mode rne mens uit zuidelijk Afrika
in twee richt ingen verder is ontwikkeld. De vroege moderne mensen die naar
equaror iaal Afrika migreerden, waar de UV straling het meest ime ns is, ontwikkelden ee n diep zwarte huid . De mensen die Afrika uittrokken richting Azië
en Europa (in de gematigde luch tstreken) ontwikkelden een li ch te huidskleur
1J3blonski "004b: 585) . Heden ten d3ge blijkt deze verspreiding in grote lijnen
nog steeds te kloppen. Bij recente migraties van bijvoorbeeld de Eskimo's (lnuït )
was de titd te kort om tor een aanpassing te lei den of bestond de noodzaak
o m een li chte re huidskle ur te omwikkelen niet doordat er andere beschermende aanpassingen voor in de plaats kwamen (zie verderop).

MECHANISMEN VAN PIGMENTVORMING IN OE HUID
De pigmentcellen in de huid vormen pigmentkorrels of melanosomen. Er zjjn
twee uiterste vormen: de eumelanosomen, die bruin tot zwa rt zij n, en de pheomelanosome, die geel tot roodbruin zijn. Vaak komt het rod e e n het bruine
pigment gemengd voo r in de pigmentkorrel. Zo kunnen a lle denkbare kl eursc hakeringen van wit, geel, roodbruin, donkerbruin tOt zwart ontstaan. Lichte
en donker gekleurde mensen hebben in de huid een gelijk aa nta l pigmentcellen. Eén pigmenrcel draagt zijn pigmentkorrels ove r aal1 o ngeveer 40 huidcel len. De pigmentkorrels zijn bij mensen met een donkere huid talrijker en
g roter dan bij blanken. De Aziatische huid heeft kenmerken (bar tussenin
(Wesrer hof 198": '5 ).
De tocn:Jl1le V<ln huidkanker blijkt bij nader inzien gee n factor te zijn geweest,
die tot de evolutionaire aanpassing van de huidskleur heeft bijgedragen, daar
het Ontsta<ln van huidkanker pas op latere leeftijd plaatsvindt. Dit is ver na
de reproductieve leeftijd en vormt dus geen bedreiging voor het instandhouden
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van de soo rt. Dir ge ldt
wel voor he( fo liumzuur ge brek dar door
UV hes tral ing van de
hu id optreedt. Hie rdoor
ve rloopr de celdeling
niet goed. Her geeft niet
alleen aanleiding tor
dod elijk e aangeboren
mi svormin ge n, maar
leidt bij mannen ook
tot afname van de
vru chrbaarhei d, door
eeil van ve rla agd aantal
zaadcellen. De evol utionaire oplossing hier- 1. Bevolki ngsmigraties volgens de 'Out of Africa' theorie.
voo r was dar de pigmentatie V;'lI1 de huid
toenam om ons te bescher men tegen de schadelijke UV str~l l i ng. Donkere huid
absorbeert beter UV straling dan wine huid (Mathur 1977: 1356; Branda &
Eoron 1978; Bower & Sronley 1989; Jablon ski 1999: 581).

BEVOLKINGSMIGRATIES
Toen ongeveer 100.000 en Ho.ooo jaar geleden de Homo Sapiens uit Afrika
wegtrok ri chting de polen, waar de zonnestra ling minder ste rk is, werd cr in
de donk ere huid, van di e uit Afrika kom ende mense n, te weinig vi tamine D
gevo rmd. Daa rd oo r ontsronden bormisvor min ge n, welke ziek te r3 chitis
(Engelse ziek te) wordt ge noemd. Bij vrouwen geven met name misvormingen
v;m het kleine bekken a:1I1lciding rot problemen bij de bevalling en :lIs gevolg
daarvan dood gebo ren kinderen. Te laag vit3mine D geeft ook stoo rnissen
V3 n de weerst3nd mer als gevolg hoge re kind ersterfte door infecties. Mogf'lijk is er daarom tijdens de evol uti e ee n mutatie o pge trede n waardoor de
huidskleur lichrer werd (Loomis 1967: 50; Jablonski & Chaplin 2000: 57),3
Bij tam el ijk licht gek leurd e mense n uit oord Afrika (Tuaregs) of \'al1 het
Arabisc he schiereiland kan ondanks intense zonn estral ing toch nog vitamine
D tekort ontsraan, W3 11nee r het ge hele lichaam inclusief her gezic ht en de
handen bedekt word en met kleding. Eskimo's (ll1uït) kregen, ondanks hun
gepigmentecrde huid in de zonarme ge bieden binnen de poolcirkel, geen vit;"l mine D teko rt doo r hUil voeding. Vis is namelijk rijk a<-1 11 vitamine D.
Gebaseerd op boven genoemde skeletvondstcn en ge nerisc h onderzoek (zie
hiern a) zijn cr theo rieën ontwikkeld over de migra ti e van de mode rne Illens
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vanuit Afrika. De zogenaamde 'The oU[ of Africa' theorie (Oppenheimer
2004).4 In afbeelding I staan de bevolkingsmigraties met pijlen aangegcven.
De tijden zijn schattingen en mogelijk zijn er meerder migraties uit Afrika
geweest. De voorlaatste ijstijd veroorzaakte dat grote delen van het noordelijk halfrond met ijs bedekt werden en dat een enorme droogte optrad in zuidelijk Afrika. Hierdoor werden de daar levende vo lkeren gedwongen naar vruchtbaarder streken te verhuizen. Doordat ijs op het bnd lag opgcstapeld, was het
zeeniveau ongeveer 80.000 jaar geleden 80 meter bger dan momenteel, waardoor de continentale plateaus ver boven het zeeniveau uitkwamen. De mensen
konden toen vrijwel over land rot in Australië komen . Nieuw Guinee zat roen
aan Aust ralië vast. De grote gelijken is tussen de Papoeas en de Aboriginals
ondersteunt de migratietheorie. De Nieuwe Wereld is relatief laat bevolkr.
Tijdens of aan her eind van de laatste ijstijd, ongeveer 10.000-15 .000 iaar
geleden, viel door het lage zeewarerpeil de Behringstraat droog, zodat volkeren
konden oversteken van Siberië naar Alaska . Z ij verspreidden zich in enkele
dui zenden jaren over geheel Noord en Zuid Amerika.

GENETISCHE BEWIJZEN VOOR OE 'OUT OF AFRICA' THEORIE
Enkele wetenschappers hangen multiregionaf origin hypothesis van de menselijke oorsprong aan, de meeste onderzoekers zijn echter voorstanders van de
'Out of Afr ica' theorie (Wilson & Cann 1992: 68; Stringer & McKie, 1997;
Zhu Chen & Li Jin 2001: lIjd. Genetische studies hebben verschillende
groepen kunnen onderscheiden bij mensen die langdurig in geïsoleerde geogr~
fische gebieden hebben geleefd. Dit kan aanleiding zijn voor de ontwikkeling
van unieke genetische kenmerken. Deze genetische studies werden uitgevoerd
bij mensen met uiteenlopende huidskleur. Er werd gebruik gemaakt van DNA
van het Y-chrornosoom en her mitochondriaal DNA. Het Y-chromosoom dat
alleen bij mannen voorkomt, geefr inzicht in de overerving in mannelijk lijn.
H et mitochondriaal DNA wordt van de moeder geërfd en laat de erfelijke
kenmerken in de vrouwelijke lijn bestuderen. Door onderzoekingen van wetenschappers zoals Cavalli-Sforza (1993) en Wells (2003) kan de migratie van
de mens over de gehele wereld worden gereconstrueerd. Z ij h~dden de briljante gedachte dat ons DNA de gesc hieden is van de mensheid in zich heeft.
De puzzel wordt nog steeds verde r uitgezocht. Zo woont in Uzbekistan een
man die de afstammel ing is van een Afrikaan die daar 100.000-80.000 jaren
ge leden is neergestreken en van waaruit bevolkingsgroepen in Eurazië
(begrensd door Oeral en Himalaya) zijn voortgekomen (Yuehai Ke et al. 200 J:
1151; Quintéllla-Murci et al. 2004: 827). Als Afrika als de wieg van de mens
geldt, dan is Centraa l Azië de kraamkamer van het mensdom geweest. Men
neemt namelijk aan dat de vroege moderne mens in geringe aantallen (enkele
dlJizenden) uit Afrika is vertrokken (WeIIs 2003) .

4 Zie ook: http://en.wikipedia.org/wlkl/Ou,-oCAfrica_theory.
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2. De gebieden waar Negritos voorkomen zijn met een

6weergegeven.

SITUATIE NU
\'<ha zien wii heden ten d~ge nog terug v;ln de migmcie uit Afrika? Er wonen
mense n mer neg roïde kenmerken, de zogenaamde Negrito's, op de Andall1311
ei landen, in BUrI113 , Thailand, Maleisië, Cenrra:'!! Borneo, op de Filippijnen,
op d e eib nd cn van Mebn es ië: Papua -N ieuw Ct/inca, Bismarck Archipel ,

Solomon ei!Jndcn, Nieuwe Hebriden

( Vanll ~ltll ),

Fiji en Nieuw Ca ledoni ë en

ren slotte in Australië (Omoto 1984: 13 7), afbeelding 2). Zeer boeiend is een

eii:lndengroep in de Indische oceaan voor de kusl van Tluibnd dat bij India
hoon: de Andal11;lfl ei landen. Zij werden bewoond door Negrito's die tot
ongeveer 19 2 0 nooit l11et de hun omringende volken in a~lIlraking kwamen
en in her stencn tijdperk leefden. De verschillende stJmmcl1 yestigden zich
hier mogelijk 80.000 j,1.Jr geleden. Ze blijken sterke uiterlijk e en ook generisc he oyerecnkomsten te vertonen met eell ander paleolithisch volk, namelijk
de pygmecën uir Afrikn (Endicott er al. 2.003 : 178 ). Sinds ' 9 2 0 is er op Crcar
Andn!11an migratie vanuit India (yoornamelijk deporwric VJIl gcv:lngenen),
w::J :u door deze oorspronkelijke srammen dreigen lIit tc Sterven (Thangaraj er
al. 2003: 86).V:ln de Gre,lt Andamese zijn nog ongeveer vijftig personen over,
van de Jaw:1r:l s nog negel1ti en. Van de Onge zijn nog 45 persollen over en
V:lll de Scnrinelesc weer men her nier (afbeelding 3). Her bijzondere van dc

Senrelcse is dar zij cr in geslaagd zijn om indringers re weren en op een eilandje
Wle le WeSlerhof Evolutionaire, biologische en mutschappelijke aspecten Vin de hllidsk lellr
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The Great Andamanese

Jawaras

Onge

Sentelese

3. De overlevende stammen van de noordelijke Andaman eilanden.

va n 65 km l ongestoord te leve n. Er wone n op Norrh Senttnel mogelijk
honderd mensen van die stam die in harmonie zijn met zichzelf en de natuur.
Geen overbevolking, geen ontbossing. Ze hebben de hun omringend e zee niet
leeg gevist. Maar uirzonderlijk is voo ral dar zij geen onderlinge strijd hebben
gevoe rd en anderen nict hebbe n o nd erdrukt: al 80.000 jaar! Zogenaamd
primitief, want ze leven nog in hct stenen tijdperk, ll"laar welke levensbeschouwing en wijsheid hebben zij wel niet?

HUIDSKLEUR EN SAMENLEVING
Bestaan menselijke rassen? Na migraties gedurende miljoenen jaren hebben
de mensen zic h over de hele wereld vermengd en kUil je niet van duidelijke
versc hillen spreken (Bams had 2003 : 78 ). Dit wordt duidelijk door generisc h
o nd erzoek bevestigd . Er is vroeger echter doo r mense n al s Linnaeus veel
schade toegebracht aan het imago V<ln de mens met eell donker ge kl eurd e
huid. In zijn drift om alles te classificeren deelde hij de Hottentotten (Khoi sa n)
in bij de monsters. De kerk die het wetenschappelijk denken in di e tijd a<ln
banden legde, verdedigde de inferioriteit va n de mensen met een donkere huid

m
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mer bij bel uirleg, w;la rd oor misdaden regen de l1lensl'lijkheid, zoals de ruim
drie ee uwen durende slavenhandel en slavernij konden voorrdure n. Tt.'ge nwoonlig g;1an we er v;1I1 uir, &u \v ij als de moderne mense n allemaa l van de
Hortentorren afstam men! Dat hu idskleur en oo k ande re ui rerl ij ke kenmerken,
va ri;n ies zijn in de uir ing va n slech rs enkele genen, blijkt uit eige n wetensc happelijk onderzoek (\Xlesrerhof er al. [978: 9j). Bij een Hindostaa nse fJl11ilie,
afko mstig uit Suriname, is in drie generaties een auto!)omaal dominant ziektebeeld hesclm.'ven dar her \Xlesrerhof syndroom wordr genoemd. Na:ls t ;lfwi jkingcTl V:lIl her centraal zenuwstelsel zi jn er bij sommigen mer deze zie kte oo k
donkere l,.'n lich re vlekken aa nwezig op het lichaam. EI('ctronen- microscopisc h onderzoek bat zien dat dc donkere vlek keil kellmerken vertollen V~1I1
de negroïde hu id en de lichte vlekk en ryperend zijn voor bukasoide huid.
5:1111<.'11 met hun eigen normale Aziatische huid hebben deze mense n dus drie
kenmerkende huidtypcn in één persoon verregenwoordigd. Ook in her dagelijkse leven weten we dat een negroid fenorype (bijvoorbeeld Creools) in enkele
ge n e r~Hi es van her ene uitersre in her andere kan vcrand(·ren. \Xfannee r sreeds
getrouwd wo rdr met een blanke za l via ee n kind mer 'Noord Afr ik aa nse'
rrekken, hier uit wcc r een blank ki ndje geboren worden. Dat huidskleur slechts
door éé n gl' nctisc h kenmerk wo rdt bepaald, blijkt ook uir het feit dar in
~o ll1rnigc gezinnen zich het fenomeen V<111 de zogenaamde la ppendeken voordoer. Ik ken eell van oorsprong Surinaamse familie mer blanke ouders, die
lich re ' In do' trekken hebben, mer zeer gevariee rde huidskleuren hij hun
kinderen. De oudste zoo n heefr een lichre buid Illet sproeten ell rossig kroes
h<1ar. De middelste, een dochrer, heeft ke n1l1erkende Indones isc he gCIa;ltsrrekken, terwi jl dl' jongsre eell zoon ee n pikzw;lrte hui d hedt mer sluik ha:H.
De kinderen zijn va n één en dezelfde vader.
Hoewel het werenschappelijk hewezen is d:H de uiterlijke ken merken slec hts
vari;,nics op uitwendige omstandigheden zijn geweesr, maar cbr inwendige
organen en hun functies niet ve rsch illend zijn, wordt nog steeds ged iscriminend op ba sis van huidskleur. Onze groep heeft in de wetensc happelij ke literatu ur geweze n op een uitvloeisel daarv<1ll, namelijk hcr op uitgebre ide schaal
roepassen va n hu idbleekmiddelen (\Xtesrerhof 1997: 573; Menke ct al. 2 00 I :
89). Her onderd rukk en en uirbu iten va n mense n mer een dunkt'rl' hui d heeft
hetrokken mensen er toe gedreven om naa r middelen re grijpen 0111 hen mee r
re doen lijken op dc dominante klasse, zodat hun kanscn op dc huwt'liiksmarkt en de ar beidsmarkt sti jge n (Go mes & Westerhof 2 00 [ : 20j Gomes &

Wesrerhof

2 002:

3531. Mer bleekmiddelen zo"ls hydrochinon gaf dir regel-

matig aanlcidi ng rot all er lei bijwerkingen van de huid. Ook interne afwij kingcn kunn cn nict uirgesloten worden bij het gehru ik v;ln hydrochinon
( KO O)'C f S & Wcsterhof 200.l= 768). Dir gebruik va n huidhlcekmiddrlcl1 wordr
omgeven door ra boes. Het is daarom ook moeilijk ee n goed inzidu te krijgen
in de aard en matc van dit mishruik. Het m:1g duidelijk zijn d;.H dit versch ijnsel
van een geheel andere orde is dan her gebruik van zonnebanh'n door wirte
mensen. Ook hier wil men nu;cr sociale acceptatie hereiken door middel van
W,ele Weslerhof bolutioneire. biologisc he e n maatschappelijke upec te n VI n de huid s kleur
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een kleur verande ring van de huid, met het risico van huidveroudering en
huidkanker. Hier wil men echter de indruk wekken dar men een dure vakantie
heeft genoten. Dit is opscheppen en is niet ingegeven door de druk om niet
gediscrimineerd re worden .

HERPROGRAMMERING VAN NORMEN EN WAAROEN OF ASSIMILATIE?

Is her mogelijk mensen va n hun vooroorde len af re brengen? Wij zoud~
moeren leren onze uiterlijke verschillen in posirieve zin re waarderen. Dar zal

nier gemakkelij k gaan. Zo om ons heen kijkend, is onverdraagzaamheid alleen
maar aan hct toenemen. Vermenging va n mensen mer verschLllcnde huidskleur zou misschien ook een oplossing zijn. Hierdoor schep je automarisch
ervaringsdeskund igen mer gevoelens van eigenheid over verschi llende generaries, waardoor her éénwordingsproces wordt versneld. In Nederland zou
de regering missc hien een fors belasti ng voordeel kunnen toek ennen aan partners van een gemengd huwelijk. Alexander de Grote had de voordelen van
vermenging voor de vestiging van een stab iel rijk en harmonische rassenrelaries ook al ingezien en gaf zelf her voorbeeld.
Suriname is rijk aan verschillende etnische achtergronden. Van begin af aan
is er vermcnging tu sse n de verschillende bevolkingsgroepen geweest; bijvoorbeeld russen b lanke slavenhouders en hun slavinnen, tussen conrractarbeiders van Hind ostaanse, Javaanse of Chinese afkomst met Inheemse of
Creoolse vrouwen . Later werd vaker met vrouwen uir her land van herkomst
gerrouwd. Ondanks de politieke en economische kloof tussen met name de
Hindostanen en de Creolen is er toch nog vermenging van verschillende bevolkingsgroepen. 5 Deze willekeurig bij el kaar gepakte bevolkingsgroepen gaan
op een tolerante manier mer elkaar om (De Campos França 2004) . Dat siert
Suriname. Het is zeker ook een verdienste van de opeenvolgende regeringen ,
maar berusr uiteindelijk op de instelling van de mensen die er wonen. Dit
aspect zou beter bestudeerd moeten worden, daar her andere naties tot voorbeeld kan strekken.
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Jean Jacques Vrij

Kleur en status in vroeg modern Suriname
De schutterij van Paramaribo als case

study

11

roegmodern' is een tijdsaa nduiding die vooral ge bruikt wo rdt in de
historiografie van Europese samenl evinge n. Mees tal duidt men er
de overgangsperiode tussen Middelee uw en en Moderne Tijd mee
aa n. In Europa was dit de rijd van de hiërarchi sche, in groe pen met onderling versc hillende rechtsposities verdeelde sa men levi ngen. Kenmerkend was
daarbij de neiging van de maatschappelijke bovenlaag 0111 de rangTerschillen
binnen de sa menleving zo zichtbaar mogelijk re maken. Een belangrijk omslagpunr vo rmd e in Europa de revolutieperiod e op het einde va n de achniende
ee uw. Zij luidde de hegemonie van de modern e tijdgeest in de negentiende
{'euw in. Het nieuwe burgerlijk ideaal was universa listisch. Eén enkel voudig
burgerschap moest voor iedereen be reikbaar zij n die zic h dat door besc having waardig ge maakt had, ongeacht rang of stand. Dat ideaal verdroeg zich
minder goed l11et het visualise ren va n rangverschillen, omdat het doel en het
res ultaat daar juist van was geweest om de versc hillen te bestendigen.
De omwikkelingen in Suriname liepen hieraan niet sy nchroon. De breu k van
de overheid met het vroegmoderne denken is er van recenter datum . Tot I juli
18 63 was het allesoverheersende hiëra rchische ond ersc heid in de samenleving
d,:lt tusse n vrijen en slaven. Omdat di r aanvankelijk ook een onderscheid was
russen blank en zwart, was één van de lelijke vruchten va n het slavernij systeem dat ook binnen de vrije burgerstand een rangstelsel op basis va n huidskl eur va n krachr werd. De moderne 'geest der ee uw' ging aan Suriname nier
ge heel voorbij. Ma ar de behoefre om de bevolking de rangverschillen door
middel van symbol isch beleid in te prenren bleef desa lniettemin tot op het eind
va n de slavern ijperiode nog waarneembaar. In dit artikel worden een aantal
verwikke lingen rondom de orga nisatie van de stedelijke schutterij besproken
om dit te illustreren, na alvorens iets dieper in te zi jn gegaa n op de infrastructurele ;:lChtergrond va n her Surinaamse vroegmoderne denkpatroon.
De vroeg rnoderne Europese elites besteedden veel aandac ht aan social frollt,
zoa ls de socioloog Erving Goffman (1990: 32-4°) het noemde, ofwel de aan
maatschappelijke rang gerelateerde façade. 1 Façades werden op ve rsc hillende
Gegevende thea trale dimensie van het sociaal verkeer in vroegmoderne samen levingen is het verleidelijk om gebruik te maken van het door Goffman ontwikkelde begrippenapparaat (zie Burke 1987: 8-1 O.
13- 14; Burke 1992 49; Knevel 1994: 134). Goffman (1922- 19B2) ana lyseerde de techn ieken die
gebruikt worden en de processen die optreden wanneer een individu of een groep bij een publiek of
doelgroep een bepaald beeld van zich zelf wil vestigen. De context van zijn analyse was echter de
moderne egalitaire samenleving.

EI

050 Tllds:hrllt VOOf Surillamlsllek 2005.1

manieren in stand ge ho ud en. Bij voo rbeeld doo r het h:1nl t:rcn va n de regels
va n préséa nce (sociale rang bepaa lde de plJarsroewijzing hij plechtige ~e1 ('
genheden in de openba re ruimte o f in de kerk ). Door segrega ti e en uitsluiting
(va n joden, ' vreemd elingen' of paupers uit bij voorheeld de sredeli jke schutterijen (Kn evel ' 994: J 97, 1.0 0 ) of uit bepaa lde beroe pen). Of door weeldewetten die in ve rsc hillend e Europese bnde n aa n me n ~en, naar gd:w g hUil
st;:t nd, grenzen sH.'lelen JJ ll her hun roeges raa n uiterlijk ve rtoon. Zo we rd het
bi jvoorbeeld di ensthoden in Amsterd a m in ' 7.3 4 ve rboden dure kleding f e
dragen, omdat er immers op dit gebied roeh ee n zichtbaa r onde rscheid moest
zijn russen hen en dC'gc ncn bij wi e zij in loondienst wa ren (Van de Pol 199 6:
308-3 ° 9; vgl. Van Deurse n ' 99 2.: 2 r7-8'.
M en zo u dir laatste voorbeeld kunn en ve rgel ijken met het in 1769 in Paramaribo inges telde ve rbod 3an slaven 0 111 sc hoenen en kousen en 'opge toomd e
hoeden' re dr agen. AI was dit ook deels ee n politi onele maa trege l: sla ve n
1l1oc htc: p zich na ac ht uur nie t meer op str él :1t bevi nd en, Jn.1:lr om va sr te
kunn en srellen da r l'CIl slaa f in overtreding was moest de gc reclltsdi ellaa r of
burge rpa trouill e: hem wel kunn en onderscheiden va n vrije zwa rren o f kleurlingen (menscll va n gemengd bJoed).z Overigens ontbraken in Suriname binnen
de llriie IJ//rgers/afld juist ve rschillende van dc staru sonderscheid ingen d ie in
Europa g:1I1gbaa r waren. Evenals andere vol ksplanringen in de Nieuwe \'Vrrd d
behi eld Sur ina me vee l kenm er ken va n een pion ierssa menlevi ng, ee n (rou/ ;er
society Cll het wegva llen V:lll maatscha ppel ijke r,él ngversc hillen i ~ daa r één va n
(Burkc 1992: 83 ). Joden bijvoor beeld ware n in Suriname we l in gel ijfd in de
sc hurrcri j, al bleven de offici ersrange n IJ ll gC rij d voo r h CIl ges loten. Oo k
srollden vcrl va n de broodwinningen waaruir zij in Europa ror eind achrti end e
ec uw ge wee rd werd en, er voo r hen open; zO;lls de landbo uw, om ee n heel
helan gri jke re noe ll1 en. \'Vas her burgersc hap V:111 de steden in de Republiek
der Ve renigde Nederl and en (her zoge naam de poorterscha p) slec hts voo r een
exclu sieve groL'p ingezerenen weggelegd, in Surin :1 l1l c Icgde de ni euwkomer
uit Europa ,;1 1 beza t hij slech rs de kl eren aall zij n lijf, hi j aankomst sim pelweg
de bu rge recd a( en was da a rrm.' c burger als ieder ander. Daa rentegen we rd in
Suri na me ee n VOO r Europese ove rheden geheel irreleva nt ond erscheid met
veel ge voel voo r maa tscha ppelijke sy mboliek juist scherp geacce ntuee rd : dat
russe n mensen va ll ve rschillende huidskl eur. Her k a r~lkrer va n de Surin aa mse
sla ve rnij vorm de hi ervoo r het mot ief.

GEMANKEERDE EMANCIPATIE
In ti<- eersre f:1 SL' van de Surin aa mse koloniale gesc hi edenis was her ve rsc hil
in ui te rlijk tu SS CIl slave n en meesrers, net al s cid ers in de Ni l' l1W(' Wereld,
groot. De e(' rsten w .:n cll zwart, de la atstcn wit.] Ge lll anumirrcc rd c: n (vrij gc2 NA (Nationaal Archief Den Haag). RvP (Raad van Politie179. bijlage bij notulen 17 mei 1769 memorie
bu rgerkri)9sraad Pa ramaribo 16 mei 1769.
3 Overigens gaat hel er Uiteindelijk om hoe mensen zulke verschillen ervaren - lij lijn in (ile eye of (he
beho/der Ook 111 hlslorische slavermlsys(emen waar de somatische verschillen Objectief beschouwd
J ea n Ja cques Vnj Kl eur It n $llIluS in ~.o,gmodlt.n S/JIÎn8me
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maakten) en hun vrijgeboren nagesla chr waren in Suriname weliswaar formee l
respecrievelijk grotend eels en geheel gelijkgestel d aa n de blanke vrijen, maar
behielden va nzelfspreke nd hun uiterl ijke gel ijkeni s met d e mense n uit d e
slavensta nd.
Deze so ma ti sc he gel ijkeni s kreeg voor hen ee n negatief gevolg d oor de
vo lge nde twee omstandigheden (vgl. ook Gisier 198 1: I 00-1 0J) . Ten eerste
leefde binnen de overheid het besef, rond 1 766 verwoord door Jan Nepveu,
da t het dwaa sheid was om te denken dat de slave n '( ... ) ni et na de vriiheid
en meeste rsc hap zouden (ragten (, .. ) 't is de natuu r eyge n na vera nd ering en
voora l na de vrijheyd te haak en en zig ze lfs va n subj ectie en slaavernij ~
o ntslaa ll {... )'.4 Men had het gevoel op een vu lka an re leven, dat nog versterkt
werd door de sc he ve gera lsverhouding ru sse n de blanke slaven houd ende
bovenlaag en de zwa rre slaven. ' [Herl gevaar welke men van sla aven loopt is
noroir, na ma are van derzelver getal vergeleeken met de meesters en andere
vr ij f" lieden, ofte van
mirldel en die men heeft om ze in toom re houden ,'
schreef dezelfde Nepveu enke le jaren larer en hij vervolgd e, 'doch nergens in
de waare ld, nog in vroeger nog in laater rijden, is er van soo groot een dispropon ic gehoord als in de co lonie Suriname bevo nd en word (.. . ).' Hij sc han c
her aa ntal blan ken a ll es bij elkaa r genom en o p 3 à 4000 en het aanta l slaven
op 60 à 70 .000 .5 Eén van de methoden wa3nnee de kolonial e o ve rh eid deze
zwakre dacht te ondervangen wa s psychol og isc h; een vo rm van impression
management, zou men m et Erving Goffman kunn en zeggen. M en klampre
zic h vast aan een beleid dar tot doel had om bij de sla ven de vaste indruk te
vest igen dat witte huidskleur inherenr wa s aan maatsc happelijke superiori teir. De beeldvorming werd in deze opriek van leve nsbelang.
Eén b eet van dir beleid was d at ook de vrij e zwarten én kleurlingen in de
publieke sfeer nadrukkelijk behandeld werd en a ls mense n van mindere rang,
ongeacht hun welstand of intellectuele ontw ikk eling, of zij IlU vrij- en/of uit
een we ttig huwelijk geboren waren o f ni et, lourer en a ll een omwi ll e van hun
huid skl eur. Dar berekende dat, voorzover het aan de koloniale overheid lag,
huidskleur een fundamenteel orden ingsprincipe we rd in de hel e sa menlev ing,
niet alleen in de verh ouding tussen slaaf en meester. Huidskleur werd in vroegmod ern Suri nam e ee n sraruske nm erk, tegen wi l en da nk. De door Gisier
('98 ,: 98-9) terzake van een vergelijkbaar (maar veel extremer ) beleid op de
Franse Antillen geventileerde gedac hte, dar het later zo hardn ekk ig gebleke n
kleurvooroordeel voor een belangrijk deel ee n crea ri e va n de politiek was, is
daarom zo gek nog niet.

oe

\leel kleiner schijnen te zijn geweest (bijvoorbeeld in Afrika of prémodern Europa) kregen ze ma~imale
betekenis (Patterson 1982: 249-250); de maatschappelijke afstand tussen slaaf en meester mBakt
immersdat deze verschillen uitvergroot worden.
4 GAA lG~meen te Archief Amsterdam). Particulier Archief 231 (Archief Marquettel298, 'Annotatien op
de Surinaamsche Beschryvinge van Aa 1718 (van Herlein)', fol. 218- 9.
NA, SvS (Sociëteit van Suriname) 337 lol. 38~-8, bijlage bij miSSive Nepveu aan directeuren 28 maart

1769.
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Rudolf v;tn Lier, di e dit beleid ruim een hJlv c ee uw geleden al aan ee n
beschouwing heeft onderworpen, illusrreerdc de 1l1Jnier VJ n redeneren aan
de hand van één V,-1I1 de Jrgumenten die gouvern eur en rad cn van Polirie, in
176 4 , JJTlvoerden tége n het huwelijk van ee n blank e man mer ee n zwarte
vrouw (ElizJberh Samson ). De blanken hielden zich srJJnd e, zo betoogden
zij , '( ... ) mee rder door ee n gevoele di e de nege rs heb ben van onse praemi nenrie boven hun, dat wij lieden zijn van een bee rer en edelder natuur ;tls zij
(... ) als door onse wezenrlijke magr. ' Wat zou er nu van di e gewenste beeldvorming over blijven wanneer blank en zwa rt zich in de echr verbonden (VJn
Li er ' 977: 4 8-5 0 )?
Dezelfde gedachtegang werd gevolgd bij de afwijzing, in .179 1, v;In her verzoek
van Jan Elias VJn Onna, ee n mulJr, 0 111 als procureur rot de balie toegelaten
te worden (Vrij 1. 998 : 140-141 ). Gouverneur en rad en (van Justitie in dit
gc\r;ll ) rec hrvJardigden zich door te wijzen op '(... ) den stJat van sla ve rnij der
nege rs in AlllericJ, en hun groot geral in de co lonien in vergelijking met dar
der blanken, waardoor men, daJr de physique ma gt te kort sc hoor, door ee n
zeekere indruk van o nd ersc hijding en ontzag, de nege rs en di e van hunn e
bloede, ee n 111:l:lr van vrees' voor de blanken hcev t tragren in re boezemen.'
De beeldvorming vereiste dat functi es van ze ker gewi cht en aanzien, zo;t ls die
van procureur, buiten bereik van kl eurlingen en ZWJ rten mocsten blijven. Een
inforlllcd Bem fsverho t was het gevolg.
De angst voor de noodlotti ge gevolgen van een slavenrevolte zette ook ee n
rem op het discriminaroir bel eid: de vrije kl eurlin ge n en zwarten kond en
immers ook worden besc houwd als versterking van her kamp van de vrije
ingeze tenen tegeno ve r de slaven en het \\'a s daarom politiek nier versrandig
de wi g russen hen eIl de blanken te ver door re drijven (P:1fterso n 1982: 257)·
Bove ndien dwonge n spontane ontwikkelingen in de s:ll11enl eving een verzac hting van het beleid af (zie ook Vrij 1998: 136-9, 14 3) · Toch zo u je kunn en
zegge n lbt er kenn elijk geen spr;tke kon zi jn van volledige eman cipatie van
de vrije kleurlinge n en zwarten zolang de sbve rnij nog bestond, mer andere
woorden: zolang de Emancipatie ni et had plaatsgevonden.

VAN DESINTERESSE NAAR KlEURPDLlTIEK
Tot ongeveer het midden van de achttiende ee uw lijken de Surinaamse
regenten weinig a:lI1dacht voor de vrij e kleurlingen en zwarten ge had re
hebben. Men nam nie t ee ns de moei te hen nauwk euri g te registreren zoa ls
men wel deed met de blanke burgers. In 1756 merkte de toenmalige go uverneur Van der Mee r evenwel op dat hun aanr31 door de talrijke ge vallen V:.111
l11anulllissie substantieel begon te worden, terwijl '( ... ) veele deselve rijkelijke
ink omsten hebbe n sonder de minste Iasr te dragen.' Met andere woorden:
hier viel voo r de fi scus nog wat te hnlen. Hij wilde de registratie daarom verbetere n. 6
6 NA. SvS 297 fol 16v·17. Van der Meer aan Directeuren. 17 januari 1756.
JBall Jacques Vr ij Kleur en sta t us in vroegmodern Suriname

EI

In deze ze lfd e periode treedt ook een neiging aa n den dag om het rangverschil russen hen en de blanken in de publieke sfeer zichtbaar te make n. Dar
za l geen toeval zijn geweest, maar moer - denk ik - juist begrepen worden
als een reactie op het prominenter worden va n hun ro l in de sa men leving. In
1751 werd voorgesteld om op zoek te gaan naar een sc hoo lmeester voor ' de
kleine swa rte kinderen'. In zijn sc hoo l zo ud en geen blanke kinderen komen,
'( ... ) als wanneer men dan ook in onze publique gereformeerde scholen geen
Neger of mul atten behoefde te aclminee ren ter vermijding van veele on ge regeI th ede n.' Toe n bleek dat een gesc hikte kandidaat niet zo gauw gevonden
was, besloot men twee jaar later de sc hoo lm eester op te dra ge n om zo lang
'( ... ) de malatte en swarte, van de kinderen der Christenen [dar wil zeggen de
blankenJ biso nderlijk te plaatsen.' Apart dusJ Deze tendens openbaart zich
ongevee r terze lfder tijd in de stedelijke sc hutterij.

Ner als in de steden in de Republiek der Verenigde Nederlanden waren de
vrije mann elijke ingeze tenen van Pa ra mar ibo ve rpli cht hun stee nrj e bij te
dragen aan het bewaren va n de stedelijke orde en rust en in geval van nood
aa n de verdediging van de stad of de kolonie in haar gehee l. De meest typerende taak was de nachtwacht. Zo' n drie keer per maand moest men 's nachts
de wacht betrekken en patrouille lope n om rus{verstoringen tege n te gaa n.
Sinds eind zestiende ee uw waren de sc hutteri jen in de Republiek op m ilita ire
leest geschoeid (Kn eve l 199 4: 108-111 ) en dat go ld ook voor die van Paramaribo, ma ar dit Illag geen verk eerde indruk wekken . De schutterij bestond
Ult burgers, di e voor hun di ensten ni et betaald kregen en de dag na hun wacht
gewoon hun brood wi nnin g wee r op moesten pakken .
In de eerste periode blijken ook niet-blanken deel uirgemaa kt te hebben va n
de stedelijk e sc hutterij . In de sc hurrersroll en van de dr ie burgercompagnieën
die sa men de schutrerij van Paramaribo uitmaa kren uit 1741, sraan de namen
van verschi ll ende ge manumitree rd e mulatren. 8 Binnen enkele jaren hi ern a
moer men gestopt zijn hen in re lijven. Wel werden de in de stad gevestigde
vrije kl eurlin ge n en zwarten nog steeds met zekere regelmaat o nd er de
wapenen geroepen, maar dat wa s steeds op ad hoc basis. Het gin g bovendien
zelden of nooit o m inzet binnen de sradsgre nzen, maar om acties tegen rebellerende plantageslaven of regen Mar ron s. Gevaarlijke en onplezierige o nder-

GAA, Particulier Archief 379 (Classis Amsterdam) 221 fol . 327, 35B. ln 1761 werd een schoo lmeester
voor de 'mu lattenschool' gevonden. Het patroon van segregatie werd in het onderwij s eerder doorbroken dan in de schutterij. Blijkens een rapport van de schoolcommissie uit 1817 waren er, de joodse
scholen buiten beschouwing gelaten, negen onderwijsinstellingen. Alleen de school van Batenburg
telde louter blanke leerlingen en zijn school was met 17 leerlingen de op één na kleinste. Alle andere
scholen hadden leerl ingen "van alle gezindheden en kleur." Opmerking verdient daa rbij dat vier van de
negen scholen onder leiding stonden van iemand van gemengd bloed, drie van hen opge leid in Nederland, Onder hen de bekende Johannes Vrolijk wiens schoo l met 205 leerlingen verreweg de grootste
was (NA, RvP 697, sess ie mei 1817. bijlage no. 35).
NA. SvS 268 fol. 619 e.v., bijlagen bij missive gouverneur Van de Schepper aan directeuren 20 mei
1741, Het gaat o.m. om Abraham de Para. Pieter de Vreede en Hendrik van Perica. Dat zij mu lat en
gemanum itteerd waren werd overigens niet vermeld. maar blijkt ui! andere bronnen (zie Vrij s.d.).
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nemingen die in de ogen van de reguliere sc hutterij het 'vuile werk' vormden
dat beneden hun waardigheid lag.
In 1775 bestoot de overheid echter om de in Paramaribo woonachtige vrije
kleurlingen en zwarten in twee permanente burgen..:ompagnieën te organi~
seren. Dat had veel te maken met de kritieke siruatie di e inmiddels in SuriIlame was ontstaan door het oprreden V;ln de Boni-Marrons in het Corticagebied en Kwinri-Marrons ten westen Paramaribo, lllaJ.r de directe a:11l1eiding
rot de oprichting was roch een hiertoe strekkend verzoek van 52 vrije zwarten
en kleurlingen. Zij wensten meer structuur in de van hen gevergde diensten
en refereerden aan het voorbeeld van Curaçao W~la r al sinds decennia de situarie bestond dat '( ... l de vreye 1l1ul:lrren en negers in een hijsOlldere compagnie
affgedeelt sijn, voorsien met eygene opper en onder officieren, welke
compagnie separaat en independent sijnde van de compagnien der bbnke
schurrers, direcre va ll de ordres van de overighijd afhankelijk is, 500 als ook
de compagnien der vrij lieden in de eylanden voorsien worden van instructien
en generaal ordres, op dat ijdcr, 500 officieren als gemeenen, wetten kan w~1t
hij doen off laaten moet.'9
De maatschappelijke betekenis V,ln de oprichting van de 'compagnieën vrije
mularren en negers' zoals zij genoemd werden, is dubbelzinnig. Enerzijds was
het een blijk V;ln maatschappelijke erke nning, om niet te zeggen een rehabilitatie. De achrriende-ee uwse sc hurrerijen werden weliswaar niet meer gekenmerkt door de pracht en pr.u l die we kennen van Rembrandts Nachtwacht
en Jndere zeventiende-eeuwse schurrersstukken, maar de sch urrerij bleef eell
instelling met eell oud e en luisterrijke geschiedenis en de vrije kleurlingen en
zwarten van Paramaribo verkregen door hun organisatie in burgercompagnieën a::msluiti ng bij deze prestigicuze traditie. Anderzijds symbolisecrde het
feit d ~H zij een van de (inmiddels vier) blanke burge rcompagnieën van de srad
afgescheiden korps vormden op zeer zichtbare wijze de m3<1tschappelijkc
afstand die de overheid tussen hen en de bbnken wilde handhaven . Toen de
raden van Justitie in 179 1 hun besluit om J:1Il Elias van On na uit het proClIreursa mbt te weren verdedigden, beriepen zij zich op ande re in het oog
lopende voorbeelden van 'politique onderscheiding'. Zij noemden er slech ts
één: « ... ) de twee afzonderlijke compagnien van burger negers en mularren
welke alhi er zijn opgerigt en in alle opzigrcn van die der blanken afgezonden. ' 10
Significant W3S ook dat de nieuwe compagnieën afwijke nd e raken hadden.
Zij waren opgeri chr, zo heette het, 'om buijten Paramaribo & desself environs wagren & parrouilles te doen.'l1 Hun wachrplaats bevond zich buiren

NA, RvP 414 fol 128: rekest Ouamina van De LonCOllr c.s. d.d 31 oktober 1774. De details van de voorgaande ontwikke lingen in de jaren 1750. 1760 en de eerste helft van de Jaren 1770 worden besproken
in mijn publicatie in voorbereiding lVrij sd .l
10 NA. SvS 397 fol. 378. gouverneur en raden van civiele justitie aan directeuren 14 Juli 1791
11 NA. SvS Z07. gouvernementsjournaal18 augustus 1775
Jean Jacques VriJ KIellr en sllltliS in
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de toenmalige stadsgrenzen, tegenover de Landsgrond (het larere Lonsigrol1 )
Ja n het pad van Wanica. Daar, dus aan de rand van de stad, li epcn zij hun
nachtelijke rondes. De blanke schutters daarentegen hadd en hun wachtplaats
aan de Oude Or;1nje Tuin, het latere Kerkplein , dus midden in het ce ntrum,
en patrouilleerden 's nachts door de straten van Paramaribo. In het vroegmoderne denken is zo'n verschi l in locatie vervuld va n betekenis. Het symbo li seerr een verschil in starus.
Onderrussen wisten de twee eerste kapiteins van de compagnieën, Willem
Maurits van Han ekroth en Christia an Pokorna 12, gedure nde de eerste tijd een
reeks concessies van gouverneur en raden los te krijgen, waardoor de compagnieën voor war betreft de interne organisatie praktisch het evenbeeld van de
blanke compagnieën werden. Aanvankelijk was bepaald dar de officieren van
de compagnieën vrije mulatten en negers in het openbaar geen sabels mochten
dragen, behalve wanneer zij dienst deden. Evenmin zo ud en zij andere voorrechten genie ten die aan hun blanke ambtsgeno ten wél vergund waren, zoa ls
een geprivi legieerde plaats in de kerk en bij openbare plec htigheden. Door
aan hen dc voor burgerofficieren gebruikeli jke eretekenen en eerbewijzen te
onthouden, werd eens te meer het starusve rschil rot uitdrukking gebrac ht.
Van H anekrorh en Pokorna wezen er ech ter op dat hun waardigheid op deze
manier in de ogen van hun manschappen een farce werd en ze geen gezag
zouden kunnen laten gelden. Kort daarop werd aan hen het dragen van sabels
op zon- en feestdagen toegestaan en werd voor de officieren va n de compagnieën ook een bank in de hervormde kerk gereserveerd. 13 Hi er komt nog bij
dat, hoewe l zij de eerste jaren nog we l eens werden ingezet voor korre expedities tegen weglopers of Marrons in de nabijheid van Paramaribo, de van
hen geve rgde diensten zich ve rvo lgens grote ndeel s beperkten tot de gebrui-

kelijke schutterstaak: de nachtwacht. Oppervlakkig beschouwd leken de
compagnieën vrije mulatten en negers dan ook gewoon de se en 6e compagnie
van de schutterij van Paramaribo.14
Toch bleef de positi onering van de compagn ieën in het grorere geheel van de
schutterij van Para maribo duidelijk hun mindere maatschappelijke status

12 Beiden waren zonen van blanke vaders en zwarte moeders. De vader van Pokorna was de burgerkapiIBin en grondbezitter Chrysostomus Casimirus Pokorna (Stockholm 1676-Paramaribo 1752), over wie naar ik meen - door M.D Teenstra het misverstand de wereld in geholpen is dat hij een kleu rling was.
Van Lier (1977: 781 baseerde op deze misvatting zijn uitspraak dat het. hoewel uitzonderlijk, toch voor
iemand van gemengd bloed begin achttiende eeuw al mogelijk was een positie van aanzien in te
nemen. Naar eigen zeggen was Pokorna sr. een Zweeds edelman. Van Hanekroth (circa 1732-1782),
timmerman van beroep. was vrijgeboren; Pokorna (circa 1731 - 1779), grondeigenaar, was als kind
gemanumitteerd. Beiden hadden met hun vaders de Republiek bezocht en waren in Amsterdam
gedoopt, de eerste in de hervormde, de tweede in de lutherse kerk (voor deze en andere in dit artikel
gebruikte genealogische gegevens zij verwezen naa r Vrij s.d.)
13 NA. RvP 92, notu len 6 december 1775: RvP 94, notulen 26 augustus 1776
14 Zo valt In de Surinaamsche Staatkundige Almanach voorden jaare '793(Collectie Universiteitsbibliotheek Leiden) te lezen: ··De Burgerye van Paramaribo is verdeeld onder les Vaandels, de vier ee rste
bestaan uit Blanke Burgers (... ) en de twee volgende, uit Mulatten en Negers··
050 Tijdschritt voor Surinamlstiek 2005.1

\veerspiegelen. Behalve de organisatorische afscheiding, de IOGltie van hlln
wachtplaats, de afw ijkende en onaangenamere diensten die met IlJIllC in de
jaren 1770 van hen werden gevergd, zien we dir bijvoorbeeld ook terug in de
rangorde bij ceremon ieel. Bij de uitvaJrtplechtigheid voor gouverne ur Nepveu
bijvoorbeeld vertrok de stoet van diens huis in de GravenstrJJr waJr de vier
hbnkc compagnieën gerangeerd stonden, ging vervolgens via de Kerkstraar
de Heere nstra ar in, waM de twee compagnieën va n ZWJr ren en kleurlingen
ge posteerd stonden en daarna verder over het Plein naar Fort Zeela ndi a. De
opstelling van de burgercompagnieën moet als symbolisch worden gezien .
Niet alleen p~lsseerde de lijkstaatsie de blJnke compagnieën het eerst, ma;lr
de Grave nstraa r WJar zij ge ran geerd stonden ligt ook dichter bij het besmurscenrrum dan de Heerenstraat. De volgende dag werd bekend gem3akt wie
voorlopig her gouve rnement op zich zou nemen. Bij die proclamJtie, op her
Plein, Illoesten de compagnieën vrije tlluJartcn en negers zich achter die van
de blanken opstellen."

NADERE SCHIFTING
Tekenend voor de symboolwaarde van huidskleur in deze samenlevi ng is ook
de regeling die in februari 1781 van kracht werd, waarbij kleurlingen V[lll
bepaalde graden van vermenging naar de blanke compagnieën werden overge heveld (Vrij 1998: 135-6; Doorrmont & Evens & Vrij 2000: 551-555).
De aanleiding was een protest van ee n nan de Goudkust uit een Duitse vnder
en een vrije Afrikaanse moeder geboren mulat, genaamd Care! Riihl e. Als
vrijgeboren immigrant, die zijn opvoeding in Amsterdam genoten had, vond
hij zoa ls hij zelf schreef dnr hij '( ... ) geenszi ns in eg~d iteyd kan werden gesteld
met vrijgemaakte mulatten & neegers'. Hij wenste dus niet in hun compagnieën te dienen, maar in die der blanken.
Rühl e's weerzin tegen de manier waarop het kleurcriteriuI1l werd gehanteerd
staat niet op zichzelf. Ook verschillende Jnderen claimden dat zij op basis
va n kenmerken als vrije en wettige geboorte of later gevolgde legitimatie in
de reguliere (ill caSH blanke) sc hutterscompagnieën opgenomen dienden te
worden (zie ook Vrij 1998: 141). Zo tekende bijvoorbeeld Adriaan Isaac
Koopman, een mulat en vermogend man, in 1796-1798 to t bij de hoogste
instanties va n de Bataafse Republiek protest aan tegen het feir dat zijn zoon
\Xlïllem Adriaan (geboren uit zijn wettig huwelijk met de Curaçaose mulattin
Johan na Hozee), bij de mulatten În plaats van de blanke burgercomp~lgnie
moest dienen. \X1illem Adriaan (1779-1823) had van zijn zeve nd e tot zijn
zestiende levensjaar met zijn moeder in Amsrerdam gewoond en zijn vJdcr
lier niet na op te merken dat wanneer zijn zoon daar gebleven was hij '( ... )
zonder de minste zwarigheid of tegenkanting aldaar onder de blnnken [zoudel

15 NA, SvS 367 fol . 716, Weekelyksche Waensdaagsche Surmaamse Courant no. 140. 3 maart 1779: RvP
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zi jn aangenoomen om zijn dienst als burgerschutter waar te nemen.'16 Op zijn
zachrsr gezegd bewijst dit dar de overheid er niet in slaagde om iedereen van
de superioriteit va n een uiterlijk kenmerk, huidskleur, re overt ui gen.
Aan Rühl e's bezwaar werd niet regemoet gekomen, net zo min als brer aan
dat van Koopman. \Vel werd in 1781 de gelegenh eid aangeg repen om het
kleurbe leid voor zover het de sch utreri j berrof re stroomlij nen. Kinderen va n
blanken en mu latten, musticen zoals zij in Suriname genoe md werden, waren
zoals Von Sack in [ 806: schreef, ' (... ) vaak zoo blank, dat men ze naauwelijks van de Europeanen kan onderscheiden' (Von Sack 182 1: I, 15 0-r) . Dat
gold des te meer voor kinderen van bbnken en musti cen (in Suriname casticen

genoemd) en zo verder. Om mulatten als Rlihle in de blanke compagnieën op
te nemen achtten go uvern eur en raden nier opport uun. Dar zou leiden tor
'een verwarring van classen en rangen' en dat was schade lijk voor de beeldvorming die de socia le orde ondersreunen moest, IllJar in her geval van lieden
di e 'in couleur weinig va n de blanke zijn ve rsc hillende' lag dir and ers. Daar
vroeg de beeldvorming zelfs om een omgekeerde stap, Blanke of bijna blanke
mense n in ee n compagnie va n zwarten en evidenre kl eurlingen creëerden de
impressie VJn geli jkheid die de overheid juist verm ijden wilde.17 Besloten werd
daarom musricen voortaan in de blanke burgercompagnieën te laren di enen,
mits zij althan s va n wettige geboorte waren. All e 'nader aan de blanken
komende graaden' zouden zonder meer bij de blanken ingedeeld worden, zelfs
al waren zij nog ma ar kort tevoren vrijgemaakte slaven en arm als een luis.
Her lijkt ecn uirerste consequentie van her hanteren van huidsklcur als statussy mbool.
Verwonderlijk is het nier dat het denken in term en van een kl eurhi ërarchie
navolging kreeg binnen de particuliere samenleving. In maart 1782 kwam er
in de compagnieën ee n officierspla3ts vrij. Tor dan roe waren de officieren

16 NA, West-Ind isch Comité 90 lol. 43 e.v .. Zie voor Koopman ook Vrij 1999: 229, 231 n.5. Bij het doorbladeren van Michiel va n Kempens Geschiedenis van de Surinaamse fiteratuurwerd Ik geattendeerd op
een boekje uit 1789 waarin Koopman voorkomt als de 'Freyneger (sic)' Kauffmann, die in de visserij rijk
geworden is, zo rijk 'dass er gegenwä rtig ein Mann van wenigstens 50.000 ft. ist, und vielen armen
Blanken Gutes thut. ' (Ludwig 1789: 41). Overigens was het bestaan va n arme blanken, die in dit geva l
ook nog eens de gunstelingen waren van een mu lat. natuurlijk niet bevorderlijk voor het door de overheid gepropageerde beeld van blanke superioriteit. Dat een dergelijke categorie blanken bestond,
kwam ook in lebruari 1781aan de orde. Sprake was toen van Europese immigranten die omdat zij
onsuccesvol waren 'moed. hoope en alles verliezen en in hun gedrag erger zijn dan de slaven, en
dezelve dikWijls tot spot en veragting strekken' (NA, RvP 112, bijlage bij notu len 28 februari 1781).
17 Er bestond overigens nog een van dit oogpunt uil beschouwd zeer onwense lijke situa tie. Er waren
immers ook musticen, casticen et cetera die nog tot de slavenstand behoorden: slaven dus die blank of
bijna blank van hu idskleur waren. Ook dit punl werd in februari 1781 besproken Erkend werd dat deze
situat ie onverenigbaar was met 'de voortreffelijkheid en ontzag dat de blanken boven het ges lagt der
negers praetendeeren'. Maar wat kon de overheid er aan doen? Men stuitte hier op eigendomsrechten
die men moest respecteren. Een commissie werd ingesteld om Ie Oekijken of het vrijkopen van zu lke
mensen uit de collectieve middelen bekostigd kon worden. Maar dit draa lde op niets UIt. Men troostte
zich met de gedachte dat fenotypiscn blanke kleurlingen veelal toch wel gemanum itteerd werden door
fami liebetrekkmgen jNA, RvP 112, notulen 28 februari 1781 en bijlage: Wolbers 1861 430).
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(va<lndrigs, luiten;\nrs en kapiteins ) steeds mal1nen
van ge mengd bloed geweest, mul<1rten en musti ccn,
m:1ar nu waS dc oudste in rang om de vacante
plaats in te nemen een zwa rte man, Pierer \'(/elbcd:lgt. Een grom a:lnral officieren en onderofficieren
van gemengd bloed tekenden protest aa n. '\'Vii
kUllnen niet penetreeren Ibegrijpenj', sc hreve n zij,
'ons geëgaliseerd te zien met een neger, hoe seer wii
den .1fkolllst dl'rsclve sijn, egtcr heel anders mer
ons gelecgen. want wii wierden van ollse jeugd :1(
a:111, in de chri steljjke geloofs opgebr:1gt en de
educltic die aan een bL:lIlke worden gegccven het
srlve gel1i~r('n wij.' Her WJ.S, betoogden zij verder,
'strijdig tegcll de n:nuur' een zwarte man te stellen
boven een l1lusrice of mulat, die 'uyt blanken bloed
sijn voorrgesproren'. Gouverneur en raden zagen
echter kennelijk geen reden de logica zo ver door
te trekk en en wezen het protest af. 18 Een officier
moest christen en van goed gedrag zijn en kunnen 1. Grafsteen Wil/em Petrus Prins.
lezen en sc hrij ve n. \Xlelbedagt voldeed aan alle Nieuwe Oranje Tuin Paramaribo
(foto auteur)
voorw~\ardtll. Hii wa~ UOvt odit'11 een degelijk man
die als timmcrbaas ee n ruim bestaan had. 19
Drie jaar later kwam men langs cen andere weg
toch tegemoet ;\an de gekrenkte gevoelens van de proresten:.'ndc kleurlingen,
in de hoop zo hun moreel te bevorderen. Men besloOI tor ('en reorganisatie.
Voorr:J:Jn zou de cne compagnie louter uit kleurlingen beSt:1:111, de ander al leen
uit zWJ.rtcn. Picter \Xlelbedagt werd de eerste k:lpirc;n van de nieuwe
'comp:lgnir hurge r nege rs'. Tot 1818 zouden nog vier zwarte mannen hem in
die rang opvolgen. Dat die functie (met de daaraan verbonden rirul:1tuur van
'\'<Ie/edel Manhafrc Hee r') voor degenen die h:1 ;'u bekleedden grote betekenis
kon hebben, blijkt uit de tekst op de grafsteen van ëén van hen, \'(Ijllem Pct rus
Prins (afbeelding' ).

EEN NIEUWE KLEURBARRIÈRE
In 1816 kwam Suriname na twaalf jaar Engels ru sse nbewind opnieuw onder
Nederlandse soeve reiniteit, De bestuursc ultuur was in Nederland in de

18 Vanzelfsprekend IS die logica ook maar betrekkelijk. Op Curaçao eisten de zwarte schutters lil 1740
tijdens de plechtigheden bij de installatie van gouverneur Faesch préséance ten opZichte van de kleurlingell 'De VI ijl: neeg!:!rs sustilleelden dat zij meerder moeSlen geconsidereert zijn als de mulaeten, dat
ZIJ kon111gen van haare rasse hadden en dat die mu laeten dit niet hebben, oock als er geene neegers
waaren zoo zouden geene mlJlaeten zjJn, zij neegers waaren ooek voor do mulaeten op het eyland', zo
gal Faesch hun redenering weer lNA. West-Indische Compagnie 588 fo! 58- 9, zie ook Klooster 1994
294). Daar IS ook geen speld tussen te krijgen I
19 NA, AvP 117, notulen 26 maart 1782 en bijlagen
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Baraafs- Fra nse tij d gerationali seerd en het streven va n het nieuwe regim e was
Suri naamse regelingen hi erm ee in lij n te bre nge n. Ook de schurrerij van
Pa ra maribo zou georganiseerd moeten worden 'op de wijse thans in Holla nd
gebruikelijk'.20 Dat gebeurde maar ten dele. Wel vor mde de schutterij voortaan
éé n, in unifo rm gek leed , kor ps, o nd er een ko lo nel, la ter ee n ma joo r a ls
co mmandant. Van iedereen die in de schutterij was ingeli jfd we rden nu bovendien dezel fde di ensten gevergd; a ll en betro kk en be urteli ngs de hoofdwacht
o p het Kerkpl ein en li epen 's nac hts in de stad hun ro ndes. Maar de segrega ti e o p basis van huid skl eur bl eef ge ha nd haafd. Er wa ren nu dri e bl a nke
co mpa gni eë n, dri e compagni eën van kl eurlin ge n en éé n co mpa gn ie van
zwarren21, ied er evenal s tevoren geleid doo r o ffi cieren uit de eigen gelederen.
Desalniettemin bedreigde de nieuwe o rgani sa rie de sreeds gecultivee rde fa çade
van blanke superioriteit. Immers, oo k a l was de schunerij dan gesegregeerd ,
een offici er va n de zwa rte compagni e wa s fo rmee l roch de superi eur va n de
lage re ran ge n uit de and ere compagnieën . N u d e sc hurrer ij éé n korps
uirm aakte was dat niet geheel zonder prakti sche berekenis. In ambtelijke kring
kl onken da n oo k direct bezwaren o p, zo val t o p te maken uit ee n o pmerk ing
van de uitgezond en a mbtenaa r Ad riaan Fra nço is L31l1ll1ens. Er we rd gezegd
da t ' het benoemen va n negers tor officie ren' ze lfs o pzien baarde 'in and ere
ko lo nie n, a lwaar men o ve r de kl eurlin gen gunstige r de n kt. '22In jun i 18 18
werd naa r het lijkt een aa nl eid ing gevonde n 0 111 hier wat aan te doen. Tijdens
de w~lc hrbe urt va n de zwarte schuHcrs deden zic h en ige in c id enten voo r,
waa rn a de zwa rre burge rcol1lpag ni e o p no n-actief wer d ges teld. Volge ns
La mlll ens was dit ee n onevenredig zwa re maa rrege l, hetgee n her ve rmoeden
beves ti gt d:lt er sprake wa s van ee n voorin ge no men standpllnt. 23 Toen de
COl1'lpilgnic in 1825 weer nieuw leven werd inge bl azen, werd en bl ank en in de
o ffi ciersrange n aangesteld. De hoogste rang die door ee n zwarte man bekl eed
werd was d ie van sergeant-majoor.
De zwa rre burge rs protesteerd en herha .tld e malen rege n d eze inbreuk o p
verwo rven rechten. Wat vooral stak was dar er in dit opz icht zo ' n tastbaar
verschil ge maakt we rd ru ssen hen en de blanken en kl eurl inge n, die immers
we l offi cie ren uit h un eigen ra nge n hadd en. Se rgea nt -m aj oo r Th eod o rus
Sa mu el Vi ge1a nd klaagde in juni 1828 dat hi erdoor '( .. . ) de vr ije negers zig
in publ ieke plaa tse n en bijee nkomsten, en zelfs in particuli ere geze lsc happen
in mindere achring en vertro uwen verva ll en, soms zel fs versmaad en gehoond
bev ind en en beste mpeld met d en naa m va n Gu ides, en ond erges roo ken
[o nec hteJ burge rrroe pen, om dar de bla nken hun ni et mee r ve rtrOuwen om
hun ond er hunn e eige n officieren te laten di enen. ' Dit had hen zeer verbit0 111

20 NA, MvK·1 (M inisterie van Koloniën 1814-1849\ 3579. notulen Hot van Politie Suriname 6 mei 1816
21 Na de reorganisatie van 1836 werden die getallen respectieve lijk twee, twee en één
22 NA, Collectie Lammens 9, 'Vrijmoedlge aanmerkingen over hetgeen in de kolome Sur'lname IS VQorge·
... allen (... tol. Î 4. Het woord ·kleurlingen'is hier schijnbaar gebruikt In de zin van niet-blanken.
23 Ibid. Ic,l 58.
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rerd. Enkele voorma lige officieren van de lW::lrte compagnie ludden kon
te vo ren hcrzclfde signaal afgegeven tijdens ee n persoonlijke audiënrie bij
commissMis-genera:l IJohanlles van den Bosch. 24
Van den Bosc h was ei nd 1827 naar de \X/est-Indische koloni ën gesr uurd om
voorstel len re omwikkelen voor verbetering van her besruur. Eén van de hem
opgcdr:lgcil a:ln(l:lchtspunten was her ve rbete ren V:lll 'de zedelijke gesteldheid der bewoners VJ n alle kleuren' (De Ga:ly FortmaIl 19_, 0: 248 ). Zijn missie
hrachr hem tor de conclusie d,H de kunstmarig in srand geho ud en socÎ;de
,lfsrand tu sse n vrije burgers V::I1l verschillende huidskl eur hierhij ee n groot
struikelblok vormde. Inzake de onderluvige kwesrie g'lf hij enerzijds blijk
va n begrip voor Je handelwijze V:lll de koloniale overheid, anderzijds \vees
hij ook op het kwalijke er van: 'Zoolang her vooroordeel ten aanzien der
onderscheidene kleuren nier geheel is weggenomen, za l het allesi nts Illoeyclijk
zijn vrije negers tor officiers te verheffen, da:\r ze :lIs dan in de gelegenheid
zijn om dikwerf blanken te commandere, en in her gehed gee ne ofnrieren uit
hun midden te Ix'noemen, legt eene minachting :lan den d:lg, di e in zich zeIveIl
niet billijk is, t il welligt in oogenblikken van geva:lr nadeelig zijn kan. '25 Hoe
dit dilemma opgelost moest worden, lier hij ec hrer over ;lan de wijsheid van
de Surin:lamse autori teiten.

KLEURPOlITIEK ONOER ORUK
In her op 24 iuli I ~h8, kon voor zijn venrek uit Suriname uitgevaardigde
nieuwe regcringsreglemenr, had Van den Bosc h wel een :llgclllenc :l:lllwijzing
gegeven voor de manier wa:lrop de overheid met her kl eurondersc heid 0111
diende re g;l:lI1. Vastgelegd werd d~lt ;lall 'alle vrije lieden, burge rs der kolonie,
0111 hef evell va n welke godsdie nsr of kleur' dezelfde rechten toekwamen en
her besruur werd a:.1Jlgespoord om voor te gaan in de strijd regen 'de dien aang:unde nog besta;lnde vooroordeelen. ' Het regl ement V;ln 3 december
1831. dar de door Van den Bosch vervaardigde rekst kW;l111 te verV:lngen was
w;tt dir betreft nog explicieter: 'Geene godsdienst of kleur za l (... ) den vrijen
burger van het bekleeden van eenig ambr of bediening kunnen uitsluiten'
(Gouvernemenrshladen 18 56: 69,1 7°) .
Her was onvermijdelij k dar ook de orga nisatie va n de sc hutterij bngs deze
meetl::H gelegd zou worden. Eind J835 werd een nieuw reglellltnt ontworpen.
In de woorde n van éé n van de architecten erva n, majoo r-colllmandanr mr.
Picte r Fiers Smedi ng, was nu 'de vereeniging der cOllleur tot grondslag
genomen'.26 Het was een halve waarheid op zijn hoogst. Allee n blanken en
24 NA. GGWIB (Gouvernement-Gene raa l der West-Indische BeZIttingen) 118. adres IS. Vigeland 9 Juni
1828 Met gUIdes ZIJ ll bedoeld de zwarte jberoepsl soldaten. rechtstreekse opvolgers van het Korps
Vrije Negeis (de redimusu) uit het laatste kwart van de achttrende eeuw
25 NA, MvK-13268, Van den Bosch aan gouvemeur~generaa l Cantzlaar 18 Juli 1828
26 NA. GGWIB 189. exh 13 mei lB36 no. 909. Fiers Smeding aan gouverneur·generaal Van Heeckeren
maart 1836 In een eerdere fase had de ontwerpcommissie blijk gegeven veel problemen te ver.vachten
als aan het prlOelpe uitvoering gegeven moest worden 'Hoe gaarne WIJ ook aUe verschil tussehen de
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kle url ingen zoude n in beperkte mate geïnregreerd worden.
Volgens het plan zou de schutterij uÎt vier compagnieën bestaan. De zwarte
hurgers ware n nog steeds afgezonderd, in de vierd e co mpagnie. Bij de indeling va n de andere drie com pagnieën we rd echte r ee n ander cr iteriu m dan
hllid~k le ur gt::bruikr. De eerste co mpagnie zou bestaan uit gehu wden, weduwnaars en die ongehuwden die uit een wenig hu we lijk geboren dan wel later
gewe ttigd waren. De twee andere compagnieën werden sa mengesteld uit o ngehuwden die niet wettig ge boren of later gewettigd waren. In de praktijk betekende dit dat vrijwel alleen in de eerste co mpagni e menging plaats zo u hebben
gevo nden, va n blanken en wettige, gewettigde of ge huwde kleurlingen, Het
plan stu itte in de sa menlevi ng ec hter op zoveel weersta nd , o nd er mee r omdat
het ervare n we rd als ee n stigmatisering van o nwettig gebore nen, dat het nooit

in de praktijk gebracht werd. Bij de wet van 13 mei 1836 werd bepaald dat
de sc hu tteri j uit vijf co mpagnieën zou bestaan, ingedeeld ' op de aloude Koloni:lle wijze', dar wil zeggen op basis van huidskleurcategorie (Wolbers [86I:

678-80; lenders 1996: ' 70).
Beide rege lingen moesten hoe dan ook de agita ti e va n de zwa rte burgers
wekken. Zowel in de oorspronkelijke a ls de uiteindelijk e va riant was vastgelegd dat de officiersra ngen voor hen ges loten bleven. De offic ieren van hun
co mpagnie zoud en gerekrmeerd blijven uit de blanke burgerij. Met vol harding we ndden respectievelijk 42, 56 en 30 van hen zich in drie achtereenvolgende rekesten tor het gouvernement om hierin veranderi ng te krijgen, maa r
tevergeefs. De eerder genoemde majoor-colllm andant was een o nverbiddelijk
tegenstan der van inwilliging van hun wens en het gouvernement schaard e
zich achter zijn mening.
Er was volgens Fiers Smeding onder de zwarte leden van de sc hutteri j ni emand
die het voor een burgerofficier noodzake li jke maatschappelijk aa nzi en genoot.
Slech ts een enk elin g behoorde tot de bezittende klasse en onderwijs hadd en
zij niet genoten, zoda t '( ... ) er zeer weinige slechts onder hun zij n, die kunnen
lezen en sc hrij ven. ' Daarom was het l11et hen een heel an der geva l dan mer de
kleur lingen, die wel officieren uit eige n gelederen hadden. Velen va n la atstge noe mden, schreef d e co mmandant, '( .. . ) genoten va n hun vade rs (van
meeste blanke personen) ee n behoorli jke opvoeding, veele ge noten d ie ze lfs
in Europa, een aanta l hunner zijn in de sa menleving zeer gezien, ee nige hunner
bekleedden ze lfs eer en andere ambten en vee le hunner bezitten aJnzienlijke
goederen - met de vrij e negers is dir het geval nier.' W:lt niet was kon nog
komen, maar nu misten zij nog de voo r officie ren noodzakel ijk e kwalificaties. Aldus Fiers Smeding,21
Dit klinkt wellicht redelijk, maar her betoog is hij nade re beschouwing ni et

el

kleur zouden wenschen weg te nemen, zoo gelooven wij naglans, dat dit met geweld In de schutterij te
Willen doordrijven, aan veelvuldige onaangenaamheden aanleiding lOude geven' (NA. GGWIB 1E2, exh.
13 november 1835 no. 1855, missive Fiers smeding c.s./.
21 NA. GG'NIB 191 , eKh. 12 Juli 1836 no. 1281, fiers Smeding aan Van Heeckeren, 11 juli 1836
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-2. Handtekeningen onder het rekest van 30 zwarte burgers de dato. 5 september
18361Nationaal Archief, Gouvernement Generaal der West-Indische Bezittingen
inv. no. 193, exh. 24 september 1836 no. 16901.

zo consistenr als her op het eerste gezicht lijkt. Fiers Smed ing noemde in zijn
cOlllmcnwrcn zdf cen 33ntal namen van mensen die ni et aan zijn generaliserende schets voldeden: zoals Thomas Godlieb Smirh (de voornaamste leider
va n het protest) t n Jacques Anthony Ja co tt. beiden zonen van welgestelde
ouders, of de sc rgc::lnt-majoor Jan Gaspard Weyne die een degelijke positie
op een pbnrerskalltoor had. 28 De ondertekening van één van de rekesten kan

hovendien als bewiis dienen dar zijn opmerking over her :1I1Jlfaberisme onder
de zwarte sc hutters dubieus is (zie afbeelding 2). Als het actuele ontwikkelingsniveau we rk elijk het struikelblok was, dringt zich natuurlijk ook de vr;:Jag
op waa rom het sc hurterijreglement van 18J6 geen enkele ruimte liet voor
toekomstige zwarte kandidaten die wel aa n de eisen zouden vo ldoen, maa r
vastlegde dat de vijfde burgercompagnie 'steeds door Blanke Officieren Izoul
worden gekollll1lJl1decrd' (Gouvernementsbladen L8S6: 20 4)'
De crux was dJn oo k een andere, zoa ls blijkt uit een p:1 ssage waarin Fiers
Smeding uitlegde waJrom inwilliging van de wens van de zwarte burgers
volgens hem vooral ook gevaarlijk was. Het was het oude liedje, al vroeg de

28 Ibid. " Smlth was de Veder van de latere zwarte volksleider en krantenuitgever Th , J. F. Valois Smith
(Ten Hove & Hoogbergen & Helstone 2004: 430-1; Van Kempen 2003: 397. 405. 468; Van Lier 1977:
250.253.2621. Wcync MIS van gemengd bloed. zoon van een mulat (mr. Jan Wcyne. zie Vnj 1998: 140)
en een zwarte moeder Hij behoorde dus tot de categorie van wat men ooit noemde karboegers. die
vanaf de oprichting In 1785 bij de zwarte burgercompagnie werden ingedeeld
Jean Jacques Vrij Kleur en Uatu. in wloalmod,m SI/rinlme
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modern e tijd om een nieuw intro. Naruurli jk dienden me nse n in beginsel op
inhoudeli jke kwalirei ten en niet op uiterlijke kenmerken beoordeeld re worden,
maa r gegeve n de maa tsc happelijke anoma lie van de sl,Nemij gold voor Suri name een uitzonderingsroestand. In de woorden van de cOlllmandant: '( .. . )
wij bezitten in de vo lkpla nting, bu iten de zoo groone vrij e geco ul eurde en
vri je zwarte bevolking, ee n stand va n menschen, ik bedoel de sla ven, die mede
door de morele magt der blanken moeten in room ingehouden worden, een
stnnd die tegen natuur/ijk is, door Isic] voo r welker beho ud, zoowel als dat

der volkplanting zelve, alhi er bepalingen regeren, en dikwijls maatregelen
moeten genomen worden, di e in elke andere sra at, waar zoodani ge standen
onbekend zijn niet zouden te duJden zijn .'29 De ' morele magt der blank en',
hun maa tsc happe lijk presrige, kwam in de oge n van Fiers Smeding en vele
anderen op losse sc hroeve n te staan door het roel:tten v:tn zwarte burgers in
verheven posiries als die van bllrgerofficier. Her loutere fei t van hun uiterlijke
gel ijkenis met de slaven, was de reden dat de aspiraties va n de zwa rte schurters gekortwiekt moesten worden.
De enige aanpassing va n het schurterij regleme nt di e min of mee r in de geest
va n de rege rin gs reglemenren was, vo nd plaats in 185°. Wa r de concrete
uit wer kin g erva n in de praktijk is geweest za l ove ri ge ns nog o nd erzoc ht
moeten worden. In augustus l 849 bek laagden 24 onderofficieren va n de derde
en vierd e burgercom pagnie (bestaande uit kleurlin gen) zic h bij de majoo rco mmandant over het feit dat recentelijk drie perso nen uit de eerste twee
co mpagnieën (bestaande uit blan ken en da arm ee gelijkgestelde kleurlingen 30 )
tor officier in hun compagn ieë n benoemd waren. De toon ze tting \'a/1 hun
gesc hrift was overigens heel genuanceerd. Indien, schreven zij, '(.. . ) men zo ude
willen beweren, dat de geest des tijds alle ond ersc heid van kl eur, vooral in de
dienst, behoort af te were n (... )' en men 111et deze benoemingen '( ... ) de \'ooroordeelen den bodem zoude hebben wi llen inslaa n', dan zo uden ook onderofficieren uit de derde en vierde tot officier in de ee rste en tweede compagnieën benoemd moeten zi jn . Dat was nier gebe urd. Zola ng bove ndien het
reglement van 1836 nog van kracht was en de compagnieën dus op basis va n
hui dsk leur ingedeeld ware n, konden zjj het niet anders dan als grievend
ervaren wan neer mensen va ll buiten de eigen gelede ren in de derde en vierde
compagnie tot officier benoemd werde n.31 Uiteindeli jk namen zij genoegen
met de ve rze kering van de majoor dat 'eene goede bedoeling' bij het aanstellen
va Jl officieren voorop stond. Dat suggereert dat hen is meegedee ld dat de

29 NA, GGWIB 194, exh. 18 oktober 1836 no. 1823, Fiers Smeding aan Van Heeckeren 7 oktober 1836.
JO De eerste van de drie gewraakte benoemingen betrof François Philemon Bouguenon (1814-1896). die
strikt genomen een kleurling was. 8ouguenon, later een vermogend administrateu r en ook enige lijd lid
van de Koloniale Raad, was wat men in vroegere lijden een cast/ce noemde; sinds 1781 zoals we zagen
reden om in de blanke burgercompagn ie ingedeeld te worden Hij was trouwens ook nog ui! een wettig
huwelijk geboren
31 NA, MvK-II(Mimslerie van Koloniën 1850-1900) 5816, verb 3 Januari 1850 no. l/A Geheim: JA Maij
cs. aan de majoor-commandant der schutterij van Paramaribo, 15 augustus 1849
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strekking van hct beleid was om huidskleur niet bngcr een factor tc laten zijn
bij her opvullen van welke offîciersplaats (bn ook.
D~H was blijkbaar ook dc lijn die de toenmalige gouvcrneur, Renier Fredrik
baron van Ibders, volge n wilde. Hij besc houwde het reglement van 1831.,
inclusief het daarin v'lS rge!egde non -discriminariebcginsel als eell grondwet.
Her feit dat volgens het sc hutterijreglemcnt van 1836 iemands huidskleur
hepcl<lldc in welke compagnie hij werd ingedeeld, kon hij daarom niet anders
zÎen dJIl <lIs 'eene four in de wetgeeving, welke behoorde te worden te nier
gedaan, ofwcl als onge(ban te worde n aangemerkt'.32 Na ruggespr::l~lk met
het ministerie v<ln koloniën werd besloten de besta<lnde regelingen omtrent
de organisatie van de sch utterij en de benocming van officieren in te trekken.
Voortaan kon de org~lIlisatie door de gouverneur ge regeld worden, ZOd::Hlig
als hij in de heersende omstandigheden raadza'll11 ;lchrre. Bij het opvu llen v<ln
vacatures voor officierspbatsen gold als enige, 'kleurloos', richtsnoer dat in
aanmerking kwamen '( ... l de mees t geschikte personen uit den gegoeden
Burgerstand ' (Gouvernemcntsbladen 185 6: 1.89-90).

EPilOOG
Terecht lu meren Ulbe Bosl11a en Rcmco Rabell er in hun studie naar de oude
s3menlevingen V:.lll Nederlands Oost-Azië op dm we ons nier moeten laten
misleiden door de neiging van de koloniale overheden 0111 de bevolking vaJ1
hun gebieden in hokjes in te del en. In de maatsc happelijke werkelijkheid
\V<lren de sc heid slijnen v;lak niet zo duidelijk of liepen zij heel anders
(Bosm3 & Raben 20°3 :1 0- 13,30-36) . Dat geldt ook voor vroegnlodern
Suriname.
De organisati e van de sc hutterij van Pararn.1riho leve rt missc hien wel het
meest uitgesp roken voorbeeld op v~111 het pogen vall de kolonialc overheid
om ee n op 11lIidsklcurverschilien gebaseerde st3tushiërarchie te handhaven.
Dar dit beleid juist in dir geval zo consequent was, heeft te tllJken met her bij
uitstek openbare karakter van de sc hutterij. Ondertussen wafen cr echter in
de privé-sfeer legio dwarsve rbindingen tussen mensen uit verschillende huidskl eurcategorieë n. Er bestonden vriendschappen, gezins- en Familiebanden (zie
ook Hocfre & Vrij 1.00 4: 153-156 ). Een enkel zinnebeeld. In 1820 plaatste
Theodorus Petrus K:1 ersenhou[ sa men met drie van zijn neve n in de Sllrillaamsche Courant een kennisgeving V;1I1 het overliiden van hun 'waa rde en zeer
gel iefde oud Oom', de gewezen kapitein van de 'compagnie burger negers '
Willeln Petrus Prins. Laatstgenoemde WJS, het is reeds gezegd, zwart. Zijn
achterneven, kleinkinderen van zijn halfzuster) W<1fen castÎcell) die dan ook
in de blanke burgercompagnieën dienst deden. 33 Het ran gs telsel op basis V<lJ1

32 Ibid: gouverneur Van Raders aan de minister van kolon iën. 24 september 1849: MvK·lIl1, verb. 8 mei
1850 no. 8/94
33 Kon inklijke Bibliotheek Oen Haag, krantencollectie op microfilm, Sunnaamsche Courant 27 september
1820
Jean JacQues Vr ij Kleur an status in vroegmodern Suriname
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huidskleur werd in de praktijk bovendien al snel doorkruist doordat met name
kleurlingen in de maatschappij in toenemende mate functies innamen, waarin
zij de gelijken of de meerderen van blanken waren (zie Vrij 1998). Ook waren
er altijd vrije zwarten die menig blanke qua welstand naar de kroon sraken.
In de face-ta-face society die Suriname was, kregen zwarten en kleurlingen,
vrijen zowel a ls slaven, voorts geregeld inkijkjes achter de façade van blanke
verhevenheid. M enig blanke 'viel uit zijn rol' (om Goffmans metafoor van de
'th eatrica l performance' op de Surinaamse socia le verhoudingen toe te passen)
en gedroeg zich ook in het openbaar op een wijze die de maskerade volledig

bedierf,
Toch moet denk ik het effect van een kleurpolitiek zoals de hier besprokene
niet gebagatelliseerd worden. De sch urter ij speelde een rol in de same nl ev ing
van Paramaribo totdat zij met ingang van 1 januari 1926 rustend verklaard
werd (tij dens de Tweede Wereldoorlog werd ha ar opnieuw leven in geblazen,
maar dat was in ee n heel andere context). Wel behoorde de nachtwacht al
vanaf I oktober 1892 tot het verleden en was haar betekenis sinds de Emancipatie drastisch verminderd door de uitbreiding van het politiekorps. De
organisatie van de schutterij in de latere periode moet nog nad er onderzocht
worden, maar een opmerking in de Encyclopaedie van Nederlandsch WestIndië (1914-' 17: 427) over het fnuikend effecr van 'de afscheiding van
blanken, kleurlingen en negers in verschillende compagn ieën' wekt bij mij de
gedachte dat de segregatie wellicht langer bestaan heeft dJn men verwachten
zo u. Dat het effect hiervan negatief was en het kleurbewustzijn in de Suri naamse samen levi ng bevo rd erd heeft, sc hijnt wel zeker. In de latere periode
voerden de autoriteiten vaak aan dat zij het kleuronderscheid wel los wilden
laten, maar dat de in de sa menl ev in g bestaande vooroo rdel en dit ondoenlijk
maakten. Voorzover het hi er niet ging om een projectie van hun eigen geconrrol eerde pose, was dit vooroordeel de vrucht van decennia van overheidsbeleid. Dit beleid kon ni et anders dan bijdragen aan het grere misverstand, dar
namelijk uiterlijk e in plaats van innerlijke hoedanigheden de waarde en de
status van mensen bepalen, waardoor zij (in de bekende woorden van Martin
LUfh er King) beoordeeld werden, niet naar 'rhe content of their character',
maar naar 'the color of their ski n'.
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Renate Ammerlaan

'Want al was zijn huid ook zwart,
Teêrgevoelig was zijn hart'!

Beeldvorming over zwarten en slavernij
in kinderboeken, 1807-1863

Dl
I

e Afrikaansche volken, welke Heidenen, Mahomed:men, of vcrb~s
rerd e Christenen zijn, staan vrii algemeen op den bagsrcll trap der
beschaving, en velen mag men regt wilden noemen, V<lll wrlke

sommigen Illcnschenerers zijn. Hier spreekt dus vanzelf, dat, van hunne
geschiedenis, voor zoo verre er nog iers van bekend is, nict veel merkwaardigs voor leerlingen re zeggen valt; wij zullen V<1 11 de voornaJll1stc volken dus
dan ook weinig meer, dan de namen opgeven.' Zo meende Hendrik \'(/ester
toen hij in 184 1 zijn Kort ouerzigt /lal1 de 1I00m(/{/lIIste oude ell latere volke11

of lallden UI) den aardhol: eell schoolboek voor de hoogste klasse schreef
(\Vesttr L841 : J 52). Het schoolboek moest de leerlingen laten kennismaken
met de 'mcnsengesbchten van~f Ad~m en EV;l'. M ~:l;lr ~an de Afrika;lllse bevolking besteedde hij niet veel ~;llld~cht, die waren het niet waard 0111 beschreven
te worden. Toch wil hij niet nabten te noelncn d~t de 'Christen zendelingen
lIit Europ~ ook onder dit volk aanvankelijk met goed gevolg het Evangelie
Ihebbenl verkondigd' en 'ruwe menschen rot ee ne beschaafde levenswijze
geb ragt' (Wester l841: '53 )'

\Vester was in zijn denkbeelden geen uitzondering. Dat is een V;1n de conclusies uit een onderzQt'k dat ik verrichtte voor mijn docroraalscriprie Geschiedenis. Voor dit onderzoek werden 23 kinderboeken uit de periode 1807-l863
geanalyseerd op hun beeldvorming over zwanen en slavernij. In de imagologie vall de zwarte mens was het negentiende-ee uwse kinderboek altijd slechts
summier aal1 de orde gekomen. Dat is een gemis, W;lnt kinderboeken weerspiegelen een bepaalde realiteit, namelijk hoe de Europese en later ook de
Noord-Amcrika;lnse mens van oudsher tegenover zijn zwarte medemens wilde
st;l3n. 2 Of zO;lls Bbkely meent: 'Children's books we re an especially important IllC,1I1S of transmitting certai n images of bl"lCks ra a mé1SS audiencc'
(Blakely 1993= [89). Bovendien hadden kinderboeken in de negentiende eelTW
veelal eell educJtief doel ell speelden ze een belangrijke rol bij het aanleren
van waarden en normen (Buijnsters & Buijnsters 200 1: 21). Het onderzoek

1 Citaat uit Lettergeschenk aan de Jeugd, J. Scheffelaar Klots-Roorda van Eysinga 1851 : 39.
2 In Van Kempen 1999 en 2002 is een aantal negentiende-eeuwse teksten aan de orde gesteld. In 11aar
studie Zwarte mensen In kinderboeken (19801 legde Roline Redmond vooral de nadruk op kinderboeken
Uit de twintigste eeuw.
Renale Ammerlaan 'Want ol was zijn huid ook zwart, Te êrgevo etig was zijn hart"
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dat aa n dit arti kel ten grond slag ligt, pro beert di e leemre in her imago logisch
onderzoe k te vull en. De vraag di e ce ntraal staat is hoe de beeldvorming over
zwarten in negentiend e-eeuwse kinderboeken ges talre kreeg, en of her toenmalige debat rond de afschaffing van de slavernij daa rbij een rol beeft gespeeld.

TEKSTBRONNEN
Bij de rijdsafbakenin g voo r dir ond erzoek is ge kozen voo r de perio de
18°7-1863. r863 spreekt voor zich: her jaa r va n de afsc ha ffin g va n de
slave rn ij. 1807 is min o f meer willekeurig ge kozen om een prakri sche reden:
ee n grorer rijdsbes tek zo u ee n re groot aa ntal bron nen op leve ren voo r een
afstud ee rsc ri ptie.
De versc hillende ve rh alen di e werden geana lyseerd speelden zich voornamelij k af in Afrik a, Amerika, de Oosr en de Wes t (Suriname). Naasr het hierboven geciteerde schoolboek Kort overzigt va n H. \'«ester (18 4 ] ) en een reisbeschrijving, zoa ls Lotgevallen van eellell reiziger il1 Afrika va n P. Blanchard
(1 828), zijn voo ral ficti onele verh alen onderzocht. Dit art ikel bi edt ni er de
ruimte om alle bronn en te bespre ken, maa r aa n de hand va n enk ele voo rbeelden za l gepro bee rd worden een beeld va n het bronn enm ateri aa l te geven.
Ik licht er hier enkele uit.
De dankbare Hendrik Berk va n H.C. Meijer (1826) verh aalt over de blanke
Hendrik di e als opzichter op een plantage in Bata via werkt. Hendrik heeft
veel moeite met het sla ve rnij stelsel, en dan met name mer de handel en de
mishandeling. Doo rd at hij zijn slaven goed behandelt, blij ven ze hem tro uw.
Her boek lijkt op te roepen tot een goede behand eling va n de slaven , niet rot
afschaffing va n de slave rnij.
Edl/ard en TOIlY van M. Thi eme (18)0) speelt zich in Nederl and af. Edu ard
wordt opeens geconfrontee rd met ee n zwarte knec ht bij de buren, ee n moo r
zoa ls zijn moeder zegt. Deze moo r werkt als bediend e. Ti jdens bezoek jes di e
Edu ard aan de buren brengt, worden hem verhalen ve rteld ove r de 'Toestand
der Negersla ven in de West-Indische Koffij - en suikerplamaa d jen' (Th ieme
J8)0 : lO) .

/

Speelr in Thi eme's ve rh aa l een bl ank e ee n belangrijke ro l, in her anonie m
ve rsc henen Conga's avonturen, toen hij zijHen meester zocht (1 842 ) heeft de
slaa f Co ngo de hoofdro l. Hij is in di enst bij de heer Stewart en is daa r
tevreden. Hij is zelfs zo tev reden dat hij op zoe k gaa t na ar zijn meester
wa nneer hij deze tijdens een storm op zee uit het oog verliest. Het christendom
speelt in deze vertelling een ond ergesc hikte rol.
Dat is ni et het geval in een zendingsgesc hiedenis bij uitstek, Uit verre fandefl
en van nabij va n Elise (18 50) (Van Kempen 2002: 6 5). Een zendeling bezoekt
ee n dorp in Suriname waar hij de bewoners rot het christendom probee rt te
brengen. De jonge Maziza is éé n va n de we inige dorpelingen di e al christen
is. Hi j moet echter vluchten o mdat zi jn va der zijn bekerin g ni et accepteert.
Her kernverhaa l van Een kijkje in de hut van Oom Tom van H. Beecher-Srowe
(J 853) za l bi j meni gee n bekend zijn. In deze uitgave werd doo r de bewerker,
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A.G. Bruinses, een zcke re rall(e Marie opgevoerd,
di l' haar neefjes en nichr jes de wed e rwa~1rd ig h ed en
ve rrelt va n oom Tom, de rrouwe nege rsla'lf. In \).1ar
voorwoor d ror het vcr haa\ p\eir Bcccher Srowe
voo r dl' ~\ h, ha ff În ~ va n de sla vcrn ll. Dar IS
bijzonder, omdar nier veel kinderboeken dit doen.
111 Marie en Pal/lint! van P.J. Andriessell ( 1856 )
bij voor beeld wordr wel dc sc handelijkheid van her
sbve rnijstclsel :1:111 de k~lak gesteld, mJar daar blijft
het bij. Het ver haal speelt zich af in Suriname W;l:U
d e ouders V:111 Marje en Pauline ee n pbnrage
bezinen. De meisjes zijn elkaars tegenpolen als her
gaar om dc omgang met de sla ve n, l1la ~1r geen van
heide sp reekt zich expliciet uit voor her afschaffen
va n de slavern ij (Van Kempen 1999: 116-119 ).
De plmfter Bnmel eu ::.i;ue sltweu Aso eH Nl'UO
( 1858 ) van C. H . Schetsberg nee mt ons ook mee
Uit C.H. Schetsbergs, De planter Brunaar het slavcnlC\l cn op ee n pbnrage in de \Vesr. nei en zijne slaven Asa en Neno 118581.
Laar dl' auteur van Mûrie eu Pal/liue in her midden
of dc slavernij afgeschafr moer worden of nier, de lO chrijvcr V.lIl Dl' plaHter
Bnmel b duiddijk: aan her slavernijsrclsel moer ecn einde komen. Dat niet
iedereen in die rijd daarvan overtuigd was blijkt Uit hct fcit tbr \VO. von
H orn in I I')h3 in zijn bock De MIlInt zijn hooidpcr~oon laar zeggen 'tbt de
zwarte door God bestemd was. 0111 het lastdier v:ln den hevoorregrl'll hbnkl'
re zijn ' (Vo n H o rn I Rh3: 5 [ ),

BEElDVORMING
In versch illende ond erzoeken die handelen over de afsch~lffing V:111 de sbvernij
is beweerd dat 1853, her jaar va n de versc hijning "nn Ikccher-Srowc's Dl'
negerhut !lau OUIII Tum in Nede rbn d, cell ommckeer teweeg brnchr in her
denkcn o"er ~ la vern ii (Siwpe rs:1d 19 79: 53; \X/naldijk 1959: 7- ). Siwpers:1d
meent da r voor:11 na 1 X53 de Tweede Kamer en de puhlil'h' opinie 7ich stl'l'ds
nadrukkel ijke r gaan inbren mer de slave rn ij kwestie (Siwpersad 197 9: XV IIIX IX). GO llles hevesrigt dir idee: de Nederbndsl' regering stelde ee n stnarscomm issie lil dil: dl' sb vc nem:1 llciparie moesr onde rzoeken (Gomes !.oo3 : ;6).
In dir :l rtikel zal de scheidslij n ech ter niet bij 1853 liggen maar bij 185 0 .1 11
dar jaar verscheen namelijk in het tijdschrift voor dl' jcugd Tim()theu s her
ve rh:1 al 'De zwarte ziel en de blanke huid' va n dl' hand van c. 1-I. Schersherg,
waarin opgeroepen werd rot de ;lfsch:lffing va n dl' slavernij , l'e n ver ha al d~H
achr j:lar larer als afzonderlijke boekuitg3ve ZOl! versc hijn cil ;lls Dl' ,)Ialftcr
B/ïluel eu ziillc slauelf ASd elf Nel/o 3 (zie afbeelding I ).
Met dank aan J Helsloot die miJ wees op het bestaan van de tildschrl ftbqdrage Het boek word! geana·
Iyseerd 111 Van Kempen 2002 67-69
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De ana lyses van de tekstbronnen tussen I R07 en J 863 laren een omwikkeling zien in de vermenselijking van de neger, eell omwikkeling die ovcreenkonn met de a lgemene beeldonrwikkeling in die tijd. Volgens Bert Paasman
verloopt die ontwikkeling van wilde Afrikaan naar geminac hte negerslaa f.
Deze negerslaaf wordt beschreven a ls o nbesc haafd, heidens, diefJchrig, zedeloos, lu i en dom. \'(!anneer de roep 0111 vrijheid, ge li jkheid en broederschap
groeit, vennenselijkt het negerbeeld. De als slecht waargenomen eigenschappen
worden ni et omkend, maar verklaard als een gevolg van het systeem van de
slavernij (paasman 1987: ' 07).
Deze groei naar een steeds menselijker beeld, wordt zichtba:l[ in verschillende
nspecren vnn de beeldvorming over de zwarten. Aan de hand van de fysieke
kenmerken, de sociale beschrijvingen, de functie van de zwarte in de onde rzochte boeken en de houding van de zwarte en de blanke znl ik proberen deze
groei duidelijk te maken.

'ZOO ZWART ALS ROET'
Vóór 1850 zijn uiterlijke beschrijvingen van zwarte protagonisten uiterst
summier. Allee n over de meest in het oog lopende verschillen, zoa ls de huidskleur en het ha ar, worden opmerkingen gema:lkt. De typeringen lopen uireen
van 'gitzwarte aa ngezigten en handen' (\ViIlemscn 182.9: 12.9) tot 'een weinig
bruin van gebatskleur'(Thieme 183 0 : 7). Andere voorkomende omschrij vingen zijn 'zwart fluweelachtig vel', een 'glimmend vel' (Willemsen 1829:
[0, "[ 30), en 'zoo zwart als roet' (Razoux L848 : verhaal 2). Dat de huidskleur
zo vaak genoemd wordt, is niet zo verwonderli jk. Het is het meest in het oog
sprin ge nd e verschil, dat fascinatie, verwondering, maar soms ook afkeer lijkt
op te roepen bij de blanke auteurs. Na 1850 blijft de huidskleur veel genoemd
worden. Tante Chloé, de vrouw van oom Tom 'heeft een rond, zwart, glad
geb.1t, zood at men in de ve rzoeking zou komen om te denken, dat het even
als een van hare theebeschuiten met eiwit oversrreken was' (Beecher-Srowe
1853: 15l). In een enkel geval wordt deze besc hrijving uirgebreid l11er een
opmerking over de ogen en de tanden of het haar. AraheIla, de sbvin van
M;uie en Pau line uit her gelijknamige hoek , heefr 've rwilderd hoofdhaar. dat
cr zoo borstelig en woest uitzag' (Andriessen J 856: 41 /42 ).

De afbeeldingen bij de verschillende teksten loten eenzelfde beeld zien. In de
meesre bronnen die in Afrika spelen worden de zwarten identiek afgebee ld:
een lendendoek, of een lakenrokje rond de heupen, een ontbloor bovenlijf en
blore voeten. De slaven buiten Afrika zijn nog wel sc haars gek leed, maar
dragen dan bijvoorbeeld een kniebroek. In so mmige geva ll en dragen ze ook
bovenkleding, maar in geen geval schoeisel. De blanken daarentegen zien er
chiq ue uit. Ze gaan gekleed in lange broeken of driekwart broeken met lan ge
kou se n. Meestal dragen ze een sl ipj as, een gi lerj e, een blouse en een srrikdas.
Ze dragen a lri jd sc hoenen, en vaak een hoed. Her cuntra st mer de zwarten
wordr op deze manier exrra benadrukt. De kleding lijkr gebruikt te worden
a ls trkell van beschaving, maar ook om de m:lcht en de meerderwaardigheid
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van de hbnke el1 de minderwa:ud ighe id van de zw arte te bevestigen. De
Afr ikaa n wo rd t als wilde gezien en de ve rschijning va n de wil de wordt vooral
bepaa ld door ge brek of afwezigheid: geen of weinig kl eding, gee n arrribute n
el1 gee n beschaving (Nederveen Pie rerse ' 990: 35). O pvallen d is dat in d e

teksten waarin geple it wordt voor de afsc haffi ng va n de sb vernij - zoa ls in
her boek van Beeche r-S rowe - de zwa rten minder SCh;:lJ.rS gekleed gaan. De
slaaf Ncno in het ve rh aal van Sc hersbe rg gaa t aJ.1l hel eind va ll het ve rha a l
zel fs geheel ge kleed met sc hoenen en al. Dit geeft her vo lwaardiger worden
van de nege r aan. Hij wordt steeds, vo lge ns de blanke maatsrnven, steeds
meer mens.

TROUW, ARM EN ONGELUKKIG
Deze o ntwikk el in g richting vermense lijking is ook zichthaar in de soc iale
hcsc hri jvingc n van de zwarten in de kinderboeken. In de bronn en va n vóór
1850 zegev iert het clichématige bee ld van de tro uwe, arme, onge lukkige, war
kinderlijke, gevoel ige neger. De reiziger Vilmard spreekt in het boek LoIgeIlalle" flOU ee/wlI reiziger in Afrika van 'dien arm en kl ein en nege r' (Bla nchard
1828: 1° 4 ). Naast a rm en o ngelu kk ig is de neger o f sbaf ook hijzo nder trouw.
SlaJf Anron uit De dankbare Hendrik Berk verze tte zich ee rst tegen zi jn
gedwonge n gcv~lIlgen schap. Toen hij merkte dar Hen drik hem goed beha ndelde, diend e hii 'lijn mees ter trouwe n eerlijk (Meij er 1826: 9 1). Jacques, de
nege rbediende uir Eduard en Ton)', wordt nota bene door ee n papegaai trouw
genoc md (Th ieme 1830: 12). Ook wordt de neger kind erli jkh eid toegedicht.
Zo wordt er VJI1 Co ngo in Congo's avonturen, toenlJi; zi;nen meester zocht
gezegd, d:H 'zijne vre ugde 1 ... 1 vo lkomen kindera chti g' W:l S, wanneer hij en
zij n vro uw een kind hebben gek regen (A no niem 184 2.: 2). Sallle nhan ge nd met
deze kinderlijkh eid is de tederh eid die iedere neger toegeschreve n wordr. De
reizige r Vilm:lI'd roemt de tederheid van de neger voor zijn kindere n. 'De neger
heeft. ove r het algemeen, vee l teede rheid voor zijne kindere n: deze teede rh eid
is ee n va n de zachtste gevoe lens de r natuur, welke zich eve n levendig in Afrik~l
a ls in Europa doet gevoele n' (Blanchard 18 28: 25 )' Ook de vreugdebeto ning
van de negers wo rdt op ee n infa ntiele wi jze weergegeven. In Vil l/erre landen
i'" 1I00l11abi; zi jn de nege rs ' uitbundig va n vreugdc' W;l nneer een ze ndeling
hun dorp bereikt 'z ij juichten en klapten al spr in!;cnd in de h;lI1den; de een
verd ro ng de n ;lnder o m zijne goederen te dragen, en wie er niets van bekomen
hadde n, hieven ee n lu id geja mm er aan' (Elise 185°: 9)·
De neger wordt ee nzijdig afgebeeld. Dat doet zijn indivi du a lir('it teniet. De
kinderli jkheid en de tederheid geven aa n d3t de blanken vinden dm de ZWJrten
op ee n lagere trap van de beschaving staan . Ze bevinden zich in een primi ti eve r stadium , een kind stadiulll. Volgens her beschavingsmodel van Norbel't
Elias is een kenmerk van beschaving het kunn en he heersen va n de driften.
Hi j s tel t dar hesc having zich in fasen vo lrrekt, w;l ;1fbij de sturing van her
ge d rag de beslissende factor is. H oe ve rd er in de ontw ikk eling, hoe meer

gcsmurd, of beter gezegd beheerst of verfijnder het gedrag is (S pierenburg
Renale Ammer laan 'Wanl al waslijn huid ook rWIf I. Teê'gevoelig WIS rijn ha rt'
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199 8: 14 ). De blanke sc hrij vers va n de hie r besprok en negenti e nde-ee uw ~
ki nd erboek en sc halen de nege rs nog op een la ge re trap in.

GELEIDELIJKE VERMENSElIJKING
Na 185 0 wo rdt het bee ld van de zwa rte meer dive rs en du s mind er o ppervl akkig. Naast de goede eigenschappen wo rden ook de slec hte eigensch appen
van de Afrikaan benadrukt. Da t maa kt hem mense lijker. Hi j is ni et a ll een
slec ht of all een goed. De brute pl antage-e igenaren in d e verh alen benadrukken
negati eve eige nsc happen a ls traagheid en luih eid. Z ij behandel en hun sla ve n
slec ht en zien hen ni et al s mense n, ma a r als d e ge lijk en va n di eren . In Eell
kijkje Î11 de hut van Oom Tom bij voorbee ld noe mt M arie St. Clare, de vro uw
va n de hee r St. C lare de negerslaven 'zelfzuchti g' en 'zoo slec ht, zoo valsc h,
zoo bedri eg lijk en zoo traag!' M aar Eva , de d ochter d es hui zes ziet dit ondersc heid [lisse n de zwa rte slaven en de blanke mensen ni et. Zi i probee rt haa r
moed er het tege nd eel in te laten zien (Beecher-S rowe 1853 : 77, 89) . ln Marie
en Pau/ine is een zelfde tw ees pa lt zichtbaa r. De heer Vred e, de pl a nta geeigenaar in dit boek, roept uit: ' Een menseh! Een nege r ee n mensc h! [ .. . 1 N u
wi lt gij mij wat wij s mak en, vrouw! Luij e bees ten zijn het, and ers ni et, d ie
het brood ni et waard zijn, dat ik hun geef.' (Andri essen 1856: 20) De heer
Vrede vindt dat slaven nauwelijks mensen te noe men zijn. Z ijn dochter Paulin e
is mogelijk nog neerbuige nder: 'Nu ja, een mense h; o mdat h ij zoowat o p ee n
m cnsch gelijkt. Maa r hij is toch maa r een slaa f, en gebo ren o m ons te dienen,
en n ie r om door ons gedi end te word en.' Ma r je, haar zu s ga at hi er tegenin.
Vol ge ns haar zijn slaven net zo goed kind eren va n God en is het ni et hun
sdlll Jd dat ze slaaf zijn (Andriessen 1856: 31).
So ms worden nega tieve karaktertrekken ge bruikt om de roep om betere behande ling van de slaven te benadrukk en. De planter Brunei gee ft daar een goed
voorbee ld va n. De nege r wo rdt lui, leuge nac hti g en wraak gieri g ge noemd.
Vo lge ns Brunei bezit 'dat ras [ .. . J a ll e ondeugden, en zijn e luih eid wo rdt alleen
door huichelarij geëvenaard. Dit zeggende ga f hi j, als o m zijne rede te besluiten,
den nege r ee nen zwee pslag over de schouder.' (Sc hetsberg 1858 : 40). Ma ar
uiteindelijk roept diezelfde Brunei op tot de afschaffing van de sla vernij (Schetsbe rg 18 58: 112 ). Uit deze tw eestrijd komt de nege r na a r voren a ls ee n
' volwa a rdiger ' mens, met goede en slechte eige nschappen. Dit is een voorw aarde voor emancipati e. De neger wordt steeds meer als ge lijke gezien. Dit
id ee past bij de ontwikkelingen in N ederl and gedurend e de jaren vijfti g van
de negenti end e eeuw, toen de Nederland se regering zich eindelijk ha d uitgesproken voor de a fsc haffin g van de slavernij (S iwpersa d 1979 : 273-275) .

CHAM
Ondank s de verm ense lijking va n het bee ld va n slav en is de fun cti e va n de
Z\'varre in de peri ode r807-r863 ni et aan veel vera nderinge n onde rh evig. De
neger fun cti o nee rt voorn a melijk als slaaf. De bl ank e Hendrik Berk heeft op
zi jn pl a ntage ve rsc hei d ene slave n. In her ver haa l spee lt de slaaf Anroll ee n
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prominente rol. Hij wordt sleclu behandeld en is daarom erg opstandig. Hi j
wil zelfs de directcur van de plantage vermoorden, uit wraak om de zware
mish<1ndclingell en vernede ringen die hij moer ondergaan. Hcndrik voorkomt
dir. Onder zijn z<1chte hand wordt Anton een gewillige slaaf. Anton blijft slaaf,
maar accepteert deze positie, omdat hij mensw<1:udig wordt behandeld (Meijer
182.6: 58 e.v.).
Ook in dt~ boeken vanaf de jaren vijftig van de nege nriclldc eeuw is cr veehll
sprake van zwarte slavernij. Oom Tom in Een kijkje in de neger/mlild il 00111
Tom is in dienst van een blanke meester, net als Arabella in Marie e li Paulillc
en Ncno en Asa in De plal/ter B/1/llel. Volgens de blanken in Morie eli Pal/fil/e
is de neger 'ollder het bestuur der Voorzienigheid tor de sbvenha nd el vernederd.' De minderwaardigheid is dus gegeve n door God. Ze staa n niN op
gelijke trap V:ln besc h:w ing met de bbnken. De slaaf is echrer een mens en
daarom moet hij ook als mens behandeld worden. Soms is de zweep wel
nodig, 'maar over het geheel genomen moer men die zoo spaarzaam Illogelijk gehruiken. en liever trachten de arme ZWa rten door vri endelijke behandeling tot hunnen pligt te brengen' (Andriesse n 18 56: 50). Het is dus de plicht
van de zwa rte om de blanke te dienen, een idee dar voortkomr uit de Chamideologie. Volgens die ideologie wordt de verklaring voor de inferieure ZW.:1rte
gevo nden in de bijbel, in de verte lling over de vloek van Charn. De neger
behoort rot het nagesbcht van Cham, of eigenlijk Chams zoon KanaJn, die
door Noach tor eeuwige knechtschap gedoemd ZOl! zijn. Cham werd via zij n
nakomelingen gesrraft, omdat hij Noach besporre toen deze zich tijdens dron ken sc hap ontbloor had (Blakely 1993: 282 ). 'Vervloekt zij Kanaän, knecht
vall zijn broers za l Kan:li'Ïn zijn, de minste van alle knechten' (Gen. 9:25) staa t
cr in de bijbel re lezen. Deze zogena~ll11d e Cham-ideologie is misschien wel de
meest gebruikte verd edigingsgrond van discriminatie en uitbuiting geworden,
omdat hieruit behalve de rechtvaardiging van de shwernij van de ZW<lrten,
ook de blanke. en in her bijzonder de Europese suprematie van afgeleid kan
word cn (paasman 198 7: 100).
De lezerrjcs van de negentiende-eeuwse kinderboeken kregen een beeld voorgespiegeld van de minderwaardige zwarte slaaf ten opzichte van de meerwaardige blanke meester. Uit de boeken spreekt her idee dat slavernij geoorloofd is, mits de slaven goed behandeld worden. Dir idee was bijvoorbeeld
onder de Réveilmensen ga ngbaar. De Réveilbeweging was een fundamentalistisc he opwckkingsbewegillg binnen her Nederlandse protestantisme. Deze
heweging heeft een srempel gedrukt op de Nederlandse sa lllenieving, zowel
kerkelijk-god sdienstig, politjck, maatschappelijk als onderwijsklllldig. In hun
oge n was slavernij toelaatbaar, als de slavenhouder zich maar christelijk
gedroeg (Rich"rd ' 9891.
In Jlle besrudee rd e bronnen krijgt slecllfs één slaaf zijn vrijheid, Neno in De
plal/ter Br/mel. Opvallend is dar hij, ondanks zijn vrijheid, zijn meester blijft
dienen (Sc hetsberg 185R: 112).
Dar de zwar te ondanks de vermenselijking roch minderwaardig bleef voor de
Renale Ammellaan 'Want al was lijn huid ook lWUt. T" lgewoelig wn lijn hul'
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blanke, blijkt uit her feit dar er voor de gedachtewereld van de nege r nauwelijk s aandacht was. De indiv iduele Afrikaan lijkt nicr inreressanr voor de
blanke. Sociale relaties worden in de bronnen ni ct van uit de zwarte personages gesc hreven, maar va nuit de blanke. Over de familie- en vri cildsc hapsrchnies van de neger en slaaf wordt weinig verteld. Zo wordt zelden ve rmeld
of de negerslaaf getrouwd is, kinderen heeft of vriendschappen sluit. De enige
twee bronnen waar echt sprake is van een negcrfarnilie zijn Uit verre landen
en vallllabij co Een kijkje in de hllt l!an Oom Tom.

LAAT MIJ U DIENEN
Het minderwaardige beeld van de sb af lijkt beves-

Uit Elise's, Uit verre landen en van
nabij (18501 .

tigd te worden door de zwarte zelf. In de verha len
wordt jhij voorgesteld als iemand die zic h inferieur
opstelt en zich voegt naar zijn rol jls slaaf. ' Laat
mij u dienen; ik zal uw gerr ouwe slaaf zijn, zoo ik
maa r uw' massa [S ranan: meeste rlmag hooren, die
de planraadje-negers onderwijsr. Het is de grootste
weldaad voor een' arm en neger hem zi jn' God re
lee ren kennen', zegt een slaaf in Uit llerre landell
en van n.abij (Elise 1850: 2.6). (Zie afbeelding 2. uit:
Uit verre landen en val1llabij, Elise (185°). Congo
uit Congo's avonturen verzet zich ni er tegen zijn
slavernij. Na drie jaar krijgt hij zi jn vrijheid aangeboden maa r hij wil deze nier aa nnemen. Hij is heel
gelukkig bij zijn meester: ' Ik niet vri j wil zij n'
(A noniem 1842: 1 I ). Het ged ra g van de zwarten
of de slaven wordt gedomineerd door afhankelijk-

heid. De negers lij ken te veronderstellen dat ze de
blanken nodig hebben om beschaafd te worden, om ror ontwikkeling te
komen. De koning in één va n de verh alen in Vijftaf leerrijke geschiedverhalen
is blij dat de blanken naar zijn land komen om her christendom te brengen.
Hi j vi ndt dat zi jn la nd onbeschaafd is, maar weet zelf nie r hoe hij het ror
onrwikkeling moet brengen (More 1807: 13 I , 136). In de boeken geschreve n
vóór t 850 speelt de vragende zwarte een grote rol: smekend 0 111 ge holpen re
worden door de blanke. De negers in Honderd kleine verhalen voor kinderen
vragen 0111 bekeerd re wo rden door de blanken. ' Lieve Afrikaansc he kinderen'
vragen ee n blanke ze ndeling 'Wi j bidden u, geef ons roch uw zege n! ' Een
Hottentots meisje bidt voor het behoud van haar leraren, die haar de chris-

telijke godsdienst bijbrengen (Möhrle 184°; 12).
In dc latere bronnen is er wel sprake van een vraag, maar meer de vraag naar
menswaa rdi ge omstandigheden. Zodra die wens wordt vervu ld, overheerst
de d:1I1kbaarheid voor de goede behandeling. 00111 Tom uit Ee11 kiikje ... is
zijn meesters dankbaar dat ze hem goed behandelen en verzorgen . Hij gedraagt/'
zich zoals eell trouw slaaf beraamt: hij werkt vlijtig en is zijn mees rer zee r
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diensrh:1:1r. NCllo uit De planter BruneI g:1:1 r heel Vér in zijn trouw aan zijn
ml.:eMer. Ondank., de "ele mÎshandeiingen di,' hij mOl'r ond ergaan, blijft hij
zijn meester dienen. Hij schenkt hem zelfs vergeving, wanneer dc: heer Brunei
hem d;lt \' r:lagt (Schersberg 1858: 107). M"ar ook Ct'sa r uÎt Marie en Pmtliue
en P:l(ld y uit lJe MI/lat ziin hun meesters erg dankb:1 ~H. Her lijkt alsof de
schrijvers hicrml'l' het belang van een goede behandeling willen benadrukken.
In sommige verhalen redt de slaaf zijn hlanke meester, I.:ell ulril.'l1lcrl' uiring
V<lll trouw bcstaat ni er. Marie uit Marie ell Pa/dille wordt gl~\'olldl' n duor dc
slaaf Cesar. Hij neemt l13ar mee naar zij n meester, die h:1 :n opneemt in zijn
gezi n (A ndri cssen 11'1 56: 12-.2.2). De slaaf Cesar in IJe mijnwerker reclt zijn
mcesrer Edwards door hem in te lichten over ee n op handen zijnde opstand
(Ev~lJlgeline ,1'1 57: [00 e.v.). WaarotT\ de slaaf zich zo trouwen onderdanig
opstelt cn zelfs zijn mcestcr redt aan wie hij onderworpen is, is moeilijk te
duiden. Aan lij n cmoties en verb ngens wordt immers geen a:tncbcht besteed.
Her enige v('rbngen van de neger lijkt een menswaardige behnndeling. Ah.
slaaf wel te vcrsra an, niet als gelijkwaardige medemens.
Dit beeld is voor de blanken prettÎg, ze zijn Îmmers zockt-nde naJr een legi~
till1~Hie voor hun slavenpraktijken. Van het idee Jat de Afrikaan zelf niets
anders wil zijn dan slaaf, maken zij dan ook gretig gebruik.

KERSTENING
De blanken zijn va n mening dar de slaven ror een primitief, heidens volk
behoren, dar bcsc haafd moet worden door de superieure blanken. Het e"an~
getie is dl' sleure l rot deze beschaving. Dit idee is gangb:L1r in alle hronnl'n
uit de pLriode 1807- 1863. In Vi;ftal leerrijke geschiedl'crhalclI uit 1807 ':-.t~lJ t
gesducven dar de Afrikaanse koning 'de groots te achting voor de L('er<1~l rS
vall hLt Christcndom Ihadl ... Liefde voor en dankba:lrheid aan God, die hem
uit de duisternis, waarin hij met millioenen van zijne landgenooten nog kOft
te vorcn gedompeld bg, ve rlost had, hadden in zijne ziel dc diepste wortelen
gesdlO ten en oefenden op zijn g:1llsch gedrag ecnen heiizamen en hijhlij ~
venden invloed' (More 1807: qo-I..p J. Maar ook in de latere hoeken waa rin
gepleit wo rdt voor de slavenemancipa tie, is deze opvatting ga ngba;lr. In Eell
kijkje in de hut Fan Oum Tom verwoordt Eva letterlijk dit idee. Op haar
sterfbed zegt zij tegen de zwa rte bedienden: ' Ik wil mer ti ovcr uwe zielen
spreken. Velcn uwer zijn, vrees ik, daaromtrent zeer zo rgeloos. Gij denkt
alleen a:1n deze wereld. Ik moet u er echter aan herinneren, dar er nog ee ne
schoo!lcrc en betere wereld is dan deze, namelijk die, w:lar Jezus is. Ik ga
daarheen, en ook gij kunt daar komen; zij is zoo goed voor 1I <l Is voor mij.
Maar indien gij daar dan heen wilt gaan, moet gij geen lui, zorgeloos, onbe ~
dachrzaam leve n leiden; gi j moet ChristelIelI worden.' (Bcre her-Sta\Vc 1 8 53:
219) IZic afbeelding 3 uit: feil kijkje ill de hut l'all Oom TWI1, H.E. BrecherStowe ( I RS)).I

Renale Ammerlaan 'Want I1 WIS lijn hllid ook 1warl, Teirgewoelig WIS l ijn h8lf

EI

AFSCHAFFING?
Het aantal boeken dat v<lnuit een humanitair
standpunr is geschreven, neemt toe in de periode
18°7-1863. In de oudere bronnen worden slechts
opmerkingen gemaakt als 'de schandelijke slavernij' (Thieme I8Jo: 19), of wordt gesproken over
een 'afschuwelijke handel met menschen in Afrika'
(Wi ll emsen 1829: 131). Hendrik in De dankbare
Hendrik Berk (1826) gaat wel iets verder met zijn
opmerkingen. Hij 'gevoelde a ld an mer deernis en
ijsselijk lot, hetwelk deze ellendige verduren
moesten. Het werd hem week om het hart wanneer
hij zag hoe de slaven werden ges lagen en mishandeld,' Hij vraagt zich ook af hoe het roch mogelijk
is 'dat men zoo schaamteloos ja zoo onchristelijk
durft handelen' (Meijer 1826: 49-50), Een gedetailleerde beschrijving van deze schandelijke
slavernij wordt echter achterwege gelaten. In de
latere bronnen wordt er op die schande lijkheid
IIJ,'1'" "",h... ,.1"·1,,,1-1 ,.,<lr!.,. "...0""'1'1 .. -1"",\"
ingegaan en tot in de gruwelijkste details wordt
1,~~il",:" '.. ", .. "., .....J ... .... .,,! "! h"f' •.-J,.", w.~L- "",..J .,.
1'r.1 " ..,t".,.',., I '~i!.
duidelijk gemaakt waarom die slavernij zo afsc\lU3: Uil H.E. Beecher-Slowe's, Een kijkje
welijk is. Schetsberg besc hri jft in De planter BruIleI
in de hut van Oom Tom (1853).
het lot van slaven in een slavensc hip: 'Op deze
vochtige pla ats zaten twee rijen negers, stevig vastgebonden, nedergehurktj bij gebrek aan de noodige ruimte, waren zij digt
opeengepakt; zoowel mannen, vrouwen als kinderen waren bijna geheel naakt.
Sommige zaten in diepe neerslagtigheid, met het hoofd op de knieën gezonken '
(Schetsberg 1858: 8), Ook verhaalt het boek over kinderen die overboord
worden gegooid en vrouwen in doodsstrijd.
Na 1850 wordt in twee bronnen opgeroepen tor afschaffing van de slavernij.
'Geene slavernij meer', roept Brunei aan het eind van zijn beroog (Schetsberg
1858: U2) . Bcecher-Srowe pleit in haar voorwoord voor de afschaffing: ' Hebt
dan medelijden met den armen, vernederden, zoo slecht behandelden en zoo
ongelukkigen slaaf! Gelooft hem niet, die zegt, dat de Afrikaan tot slavernij
is geboren, en daarom slaaf moet blijven, en onderworpen aan al de eJlende,
met dat schandelijke stelsel verbonden. Luister niet naar hen, die de schrift
naar willekeur verdraaijen, en zeggen: "Verv loekt zij Kanaän; een dienstknecht der dienstknechten zal hij zijn," maar daarbij vergeten: "Zoo wat gij
wi lt, dat u de menschen doen, doe hen ook alzoa.'" (Beecher-Stowe 1853: 5)
Deze boeken zijn duidelijk geschreven vanuit een afwijzende houding tegenover de onmenselijkheid van de slavernij. Dat betekent niet vanzelfsprekend
dat de schrijvers van die boeken voorstanders waren van de afschaffing van
het slavernijstelsel. Slechts twee van de 23 boeken roepen op tot afschaffing.
Dit is niet veel. Het talmen van de regering lijkt op deze manier ook ill jcugd-
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hoeken zichtbaa r. In Nederland heeft het debat over de afschaffing immers
lang geduurd. Pas in de jaren derrig van de negentiende ecuw olHstollden de
eerstc id eeë n over het verzachten van het lor V ~1I1 de sla ven, naa f aanleiding
\ '311 de afschaffing van de slavernij door Engeland in 1834 (Siwpc rsad 1979:
49). Pas tien jaar IJler, in de jaren veertig, zag men de wenselijkheid van el11:1l1ciparie in en omstond de wil rot vrijverklaring (Siwpe rsad 1979: 84). Her
duurde nog ror 186} voor de emancipatie een feit werd. Het grootste strui-

kelblok was dl' wens Suriname als landbollwkolonic re behouden. De maatsc hJppe lijkc hervormingen mochten dc materiële belangen van dc koloniën
nicr in de weg zirren (Gomes :wo3: 7 r) . Voor de Nederlanders W:lS her winstoogmerk zo bebngrijk dar ze lang om de here brij va n de daadwerke lijke
~lfsc haffin g heen draaiden (Gomes 2003: 91.). Dar winsrbejag komr in de
boeken nic·r na;:lr voren.
Ond;:lnks de vermenselijking van de Afrikaan hlijven de bronnen vOOroordelen bevestigen en bevarren ze nog veel stereotiepe beeldell. Zelfs de schrijvers die pleinen VOOr de afschaffing va n de slavernij hielden deze stereotiepe
beeldvorming in sr:lnd (Va n Kempen 1.002: 12 5). Afschaffi ng van de sla vernij
werd immers nier als bevestiging van de gelijkwaardigheid van de zwa rte mens
gezien. De zwarte n bleven tor een inferie ur mensenras behoren. Kritiek op
uirwassen van sbvcrnij was gebruikelijk, maar srond nier gel ijk aan een principiële afwijzing van de slavernij.
De kinderboekenschrijvers uit de negen tiende ecuw hebben een beeld over
wi ll en brengen van de arme, ongelukkige maar minderwaardige slaaf. De
superieure bbnke heeft de raak her lot van deze arme mensen re verzachten,
door ze: menswa:ndig te behandelen. Dat m:lakt ze niet gelijkwaardig (Va n
Kempen 2002: 12.6). Abolitionisme is nier synoni em voor gelijkwaardigheid.
Afschaffing V:lll de slavernij stond ook niet geli jk arm de vo lledige ell1~lnc i 
patie van de negers (Nederveen Pieterse 1990: 63). De ongelijkwaardigheid
en de vooroo rdelen bleven bestaan. Door her abolirionisme ontsrond wel een
nieuwe beeldvormingj her vermenselijkre de ZW:lrtcn. Het debat rond de
afsch:lffing van de sbvernij kwam met name in de bronnen va naf 185° aan
de orde. De schrijvers leken her steeds belangrijker CL' ga:l n vi nden, dat de
kinderen een beeld krijgen van her miserabele besr:lan va n de Afrikanen, die
in onvrijheid leven en misbruikr worden door hun meesters. Maar al krijgt
dc neger ook een menselijker ged:lanre, de zWJrre hlijft ('ell dienende func ti e
vervullen. De zwarte medemens als gel ijke zien, dat ging de meeste kinderboekenschrijvers te ver.
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Maayke Botman

Jetta
De tragische mulattin tussen
barbaarsheid en beschaving

11

'In een der zoo vermelde armoedige huisjes, stond aan het venster
cene jonge mularrin (doc hter van een blanke en een neger). Hare
blanke huid evenaarde door ce ne speling der natuur, waardoor men
dikwijls broeders en zusters in kleur van elkander ziet verschillen, di e van den
Europeaa n. Hare schitterend zwarte oogen kenmerkten een hartstochtelijk
gemoed en hadden iets begoochelends; ravenzwarre lokken hingen los om
hare welgevormde schouders en een weemoedig en pijn li jk lachje, dar om
hare li ppe n speelde, liet twcc rij en parelwitte tand en, een algemeen sieraad
der Creoolsc he vrouwen, ontdekken. Haar rank e leest, kon (ot onberispelijk
model gediend hebben. Zij stond aan her venster en liet nu eens haar berraand
oog over de vla kte we iden, dan weder blikte zij naar haar kind .. .' (19).
Het bovenstaande citaat is afkomstig uit de roman Jetta, Schetsen en Beelden
uit eel1l1reemd land gepu bliceerd in 1869 , bladzijde 19, en gesc hreve n door

KW3mi na .' Het citaat geeft een beschrijving van het perso nage waar de rom~
naar vernoemd is: de mooie, maar rragische mul attin j etta. Ze is licht van
kleur met donkere haren en ogen waaruit haa r pa ssie en verdriet spreken, AI
direct in het eerSte hoofdstuk waaruit dit cita at afkomstig is, wordt de lezer
gestort in het drama dat Jetta overkomt. Ze is verdrietig omdat de man met
wie ze in concubinaat leeft, de witte man Eduard van Thul, haa r en hun kind
steeds minder vaa k bezoekt. Ze voelt dat er iets niet in orde is. Als hij weer
ee ns langskomt en zij hem vraagt wa r er scheelt, deelt hij haar mee dat hij
gaar trouwen. Hij moet trouwen want zo zegt hij: 'Gij weet dar mijne berrekking dit eisc ht. Gij kunr nooit mijne vrouw worden' (p. 20) , Eduards werkgeve r, een Europese koopman, houdt er st renge gedragsregels op na en eist
onbe rispelijk gedra g van hem. Een relatie mer een co ncubin e is onacceptabel
1 Pseudoniem van A. Lionarons. Van Kempen (2001) geeft aan dat er weinig bekend is over dele auteur
behalve dat hij een onderwijzer in Paramaribo was. Daarnaast dat de lionarons een geslacht van Sefardische Joden lijn die in 1654 van Brazilië naar Suriname migreerden in het kader van vrije godsdienstoefening dat hen op Portugees grondgebied werd ontzegd. Bekend is dat ten minste één Lionarons
een planter was en tot in de twintigste eeuw zijn afstammelingen werkzaam geweest op plantages
IVan Kempen 2001 :70). Volgens Van Kempen is het dus niet onwaarschijnl ijk dat Kwamina/Lionarons de
plantagecultuur van binnenuit heeft gekend. Van lier (1977: 621 schrijft dat er in de tweede hellt van de
achItlende eeuw een groei aan Joodse planters was die met name SU ikerplantages bezaten Oo~ schrijft
hij dal in de tweede helft van de negentiende eeuw de elite van vooraanstaande Joden en de Uit
Nederland afkomstige ambtenaren een regerende elite vormden die In deze periode haar hoogtepunt
van macht bereikt (Van Lier 1977: 69).
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en Eduard heeft letra dan ook ;tJ die tijd verborgen gehouden. De externe
vertelle r geeft Eduards beweegredenen 0111 nier met Jetra te trou wen als volgt
weer: 'Zij n verkeer in het huis van mev rouw van Hulst en bij andere
besch;l;:lfde fal11iliën hadden hem de schoone plaats, die de vrouw des hui zes
inneemt zoo treffend aange toond en de w<lnverhoudin~ die het gevolg zou
zijn van een huwelijk 111{;'[ zijne huishoudster' (p. 5 [).
Om zich een respectabete positie În de samenleving te verwerven, wit Eduard
trouwen en heeft zijn oog laren vallen op Horrense V<lll Hulst, een wim~ vrouw
van goede kOI11<lf. Her is een voorbeeld van de manier waarop in de roman
(seksucle) rcbties inn ig verstre ngeld zijn met economische belangen L:n de rol
van kleur en kbsse da:.1rbij. In dir :.1rrikel llla.lk ik een :.1lla lyse vl1 l1 de maatsc happelijke hi ër:lfchie die in de roman wordt geco nstrueerd op basis van
kleur, klasse, en gender. Daarnaast wil ik meer inzicht geven in de functie van
de tragische Jlllllnrtin Jena in de roman. Allereerst beschrijf ik enkele achtergronden V~11 het hoek met name ovcr de vcrteller en over hct verh~~1.

SCHETSEN EN BEElDEN UIT EEN VREEMD LAND
In het ilrtikd The Face of tbe Country beschrijft l iter~ruurwetenschapper
IVlarie Louise Pr~rt de panoramische gezichtspunten die v~~k in negentiende
eeuwse koloni<lle (ontdekkings)reisverhalell zijn verV<lt. Uitgebreide beschrijvingen v~n l<lndscluppen, n~ruur, de \ok<l\e bevolking, l<ltldbotlw en handel
komen aan bod. Volgens h<lar is een van de redenen hiervoor dar: .... such
views acqllirc <lJld serve ro fami liarize meanings rhey may not have on the
dOlllesric fronr' ( 1986: 143). Door middel V~111 een alz iende, alwetende, allesomvattende blik van de verteller - de blik die alles onder controle heeft kriig~n de lezers in het moederland de indruk dat zij re maken hebbe n l11er
een echte kenner die heil thuis maakt in de kolonie. De Europese nieuwkomer

krijgt op deze m"nier toegang tot de kolonie.
Volgens Prat! zijn in dergelijke (onrdekkings}rcisverll.1len twee processen met
elkaar verweven: uitbreiding van natuurhistorische kennis en uitbreiding van
het kapitalistische werddsysteem (1986: 144). Dit aan de hand va n enerzijds
de uitgebrt'ide beschrijvingen van her I:t nd en anderzijds beschrijvingen van
hoe datzelfde land toegeëigend en verande rd wordt door Europese exp.msie.
Het kapitalistische project wordt, vo lgens Pr<lrt, meesral expliciet bt'schreven
in her voorwoord; in de tekst zelf komt her weinig aan hod maar de lezer
krijgt door de alziende blik van de verteller een idee van dl' mogelijkheden
dil' het land te hieden heeft. Over welke natuurlijke grondstoffen geëxploiteerd kunnen worden, hoe en door \Vie het land bevolkt bn worden.
\n de rOIll<ln jefla vinden \vc elementen van war Prat( beschrijft terug. Wel is
er een verschil. De informatie die de lezer krijgt wordt niet verstrekt door
iemand die lUWt Suriname reist en het land beschrijft 111;l;1r door een ingezetene die V;1I1 binnenuit de lezer uitnodigt en hij de hand door Suriname neemt
(Van Kempen 200 I).
De tekst begint lllet 'Een woord voorJf \V~larin K\Vamina zich expliciet richr
Mu vh BOIman Jetl.
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tot een Nederlands lezerspubliek o m uit re leggen wat het doel is van zijn waarheidsgetrou we [Oman: het ve rbeteren va n de beeld vor ming over Suriname in
Nede rl a nd, wa nt deze is zeer negatief. Hij licht de on dertitel 'Sc hetse n en
beelden uit een vreemd land ' toe, maa r waarom spreekt hij van een 'vreemd
land'? Het bij voeglijk na amwoord 'v reemd' bevestigt dat deze roman zich rich t
op een Nederlands lezerspubliek; voor Surinamers is Suri name immers nier
vreemd. KW~lInin a schrijft dan ook: 'S uriname is toch onbekend in Nederland.'
De sc hrijver geeft verschillende rede nen waarom het 'echte' Suriname onbekend is in Nederland . Er wordt weinig ove r Surin a me gesc h reve n en wat
erover is gep ubliceerd, geeft een verrekend beeld. Hij wijst dan op her boek
Slavel1 en Vrijen onder de Nederlal1dsche wet van Van Hoëvell uit 1854.2
Volgens Kwamin.3 wilde Van Hoëve ll de wreed heid va n slavernij schetsen,
maar daarmee krege n lezers ook 'een afgrijzen voor de Surinamers,' Een
andere red en waarom de beeldvorming over Suriname nega ti ef is, komr door
ee n geb rek aan intere sse van Nederlandse zijde vanwege de eco nomi sc he
ma la ise die na de afsc haffing van de sla vernij o ntstond. Volgens Kwamina
gave n bepaa lde groepen ee n ve rteke nd beeld va n het land: ' de slachroffers
va n Suri naamsche ge ldl ee ningen', bijvoor beeld, die door de eco nomi sc he
ma bise n3 de afschaffing van de slavernij de waarde van hun aa ndelen zagen
ve rsc hrompelen, of 'de Nederlandschen kapitalisten' die ni et wilden in ves tere n in de Surinaamse han del en eco nomi e. Achtereenvolgens noemt
KW3mina de N.H.M. (Nederlandsc he Hand els Maa rsc happij ) die verliezen
leed in Suriname, 'den besc haafden Nederlander' di e in de Ka mervers lagen
het gedeelte over Suriname overs loeg en ren slotte ' het volk, dar mi ssc hi en
den naam va n Suriname gehoord heeft, ma ar een volslagen onkunde verraadt
omtrent eene Kolonie, die nog voor Ned erland de parel van weleer konde
zijn'. Kortom, in niet mis te verstane woorden beschrijft Kw amina de subjectieve beeldvorming en onku nd e ten aanzien van Surinam e in Nederland.
De beeldvorming is di e van een kolonie di e economi sch en maatschappelijk
in verval is. Kwamina is kriti sch ten opzichre van de houding van Nederland
naar Surin ame wam men vergeet in Nederland ' dar daar ook veel ge ld
gewonnen is, en dat de schuld va n den onde rga ng der Kolo nie ook gedeelte-

lijk op Nederland rus, '.
De reden waarom Kwamina vindr dat Suriname ge kend di ent te worden, is
oo k van economische aard. Mer deze roman wil Kwa mina Nederl and laten
weten dat er go ud te vinden is in Suriname: 'dát go ud , dat Suriname's bodem
bevat, maa r vooral ook op den sc hat, die als erts bedolve n ligt in de harten
van de 40,000 geëmancipeerden, welke than s levende in ee n staat van halve

Het werk van Van Hoëvell was volgens Van Lier (1977 · 131- 132) het meest gelezen werk rond de
kwestie van afschaffing van slavernij waarmee de aUlelJf aandacht voor de erbarmelijke situat ie van
slaven wi lde wekken. Kwamina/lionarons deelt wel het punt van Van Ho~vel/ dal slavernij op zichzelf
een wreed instituut was. maar hij is kritisch over het feit dat daarmee een zeef negatief en eenzijdig
beeld over de Surinamers is ontstaan .
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b:ubaarschh eid, cven goed in staat zijn mede te wcrken tor den bloei van Suriname al s Chineeze n en Koelies' . Hi ermee wordr her doel van de schrijver
expli ciet. SurinJme bi edr all erl ei mogelijkhed en 0111 win sr te I11Jk en mits er
op dc juisre mani er geïnvesteerd wordt namelijk in de zwarte arbeid ers, de
voormalige slaven bevo lking. Zij worden h ier in term en van produ ctierelati es
besc hreve n n::l1nelijk al s grond srof.
In 'Een hoofdstuk dat de romanlezer des noods mag overslaan' geeft de a uteur
vervol ge ns uitge breide achtergrondinform ati e ove r Surina me. Een externe
ve rrell er gee fr geografisc he , hi srori sc he, po liti ek-bes tuurlijk e, econ omi sc he,
bota ni sc he en etnografi sc he informatie o ve r de koloni e: her Surinam e van
voo r de a fschaffing van de slavernij en dat tijden s de periode van staatstoezichr, de periode dar dit hoe k geschreven werd. Voortdurend wordt het gebrek
a;;lll ontwikk eling vall de ko loni e benadrukt en met nam e va n de slave n bcvo lkin g 'die aan den a rbeid kond e dienstba ar ge maakt wo rd en' (p. [ 0).
O o k in het rOlll anve rha a l g rijpr de ex tern e ve rreli er vo orrdur end in. Ni et
alleen word en all e perso na ges geïntrodu cee rd en beschreve n door de extern e
verrell er, maar ook ge beurteni sse n word en voo rzien van ac hrergro ndinformati e en commentaa r. Soms zelfs met voetn oten. Bij voo rbeeld: 'De hui zen re
Surin ame staan meestal afzond erlijk , omrin gd door ce n erf, zood nt men her
licht uit ee ne achter kam er op straat kan zien schijn en' (voe moot 1, 6 1).
Het bijzond ere aan dit boek na ast het ve rtel perspecti ef van hinn enui t is dat
niet enk el in het voorwoord, zoa ls Pr::m besc hrijft, maar oo k in een inrrodu ctiehoo fd srLlk en de roman de processe n van uitb reid ing van (natuur )hi srori sc he kennis en uitb re iding van her kapitali sti sche wereld systeem aan de o rde
kom en. De economisc he moti va tie li gt er bove ndi en erg dik bo veno p. Het
boek leest dan ook als een prospectu s voor toeko mstige investeerd ers ve rpakt
in ee n sentimentee l ve rhaal.

HET VERHAAL
In d e ro ma n Jetta s taan twee relati es ce nrr aal: d e o nw etti ge, inrerr ac ial e
seksuele relati e tu sse n de Illul:lnin J ena en de blank o ffi cier Eduard van Thul
en de wettige, monoraó ale relarie (huwelijk ) tu sse n docror Du val, een witte
m:.lIl, en Ho rrensc van H ul st, ee n witte vrouw. Deze rel;nies kunnen all egori sc h gel eze n worden waarbij de relati e va n Jetta en Eduard ee n metafoor is
voor het economi sch en maatschappelijk verval van de plantages en de koloni e
Surina me en her huw elijk tu sse n docror Duval en H o rtense al s meta foor
ge bru ikt wordt voor de id ea le plantage, waarbij de leze r wordt gew ond hoc
d e eco nomi e en ma ~ltsc happe lijk e ve rhoudin ge n in Surin ame gestabili see rd
kunn en wo rden in de post-eman cipatie peri ode, doo r daM de jui ste kennis re
brenge n, te investeren en ee n sori:. al beleid te voeren.

PLANTERSVIRUS
In de tekst vind en we voorrdurend verwij zin gen naar ie kte en dood di e her
(econo mi sch en maatsch a ppelijke) verval va n Surin ~1I11 e aa nduid en. Zo is het
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concubinaat uiteindelijk ziekmakend voor Eduard van Thul (21-22) en leidt
zijn tragische dood uiteindelijk tot de krankzinnigheid van jetta. Zij sterft in
een gesticht. De ziektekiem voor het verval van de economie is al voor de
afschaffing van slavernij aanwezig en wordt gerepresenteerd door het concubinaat van jetta's ouders.
Eduard, die als blankofficier werkte voor jetta's vader, is met het decadente
plantersvirus van jetta's vader ' besmet'. Haar vader is een witte grondeigenaar
en directeur van een plantage en haar Afrikaanse moeder, Azetta, een slavin.
De levenswijze van de kolonisten voor de emancipatie wordt beschreven als
een ongezonde (p. 36), omdat zij een zeer decadent leven leidden, weinig
spaarden en er op los leefden met zwarte vrouwen. De vader van jetta representeerde een dergelijke kolonist. jetta's sociaal-economische situatie veranderde dan ook toen haar vader stierf en zij, door de schulden van haar vader,
moest verhuizen naar een armoedige volksbuurt aan de rand van de stad. Wel
werd zij met het laatste geld gemanumitteerd (vrijgekocht).
De dood van haar vader en de verhuizing van jetta en Eduard naar Paramaribo representeren de afschaffing van het oude plantagesysteem gebaseerd op
slavern ij. Eduard gaat hij werken voor een koopman die het concubinaat
afkeurt en houdt zijn relatie met j etta verborgen. Hij ontmoet Hortense van
Hulst waar hij mee wil trouwen maar hij houdt ook van jetta en hun dochter.
Door deze onhoudbare situatie waarin hij zichzelf heeft verwikkeld, wordt
hij ziek. Eerst krijgt hij een zenuwinzinking, maar dit slaat om in typhus.

'INlANDSCHE MIDDELTJES'
Naast metaforen van ziekte en dood is er ook de metafoor van (alternatieve)
genezing. Deze wordt gerepresenteerd door verschillende personages die op
negatie\'e en positieve wijzen bezig zijn met geneeskunde. Deze geneeskunde
kan tor herstel of rot de dood leiden . Zo is er de zwarte huishoudster Nene
van de familie van Hu lst, die lokale kruiden gebruikt om Eduard beter re
maken en de wraakzuchtige Christiaan, die voor de afschaffing van slavernij
was weggelopen, omdat zijn dochter was mishandeld door een plantagedirecteur. Zijn praktijken als wisiman en gifmenger leiden tor Eduards dood.
Tijdens een winripré verzoekt jetta, Quakoe, een voormalige slaaf van haar
vader, een afrodisiacum voor haar te halen bij Indianen zodat zij haar relatie
met Eduard weer beter kan maken. Maar Quakoe ontmoer in het bos
Christiaan, die hem gif meegeeft en uiteindelijk krijgt jetta dat in handen.
Zonder dat zij het weet, doodt dit middel Eduard. jetta belandt in de gevangenis waar zij als geesteszieke sterft. Aan het eind van het verhaal komt de
daad van Christiaan uit en wordt hij veroordeeld tot levenslange dwangarbeid in fort Nieuw Amsterdam. Quakoe pleegt uit schuldgevoel suïcide. De
zwarte en gekleurde personages dragen met hun 'alternatieve geneeswijzen'
en 'afgoderij ' uiteindelijk juist niet bij aan het welzijn van men sen en plantages.
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GEN EES( HUIS HOU 0 IKUND E
Wirre nWllllelijke perSOIlJges daarelltegen proberen op verschillende
lll~lniereJ1 de koloni e Suriname L1it het
slop te trekken. Mer l1;lme docror
Duv a l. In zijn personage komen
eco nomie en geneeskunde sa men.

Zij n ouders, die jong stierven, lieren
hem geen erfenis lla !TIaar mer de
financiële steun (i nv estering) van
welgestelde bmilies kan Duval een
:ul11cnpraktijk up te zette n. Het lukt
hem economisch zelfst3ndig re
worden en na dl' emancipatie, toen
vee l pbnrages billier gingen, een
pbnragc te kopen. De vertell er gee ft
aall dat Duval, in tegenstelling tor
veel artsen in die rijd , nier uit is op
winstbejag (p. 6 1 ), 1ll3<H mensen
Onb3JfZuchrig wil helpen. Ook de
planr~lge koopt hij nier enkel als
beleggingsobject (62), maar om er 1. Théodore Bray, kleurlinge IKITLV, 36 C 3461
eell ni euw ('c.:onomisch en sociaa l
beleid re voeren. Duval rcprescnrcerr daa rmee het eco nomisch en maarschappelijk herstel V:ln Suriname.
Hoewel her DUVJI uireindelijk niet lu kr Eduard re redden mer 'westerse'
ge neeskunde, slJagr hij er wel in zijn suikerpJ.lntage Ma Ret r,lite goed te
beheren. Her nieuwe plantagcbcleid vnn Duvnl is erop gericht d<1t de ZWarte
arbeiders goed en mod ern materiaal krijgen om mee re werken, nier roraal
uitgeput worden en nier door ruchr aan het werk gehouden worden. Hij zorgt
ervoor dar de arbei ders gezond er g:\a n leven. Zo krijgen ze bier in plaars van
dram (rum), andere voeding (geen eenzijdige maaltijd van bananen en bakkeljaLl\v ) en hij laJr arbeiderswoningen bouwen. In ZW~lrte kinderen wordt geïnvesreerd door middel van sc holing die verzorgd wordt door Hortense. Deze
manier van orde op zake n ste llen wordt ook beschreven in her hoofdsruk
voorafgaand aan de roman.

BRUIDSUIKER
Na Eduards dood en Jerra's gevangensc hap neemr Horrense hun doc htertj e
L)'da in huis om haar op re voede n. Zij Hortense met Du va l. Aan her ei nd e
va n her verhaa l vieren zij hun huwelijk op de phllltage Ma Rem\ite. Het huwelijk russen Horrense en Duval wordt 'geconsumeerd' ;ds zij same n mer hun
zwarte arbeiders her huwelijksfeest vieren en van de suikerraarr eren die de
Jrbeiders als verrassing voor heil hebben gebakken. Suiker verwijst l1ier dan
Maayke Sotmall Jette
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JlJ.:U de zoe th eid va n de echre liefde, her wettige huwelijk, maar ook naar de
goede suik erophrengsren en dus economische voors poed. Cons umeren heeft
dan ook ee n dubbele betekeni s. Het verw ij st naar de co ns ummatie va n ee n
hu we li jk, maar in tegenstelling tot de 'vlceselijke' co nsumptie va n Jen a en
Eduard leid t deze co nsum ptie niet len erli jk tot ee n kin d, maa r wel tot een
goede planta geo pbrengst en maatsc happel ijk e rust. Het goede plantagebeleid
heeft haar (zoete) vruchten afgeworpen. Plantage Ma Ret rai te is 'eene fatsoen lijke ret raite' (p. (70) geworden en Su rina me is weer een Switi Sranan.

KLEUR & KLASSE
Vee l is geschreven over hoe de ideo logieën va n koloni sa ti e en slavernij stoeld en
op het hi ëra rchi sch onde rsc heid tu sse n zwarte en witte mense n
(Paa SI11<lIl,1987; Nederveen Pieterse 1991; Games 1003) . Hu idskleur werd
steed s meer een metafoor voor een onoverbrugbaar en on verand erl ijk verschil
tussen men sen (Gates I985 ). M et de afschaffing van sla vernij ve rdween het
rac isme echter nier. Sterker nog in de eerste helft van de negentie nde eeuw
gaJ. t de roename in deba tten over afschaffi ng va n slavernij met gel ijk e tred
op metde ontwikkeling van ' ra ssen' theorieën (Nederveen Pieterse 199 2.: 45Y
Vee l van d eze theo rieë n llJ.ndeiden ove r d e vraag over of wi tte en zwa rte
men sen dezelfde oors prong hadd en, welke plaats zwa rtc men sen inna men in
dc 'G reat C hain of l3eing' en waarom zwa rte mensen wel of juist niet vrijgemaak t moesten wo rden. Ook in de beeld vo rming o ntsto nd ee n nieuwe trend
van stereo typen o ver zwarte mense n. In de J. bo liti o ni sti sc he propaganda
kregen zi j ee n menselijker ima go en werden bij voo rbee ld a fgeschild erd a ls
een dociel slachroffer van slavernij zoa ls Oom Tom uir Harri er Beecher-Srowe's
boe k De Negerhut van Oom Tom. Doo r een betere behande lin g, en door
sc holing en religie zou de zwa rte mens beschaafd kUlln en worden (paasman
' 987). Huid sk leur, bl eef na afschaffing va n slave rnij ee n l1l J.a rschappelijk
o rd eni ngsp rincipe. Paasman (1987 :] 07) schrijft: 'Een ni euwe golf vJ.n superioriteit sgevoelens begeleidde de industriële revolutie en de Europese expa nsied rang van de negenti ende eeuw'. De eco no mi sche ontwik kelingen in de
negenti ende eeuw leidden du s tot ni euwe raciale grensafba kening.
In het romanver haal wordt verwezen naar ee n ra sse nl ee r waarin 'den neger
o nder het apengeslacht ' wordt gera ngschikt. Hoewe l de ve rreII er het gedach tegoed deelt dat de zwa rte mens 'n iet di e hooge verstJ. nd elijke ontwikkeling
berei kt, waarvoor de Europeaan va tbaa r is' (po ' 50) is hij wel va n menin g
dat deze, in tegen stelling rot apen, wel te besc haven is: ' Reeds bij den in Surinam e ge bo ren neger ziet men een grooten vooruitgang, oo k duidelijk waar
te nemen in zijne meer edele li chaamsvormen en gelaa tsuitdrukking, en wij
betw ijfelen her ni et, of vo lgende geslachten, voortgepbnr in beschaafde omgevi ng, zoude n de gcesteso mwikk elin g der meest besc haafde volken kunn en
bereik en' (p. 150).
Lichamc lijk e kenme rk en bepal en dus de matc van ontwikke ling en de plaats
in dc hi ërarchi e. In de roman wordt deze hi ëra rchie op basis van kleur verder
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uitgewerkt. Ik begon dit ~1rtikel al mer een cit::lar waarin 'de sc hoonc' Jerra
beschreven werd in fenotypische ken merken: huidsk leur, ogen, h.:lar (' n t.:lnden.
Nier alleen Jerr:1 wordt in termen va n uiterlijk beschreven. Over de vrije neger
QU.:lkoe schrijft de auteur: 'A.:ln h.:lre zi jde stond ee n gespierde neger met celle
.:lthleten-gestalre, die h.:l.:lr met vlam mend e blik 3.:l nst.:l.:lrcle. Zij n lippen
openden zic h rot een sporrende b ch en lieren zijne sc hirre rende tanden zien.
Zijne wijd geopende neusgaten drukten het zi nn elijk gevoel uit, dar hem

bchccrschrc' (p. 56).
Zi jn huidskleur wo rdt niet ex pliciet genoemd n1.:lar de J.:lnduiding 'neger' g.:lf
de leze r w.:larschijn lijk vo ldoend e informatie. Z ijn lichameli jke kenmerken
worden in ieder geva l sterk benadrukt. Bovendien wordt hij neergezet als eell
overd reve n viriele, zwa rte J11.:l11 die geleid wordr doo r prim.:lirc drifren. Jcru
W.:lS .:l lri jd onhereikb3a r voo r hem omdat zij de doc hter V~l n de directe ur W.:lS

en hij (toentertijd ) 'slechts een velda rbeider' wa' op de plantage van haar
v.:lder. Hoewel zij beiden slaaf wa ren, was QU.:lkoe bger in r.:lng dan Jerta die
huissl.:l vin was.
Na.:lst uiterlijke kenmerken wo rden ZW.:l rte personages beschrev{' n in termen
va n primitieve cu lturele omwik keling. Zo besch rij ft de ex tern e verreIIer in
verrelle rscol11ment:1ar dat Jen::l , haar moeder Azen a, de huishoudster van de
familie van Hu ls t, Ne ne, en de arbeiders op plantage Ma Retraite in wintipr.:lkri jken gelove n. Telkens word t uirgebreid ingegaan op afgoderij als teken
van ond eronrwik keling.
De losse hu welijksmoraal van zwarte mensen, ziet de auteur ook als een reken
v:111 ond erontw ikkeli ng. Hij vergeet maar even d.:lr ee n paar j.:l Jr ervoo r die
zwa nen, voo r zove r zij sbven waren, nier eens moc hren rrouwen: 'en de nege r
bleef d;:l;:lrom niet minder voorstand er van de polygamie dan de sulmn va n
Turkije, omdat voor het huwelijk even als voo r den godsdi enst bij den neger
geen voora fgaande ontwikkeling ten grondsbg bg' (p. 33). Cultuur en natuur
wo rd en 111er clk.:lar verbonden wam de n.:ltllur va n de neger maakt dar hij
zic h bij voorbaat al minder goed cultureel kan omwikkelen. Bij wi tte person.:lges is dat anders, Gee n v.:ln hen wo rdt door middel V.:lll uiterlijke (biologische) kenmerken beschreven, maar in termen van cultu ur in de zin van opvoeding en o nt wikkeli ng. Zoals Quakoe het negatieve stereotype va n de
hyperseksuele, zwa rre man represenreert, staar Dr. Duval posirief sy mbool
voor de rationele, wi tte man di e alles onder controle heeft. Uitgebreid wordt
beschreven hoc hij zich op eigen kr;:lcht een positie in de kolon ie heefr
verworven door hnrd re werken en zÎch door voorrdurende bijscholing blijve nd weet te ontwikkelen.
Kwamin a hrengt ec hter wel eni ge nuan ce .:lan in deze positieve sc hets V;:l n
wirre mense n. Blankofficier Eduard vall Thul is van een lagere klasse dan Dr.
Duval of de f:llllilie va n Hulst. De ve rteller beschrijft hem als een jongen die
onda nks zijn goede opvoed ing in Holland nier wilde deugen en d:l.:lrolll n:l.:l r
de kolo nie werd gesluurd waar hi j gi ng werken als blank officier. De verteller
licht deze plantagefullctic toe en beschrijft dat hiervoor 't11c nschcn van een
Ma!lyke BOIman Jena
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bgen trap va n ontwikkeling, zoo moreel als intellectueel' (p. 28) ingezet
werden. De blankofficier nee mt dus een tussenpositie binnen de plJntagehiër=trchie in tussen direC[eur en slavenmacht. Dir wordt beschreven in termen
van klasse en implicier in termen va n kleur omdat de ve rteller in het algemeen
ove r 'blanke bedienden ' Icursivering, mbl spreek t . Er worden ec hter geen
besc hrijvingen gegeven va n zijn lichaam of uiterlijk.

GERACIALISEERDE VROUWELIJKHEID
.Jetta nee mt zowel in kl eur als in klasse een tusse nposi ti e in . Haa r gemengde
uiterlijk wordt verbonden aan klasse: 'Jetta di e hare moeder in sc hoonh eid
evenaarde en daarbij de fraai e kleur harer kaste paarde' (p. 24). Jetta neemt
da:trtllee de posÎtie in tussen haar moeder Azetta, ee n mooie zo utwaterslavin
en Hortense van Hulst. Haar lichte kleur komt bij die van Europeanen in de
buurt ma ar ze blijft een vrouw van kleur en slavin. Jetta wordr in die zin veel
Ineer geco ntrasteerd mer Horrense dan met Azerta of and ere zwa rte vrouwelijke personages in de roman. Horrense wordt niet omsch reve n in termen va n
kleur en is bovendien in het ge hele verhaal vrij .
Het contrast tussen beide vrouwelijke personages komt ror uitdrukking in
hun beschrijvingen. Jetta wordt beschreven op basis van haar lichaam (natuur)
als een mooie, verl eidelijke vrouw 'de schoone sla vin, die aan hare ve rrukkelijke gestalte, zooveellieftalligheid paarde' lp. 32}. Jetta's schoon heid benadrukt haar seks uele besc hikbaarheid. De leze r krijgt de beschrijving van haa r
schoonh eid namelijk nier alleen via het ve rrellersperspectid voorgesc hoteld
maar ook via mannelijke personages als Eduard, Quakoe en Christiaa n. Christiaan geeft bijvoorbeeld een besc hrijving van Jetra aan Quakoe ~d sof hij haar
voo r zich ziet. Door deze besc hrij ving wordt 'de zinnelijkheid van de neger
o pgewe kt ' (p. 77) . Christiaan geeft Quakoe uiteindelijk gif mee zodat deze
wraak kan nemen op 'dien ellendige blanke', Eduard, en zo 'Jetta [kan]
bezitten' (p. 77) . Jerra is dus niet allee n onvrij omdat ze slav in is maar ook
omdat ze al bezet is als vrouw va n Eduard.
Hortense va n Hulst echeer is in alle opzichten vrij. Ze is vrij va nwege haar
kleur maar ook omdar ze nog geen man heeft. Het conrrasr ru ssen Horrense
en j etta wordt ve rsterkt doordat Horrense en kel in termen van haar deugden,
haar beschaving (c ultuur ) besc hreven wordt: ' maar boven allen muntte
Horrellsc, het oudste uit, door haren zachten aard en gelijkmatig humeur.. ..
Zij was even ontwikkeld van geest als handi g in de huishouding, en kon met
even veel smaak het toilet voor een bal in orde brengen en v3ardi g met naald
en schaar omgaan, als heerlijk gebak roe bereiden. - Dit alles ec hter mees tal
lIit liefde voor anderen - maar wanneer zij eeni ge oogcnblikken aan de huiseli jke bezigheden kon ontwoekeren om aan de neiging van haar gemoed te
vo ldoen, ze rre zij zich voor de piano neder en zo ng met een zwak ke doch
zuivere stcm cene romance, waaruit al het gevoel sprak dat haar rijk ge l1lOed
ve rvu lde' lp. 40-4 r io
In het hele verhaal, ook als Hortense inm iddels getro uwd is met Duva!, wordt
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zij gerepresenteerd als een omwikkelde, bescheiden, h:last llla3gdelijkc
vrouw. Bove ndien wordt haar culturel e achtergrond positief gewaardeerd. In uitge breide bcschriivingen
wordt verteld over alle Europese klassieke mu zÎeks rukken die zij k3n
spelen rCf\vi jl de culrurele praktijken
waar Jett:1 zich mee inlaat, winti, als
onbeschaafd (' n primitief neergezet
worden.
De hiër:lrchie russe n beide vrouwen
ko mt ook tot uirdrukking in hun
relaries met wine mannen. Beiden
hebben een wine vader en beiden een
relatie Illet Edu3rd. Maar, wa3r
Ho rrenses va der zijn gezin n3 zijn
dood fin:lnciccl goed achterlaar,
vervaIr Jen:! door de dood van haar
vader in armoede. Daarmee verschilt
!U:1f klasse positie ten opzichte van
Hortensc .
In de roman wordt het huwelijk als
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vanzelfsprekend voor witte vrouwen gerepresenteerd watH her concuhinaat

wordt heschreven [lIs een relatievorm enkel H1sscn vrouwell van kleur en witte
1l1:1I1nen en nil.:t andersom. In het geval v<ln Jetta lijken Cf twce mogelijkheden:

her concubina;1f of ee n wettig huwelijk. Voor Edll:1rd ec hter is cen wettig
huwelijk met h:lar niet a:m de orde. Hij wil Horrcnsc trouwen 0111 daarmee
een respccrabclc posi tie re krijgen. \Vitte vrouwelijkheid staar daarmee voor
brsocn. Jerm is m<l:u huishoudster' (p. 5 I ) en bn hem deze positie ni et geven.

Door de rol van Hortense binnen de familie van Hulst wordt hem dl' 'wanverhouding' (p. 51 ) V:1 11 het concubinaar helder. Er kOlllt eclltcr wel iers goeds
uit her concuhinaat van Jerra en Eduard namelijk L)'da. In her personage van
Lyda sc huilt ook weef het conrrast tussen Jena en I-Iorrense, Jena rcprcsenrecrr gescksualisccrde en geracialiseerde vrouwelijkheid die biologisc h
reproduceert. Z ij is degene die Lyda op de wereld brengt en ror haar gevangenschap voor haar zo rgr. L)'da wordr dan ook beschreven als bi%giscIJe/llalllllrlijke dochter van Jewt: 'Zij is her eve nbeeld h:H cr overleden
moeder. Dezelfde z;1c!lten oogen mer den diepen kleur, W:13raan geen bepaalde
naalll te geven is' (p. _1.20) .
Horren se neemt de zorg voor Lyda van Jetm over. De re prc se nr ~Hic van
Horrense als leliehbnkc, maagdelijke pure vrouw wordt door deze 'onbevlekte" ontvangenis versterkt. Haar relatie mer Duval wordt niet in termen
van 'zinnelijkheid' beschreven, zoa ls bij Jerra het geval is, maar bijna als een
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zuiver zakeli jke overeenkomst. Bij zij n huwelij ksaanzoek zegt Duval dan ook:
' wij hebben reeds zoo lang met elkand er gearbeid; wij zull en ook on ze gezamenlijk e krachten wijden aan de opvoeding va n ons kind ' (p. T 23).
Door de zo rg voo r Lyda fleemt Ho rtcnse ee n soo rt va n reproductieve rol op
zich; niet in natuurlijke zin maa r in cultureel opzic ht. In her laatste deel van
het ve rhaa l, op Du va ls plantage Ma Retraite, brengt de ve rteller Hortense als
opvoeder va n Lyda in beeld. Lyda gaa t daarbij steeds mee r op Hortense lijken
en aa n het eind van het verhaal is zij dan ook letterlijk van kleur verschoren
en (in culturel e zin) wit geworden. Dit komt tot uitdrukkin g in een gesprek
tu ssen Horren se en Duval over Lyda dat zo'n voorbeeld ig kind is gewo rden
door hun beider investering. Duval zegt: ' Maar opvoeden kan alleen eene
moed er. Lyda is dan ook uw evenbeeld, mijn waarde' (p. 1. 72) . Lyda is du s
ni et ZOzeer een ' biologisch' en natuurlijk product va n hun verbintenis, ma a r
ee n cu ltureel product van beschaving en o ntwikkelin g. In het 'w itwassen' van
Lyda , die ve rschuift van gekleurd naar wit, wordt de assimilatiegedachte gerepresenteerd di e vlak voor maar met narne na de eman cipatie weerklank kreeg
in d e kolonie. Lyda representeert de kolonie Surin a me die zich met de juiste
leiding van ederlanders, de juiste eco no misc he in vesteringen en het juiste
o nd erwijs en culturele bagage ka n ontwikkelen tor ee n welvarend land.
De relati es ru sse n de vrouwen en wi tte man nen kunn en d an ook gezien
worden a ls economisc he (re)productierelar ies. Deze relat ies creëren een bloeiende plantage. De roman eindigt rnet ee n beschrijving van een volwassen Lyda
die trouwt met Verny, de zaakwaarnemer van haar va der o p Ma Retraite.
' Lyda bea ntwoordde vo lkomen aan de teed ere en verscandige leiding harer
pleegouders. Z ij werd even sc hoon als hare moeder' (p. 184). De economisc he en poljtieke cirkel is dan weer rond. Vanwege het huwelijk schenkt Duval
ee n deel van zi jn plantage aan Vern y en blijven de witte patriarchale verhou-

din ge n gehandhaafd.
De ambivalentie over welke moeder precies bedoe ld wordt, geeft de koloniale
a rbeidsverdeling tu ssen witte en zwarte vrouwen weer die in het contra st tussen
Jetta en Horren se worden gerepresenteerd. Beide vro uwen zi jn nodig in de
kolonia le econornie, rn aar wel in hee l ve rschi ll end e ro ll en en machtspos ities.
Alles waar Jetta op hoopt rnaar niet krijgt, namelijk de plantage van haar vader
en ee n wettig huwelijk, kr ijgt Horren se we l. In het hiërarchisc h onderscheid
dat in de roman wordt geconstrueerd russen beide vro uwen wordt Hortense
a ls de ideale vrouw ge representeerd. Huidsk leur, en alles waar kleur voor staar,
is daarbij hetgee n dat verschil ma ak t. Uiteindelijk is de gekl eurde vrouwelijkheid tege nges teld en mindenvaardig aa n de besc having, rnoraliteit en verlichtin g die gerepresenteerd wordt door witte vrouwelijkheid (Roberts, [994 ).
Jetta sterft dan ook terwijl H ortenses leven er alleen rnaar op vooruir gaat.

JETTA
Na de eerste helft va n de roman wanneer Jetta gearresteerd is, speel t zij geen
ro l meer in het ve rhaal. In tegenstelling tor bijvoorbeeld Hortense of Dr. Du va l
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die rrll grorer :landecl in hrr verhaal hehhen. \'V~l;trOIll is de r0111:111 dan roeh
IlJ~tr j L'rra vernoemd? Dit heeft niet alleen mer Iwar rol :lIs tragische mubnin
re maken ma3r ook met de narratie\'e functie van een dt..'rgelijk personage. De
tragische 111ular(tin) is cell veelvoorkomend personage in de Amc rikaanse en
C lr:1Ïmscllc liter:HulIr. Dir person3ge is Il)ccstal ('en vrouw die 11100i is l11:lar
t'en tragisr.:h figuur. omdat zij gr:lag wit wil zijn. V:tak is ze ook vrijwel bbnk,
of ze doet cr alles voor 0111 ha~lr wirheid re benadrukken en ha:1r zwarrL' achtergrond te onrkcnncn. Aangezien dit niet mogelijk is. wordr zij ongelukkig en
zelfs wanhopig (Berzon 1978: 99)' Eigenliik wordt deze figuur ge rcprest:ntecrd als her sl::tchroffer V,,111 gemengd 'bloed.' De 'vreemde smcw.'n' zijn de
oorz:lak V;;lll primitieve driften ell het 'witte bloed' geeft intelligentie en de
dr:mg om vrij (geen sbaf) te zijn. Bovendien worden deze personages v:ljk
zowel door wit als zwart uitgesloten. Het zijn d:1:1rol11 gcn':\rginaliseerde
figuren die bij dc \Vitte lezer empnthie moeten opfOepen. V;l:lk eindigt hun
levell in een tragische dood (Sollers ] 997:223-.2.25 1.
j ena voldoe t enigszins JJn dit stereotype. Ze is licht v<ln kleur, mooi tn
wanhopig. Dar bJtste nier zozeer omdar ze wi r wil zijn. Ze probeert zich ook
nÎ et voor re doen "Is witte vrouw. Bovendien wordt Jerra niet uirgesloten
v:lI1wcge hJ;H gemengdhcid. De verteller zegr over de m:l:ltschappelijke acceptmie vall her concubinaat: 'Daarom hadden de kindl'(ell, uit dergelijke vereeniginggeboren, nier mer her vooroordeel re kampen ..... (24 ). \'\fel wordt h,lar
zwarte 'bloed' geziell :lIs de bron van haar irrationele gedrag. Bijvoorbeeld
wanneer de verrel Ier zegt:'Zij had het bijgeloof met de moedermelk ingezogt:fl ... " (54). I-bar geloof in 'neger dressi' (p. 93) om Edllard w:1l1hopig aa n
zich te hinden eindigt uiteindelijk in eell rragische afloop voor heidt:ll.
Zoa ls ik in et;; n eerdere paragra:lf heb geschreven, i'S .Ieit:1l'l'l1 tlISSL'nlÎgllur in
de rOI11:II1. DM komt op verschi llende 1113nÎcrcn tot uitdrukking. In de eerste
ph1:1ts in h:1ar huidsklrur die ZWJrt noch wit is maar ook in h,,:-1I' l1a:ll11. Zij
is het enige pcrsoll:1ge dat een dubbele naam heeft Ilamelijk haar doopnJalll
Jctta en h:lar d:lgn:lal11 Quasiba. Deze: la:ltste 1l:l:Il11 wordt alk'cn gch:lnreerd
door anderc zwartt' personages zoals Quakoe. H:lar gemengde uirerlijk en
h,l:lr duhhele naam maken dit personage tor een ve rhindin gselcmcm tussen
zwarre ell witte personages. De Afro-Britse professor in Afr ik ~:1ns-Ameri
kaanse studies, H:lzcI Ca rb)', noemt de tragische mular in de negentiende
eeuwse z\V:lrrl" liter3ruur dan ook een ·narrative device of Illcdi:ltioll' (1987:
89). Dir personage is de uitdrukking van de rassenrclaries el1 biedr de mogelijkheid 0111 re onderzoeken wat socia,ll wenselijk is in ecn hepaJlde historische periode. Jetta heeft een dergelijke funcrie in de roman.
Via haar worden het oude en nieuwe Smin:ll11e mer cJka:lr verhonden. Her
oude Suriname dat gerepresenteerd wordt door het t:ont:uhillaat \1;111 h:l:lr
ouders. jcttn is het producr V:ln deze verhouding en op die manier ve rbindt
zij ook wit en zwart, sbvin en meesrer. Via Jena wordt her lIlogeiijk 0111 terug
re blikken op de oudt' koloniale verhoudingen, gereprL'srnrcrrd door het
concllhin:l:lt, voor de "fschaffing van sbvernij. j('rt:I's eigen gemengde n:latie
Ma avk e BOI maM JeUIl
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representeert de moeizame overgang van slavernij naar emancipatie. Deze
rassenvermenging leidt tot degeneratie in de vorm V;1I1 moreel verval en uiteindelijk tot de dood. De dochter die Jerra achrerlaa t, is de verbinding mer het
nieuwe Suriname dar gereprese nteerd wordt door het monoraciale, we[(ige
huwelijk russe n Dr. Duval en Horrense. Jena, in de rol van moeder va n L)'da,
biedt daarmee ook de mogelijk om als het ware vooruit re denken. Hierin
wordt ook zichtbaar hoe niet alleen huidskleur, maar ook gender haar rot een
verbindingselement in de roman maken.
Tor slot: als het personage van de mulattin de mogelijkheid biedt om re onderzoeken wat sociaa l wenselijk is, dan is er sp rake van een ko loniaal bescha-

vingsvertoog. Het beeld dat de roman oproept is dat van een sterk op kleur
hiërarchisch georganiseerde plamagesamenleving die alleen kans van slagen
heeft met kennis, investering en moreel gezag va n witte mensen. Bovendien
moet er gepaste afstand zijn tussen wit en zwart. De dood va n Jetta en
daarmee ook het verdwijnen van dit verbindingselemenr construeerr en benadrukt de wenselijkheid van dergelijke afstand. Huidsk leur heefr dan ook de
fu nctie in de roman om de afs tand ru sse n zwart en w ir re construeren. Er
wordt een esse ntialist isch versc hil tusse n primitief en beschaafd, natuur en
cu ltuur, hoge en lage klasse mee tot uitdrukking gebrac ht. Dit ve rsc hil kan
nier heIenKlal overbrugd worden door inrerernisc hc (Iicfdes) rehlties en rassenvermenging. Mensen van kleur zijn geschikr al s arbeidspotemieel waar het
beste uit gehaald kan worden, mits zij beschJafd worden. Die beschaving kan
in de roman Jctta alleen gebrachr worden door witte mannen en vrouwen van
een hoge, ontwik kelde klasse.
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Normbeelden als structuurprincipe
Ik draag dit artikel op aan Harry Hoetink die op 11 lebruari 2005 overleed.

I

nd e sociale wetenschappen ligt her ni cr voor hand om de verwerving en verdeling van posities te ve rkl aren vanuit het uiterlijk van

de betrokkenen. Social e verworvenheden worden doorgaan s

verklaard vanuit de klasse \vaarin men is gebo ren en :1nders vanuit meritocratisc he groo th ede n. Opleidingspe il , werkervaring, sociale netwerken en
v:.1<lrdigheden ge lden met name als ve rkl arend e variabelen. Ra s en huidskleur
komen nauwelijks voo r in meritocratisc he verklaringsmodellen. Sterker, ze
zijn mbac. N iet alleen omdat ze haaks staa n op her zel fbeeld van de meritocratische sa menleving, maa r ook omdat her ste rke assoc iaties oproept met de
jodenvervolging ti jdens de Tweede \Vereldwe rcldoorlog toe n mensen op basis
van ee n ' (oegeschreve n ras' werden geïdenti ficee rd en sociaal geïsolee rd of
fy siek geëlimineerd. Afgezien va n deze histo ri sc he ervaring komt de gewilde
blindheid voor her uiterli jk ideologisch tot uitdrukking in het geloof in de
hlinde werking va n marktkrachten. De markt ve rdee lt op onpersoonlijke wij ze
sc haarse goederen zoals banen, inkomens, onderwijs, woonruimte enzovoorts.
Maa r niet alleen markten zouden deze blinde efficiency bezitten. Ook bureaucrati eën als ove rheidsdiensten worden gekenmerkt door onpersoonlijke rela ti es, anonimiteit en rationaliteit. Deze wijdverbreid e Weberiaanse visie is op
re va tten als de statelijke pendant van de vrij e markt. In deze ideologi sc he

opvatting kent rechtvaardigheid geen geslacht, leeftijd, huidskleur, klasse .
Vrouwe Justitia is blind, ook buiten de rechts7. .aal. Afwijkingen va n het ideaaltypische model zij n wel gesignalee rd en geclassificee rd onder de noemer van
discriminatie op grond van ras, leeftijd , geslacht enzovoorts. In het geva l van
rasdiscrim inarie is die door No belprijswinnaar Carry Becker ( r9 57) eerder
uitgelegd als ee n rationele uitin g va n o nd ernemers. Er bestaat een neiging om
elk gedrag als rationeel voor te stellen. In zove rre her economisc h gedrag
betreft zijn de mensen di e bea ntwoo rden aan het daar geadverreerde gedragsmodel doo r een andere No belprijswinnaar beti teld als RatiOllal Fools (Se n
19951.

Deze opvarringe n zijn illustratief voor het feit dat er in de menswetenschappen
ve rsc hillend e impliciete mensbeelden bestaan (Kw ant 1986). De handelend e
mens is een rationeel wezen dat over alle vereiste informatie beschikt, calculerend door het leven gaa n en niet wordt ge hinderd doo r tege nstrijdigheden
of morele banden. Dit mensbeeld is gekri tiseerd unde r andere va nwege haar
individualistische aannames, her concept drukr dan oo k de sociale ver houdingen va n een geïndividua li seerde samen leving uit. Met and ere woorden
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mensbeelden zijn clilruu rbeelden, zij variëren van culruur rot clIlfllur, en
d::t,:ulllc(' dus ook pe r tijdvak in dezelfde maatschappij (Kwant 1986).
Mensbeelden hchhen versc hillende dimensies: poli tiek, economisch. religieus,
fysiek. Zo zijn cr minder ga ngba re, maar onmiske nbaar aallwezige intellectuele oriëntat i('s wa:uin het primaat nier de econo mie is, maar macht, godsdienst, (aal. De belangstelling voor het uiterlijk is de ve rsc hillende disciplines
nooit helemaal afwezig geweest (MilIs 1960j \Vaal Malcnjr 1974; Jordonova
1989; Cash & Pruzinsk)' [99°; Srafford 1996), maar het primaar in de verkbring van maarschappelijke processen heeft voorname lijk gelegen in her economische domein. Hl't ontstaan van of de werking va n sociale structuren en
processen is vooral in empirische studi es (in de ene di scipline meer dan in de
andere) teruggevoerd op gromheden als macht, productiviteit, genoten onderwijs, rechtstelsels, mentaliteir (denkpatronen ), taa!. Deze principes helpen de
soci;1le werkelijkheid te ordenen, worden richtinggevende principes voor het
handelen, dragen hij aan ma:Hschappelijke uitkomsten, en fungeren ;1ldus als
structurerende principes.
In deze zin fungeert het uite rlijk als een structuurprincipe d::H ook (en zelfs)
in het eco nomisch leven is terug te vinden. In de seksindustrie, dc mode en
reclame industrie, media, show business wordt direct geselecteerd op het uiterlijk. Dir criterium bn worden uitgelegd als een spccifieke (' n noodzakelijke
bero"psvercisre. t\1 aa r ook buiten deze sectoren geldt dar selecteurs zich laren
leiden door her uiterlijk. Zo wijst een Amerikaans onderzoek uit d:n 9 [%
van de wcrkgl'vers van ve rk ooppersoneel, 50% van die van vrachtw:lgc nch:1lIffeurs en 6iYo van die van automonreurs 'goed uitziend' personeel van
belang vinden. Mensen mer een aan trekke lijk uiterlijk verdienen 5 tot iVo
meer dan mensen Illet dezelfde kenmerken maar met een gemiddeld uiterlijk
(Hamermesh & Biddie 1994). Soortgelijke bevindingen zij n eveneens voor de
Nederlandse Jrbeidsmarkt gerapporteerd (Luxen 2004 ).
Dergelijke selecties op grond van her uiterlijk vinden ook plaats tijden s de
dJgclijkse uitoefening van sommige beroepen zoals de politie die verd:lChten
mede op grond vall het uiterlijk aanhoudt, een verschijnsel dat kenmerkend
zou zijn VOor uitvoerende functionari sse n die meestal enige disc retionaire
ruimte hehben (Lipsky 1980). In de sporr, zang en dans wordt juist her licha melijk kunnen gew:1ardeerd en niet de geno ten opleiding of milieu va n
herkomst. De meri tocra tische ideologie van gelijke kan sen wordt niettemin
hoog gehouden. Maar juisr door deze ideologie hebben de soc iale wetenschappen zichzelf gevangen gezet in een keurslijf waaruit ze moeilijk kunnen
uitbreken, tenzij ze hun universalisme relativeren en de str ucturerende betekenis V;1n particularismen erkennen . In deze bijdrage we rk ik dir idee van het
uiterlijk nIs strll ctuurprin cipe uir. Centraal daarbij staat het concept norlllbeeld dat in de komende p:tragranf uit de doeken wordt geda.,n. Vervolgens
illustreer ik de werking van normbeelden in twee dOI11t:inf'n van het socia le
leven: de nrheidsmarkt en de Bollywoodfilm. Ik besluit met het aanstippen VJI1
enkele implic;1ries van het de werking van norlllbeelden Jls srrucruurp rincipe.
Ruh l!ll Gllwrlcllarn No.mh eel den.1s ,truçluurp. inçip.
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NORMBEELOEN
Veruit de meest vruchtbare naoorlogse theoreticus van het uiterlijk is de

Nederlandse antropoloog Harry Hoetink (1967, 1973). In studies naar part·

nerkeuzes in het Caraïbisc h gebied kwam hij tor her inzicht dat die keuze
mede werd bepaald door het uiterlijk. Dat uiterlijk varieerde van een negroïde

profiel aan het ene uiterste van een continuüm tot een blank profiel aan het
andere uiterste. Door processen van menging ontston den er daartussen

verschillende profielen en huidsk leuren. In de kolonia le samenleving in her
Caraïbisch gebied en in Latijns-Amerika bestond er een hiërarchie van huidskleuren waarbij de blanken de topposities in de samenleving bekleedden en
de zwarten de laagste posities innamen. Die sociale ordening kon (mede)
voortbestaan doordat de ondergeschikte zwarte bevolki ng dc somatische
normbeelden van de hlanken accepteerde. In plaats van het woord ras dat
beladen was - Hoetink schreef in de jaren eind zestig en begin zeventig - prefereerde hij het begrip somatisch normbeeld dat hij omschreef als 'thc complex
of physical (somaric) characterstics which are accepted by a group as its norm
and ideal' (Hoetink '967: 120).
De acceptatie van somat ische normbeelden legde H oetink uit als een esthetische waarde ring. Het is ook een norm, omdat die esthetische waardering een
groepsversch ijnsel is en geen individuele voorkeur. Het bijzondere van de
norm is dat het een ideaal is waarmee feitelijke situaties worden beoordeeld.
ln elke culturele gemeenschap is een andere norm beeld dominant. In een koloniale samenleving droeg de accepratie van de norm beelden van de heersende
groep bij aan een stabiele sociale o rd e en is die zin een co hesieve betor
(Hoetink 1967: 137) . Hoetink kwam bij diverse ge legenheden terug op dit
concept en werkte versch ill ende dimensies ervan haast uitputtend lIit: de
werking van norm beelden in raciaal homogene en in gesegmenteerde maatschappijen, de effecten van somatische norm beelden in ve rschillende typen
Caribische maatschappijen, de varianten in normbeelden, de erotische effecten
van somatische norm beelden, het onrstaan van raciale vraagstukken vanuit
het perspectief van normbeelden. Niet alles is hier van belang, ik beperk me
daa r0111 tot de conceptuele aspecten.
Het begrip somatisch normbeeld adresseert een cruciale variabele in het
verkeer tussen mensen. Het is een masterconcept dat het feitelijke en het
normatieve in alle menselijke gedragingen verenigt. Over de toepassing van
het begrip kom ik later te spreken, maar hier is een aanpassing van het begrip
op een d ri etal punten noodzakelijk 0111 hedendaagse processen te kunnen
duiden. In de eerste plaats dient her begrip somatiek re worden verbreed.
Somatiek, opgevat als ras, is een te beperkt concepr om de fenomenologie van
huidige samenleving te beschrijven. li et uiterlijk beswal niet Illeer louter uit
fysieke trekken en huidskleur, maar ook uit zaken als haardracht, hoofddoek,
tJtoeages, piercings en dergelijke ornamenten van de hedenda<lgse lichaamscultuur. in de koloniale maatschappijen die Hoetink op het oog had vielen
huidskleur en sociale positie samen en kon de huidtint als een indicator
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fungeren om dc' positit' in de sociilJe srrarific:nie te hepalel1. Dic samenhang
huidsk leur en sotiale posÎtie Îs in de hedendaagse maatschap pijen aan
her vCfvagc' n, of 0111 her preciezer te zeggen: die snl11c nhan g hCSt~lat wel, maar
het slu it niet uit dat donkergekleurde personcn ook hoge socia le posities
hek leden (Zweigc:nh;\h & Domhoff 1000 ). ~ovendien is her uiterlijk dankzij
de moderne technologie te manipuleren; her haar k.:1/l geverfd worde n, de
oogkleur is te veranderen door cOJHactlenzen mer ve rschillende kleuren te
dragen en zelfs de huidskleur kan worden gebleekt.
Een tweede discussiepunt betreft de accept:'Hie van de normbceldcn van de
dominanre blanke groep, zowel in de koloniale samenleving nis in de westerse
snmen1cving. Die ;Kceptatic kan, maar hoeft nier rt.: duiden op ('en esthetische
waardering. Andere mogelijkheden zijn cb r de arcepmrie v;:m nOrm beelden
voortvloeit uit grote verschillen in m;lchtspositie en dus is opgelegd. Vanuit
die siamrie kunnrll ondergeschikte groepen op den duur de norm beelden van
dl' dominante groep esthetisch waarderen, ermee vertrouwd raken, de domi ~
nante groep seksueel hegerenswaardig vinden, zaken eraall OIulcllen zoals
verrrOliwen, zekerheid en loyaliteit, of er indifferenr tegenover sr~;1n. Dat
verst.:hil in machtspositie kan er ook roe leiden dar zW<1kkere groepen de norl11~
beelden ;1CCCpteren omdat de opname in de dominante cultuur gevoelens v;ln
sociale en individuele vei ligheid, collectieve stntllsvcrhcffing of associaties met
welva~n l11et zich meebrengt. Tenslorte moet wo rd en gewezen op de t1loge~
lijkheid dat kt'uzes niet altijd uit esthetische overwegingen pl ~lats vindt, maM
kunnen zijn ingegeven door groepsprocessen. \'(I,11lIlCer leden V:1Il ren bepaalde
etnische groep in grote getale leden v.:w andere groepen als panners kiezen,
da11 is dar geen indi"iduclr keus meer, maar een groepsproces W:1M confor·
miS!llc ren onderscheidend kenmerk van is.
Het derde discussiepunt is het best:1an van con tra*llormbee1den. De opkomst
van de Bbck Power beweging, mer haar slogan 'bbck is be;turiful' of de Suri·
naamse nationalistische beweging die het Creoolse culruurgoed wilde koes·
teren, zijn voorbeelden van groepen die zich afzenen tegen de dominantie van
blanke nOrlnbeclden. Her gaat hier om alternatieve normbeclden en niet 0111
een hybride mengsel. Voor dit laatste had Hoctink een scherp oog en hij wist
die vorm vnn creoliserin g in te bedden in de ve rschillende varianten van de
Caraïbische maatschappij. Overigens moet worden opgemerkr dat esrheti·
sche norm beelden tegenwoordig sterk worden gevoed door dc filmindustrie,
ook die uit de nier-wesrersc wereld (Japan. China, India, Turkije). Die niet·
westerse norm heelden sluiten de acceptatie vall 'blanke normheeldell' niet
uit, wel attenderen zij op het sinlUiraan voortbestaan Vall meerdere norm·
beelden.
Hoe rinks tegenhanger v;.\n somatische norl11bce!dcn is her concept somatische
afs tnnd, de beleefde :lfst:wd russen rwee somatische norm beelden (Hoeti nk
1967: 15 j). In culwreel plurnle tllJ,<1rschappijen duidt de somatische afstand
op een kloof tuSSen milieus en klassen. De kloof knn worden overbrugd door
creolisering en assimilatie, maar hiertegenover stann nationnlisl11c en etnise·
russ~n
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ring die de somatische afstand kunnen vergroten. Transnationale ge meenschapsvorming wordt voora l gedragen door de interne groepsvorming. Etnisering en ass imilatie versterk en respectievelijk de intern e co hesie van de groep
en de externe cohesie van de samenleving. Steeds vaker ech ter zijn de afsta nden
in norl11beelden binnen één milieu of klasse te vinden. De hoofddoekendrage nde hoogopgeleide moslima die een plaats opeisen in de midden en hogere
lagen va n de samenleving vo rm en een voorbeeld hiervan. Kortom, normbeelden zijn niet alleen terug te voere n op esthetiek, maar zijn ook te relateren aan macht, seks, vei ligheid, sta tus, enzovoo rts. Zij ve rgroot zowel de
interne als de externe cohesie, en kan zowel simultaan naast andere culturele
normbeeJden als in hybride vorm bestaan.
AI wordr het 'somati sche' van het no rmbee!d ve rbreed, het begrip blijft
geva ngen iJl het keurslijf van het uiterl ijk. De roepJss ingssfeer van het begrip
kan worden uitgebreid om gedrag te beschrijven. Dat kan door naast soma tische ook culturele norm beelden te onderkenn en (Gowricharn 1992.). Ook
deze culturele no rmbeelden zijn een ideaal en worden gebruik t als een roets
0 111 feitelijk gedrag te beoordelen. Denk aan de normatieve eisen di e werkgevers aan sollicitanten stellen zoals omgangsvormen, taalvaardigheid, flexi biliteit, leervermoge n en dergelijke. In tegenstelling rot de \X/eberiaa nse we renschapsopvatting waa r ee n scherp onderscheid wordt gemaakt tussen feiten
en waa rderingen, omvat het begrip normbeeld beide elementen. Het is de
waardering die mede vorm gaa t geven aan het 'feit'. Her begrip cu ltureel
normbeeld attendeert ons erop dat de meeste concepten een normatieve dan
wel morele dim ensie hebben: de echtge noot, moeder, kind, werknemer, burger,
politicus zijn geen neu trale classificaties omdat aan di e socia le rol impliciet
een maree( oo rdeel ten grondslag ligt: een goede of slec hte ec htgenoot, ee n
goede of slec hte moeder, een ijverig of 111i kind enzovoo rts. Het is deze morele
dimensie die een socia le rol een ideaaltypische dimensie geeft en derhalve als
norm én als ideaa lbeeld kan fungeren. En het is voora l deze normatieve
dimensie in de hee rsende beelden di e tal van beroepsgroepen zoa ls politieagenten, onderwijzers, uitvoerende ambtenaren aan loketten, personeelsfu nctiona rissen dagelijks beïnvloeden in de selecties die zij maken.
Naas t het fe it dat cu lturele norm beelden intentioneel zij n te ve rand eren
(bij voo rbeeld onder invloed va n de mode), wijzigen deze beelden zich in de
loop der tijd. Dat kan minstens op drie nivea us plaatsvinden. Op een eerste
oppervlakkig ni veau kan er ee n verandering plaarsvinden van zede n en
gewoonrell. Voorbeelden hierv an zii n kleding, tafel man ieren, dansstijlen,
omga ngsvor men die vroeger gestru ctu reerder wa ren dan nu en een grorere
berekenis bezaten. Deze norm beelden zi jn ook concreet en vertonen variatÎes
al naa r gelang de regio, het sociale milieu of de beroepsgroep. Op eell middenniveall hllmen sociale ve rhoudin ge n en de daarbij behorende beelden vera nderen. Een treffend voorbeeld hierV;1l1 is het proces van 'whitcning' waarbij
groepen die eerst nier tor het hlanke ras werden gerekend (Joden, Italianen,
Polen) nu wel tor die definitie zi jn 'toegelaren'. Tenslotte bestaan cr abstracte
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11 0rmbeelden d ie veel duur za mer zijn. Z ij doen denk en aa n hi sto r i ~c he
consr;1nren en be pal en het beeld van ee n culruur. De ar beidsethos in dc
westerse cultu ur of famili e loya liteit in Aziatisc he culturen zijn voor heelden
va n deze minder ve rand erli jke culturele normbeelden. Dit \Vi l overigt'lls niet
zegge n (bt cr over lange re peri oden gee n flu ctu nrics in deze histo risc he
const::lIltCI1 hesraJ n. Maar de intrinsieke waard e ell hc: tckenis erva n staat in
geen enkele periode ter di sc ussie.
Tenslorre 1110et wo rd en opgemerkt dat culturele no rmbecldl' n tege nstrijd ig
kunnen zijn. Zo kan van jonge vrouwen in veel culturen ee n dtH.: iele houding
w()rd ~ n ve rwa cht rcnvijl oudere vrouwen vaak dc positi e va n dc matron e
innemen. Een ~111d e r type conflict tu ssen normbeelden O11tstaat W:lnn ec r
bij voo rbeeld dc es th eti sc he norm heelden botse n met de l'con omisc he, du s
wann eer iel11:llld di e waarde hecht a:lll welst:lIld ell esth etica, ee n parmer moet
ki ezen di e kll 3p van uiterlijk is ma3r a rm , of omgekeerd. De botsing va n
normbee1den hoeft zich overigens nier binnen één culru ur VOor te docn. Normbeelden uir ve rschillende culruren kunn en ook op ges p:lIlllcn voet mer el ka ar
komen te sta an, zeke r wa nn eer de betrokk enen voor keuzen worden ges [(~ ld
rcnvijl ze die juisr willen ve reni ge n.

SElECTIES OP OE ARBEIDSMARKT
Selectie van perso neel wordt gelegitimee rd met ve rwijzing ll:.1 ar eco nomisc he
grootheden: k,-lndidaten met de hoogste producti viteit wo rden a:lnge nomen,
ongeacht hu idskl eur, leeftijd, fysieke gesteldheid, seksuele geaa rdheid, gesb cht
enzovoo rts. Die produ cti viteit wordt geï ndi ceerd doo r zól kcn als het genore n
opleidings niveau, de werkervaring, de beschikking ove r rcl eV311fe netwi,.'rktn
en vaardigheden. Deze selectiecriteri;] heten zakelijke crit(' ria te zijn. Anders
is het met de 'nier-zakelijke' selecti ecriteri a. Zoa ls elke neg:1ti eve ca tegori e
(ni er-zu s of nie t-zo) besta:.1t deze categorie uir ee n ve rscheidenh eid V:l ll
clcmel1fcn. Bepaald e vo rm en V3 1l uitsluiting zi in taboe en word en wetteli jk
bestreden, denk aan discrimin;ui e op grond van etnische herkomst of geslacht.
Andere vormen va n uitslu iting zijn bedoeld zoa ls de koppelingswer di e ero p
is gericht om illega len uit te sluiten. Soms is het mogelij k 0 111 sollicitanten ui t
te sl uÎten met een heroep op meer legitieme, zi j het nier alrijd za kel ijke criteri a.
De ta aleis die aan veel allochronen wo rdt gestel d, is zo' n effec ti ef selecti ecr iteriulll .
De genoten opleidi ng is de eerste selecti e aa ngezien b ndidatetl worden opgeroe pen met min of mee r dezelfde opleid ings ni ve:lllS. Maa r de keuze uit ee n
aa nra l ge lijkwaardi g opgele idde kandidaten, kan niet wo rd en beg repen uit
facto r de ond erwijs omdil t :ll1e kandidaten deze b ero r ge mee n hehben. De
verm elding dat hij 'gelijke gesc hiktheid' de voorkeur uirgaat n:lar ee n vrouw,
allochtoo n of gehandic:lpte, ondersrree pt dJr opleiding ee n rand voonvélardc
is W:1 :l r:1a n all e geg:ldigden vo ldoen en niet ee n selectiecriterium 0 111 ee n o f
enk ele kandidaten eruit te lic hten. Andere grootheden geven de doorslag bij
de uiteindeli jke selecti e, De cruciale vraa g is welke die grootheden zijn . In het
RIlben Gowmharn NDlmb u ld. n als Slll1Cll1ulplinci pe
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onderstaande za l gebru ik worden gemaakt van onderzoeken naar selectie van
allochtonen op de arbeidsmarkt om te achterhalen welke vo rmen va n uitsluiti ng zich voordoen. Vervolgens maak ik een verbinding mer de werki ng van
culturele normbeeldell.
Een eerste onderzoek naar selectie we rd reeds aan het eind van de jaren
zeve nt ig aan de kaak ges teld door Bovenkerk en Breuning- Van Leeuwen
( 1978) in hun onderzoek naar rasdiscriminatie op de Amsterdamse arbe idsmarkt. In dit onderzoek melden twee testpe rsonen (een blanke en een kleurling) zic h aan voo r een geadve rteerde baan . De kandidaten wa ren in de releV::l nte opzichten zoveel mogelijk ' identiek': ze bezaten dezelfde opleidin g en
werkervaring, wa ren even oud, schreven dezelfde brieven en verschilden slechts
in een opzicht va n elkaar: uiterlijke afk omst. Vaak werd de kl eurling niet
opgeroe pen en de blanke wel. En zelfs wanneer beide kandidaten werden
opgeroepen, werd in de meeste geva llen de blanke kandidaat gekozen. De
onderzoe kers concludee rden dat er sprake is van rasdiscriminatie. De door
Bovenkerk c.s. gehanteerde methode werd meer dan vijftien jaar later opnieuw
ge bruikt in onderzoek naar de selectie bij uitzendbureaus (Bovenkerk & Gras
& Ramsoed h 1995). En opnieuw bleek dat rasdiscriminarie een veel voorkomende praktijk was.
Een ander type o nderzoek naar selectie en aan name va ll perso neel werd
ve rricht door Van Beek ( 1 ~~3). Diel1s underzoek had betrekking op de
a:mname van personeet in lage re segmenten van de arbe idsmarkt. Hij vroeg
aan verantwoordelijke personeelsfunctionarissen we lke kenmerken van belanpl
zijn bij de aa nname va n perso neel. Vervo lgens moesten zij een rangorde
aa nbrenge n in de door hun gewenste eigensc happen van werknemers. Op
gro nd hierva n stelde Van Beek profielen op va n de idea le werknemer en was
het mogelijk het relati eve gewicht van de afzonderlijke kenmerken te becijferen. Het grootste gewicht werd toegekend aan werknemers di e jong zijn
(leeftijd , :q%), van het manneli jke geslacht (ges lac ht, 23 %), va n blanke
afko mSt (e tni citeit, 10% ) en gezond (10%). Van Beek benadrukte dat dit
eigenschappen zijn waar mensen niets aan kunnen doen, het zij n 'biologisc he'
va ri abelen. De voo rkeur va n werkgevers wo rdt voor 70% bepaa ld door deze
grootheden (Van Beek '993: 99).
Niet minder onthu llend is dat de groo th eden die prominent in de economische theorie voorkomen een aanzienlijk geringer gewicht bezi tten: opleid ing
(7%), loonkosten (2 %), werkervaring (1%), ta albeheersi ng (5%), toraaI15 %.
Nu is aan te voeren dat deze sterk afw ijkende resultaten dee ls zi jn te begrijpen
uit her specifieke segment waarop het onderzoek betrekking had. Toch is dir
het segment waarin de (langdurige) werkloosheid zich concentreerde. Maar
zelfs nis het 'perso neelsplaatje' van alle segmenten erbij wordt betrokken, lijkt
het onwaarsc hijnlijk dat de 'economische variabe len' toenemen met een vijfof zesvoud van war ze in dit onderzoek blijken te zijn. Het onderzoek van
Van Beek bevatte nog een interessant gegeven. In een vooronderzoek gi ng hij
verde r dan de vaststelling van voo rkeuren. Hij probeerde ook het 'nadeel' te

m

050 n Jdsc hllrt voor Su nna mi slle k 2005.1

compenseren d:\! SOlllmige soll icitanren allochtonen zijn. D:n deed hij door
- hyporhrrisc h - ee n subsidie in het vooruitzicht te stellell aan de werkgever
wanneer hij ee n allochtoon in di ensr IU01. Bij afwijz ing voerd e hij dat su hsidiebedrag op. Pas bij ee n Illaand elijkse subsidie va n 600 guld en, wa t dt'stijds
ongeveer 30% W:lS van het gemiddelde hrutoloo n in her onderzoc hte segment,
so rreerde deze prikkel noemenswaa rdig effecr (Van Be{' k 1993, 93 ).
\'Vaar de benadering van Bovenkerk en Van Bee k een voorkl' ur voor bepa<1 lde
individuen tor uitdrukking br~lChten, legde het onderzoek V::\11 Vecn01an ( J 995)
dc prrfcrenri c voor be p~alde groepen bloot. In een Stlfvry verricht onder werkgevers en gericht op het achterhalen van arbeidsprcstariebccldcn bradu hij
de lorgevallen van zes etnische groepen in heeld, te wetell Spanjaard en, Surinamers, voorl1l:l lig Joegoslaven, lv'loluk kers, Turken en M:lrokk:lnen. Centraal
da:lrin sto nd dc voo rk euren en aanllalllebereidheid V:1n werkgevers. Het
ond erzoek na ar beelden V3 n etnische groepen was nier ni euw (zie bijvoorheeld Reubsaet & Kropm:lI1 J 98 5; Hagendoorn 199 I ). Wel ni euw was de
c:om hinatie V~lI1 uitsluiting en her aanbrengen va n ee n rangorde in de pn.' fereil ti es van we rk gevers voor etnische groepen. VeennKllls onderzoe k werd
voo r her ee rst uitgevoerd in 1983 en in 1995 herhaa ld . De verschillen waren
minim.13I: qua voor keu r namen de Spa njaarden de ee rSte plaats in , gevulgd
door Surinamers, Molukkers, Turken, ex-Joegosbven en Marokk anen. Ook
war berrefr de aannarnebereidheid kwam en Spanjaardcn op de ee rstc plaats
en Marokkane n op de laarste.
Een interessa nt 3SpcCt V~lIl Veenmans onderzoek bcrrof de inhoud van de presrariebeeldell. Die bestond uir de ele[nenren 'omgang met collega 's " 'motivatie',
'represenr:niviteit', 'betrouwbaarheid', 'vliit', 'verzuim' en 'sri prheid ' (Veenman
[995: 22 e.v.). Hij voegde het clelllent vall 'raalvaardigheid ' roe ;1:1n de lij st
en cbt m:l:.lkre war uit. Surinamers en Molukkers kwamen hi('fdoor gunsri ger
uit de bu s. 'Motivatie' Cil 'vlijt' golden voora l voor cx-Joegosla ve n, ter wijl
het verwij t 'verzuim' alle groepen rrof. In de rijd bezien bleek evenwel het ee n
en and er te zijn vera nd erd . De posirie van de voormal ig Joegosla ven was
ongunsriger geworden, ve rmoedelijk onder invloed van dl' oorlog op ,Ic Balkan
(Vecnman 1995. 50). Daarentegen staan Surinamers en j\ 10lukkers cr nu beter
voo r. Spa nj aarden en Marokkanen blijven her srerk st va n elkaar versc hillen.
Hoewel dc arbcid s prc s t~Hiebeeiden bij werkgevers niN sratisc h zij n, zijn de
ve randeringen bepaald niet spectaculair.
Afgezien van her eleme nr vakbekwaam heid, ve rwijst geen enkel va n de
elementen na.a r her niveau va n her genoren ond erwijs. Dit is een opva llend
gegeve n aangezie ll juist ond erwij s als de grote bepalende facror wordt opgevoe rd in de di scussie over de ve rd eling van hanen. Nog interessa nter zijn de
positi eve erv:lfingc n mer 'va kbekwaamh eid ' per allochtone gro ep. Dan
belandden dC:.' meest 'ralige' allochtone groepe n of de groepen met her hoogst
genoten onderwij s, de Molukkers en Surinamers, aall dc on derk ant van dc
lij sr (respecrievelijk 36 en 3-t %) en staan Turken, ex-Joegosla ve n en Sp~l Il 
jaarden met respectievelijk 53 %, 49 % en 47% hovenaan de rangorde
Rutll!ll GowrlCllarn Normb eelden 1Il ' "ructuurprincipe
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(Veenman [995: 32.)· De hoogsr opgeleidde of ra lige groepcn wa ren nier de
mcesr vakbekwame, ofrewel, raai en vakmanschap vielen nÎet samen. Dir rype
onderzoek is wederom herhaa ld en dirmaa l roegespitst op de jongere en beter
opgeleidde generat ie aUochronen (Kr uisbe rgen & Veld 2002). En ook nu bleek
dat de wensen va n werkgevers grotendeels ongewi jzigd zijn gebleve n.
In ee n eerder onderzoek had den Nlesing & Veenman (1990) ge trach t mer
behulp van een regressiemodel her verschil re begrijpen in de duur va n de
we rkl oosheid van allochro nen en autoc htonen. De ve rklare nde factoren waren
opleidingsni vea u, leeftijd, geslacht en regionale werkl oos heid . De betekenis
va n deze factoren bleek gering te zij n. Hoewe l de resultaten per allochtone
groep eni gszins verschilden, bleven de o nderzoe kers zitten met ee n forse
'onverkl aa rd e rest'. Dat residu begrepen de aureurs ten dele als rasd iscriminatie. In een latere publicatie (Niesing er al., 199 4) schatte n zi j dat het ve rschil
in werk loosheid tussen allochtonen en autochtone n voor ongeveer de helft
wo rdt ver kla ard door de discriminerende houding van wer kgeve rs.
Zowel de resultaten va n Bovenkerk, de profielen van Va n Beek, de collectieve
presrari ebeelden van de etnische groe pen van Veen maIl als de modelmatige
exercities van Niesing verk laren niet waa rom ondanks de discrim inatie o p
grond van ras of huidsk leur en de voo rk eur voor een bepaa ld profiel of de
ra ngo rde va n etn ische groepe n, bepaa lde lede n va n die groepen tóch in dienst
wurJt:1I gl:IJUIIIl:II. \'V'a llt Je Uibluiling i ~ tdkt:lI ~ p<ln it:d. Al s Marokkanen zo
weinig populair zijn op de arbeidsmarkt, hoe kOlllt het dat ee n deel va n hen
wél werk heeft? Met andere woorden: waarOIll worde n niet ille kleurlingen
gedisc rimin eerd ? Het voorbehoud dat de verk lari ngen ni et absoluut gehanteerd kunn en worden, is geen antwoord op deze vrage n. Dit voor behoud zegt
ni ets over de beperkingen van het verklaringsmodel, all ee n ebt her model
voorzic htig moet worden geha ntee rd.
Het is hier dat het concept cultureel normbeeld ee n grotere verk laringswaarde
lijkt te hebben. De hypothese die dit concept mogelijk m"kr luidr dar individ uele sollicitanten di e niet voldoen aan het culturele norm beeld buiten de
boot va llen. Passe n zij er wel in, dan worden zij 'toegelaten' rot het arbeidsbestel. O mdat het om cu ltu rele profielen gaa t, te ndere n bepaalde crnischculturele groepen eerder te worden uitgeslote n. Maa r een opname van individuen blijft mogelijk ondanks het bestaan van negatieve beelden van de groep
waa rroe zij behoren - mits zij beantwoorden aan het normbeeld va n de werkgever. Deze verklaring voorond ersrelt een hoge mate va n assimila tie, een voorwaarde dat niet allee n op de arbeidsmarkt, maa r bijvoorbeeld ook op de
'huwelijksmarkr' geldt. De aldus ontstane selectie is de rh alve cultureel va n
aa rd.
Nu is aa n te voeren dat de mate waa rin indi vidue n beantwoorden aan het
culturele norm beeld (mede) beïn vloed wordt door het ge noten onderwijs
omdnr daar allerlei gedragselemenren rot omwikkeling kome n. Dat is ongetwijfeld zo, maar tegelijkertijd wordt met dit argument hel belang van de
culturele vorming onderstreept: de selectie vindr niet alleen plaa rs op grond
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van vakinhouden of economische producriviteit, m8.:1t ook en soms vooral
op grond van verrrouwde en waarneembare culrurele gedragsprofielen. Deze
selectie doet zich nier alleen bij de insrroom voor. Ook bij de doorsrroom
binnen arbeidsorganisaties wordr cr geselecreerd op het uirerlijk. Dir zou eell
verklaring kunnen zij n voor de gemiddeld lagere funcries die allochtone n
bekleden bij gelijke onde rwij sn iveaus (Dagevos 1998).

HINOOSTAANSE NORMBEELDEN
Een volsrrek t ander terrein WJarop het concept normbeelden geïllustreerd
kJn worden is de HindosrJ anse culruur. Normbeelden hebben te I1lJken mer
berekenisgeving en d3:uol11 is er in een ge meenschap zelden sprake van een
normheeld. Normheelden variëren hijvoorbeeld per generatie en dJ:lfb illnen
per klasse, mate van verstedelijking, geslacht en leefmilieu. NJ3st deze sociologisch aanwijsbare differentiërende variabelen word t de va riati e in norm beelden ook veroorzaakr door kwesties als smaak. Dar geldt zeker voor esthetische norm beelden, hoewel juist op dir terrein elites erin slagen hun normen
(en de bijbehorende beelden) algemeen inga ng re doen vinden. In de prakrijk
is het derhalve van belang re specificeren om welke normbeelden her gaar,
dus oJ her normbeeld de somatiek, esr hetica, erhiek of ander ged rJ g be rrefr.
Vanwege deze ve rsc heidenheid is het gewaagd om slechts één norm beeld voor
een gemeenschap re scherscn. Toch is her ondoenlijk om de verscheidenh eid
van normbee ld en in de HindostJanse gemeensc hap Jdequaat in beeld re
brengen. Daarom worden de bij Hindostancn ga ngba re norm beelden benaderd door re kiiken naar de cultuur zoals ge:.1dverteerd door de Indiase filmindustrie. Die cultuur is srerk gesti leerd en weerspiegelt 'levensidea len' VJIl
dc Indiase middenklJsse. DJarmee is nier gezegd dJ( Indiërs of Surinaamse
Hindoswnen hun leven inrichten naar de films. \X!el wordt erVJn uitgegaan
dJ( de fi lm enig effecr sorteert op her dagelijks leven. Een derge lijk simu ltaan
oprreden VJn ee n discrepantie en een effect is ook te bemerken bij godsdiensten die een ideale wijze va n leven voorschrijven, WJJr mensen zic h nier altijd
aan houd en 111:.1;}r die wel het dagelijkse leven inslui pt cn in zekere mate gaar
kenmcrken. Zoa ls religieuze vertellingen is ook de fi lmculru ur betrekkelijk
eenvo udi g en daardoor een overzichtelijke beschouwing ITlogelijk is.
De keuze voor de Indiase filmindustrie vindt pla<lts 0111 het culturele karakte r
van de normbeelden op ee n an dere wijze re illusrreren. DJt impliceert (Int cr
aanwijsbare verschi llen moeren bestaan russen bijvoorbeeld her uiterlijk en
gedrag va n Indiase en Amerikaanse acreurs en act rices. Deze beroepsgroepen
fungeren immers als rol modellen in de culruur waarvan de filn", een producr
is. Vooral de jeugd richr zich op deze ga ngbare rol modellen en personitîeert
zowel de gangbare schoonheidsidealen a ls de socia le rollen. Toch is her lastig
on1 een systematisch onderscheid re maken russen es rh erische wJardering en
cultureel gedrag. Bij een bepaald voorkomen kan immers een bepaa ld gedrag
horen. Zo kan ee n gespierd lichaam de verwachting oproepen van een goede
vechrer of een iidel ruir; en een bepaalde kleding van vro uwen (sluiers bij voorRublln Gowllcharn Normbeelden Hls structuurprincipe
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beeld) kan associaties oproepen met dociel gedrag. Beeld, gedrag en waa rdering vloe ien moeiteloos in elka ar over. Het gema akte o ndersc he id is vaak
anal)'tisch.
N u ge ldt ook voo r de filmwereld dat er verschillende ge nera ties bestaan en
dat de ve rsc hill en russen mann en en vro uwen de zaa k er niet eenvo udi g
maken. Dat dwin gt rot het onderscheiden van ee n oudere en jongere ge ner:uie filmpe rso nages, al is er ee n fijnmaziger onderscheid mogelijk. Want de
kenmerken van de verschillende genera ti es acteurs veranderen ge leidelijk
waardoor and ere classificaties moge lijk zijn. Omwille vall het co ntra st en het
illust ratieve brakter van het concept Ilormbee ldcn wo rdt hi er volstaan met
dc constructi e van slech ts twec gencr3ties. De kenmerken zijn geselec teerd op
bJ sis van eigensc happen di e ofwel in de Hind ostaan se ge mee nschap worden
gcwa nrdeerd ofwel anderszins in de fi lms opv3l1cn. Let wel: het gaat hier om
geadve rteerde filmbeelden, nier om het feitelijke gedrag va n Indi ërs of Hind ostan en. De relatie tussen al dan niet gea dve rteerde beel den en het feitelijke
gedra g, is hier geen onderwerp van besc hou wi ng. De kenmerken die aldus
zijn gesel ecteerd zijn: huidskleur, fysieke bOl/ w, exp ress ie, danssrijlen, loya li teit, inschikkelijkheid, ka ste afkomst, godsdi enst, ge bez igde taa l, mate va n
geweld.
Wa nneer de illustratie wordt beperkt rot deze geselecteerde kenmerken en de
differentiërende var iabelen geslacht en leeftijd, d~ulleverr dat de volgende lijst
va n kenm erken op. (Z ie tabel 1. )
Een ee rste vergelijking wijst uir dat de belangrijk ste versc hill en tussen oudere
generatie mannen en vrouwen zijn gelegen in: ex pressie, d:lI1sk un st, mate van
inschikkelijkheid en het gebr uik van geweld. Bij de jo ngere gencr;:ltic mannen
en vrouwen zijn de verschillen beperkt tot de matc van insc hikkelijkh eid en
het ge bruik van geweld. Wat betreft de variabe le 'ges lac ht' nemen de
verschillen tu ssen mannen en vrouwen af. Dat is ook het geva l wanneer de
verschillen tussen generaties nad er worden bekeken. De belangrijkste
verschillen bij de jongere vrouwen zijn dat ze sla nk er zijn , assertief, minder
insc hikkelijk, moderne dansen beoefenen, veel bloor lichaam laten zien, en
soms ook geweld kunnen gebruiken. Bij de mann en va lt op dat ze vaker een
gespie rd lichaam hebben en dar ook laten zien, voora l d ansers zij n, en rela tief mee r enge ls spreken. Ook hier valt een co nvergentie op: nier alleen russen
mann en en vrouwen, I11nar ook tussen de hedendaagse In diase en westerse
(voo ral Amerikaanse' profielen van acteurs en actrices, dus tussen Boll ywood
en Hollywood.
De n o rm beeld en zoals geconstrueerd o p ba sis va n de kenmerken van de
acteurs en actr ices, vertonen nog mee r opvallende verande ringe n. Zonder
uitputtend re zijn kunnen genoemd worden dat vooral vrouwen steeds vaker
Illlll oogkl eur mer behulp van co nra crl enze n ver;wderen of hun haar ee n
an dere kfeur geve n. Ook het drage n van de traditionele sa ri maakt steed s
meer plaats voor broeken en vooral korte rokken. En waar vroeger het dominante beeld dat was van de 'fatsoen lijk e vro uw' staar nu de 'moderne vro uw'
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TABEL 1: Verschillen in normbeelden tussen generaties en tussen seksen in de Indiase films.
Jongere generatie

Oudere generatie

Vrouwen

Vrouwen

blank

•

Huidskleur

blank

•
•

Bouw

slank

'mollig'

Expressie

assertief

bedeesd

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Dansen

modern

klassiek

Loyalit91t

zeer groot

zeer groot

Kleding

veel bloot

nauwelijks

Inschikkelijkheid

minder groot

zeer groot

Kaste

is nu geen thema

incidenteel

Godsdienst

niet duidelijk

niet duidelijk

Taalgebruik

veel Engels

minder Engels

Geweld

nauwelijks

helemaal niet

Jongere generatie

Oudere

Mannen

Mannen

Huidskleur

blank

blank

Bouw

gespierd

goed gevoed

Expressie

assertief

assertief

Dansen

modern

n.v.l

Loyaliteit

zeer groot

zeer groot

•

Kleding

bloot

nauwelijks

•
•
•
•

Inschikkelijkheid

naar omstandigheid

nauwelijks

•

Kaste

is geen thema

incidenteel

Godsdienst

niet duidelijk

niet duidelijk

Taalgebruik

veel Engels

minder engels

Geweld

Heel veel

veel minder

generatie

centraal. Bij de mannen was het beeld voorheen de 'fatsoen lijke vera ntwoordelijke man' dat nu is verschoven naar de 'modern e hardwerke nde man '.

IMPLICATIES
Culturele norm beelden relativeren de universalistische pretemies van menige
institutie ell maken duidelijk dat de culturele subjectiviteit van actoren - in
de formele in stituties en daarbuiten - van beslissend belang kan zij n. Het
zijn zowel selectie- als allocatiemechanismen di e enerzijds inslui ten en anderzijds uitsluiten. Cu lturele normbee1den ziin per definitie particu larismen die
tevens een structurerend effect sorteren in de sociale werkelijkheid. Dit gegeven
staJ.t o p gespJ.nnen voet met de universalistische pretentie van de westerse
samenleving.
Ruben GOWflCharn Normb aa ldan al s strucluurprincipe

lil

Dat !:.latste komt tot uitdrukking in bijvoorbee ld de selectieprocesse n op de
arbeidsmarkt (het eerste voorbee ld ). De ene etnisc he groep geniet voorke ur
boven de ander, en binnen de een en dezelfde groep wordt het ene individu
geaccepteerd en de andere niet. Werkgevers kiezen ni et alleen op grond van
op leiding, ervaring en wat dies meer zij, maar ook op grond van huidskleur,
u ite rl ijk, est hetica, gedrag. Dergelijke processen van in - en uitsluiting zijn
betrekkelijk gewoon. In alle rlei subcu lturen bijvoorbeeld worden deze selecti es met grote vanzelfsprekendheid gemaakt en legitiem gevo nden. Vriendenclubs en srudieverenigingen, zijn bekende rekruterillgsdomeinen voor banen.
In elitekringen is het gewoon families eerder in te sluiten op grond van een
subculturele verwantschap, netwerke n of het bezit aan kapitaal dan op grond

va n opleidi ng (zie bijvoorbeeld Van Hezewi jk ' 986). Een dergelijke werking
van vee lal impliciete Jl ormbee lden, zowel so matiscll e als culturele, is ook re
merken bij gemengde stellen waar d e keu ze voora I bepaald wordt door de
c ulturel e assimilatie van de allochtoon. In het particuliere domein fungeren
normbeelden ontegenzeggelijk als selectiecriteria, maar zij zijn óók werkzaam
in her ope nba re domein.
C ulturele normbeelden bieden de mogelijkh eid o m zaken als racisme en ass imilati e te recht vaa rdigen in zoverre de eigen normbeelden a ls superi eur
worden aangemerkt. Het is niet per se etnoce ntrisch omdat men welbewust
kan kiezen voor de eigen normbeelden zo nder onbekend te zij n met norm hee ld en uit andere culturen. Maar zij versterken de intern e groepscohesie en
legitimeren groepsvo rming (het tweede voorbeeld). Zelfbeelden, id entiteiten,
loyaliteiten, vertrouwen, herkenning, id entifi ca ti e, cultureel gangbare invullingen van soc iale rollen (o ud erschap bijvoorbeeld), opvattingen van respecr,
ze lfrespect en fatsoen - al deze cohesie bevorderende mechanismen staa n in
wi sse lwerking met culturel e en so mati sche norm beelden.
Uit het voorbee ld van de Bollywoodfilms komt naar voren dat interne cohesie
en sociale integratie oftewel de externe cohesie elk aar nier uitsluiten. De etrjt
sc he groep ve randert mee, denk aan de convergentie in norm beelden russen

Bollywood en Hollywood. Bovendien is cultuur geen consistent gegeven, wat
h ybriditeit toelaar. Posirieverwerv ing en be houd van de cu lturel e identiteit
gaat bij de Hindostanen in Nede rl and (en eld ers) moeiteloos sa men (Gowric ha rn 2004). Maar ni er alle etnische groepen gaan deze weg van etni se ring
en parriele assimilatie op, noch wordt dat behoud van de eigen identiteit of
Ilormbeelden door de ontvangende sa menl evi ng altijd op prijs gesteld. Zoals
betoogd worden leden van onpopulaire groepen alleen toegelaten tot institu ti es of het parriculiere dom ein (huwelijken) wanneer zij in hoge mate geassimil ee rd zijn. Deze correlatie russe n assimi latie en soc iale mobiliteit is geen
systee m ve reiste, maar de uiting van (on)welwi ll end heid, een wilsuiting.
Normbee lden functioneren aldus mede a ls een o rde nend principe in bureaucra ti eë n, markten en het groepsleven van mense n. Zi j bepalen mede de
uitk o msten van sociale processen en maatschappelijk e verschijnselen en zijn
daard oo r deel van de multicausaliteit die het sociale leven kenmerkt. De sociale

EI
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strarificnie en allerlei ;lIldere ordeningen worden niet Jllee n bepJJ ld door
econol1lis("he, edllL::ltieve of politieke groorheden, maJr ook door culturele.
Her begrip cultureel normbeeld ontbloor her ndtllurspecifieke karakrer van
verschijnselen die een universa listische prerenrie hebben. De markt noch de
bllrcJ lIcrarie of de wet is universeel in ha:1r feitelijke wl'rking, en d~lt bep~l;llt
dc ma:1tschappelijke kansen VJll mensen uit Jndere culturen. Sociale srratilîcatie wordt verondersteld iets te zeggen over de levenskansen van mensen
doordat zij verwijst naar hun hulpbronnen zoals macht, netwerken, :1anzicll,
inkomen. Als dm afhankelijk wordr gesteld van de culturele bagage, dan ziet
de toekomst voor allochtonen er so mber uit.

LITERATUUR
Beek, K. van, 119931

To Bc Hircd or Nol tn Bc Hirt'd.The Elllployer Vaides. Re/atiuc C!JcIllCCS of
Ul/el1lployed Joh-Scekers 011 the Dllteh I,a!mr Markt't. Anmerdam: proefschrift
Univers iteit van Amsterdam.

Beeker, G. S.,1957

The EnJ/lolllics of Diserimil/ariol/. Chicago: Uni versity of ChiGlgO Pres!'..
Bovenkerk, F. & M.J.I. Grass & D. Ramsoedh, 1995
Diserimil/iltiol/ Agaillst Migrallt \YI/)rkers m/(I Et/mie Millorities ill Aaess to
Emplo)'l/Ienr iJl rhe Netherlallds. Geneve: ILO.
Bovenkerk, F. & E. Breuning ·van Leeuwen, '979
·Rasdiscriminarie en ra svooroo rdeel op de Amsterdamse arbeidsmarkt'. In: F.
Bovenk er k (red) , Omdat zi; allders zi;lI. ParnJ/lCII 11(111 rasdiscrilllillatic il1
Nederlm/d. Amsrerdam, pp. 3 1-58.
Cash, Th . F. &Th. Pruzinsky leds), 1990
Bod)' Images . Dcue/opweltt, Dcuillllce III/d ClJilllge. Ncw York: Guilford Prr.:ss .
Dagevos, J, 1998
Begrellsde //lobiliteit, Ol'er (If/oc/Holle u'erke/lden lil Nederlal/d, Asse n: Van
GorUlIll.

ElIiani, A., 1988
T/;e Mora/ Dil/lclIsioll. TOllJard a

NCIl!

Ecc)llolllics. New York & London: The

Free Prcss.

Gowricharn, R.S ., 1992
TegeJl beter /(Ietel/ ill. Eell essa)' oIJer de aOllom;c ell de sociologie VillI de
'onderklasse'. Apeldoorn/ Leuven : Garant Uitgevers.
Gowric harn , R.S., 2004
'De duur"ll'lamheid va n het tran snationalisme; De Twrede gc ner:nie H indoswncn
in Nederland'. MigrillltclIs!/fdies 4: 252-2llS.
Hagendoorn , A.J .M.W. , 1991
lilde/eli ell IIÎtslllitell. Oller het S(lIIICIISpel tllssell sociale (aregorieserillgell,
lIIiSllCYstrlllden elt l'ooroorde/cl/. Ut rec ht: 150 1\.
Ruben Gowmharn No rmbeo ldon a ls slruc luurprincipe

m

Hamermesh, D.S. &J.E. Biddie, 1994
' l~e311ty and (he l abor Mark er'. AmericflIl Ecollomic Rel /Îew 84: 1 r7 4-T 194.
Hezewijk, J. van, 1986

De lop-elite lIan Nederland. Amsterdam: Babns.
Hoetink, H., 1961

Thc TLVO Variant of Caribheal/ Race Relatioll. A COlltrihlltÎolIlO the Socio/agy
of Segmellted Societies. London: Oxford Univcrsit)' Press.
Hoetink, H.. 1913

Slavery ond Race Relatiolls in the Al1Icricas. Compawtive No/es
NatlI re mld Nexi/s. Sa n Fran sisco: Harper & Row.

0 11

their

Jordanova,l., 1989
Sex // al Visiolls. Im ages of gender ;n Sciellce alld Medicillc betweclI rhe EigbteclI

alld TwclItieth Cel/turies. London: H"rvesrcr Whcarshcaf.
Kruisbergen, E.w. &Th. Veld, 2002

Eell gekleurd beeld. Over beeldel/, beoordelillg elf selectie l ' flIl ;ollge aflocht011c
werknemers. Assen: Va n Gorclinl.
Kwant, RC .. 1986

Mensbeeld als referentiekader. Amersfoorr & Leuve n: Acco.
lipsky, M.. 1980

Streel-Level Bllreal/raf)'. Dilemma of Ihe I"dividllal in PI/blic Services. Ncw
Vork: Ru ssel Sage.
Luxen, M.f.. 2004

Evoll/tionary Studies;l1 PersolJllei Ps)'chology. Groni ngen. Prnefschrift.
Mills, C. W.led). 1960

Images of Mali. The Classical Traditia" ;11 Sociological Thillking. New Vork:
George Brazi lI er.
Niesing, W. & B.M.S. van Praag & J. Veenman, 1994
'Thc Uncmploymcnt of Erhnic Minoriry Groups in the Ncrhc rlands', JOl/mal of
Econometrics I ; 173- T96.
Niesing, W. & J. Veenman, 1990
'Achtc rstand en achterstelling op de arbeidsmarkt'. In : J. Veenman (red) Ver vall
Imis. Achterstand en achterstelling bi; allochtoncn. Groningen: WoltersNoord hoff, pp. 41 - 68.
Aeubsaet, lJ.M. & JA Kropman, 1985
Beeldvorming over ewische groepen IJi; de werving en selectie van personeel.
Nijmcgen: lTS.
Sen, A., 1995

Welzijn, vrijheid ell maatschappelijke keuze. OpsteIlelI over IJO/itieke economie
,'a1/ het pluralisme. Amsterdam: Va n Gennep (samengesteld en ingeleid door Jos
de neus).
StaHord, B. M., 1996

Lookillg Good. Essay on tlle virtlle of Images. Massachuscrrs: MIT.

050 Tlldschnlt voor SUlinamlsllek 2005.1

Veenman, J., 1995

Ol1bekend maakt ol/bell/illd. Over de selectie I'all allochtol/en op de
arbeidsmarkt. Asse n: Van Gorculll.
Waal Malefijt, A. de, 1974
Images

ol Mml.

A History of Allthropologiw l Tfm //glJt. New York: Alfred

Knopf.

Zweigenhah, R. & w. Domhoff, 1998
Diuersity ill the Power Elite. Have Women (ll/d Mill orities Reached the Top?
London: YGle Univc rsit)' Press.
Ru ben Cowricharn is bijzonder hoogleraar sociale cohesie en transnationale
vraa gs tukken a:ln de Universiteit nT1 Tilburg. H ij doer onderzoek naar
vra:lgstukken van socia le cohesie, culrurele pluralise ring en de democratisering van
etn ische gemeenschappen.

Ruben Gowmharo Normb ee ld e n als s lm Cluurprin c ipe

m

•

Jack Menke

Diversiteit en huidskleur binnen
de Surinaamse samenleving
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iaspora wordt tegenwoord ig vaak opgevat al s een 'logisc he l1l.1nÎ festarie va n verspreid ing, ongeacht hoe deze werd gecreëerd en hoc

lang die bestaat' (patterson & KeUy 1 000) . Er zij n ook opvattingen
di aspora zowel als ee n proces en als voo rw.:1:1rde wordt besc houwd.
Diaspora a ls proces opgevat wordt voortdurend gecreëe rd door migrati e,
verp laatsingen (van bijvoorbeeld ond ern emin gen), rei ze n en dergelijke. Dit
wa ~lrbij

proces wordt ook voorgesteld doo r sy mbolen, culturele productie of politieke
st r ijd . In d eze inleiding word t deze opvatti ng ge huld igd. De Su rin aamse
d iaspo ra wo rdt voorgesteld door gede nktekens die ove ri ge ns ook aan een
proces va n voo rrdurende inre rp retatie en herinrerp rerarie va n de bete keni s
hloot staan . Voorbee lden in Surin a me zijn de ged e nktekens van Konin gi n
\Xlilh elm ina (o nthuld in 1923) en va n Anwn de Ko m. Van la;Hsrgenoemde
we rden er twce gedenktekens in Suriname on thuld in 1985 en 198 6, terwijl
cr ;:tnno 2005 in Nederland voorbereid in gen worden getroffen voor het doen
ontwerpen en onth ull en van een Anron de Kom monllm cnr in Amsterdam .
De di aspora a ls voorwaarde is direct verbonden met de dia spora :!ls proces.
Dit betekent dat de diaspora bestaat en zich voltrekt binnen de bredere context
va n internationa le en transnati onale ongelijkheid, in het bij zonder ten aanzien
va n etniciteit, cu ltuur en gender. Als voorwaa rd e moet de dia spora word en
besc ho uwd vanuit deze onge lijkheden op we reldni vea u, die tegelijkertijd op
n ationaal ni vea u (opnieuw ) vorm krij ge n in een aa ntal sfe ren of sec toren
(P::m erso n & KeUr 2000: 2 0):
• wa t d e cultuu r be treft worden negatieve waa rd en toegesc hreve n aan
'in hee mse' cultuurvormen, terw ijl deze elementen tege li jkertijd worden
ge bruikt voor politieke en com merciel e bela nge n,
• eco nomi sc h blijven ra s en gender hie rarchieën voortbestaa n binnen een
global marke! tegenover gemargi nal iseerde ko lo nial e of onderontw ikk elde
eco nomieën, en
• sociaal zijn er systemen in takt waa rbi j etni sche, c ulturele en ge nd er-ongelijkh eden ge handhaafd blijven op nati onaa l en internationaal ni vea u.
Het geb ruik va n het begrip 'diaspora' brengt enerzijds met zich mee dat socia le
o nge lijkh eden en discontinuïteiten wo rd en ve rhuld (bi jvoorbee ld in Brazili e).
Anderzijds worde n er geconstr uee rd e (o nterec hte) tege nstel lingen (met nam e
oost-west ) opgeroe pen. Een bijvoorbeeld vorme n de culturele en politieke
p rocessen rond de recente interve nti e van de VS in Jrak, Tllaar ook
H octink ( 196 7 ) hijvoorbeeld gaat in het kielzog va n Toy nbee uit van een

m
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kunstmatige oost·w('st culturele tegenstelling. Ib ciale defil1ities in gCl1dered
forms zijn sreeds in t~\ kr gebleven zowel binnen n:lfies als op wereld ni vea u.
\'(fe moeren wel rekening houden met verschillen russe n de perifere landen
vanwege de verschillende wijze waarop de koloniale machthehbers (o ndn
meer Fr~nsc, Engelse, Sp:t:tnse, Portugese) de onderworpen groe pen defini·
eerden alslllcde rJS (' n gender definities consrruet'fdell (Grosfogucl & Georns
[996; Pattcrsoll & Keil)' 2000: 20). Er moer hier aan worden toegevoegd
cbt tl:1:.1 sr het type koloni:1lc machtsuiroefening, de specifieke soc.:ia le, delllo·
grafische en politieke context in de (ex-) kolonie ook van invloed kunnen zijn
op de sociale constructie v:1I1 ras en etnische verhoudingen. ' Dit voert ons
na:1 r de vr.lag hoc ongelijkheid op etnische en culturele grondsl:1g zich rn:1I1i·
festeert in de Surinaamse sa menleving sinds de stJatkundige onafhankelijk·
heid.
In dit artikel bespreek ik her proces van de 'ontmoering' tu sse n diverse etnisc he groepen in Surin:.lI11r afkomstig uit economische en sociale di~spor:l en
de veranderingen in de onderscheidingscriteria binnen de sociaal ·culrurele
stratificarie sedert de st:larkundigc onafhankelijkheid in 1975- Er staan twee
vrJgcn ce ntraal:
I. \'Velke veranderingen hehben zich volrrokken in de betekenis V:lll ondersc hei dingscri teria in de sociaalculturele strJtific:1 tic V.111 de Surinaamse
sa menicving en welke factoren zijn hierop van invloed? ~kr gailt hier met
name om etniciteit, gender en huidskleur.
2. Zijn er ve rsc hillen tussen de Surina:1l11se, Engelss prekende en LJtijn s·
Amerikililll se Illulti ·etnische salllenlevingen ren :lanzirn V:ln onderschei·
dingscritcriil in de etnische en sociaalculturele srratific<ui e en hoe kunnen
mogelijke verschillen worden verkb:lrd?

SOMATISCH NORMBEELD. HUIDSKLEUR EN HUIDBLEEKMIDDELEN
Een bebngrijke veronderstelling in dit artikel is cbt de crea ti e v~ n respectie·
velijk ee n Surinaams-Creoolse, Surin3<lllls·javJ:.1Jlse of Surinaams·Hindo·
st:1JIlSe culruur (et cetera) zowel het resultaJt is V<111 het 'wesren' :lIs V:lll interne
ontwikkelingen in het westen', d<1r wil zeggen de bnden van oorsprong zO:lls
Afrika, India of Indon esië (PJrrerso n & Keil )' 2000: [J}. Hiermee wordt
bedoeld dat in de culrurele ontwikkeling en idrntiteitsvorming in SurinJl1le
aspecten v:tn her 'niet·westen' besloten kunnen liggen in 'westerse' cultuurDe totale conte)(t soc[ale, demografische en politieke var[abelen verklaren de meer harmOnische
etntsche verhoudrngen In SUriname tegenover de hardnekkige etnische instabiliteit In Guyana Sinds
de jaren Vijftig van de twintigste eeuw. In tegenstelling lot Suriname ontwikkelden demografische en
etni sche verhoudingen In Guyana Zich in een politiek klimaat, dal werd beheerst door exteme Igeopo l[·
tiekel factoren De numerieke meerderheid van Hindostanen in combinat ie met een pO litiek invloedrijke
maxlstische partIJ in een Internationaal 'koude oorlog' context waren kenmerkend voor Guyana na de
Tweede Wereld Oorlog. tel\Nijl deze setting afweZig was in SurIname, waar geen enkele etnische groep
in de meerderheid was De veranderende demografische verhoudingen in combinatm met sociale en
polilleke varrabelen zijn van [nvloed op de grote VerScf\\\\en in etnische verhoudingen 111 respectievelijk
Guyana en Surmame fMenke 20041
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processen of omgekeerd. Dergelijke processen kunnen een vorm aannemen
van aanpassing cn l of protest tegen de overheersing van of exploitatie door
het 'westen'. Een voorbeeld van een aanpass illgs- en protestsstrategie vormen
de (contra ) discourses over de slavin Alida: het Miss Alida contest en het
gedenkteke n van Alida in het plaatsje Wageningen in het district Nickeri e.
Dit brengt mij op her punt van voorbecldfigurcn, schoonheidsidealen en het
hegrip 'solllJtisch norm beeld' .
Hoetink definieert so matisch norm beeld als het complexe geheel van somatische kenmerken die door een groep ~ds norm en ideaa l worden geaccepteerd.
Norm verwijst naar het meten van de esthetische appreciatie terwijl, ideaal
betekent dat ni ema nd het somatisch normbeeld in feite belichaamt. Hoetink
gaat er va n uit dat in homogene samenlevingen doorgaans iedereen hetzelfde
so matisch norm beeld heeft. Dit concept is daarom vooral relevant in niethomogene samenlevingen die Hoetink aanduidt l11et plurale of gesegmenreerde samenlevingen. In dergelijke samenlevingen wordt het somatisch normbeeld het jonge kind in her socialis:nieproces als groepsbezit bijgebracht
(Hoetink 1967: 122 ). Aangezien in pl ura le samenlevingen er altijd een domin::lIltc (ras)groep is zal er ook ee n eenrichtingsverkeer zijn wat herrdt het overdragen en accepteren van ee n somatisch normbeeld (ibidem: J 33 e.v).
Een van de invalshoeken om de identiteit en het zelfbeeld van de versc hillende
g roepen te ana lyseren wordt gevormd door percepties over huidskleur en
praktijken (zoals het gebruik van huidbleekmiddelell) om de Europese somatische norlll te benaderen. Huidbleken kwam in het vroege kolonialisme voor
onder inheemse vrouwen die in relatie sronden met blanke mannelijke kolonis:Horen. Er zijn verslagen waaruit blijkt dat al in de zestiel1de eeuw indiaJnse vrouwen uit Sanro Domingo de huid bleekten met kruid enmengsels om
aa ntrekkel ijker te zi jn voor de 'conqu istadores' (Hoetink '97': 181). Huidhleken om de huidskleur lichter te maken wordt vandaag de dag wereldwijd
toegepast met chemische middelen (Hall 1995; Amamoo 1993). Het gebruik
van huid bleekmiddelen, tegenwoordig vaak gebaseerd op hydrochillOI1, is
vooral in samenlevinge n met gekleurde mensen popuJair. 2
Ui t ee n in 1999 verri chte survey in de districten Paramaribo en Wanjca in
Suriname blijkt dat 18% van de vrouwen van achttien jaar en ouder chemische huidbleekmiddelen gebruikt (Menkc 1001). Het gebruik neemt toe naa rmate men jonger is. Hindostaanse vrouwen blijken significant meer huidbleekmiddelen te gebru iken dan ande re etnische groepen. Statistisch gezien
verk laart leeftijd de hogere frequentie van gebruikers onder Hindostaanse
vrouwen: van de vrouwen onder de 26 jaar gebru ikt 6 r % chemische huidbleekmiddelen tegenover slechts 13 (X) van deze lfde leeftijdsgroep van overig»
etnisc he groepen. Op grond van aanvullende casestudi es van geselecteer-ae
gebruikers van huid bleekmiddelen is gebleken, dat personen van verschillende
Deze hUIdbleekmiddelen kunnen ongewenste en schadelijke bijeffecten hebben, vooral hUIdproblemen,
zoals vitiligo en exogene ochronosis (Menke et a12001J
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een negatieve est heti sche beoordeling geven aal1 ee n donkere of
zwarte huidsklt,ur en een positie ve waardering hehlwn voor 'bla nk '. Het
gebrui k val1 chem isc he huidbleekl11iddelen we rd doorg:lans gcrechrvaJrdigd
door her idee dat hierdoo r de srij gi llgsk:1I1sen op 1ll:-l ~lt s( h app('l ijk gebied
(onder il ndcre door een goed huwelijk) worden vergroot. Ten aa nzien va n her
gro ter aandc:cI van huidbleekllliddelen gebruikers onder Hindosra il nse
vrouwen spelen wailrschijnlijk het kastenstelsel en de Indiase Bollywood indusrrie (fi llllindusrrÎl:) ee n rul. De invloed Viln Bollywood moet nier worden ondcrschnt: de voo rk eur voo r een lichre huidskleur en blanke somatisc he kt'nmerken, cic huidbl eekm iddelen indu srrie, de distributie CIl IT;1 IlSna tiollJk
overbrcngingSl11cchanismcn van deze culrurele industrie vi:l de llled ia.
Dezc onde rzoeksresul taren moetcn met de nodige voorzkhtigheid wordell
geïnterpreteerd, omdat niet aan her lichr wordr gebrac ht welke ;l ndcre (nir[Europcsr) sOI1l:1tischc en cultLlrele normen CC1\ ro\ spelen, Dl' :l.n:llysc betreft
vrouwcn die huidbleekmiddelen gebruiken en die waarschijnl ijk dichter tegen
het Europese 'somatisch llormbeeld' aanleunen.] Hicrregel10wf staat de eerde r
gemaakte :lll:llysc va n geden ktekens in combi nat ie mer cve nel11e nren die in
her reken sra:1Il V:ln aanpassing en I of verzet, bij,'oorbeeld Alida. Deze analyse
bracht va nu it een andere in va lshoek en mer andere ana lyse·cenhcdcll (gedenktekens, evenemenren) a;m her lichr d~H er wcl degelijk andere discourses over
huidskleur worden geconstru eerd, die bovendien in een breek re (o ntext van
ernici reit, ideillitcit en nw arsc h:lppclijke omwikkeling in de 'i ngeheelde plur;llc
Surinaamse sal1lcnl evi ng'4 worden geplaarsr. Dir wordt later besproken.

HET SOMATISCH NORMBEELD : EEN KRITIEK
Hoerink ( I ~(,7) introchiceerde het begrip 'sOl1lil ri sch nOTmbee ld' als reacrie
op her begrip ra s d ~1t een biologische oorsprong heeft welkc een zuiverheid
en erfelijke overdr;lcht ve ronderstelt die in werkelijkheid Iliet voo rkom cll.
Bovendien zou het begrip een sterke racistische lading hebben. Volgens Anibal
Quijano (2000j 1992 ) is 'ras' in de eerste plaats een mentale constructie 'thar
expresses rhe hJsic cxperience of glob;ll dominarion anel pcrvades rhe more
imporrant dimen!>ions of glohal power, ind ud ing irs specifîc rationaliry: Eurocenrri slll'. Quij:tl1o is van mening dar 'ras' duurzamcr en srabieler is :115
menrale consrr uctie dan het kolonialismc waarbinnen her werd geco nsrru eerd. De kleurcategorie binnen het rasbegrip werd de meest zichtbare indic:lrie en werd later her equivalent "~1Il 'ras'.
In de plurale s:l ll1enlevingcn die Hoetink bestudeerde waren dl' belangrijkste
etnuclilturcle categorieën blanken, gekleurden (waaronder llluiatten, Jllurenos,
Om een goed bee(o te kn1gen met betrekking tot het niet (volledig) accepteren van het 'blanke' sOlllaIISdl normbeeld ISkwalitatief onderzoek onder degenen die geen huidbleekmiddelen gebrUiken een
Oplle

0\\ begr ip IS ontleend aan een recente studie door Maria Stela de Campos França (2004 205) getiteld
Apanjaht A Expressao da sociedade plural no Surmame Er wordt gesproken van een 'comunidade
Imagmade pJural' als fu!\dament 'Van de natle·Slaat
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en mesti eze n) zwarten en inheemsell. De sociale strati ficatie in deze sa menlev in gen was direct verbonden met de patronen van kleur en kla sse nver ho udingen, met doorgaa ns aan de top de blanke cn/of mesti ezen en helemaal
o nd eraa n zwa rten en! o( inhee lllsen, De econom isc he en soc ioculrurele
processen in de intieme (seksuel e) sfee r ell in de sa menl evi ng resulteerde in
ee n kl eur hi ërarc hi e, waarbij kleur een index va n sociaal-eco nomisc he sta tu s
werd. Naarmate men donkerder was va n kleur, had men ook ee n lage re positie
in de socia le hi ërarchie. 5 De moge li jkhede n voor o pwaa rtse mobiliteit onder
donkergekleurden waren verbonden met het verwe rven va n de attributen van
een blanke so matische norm of hi eraa n gerelateerd e identireiten: iemand kon
de culrurcle, sociale of econom ische attributen van 'blank' verkrijgen, of ge neti sch opwaarrs stijgen (middels kind eren ) door een blanke re trouwen, In dit
verband merkte Hoetink op dat 'col or. '. is nor somcthing that ca n be alrered
in rhe indi viduals liJe, but is something th at can be put right in the next generation' (Hoetink 19 73: 209) .
Het mag ni et worden ontkend dat Hoetink l11et het begrip 'somatisch 11or01beeld' heeft bijged ragen tot meer inzicht in de stratificatie en de rol van onderscheidi ngscrireria die verbonden zijn met kleur en schoonheidsideaa l. Er kan
evenwel een zestal arg umenten worden aa ngevoerd waarom dir conceprueel
sc hema tekortschiet voor een vr uchtbare ana lyse va n kleur en etnocufturele
ver ho udinge n in multi-etnische samenlevinge n van de 215te ee uw, zoa ls Suriname. Ten eerste gaa r Hoetink mijns in ziens te ve r wanneer hij Illulti-etni sc he
sam enlev in ge n vanuit het begrip 'plurale same nl ev ing' als patholog isc h
besc houwd, Dit basee n hij op opinies van dege nen di e hij aanduidt met 'de
mee rd erh eid ' en 'de elite', a lsmede spanningen di e zouden voortkomen uit
het accepteren van het dominante somati sch norm beeld door personen uit de
lagere socia le strata (Hoetink 1967: 148 ). De sma lle definiti e van 'somatisch
rlormbeeJd ' en de nadruk die Hoerink legt op de elite, verhinderen dat andere
belangrijke dimensies in het vizier komen om somatische en culturel e aspecten
vanllit een geintegreerde benadering te kunn en beschouwen,
In de tweede plaats gaat her tegenwoordig niet mee r op dat de huidskleur van
iemand onveranderlijk is: 'color. .. is not somerhing thar ca n be altered in the
ind iv id ua ls Iife' zoa ls Hoetink bewee rt (Hoetink 1973)' Huidskleur maar ook
andere lichaa mskenmerken kunnen than s worden ge manipul ee[d en vera nderd in her leve n va n ieder individu door betrekkelijk goed ko pe middelen en
methoden, zoa ls chemische huidbleekmiddelen.
Ten derde ziin in multi -e tnisc he sa menlevingen de demografische verhoudingen tu ssen etni sc he groepen, de kleurschake ringen en de verhoudingen van
huidskle ur in verschi ll ende mate aan verander in gen onderhevig. [n Su riname
bijvoorbeeld zijn lli ndostanen, Javan en en C reo len de belangrijkste etnische

Hoetink maakt en dUidelijk onderscheid tussen de meer rigide Noord·west·Europese variant van kleur

en rasfeiatles versus de relatief tolerante Iberische variant met haar vloeiender kleurhierarchie . Djt is
bekritiieerd Zie bijvoorbeeld Patterson & KeI/v, 2000: 21
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groepen in de huidige llluhi-ernische samenleving. Er zijn bovendien per etn isc he p,roep maar ook dwars door de ern ische groepen vcle schakeringen, waa rdoor her kbssick(' co nrinulim ' bl::tnk - gek leurd - zwa rr' dat verhonde n was
met de sbvcnsall1enleving, nier zonder meer opgaat.
In de vierde pbats kunnen kleur ambiries en dc kleurhiërarchie ve rand eren
door econom isc he, sociale of politieke ambities (Lowe nrh al 1972; Rahicr
1999). Het vo lgende geval is illus trat ief (Lowenrh:11 [9 72.: 100): 'A Barbadiall, rhrcc fourths white, runs far public office as <1 'Negro, while his sister
is a I11cmhcr of all 'cxclusively whitc' club. \Xlirh the S;lJlle anccstry JJld :1ppe~lr
allee one has chosen to be white; th e arher prefers ro bc colorcd for the politi ca l :1dv~l11tagcs this offers in a predo minJllrl y co lorcd society. Culture and
associ:nion th us srrongly :1ffccr West Indiall colour 3rrriburi on. But appe3r:lIKC and dcsccnr relll:lill inrim:ltely linked with stat us' .
Hoewel in dit voorbee ld door politieke of economische ambities de hee rse nde
kleurhil'r:l rchic bn worden omgekeerd, neemt dir nier weg d3t dl' heersende
kleu rhi ëra rchie V~1I1. donker n:lar licht toch domineert en positief correleen
mer de sociale en economische status.
De vijfde r{'de n is theoretisch v~n aard: Hocrink gaat in navolging vnn Toynbce
uit v:l n ee n tweedeling in de wereld tussen het westen (Europa en de VS ) en
het nier-wesren (o nder meer Caraïbisch gebied, L::nijns-A mcrika, Afrika en
Azië). Deze tweedeling zOu in toenemende mate werkelij kh eid worden indie n
de lllJchtsver houdingen russen de dominanre Europese we reld en de nietdominante wereld ge handhaafd zouden blijven (Hoerink 1967: 14 3). Dit
wordt bovendien gerechtvaardigd met 'thc point is th:J t rh c west is still
rt'garded as soda ll y dominant by the mher segments and, objccrive ly, is so'
(Ibidctl.'\: LH). Hoetink heeft de neiging her r:1sproblcclll lIit h:1 :11' il1tcrnatio~
n31e macro contex t van l11:1chtsverho udin gen te reduceren tOt ('en algemeen
menselijk probleem, Hij beweert in dit verba nd d3t het rasprobleelll nier allee n
het gevolg is V:ln vooroordelen maar ook en vo0f31 doo r de variëtei t aan
som3tischc Ilormbeelden binnen de menselijke samenleving (Ibidem: 14 9).
Q uij ano (2.000) brengt hierin terecht een belangrijke nua ncering en correctie
;1;1n. Hij beroogt d ~H ' ras' een eurocent rische Illcnt:lle constructie va n grote
duurz;13lllheid is en da t in een later stadium van her kolon ialisme de kleurcategorieën werden geïntroduceerd als meest zicluharc representant voor
'ras' ,6 Poli tiek en econom isch gezien zijn anno 20°4 de machtsverhoudingen
in de wereld in vele opzichten gehand haafd, maa r cul tureel zij n er veranderingsprocessen die ve rzwegen of verdui sterd worden door hN ·westen!. 111
mijn opvn tting is het uitgangspunt dat er sprn kc is van dynamiek tussen het

Volgens Quljano heeft de categorie 'wh ite' een Anglosakslsche oorsprong evena ls 'ras' en hebben
Iben sche Europeanen. die eerder contact hadden met Afrikaanse culturen, het concept 'ras' niet toege·
past voor het kolonialisme. 'Ras' werd m het kolonialisme het eerst toegepast ten aanzien van de
mdlanen In Zuid Amenka en wordt in de SOCiale klaslfic8tie van de wereld bevolkmg eerder gebruikt

dan 'kleur'jOuIJano 1000. 5751.
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'westen' en de 'n iet-westerse' wereld, tussen de dominante en de niet-domi nante cultuur maar ook russen de nier-dominanre cultuur In het westen (Surinaams-Creoolse, Surin aa ms-Javaanse of Surin aams-Hind ostaa nse cultuur) en
de cult uren in de landen va n oorsprong (voo r slaven Afr ik a, voor contracta rbeid ers Ind ia, Ch ina of Indonesië).
Dir brengt mi j op het zesde en laatste punt van kritiek op Hoetink : nier dominante etnoc ulturele groepen kunnen binnen de doo r het westen beheerste
'glo ba l culture' aanpassings- en ve rzetsstr ategieën omw ikkelen, ook ten
aa nzien van het hee rse nd e so ma ti sc h Il ormbeeld . In dit verband zijn door
vro uwen ontw ikkelde strategieën van grote betekeni s en komt het vaak voor
dat het blanke so mati sch norm bee ld in concurrenti e met, o f naast het op de
eigen situatie geconstru eerd normbee ld bestaat. Een recent voorbeeld vormen
de afzonderli jke missverkiezingen van de verschi ll ende culturele groepen in
Suriname. Deze zijn gebaseerd op een 'schoon heidsbeeld' dat vanuit een andere
(ni et euro-amerikaa nse) soc ial e, culturele en politieke conceptie wordr geconstru eerd. Dergelijke evenementen en sy mbolen, zoa ls geden ktekens, vormen
een ande re invalshoek o m de id entiteit en de verho ud inge n tussen groepen
in zichtelijk te maken.

ETNICITEIT, KLEUR EN GEN DER IN SURINAME: EEN EXPLORATIE VAN
GEDENKTEKENS
In deze paragraaf worden etni citeit, kleur en gender verhoudinge n in Suriname bes proken. Het gaat er vooral 0111 de ve rand eringen na de staatk undige
ona Al ankelijkh eid (I975) ten opz ich te va n voorgaa nde perioden te illustreren.
Dir gebeurt door een exploratie van de betekeni s va n ged enktekens. Gedenk teken s of memorials brenge n id eo logieën en wereldbe sc ho uwin gen van de
initiatiefneme rs tot uitdrukking in ee n hi stori sche en sociale contex t waar zij
deel va n uitmaken. Gedenktekens zijn tekens die doelbewust zi jn geselecteerd
uit (hi storisch ) materiaal. Zij kunnen wo rd en opgevat a ls een in tenti onele
creatie voor het publiek, met de bedoeli ng ee n gebeurtenis of ee n persoon te
herdenken va nwege de grote betekenis op een bepaald hi stori sch momenr.
Door de interactie russen de initia riefnemers van het gedenk teken en de percepties va n de bevolking of delen daarva n, brengr de samenleving haar waa rden,
gevoelens, ve rzets- of mac htsstrategieen tot uitdrukking. Om te spreken met
Serge Gru zi nski (2002): 'The image ca n be th e ve hicle fo r every power a nd
every resistance.'
Gedenktekens kunn en dus ook al s image worden gez ien waarin discourses
besloten li ggen di e uitdrukkingen zijn van ma cht- en ve rzets trategieën. Als
voorbeeld kan worden genoemd het intentio nele gevoe l va n macht opgeroepen
doo r het standbee ld van Koningin Wi lhelmin:. in de tijd dat dit voo r het paleis
op het gouve rn ementsp lein sto nd. And erzijds li ggen in de monumenten van
bijvoo rbee ld Kwakoe, Anton de Kom, M ah.1rma Gand hi en Alida uitdruk kingen van ve rzet besloten.
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GEDENKTEKENS NAAR THEMA' S
EN GROEPEN

"r------------------------,

In de periode 19 76-2.0°4 we rden cr
vergeleken mrt dc voorafgaande
periode ( 195 4-19 75) veel meer gedenktekens over illlllligrJtie, politiek
en produClielontwikkeling onthuld
(;tfbcelding I J. Sedert dc onafh ::lIlke-

lijkh eid zijn cr opvallend minder
gedenktekens over natie/vo lk en gerelatee rd e rhcl1l.:1 's onthuld. In de semikolonijle ( [954- [ 97 i) en de kolo ni:-l1c (18')8- 195 4 ) period en zijn er
naar verhouding veelmeer gedenktekens omhuld die ve rhond en zi jn mer
de Afrikaanse dia spo ra (z ie afbeelding 2 ).
N:lar (' rnbche en kiclIrGu egor ie1

do min eren in dc ko lo ni ale periode

1. Gedenktekens naar thema en periode van onthulling (Bron: Stichting Wetenschappelijke Informatie).
Periode

1898· 1954

-.
,,,

....

,

( 1898- 195 4 ) dc mo numenten ve r hUlluel1 ml' l dl: ko[on iak ~taa r. Her
zijn overwcgl'nd gede nkteken s van

leden VJn her Kon inklijk Hui s, adminisrrateurs en ex ped iriel ciders, veda l opgerrokken in Illarmer met cr ll witte buitenlaag
(afbeelding 3). In de semi-koloniale
periode ( 1 95 4- 1975) is er een inh<1aleffeer van dl' nier-blanke groepen
merk baar w;l:lfbij gedenkteke ns die
verho nde n ZlIn
met Creol en
(s bvernij) en Hindos t:l nen (i mmi gr:lti e) de boventoon vonen.
In de postkolo niale periode ( j 975200 4) is er ten opzichre va n de voorafgaa nd c semi-kolon iale p<. riode
( 195 4-1975) een opva llende toename
van dc Glfegoril' 'allen', hergee n duidt
op gedenktekens di e gerelateerd zijn
aan mee rden.' of alle bevolkingsgO liVer l1 (' UfS,

414..,.

2. Periode onthulling gedenkteken naar groep
(Bron: Stichting Wetenschappelijke Informatie).
PenodE'

1976-2004

3. Periode onthulling gedenkteken naar groep
IB ron: Stichting Wctcnsch\lppclijkc Informatie).

Uitgesprekken met enkele beeldende kunstenaars blijkt dat indien het gedenkteKen een persoon
Uitbeeldt de kleur veelal besloten ligt In de boodschap en de Uiterlijke vormgevlI1g en dat deze niet
noodzakelijk hoeh Ie corresponderen met de kleur van de persoon of groep
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groepen in de Surinaa mse samenl eving (afbeelding 4)' Vergeleken mer
de semi-koloniale periode zijn andere
nier blanke groepen - Javane n,
Ch.in ezen en Marrons - (duidelijker)
ve negellwoordigd mer ee n of mee r
gedenktekens .

0 ... ·_·

GEN DER. KLEUR EN CULTUREELSOMATISCHE ASPECTEN
Pt "Ode onthul d
Analyse vall gedenktekens naar afbeel4. Gedenktekens naar periode en afbeelding (8ron:
ding wijst uit dat in de periode vanaf
Stichting Wetenschappelijke Informatie).
de onafhankelijkheid in 1975 tot en
met 200} er slechts één geden kte ken
I11Ct een afbeelding van een vrouw is opge rich t in Suriname. Dit in tegenstelf:1:j" ••

li'5S· 1915

191B.2003

ling tot de period e vóór 1975 toen er meerdere gedenkte kens mer de afbeelding va n een vro uw werden onthuld (afbeeldi ng 5).
Uiterlijk gezien stellen de mees te gedenktekens l11 et de afbeelding va n een
vrouw so matisc h een blanke voo r, meestal ee n represema nt van her Nederlan ds koninklijk huÎs. Er zijn d rie uitzonderingen: het borst beeld van Dr.
$ophie Redmond bij het Academisch Ziekenhu is in Paramar ibo, het monument va n Alida in Wageningen in her district Nickerie en het monument va n
de dankbaarheid op het Sivaplein. Er zij n sleclus twee gedenktekens met zowel
ee n man als eeJl vrouw afgebeeld: ' Baba en Mai' in 199 4, opgericht nabij het
presidentieel kabinet in Paramaribo en her monument va n 'de Inheemsen' d,u
in 1960 werd omhuld in Albina . Het is opvallend dat na de staatkundige
onafhankelijkheid er geen enkel gedenkteken met een vrouw is afgebeeld of
ter herd enkin g V:lIl een vrouw is opgerichr. Dir neem t ni et weg dat er een
grote in spiratie uitgaat va n de twee eerd er omh uld e gedenk tekens va n Dr.
Sophie Red mond en Alida. Vervolgens zal ik hieronder illustreren hoe de
symbolische betekenis van Alida doorwerkt in her sociaal-c ulturele le\'en, en
mer name op de somatjsche en culturele beeldvorming va n vrouwen in Suriname.
A/ida
Het gede nkteken van Alida (va n de kunstenaar George Baron) werd in 1973
onthuld in Wageningen in het djstrict Nickerie ter herd enking van IlO jaar
ema ncipati e. Het stelt een verminkte sla vin voo r die mer haa r lichaam naar
achteren geboge n en de armen over het verminkte lichaam, pijn en wanhoop
sy mboliseert. De verminkingen van de slav in waren her werk van haar eigenares, die jaloers was op de aantrekkingskracht die de sJavÜl had op hanr
echtge noor. Volgens een van de ve rsies werd de link erborst van Alida afgesneden en op een dienblad geserveerd aan de ec htge noo t. Veel Creol en zij n
ervan overtuigd d;u dir zich werkelijk heeft voltrokken, ma3r zij n er niet zeker
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V:lI1 of Alid:l inderdaad dc l1aam van
de slavin was. Hoe d:ln ook, het zijn
deze tekens en deze sy mboliek d ie
doorwerken op diverse gebieden, als
hasis voo r 3:1I1passings- of verze tsstraregieën dan wel het construeren
va n een eigen identi reit.
Rond her sym bool Alida zii n cr ook

evenementen geïnr roduceerd waarmee
de srra tegie van aa np assi ng dan wel
ve rze t rege n het domin anre blanke
so mati sc h beeld tor uitdrukking
word r gebrac hr. Een voorbeeld is het 5. Het monument van Alida in Wageningen.
sedert 199' ',-larlijks gehouden Mi ss
Alida Conrest met als ondertitel 'Ode aan de SurinaalllSt' vrouwen dc bigi
kmo'. De rechtvaardiging voor deze naamgeving houdt verb:lIld mer her idee
dar van de sb vin Alida een borsr werd afgesneden door de blanke Susa nn a
Dlipiessis. Dit wordr door de organisatoren gezien als ee n vo rm van minachting die sy mboliseert dat de zW3 rte slavi n niets voorstelde. Het antwoord hierop
in de çonrexr van het Mjss Alid3 conrest is: 'a ls vro uw moer je je plek en waa rdi gheid leren ke nnen'.BEr zijn rhans vele sociale, culrurele en economisc he
pmblemen onder Creolen, maa r ook ond er andere groepen. De filosofie achter
dir conresr is dar sc hoon heid niet slechts iets uiterlijks is, maar dat het han,
hoofd en uirerlijk een gelntegreerd geheel vormen. Met andere woorden sociaaleco no misc he, culturele en emotionele aspecten zijn esse ntieel 0111 hoger op de
maatschappelijke bdder te kunn en komen. Bij cic training en de beoordeling
va n contestanten zijn daaron1 identiteit, cl/Jtl/ ral awarelless, respecr voor natuur
en ca rri ère pl anni ng essenriële elementen. Hiermee onde rsc heidt dir co nrest
zich V:1 11 her algemene Miss Suriname conrest.
In het kielzog van Miss Alida werden missverkiezingen van andere culturele
groepen geïntrod uceerd, zoals Ntiss Hindusrani, Miss Diawa, Miss Amnonic:l (Inheems 53 'dyuka Um3 (Marron) en Ivliss Linie Marron. Vele scholen
orga nise ren rond 1 juli Uitje Miss Alida conrestcll - va riërend va n b ge re tot
en met middel bare sc ho len - 0111 voorbeeld figure n te presenteren die nier
verbonden zijn met blanke somatische of culturele kenmerken. Het Miss Suriname co ntest, dat ruim 40 jaar terug werd geïntroduceerd, was voor heen her
enige schoonheidscontest waar voorname li jk lichtgeklcurde e ll blanke vrouwcn
3an deel n;t !1lcn. In die periode - de jaren vijftig en begin jaren zestig - viele n
scheidslijnen va n kleur, klassen en sratus min of mee r s~l11en: ec n lichrere huidskl eur correspo nd ee rd e l11et ee n hogere klassenposiric en een hoge re soci:lle
sraru S. Tegenwoord ig wordt dir contesr niet zo vaa k ge houden ell St:1at her nict
Fragment Uit een interview in september 2004 met Margo Kramp. hoofdtrainer van Miss Allda contestanten

Jack. Menke Diversihlil en hu idski ellr binnen de Sllrinllmse tamlll ievinll
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meer in het centrum van de publieke belangstelling. Daarentegen hebben de
per culturele groep georganiseerde conresten sterk aan invloed gewonnen.

SURINAME, BRAZILIË EN GUYANA
Patrerson & KeUy (2000) verwerpen de verklaring dat tolerante koloniale en
postkoloniale raciale verhoudingen in Latijns-Amerikaanse samenlevingen het
'geringere raciale bewustzijn' in deze ex-kolonies zoude n verklaren. Deze opvatting wordt onder andere teruggevonden bij Hoerink. In het verlengde hiervan
kan de vmag worden geste ld waarom in vele Latijns- Am erikaanse samenlevinge n zoals Brazilië het systeem intact blijft zo nder ernische of klassenconflieten. Een verklaring hi ervoor is da r de door de sta at en door dominante
(blanke en mestizo) groepen ontwikkelde ideologie van mestiçagem (verblanking} een discourse van 'raciale harmonie' in stand houde Binnen deze ideologie wordt de zwa rte bevolking een centrale plaats toebedeeld als zouden zij
her emorionele en culturele hart vertegenwoordigen. Bekeken vanuit een AfroAtl antisch perspectief is de etniciteit van 'zwa rr zij n' noch vasr noch consrant
in de Afrikaanse diaspora. Etniciteit blijkt een vloeiend karakter te hebben
zowel als antwoord op en a ls resultaat va n sociaal-politieke condities (Patterson
& Kelfy 2000: 23). Aan de ene kam werd door socia le convent ies (de census)
een onderscheid gemaakt tussen mulatten en zwanen. Tegelijkertijd kwamen
andere factoren in het spel - zoals onderwijs, beroep, inkomen, religie, urbanisatiegraad, gene ti sche verschillen - die van invloed waren op het ontstaan
van meervoudige etnische groepen. Ingepakt in de ideologie van l/Iestiçagem
maakten vele Afro-Brazilianen een onderscheid ru ssen mulatten en zwanen,
tef\vijl all e Brazilianen de (weedeling blank versus niet IJltlllk hanteerden.
In de Guyanese samenlev in g is er sprake Van een voortdurende etni sche polarisatie sedert de jaren vijftig van de twintigsre ecuw waarbij twee groepen
(Afro-Guyanezen en Indo-Guyanezen) tegenover elkaar staan. Laatstgenoemde
groep is numeriek in de meerderheid. Het blijkr evenwel dM demografische
en ernische variabelen zich ontwikkelden in een po li tiek klimaat, dat beheerst
werd door het spanningsveld tussen de nationale anrikolonia Je beweging en
de koloniale machthebbers in een <Koude oorlog' context. Op zich wa ren de
demografische en etnisc he variabelen niet de beslissende f<lcwr voor de sc heve
etnische relaties. Daarom was de demografische overvleugeli ng van de AfroGuyanezen door de Indo-Guyanezen niet de hoofdoo rzaak van etnische spanningen en conflicten sedert de tweede helft van de jaren vijftig. De betekenis
van etniciteit veranderde in de context van politieke, geopolitieke, demogra fisc he en klassen verhoudingen wailrbij de verande rende demografische samenste lling in combinatie met de politieke variabelen binnen de Koude Oorlog
eell negatieve invloed hadd en op de verhoudingen ru ssen de twee grootste
etnische groepen. In Guyana ontstond er een ideo logi e van 'dualistische cmicitei t' di e zich niet alleen in de sfeer van staat en politiek, maar in haa st alle
l11.1atsch.1ppc\ijke sectoren deed geld en.
De Surinaamse sa menleving heb ik in navo lging van de Ca mpos Fr:mça (2004)
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;l;lngeduid als een 'i ngebeelde plurale gemeensc hap'. Er is in (h:ze sal11l'n leving ee n evenwidn tusse n de diverse groe pen en hun culturele instituti es. De
ideologie die ten brondslag ligt aal1 de constructie vall de dcmocratische pr:lktijk en de socia le organisatie, en symbolisc h de organisatie va n de politieke
macht en de ide ntitei t va n de ve rschillende erno-culrurele groepe n legitimeert,
wordt A(JaIl;aht genoe md. Deze ideologie van ' ingebedde pluraliteit' legitimeen het bestaan van ernoculturele verschillen, terwijl deze tegel ijkertijd op
ega litaire wijze worden bevestigd (i bidem).

CONCLUSIE
Het 'somatisc h norlllbedd' zoals gedefiniee[d door Hocrink is te beperkt 0111
dc str:Hi fic :;'ltie naar etn icitei t en huidskl eur in de hedendaagse Surinaamse
s:1l1lcnl eving tc verklaren. Ten eerste zijn de 'norm beelden' V;1I1 bepJalde
groepe n veel breder geconcept ualiseerd dan het 'somatisc h lwrmbeeld',
waarbij niet zo zeer de nadruk ligt op somatische ('ras') kenmerken, ma.1r op
een geintegree rd ge heel van culturele, soci.de, emotioneI c, expressieve, so matische en uiterlijke (ni et 'ras') kenmerken. Ten tweede kan er sprake zijn van
meerdere normbcclden bij een en dezelfde persoon. Verder onderzoek moer
uitwi jzen inhoeve rre andere norm beelden met het blanke normhecld concurreren, dan we l tezamen met dit normbeeld voorko men, al d.111 niet binnen
een aa npassingsstrategie.
De Surinaamse diaspora als proces en als voorw.1:trde opgevat, brengt J ndere
etnisc he en culturele verhoudingen met lic b mee, waardoor socia le en culturele processen niet zo nder mee r kunnen worden begrepen vanuit stil nda::trdhegrippen zOil ls so matisc h norm beeld en natie. De Surina;lt11se di;lsporJ gaat
ge pa;ud 111et ee n eige n dyn.1l1liek in de verhoudingen ru sse n crnoculrurele
groe pen ('n brengt rCIl specifi eke betekenis van etnicitei t en huidskl eur Jllet
zic h mee. Hierdoor onderscheidt Suriname zich va n de ernocu lturcle stratific.1tic in L.1tijns Al11crika~lI1se en Engelsprekende C:lribisc:hc s;l ll1cn levinge n.
Dc diversiteit en representativiteit na ar etn oc ulrurele .1fkolllst en huidskl eur
komen in Suri name rot uitdrukking in gede nktekens. De in Suriname
besta.1ndc ideologic van een 'i ngebeelde pluraliteit' - waa rh ij er spr.1ke is va n
een zekere balalls, sa menwe rking en accollll1lod.1tie tuSse n de groe pen hestaa t niet allee n binnen het staa tsbestel. Dit komt oo k voo r binnen de
burgers:ll11enleving, getuige de oprichting va n vele gedcnkteke ns die bctrekking hebbcn op de eigen groep, en het sa menwerken ten aa nzic n V.11l a;1l1passings- en verze tsstr:ncgieën. Illustratief voor her b:1tste zij n dc verschillende
:l.1n etnische groepen gelieerde missverki ezingen, ell de onderlinge acceptatie
door de verschillende groepen van deze 'ingebeelde pluralitei t'.
Hoc onderscheidt Suriname zich V;ln de bUllfl.111dcn Br;lzilië en Guya nn ten
aanzien vall etnisc he en kleurverhoudingen? Er zijn twce verschillen tusse n
Brazilië en Suriname. Ten eerste, de ideologie V:lIl 'ingebeelde pluraliteit' in
Surin;l IlH.' g.1M uit V.1 1l de etnoculturele en linguïsti sche di vers ücit, terwijl de
ideologie van mesli(agem in Brazilië de diversiteit en dc soci.1;l l-economische
Ja c k Me nke Diveniteit en huidskleur binnen de Sutil\umn IImellleving
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verschillen tussen etnoculrurele groepen verhult. Ten tweede, in Suriname
snijden vo lgens de pluralisrische ideologie klassen dwars door kleur en emo-

culrurele scheidslijnen, terwij l in Brazilië klassen samenvallen met huidskleur
en etnische versc hillen.
Een beh1l1grijk verschil mer Guyana is dat in deze sa menl eving huidskleur en
etn ische verschillen samenvallen mer de monopolisering van de politiek en de
staat door een van de twee grootste op etnisc he leest gesc hoeide politieke
partijen, de PN C en ppr, Er is sp rake van een dualistische ideologie, waarbij

of de ene groep (Afro-G uyan ezen) of de andere groep (Indo-Guyanezen) het
voor het zeggen heeft. De voor Suriname zo kenmerkende 'ingebeelde plurale
gemeenschap' is in de Guyanese sa men leving afwezig, en manifesteert zich
waarschijnlijk ook niet voor in de bestaande gedenktekens of andere symbolen
in Guyana.
De context en de set van politieke en socia le variabelen in een gegeven samenlev in g zijn van invloed op etn oculrurele verhoudingen, en dus ook op
confl icten en de accommodatie van moge lijke conflicten. De identiteit en afbakening va n etnoculturele groepen, evenals de onderlinge relaties, krijgen vorm
binnen een breder maatschappelijk verband, waa rbij het geheel van politieke,
geopoliti eke, demografische, k lassen, religieuze en ge nderver houdingen een
rol spelen. Dit verklaart ook de verschill en in de etnische ve rho udingen tussen
Suriname en andere landen in het Caraïbisc h gebied, zoa ls Guyana.
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Introductie van huidbleekmiddelen
bii Surinaams-Javaanse vrouwen
Aspect van emancipatie 1

E
CIl

en groot deel, zonict het overgrote deel van de J ::tV~anse co ntrn ct

arbeiders die tusse n 1890 en 1939 naar SurinalTlc kwamen, komt

uit de regio Yogyakarta in Midden-Ja va. In 2004 moest ik daar zijn

het leek me nuttig enige navra,:lg te doen naar tradi ri onele en moderne

opmJakmethodes. Wie sc hetst mijn verbazing dar de dermatologen die ik
sprak vertelden dar steeds meer jonge J avaan se vrouwen en ook eef} aantal

Javaanse mannen huidbleekmiddelen gebruiken, die hen uiteindelijk in de
wachrk.ullcr van deze special isten doet belanden.
Her blijkt d:u veel rel ev isiesrcrcen, televisiepresentatoren, dansers, danseressen,
ma nn eq uin s, stewardesse n en andere performers een lichte gezichtshuid
hebben. Een aantal van deze ca tego rie bekende Indonesië rs is van gemengde
afko mst (E uraz iatisch, Japa ns- Indonesisch, C hinees- Indones isc h,), de rest
bleekt de gezichtshuid met allerlei crèmes. De veranderi ngen op het ge bi ed
van make-up en aa nverwa nte techni eken zij n sinds een jaar of vijftien manifest gewo rden. Huidbleekmiddelen v inden door reclames op de televisie, in
tijd sc hrifrc n en kranten gestadig hun weg naar bredere lage n va n de bevolking. Dar zijn over het algemeen dure producten van gerenomn1 eerde firm:l's
l11er een min of meer gegarandeerd res ultaa t, die weinig gevaar opleveren.
In tijd schrifren, zoa ls Karti"i (december 2003) en Kartika (december 2003),

ndverterenmerken als Pal/d's, Godiva en TI'" Jye met huid bleekmiddelen. Op
de telev isie zijn reclamespotjes re zien die duidelijk maken dat een lichte huid
voor een meisje de kansen niet alleen op werk, maar ook op een rijke hu welij ksp~lrrner vergroten. Schoonheidsa\ons voeren hun eige n merk, zoa ls
Mustika Ra/u, SariAyu Martba Ti/aar en DewiSri Spa Marlba Titanr. De duurdere merken ve rm elden in het Ind o nes isch de c hemisc he samenstelling va n
het bleekmiddel. De goedkopere komen uit China e n vermelden, misschien,
in Chin ese karakrers de sa mensre lling . Nier a ll een kunnen Indon esië rs d e
karakters nier lezen, deze goedkope crèmes bevatten tot acht procent het agres~
sicve huidbleckmiddel hydrochinon, zeggen lndo nesische dermatologen. De
sc hoo lgaande, studerende en werkende jongel ui willen er ook uitzien zoa ls
beloofd wordt in de reclamebood schappe n en kopen goedkope middelen,
di e een lichte huid gar:1nderen. Zij kunn en zic h de dure die niet zo agressief
zijn, niet veroorloven. Als jonge vrouw moer je Vtll1 goede hui ze komen (Wi\
1 Met dank aan de afdeling derma !ologle van het Ziekenhuis van de un iversiteit Gadiah Mada in YogVakar!a, e(1 In Sllflname ibu Wonny Karijopawiro. ibu Sari Kasanpawl(o. bapak Johan Sarmo.

m

050 Tildschfl h voor SunnamrSli e k 200S.1

dit hombardement va ll sc hoonheidsproducren di e succes in liefde en we rk
helove n. re kunnen weersr;J ;] n.
Met deze kennis gi ng ik op onderzoek uit. Dir artike l is het resul taat hierva n.
Na een in leidende schets van de sociaal-maatsc ha ppelijke situatie va n Ja va nen
in de peri ode va n toenemende emigratie naar Suriname, word t ingega:1Il op
de waarderi ng van de eigen huidkleur. Tenslotte kom en de ve randeringen ter
sprake die zich in de loop van de rijd hebben voorgedaan, zowel op Java als
in Surinam e.

MIDDEN-JAVA 1900- 1940
A:111 het begin V;111 de 2.oe ee uw, wanneer de il1lllligrnti e V;ln JJV;111en in Suriname goed op g;11lg komt, voornamelijk uit dorpen in Midden-Jav;1 , begint
in Indonesië de emancipatie van mannen van voom l de lagere ;1dellijkc fami lies handen en voe ten te krij gen. Een facror V:ln beteke ni s hierin is de mogeli jkheid om een westerSe opleiding te volgen en bij voo rbeeld Indisc h dokrer,
onderwijze r of advocaat te worden. De hoge adel voel t nier vee l voo r ve rgro ting van op westerse leest gesc hoeide kennis. Ze hebben een goed leven. HUil
kosrj e, gelx\seerd op de adat,2 is vooralsnog ge koc hr. Hun hoge status in de
tradirionele Ja vaa nse sa menlevin g wordt niet bet\visr en de koloniale overheid heeft hen, de voor 'inlanders' gerese rveerde, hoge re administratieve positi es toegewezen. De lagere adel echter moet voor dl' lage re overheidsbanen
concurreren mer Indo- Europeanen en in Indonesië gebo ren Europeanen
(sinjo 's) , di e de buffer vormden tussen de kolonia le Nederlandse top en her
Indonesisc he vo lk. Deze 'strijd ' vo ltrekt zich voornamelijk in de sted elijk e
ge bied en. Culrureel en religieus tekent zich tege/ ijk met de emanciparie ee n
morele herbewapening aP Verenigingen di e de Javaanse cultuur en de isla mitische godsdi enst op een hoger peil willen brengen doen va il zich horen en
bezorgen de koloniale overheid kopzorgen (Van Nicl ' 984 : 56-62,90,92).
Later krij ge n deze org;:lI1isati es een nationalistisc h karakrer. Nie r het feit dar
er ve reni gingen zijn is uni ek, ma ar her feit dat ze op Westerse manier georganiseerd zijn is niellw. Dar wil zeggen formeel vastgelegd in staruten (Van Niel
198 4: 56). Do rpsbewo ners, dat wil zegge n negentig procent van de bevol~
king, mer ken nau welijks iets va ll deze maatschappelij ke veranderingen (Van
Niel J 98 -!: 16 e.v.). Z ij hebben het te druk met de da gel ijkse zo rgen va n her
ove rl eve n. Bove ndi en komen ze nog weinig in aanraking met de stedelijke
groe pen, nog minder met de adel.
In deze periode voe rt Raden Adjeng Kartini 4 een jarenlange briefwisse ling
(mee r dan ho nderd bri even ) met haar vriendin mevro uw Abendanon Op trad itie gebaseerde ongeschreven wetten.
Opricht ing cu lturele veren iging Budl Uromo 1908: opnchting econom isch religieuze vereniging Sarekal
Islam 1912 rVan Niel 1984' 55, 92).
Raden Ad/eng (R.A) IS de lItel voor een ongetrouwde adellijke vrouw RA KartIn I was de dochter van
de Regent van Japara Een Regent was de hoogste administratIeve post voor Indonesiërs In de kolomale penode IKartlni 1987: x.xiii; Van Nie11984' 26. 35).
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M <1 nd ri .5 Her ging R.A. Ka rrin i voo rn ameli jk om d e emancipa ti e van (a d ellijk e) meisjes door formele sc ho ling. Het ve rk rijge n va n ee n '.vi tte huid was
voor d e ema nciperende g roe pen ge ri cht o p be tere sc ho ling, ni et de lll ces t
voo r de hond li gge nde opti e. Slec hts in éé n brief (Kortin i 1987: ' SS) schrij ft
R.A. Ka rtin i ove r adell ij ke kind eren l11 et ee n lic hte hu id . Zo u ze een blank e
h ui d bedoe len? O m de vraag te kun nen bea ntwoo rd en is het za ak de tra d iri olw le o pva tt ing va n ee n mooie hu idkl eur volge ns Java nen uit M idden-Java
te ac hterh a len. De o p vatringe n over huidkleur ge ld en natuurlijk oo k voor
de Javaa nse co ntractarbeid crs di e nJ ,lr Surin ame g În ge n.

GOUDGEEL, EEN KONINKLIJKE KLEUR
Midd en-J ava kent twee vorsten - en twee p rinsd o mm en,6 elk duid elijk
a anwezig zowe l in de topografi e, als in het sociaa l-geografi sc he en het cultu reel- maa tsc ha ppeli jke land schap va n M idd en-Java. Dit all es geconcentree rd
in en rond de kra ton, het vorstelij k res pecti evelijk prinsel ijk pa leis. De trad itio nele ritu ele kleur va n vorsten en prinsen, maar ook va n hun o nderda nen
is go udgee l. Dit kome tot uiti ng tij de ns rituele fees ten en a nde re o penba re
gelegenheden. Bi j het betreden va n de plaats waa r een be langr ijke gebeurtenis
zal plaatsvi nden treft men de kleur geel al bij de roega ngs poo rt (gapura) aa n.
Deze wo rdt o p zij n minsr o pge tuigd mer jo nge blade ren van de ko kospa lm,
d ie ee n gelige kl eur hebben.
De vorst is voor Java nen her voo rbee ld dat nagevo lgd moet worden: hij staa t
imm ers her dichtst bij d e Goden. N iet a ll een zijn gedrag, oo k zijn uiterlij k
d ient als voo rbee ld (Gee rtz ' 960: 6, 23 ' e.v.; Muld er ' 975 : 65) . De Midd enJa vaa nse vo rsten en prinsen en ande re leden V;lJl de adellijk e families zien er
wat huidkl eur betreft n iet afwijkend uit va n de rest va n de bevolking.
Ad ellijk e vrouwen echter di e va n o ud sher in het kra /ol/ compl ex won en,
ve rto nen zich ni et veel buiten de kra /oumuren. Hun activiteiten spelen zich
voo rn amelijk binnenshui s af. Beroemde bati ksters o nd er de ad ellijk e dames
z ijn het o nbedoelde gevo lg hierva n (zie ook Veldh uisen-Djajasoe brata 198 4:
93,95). Het va lt du s n iet te ve rwond eren da t deze da mes doo r ge brek a;ln
zo nlic ht o pbleken. Alleen da a rd oor al o ntstaa t verschil in kleu r tussen adel
en gewone burge rs.7

De heer Jacques Henri Abendanon was van 1900-1904 Directeur van Onderwijs In Nederlandsch·lndié
Hij was zeer gesteld op de Indonesiërs en dat werd in die tijd afgestraft met overplaatsing naar Neder·
land. J.H Abendanon, geboren in Paramanbo op 14 oktober 1852, overleed in Menton op 13 december
1925 Rosa Manuela Mandri. zijn tweede vrouw, werd geboren In Puerto Rieo op 1augustus 1857 en
overleed in Den Haag op 13 maart 1944 (Van Nie11984: 35; Kartinl 1987. xix).
Vorstendommen: Su ltanaat Yogyakarta en het land van de Susuhunanvan Surakarta/Solo en twee
prinsdommen Pakualaman bij Yogya en Mangkunegaran bij Surakarta/Solo.
In 1769 en 1784 vaardigt de sultan van Yogyakarta (Me Cabe Elliott 1984: 64 zegt de susuhunan van
Surakarta) edicten uit die het uitsluitend gebruik van bepaa lde batikpatronen door de vorst en zijn
familie regelen Met name de patronen parang rusak (gebroken kapmes) en sembagèn huk Isembagi is
een soort katoen; huk is de naam van de Chinese phoenix die geluk brengt) die door Sultan Agung zijn
ontworpen, waren uitsluitend voor het ~orstelijk gezin bestemd (VeldhUisen-Ojajasoebrata 1984~ 9S,1S0).
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Vuor bl'idl' groepen echter geldt traditioneel de kleur goudgeel als de mooiste
lich(e huidkleur voor Ja van en. Sinds jaar en da g worden dc Jichamen va n
waytlJlg poppen die adellijke personen uitbeelden goudgeel geve rf(1. De kleur
va n het gezicht van een wayang pop kan behalve goudgeel ook rood en ...wan
zijn en in zckl...<lme gevallen wit (Kats 1984: 8- 22 ). Met ee n rood, ZW.l rt ('11
wie gezicht8 worden ge moedstoestanden, zoa ls boosheid, ergernis en in zichzelf ge kee rd zij n, uitge bee ld. Een wine lllayang pop (lich:tam en gezic ht )
behoo rt ni et tOt het poppenarse naa l Véln de Palldal/ltlcydus, gd1:tseerd op
ve rh alen uit de Mababaratba. Een dergelijke pop beeldt of c(' n orclng be/{//lda
(Hollander) uit, Illcest;:t1mct grote ronde ogen en ce n c: nonnc Ileus of de pop
is ge maakt voor verkoop aan toeristen. In de Ramay01lll cyclus da:Hcnrcgc n
wordt HaJluman de apenkonin g geheel wit geverfd. Hij staM sym bool voor
sluwheid en vi ndin grijkheid.
De goudge le kleur wordt niet alleen toege pas t bij het ve rv en van /{Iayang
figuren! ook in het gewo ne leve n warde deze klC'ur gebrui kt voor het
schmink cll V:l n dc niet met textiel bedekte huid. Dit is het geval bij ee n bruilo ft. Zowel hruid als bruidegom worden traditioneel met atal opgemaake
door de dukuJl manten (specialist in het opmaken va n hruidsr~1fe n ) . Z ij zijn
op deze dag koning en koningin. Atal is ee n geclk leuri gc pasta ge maakt va n
een mengsel va n kUl/ir 9, zee r fijn rijstmeel of talkpoeder en w~ter (z ie ook
Geerrz 1960: 57). 10 Een andere gelegenh eid waa rbij atal ge bruikt wordr! is
bij her ritu eel v;tn de zeve nmaandse zwangerschap. mitoni en verder tijdens
de ce remoni e W;lI1i1eer ee n bab y ze\'en maa nd en oud is en ritu ee l voo r de
ee rsre keer in aanraking komt met de ;tarde. Koe ntj araningr:tt noemt dit
ritueel tedak -:,-itenj Ccerrz noemt het pitol1a1l (Koe nrjar:tningrat 198 5: 358;
Gecrrz 1960: 50) .11 Een jongen die besneden za! worden, olldcrg:l3t dezelfde
behand eling (zie ook Geertz 1960: 52). Alle traditi onele uirvoeri ngs kun stenaars z.oa ls ;arall kéfJa/lg dnnsers (pai:l rddall sers) ! IlIdmg en cabaret acteurs
smeren zich in met atal voordat de voorste lling begint, ook de lèdèk, d.lnsercs
tijdens een la)!"p, en serimpi dan se ressen maken hiervnJl ge bruik (Gooswit
19N8: 90; Guosw it & Karijopawiro 1997: 54 ). Alal is bij uitstek een rituele
schmink. Het heeft op zijn minst drie fun cti es: als make- up, als rirueel rcini-

Een andere manIer waarop leden ~an de Midden-Javaanse adel zIch bewust WIlden onderscheIden van
de rest van de bevolklflg was het dragen van kain pallJang (een lange naadloze gebatikte doek van ol1ge~eer 2.30m lang). waaraan mystieke kracht toegekend wordt Het dragen van een sarong (tOl een
kokerrok genaaIde gebatikte doek) die geen magIsche kracht bem en bovendien oorspronkel11k niel Uit
Java stamt. maar Uit Malelslê en omgeving was ver beneden hun stand (Mc Cabe EIlion 1984 67)
Van de 37 wayang poppen die Kats beschrijft, ziin er slechls drie die niet alleen met goudgeel. rood en
zwart, maar ook !net een wit gezicht worden opgevoerd De drie zlln Arjuna, Kamaen AswatamajKats
1984' 11. 19) Traditioneel symbol iseert de kleur rood de aarde. het stoffelijke, de kleur Wit staat VOOr
het geesteliJke. het onstoffel ijke
Curcuma domes/lca. geelworte l
10 Geerl1 schenkt verder geen aandacht aan de betekeniS van de yel/ow powder.
11 KoentJaranmgrat maakt geen melding van het gebruik van a/al Het is voor hem lO vanzelfsprekend dat
hiJ daar geen aandachl aan schenkt
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gingsmiddel en als bescherming tege n kwade geesten. Bij een jarmrg képang
opvoering. wordt nog een aantal funcries roegevoegd: 'a ls besc hermin g tegcn
"pI:1Il kcnkoorrs", :lIs beroveringmidd eJ o m tijden s de opvoe rin g mooi over
tC komen ook al is de rea liteit anders en als tegenmiddel regen de 'verboden'
die de geesten het publiek op leggen' (Gooswit r988: 90) Het prepareren van
en vaak ook het insmeren met atal wordt doo r een duku11 (s pecialist in rituele
z:lken) gedaan.

SURINAAMSE OMSTANDIGHEDEN
/n Suri name wonen Javan en aanvankelijk geïso leerd. Ze hebben wel kenn is
genomen V:l ll de van hen uit gezien donkere mensen, nazaten van Afrikaanse
slaven en van Hind ostaan se contractarbeiders, ma a r die mak en geen dee l uit
\1an het privé leven van Ja va nen op de plantages. De contacten spe len zich
af op werkn iveau en o p school (B1ankensteyn 1923 : 264; Helman I 978:
225)· Meisjes blijven va n school weg omdar zij de confrontatie noch met de
zwa rte medeleerlingen, noch met de zwa rte onderw ijzer aankunnen. M aa r
oo k een o nrm oe t ing met w itte mensen is a ngstaan jagend: ' ln oorlogstijd
reden hie r "cel w itt e milirairen in jeeps rond. Mijn zus en ik li epen een keer
's morgens vroeg op st raa r en tOen zagen w ij een jeep aan komen rijd en. Er
zaren witte militairen in . Van sc hri k spro ng ik her k ana al in en trok mijn zus
mee. Ik was erg bang en ik kon nota bene niet zwe mm en' (Gooswit 1988:
76). De vrouw die deze woorden spree kt is drie jaar voor de oorlog
1940-1945 geboren en is dan zes, zeven jaar oud. Witte mense n waren dus
eell relatief onbeke nd verschijnsel in Suriname (Helma n 1978: 284). Dege nen
di e wel co ntact hebben met Javanen zijn Chineze n. C hinese winkeliers hebben
voora l in de irnmi grati eperiod e al gauw Javaa nse vrouwen als leve nspartner.
J avaanse mannen ec hter zij n aanvankelijk ni er zo gec har meerd va n nietJa vaanse vrOuwen.
Na de oorlog va n ' 9 40-]9 45 , de conrractperiode is dan voo r alle Java nen
teneinde, beginnen ze hun vleugels heel voo rzic hti g uit re slaan. Ze ondervind en nu du idelijker de discrimin ar ie door nier-Javane n, met na me door d e
C reoolse groep. De disc rim inatie is niet gebaseerd op hun huidkleur, maar op
hun beperkte scho ling en hun lage ma atscha ppeli ike sta tus (S uparl an J 976:
85 ,88, l L5- 11 7). In de jaren zeventig/tachrig van de twintigste eeuw zijn de
deprivatie gevoelens op de achtergron d geraa kt door toegenomen sc holi ng
en verbeter ing van de maa tsc ha ppelijke positie.
De gO lldgele kleur a ls koninklijk e kleur is onve rm inderd VJn krachr gebl even
in Suri name: het kl eurgebr uik bij UJayang poppe n di e in SurÎna rne gema akt
worde n, is niet verJ nderd. Atal wordr nog steeds ge bru ikt bij huwelijk en (zie
a fbee lding 1), besni jdenissen, bij pasgeborenen en peuters, bij taylfp en jarang
kéfJang (zie afbee ldin g 2).
Ten opzichte van de andere groepen vinden Java nen zich WJt kleur betreft
mooi er (zie ook Derveld 1982: 109, I 14j Supa rl an J 976: 92, 9} . 99 ). Echter\
op de vraag van Derveld in de jaren tachtig van de vorige eeuw wel ke bevo/-

kingsgroep de .I a va nen va n Tall1anredio dc mooiste vinden, kom en
ElHope ~1Il e n op de eerste plaats,
jav;;lnen op de tweede, daarna
Chi neze n. Ook andere groe pen
steken hun waardering voor voora l
.Iavaa [1se vrouwen ni et onder stoelen
of banken getuige deze omschri jving:
'De vrouwen vertonen ee n frêle
bouw. Het opva ll cnde rood van de 1. Schminken van de bruid met atal
lippen is meestal gevolg \';]n het
kauwcn op sirih-pinen. Zij hebben over het algemeen kl eine ronde borsten; verslapping van de
buikspieren komr, ook bij de multiparae, v\'e inig
voor. Met een lichre heupknik, di e bij het lopen
onmi dd ellijk gecorrigeerd wordt tor ee n sjerlijk
opgerichre gang, dragen zij hun jongste kind in een
slendang (s ling) op het heupbeen ... ' (Hell1lan I978 :
)8).

Dat er wel degelijk onderling op kleur geler wordt
binnen de ja vaanse samenl eving ge Hljgr de vrets
van vrOuwen dar zij een donk er kind ter wereld
zull en brengen. De kan s is gro ot dat een donk er
getint kind bespot wordt en mer een sc heldnaam
zijn/h:1Jr jeugd moet doorbrengen. Sc heldnamen

2. Gebruik van atal bij jarang képang-

alsji/el/g (donker), AI/glfs (houtskool ) of Tir (teer )

dansers

hoeven niet nader verklaard te worden. Een scheldnaam voo r een donkergetint j:1vaans meisje is Sire lig, (zwa rtj e) tege n wie
dikwijls gezegd wordr: 'Sirellg, ga jij maar ~H..:hter zitte n'. Als dat vaak genoeg
gezegd wordt, neemt SirelIg op den duur als vanzelfsprekend :1chterin pb:1ts.

SURINAM E ANNO 2005
Een veel gebruikt huismiddel 0111 de gezichtshuid re reinigen en te bten glanzen
is bezinksel van het w~ter wa~rin rijst gewassen wordt. In Suriname wordt
dit 'rijsrwater' genoe md. Het rij stw~ te r wordr weggezc t en de vo lgende dag
wordt het bezinksel ;:lIs een masker op dc huid aangebr;1cht. Het rijstbezinksel
wordt soms nog met klabet12 geme ngd. Als her masker lang op de huid wordt
gelate n, gaa t het rijsrafval op den duur door gisting ee n sterke ge ur
verspreiden. Een goede wasbeurt is voldoende om de ona angena me geur te
verwijderen. Ook wge nd e moeders smeren hun borsten in met het rijstwater
12 Klabet Trigonella Foenum-graecum. Deze plant komt uit India. De zaden worden geplet en gebruikt in

middelen om de haa rgroei te bevorderen en tegen een vermoeide hu id lK loppenburg-Versteegh 1934'

72.331)
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bezinksel waaraan klabet en kentyur is toegevoegd (beraskent)'ur),13 om te
voorkomen 'dar ze zuur gaa n ruiken'. Als her erg warm is worden baby's en
kinderen l11et beraskel1tyur ingesmeerd.
Tegenwoordig wordt in Suriname aral nict uitsluitend door een s pecialist
gemengd. Het mengsel is nu a ls pasta te koo p. Er hoeft slechts water aan
toegevoegd te worden. Modern e bruiden (oo k op Java: zie \Xlilliams 1991:
' 3°, (33) maken bezwaar tegen de ge le kleur van a/al. Ze vinden de gele
kleur ouderwets. De dag voor her huwelijk willen ze zich daarmee nog wel
ritu ee l la ten insmeren, maar op de dag ze lf geven ze de voorkeur aan een
mod erne foundationk leur. Een onbedoeld gevo lg van deze voorkeur voor
moderne mak e·up produ cten is de teruggang van het aantal dukJm mal/ten.
Traditioneel is deze specia list in huwelijksza ken ee ll oudere vrouw van onbe·
sproken gedrag (zie ook Williams '" 991: ' 34) . Door de voo rkeur voor
moderne schoonheidsmiddelen, kunnen tot mod erne sc hoonheidsspecialisten
opgeleide jonge vrouwen de traditionel e duk/ill 1I1antell ve rvangen, zowel op
Java al s in Suriname. Wat deze modern opgeleide vrouwen doen is opper·
vlakkig. Ze bewerken alleen het uiterlijk, de geestelijke voorbereiding van het
bruidspaar laten ze achterwege. Dar kunnen ze ook ni et, want zij zijn daarvoo r niet opge leid en ingewijd, aldu s een dukul1 mmzteJl op java (\Villiams

'99" 134 )·
Surinaams-j avaanse vrouwen hebben geen problemen met hun kleur. Het
wordt wel ande rs wanneer her over het wegwerke n van vlekken gaar. Dan
wordt wel het advies van schoonheidspecialisten gevraagd of ee n afspraak
gemaakt met de dermatoloog. j avaa nse schoonheidspecia liste n zijn van
mening dat vooral Creoolse en Hindostaanse vrouwen huidbleekmiddelen
geb ruik en. Ook zijn ze bekend met de nadelige gevo lge n van verkeerd

gebruiken van huidbleek crèmes waarin hydrochinon zi t.
Over het algemeen zijn Surinaams-ja vaa nse vrouwen karig mer het gebruik
van make-up in her dagelijks leven. Uitgebreide mak e·up wordr opgebracht
voor speciale gelegen heden, voor feesten. Dan wordt heel vee l rijd aan
li chaamsverfraaiing besreed. Bij een dergelijke make·up horen naruurlijk ook
mooie sieraden. Voor zware make-up, elk moment van de dag) moet je bij de
Indo nesisc he vrouwen zijn die bij de Indonesisc he ambassade werken. 'Make-

IIpé sepikll/' wordt van ze gezegd (sepiklll wil zeggen als een last dragen).
Een aantal jaren geleden zijn de verenigingen Darma Wanita en Fa/ola opgeric ht, waarvan zowe l Indonesische (va n de Ind onesische ambassade) als Surinaams·j avaanse vrouwen lid zijn. Laatsrgenoemden vinden de Indonesiërs
'wong afJik' (mooie mensen) . Daardoo r fungeren de Indonesiërs in Suriname
als rolmodel. Het geva l wi l dat de trends die in Indon esië hee rsen op het gebied

van mode en make-up doorsijpelen naar bepaa lde Surinaams-Javaanse kringen
Vla deze In donesisc he connectie. Door het aanbieden van Indonesische ta a l13 Beras is rauwe rijst. Kentyur(Kaempferia Galanga), hiervan worden de wortels gebruikt. Beraskentyur

wordt als transpiratie opwekkend middel gebruikt (Kloppenburg-Vefsteegh 1934 322)
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curS ussen el1 door her houden van bazaars, zelfs in Nieuw Nic kerie, worden
trends uitgt'dr agen. De docenten zijn goed opgcIl13ak te en goed p.eklede Indonesische vrouwen en goed geklede Indonesisc he 1l1;1I1Ilcn. 14 Her IndoJlt'sisc he
merk Mll sfika Rat", da t ook huidbleekm iddelen in het assortime nt heeft, is
in 2003 op de l11dramayll beurs in Suriname geïnrroduceerd doo r de firma
Sr; Abadi. 15 Vooral jonge vrouwen die wil/en meetellen, sc haffen deze
producten a~lJ1. Het is nog te vroeg om iets zinnigs re zegge n over, dermatologisch gezie n, nadelige gevolge n van het gebruik VJn deze prodllctL'!l in Surifl.:1mc. K/.'llJlel ijk breidt het gebruik van huid bleekmiddelen zic h snel uit, wallt
dc Par:lI11aribo Post van september 2004 wijdt daar een MrikcJ ;1:111. DJarin
zegt dermAtoloog L. Sahajo d,n hij deze middelen ook voorsrhrijft JJn
patiënren di e hem bezoeken, niet om lichter va n huid re wordell, nl;1:1r om
donkere pigme nr vlekken, in de vo lk smond 'weervlckkcn' genoemd, op te
bleken.

CONCLUSIE
Her we reldbeeld, de soci.1 le definitÎe va n de we rkeli jkheid, zowel op j ;wa als
in Surin ame is <1Jllzienlijk veranderd sinds het begin v.lIl de twinrigste eeuw,
\Xlereldbeeld en het gedrag dar daormee sa menhangt vera ndere n in de loo p
van de tijd door onrwik keli ngen die zic h voordoen in polirieke, sociJ le en
c(o nomische omsta nd igheden (Gecnz '9 7.>= 11,(:;-14 I; Eickelman 198 I:
85-87). Her besraan van glossy rijdschrifren als Kartika en Kartini in Indonesië die adverreren mer dure producten \'oor het onderh ouden of verkrijgen
van vrouwelijke sc hoo nh eid is ee n indicati e da t de emancipatie van de Indonesisc he vrouw, ingezet door Raden Ac!iellg K.1 rrini in her begin van de twin tigste eellw Va n de grond is ge kom en. Het emanciparieni veo u is ni et voor alle
vrouwen gelijk , m:1ar voor voldoende vrouwen is her zodanig dm zi j in staat
zi jn dir rype tijdsc hri fte n te kunnen lezen en betalen. Op deze wijze vindt bcïn~
vloeding plaars, en ni er alleen door de geadverteerde schoon heidsproducten.
In $urin.1me zij n Javaanse vrou wen individueel aangeworve n als conrrJctarbeider. Eigenlijk bcgi nr daarmee JJ ee n geforcee rde ell1<1l1cip:1tie, die zich mer
horren en storen heeft voortgezet. Su rin:1 :1l11s-j avaa nse vrouwen va n wie de
vooro uders va ll het platteland va n j ava afkomstig zijn, hehben zich zodanig
geëvolueerd en zijn zodanig geëma ncipee rd dar zij anno 2 005 op gelijke voer
kunne n omgaan Illet Indonesische vro uwe n uir ambJSS;lde kringen. En deze
onrwi kkeling heeft zich in krap vijftig jaar voltrok ken.

14 De laatste mode onder Javaanse mannen IS het dragen van een gebatikt ovedlemd als formele dracht
/zoa)s gebruike lijk In Indonesië) in plaats van een colbert.
15 Javaanse schoonhe idsspecialisten geven aan dat er natuurlijke producten In verwerkt zijn, met name
benkuang. een aardvrucht die in Suriname ook te verkrijgen is. BengkuanglPachyrhlZUs tuberosus! is
een klimplant. die een knolacht/ge wortel heeft. De wortel IS eetbaar. maar de bonen en zaden zijn
giftig Van de zaden werd in Indoneslè een middel tegen eczeem gemaakt (HO/Hum & Enocn 1991: 316.
KJoppenburg-Versteegh 1934 10.214) De knol is in Suriname bekend als Chinese ramenas. ln de
Chmese keukerl wordt bengkuang gebru!h In comnmalle me! varkensvlees
S~IVI8
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In dit arrik el is vooral aandachr besreed aa n de waardering va n de eigen huidkleur bij Ja va nen op Java en in Su rJl1am e va naf her begin van de twinsigste
eeuw, de periode waa rin de immigratie goed op ga ng ko mt. Een ee uw later
wo rden zowel huid bleekmiddelen, doo r Surinaams-Javaa nse vrouwen die in
het circuit va n Indonesische vrouwen zijn opgenomen, als moderne make-up
arrikelen, door jonge moderne Surinaams- Javaa nse vro uwen in toe nemende
matc als schoo nh eidsmiddel toegepast. Niet allee n de in vloed va n reclame via
massa media kanalen: tijdschriften. kra nten, telev isie, video en dvd , maar ook
de voo rtschrijdende ema ncipatie va n steeds beeer gesc hoolde Javaanse
vro uwen zo wel in Indon es ië als in Suriname werkt hieraan mee. Para ll el
hi cr~1a n is de terugga ng merkbaar va n de toepassi ng van trad itionele makeup voora l bij mode rn e bruiden. Het ritueel ge bruik van atal is nog steeds
evi dent, J11aar modern e Ja vaa nse vro uwen willen er vlekk eloos uitzien en
zullen steeds meer huid bleekmiddelen gaan gebruiken. Het verstandigst is om
over het geb ruik va n deze middelen goede informatie te ve rstrekken. Het is
misschien ook opporruun om de goedkopere be proefde huismiddeltjes di e
ee n goed res ultaat geven te propageren.
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Kolonialisme, huidskleur
en Wie Eegie Sanie

H

uidskleur is vrijwel in elke cultuur en bij alle volken een eerste
aanknopingspunt 0111 iemand te herk enn en als behorende tot de

eigen groep of soorL Zij speelt daarmee ook een rol in de appreci-

atie of waardering van een persoon. Surinaamse uitdrukkingen als 'wie eygie
sJ llie' of 'wie eygie sma' refereren hieraan. We kunn en bij het thema olm yu
klom, twce aspecten onderscheiden di e wellicht ni et geheel te scheiden zijn.
In de ee rSte plaats huidsk leur als esthetische app recia ti e, zoals de vorm van
de ogen, neus, ha artexruur, lengte, et cetera. In de tweede plaats huidskl eur
als indicatie van maatschappelijke status.
Ik za l me in dit artikel voora l richten op her tweed e aspect van hu idskleur,
namelijk de maatsc happelijke betekenis van huidskleur in een koloniale sa menleving. De maarsc happelijke status die aan de huidskleur wordt gekoppeld en
de est hetisc he appreciatie hierva n liggen in elkaars verle ngde. In dit artikel
ond erzoe k ik de rol van Wie Eegie Sanie in de emancipatie va n Surinamers,
111Ct name de Afro-Surinamers die in ee n cultureel maa tsc happelijk achtergestelde positie verkeerden. Ik wil hi erbij nagaan welke gevolge n dit had voor
de ap preciatie van huidsk leur in Suriname.

HUIDSKLEUR IN DE SLAVEN- EN KOLONIALE SAMENLEVING
De Surinaamse sa menleving heeft zich ontwikkeld van een slf.1 venmaatschappij
tor een onafhankelijke republiek di e bevolkt word t door verschillende bevolkingsgroepen. In de slaven maatsc hap pij was er ee n vrij sc herpe sc heiding
russen meester en slaaf, een scheiding di e meesta l parallel liep mer huidskleur:
wit en zwa rt. Door deze deling was duideli jk rc zie n c.q. re herkennen wie
meester was en wie slaa f. Het is dan ook nier ve rwond erlijk dar hui dskleur
cn haarrex tuur als vanzelfsprekend we rden geassociee rd met machr of
onm ach t, zij of wij. De donkere huidskleur was her kenmerk voor de slaven,
renvijl de witte huidskl eur di e van de slave nm ees ter(es) was. Deze associatie
tusse n huidskl eur en macht is ni et alleen kenmerkend voo r de Surinaamse
sla ve n maatschappij, maa r voor elke sa menl eving waa r de dominame groep
ee n lichtere huidskleur heeft. Ook in India, wordr cen liclltcre huidskleur
geapprecieerd vanaf de bezetting van her land door de lichrge kleurde Ariërs.
Een lichre huidskl eur is een reken van schoo nheid en is inge bed in de Hindoeopv<1rtingen over schoonh eid en vor mt ond erdeel van de heersende machrsstr uctuur (Go mes & \Vesrerho f 2002). Hui ds kl eurappreciatie blijkt duidelijk
S:1Il1CIl re hange n met machr en m3chrsstructurell. Er zij n archeologische
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bewijzen gevonde n dat in het oude Egypte toen de donkere Nubiërs regeermacht hadden en Farao's werden, er middelen werden gebruikt om de huid
donkerder re maken. Een donkere huidskleur werd in die periode beschouwd
it ls begerenswaardig.
Nu rerug naar de slavcIl1113atsc hap pij die Suriname aanvankelijk was. De
dichotome situarie die cr in de vroeg-s lavenm<1arschappij was (zwa rr en wit)
kon niet lang in stand blijven. Winc meesters gingen seksuele rebties aan met
slavi nn en waaruit kinderen werden geboren die lichrer va n kleur waren.
Seksuele relaries tu ssen sbven en een blanke vrouw waren reil sr rengste
verboden en werden zeer zwaa r gestraft, met de doodstr~lf voor de een en
verbanning voor de ander. Wie de ene is en wie de andere lilar zich gemakkelijk raden. Aan de blanke meester we rden geen beperkingen opgelegd. In veel
geva llen kregen die kinderen die geboren werden uit deze relarie een bevoorrechte positie in de slavelll11aatsc happij of plantage. Ze werden huisslaven of
opzichters of konden zich bekwamen tot am bachtsmaIl (timmerman, kuiper,
metselaar). In sommige gevallen konden deze kinderen zelfs onde rwijs volgen
en werden ze gedoopt.
Het is dan ook te verwac hten, dar ook deze kinderen zich mee r en mee r
begonnen te afficheren met de blanke. Er begon zich een verdere hiërJrchiesering in de slavenl11aatschappij af te tekenen op grond van huidskle ur. Hierover sc hrijfr Van Lier ( 197 ' :84): oorzaak vall de haat der zwarten (jegens de
kleurlingen) was in de eersre plaats naijver over de bevoorrechre positie der
kleurlingenslaven, maar ook het feit dat de kleurlingen zich meer voelde n dan
de negers'.
Na afschaffing van de slavernij w3ren het de lichtgck leurd cn die ee n tusse n1a3g in de Surina3mse samenleving vormden in zelfstandige Jl1lbachten ( l11ellbel ~
maker, kleerl113ker, et cetera) en in de administratie. 'De groep der kleurlingen,
die met een aamal joden en een ge ring <1antal vri je nege rs de middenklasse
vormde, bezat voldoende economische stabiliteit' (Van Lier 1971: 85)' Cynrhia
McLeod-Fcrricr vertelt in ha ar studi e ('993) en haar roman (1996) over de
vr ije negeri n Elis3beth Samson over een rijke zwarte die coüre qlJe coûtc met
een blanke man wilde rrouwen, gelet op de kleurappreciarie en maatschappelijk status in die tijd. Zij kreeg veel tegenwerking, maar het mochr wel, want
cr golden blijkbaar in Suriname geen wetten die hllwclijke n russe n witten en
(vrije) zwa rten verboden. Ook in de slaventijd hadden sommige ex-slaven kans
gezien om hoger op te komen en zelf slaven te houden. Volgcns de ver halen
zo uden dezc nieuwe meesters, minstens even wreed, zo niet wreder en haatzuchtiger optreden tegen hun slaven. Welk psychologisch mec hanisme zat hierachter? Ik ben va ll mening dat in de beeldvorming V;l n de slaven de witte
meester ee n natuurliik gezag had, dat onbetwistba;lr en on<1antastbaar WilS.
Her gezag van de lichtge kleurde ex-slaaf was nier onberwist en onaantastbaar.
De gek leurd e meester kon zijn gezag slechts handhave n door streng en meedogenloos op te treden en geen onde rmijning tt' du lden. De slaaf zou tegen deze
meesrer, weerbarstiger kunnen zijn, omd<1t hij geen natuurlijk gezag had.
Edwm Ma rs hall Kolonialism. , huidskl'Uf.n Wi, hgÎ. SnÎ.

Mer de emancipatie van de slaven op T juli 1863 ontwikkelde zich een gedifferentieerde sJmenleving, waar huidskleur nog steeds een dominant kenmerk
was voor macht, status en aanzien. Hieruit ontwikkelde de gedachte zich
verder, dat een lichtgekleurde panner, in elk voor de kind eren, een betere
maatschappelijke positie zou garanderen (opu yu klom ). Deze gedachte was
gebaseerd op de empirische werkelijkheid van alledag. De witre mensen en
lichrgeklcurden hadden de economische macht, de maatschappelijk status cn
de betere baantjes. Voor de Afro-Surinamer was de hiërarchische verhoudingen van de slavenmaarschappij de oorzaak, dat hij ernaar streefde om in
diezelfde positie re komen door met een lichtere partner te rrouwen of iets te
doen aan zijn huidskleur.
Voor de Aziatische, met name de Hindostaanse bevolkingsgroep, lag de siruatie iets anders. Die hadden de trauma's van het slavernijverleden niet, maar
kenden wel hun eigen historische tragedies op het gebied van huidskleur. Hoe
hoger de kaste, hoe lichter de huidskleur. Door de huidskleur kon men iemand
zijn maatschappelijke status afleiden. rk heb zelf enkele jaren geleden het
volgende voorval meegemaakt. Aan een Hindostaanse mevroU\\' die in de
huishouding bij mijn broer werkte, vroeg ik eens schertsend of ze niet een
dochter had voor mijn zoon die op zoek was naar een Hindostaanse vriendin.
Ze zei toen dar ze er wel een had, maar dat die niet geschikt zou zijn voor
mijn zoon. Ik vroeg haar vervolgens naar de reden. Ze antwoordde dat haar
dochter donker was en dat mijn zoon haar niet zou willen, haar dochter was
niet geschikt voor mijn zoon. Ik schrok even van het antwoord want ik had
tot dan altijd gedacht dat de kleurappreciatie alleen bij Creolen aanwezig was.
Dat bleek mij bij vragen naderhand niet het geval re zijn, integendeel! Uit
onderzoek in Suriname blijkt dat her percentage Hindostaanse vrouwen dat
aan skiu bleaching doet, het percentage Afro-Surinaamse vrouwen verre overtreft (mondelinge mededeling van Jack Menke, socioloog, 2004).
Een Hindostaanse medewerkster vertelde mij onlangs het volgende verhaal.
Toen ze eens op bezoek was bij een vriendin wilde de huwelijkskandidaat die
daar aanwezig was, niet met die vriendin praten, maar met haar omdat ze
lichter van kleur was. Ze was voor hem een aantrekkelijker huwelijkskandidaat. Door dit voorval was ze in her huis niet meer welkom als er een huwelijkskandidaat op bezoek kwam. Hoe is deze kleurappreciatie bij de Hindostanen te verklaren?
De noordelijke Ariërs die een lichte huidskleur hadden, zijn India binnengevallen en hebben de oorspronkelijke inwoners van India onderworpen en
gedomineerd. Hierdoor werd de lichre huidskleur een kenmerk van starus en
macht en heeft zodoende consequenties gehad voor het ka stenstelsel in India.
Een lichtere huidskleur werd toen een kenmerk van de hogere kaste. Van
vrouwen wordt verwacht dat ze een lichte huidskleur hebben om een aantrekkelijke huwelijkska ndidaat re zijn. Een don kere huidskleur duidt immers op
een lagere maatschappelijke starus of ka ste. Deze kleurappreciatie geldt nog
steeds in Suriname.

/
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HET VERZET TEGEN DE WITTE DOMINANTIE
Er \V~s nicr ;lIleen een slaafse na volging van de koloni:de waarden en normen,
Illaar er kW;lJ11 ook verzet tege n de machtsposi ti e van de witren en ook tege n
de ongefundeerde positie ve appreciatie van alles W:lr van de witte m e l1 $ ;1fkolllsri g was. In de socio logie is bekend dar de s.tatus va n een individu bepaald
wordt door hct soci:lle prestige dat hij genÎ<.'{ als lid \,;111 een groep. Dit prestige is voo r her belangrijkste deel afhankelijk va n de kb ssc o f b sre W:1artoe
hij behoort en lO<1l s we hebben gezien in het voorg:1:1ndc de huidsk leur die
men heeft. De kleur van de leidende Europese groep in Suriname werd va naf
de slavclltijd l'en sr;"ttusc riterium. Hoe dichter men in kl eur bij deze groep
s rond~ hoc mee r prestige Illen bezar.
Dir verschijnsel is kenmerkend in gekoloniseerde l:-lnden . F<lllon spreekt in
zi jn boek Zwarte huid. b1al/ke maskers over de psychop:nhulugie die het koloniïllismc ve roorz:1:-1 kt in dc geest van de gekoloniseerde mens. Hij beschrijft
op voo rtreffelijk wijze de psychOpïlthologie di e ontstaat :-l Is de neger op de
bbnke wil gïlall lijken. Hij sc hrijft (Fanon 1984: 103): ' Als de neger met de
blanke wereld in ïlanri'lking komt, gaat d<lar ee n emorioncle werking va n uit.
Als de psychische st rucflIur kwersbaïlr blijkt, zien we het IK in elbar kbppen.
De nege r gedrïl<1gt zic h ni et lange r als handelend individu. Her doel van zijn
11ïlndelen is dc Ander (in de vorm va n de blanke)'.
In de jïlrcn dertig ontstond in Suri name dc renïlÎssïl nCe V::I 1l het cultureel
bew ustzijn van de Afro-Surinamers. Vóór di e tijd W:1S cr n::ltuurlijk reeds
sprïlke V:l ll een cultureel bewustzijn, [nur dJt werd ll1ïlïltschappelijk niet ge~1C
ce prcc rd en zeker niet gewnardeerd. Her was vóór deze periode bon ton om
zoveelmoge li ik op de wim.' sbvenmeester I koloniïlnl re lijk en. Jn cultureel
opzicht en ook in fy siek opzich r. ZOïlls (I c wirre kolonisMor eruit zag en de
wijze W;1<1rOp hij leefde werd als norm en ideaa l gezie n. Hoctink ( [ 9(2) die
de sbvenl11ïlatsc happij analyseerde sprak van her somatisc h normbeeld. Hij
defini eert het so m;1tisc h normbeeld als 'her geheel van di e so matische
kenm erk en di e door de leden van een g ro ep als norm en als ideaal wordr
besc hou wd'. Her sOl11ïltisc h normbeeld is normïlricf omd::l t het als maïlrstaf,
maa r oo k als ideaal voor de groepsleden fungeert. In die periode werd sluik
ha ar geassocieerd met mooi haar (bUil wiriJ en kro(.'s h<1ar met lelijk haar
(takru '(lit;).
Ook o p de Nederlandse Antillen kwamen zulke be naminge n VQor: kabei malu
(slechr haar ) drecha ras (je r<1S verbeteren) en yu slmshi, voo r ee n donker kind,
wat lerrerlijk vuil kind betekent.
Her W:'lS in Suriname de onderwijzer Koend ers ( I HH 6- [ 957) die de knuppel
in her hoenderhok gooide en de strijd aanbond tegen de heersende opvattingen over kl eur en maatsc happelijke <1ppreciatic in de koloni::lle ma,ltsc happij. Hij kreeg her moeilijk en had veel te ve rduren in ee n maatsc happij
W:1ïlr her nonnbceld nog steeds dar van de kolonisator \\las. Om Koenders te
marginaliseren werd verteld dM hij een psyc hisc h minderw:1;ndigheidscomplex zo u hebben. Hij zou de hoofdakte niet hebben gehaald en daardoor
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gefrustreerd zijn geraak t, et cetera. Hij volhardde evenwel in zijn strijd voor
de verheffing van her zelfbewustzijn van de Afro-Surin amer door middel van
het uitgeven van een eigen krant ' Foeroeboi '. Deze krant beleefde tien jaargangen, van 1946 tot apri l 1956. Daarin roonde Koende rs de waarde en berekenis aan van het Sranantongo, maar vooral van de wijze om het zelfbewustzijn van de Afro-Surinamer te verheffen. Zijn adagium was: ' Yu kan kibri yu
gr:.lIll11ama, ma yu no kan kibri en koso-koso', hetgeen zoveel betekent als je
kunr je afkomst niet verlooc henen, je kum het wezenlijke van jezelf ni et
verbergen. Vooral het zelfrespect .... an de Arro-Surinamer sto nd voor hem
ce ntraa l.
In Foctoeboi 1 sc hreef hij: ' Het ve rlie s van je ze lfrespec t betekent mind er
worden dan een hond , minder worden dan uitschot. Het is beter om een eigen
pantalon te hebben met tien lappen erin, dan om ee n mooi kostuum aan re
hebben en nagewezen te worden door de winkelier omdar je je schulden niet
hebr beraald. Als iemand je nier uitnodigt op zijn feest en ie gaar er toch naar
roe, dan moer her je ni er verbazen, dat je een minderwaardige of hondse
behandeling krijgr. Je bent ni et als hond door God gesc hapen, maar als je je
zelfrespect verliest, dan word je door anderen als een hond behandeld. Verspeel
nergens ie respect voo r; niet voor waardeloos voedsel, ni et voor een borrel,
niet vaar goud. AI bezit je niets, wordt geen ho nd. Al heb je geen kenni s,
wordt geen zwijn'.
De blanke kolonisator had her beeld dat de Afro-Surinamer een onvolwaardig
men s in geestel ijk cultureel opzichr was. De Afro-Surinamer kwam iets te
kort, miste bagage en was derhalve geen vo lwaard ig mens. Het gehele educatief en religieus systee m was erop gericht de Afro-Surinamer tot een
volwaardig mens te mak en en dar betekende zovee l mogelijk te doen gelijken
op de kolonisator. Dit streven naar ass imilatie riep verzer op bij enkele AfroSurinamers. Lang nier bij iedereen, inregendeel, de meesten waren er rotsvast
van overruigd dat deze witte idealen voor hen het beste waren. Ze zouden
imme rs worden als de rijke en machtige koloni sa tor, a ls ze zijn denkbeelden ,
waarden en normen maar overnamen. Alleen hun huid skleur stond hen in de
weg. Daar konden ze ni et zoveel aa n ve randeren. Ze konden er wel naar
streven ' fu opo den kloru ' door met een lichtere panner re rrouwen. Hun
kinderen zo uden in elk geval gelukkige r zijn. Het was alleen vervelend dat
men op afstand al kon zien dat her gee n 'echte witte mensen' waren, al konden
ze nog zo mooi praten, lezen en schrijven. Later werd skin b1eachillg 'ontdekt'
door de chemisc he industrie. Deze industrie speelde in op de (vervormde en
mi svormde ) psyche van de donkergekleurde mens. De reclame sloor aan bij
de beleving van de donkergekleurden en suggereerde dat een lichtere huid hen
zeke rder, prettiger, aantrekkel ijker en geaccepteerder zo u bten voelen (Games
& Westerhof WOl).

1 Foetoeboi. mei 1946. na 1 Vertaling van schrij~er dezes. zie zijn proefschlift blz 36
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De aa nzc rrcn van Koenders gi nge n nie t ve rl oren in dc.: Surina amse gesc hiedenis. In 1956 vroeg hij op eell vergad ering om de Wie Eegie Sanie geda chten
\'oo rt te zen en. Hij was kind Ja n hu is bi j de famil ie \'Vi jdenbosch, waar de
ionge Edd y Brlll11J aal1 zij n li ppen hing en ze vcle avonden doo rbrac hten met
disc ussies over de ver heffing v,m de Afro-S uri namer. Deze Edd y Brul1la heeft
de stok va n Koe nders ove rge nomen en \X'ie Eegie S., ni c voo rtgezet in Nederb.nd waaf hij naa rtoe was vert ro kke n voo r zij n rechrenstudie. Vee l sru denten
werde n lid VJ n Wie Eegie Sanie, dar fun cti oneerde als vo rmingscentrum voor

SlIrin31ller5 in Nederl 3nd. Bij deze groep sloor zich spoedig de Ncdcrbndse
kun sten;Hes Nola Harrerm an aan di e zich toe legde op het sc hilderen van
porrretten \'~1Il Afro-Sllrin:.1Tll ers. Het ge la at van ee n Afro-SllrinaIlH.' r is niet
ee n witte kop di e ecn zwarte huidskleur heeft, ll1:.1 af heeft zijn eigen ka rakteristi eken. H:l:1r i d c~lal was zich in de schilder kun st van de Afro-S urin al1ler te
ve rd ie peIl en deze op ee n hoge r ni vc:.1u te tillen.
Speelde hu idskl eur eC Il rol in de organ isaties van Surin amers in Nederland ?
Jazeke r. }\:.1!lva nkclijk , tot vóór de jaren zestig, W;lfe l1 het voora l de lic htgekleurde Creolen die naar Nederl and we rden gezonden om ve rder te stude ren.
'a 1963 , voo ral doo r het beu rze nbe leid van dc rege ring Emanuels (lees:
Pellgcl ), ginge n mee r kind eren va n de donke rge kl eurde Afro-S urinamers
stud ere n. Het va lt dan oo k nier te ve rwo nd eren dat de ee rSte Su rinaamse
ve reniginge n voora l elite-verenigingen ware n va n geassimilee rd e (Afro-)S urinal11ers (M:.1 rshall 2003). Na 1963 ontstond de splitsing in de o rgan isa ties.
De donkergc kl curde Surin;:l111ers kregen de overh and in hij voor beeld de Vereniging O ns S U r in ~l!l1 c. Het bcstullf werd overge nomen doo r de progressieve,
poliriek bewu ste Surin amers. De anderen organiseerd en zich in de ve reni ging
' Het Sur;n;l:l mS Verbond '.
Wie Eegie S~lI1i e legde zich vooral toe op sc holingsacti viteiten, gericht op poli ti eke bew ustwording va nuit een anrikoloniale visie, het vergroten V:l ll de eigen
wa:ud c, het ve rsterk en van de va derlandsliefd e en her be rer ken nen vall de
eigen ta al en cultuur. Scholin gs bijcenk oll1sten waden bijvoorbeeld gegeve n

door Edd)' Brul11', Hein Eersel, Ellgene A. Gessel en Koos Pin3S. Bij de splirsing in het ve renigingsleven lie p de sc heiding ove r de ideologische lij n politie ke stellin gn:l!ne tegen her Nederlands kolonialisme ve rsus be houd van de
handen met Nederb nd. Deze ideologische scheidsli jn liep min of mee r paralle l
mer de uiterli jke of hu idskenmer ken va n de leden. De do nke rge kle urde n
hadde n voora l ee n antikoloniaal, pol itiek ideaal. Hu ids klellf en ve rsc hil in
po litieke opva tt inge n li epe n natuurlijk niet ge hee l pa rallel, Tn:.1ar het was
duidelijk dat de mabm 's (zoa ls ze genoemd werden) voo ral apo litieke denkbeelden hadden en ge ri cht waren op de statu s-quo. De l11 a bt~l 's werden gezien
als de handlan ge rs van het Nederlands ko loni ,:ilislll c. In ce11 intervi ew mer
Frits Moll (2002), di e een progressieve politieke srellin gname had, blee k dat
het bijzo nd er moeilijk was om de scheiding der gees ren ideologisc h te duid en
en niet Ie focussen op huidskl eur. De huidskle ur bleef een ecrste herk ennin gsp llnt

voor verd3chr poliriek gedrag, tordar her regendeel bleek.
Edwm Marshall Ko lo nialis me. hui di kluf en Wie hgie San ie

De \'(fie Eegic Sa ni e leden streefden ernaar Suriname eell eigen cultuur te
geve n. De culturele situatie În Suriname werd gezie n als eell voorrzcn Îllg van
de vroegere koloniale politiek. Wie Eegie San Îe droeg uit ' her behouden en
veredele n van dar wat zic h in het volk bevindt en hem toebehoort' , Samengevat stelde Wie Eegie SanÎe in Nederl and zic h tot doel: (a) Bevrijding van
de (Afro-) Surinamers van de Nederlandse culturele overheersing, (h) Verwerping van de Nederlandse etnocentrische gesc hiedschrijving en (c) Sraarskundige/polirieke onafhankelijkheid en de bevrijding van de econom ische overhee rsi ng.
Wie Eegie Sallie, hoewel beperkt qua ledenaantal, heeft in een bepaalde hisrorische fase een belangrijke ro l gespeeld in het bewustwordingsproces van AfroSurinamers. In Suriname heeft zich roen op het politiek gebied een soortge.i
lijke ontwikkeling voorrgedaan. Werd de poli tiek aanvankelijk gedomineet'd
door de lichtgek leurde Creolen, rond 1950 deden zich versc huivin gen voor
in de leiding van de Nationale Partij SurÎname (N PS). Deze werd overgenomen
door de donkergekleurde Afro-Surinamers. \Vat zic h ook prima facie laat
aallZien als een scheiding russen de lichtgekleurden versus de donkergekJeurden
z:1I bij nadere anal yse genuanceerder en co mplexer blijken te zijn. De politieke verschuiv inge n zijn nier zozeer bepaald door de huidskleur, maar door
een achterliggende polirieke of maatschappelijke oriëntatie die eni ge parallellen vertoonde met de huidskleur. Het werden twee polirieke partijen. De
NPS en de SOP van O.G. Findlay. Deze prima faci e relatie huidsk leur en politieke oriëntatie blijkt toch veel ingewikkelder en genuancee rd er te liggen en
verdient nader onderzoek. z Na 1955, toen Eddy Bruma teruggekeerd was
naar Suriname, werd Wie Eegie Sallie voortgezet als een culturele organisatie.
Ook hier stelde ze zich tot doel om het cu ltureel ~ t11aatschappelijk bewustzijn
va n de Surinamers te verhogen. Hoewel Wie Eegie Sanie pretendeerde een
nationaal cultuur ideaal voor te staan, bleek in de praktijk dat ze vooral appelleerde aan de Afro-Surinaamse cuJruur.
Door her Nede rJand se kolonialisme en de daarmee gepaard gaande cultuurpolitiek was de onderdrukking van de Afro-Surinaamse culruur ook her
grootst en meest ve rstrekkend. Bruma zelf zei: 'Het ideaa l van Wie Eegie Sanie
gold voo r mensen van alle etnische groeperingen. Vanuit Wie Eegie Sanie zelf
is nooit naar vore n gebracht dat ze een Creoolse aangelegenheid was. Het
rec ht Om te weten wat je bent, het recht om je bewust te zijn dat wat je in je
hebt tot ontwikkeling moet kunnen worden gebrac ht, evena ls dat van alle
mensen in de wereld. Dit recht is niet voorbehouden aan ee n bepaald ras of
;l;ln een bepaalde groep' (Marshall 200 3) .
Speelde de kwestie van huidsk leur een rol in de omwikkeling en het beleid
van Wie Eegie Sanie? Formeel natuurlijk ni et. De vraag is wel in hoeverre
huidskleur onderhuids wel een rol speelde in de appreciatie van leden of

z Over deze relaties doen prof.dr. H.E. Lamur en schnjver dezes onderzoek
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:Jnderen? Om deze vraag te beantwoord en heb ik enk ele mensen va n \Vie
Eegie Sanie ee n ko rr interview afgenomen. Dir onderzoe kj e is nntuurlij k niet
reprcsc nr:uie f. De mees re \Vie Eegie Sa ni e mensen zijn nu rond de 70/80 jaa r
oud . Van H ~ ro l d Br:Ja m, ee n lichrgek leurd e Creool, is bekend ui t zijn eigen
ve rh ale n da r hij aa nva nk eli jk met het nodige wa nrro uwe n en sce psis werd
be keken toe ll hij zic h aa nm eldde als lid van \'(1ic Eegie Sa ni e. Er was duid elijk enige distant ie me rkbaa r; was hij nier een spion of pion va n de heerse nde
politieke cult uu r? O ndanks dit aa nvan kel ijke wa ntro uwe n heeft Harol d
Braa m zic h bi nnen \Vi e Eegie Sanie weten te mani festeren als een kenner en
ve rteller VJ J1 de Surinaamse cultuur. De meeste geïnterviewden ontk ennen dM
huidsk leur ee n rol heeft gespeeld in het beleid van Wie Eegie Sanic. Eell ande re
indicatie hi ervoor is dat \Vie Eegie Sa nie zich niet verw;:lI1 t voelde met de Black
Powe r beweging in Amerika en nooit hun leus "' Say ir loud, I'm bbck :J nd
proud" heeft overgenomen. Intege nd eel, bij monde VJ Il Robi n Raveles (R.
Dobru) we rd ope nlijk afsta nd genomen van de Black Powe r beweging zij nde
ee n racistische orga nisatie.

CONCLUSIE
Wat heefr de zoektoc hr naa r de relarie hu idskleur, koloni alis me ell Wie Eegie
Sanic opgeleve rd? In de eerste plaars dat de appreciatie va n huidskl eur in de
Suri na:1 mse samenleving alles te maken heeft l11et de kolo niale verholIding en
de do minante Nede rl andse culruurpolirie k, met name gericht op de Afro-S urinamers. In de tweede pla:1 ts dat her ve rze t tegen de gevolgen va n deze cul tuurpo litiek heeft geleid to r de op ri cht ing va n cultu re le beweginge n zO:1 ls Wie
Eegie Sa nie. In de derd e plaats dat de esth etisc he ap preciati e VJ n hui ds kl eur
ni er geheel los gezien k:1 n \\'o rden van l1laatsc h:1ppclijkc verh oudingen en op
zic h nier waarde neutraa i is.
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Yvon van der Pjjl

Missverkiezingen en de articulatie
van etnische identiteit

Dl
I

at etnische idenriteiten subj ect zijn va n ono phoudel ijke onc\crh andelin g en vCf:1 nd ering (cf. JCllkins 1996: .q) is binn en de social e
wetensc happen uitgegroeid tor een breedgcdra gcll , ga nglxu c opvat-

ting, di e wc kenn en o nder de noemer constructi oni smc. Identiteiten word en
geco nstrueerd in rel ati e rot de And er en ni et zeld en bewu st gec reëerd om zich
re onderscheiden V:111 :mclercn. In dit proces zijn echte r tegelijkertijd momenten
aa n re wij ze n, w;la rop di ezelfde id entiteite n word en \:crzcl fsran digd (gcrcïfi ccercl) (zie Be rge r & Llick ma nn 1967: 106; Coma roff & Comaroff ' 99 2.: 6 1;
Ba um a nn 1996, 1999) of gcëssentiali see rd teneind e bijvoor beeld be pJ a lci e

l1l:1arscha ppelijke, politieke doelen re bereiken o f rechten op re
eisen. Kwesties rond om etni cirei t en identi reirspoliriek bieden al
met al zicht op ee n wo nde rl ijke mi x van instrum entalis me,
maakba:l rheid en j~lll sp r:l k en op onde r mee r oorspronkeli jkh eid
of auth ent icitei t. Gesc hiedenis, (geog ra fisc he) her ko mst,
(bloed )vcrw:lntsc hap en onrstaa nsverh alen, 1l1<1;l r oo k ui te rlijk ·
heden en huidskk ur blijken in zet te kunnen zijn in de co nstruni e
en representati e V:1I1 etnisc he identiteir.
O pmerk elijk is cbr overal ter wereld sc hoonh cidsve rki ezingc Jl
(beaut)' cOl1tests of - fJaget/llts) in toenemend e ll1:u e ;,l s instru·
ment worden ingezet 0 111 uiting te geven aa n identireir en bepaa lde
maa tsch:lppelijke of politieke posities, met name bi nn en ee n Tien jaar Miss Alida
context V;l.11 mondialisering en snel verand erend e sociaal·poli tieke
kl imate n. Missve rkiezi ngen gaan derhalve nier allee n over schoo nheid, vrou·
welijkheid of competitie, nKl;\f belichamen dc waarden en doelen van een natie,
een stree k, een plaats (lokaliteit) of groep. Schoonh eidsverk iezingen zijn, met
andere woorden, plaatsen waa r culturele betekenisse n wo rde n ge produceerd,
geco nsumeerd en verwor pen en waarin lo kal e en mondiale, etnisc he ell nar io·
11 :11 e cul ture n en mac hrsstructuren in hu n meest tr ivi:l le doch vi tale as pec ten
bcrrokke n zij n (Cohen &Wilk & Stoeltje 1996; BJnct-Weiscr 19991.
Suriname, met name Param aribo, kent ee n vee lheid aa n Missverk iezinge n,
di e vee lal etnisc h gco rg;l. niseerd zijn.' Ze hebben nier zelden ee n emancipa ·
toire functi e ell ve rtonen in mee r o f mindere !ll;lte ee n identitei tspoliti ek di e

1 Het fotomateriaal dat bij dit anikei is afgedrukt heb ik verkregen dankzij de medewerking van Nadr8 E
Oankool, Margot Kramp en Carlo Jeffrev. waarvoor mijn haneliJke dank
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zich ri cht op (zeJOrespect, erkenning en eigenheid. 2 De Creoolse Miss Alidave rki ezing is we llicht één va n de bekendste co n/est s. Sinds halve rwege de
jaren negentig van de afgelo pen ee uw vormt Param . . ribo eve nwel ook meer
en meer her podium voo r de schoon heidskon inginnen va n Marrons. Met
name Marro njon ge ren geb ruik en de ve rki ezinge n voor de constructi e en
presenta ti e va n het zelf, ' bosnegerculruur' en Ma rronidenti tei t binnen de
lIfbane context va n foto . Eén va n de doelen is om het (e rvaren) stigma dat
rllst op Marrons door middel van dit soort 'c ulrurele eve nemente n' weg re
nemen bi j medestadsbewoners en daarmee bij te dragen aa n een positi eve
beeld vo rming, alsmede om de sociale cohesie onder ve rschillende Marron s
in Paramaribo te vergroten. Naast opvarringen over schoonheidsidealen geven
deze CO Il/ es /s ook uiti ng aan conce pti es van bijvoorbeeld ' traditionel e
waarden' en bevatten ze regelmatig ee n politieke boodschap. Hierdoor word t
kleur nier all ee n uiterlijk gepresentee rd , maar ook lerrerlijk en figuurlijk
bekend.
Dit artikel beschouwt va nuit deze invals hoek de Miss Alida-verkiezing, di e
zowel symbool is van 'Creoolse traditie' als ee n podium vormt voo r de
moderne, geëma nci pee rd e Creoolse vro uw. Doo r Miss Alida van uit een
compararief perspectief re benaderen, zullen we zien dar dit ve rkiezingsritueel
sterk e ove reenkomsten ve rwont met beauty /Jageon/s wereldwijd. Op dezelfde
wijze zullen de Marronverkiezingen onder de loep ge nomen worden, waarbij
rerloops aandacht zal zi jn voor de vertogen en bee lden rondom (etnische)
identific. . ti e en hoe deze afwisselend essentialistisch en constru ctionistisch
ingezet worden in de strijd om culturele en m. . atschappel ijke (zel f)e rk enning.
Hiermee wil ik tonen dat de steeds populairdere miss verki ezingen in Paramaribo niet allee n uiting geve n aan bepaald e sc hoo nheidsidea len en beelden
rondom uiterlijkheid en lichamelij khe id , 111:1 .... r rot op bepaalde hoogte eveneens mogel ijkheden bieden voor publieke expressie en onderhandeling van
ve rschill ende maatschappelijke, politieke en culturele posi ti es, wensen en
waarden. Hiermee zijn ze te plaatsen binnen een mondiaa l fe nomeen dar in
elke lokaliteit zijn eigen vo rmen probeert aa n te nemen.

Oe volgende contests zijn mij bekend, hierbij zijr sommigen overigens specifiek gericht op een bepaalde
vaardigheid, zoals ('traditionele') zang of dans: MISS Alida {'Creools'), MISS Amazone of AmazoOica
(Inheems!. MISS Jawa en Miss Jowito (Javaans). MISS Hindustanl (Hindustaansl, Sa Ameva, Sa Nduyka
of Sa N'OJuka Uma Contest, Banamba Conlest, Kwe-uma Conlest. Miss Aleke Pangi COr1test, Lowe Uma
Pansu Pang l Contest. Sa Maawina Conlest en Awasa danscompetilie (allen Marron, waarbij de meeste
een gemengd karakter hebben en enkelen meer 'tribaal'georiêliteerd zijn, bijvoorbeeld Aukaans of SaramakaansI, Esekematoko danscontest (l nheemsL Misi Para (Paraans, interetn isch), Miss Lelydorp (in het
overwegend Javaanse district War1ica) en Miss Commewijne (eveneens voor een groot deel Javaans).
Interessant in deze ISdat de verkiezingen In toenemende mate een transnationaal karakter kennen
Inmiddels ken! Nederland ook een MISS Hindustani (sinds 1992, OIel speCifiek Surinaams-Hlndustaansl,
een Miss Alida verkiezing (sinds 2000), een Miss Putri Holland (landelijke missverkiezing voor vrouwen
met Javaans bloedl en Marronevenementen als loweman Paansun (stnds 1998)
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SCHOONHEIDSKONINGINNEN OP EEN WERELDTONEEL
De turbulentie rondom en hoogtijdagen van schoonbeidsverkiezingen zjjn,
ondanks kritiek, laatdunk endh eid en verzet, nog niet voorbij. Integendeel.
Zo vormden de Miss World-verkiezingen V311 1996 di e in Ban g~t1ore, India,
plaatsvonden een waar strijdperk, waarin zowel feministische weerstand, politiek protest en bezorgdheid ten aan zien van 'globalise ring ', áls dc nation:1Iistische wells 0111 India aan de wereld tentoon te stel len werden uitgedr ukt (Oza
200 1; Banet-Wei ser 1999 : 1). Enerzijds portrettee n het land in deze een zekere
nationale trots en geldingsdrang: Indi a's dOlll inanrie in her sc hoonh eidscircuit is evident, gezien de vier Miss World titels en twee Miss Universe bekroningen het afgelopen dece nnium. Anderzijds is er de zorg en vrees de eigen
identiteit en superio rite it 3f te (moeten) meten aan westerse crireria (Malhorra
2001). Een paradox;llc sit uari e, die kenmerkend is vour her Illondialiserin gproces waarover iedereen de mond vo l heeft. [11 wie herinnen zich ni et her
moslin"'\prorest en geweld dar in 2002 opla;li de in Nige ria door op mer kin gen
in de media over de da~r te houd en mi ssve rki ezingen en de profee t
Mohammed? Tijde ns re ll en vonden Illeer dan hond erd mensen de dood en
vielen er meer dan vijAlOnd erd gewonden. Her verk iezingscircus werd in allerijl
n ~~r her ve ilige re Londen verplaatsr, maar wederom h.1d Miss World haar
Januskop getoond. Een jaar geleden kreeg het fenomeen sc hoon hcidsverkieting wel l:l'1I heel bijzondere dimensie'. Nora bene Ch in a heeft de sma ak re
pakken va n missverkiezingen, die lange rijd door de ;,lurorireiten als decadent
werdt?n bestempeld. Na ee n verbod van 54 jaar op dit soon evene menten
o rganiseerde het land vorig jaar de Miss \Vorld-verkiezi ng (Vo lkskrant
10 a ugustu s 2004). Late r in datzelfde jaar werd er ze lfs een Miss Plastische
Chir urgit?-ve rki ezi ng geho ud en , hetgeen de nodige' colltroverse opleverde,
doch bet verschijllsel beallty cOl1test in één klap va n zijn oudbakken imago
lijkt te hebben afgeho lpen.
Er kan ru stig gesteld worden dat ged mend e de jaren negen tig en tweeduizend
voor- en regenstanders va n sc hoonh eidsver ki ezi nge n, in pbatsen zo divers als
Itali ë, het door oor log verscheurde Sarajevo en het Zuid-C hin ese eila nd
Hainan, misslichamen en hun podium gebru ikten als fora voor publiek debJt
ove r maakbaarheid, zedel ijkheid, religie en (na tionJl e) identiteit. In plaats
van dit soon verkiezingen simpelweg af re doen als 101/1 clIlture evenementen,
waJrin de deel neemsters loure[ als lustobj ecten, commoditÎes of slacluoffers
v~m een va ls bew ustzi jn worden beschouwd, ve rdi ent het serieu s ond erzoe k,
opdat de co11tests gesi tuee rd kunn en worden binnen een mee riJ gigheid van
politieke, culrurele en eco nomisc he praktijken (Banet-\Veise r 1999: 6) .
Bijd rages uit een bundel als Beallty Queells 011 the Clobal Stage (Cohen &
Wilk Stoeltj e 1996), w.larniln ik bovenstaa nd e paragra.:1fcitel heb ontleend,
en st udi es als di e va n Ba net-Weise r ( [999) vormen hiertoe een aanzet en
bieden een conceptueel en analytisc h instnllncnrariulll waarmee ook bepaalde
ontwikkelingen op en om de Surinaamse Illisspod ia geduid kunnen wordell.
Zo stelt Baner-\Veiser ( I 999: 1-3) dat schoo nh eidsve rki ezin gcn een ingewikYvon van der Pi jl Missverkiezingon en de
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kcld :lrr~mgel11enr van claims represe nreren en ee n ve rscheid enheid aan n ~lti 
onalisti sc he uitingen ku nn en belichamen, Ze hese houwt de ver kiezingen als
civic rituals, of wel 'as a place wh ere a parriCldar publ ic ca n teil srori es co
rhernselvrs abo ut themselves'en ' a mass-mediared spectacle, firmly embedded
wirhin cO lllmodit)' cu ltu re, in a hisw rical mo menr where almost a ll form s of
socia l panicipario n and social meani ng are detenn Îned by J continuous interpb y be(ween representatio n and co nsumprion '. Uiteraard zijn deze verkiezingen, zo ve rvolgt Ba ner-Weise r, oo k uiterst zidtrbare voo rstellingen van
gcndercon s t ru ct ies~ waarbij bepaalde prak ti jken d ie vrouwe lijkheid moeten
uitdrukk en bijzonder ma nifes t zijn en vee lal zond er problemen als wenselijk
gepresenteerd worden. Bovena l vormt hef ritu eel een po litieke :uena, gezien
de prese ntati e of reinventioll van vrouwe lijkheid , di e plaarsvindt op het
podium en politieke subj ecten produceert. We zullen verderop bemerken da t
versc hei dende Surinaamse missverkiezingen karak teristieke n va n dir 'civiel
riruecl' in zich dragen.
Banet-\Veiser laat binnen een hisrorische context en l11er behulp van etnografisch mate ri aa l o p indringende wij ze zien hoc schoonheidsve rkiezi ngen in de
Verenigde Sta ten, met nam e de Mi 5s America pageOlzt, zicht bieden op de
voortdurend vera nderende en immer gecompliceerde verhalen over de Amerikaanse natie zélf: Wie wordt als onderdeel va n de natie bescho uwd? War betekent het om een specifieke vrouwel ijke represen ta nt van deze nati e te zijn?
En hoe worden bepaalde soc iale kwes ties - als racisme, mul ticultu ralisme en
' familiewaarden' - gemediëerd in en door vrouwe nli cham en op een publiek
podium (Banet-Weiser 1999: 2)? J Ze geeft hi erb ij aan dat sc hoonheid sve rkiezinge n ee n specifieke imagined conmumity (Ande rso ll 2002 [1 983J) constru eren, een nati o naa l vel d van gedeelde sy mbo len en praktijken di e zowe l etni citei t a ls vro uwelijkh eid defini ëren in term en van ee n nat io nal e identiteit,
Schoonh eidsverkiezingen creëren, kortom, imaginaire gemee nschappen waarin
een narionalistisch ve rtoog wordt ge prod uceerd a ls 'c ultu rele traditie'. Dit
proces vi ndt wereldwijd plaats, Baner-Weise r geefr voorbeelden van Miss
Indi a en Miss Tibet, zoda t vrouwelijke nationale iconen (koninginnen!) interna rio naaJ geplaatst kunnen worden in een 'fa mil y of nat io ns' (Banet-Weiser
' 999: 7. 29)·
Dat d ir oo k wee rstand oplevert, is in bovenstaand geva l va n Ind ia al getoond.
In andere geva llen blijkt dir streven sim pelweg ni et h~albaar. Zo toont Wilk
( 1996) ove rtui ge nd dat missverkiezingen in Belize bijzonder effecti eve
middelen blijken te zij n in de a rti cula ti e va n verschill ende politieke posities
binnen de nationa le grenze n, maar dat deeln ee msters di e een Belizaanse

Banet-Welser staat in deze uitvoerig stil bij de eerste Afnkaans-Amerikaanse Miss America, Vanessa
Williams (gekroond in 1984), en twee andere, uitzonderlijke Miss Amencas als bijzonder geschikte
representanten van de natie, namelijk Bess Myerson, de eerste en enige Joodse Miss AmeTica
(gekroond in 1945), en de dove Heather Whitestone, de eerste Miss Amenca meI een handicap
(gekroond In 1995).
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publiek behagen nooir als Miss \Xlorld of Miss Universc gek roond zull en
worden va nwege uireenlopende opvattingen ove r sc hoon heid. Beli ze z...1 zich
derhal ve, ror grote spijr van so mmige missorga nisarorcn, ni er middels zi jn
schoonheidskoninginnen als narie onder de naries kunnen bewegen. Simpelweg
omdar, zoa ls ee n orga nisaror zei: 'Oll[ prohlem Îs rlur th c girls down here
are rh e wrong shape'. Of zoals een ander her ve rwoordd e: '\XIr: rllight find a
tall, rhin gi r! here who could win Miss \Xlorld, but she wo uld never su rvi ve
th e local contests' (Wi lk 1996: 227). Dit co nni cr ru ssen lokale en inrern:1fionale ma<"lrSfa Ve n voo r sc hoonh eid is niets ni eu ws en kcnr een lange tradirie in
her C:l raïbisc h ge bied. Net zoa ls in Belize en in andere del en V~ln het Ca raïbisc h ge bied worden Surin:lrllers al eeuwen geconfronteerd mer zoge naamde
mcrropolitisc he opvattingen ove r sc hoonheid, di e ingebed zijn of waren in
dOlllin<"lnre religieuze, polirieke en pedagogische insrituries en geïnternaliseerd
zijn in de waardcringsparronen van mensen zelf. De voork eur voor ee n lich re
huid en glad ha ;:u is nog steeds a:1I1wczig binnen bijvoorheeld families en de
samenlevi ng als ge heel, hoewel andere conce pries van schoonheid en vrouwelijkheid evenee ns en zelfs sterker geaccentueerd en gewaardee rd worden,
zoa ls Miss Al ida en versc heidene Marro nve rki ezingen tonen. De wrijving
russen lokale en mondiale esth eri sc he waarden manifesrec rr zich ec hter hoe
dan oo k op de ve rschillend e miss podia di e Surinmne ri jk is.
Ondanks of in ni ct weinig gevallen dankz ij dwingende intern:1tionale archerypes en standaarden blot.'ie n en groeien delxm en over lokale identitei ten en
daarmee het aa ntal ve rkiezingen va n ee n 'eigen' miss (zic e.g. Tei lhet-Fisk
J 996; Esrerik 1996 ; Jo hn son 1996). Schoonheidsverkiezingen make n o ns
allen ond erdeel van iets groters, zoa ls Cohen, Wilk en Stoeltje ( [ 996: J J ) in
hun inleiding melden, maar overtuigen ons tegelijkertijd va n w:1t ons onderscheide. Bovcnd ien refl ectere n ze op wonderlijke wijze de geschiedenis va n en
tijd geest binnen nnries (e.g. Banet-\Xleiscr 1999 ; Warson & Martin 2000).
Alleen al zoie ts als naamgeving vertelt ons iets over hij voorbeeld belangwe kkende hisrorische we nd ingen en zake n als narievorming. \Xlilk ( 1996: z.z.z. )
bar nier voor niers onvermeld hoe en waarom een hee rsende polirieke partij
in zij n Beli zeaanse onderzoeksgebied Miss British Hondu ras (de naam va n de
voo rm alige Britse ko lon ie) veranderde in Miss Independ ellce (in 1964) C ll
Miss Beli ze (in 1. 973 toen her hmd van naam ve rander de). Tor slor zijn
bepaalde verkiezinge n ee n regel rec hte uiring va n ma arsc happelijke onvrede
of prOtest rege n uitsluiting en kunnen in die zin ee n emancipatoire beteke nis
hebben, hetgee n \Xlu (1997 ) op rreffend e wij ze beschrijfr in ha ar studi e nJar
de ontstaansgesc hieden is en (wisselende) beteken issen va n dc Miss Chinarown U.S.A. Beauty Pagea nr. De :wtcur ve rklaart onder mee r dat de Miss
Chinarown U.S.A. en and ere etnische pagea/ lls vrouwen mer ee n bepa<"llde
('rni sc h ~c lllrur(' l e ac htergrond de mogeliikheid hebben gegeven erkenning en
succes re behalen, welke ze va nwege raciale disc riminarie rege n minderhed en
in hee rse nd e ve rki ezi ngen, zoa ls Miss America, nooi r hadd en gekrege n.
Acroren binnen en rondom de Miss Chin:ltowll co/llesl bewee rden hovendien
Yvon van der Pijl Missvukiezingen en de .,IÎ cul.lie Vi n . lnÎsche idenlileÎI

dar de schoonheidsverkiezing klassenverschill en oversteeg en o pwaartse mob iliteit bevo rderde (Wu 1997). Dezelfde geluiden zijn ook bin nen de Surinaamse
misscontex t re horen. Zo ve rkl aa rt de voorma lige Miss Ali da, Miria m !lIes,
bij voo rbeeld dar haar uitverk iezin g 'echt ee n push lis l geweest', met nam e
voo r hanr o mwik keli ng a ls ron eels peelster en haar optreden o p dive rse internotio nale podia (De \Vare Tijd 4 april 2 004). Erke nn ing is ook her doel van
missverk iez ingen die nad rukk eli jk in zetten o p de (re)presenrarie va n ' trad it ie'
en 'a uth entic iteit'. Met na me inhee mse bevolkin gsgroe pen in Mi dden- en
Z uid-Am erik a grijpen het fenomeen aa n o m o nde r mee r uitd rukking te geven
aa n hun (va ak ha chelijke, ma rgina le) positie en de rijkd o m Van het door hen

gekoesterd e pre-Columbiaanse cultuurgoed (e.g. Borland [996; McAllister
J 996; Fisc her 2 00 1 ). Guatemala gross iert bi jvoorbee ld in ee n veelh eid aan
lo ka le Ma ya miss ve rki ez in ge n, zoa ls de Rei/Ja l1Idigel1a , en heeft ze lfs een
nati ona le inheemse contest, de Ra bîn Aha u. Hierin sta an M ayasy mboli ek, cultuur en -waa rd en centraa l en is er een welh aast obsess ieve aandacht voo r
' traditie' en ' authenticiteit', veelal uitgedrukt in bepaa lde idel1tity markers als

raai (Ie11gua), kleding (tra;e tipico) en dans (5011) (McAllisrer [996) . De ve rkiezi ngen wee rspiege len eve neens de etn ische ve rh o udi nge n, zelfs -seg regati e
bin nen her land: veel plaa tse n kennen steevast twee schoo nheidskonjnginnen,
ee n Îlldigella (In hee ms) en ee n ladina (mesti es) (M cA ll ister I 996; Fisc her
200 I) . In een pogi ng zich te ondersc heiden verw ij deren Inh ee mse orga nisaties daa rbij in toenemende mate bepaa lde ladino o nderdelen (de avo ndju rk,
het bad pak) ui t hun verkiezingen, terw ijl de vermee nde au th entieke elementen
steeds zwaa rder worden aangezet. N iet zelden blij ken bep:1 alde traditi es ec hter
pure inv enti es of op zijn min st herw aa rd eringe n te zijn van ge bruiken,
gedac htes en gedaa ntes uit een ve rvlogen tijd , ma a r dat maakt de optredens
en voo ral de strijd en het streven di e ermee wo rd en uitgedrukt ni et mind er

actuee!.'
Sa men met eerder genoemde kenmerk en speelt di t laatste ook een belangrij ke
rol În de duidin g van bepaalde Afrik aan s-Surinaa mse eou/ests, die net al s de
door Ba net-\Veiser beschreven Miss Am eri ca-ve rki ezing, niet éé n beteke nis
hebben voor één publiek: ' Ir is nor merel y abo ut pagea ntry, o r kitsc hy culture,
o r the o bject ifica tio n of women, or oven racism, o r reac ti onary nari o nalism.
Ir is abo ur all rh ese ,hings and more.' (Baner-Weiser [999: J). Miss Alida, om

Het vrij recente gebrUik van een Identity marker als lengua in de titels die de inheemse schoonheidskoninginnen krijgen, is hier ook èen illustratie van. Veel lokale Rema Indfgena-verkiezmgen gaan in toenemende mate over op Maya-naamgeving. Zo is de Reina Indfgena van Quetzaltenango omgedoopt lot
Umial Tinimit Re Xelajuj NoL wat zoiets als de Dochter van het Volk van Quetzallenango betekent. Oe
naamsverandering past helemaal in het streven naar authenticiteit. gezien het woord reina (koningin) in
geen enkele Mayataal in Guatemala voorkomt en, volgens pleitbezorgers van eigenheid, een storende
kopie inhield van de mestieze ladino naamgeving (persoonlijke mededeling El isabet Rasch maart 2005:
Elisabet Rasch doet promotieonderzoek naar 'The construct ion of Maya identily and constitution of IOdigenous local government'binnen de onderzoeksschool CERES en heeft onder meer veldwerk in Quetzaltenango, Guatemala. verricht.).
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mee te beginnen, geefr ons ee n ~~rdig beeld van zo'n convergentie V:ln eigensc happen, betekenissen, doelen en interpretaties.

MISS AliDA
'Lang gdedt ll ledd(! er ill SurinaT1le ee n I1luuie SIaVi II , Alida ge n3 ~I111J. Z ij

werkre als huisslavin voor de meesteres S li sann~l du PI essis. De m;1I1 V~1n
Susann<1 had zijn oog bren vallen op de bevallige gestalte van Alida en op ee n
kwade dag hetrapte de meesteres haar man op het beloeren van de borsten
van de mooie slavin Alida, die hen aan tafel bediende. Dir maakte de plantersvrOllW zo razend van jaloezie dar zij de borsten va n haar sbvin afsneed
en deze <1ls maaltijd opdiende ;):1n h3 ar man, met de mededeling: wilde de
borsten van AlidJ, nou, hier heb je ze dan"'.5
Bijn;J iedere Surinamer kenr dit verhaal over de wrede plantagemeesteres en
haar slavin Alida. Sinds '99' wordt deze slavin op bijzondere wijze herdacht
en geëerd. Aan de vooravond VJIl Keti KOli, , juli de dag waarop de afschaffing va n de slaverni j wordt gevierd, wordt de Miss Alida-verkiezing gehouden,
waarin de trotse Creoolse vrouw, die ond;1I1ks moeilijke omstandigheden haar
waa rd igheid niet verliest, de hoofdrol heeft. Tijdens dit evenement wordt de
beste representante van 'de Creoolse culwur' gekozen. Ook in Nederl :lIld
vi ndt deze verkiezing sinds 2000 plaats. De historica Hilde Neus (Ne us 2002;
Ne us- Van der Purren 2003) heeft recc nrel ijk beschreven hoe het Alidaverha<1l,
door het door elkaar heen gebruiken VJ!1 orale en conve nti onele schriftelijke
bronnen, haar hedendaagse invull ing heeft gekregen. Van:lf de eerste vermelding van de wrede inborst van een zekere mcvrouw s. door John Gabriel
Stedm an ('987 I (7991) is de verhaalrraditie over de schone, dan nog naamloze slavin en haar afguns tige mees teres zijn een eigen leve n gaan leiden. Een
vall de opva llendsre wendingen in de wording van de ve rtelling is het rnornenr
dat de sl:.1\'il1 niet langer anoniem is. Ze wordt Alida ge noemd en krijgt
karakter. Hierbij wordt onder invloed van Creoolse nationalistische bewegi ngen in ve rsch illende volksbewerkingcn de rol van slachtoffer omgezer in
heldi n. SusannJ du PIessis wordt bovendien steeds onmenselijker neergezet
(p;JS in een ton eelstuk in 1963 worden Alida's horsten voor het ee rst afgesneden). We zijn hier, kortom, getuige van een herschrijving van 'de zwarte
geschiede ni s in Suriname tijdens de nationalistische periode', aldus Neus
(2002: JOS). Vervolgens is het verhaa l over Alida door Sl.uin:wlllse, Creoolse
vrouwen opgepJkt, w3arbij Alida al de gral1i kreeg en de sbveneigenarcsse
steeds meer naar de ac hrergrond verschoof. Volgens Neus g3f dit vro uwen de
gelegenheid zic h berer mer het verhaal, waarin Alid~l uitgroeit to t her ~lrche
type V;J1l de sbvin die in weerwil van alle wreedheden haar trots bewaart, te
identificeren (Ne us 2002.: 308-_~ 10). Uit deze vereenzelviging Îs uiteindelijk

5 Deze vertelling is afkomstIg van Harry Jong LoV (in Neus 2002: 305) In de Jaren zestig vertelde hij deze
versie van het Alidaverh3al In het radioprogramma Fosten Tori op Rad iO Apinti
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de Miss Alida-ve rki ezing voorrgekomen en wordr her vc rhaal over de fiere
Alida (en in de m:lrge haar wrede meesteres ) door epische ve rdichring, onder
inv loed van een nationalistisc he en in zekere zjn fe mini stisc he st rijd en selectieve ve rbeeldi ng, in steeds bredere kring ve rspreid (Ne us 2 00 2: 307-3 I O;
Neus-Van der Putten 2003: Ij ).
De beeldvorming wordt tegenwoo rdig ex rrCl kracht bijgeze t door tal va n
Creoo lse back-to-the~roots-achrige bewegingen als de Fcydrasi (u Afrikan
Srana nman , di e de missve rki ezi ng, mer inbegr ip van de hi stori sc he figuur
Alida, onderdeel maken van hun verroog ove r erk enning, res pect en eigenheid. De vraag naar her waarheidsgehalte van de hele geschiedenis lijkr dJarbij
van ondergesch ikt belang te zi jn (Neus-Van der Punen 2 003: L39) - Deze
hedendaa gse beweg ingen VerrDn en grote ove ree nkom sten met het Creools
(culruur )nati ona li sme uir de vijfti ger en zestiger jaren van de vorige ee llw dat,
zonls we hi erboven zagen, de slavin Alida een gezicht gaf en waarvan het alom
bekende Wi Egi Sa ni de spjl vormde (zie e.g. Meel 1997 ; Buddingh' 2000;
Janse n va n Galen 200I; Marsha ll 2003 ). Net zoals enkele decen nia ge leden
sraa n huidige zogenoemde Afrikaans-Surinaamse organisaries bekend om hun
ema ncipato ire (raboedoorbreke nde) fu ncri e of srreve n in de Creoo lse srrijd
o m cultureel-e tni sc he erkeoning, identifi carie en het (her)sc hri jven van de
eigen geschiedenis. Maar we heb ben uiteraard ni et louter re maken mer
co nsra nren _ Opvallend is bij voorbeel d de versch uiv ing van raa i als symbool
en instrument in C reoolse emancipatie- en identific.1rieprocessc ll in de jaren
vijfrig en zestig naar de rol van 'Afrib ' in de beleving van eigenheid en identificarÎe anno nu. Uite ra ard hadden ook de nationali sren uit de Wi Egi
tijd a l aandacht voor hun Afrikaan se navelstreng, maa r 'A frika ' werd vooral
besc ho uwd als de plaats waar revo luti onaire ideeën kond en worden opgedaan. Négrilllde en 8lack Power werden in eerste instantie ve rbonden aan
polirieke, programmarische doelen en minder aan zaken als persoonlijke belevi ng en gevoe lens van eigenheid - aan het 'w ie ben ik ?'e n 'waar kom ik
vandaan? ' . In de loop der jaren is 'Afrik a' eve nwel steeds wijder verbreid en

sJ

heeft daarbij andere accenten gekregen in identificarieprocesse n.6 Deze afrÎkaniser ing zien we ook rerug in de Miss Alida-verkiezillg, die sinds her ;niriarief in 199 1 steed s mee r lijkt in re zen en o p de (re )presentatie van 'a uthentici teit' en 'oorsp ronk elijkheid ', waarbij oo k de Afrikaanse achtergrond niet
wordt vergeten_ Zo verschenen de deelneemsters tijdens de Miss A/ida l OOO
niet a llee n in kata, maar oo k in pangi en kwamen ze in tegenste lling tor voorga;]nde jaren ni er op in avondkleding, maar in draperie, ee n manier van kleden
waarbij het licha;]m op een specia le mani er omwikkeld wordr met Afrikaanse

In het tweede hoofdstuk van mijn nog te voltooien proefschrift 'levende-doden: Afrikaans-Surinaamse
percepties. praktijken en rituelen rondom dood en rouw'ga ik uitvoerig In op de ro l van hedendaagse
Creoolse/Afrikaans-Surinaamse bewegingen in de strijd om en zoektocht naar erkenning. eigenheid en
identiteit. Hierbij wordt eveneens stilgestaan bij de overeenkomsten en verschillen met het oudere
Creools {cultuurlnallOnahsme.
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sroffen (De Wa re Tijd 30 juni en 3 ju li 2000) .1 Evenni s de hierbo ve n
besc hreven Inhee mse verki ezinge n in Guatemala neigt Miss Alida zo steeds
sterk er naa r 'eige nheid ' en ondersc heid en vormen de ve rki ezinge n, zoal s
Banet-Weise r ( I99 9 : 2) ons toont, derh alve ee n bijzonder heldere spiegel van
rece nte politiek-c ulturele ontwikkelingen en her ve rh aal over de Surina amse
'nati e' zelf, waa rin de zoektocht naa r worrels rege nwoordig een bebngrijke
plaats inn eemr.
De Wan kondre. wan pipel gedac hte, di e na Surin ame's onafhank elijkheid in
1975, door menig k01ldremall 11<lmelijk met grote geestdrift werd ge propagee rd , heeft voo ralsnog weinig tJs rbare res ultaten o pgeleve rd . Nog steeds
wordr Suriname in navo lging va n auteurs als Van Lier ( [ 97 7 [1 9491) ell Dew
(J978) ge karakterisee rd als een plurale sa menleving en kunn en hippere, in
zekere zin verbindende labels als multi-etnisch of multicultureel (e.g. Hoefte
1997 ; Hoefte & Meel 200 1) ni et ve rhull en dat de Surina amse natio nale
cultuur of identiteit ee n zeer recente en ge mankeerde constru cti e is, di e voortdurend wordt betwi st en bevraagd door ee n bij zonder hererogene bevolk ing,
di e zich bovendien in toe nemend e mate inge bed en so ms ve rstrikt voelt in
trJns1Klrionaie nerwerken en de sc haduw va n machtige re, omringende land en
(cf \'\fi lk 1996: 225 ). Het beeld va n de 11loksi patu legt het daarom regelmati g
af tege n Helmans (1977) alo ud e beeld va n de mozaïek (Van der Pijl 200} :
106), hergee n we letterlijk reru gzien op de Surin aa mse miss podia. Nier all ee n
represe ntere n de tall oze sc hoonh eidsve rki ezingen in Suriname (zoals opgeso md in noot I ) de enorme culturele en etni sc he diversiteit va n her land, maa r
kl aa rblijk elijk hebben de 'eigen ' cOlltests oo k mee r prioriteit. Naa r ik heb
ve rn omen is er enige jaren gee n Miss Sur iname-ve rk iezing gewees t en kampt
dit evencmenr, vergeleken met and ere verki ezingen, met een gebrek aa n mediaaa nda cht en publiciteit. Na ri onalistische tendensen, zoals Ba nct-Weise r ( [999)
inzichtelijk maakt, vertalen zich in Surinaa mse schoo nheidsve rkiezingen, ze ker
de laatste iJren, in ee n sterk e voorkeur en liefde voor de eige n etn isc he ide ntiteit. Mochr Suriname al getypee rd kunn en worden door een realiteit of beleid
va n 'rwo narionalisl11s', waa rin di versiteit wordt gekoesterd en juist besc houwd
als ulti em kenmerk van 's lands nationale identiteit (zie Eriksen 200 2 ; 1998),
da n weers pi egelt het fenomee n missve rki ezing ee rd er versc heidenh eid in
ee nh eid , dan ee nh eid in ve rsc heidenh eid. Dit laa tste contra stee rt sterk met
\'\filk s, op veel pun te n vergelijkbare, Beli zaa nse case, waar het th ema va n
di versitei t tijdens landelijke COlltests wordt getrans formeerd in eenheid en het
loka le ond ergesc hikr is aan het nationale I:e n het nati onale aan het
Oe kotogold. en ge ldt nog steeds overigens. als de 'traditionele' kleding waarin een typische Creoolse
(s lavenlvrouw zich hulde (zie e.g. Van Putten & Zantinge 19931. Volgens bepaalde puristen is echter de
pangl~ de lenden· of omslagdoek die vooral door Marrons nog veel gedragen wordt, het karakteristieke
kledingsttJk. De dichteres Ce lestine Raalte heeft in een gedicht 'Miss Alida' uit haar bundel Ma Awitya
(19971 kritiek geuit op de Miss Alida-verk tezingen. Volgens Raalte dragen strijdbare zwarte vrouwen
geen kato, zoals tijdens de verkiezing, maar een pangi(in Neus-'/an der Putten 2003: 134- 1351. Kennelijk heeft de Miss Alida-organÎsatie deze kritiek ter harte genomen
YVOrJ van der Pijl Missverk ie zing en en do articu lat ie wan e tnhche ide ntiteit

mondiale ... ), of zoals Wijk ( 1996: 22.5) opmerkt: 'as the pageant goes on.
erhnicity disappears and nationaliry asse rrs ÎrseJf',
Een ze kere desinteresse voor of weersta nd rege n een Miss Surina me als nationaal icoon is wellicht geworteld in onvrede met een bepaald, hcgcmonisch
sc hoonheidsideaal, waaraan velen niet kunnen (of witten) vo ldoen. Net zoals
veel nationale schoon heidskoninginnen ni et kunnen dingen naar een Miss
\'(Iorld of Miss Universe titel, zoals Wijk (1996) al besc hreef, zo frustreerde
het cryp tosc hoonheidsideaal van de Miss Suriname-verki ezing menig potentiële deelneemster. Zeker in her verleden ge noot ' licht gek leurd ', 'mix ' of
' mul<1t' de voorkeur, hetgeen genoeg zegt over de k::Inscn van een groor deel
van Suriname's schoonheden, Overeenkomstig \'Vu's ( [ 997) observaties en
interpretaties ten aanzien van Miss ChinatOw n U,S.A. geschiedde emancipatie en erkenning in Suriname derhal ve vooral door en op her 'eigen ' podium,
zoals de wording van de Miss Alida -verkiezing o ns toont. Het Creools
(cultuur)na tionalisme heeft Alida, en daarmee de donkere Creoolse vrouw,
lerterlijk ee n podium gegeven en zo een stuk zwarte geschiede nis geschreven.
Dit 'sc hrij ve n' gaat bovenal door, waa rbij de verkiezing zich voortdurend
voegt naar tijdgeest of politiek-economische context en niet in de laatste plaats
het roonbeeld is van (her )uitvinding of herwaardering van ve rm eende tradities, waarvan bovengenoemde draperie een aardige illustratie vormt. Miss
Alida is hierdoor een uiterst hedendaagse belichaming van overlevering en
noviteit, van traditie en moderniteit, va n conventie en inventie (\'Vagner [98 [)
ell, missch ien ongewild, vertolkster van ee n bijzonder gccrcoliseerde, d.i.
hybr ide identiteit. Dit laatste kan het duid elijkst geroo nd worden door een
beknopte weergave van de belangrijkste criteria en c1cmcnten uit de zo populaire Miss Alida-show.
In de recente publicatie Met eigen ogel1: een hedendaagse kijk op de Surinaamse slavernij (Accord & Jurna 2003) onrmoeten we Margo Kramp, de
initiaror van de Miss Alida-verkiezing in Suriname. Ze verkondigt het Alidaverhaal zoals we het aan het begin van deze paragraaf hebben kUllJlen lezen.
Omdat Alida, binnen deze verrelling, zoveel wreedheid overleefde staar zij nu
model voor het doorzettingsvermogen en de krncht va n de Afrikaans-Surinaamse vrouw, aldus Kramp. De verk iezing gaa r daarom om veel meer dan
louter uiterlijke schoonheid. De deelneemsters ve rvullen een voorbeeldfunctie
en daarom gelden st renge deelnamecriteria. Zo mag een sc hoolmeisje nier
zW:lI1ger zijn of reeds een kind hebben. Verder gelden opleiding, zelfsrandigheid en een 'puur' uiterlijk als belangrijke maatstaven in de Miss Alida verkiezi ng. a In de aanloop naar de Miss Alida-ve rkiezing 2.00} zei Margo Kramp
zelfs een nog st rengere selecrie te zu llen gaan houd en om 'jonge vrouwe n die
weren wie ze zij n en wat ze willen op het podium te krijgen ' (De Ware Tijd

a Aldus recensent Matthijs Blonk (www.thljs.scarlet.nl/paginas/Slavernijhtm. geraadpleegd Januari
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3 ll1:1arr 2003 ). Her moge duidelijk zijn d;n srrijdb<1arheid en waardigheid
belangrijke eigenschappen zij n in de strijd om de M.iss Alida -titel. In alle
vertogen rondom de ve rkiezing geldt Alida als voorbeeld en symbool en dnn
niet alleen voor 'de trotse sbvin ', Illaar ook voor de ' moderne, geë l11 <lncipeerde Creoolse vrouw', die eigenwaarde op versc hillende fronten hoog in
het v:l3ndel heeft of zou moeten hebhen (zie e.g. ook \X/ekker [994 ). Naast
de 'trndirie' di e de dee\neemsrers zo goed mogelijk dienen uit re dragen
teneinde de 'Creoolse culruur' te representeren, richt de verkiezi ng zich daarom

ook op hedendoogse politieke en lTIootschoppelijke kwes ti es en dehatten

OITI

te peilen in ho eve rre de moderne Alida (verbaal en intellectueel) haa r mannetje
staar. Een Alida-show v:1h hi erdoor uiteen in ve rsc hillcnde o nd erde len of
rondes. Zo richt her eve nement zich op ':1 uthenriciteit' hetgeen na:1r voren
komt in een opkomst en d:1J1sen in de 'tr:1ditionele' katu (en ptlllgi), waar:1an
vaak nog :1ndcre rypische Creoolse elemenren zijn roegevoegd :1ls een pijp of
alanyatiki, en wordt dt, kennis van de or:1 le traditie, met name het gebruik
van de nog steeds veelgebruikte zegswijzen, de odo, beoordeeld. Spreekvaardigheid 1S sowieso een belangrijk onderdeel van de uitverkiezing en hier komen
overlevering en modernireit veel:1 1samen. Zo srond er voor Miss Alida 2003
ee n speech over 'Afro-Surinaamse vrijheidsstrijders of sbvenhelden' op het
program (De Ware Tijd 3 maart 2003), maar ook ee n thema als 'Colllmunicarie, hoc gaan wij erm ee om? ' k:1n ve rpli cht onderwerp van een voordrac ht
zijn (Miss Ali da 2 000). De avo ndkledingronde (na de verk iezing V:1n 2 000
niet voo rgoed uit ZW:1 ng ge raakt) is vervolgens een vinge rwij zing [133r de
hedenda:1gse, chiq ue meid (of butgt ze nu voor zoge naamde hegcmonisc he
criterin?). Zo vo lgen kennismakings-, vrage n-, t:1lemen- en versc hill ende
kledingrondes elkaar op in een avondvullend programma waarin de 'Creoolse
cu ltuur' gevierd wordt. Het uren durende evenement wordt daarbij regelmatig onderbroken door optredens v<l n muziek- en dansgroepen en andere
podiumkunstenaa rs, die t"Veneens hedendaagse kunstvormen afwisselen met
bijvoo rbeeld een 'echte Alida-:lcr compleer met winri-poku en pcmba'(De

Ware Tiid 3 juli

l OOO) .

Opmerkelijk hierbij is dot het progrolTIm" de botste

jaren steeds meer ruimte biedt aa n de 'representatie va n de M:lffOllcultuur',
waar bepaalde Creolen in roenemende mate hun WOrtels en verwantsc hap
lijken tt' zoeken of zkh mee willen identificeren. Zo wordt her podi um bijvoorbeeld steeds vaker ge reserveerd voor Marrollmuziek en dan s, kreeg de bekende
Auka:1ns-Saramaka:1nse sociologe en artieste LOllise \X/ond el eell opv:1l1ende
plek voor een voordrach t in her Aukaa ns (Miss Al ida 2000) en was cr tijdens
Miss Alida .2. 003 Tl;'! dc open ingsce remo ni e ee n speec h (o p band ) door de
Auk:1ansc gral/mal/ G:1zon Marodja. Na de ont hull ing, uiteindelijk, V:1 n de
nieuwe Miss Alida z<11 zij vervolgens gesprek van de dag zij n en vu lt ze menig
kr:1ntenpagina. N:1:1st de immer terugkerende kritiek op dc chaotische organisatie, blij ken dan roch vooral dc maatstaven voor ee n 'pu ur uiterlijk onderwerp van discussie te zijn.
'Beauty is more rhan skin deep' ontdekte Teilhet-Fisk ('996) :11 snel in h:1ar
Vvon van del PI II Missverkiuingen en de altiClllllie nn etnische identiteit

srudi e naar de Mi ss Heilala Beaury Pagea nr in her Pol ynesische Koninkrijk
Tonga. Dat is ook precies wat ik met het ve rh aa l over de Surinaamse schoonheidsve rki ezingen wil ron en en bijvoo rbeeld de orga nisatri ce van de Miss
Alida verkiezingen, Margor Kramp, mer kl em benadrukt. Dit wil echter ni er
zeggen dat schoonheid er niet toe doer, integendeel. ' Puur' uiterlijk, wat dar
dan ook moge wezen, is zelfs ee n crirerium voo r een goede Miss Alida. Dat
er dan weldegelijk over smaak, in dit geva l uiterlijk en wat 11100i of aantrekkelijk is, va lt te twisten, bleek onder mee r na de beke ndmaking va n Miss
Alida 1999 . Ik verbleef op dat moment voo r veldwerk in Paramaribo en had
bij een bevriende Creoolse familie de verkiezing op televisie gevolgd. De uiteindelijke onthu lling vormde een deceptie voor zo ongeveer het gehele kijkersp ubliek aldaar. Hoewel de winnares geroe md werd om haar podiumral ent,
werd haar de titel desalniettemin misg und. Ze kon geen 'echte Alida ' zijn ,
omdat zoa ls de heer des hui zes uitriep: 'A meid 11 0 11100i, a mangri! ' De miss
werd te mager bevonden en dat paste, gezien de instemmende geluiden van
andere 'des kundigen', nier bij het beeld va n Alida. Ook haar wat lichtere huid
ri ep een ze kere afkeuring op - 'Na wa n moksi, a no wan Krioro wenke'wa",uit wellicht blijkt dat Alida vele kleuren ka n hebben (S ted man ( I9 8ï
11 799 1) spreekt in zijn versie van het Alidaverhaal va n een 'mularrenmeisje'),
maar niet teveel ve rschillend bloed door haa r aderen mag hebben stromen.
Ne t zoa ls in \Vilks (1996) beschrijvingen va n cOlltes fs in Belize zien we dat
in dit geva ! een 'lokale' (geë mancipeerde) standaard van schoonheid prevalee rt: stevige billen, flink e heupen en niet té lichrgek leurd (daa r bestaat al een
ander miss podium voor). Verkiezingen na 1999 lieten vervolgens weer hele
andere winnaressen zien, waaronder ee n Alida van Sa ram akaans-Creoolse
afkomst. Het is ec hter de vraag in hoeverre lokale voorkeuren, in een nog
immer durend e strijd voor respect en zelfidentiteit, zullen standhouden, met
name onder een ge neratie jongeren di e in toenemende mate gevoed wordt
door mondiale (media )stromen welke zicht bieden op kos mopolitisc he levensstijlen, uiterlijkheden en identiteiten. 9 Z ullen we ee n ve rschui ving zien naar
zoge naamde ' westerse idealen ' of juist, als tege nreacti e, een nog nadrukkelijker onderstrepen va n de 'eigen' identiteit en schoo nh eid? Laa tstgenoemde
ontwikkeling is niet onwaarschijn lijk, afgaande op al lerhande Afrikaans-Surinaa mse back-to-the-roots-achtige exp ress ies en bepaa lde anti-mondialiserin gs tend cnsen wereldwijd, zoals bi jvoorbee ld in Uganda, waar met name
ee n nieuwe middenklasse zoekt naar ee n 'eigen schoonheidsideaa l, naar vlees
op de botten' (Broere 2003 : 15 ). Voora lsnog lijkt ook de balans in Suriname
9 Bovendien worden etnische Classificaties en identificaties wellicht minder belangrijk (doch tegelijkertijd
compl exer) juist door een groeiend aantal'posl·etnisct,e' of lIIuksiSurinamers. Processen als ifluiviuuölisering, secularisering en mondialisering kunnen bovendien bijdragen aan het afnemende be lang van
zogenaamde etnische netwerken en de groei vên gemengde re laties De 'etnische anomalieën' of 'Iiminale ca tegorieën'(Enksen 2002: 173) die hier het gevolg van zijn. kunnen zowel de rol van cultural
broker hebben of oneerbiedig als 'restgroep' beschouwd worden, hetgeen net zo vaak positieve als
negatieve connotaties oproept!cf. Eriksen 1998. Eriksen 2(01)
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uit te sban na;tr een 'eigen' fiere Alida die ha ar Afrikaanse achtergrond,
slavenverl eden l'n trots niet verloochent door concessies te dO\'n :1;111 het hOl11oge nise rcnd cllltuurimperial isllle va n de bat1110derniteit (cf. \'\Iilk 1996).10
Sterker nog, in navo lging va n Alida vi nden we sinds halverwege de jaren
ncgcnrig ee n hele reeks nieuwe conlests, die voor een groot deel geïnitieerd
zij n door jonge Marrons - op zoek naar erkenning en positieve beeldvorm ing
in een niet zelden vijandige omgeving, gepreocc upeerd met de pres('matie van
het zelf en 'Marron idenriteir'.

OVER -LEVEN IN FOTO EN DE PRESENTATI E VAN MARRONIDENTITEIT
Daar wa<1r Creolen zich tegenwoordig steeds vaker cultureel en ern isc h neigen
te identificeren met Marron s, lijken deze laatsten hier weinig behoefte aan re
hebben. Ook de met Creo len gedeelde 'Afrik aanse wortels' worden op
bijzonder rcncxieve en kritische wijze benaderd en spelen veelal cen geringe
rol in de constructie van etnische identiteit. De reïncarie van de Afrika;1nse
achtergrond in identificatie van Marrons vindt, cynisch genoeg, voor:11 planrs
in en door versc hillende (C reoolse ) buitellstaallderverrogen. Zo is de leus
'ontdek ee n swkje aurhentiek Afrika in het All1azonewoud' buitengewoon
geliefd binnen SuriTKll11e's groeie nde toerÎsme industri e. l otsverbond en heid
of ve rw:ll1tschap mer Creolen en het idee van een gezamenlijke, hisrorische
strijd spelen, anders gezegd, nict of nauwelijks ee n rol in de (re) presenraries
en idenrificaties V~lTl vele Marrons. Er is zelfs eerder sp rake van irritatie en
<lnimosireir. Nog steeds zijn er Bosnegers die een zeke re minachting hebben
voor Creolen die, 'laf en te koop', nooit zijn weggcv luclll en zelfs de wapens
regen hen hebben opgepakt (Jansen va n Galen 200 [: 60). Bovendien roept
her vaak grote wrevel op wanneer Marrons onderdeel gema;lk r worden v;1I1
Creoolse trauma 's, die het gevolg zoude n zijn V;lIl de slavenrijd (zie Pakos ie
200 I ). Tcmeer omd:1t Creolen wel pronken Illet dl" heldendnden van de
Marrons en deze als instrumenr inzetten in de eigen idcnrireitspoli tiek, maar
Bosnegers zich in het dagelijks leven keer op keer verraden, llliskend en achtergesteld voelen door Creolen ell 'h un' stigmatiserende houding ell beleid
(Pakosie 2001; Bilby 200 1). Deze ve rsroorde relatie kan te rugvertanld worden
nilar de periode va n sbvernij ell ve rvolgens tal vall recentere gebeurtenissen,
als de perikelen ro ndom 5uriname's onafhankelijkheid, de binnenlandse
oorlog, de moeizame wederopbouw die hierop volgde, rot en l11et de hu idige
marginale posi tie \':111 Marrons zowel in het binnenland als Paramaribo, fOlo.

10 Een bl]zcndere bijwerking kan echter welzijn dat een sterke nadruk op 'traditie' en 'authent iCiteit' een
zeker folklollstlsch, exot isch beeld bij bU itenstaanders kan oproepen, waarmee de Alida verkiezing ook,
gewenst of ongewenst, een commerciële, toeristische zaak zou kunnen gaan dienen en bijvoorbeeld
haar emancipa torre doel voorbijschiet, hetgeen de Miss Chinatollll1 U_S A Beauty Pageant op een
gegeven moment overkwam lZle Wu 1997). De Amerikaanse webstek httpJ/jetsettersrnagazlne.com
!'world'Mr1e !ravel advenlure desllnatlOns') heeft al een link naar Surmame, waar uitvoerig stilgestaan
wordt biJ de Miss Alida-verkiezmg eMs Alida Pageant, tree At last in Surrnamel Er zullen ongetwiJ-

feld meer van dit soort toeristische Imks bestaan
YVOII van der Pijl Missnrk ielingen e n de arliculalie Vin eln isc he idenlileil

Met de immer voortdurende, al dan niet tijd elijk e, mi gratie van met name
jonge Marrons naar foto komen de interetnisc he ver ho ud ingen nog mee r
onder druk te staan. Marrons zijn in toenemende mate slachtoffer va n onder
meer Creoolse vooroordelen ove r hun mogelijke aandeel in de (OenalTIe en
ver harding van de stedelijke crimülaliteit. Marrons staan grosso modo op de
onderste treden van de sociaal-economische ladder, voelen zich vaak relatief
kans loos en hebben te maken met of ervaren, zeker binnen Paramaribo, een
bijzonder hardnekkige discriminatie.
Zo'n ti en jaar geleden was dit voor een groep Marro njongercn reden om acrie
te ondernemen. De jongeren maakten zich zorgen ove r het stigma dat op hen /
ru stte als gevolg van de enorme hoeveelheid negatieve publiciteit die werd
gegeven aan een betrekkelijk kleine groep criminel en afkomstig uit het binnenland {De Ware Tijd 9 oktober '999 ). Om bij re dragcn aan cen positieve beeldvorming van Marrons bes/men ze onder mcer om een schoonheid sverk iezing
te organiseren . Zo werd de Sa Arneva Contest geboren, die inmiddels is uitgegroeid tot een van de populairste 'culturele shows' in Parama ribo en daarom
moer worde n ondergebracht in de grootste overdekte loca tie die foto rijk is,
de Anrhony Nesry Sporthal. Na dit initiatief volgde n nog vele andere verkiezi ngen, waarvan de Miss Sa Ndyuka Ullla, d e Lowe Uma Pansu Pangi
Comest, het Banamba Contest en Samaawina (te Moengo, Marowijne) waarschijn li jk de bekendste zijn (zie verder noor I ). AI deze verkiezingen hebben
gemeen dat ze omgeven worden door een behoorlijk essentialistische retori ek, terwijl ze in doelstelling en uitvoering een hoge mate van flexibiliteit
kenn en en een instrumenteel, process uee l karakter hebben (cf. Appiah &
Gates ' 995: 436; Baumann ' 999). De jonge, verstedelifkte Marrons weten,
met andere woorden, zeer behendig gereïnceerde, 'trndirionele' binnenlandse
cult lilirelementen in te zetten om met hedendaagse, urbane maatschappelijke
problemen 0111 te gaan en daarmee hun identiteit vorm te geven . Dit blijk t
zowe l uit de manier van praten als hand elen inzake de (re) presenratie van
' Marronidentiteit', hetgeen door de antro poloog Baul11ann (1999) geduid
wordt met het begrip duaal discursieve competentie, ofwel de bekwaamheid
om op verschi ll ende wijzen uiting en vorm te geven aan zoiets als etni citeit
of culturele ideIHiteir. Een korte besc houwing van met name de Sa Ameva
verkiezing zal war licht werpen op deze d ynamiek rondom de misspod ia van
Marrons.
De Sa Ameva Conresr wordt, sinds 1995 , elk jaar in de tweede week van
oktober georganiseerd ter herdenking van het eerSte ofnciële vredesverdrag
dat werd gesloten tussen de over heid en de Aukaners op ticn oktober 1760.
Zoals gezegd werd deze verkiezing onder meer geïnitiee rd om Marrons in
Paramaribo eens in een wat beter daglicht te stell en. De na3111 Ameva is afgeleid uit de Aukaansc komaJltiraa! en berekent zoiets als res pectabele vrouw.
En dat is dan ook precies wat de jongeren op hun eigen podium door hel
licha<1111 en de performallce V<1n M<1rronvrouwen wi ll en afdwingen: respect,
D<l;\fbij is de ve rlU ezi ng ook bedoeld, zoa ls de journaliste Elvira Rij sdij k het
050 Ti,dscllrift voor Surinamlsuek l1lll5 .1

Olllschrijfr, 'al s bi jdra ge aan de vorming 1... 1 va n M arronjonge ren die in de stad opgroeien en om de maatschappelijk e integrati e te bevordere n' (De Ware Tiid 9 oktober 1999). Participatie va n ve rsc hill end e Marron g roeperin ge n di e zic h in
Par:llll:lriho bev inden, wordt daarbij nadrukkelijk l1:lgesrreefd
(in tege nstelling rot sOlllmige a nd ere M:lrron ve rki ez ingen die
ee n mee r trihJ.nl karakter hebben ). Net zO:lls de Miss Alida ve rki ez ing besf:1:lt de Sa Ameva Con test uit eell menge lin g van
onderdelen, wanrbij Sa Ameva een welgeschapen uiterlijk moet
hebben, kenni s va n ' traditionele' waarden, normen en ge bruiken
di enr re bez inen en zich op een verst:.lndi ge manier k:.l11 uirklren
over actuele vraagstukken die zowel het binnenkInd al s de stad scultuur betreffen. In dir la a tste geva l kom en kwe sti es aan de

Miss Alida 2003
Joan Dogojo

orde di e uit ee nl open van rradirioneel gezag, polygynie, overspe l,
ti enerzwange rsc ha p, anticonceptie, traditionele seks uele hygiën e, bllsidres;
(kruidengeneeskunde) ror drugsgebruik. In dit alles ligt hoe dan ook de nadruk
o p het uitdra ge n va n de zoge noemde 'Bosnegercultuur ' en haar ' trad itio nele
\V:la rden'. De deelneemsters moeten verder onder mee r ee n fos ten olldrofelli
torÎ (o ve ri eve rin gsver haa l) vertellen over her dorp wa:.lruit ze afko mstig zij n
en hun kU ilde verro nen op het gebied van spec ifieke za ng- en dansstijl en. Ook
in de presenratie v:l n sc hoo nheid sraan zoge naam de Ma rronmaarsta ve n
cenrraa l, waarbij de manier va n praren, groeten, mooi lopen en st:la n (met
de benen ietsje gesp reid en d e kni eë n naar achter ge boge n ), bo rduren en
dragen va n ee n p(lug; bij zondere aanda cht krij gen. Ook dir evencmenr wo rdt
o pge luisterd doo r zang- en dansgroepen, waarbij de dam es in ee ll decor ges itueerd worden dar ni et zozeer een indruk geeft va n hun stad se levensstijl,
maM ee rd er een noga l stati sc h, folklori sti sch bee ld schept va n 'hun' dorpen
di ep in her binnen lrtnd: Auka:.lnse tembe (beschilderd houtsnijwerk ), palmbladerdakjes en bankjes van houtsnijwerk . In her rollen van bepaalde d 011les~
ri eke vaa rd igheden, :.lIs met ee n houten schaal op het hoofd lo pen, cassave
ra s pen en in de matapi doen, rijst st:.lmpen en po tren tor g limmend s roe
sc huren, wo rdt de ' Bosnege rculruur' nog meer vasrgezet in ee n aa ntal srereotype beelde n en praktijken. Door het gebr uik V:.l ll d it soorr ;dem;fY markers
is het instrum enral istische doel, nam elijk respecr afdwinge n, wellicht bereikt
(toesc ho uwers zijn onder de indruk van zoveel ' tra diti e'), Illaar h_e t is natuurlijk de vra ag in hoeverre de jonge deeln ee msters zich nog va n dir soorr tak en
kwijten in de stedel ijke co nrext van fot o.
Her zou kunnen dat met dit alles ee rd er een ander doel van veel Marro nve rkiezingen gerea li see rd wordt dan dat va n maatsc happelijk e erk enning, integratie en posiri eve beeldvorming, namelijk om Marronj ongere n ' bewust te
makcn van Illin culturele id entiteir en die a ls zodanig te kocs teren', opd:.lt zij,
in de woorden van Sa MaawÎna organisator August Bado , ' niet door westerse
invloed verv ree md raken van hun eigen ge bmiken en gewoo ntes' (D e \Vare
Tijd 28 november en 4 dece mber 2004). Zo wordt ' rraditionele Bosnege rcul Yvon van der Pijl Missverkiezingen en de Irlicui llil nn Ilni.chl idenlileil

tuur', door heronrde-kking en -waarde rin g, op een bijzonder hedendaags
podium eigen gemaakt en wee r ve rder LJiegedragen, heegeen Sa Ameva 1999,
Merlain Noo itmee r, aan den lijve heeft ondervonden: <Her was een leerrijke
ervaring r... ik hebJ veel dingen over mijn cultuur, die ik nog niet wist, geleerd.
Ik ben ze gaa n ontdekken en meer gaan waarderen' (De \Vest 16 oktober
[999 )·

TOT BESLUIT
Srudies naar diverse beauty pageallts, zoa ls die in Cohen, \Vilk & Stoel rje
(1996), benadrukken in toenemende mate het belang va n misspodia in he t
zidtrbaar en toegankelijk maken van (lob Ie) identiteiten en culturen, waannee
de 'eigen kleur' bekend en erkend kan worden. Hierbij is eve neens aandachr
vOor de wijze waarop lokale idealen en praktijken zic h voegen naar of juisr
verwijderen van hegemonische mondiale, met name westerse voorschriften
en beelden. In Suriname zien we op dit moment een duidelijke, trotse voorkeur voor de (re)p resentatie van 'eigen' schoonheid en identiteit, hetgeen de
enorme explosie van versc hillende missverkiezingen verk laart. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Wilks (1996) beschrijving van Belizaanse pagemIts is
hierbi j het nationale ondergeschikt aan het locale of etnische. \Y/e zouden van
een etnisch of cu ltureel schoonheidsnationalisme kunnen spreken, dat in de
uitvoering op het podium treffend voldoet aan de kenmerken van BanetWeisers (1999) civic ritual. Miss Alida, SJ. Ameva en andere verkiezingen
constru ere n ee n specifieke imagilJed community, waarmee en waardoor een
bepaald publiek verhalen aan zichzelf over zic hzelf kan vertellen. Hiermee
zijn niet zelden ook ' hogere' maatsc happelijke of politieke doelen gemoeid.
Zo is Miss Alida sterk verbonden met de Creoolse wens van culturele erkenning en zetten verschillende Marronverki ezingen in op maatschappelijke inregra ti e, respect en positieve beeldvorming. Het is de vraag in hoeverre deze
doelen door de presentatie van vrouwelijke schoon heid (die verder reikt dan
uiterlijk heid en lichamelijkheid) kunnen worden bereikt. Studies naar bijvoorbeeld inheemse verk iezingen in Midden-Amerika wijzen op de emancipatoire
functie die de contests kunnen hebben voo r ' minderheden' binnen sterk gesegregeerde sa menlevingen en ook binnen de SurÎna amse context heb ben de
schoon heidskonin ginnen in zeke re zin een bevrijdende, taboedoor brekende
ro l (gehad).
Het té opzichtig etaleren van eigenheid en onderstrepen van onderscheid kan
echter ook leiden rot een folkloristisch, exotisch verschi lmulticulturalisme
(Eriksen 2.003; Grifioen & Tennekens 2003) of red boots parading (Baumann
1999), waar Wu (1997) onder meer in haar an::dyse van de Miss ChinJwwn
U.S.A. op wijst. Dir laatsre stuit binnen de Suri naamse samenleving ook op
weerstand, zoals blijkt uit een cynisch commentaar in het dagblad De West
(5 juni 2.004): 'Wanneer worden wij Surinamers? I... ] Als Ikinderen] naar
school gaan hebben [zei allemaal hetzelfde uniform aan en genieten idenriek
onderwijs. Als ze ticner worden springen allerlei kortzichtige halfwas mensen
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op ze, om cell geku nstelde culturele ve rfbeurr aan re brengen. Plotseli ng zijn
geell aspiranr·Surinamertj es meer, maar krijgen een zogena amde culturele
kwasrbcurr. Sommigen weren de inbreuk op de persoonl ijke identireit te weer·
sra an. Ande ren gaan mer ee n glim lach door de kni eë n. Zo zullen we
mee maken dat wij vandaag komen re zirren met een nieuwe Miss Hindustani
en ni et met ce n Miss Su riname. Universalisren :lIs wij in :llle bekrompenheid
zijn. Zo zullen wij rond dc 1l1<1:lnd juli mogen ervaren dar er ee n Miss Alicb
wordr ge koze n en eve n later een Miss Jowiro. Amazone Miss nier te ve rgete n.
In het verschier ligt misschien een Miss Tjang Ka i Tjek of Miss Mao Haw
Mau 1... \', Ook op verschillende discussiesites wordt ve rhit gesp rok en over
dit ge brek :lan universa lisme en eenheid: 'Over hokk en ges proken! 111 Suri ·
nnille hebben wc: Miss hindustani, miss jnwn , miss :lll1azone, mi ss alidn, miss
marron 1 ... 1 M:l arrrrrr al jaren, geen Miss Suriname!!! Apartheid in puurste
vor m!!!,. l1 De toekomst za l moeren uitwij ze n of deze weerstand sterk genoeg
za l zijn en bijvoorbeeld leidt tor een herwaardering vnn Miss Surinnme of dat
de we ns zich re ond erscheiden en erkend re voelen o nvermin derd doorze r.
Het groeiend aa ntal moksi·Surinamers za l dan op zoek moeten gaa n naar een
eigen podi um, ofschoo n her :lloude proces van creolisering ook nu :llieidt tor
alle rl ei ' hyhr ide koninginnen', zoa ls de hierboven ge noe mde S~ ramak na n s·
Creoolse Alida. Bovendien laa r ee n andere Surinaa mse verk iezing, de Misi
Para Conrest, zien dat wél alle bevolkingsgroepen ve rtegenwoo rdigd kunnen
zijn, wa;uc!oor het evenement direct werd ge bombardee rd ro r 'm ulti culrurele
miss verkiezing' (De \Vare Ti;d 4 en 18 september 200 I ).
Wat het bovensta;1I1dc, tens lotte, vooral inzichtelijk ma:l kr, is dm processen
V;l n ill wen uitsluiting en het bekenn en of ontkennen van kleur belangrijke
factoren zijn in de co nstructie van schoonheid en etni sc h ~c lliture l e identiteir.
Een groor dilemma schllilr daarbij in de pnradoxale zoekroc hr na:'!r eell icoon
va n lmiformc, eenduidi ge identiteit, zonder tegelijkertijd verschil en diversi·
rei t te negeren (cr BanetwWeise r T999: 2°7-208 ). Dil !:latste wordt boven ·
dien ex tra gecompliceerd door de zogena:lmde universele pretenties va n het
fenomee n missve rki ezing, dar in nier weinig samenlevi ngen ~lls ee n klassiek
geva l va n culrureel imperi:llisme wo rdf beschou wd: ee n vree md , geïmpor·
ree rd instituut dar westerse ('objec ti eve') vo rmen va n se ksualiteit en sc hoo n·
heidsidc:l len op leg r (\Vilk 1996: 230-231 ). De schoo nh eidskon ingi nn ell,
W:lar het toch uiteindelij k allel1l:lal 0111 draai r, kunn en ec hrer ni et lourer nis
slachtoffers hierva n ge presenteerd worden, noch zij n zij re bescho uwen als
rotaal vrij ha ndclende actore n (cf Banet· Weiser 1999: 2.} ). Hi erm ee zi jn
missverkiezingen, oo k de Surinaamse, een prachtig voorbeeld VJ n processen
nts 'glokalisering' en reterritorialise ring: het buirenlandse, gel11ondi;tliseerde
instituut beauty paegcl11try wordr uir zijn oors pronkelijke conte xt ge tild en
lokaa l ge maa kt; het wordt aangepast aan en inge bed in ee n ande r systeem,
1.('

11 ZIe www surlnamenl/d lscus 19 Juni 2004 (geraadpleegd JanuarI 2005)

Vvon van de r Pilt Miss werki,ling e n en de Iflicull' ie vin etnische identi te it

waar a nd ere idealen, voorkeuren en prakrijken gelde n. Wilk (1996: 230)
onderschrijft dit gegeve n, maar bes luit zi jn studie e\l'enwe l met een wat pessimistische boodschap: 'The cont inuing lesson is thar the local is subordi nated
to rhe national, and the national to the globa l'. De Suri naamse Miss Alida,
Sa Ameva en hun co ll ega-ko ninginne n laten zien dat deze logica (dee ls)
omkeerbaar is. Hi ermee zijn ze sterke iconen van een bij zo nder hedend aagse
stri jd.
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Oeborah de Rooij

'Ze is mooi, maar zwart'
De relatie tussen schoonheid en huidskleur bij Afro-Surinaamse jonge vrouwen

H

et uiterlijk is het meest zichtbare deel van iemands identiteit. Mensen
beoordelen elkaar op basis van het uiterlijk en schoonheid speelt
hierbij ee n aparte rol. De manier waarop mensen hun uiterlijk waar-

deren heeft sterk tc maken mer culturele ideaalbeelden die in een bepaalde
maatschappij gangbaar zijn. Schoonheidsidealen zijn daarom afhankelijk van
de context, ze staan niet vast, maar zijn sociaal geconstrueerd. Schoonheidsbeleving ka n worden gezien als de manier waarop iemand het lichaam waardeert in vergelijking met de cu lturele ideaalbeelden in een bepaalde maatschappelijke context. In Nede rl and en de westerse wereld bijvoorbeeld is wit
de schoonheids norm, het cu lturele ideaalbeeld. Vrouwen worden op basis
van deze witte schoonheidsnorm beoordeeld.
In mijn onderzoek naar schoonheid bij Afro-Surinaamse jonge vrouwen in
Nederland heb ik gekeken naar de relatie tussen ernische identiteit en schoon-

heid. Bij schoonheidsbeleving spelen een aantal aspecten een belangrijke rol.
Te denken valt aan haar, lichaamsgewicht, lengte et cetera . Ik heb mct name
geler op de invloed van het haar, de huidskleur en het lichaam bij de sc hoon heidsbcleving v::m Afro-S urinaamse jonge vrouwen. Uit mijn onderzoek komt
naar voren dat meisjes positief staan ten opzichte van hun uiterlijk en dar hun
etnische ach tergrond daar in een belangrijke mare aan bijdraagt. Vanuit hun
socialisatie binnen de Aho-Surinaamse gemeenschap leren zij hun lichaam te
koesteren en een positief lichaamsheeld te ontwikkelen. Aho-Surinaamse
vrouwen uit hun directe omgeving spelen een belangrijke rol bij hun sc hoonheidsbeleving en -waardering. Schoonheid wordt bij hen niet alleen gedefini eerd in termen van lengte en lichaa msgewicht. Houding, uitstraling en er
verzorgd uitzien spelen een zeer belangrijke rol bij hun schoon heidswaardering.
In dit art ikel zal ik mij concentreren op de betekenis van huidskleur bij hun
schoonheidsbeleving. Ik zal hierbij antwoord geven op de vraag hoe huidskleur het schoon heidsbeeld van de respondenten construeerr. Eerst zal ik her
begrip etn ische identiteir kort uiteenzetten. Vervolgens zal ik aandacht
besteden aan de historische context waarin constructen over 'ras' en huidskleur bepalend zijn geweest voor ontsraan van het westerse schoonheidsideaal.
Vervolgens zal ik met behulp van mijn eigen onderzoeksresultnten aangeven
hoc huidsk leur de s( hoonh eids beleving van Afro-Surinaamse jonge vrouwen
bepaa lt.
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Voor mijn OndtTI.Ock heh ik zestien jonge Afro-Surin:1:ltllse vrouwcn in Nede rbnd in de leeftijd \':111 1-4-::' 1 jaar geïnte rviewd. Ik heb meisjes uit mijn din~cte
werko mgeving (middelbaar beroepsonderwijs) b('n~l derd en via hen en collega 's ben ik in CQnmcr geko men met nndere respondenten. Voor de inre rviews
heb ik voorgestrua ureerde open vrage n geformuleerd. Ik hch daarna<1st
gebruik gcm:lakt van bccldl1l:1reri:1al. A:111 het begin van her interview heb ik
de respondent cn een vragenlijst laten invullen, wan rop zij hun mening over
hUil uiterlijk konden nangevell. DU<1f1W heb ik war algcl11enl' vragen gesteld
o\'er ople iding, ctnische achrergrond, vriendenkring en populaire media.
Vervolgens hen ik dieper ingegaan op hun mening en persoonlijke beleving
ren a::mzie ll van uiterlijk ell schoonheidsidealen. Ik heh er bewust voor gekozen
op verschi llende manieren informarie re verzamelen. De rcdt.'n was dat ik mijn
rol :115 zwarte onde rzoekster wilde neutr:1li se rcll en het risico van soci:131
wenselijke nntwoorden zoveel mogelijk wilde beperken.
JONGEREN EN ETNISCHE IDENTITEIT
Veel onde rzoeken Over allochrone jongeren ga:lI1 uit van prohlemen d ie: zij
veroorzake n of ondervinden in de maatsc happij. Ook in de mediJ worden
allochrone jongeren op ee n negatieve manier onder de a~lIldachr gebracht. Te
denken vJlr Jan Anrillia31lse jongeren en drugshnndel, Marokkaanse jongens
en kleine criminnlireir ma"lr ook de Jandnchr voor her dragen van hoofddoekjes v:\n moslimllleisjcs en tienerzw3ngerscha p onder Surinaamse meisjes
vnlr onder het problematiseren van allochtone jongeren. De neg~1tieve beeldvormi ng werkt ni er nlleen stigmatiserend, maar het lijkt hierdoor :tlsof er geen
pla ~lts is voor positieve beelden. Omdar de problemen die zij hebben in direct
verb:md worden gcb r;tcllt mec etn iciteit, wordt deze negatief belicht.
Ernischc identireit is een socialr identiteit met als bebngrijk ken1llerk dar men
gelooft in een gemeenschappelijke afstamming, geschieden is en culruur. Vooral
het geloof in een gemeenschappelijke achtergrond en ~lfstamming 1ll:1akt dat
etnische idenriteit verschilt van :llldere identiteiten. Her gaar dnarbij nier om
objecrieve rncialc "erschilIen, maar om de inhoud en beteken is die Illcnsen
aan die ve rsc hillen geven; her veronderstelt zowel een 'wij' als een 'zij'
(Vcrmeulen (98-4 , Verk u)'ten 1999). Het denken in rennen van 'wij' en 'zij'
staar steeds vaker H'r discussie. In de praktijk wordt het 'wij' toegekend ann
de dominJrHt' groep. Dir wij (a utochtoon) wordt geassocieerd met posi til've
eigenschappen zonls racÎonee\, betrouwbaar, ontwikkeld en is de vanzelfsprekende norm waar her 'zij' ( allochtonen) zich Jan moeten Janpassell (Essed
' 994: 78) .
Bij jongeren is etnisc he identiteit gebaseerd op exp loitatie ell eigen creatie.
Etnisc he identireir wordt bij hen geb ruikc als een middel . reil hulpbron 0111
hun gevoele ns reil aanzien vnn zclfwna rd ering en het uirerlijk vorm te geven.
Sterk er nog dnl1 bij volwassen is emische identificarie bij jongeren niet
eenduidig, en definiëren jongeren zichzelf in termen vall mee rvoudige identiteiten. Jongeren gehruiken het uiterlijk om hun identiteit mee uit te drngen
Deborah de ROOII ·Ze is mooi. meer lw"f

en gevoelens over her uiterl ijk spelen bij hen een heel belangrijke rol bij de
zelfwaarder ing (Verku yten J 999).

ONDERZOEK NAAR HET UITERLIJK
De aandac ht voor het lichaa m en lichaa msbelevi ng binnen de sociale wetenschappen is vrij nieuw, en er zijn nog maa r relatief weinig sociologische studies
te vi nden naar de betekenis va n her uiterlijk. Schoonh eid wordt beschouwd
~d s ee n subj ectief begrip, een kwestie va n indi viduele smaa k of cultuur ~ Etcoff
999 :2 71. Bovendien word t sc hoo nh eid gez ien a ls ee n vrouwenzaak en vrou wcndcugd. Onze perceptie van he r vrollwen lic haa m in het westen wordt
grote ndeels bepaald door de biologische wetenschappen. Door de roegcnomcn

biologisc he kenn is ontdekte men steeds meer versc hillen tu ssen her vrouwenen mann enli chaJm. Tegelijkertijd l11 et her ontdekke n va n de biologische sekseve rsc hillen werden deze verbonden met de plaats die man nen en vrouwen
kregen toegewezen in de maatsc happij (Brouns 1993)
Onder invloed van het feminisme we rd deze, van uit de biologische Wetensc happen gelegitimeerde zwakke re maatschappelijke positie va n vrouwen aa n
de kaak gesteld. De nadruk versc hoof van biologische eigensc happen naar de
culturele betekenissen van het vrouwen lichaam. Het begrip gender we rd geïn trodu ceerd om het ve rsc hil tusse n het biologisc he en culturele vrouwenli chaa m aan te geve n. Gender is een soc iale en cu lturele constru ctie en verhonden met macht en sociale otdening (Brou ns 1995: 3). Vanuit de zwarte
vro uwenbeweging is er kritiek ge uit op het dualistische en etnocentrisc he
denk ka de r va n het wi tte femini sme. Z ij hebben gewezen op de etnocenrrische
de nktrad ities binn en het wine femini sme (Parr ynama [995 : 216 ) . Dankzij
zwarte femi ni sten ;,ll s Bell Hooks is cr in het ge nd erd ebat ee n nu anceri ng
3Jngebrach t, en is er meer aandacht voor de fo rmul erin g van alterna ti eve
identiteiten (Ca ptain & Ghorashi 2 00 1 : (63)'
O nd erzoek naar etni citeit en schoonh eid is in Nede rland een (nog ' O1lOntgo nn en terrei n. Voo r mijn onderzoek heb ik merend eels geb ruikt gemaakt
va n Ameri kaanse en Britse literatuur. ]n deze bi jdrage ga ik uit va n kruispunrdenk en. Het im pl iceert dat een ieder Ül steeds wisselende posities te maken
heeft met de machrsprocesse n van ge nd er, etni citei t, kla sse, seksualitei t en
nation alitei t (\'(Iekke r & Lutz 1001: 17; Lurz 2002 : 12 ) . Krui spuntdenken
impl iceert dat er niet wo rdt gedacht in binaire, hiërarchisc he categorieën die
steeds opni euw uitsluiting produceren, zoa ls wijlzij, man/v rouw, autochtoon/alloc htoon (We kk er & LlItz 2 00 1: 41 ). Het ee rste res ulta at van krui spuntdenken is de in tersectionele th eo ri e di e uitgaa t va n de wederzijdse beïnvloeding van gender en etniciteit. Intersectionele theorie is een instrument waarmee
de invloed van gend er en etniciteit op iemands maatsc happelijke positie kan
worden gea nalysee rd. Binnen de imersecti o nele th eorie heefr gen der ook
betrekk ing op mannen en etni citeir ook betrekking op witren. Genderidentiteiten en -relaties dringen ook door Wt culturele versc hillen en sociale ongeJijkheden, en da armee ook tot de etnische manifestaties ervan (Van Santen &
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S(-hildcr 1995: 133). De cultureel bepaalde beelden over vrou welij ke schoonheid bijvoorbeeld sr:la n in directe relarie tor de positie die vrouwen in ee n
culruur innemen. Visies op schoonheid staan niet op zichze lf, maar verhouden
zich rot bere kenisse n va n her lichaa m. Dir berekenr dat wederzijdse machtsve rhoudingen russen gender, erniciteir en sekse de manier bepalen w;larop her
vrollwen lichaam wordt gereprese nteerd en beleefd. De voorkeur VOOr een
lichte huid bij vrouwen is daar een vombeeld va n. Bij de voorke ur voor een
lichte huid treft de macht van gender en ernicireit (\Xlckker & Lutz 200 I : .') 5)
wirre en zwa rte vro uwen op een andere manier. Wine vrouwen hoeve n niet
re worstelen mer neg:uieve stereotypen van de donkere huid, en verkeren dJardoor in ee n sterkere rnacluspositie ten opzichre van zwa rte vrouwen, De intersectioncle theorie is zee r bruikbaar om te onderzoeken hoc gender en etni citeir in steeds wisselende posities het sc hoonh eidsbeeld van dc respondenten
bepalen.

WITTE EN ZWARTE SCHOONHEIDSIDEALEN
Her huidige, westerse schoonheidsideaa l wordt gekenmerkr door de voork eu r
voo r een sy mmetrisc h gezic ht, een blanke huid, blonde h:lrell en een I:lng en
slank lichaam. Sinds het begin van de twintigste eClI w is licha:ullsgewicht ee n
sreeds bebngrijkere rol gaan spelen. Dun wordt in de postmoderne tijd nier
alleen geassocieerd Illet schoo nh eid, maar ook mer maatschappelijk succes.
In de posrmoderne tijd wordr schoon heid gewajfdeerd als cen zelfstandige
dimensit', en is het uiterlijk een belangrijke kwaliteit gewo rden die mede
bepaalt wie iemand is. Wat wel of niet 11100i wordt gevonden han gt af va n de
historisc he en sOcÎJ le cOlllex r. Binnen de sociale contexre n dragen constructen
over 'ras" gender, etniciteit en leeftijd bij aan de l11anier wa:1rop een individu
zij n of haar lichaam waarneemt (Davis 2001: J 5). De manier waarop het individu schoonheid va n binnen ervaa rt en binnen een verband van culturel e
construeren beleeft, is cruciaal voor de waardering van het lichaam en iemands
identiteit. Met andere woorden de culrurele omgeving bepaalt hoe her lichaam
wordl erva ren . Voor de respondenten uÎt rnijn onderzoek berekenr dit dar
ideeën en percepries over ras, gend er en etnicitei t in grote mate bepalen, hoe
zij hun lichaam cn sc hoon heid beleven. Z ij hebben va nwege hun etnisc he
achtergrond niel alleen re maken mer dominante westerse sc hoo nh eidSllorm,
maar oo k mer Surinaamse sc hoonheidsnormen. In de prakrijk komt het erop
neer dat zij moeten onderhandelen tussen de (wee schoonheidsnormen
waarmee zij worden geco nfronteerd. Zij nemen hierbij geen afs tand vall de
Surinaa mse nonn en maar creëren nieuwe sc hoonheidsidea len. Een voorbeeld
hierv;1I1 is dat zij lichaam sro ndin gen bij vrOll\ve n nog sreeds zien als ee n
schoon bcidsidca::d , terwijl de westerse norm dun is. Ze omsc hrijvell hun ideaal
als: 'een vro uw l11et eell beer je vlees eraan', o f 'een vrouw met vlees op d'r
borren'. De invloed van de Surinaamse socia lisa ti e is hierbi j sterker dan de
grotere context van het dominante wesrerse ideaal.
Uir onderzoek (Hili Collins 2000; Nichrer er 31. J 996; Russc\\ er 31. 1993) is
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naJr voren gekomen dat er een wezenlijk versc hil

besta~lt

in schoonheidsbe-

leving hij witte en zwa rte vrouwen. Bij zowel witte en zwa rte vrouwen zijn
ha ar, huidsk leur, lic haamsvo rm en het gezic ht belang rijk e indicaroren voor
de mate tev redenheid ove r het uiterl ij k. Het accent en de wa arde die wine en
Zwa rte vrouwen eraan toekenn en verschilt ('chte r. Voor wi tte vro uwen zijn
hun borsten en het gewicht bepalend voo r de mare van tevredenheid over hun
uiterlijk. Bij zwa rte vrouwen is dat met name het haar en de huidskleur. De
media spelen een belangrijke rol bij de represenratie van het weste rse schoon heidsideaa l. Recla me en videoclips bijvoorbeeld ove rladen zwarte meisjes met
beelden, waarin zowel wine als zwarte modellen het weSterse sc hoonheidsideaa l rep resenteren (Hili Collins 2000; Ru sselJ ct aL f99:!.; Waertman 1994).

HUIDSKLEUR EN GERACJALISEERDE SCHOONHEIDSNORMEN
Huidsk leur is een belangrijk onde rdeel van iemands identiteit en ook bij
normen over schoonheid speelt huidskleu r een belangrijke rol. Om te begrijpen
hoe huidskleur invloed heeft op de idenriteitsvo rmin g en sc hoonh eidsbeleving va n zwarte vrouwen moeten we tcrug gaan naa r de historische context
van kolonialisme en slave rnij. Vanuit verschi llende wetenschappelijke di sciplines (sociologie, gesc hiedenis, antropologie) is men va n mening dat ko lonialisme er de oorzaak van is dat ee n wi ne hu id hoge r wordt gewaardeerd
da n een zwarre huid. Huidskleur mark ee rde ten tijde van de slavernij de grens
tllsse n vrijheid en slave rnij, russe n zwa re la ndarbeid of lichter huishoudelijk
werk, tuSsen geen rec hten of wel rec htcn hebben.
Huwelijken russen vrjjen en sla ve n waren verboden en er zijn in Suriname
' pbkkaten' (werte n) uitgevaardi gd di e seks uele relaties tusse n de 'rasse n'
ver boden, ma ar van het laatste heeft men zich weinig aa ngetrokk en. Er was
in de kolonie een groor tekort aan witte vrouwen, dus al snel kwam ' rassenve rm enging' voor. Kinderen van een zwa rte slavin en een blanke meester bleven
slaaf. Dit grote aa ntal mulatten vormde een bedreiging voor de wi tte gevestigde orde, en daarom werd in het zujd en van VS, ook uit angst voor rasver/
vui ling de O ffe drop mIe wettelijk vastgesteld: mer één druppel zware bloed
kreeg men dezelfde status als een Afr ikaanse slaaf. Dit gold overigens lang
ni ct VOOr alle slave rnijkolonies. In Suriname onrstonden 'tussenca tegorieë n'
(m ulatten, mestiezen, ka stiezen) met eigen rec hten en sociale status. rk ve rwijs
hier voor naar het artikel va n Jean Jacqu es Vrij in dit nummer. Kinderen met
een dubbele raciale ac htergrond hadden een grotere kans om gemanumitteerd
te wo rden dan zwa rten en in Su ri name kregen zij mees tal sc holing. Zo
ontstond een nieuwc middenklasse va n lichtge kl eurde mulatten (Ru sselI et al.
1993: 16) . Al s direct gevolg hiervan ontstond cr ee n voorkeurssysteem op
basis va n huidskleur. De status op basis van kleurhiërarchie bestaat nog steeds
binnen zwarte gemeenschappen di e met kolonialisme te maken hebben gehad.
In so mmige culturen bestond de voorkeur voor een lich te huid allang voordat
d ie in co nt act kwamen met westerlingen (Ru sse lI et al. 1993). Zo was het
onder de Azteken geb ruikelijk het gezicht in te smeren met een substantie die
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de huid lidlll'r doel overkomen. J<lpanners koesreren :11 eeuwen een lichte
huid hij vrouwen. In het westen werd een netSe, bleke teint geassocieerd met
rijkdom, 111('f dc klasse die geen landarbeid hoefde te verrichten. Een lichre
huid l11:1rkecrde klassenverschillen.
Kolonialisme alleen is geen verklaring voor de voorkeur voor et'n liehtt, huid.
De voorkeur vour een lichre huid is her directe resultaar vall ongelijke 111.1Chtsverhoudingen waarbij mensen met een lichte huid Illeer privileges krijgen dan
mensen mer een donkere huid. De hisrorica P.:mynama (1995) besc houwt eurocentrisme als een uitvloeisel van het koloniale tijdperk. Eurocentrisme is de
overtuiging dat de blanke Europeaan het centrum is van de wereld, her meest
bescha;lfd en superieur 3an alle volkeren. Vanuit dat superioriteitsgevoel was
dc onderwerping van andere volken een morele plicht ~un God 0111 andere
volken besch:\Ving bij te brengen. Deze witte suprematie legitimeerde het
bestaan van natuurlijke hiërarchieën en de constructie van raciale groepen als
onveral1derlijke instanties. Een continuüm met God en de blanke Europeaan
bovena :lIl en de Neger en de orang-oerang onderaan (Patrynal1la '995: 229) .
Vanuit dat gedachtegoed werde n Noo rd -Europese kenmerken dc standaard,
de norm waaraan alle andere 'rassen' werden afgemetcn (Davis 2 00 1: 8j
YOllng 1996: 4 1 J. Deze ove rtuiging die sterk is ingebed in dc koloniale geschiedenis, heeft nog steeds invloed op de verhoudingen tussen bepaalde groepen,
of her nu gaat om de kolonisator of de gekoloniseerde. Nog steeds worden
minderheden afkomstig uit voormalig gekoloniseerd e gebieden getypeerd als
lui, crimineel, achterlijk en onbetrouwbaar.
De voorkeur voor een lichre huid hangt in gerac irtliseerdc samenlevingen
salllen l11er Illachtsverhoudingen die sterk zijn gerelateerd a:.m de historische
conrext V<ln slavernij. Een context waarin het mogelijk W;l S vOor westerlingen
een eu rocenrrisch zelfbeeld te ontwikkelen, met een superieur wij als vaststa3nd gegeven tegenover een inferieur zij. De voorkel1T voor een lichte huid
heeft dan weinig Illeer te maken met esthetiek, maar met politiek. Zii heeft
re nwken met de constructie van zwart als een inferieur 'ras', en de ideologie
van het hestaan va n een raciale identiteit. Binnen de ongelijke machtsve rhou dingen die :13n racisme en seksi sme ten grond slag liggen 'is dc witte man
superieur :1:ln de witte vrouw maar geplaatst tege nover de z.warte vrOuwenfiguur is de witre vrouw de superieure figuur' (Parryllall1a 2000: JO). In de
nntuurlijkl' hiër3rchie en constructi e van raciale groepen behoort de zwa rte
vrouw tot de Inagst(· categorie, na de zwarte man.
De raciale kennis die tijdens de periode V3n het westerse kolonialisme en imperied isme werd ontwikkeld, vOlld ook haar weerslag in schoon heidsoo rd elen.
Witte fenotypi sc he kenmerken zoals een blanke huid, dUllne lippen en een
smalle neus werd en als de hoogste vorm vall schoo nh eid beschuuwd. De ger;\cialiseerde sc hoonheidsnormen die ro en onrstonden pathologisee rden de
zwarte huid als een ziekte, 31s een kenmerk van een devi;tnt inferieur 'r3s'
(Young ' 996: 44- 4; ).
Binnen het r:l cia le systeem werden wine vrOuwen bewonderd 0 111 hun deliDeborah de RoolJ ·Ze is ,"ooi. m.. , lw.,f

cate huid , hun kwetsbaarheid en bescheidenheid ' terw ijl het li chaam van
zwarte vro uwe n we rd onderworpen aa n we tensc ha ppe lijk onderzoek en
tentoongesteld als een curiositeit en rariteit. De fi xa tie op en het verbinden
va n negatieve stereotype oordelen :Jan zwa rt maakt het voor zwa rte vrou wen
moeilijk o m een onafhankelijke houding aa n te nemen ten opzichte van ha ar
zwarte identiteit. Voor zwa rte vrouwen is huid skleur nauw ve rbond en met
haar iden titeit' (Ru sse lI et al. 1992 ).

BEELDVORMING OVER ZWARTE VROUWEN
De represe ntatie van zwarte vrouwen wordt nog steeds beïnvloed door histori sc he, vaak negatieve, stereotypen. De Amerikaan se soc io loge Hili Collins
(1000) onderscheidt vier stereotype bee lden v<ln ZWarte vrouwen. Allereerst
is er de mamm y, de trouwe, onderdanige zwa rte hui sbedi ende , de goede en
ge li efde moed er die goed zorgt voor haar witte gez in . Zi j is de person ifica ti e
va n de id eale zwa rte vrouw in relatie tot de elite witte man . Ze is geliefd bij
haar wirtc familie, maar kent haar plaats als gehoorzame bediende. De tweede
figuur is de matriarch de zwarre moeder in het zwarte gezin. Z ij belichaamr
het vro uwelijke gez inshoofd en wordt ve rbeeld a ls de agressieve o nvrouwelijke moeder, waa r man en kinderen voor vrezen. Een ander beeld is dat va n
de welfaremo Iher, de bijstandsmoeder. De a ll ee nscaande o nge huwde moeder
die onvera ntwoordelijk is en niet goed voor haa r kinderen zorgt. Al s laatste
noemt zij de jezebel, de hoer. De jezebel staat symbool voo r de seksueel agressieve, met lusten behepte zwarte vrouw. Young ( 1999) voegt daar nog het
beeld va n de tragic mulalta aan roe, de li chtgekleurde zwarte vrouw van
gemengde racial e afkomst ( wit en zwart ). De tragic mll/alta wa s de tragi sc he
figuur wi er li chte huid en dubbele rac iale achte rgrond haar eeuwig en a ltijd
fataal werden (Russe lI et al. J 991; Youl1 g J 996). Door haa r relatieve lichte
huid en Euro pese gelaarskenme rk en stond zij echte re dichter bij het westerse
schoonh eidideaal. Ook nu nog representeren zwarte vrouwen mer een gemengde racia le afkomst en een lichte huid in Noord Amerika en het Ca raïbi sch
ge bied het sc hoonheidsideaal voor zwarte vrou wen. In Ihe C%r Complex
geven Russeli et al aan dat vee l Alm-A merikaanse jo ngeren nog steeds geloven
dat ee n lichrergekl eu rde huid vrou wel ijker is, dan ee n do nk ergekleurde hu id
(Ru sse" et al. [992: 66). Voor het Ca raïbi sc h gebied ziet Kempadoo (20041
ee n soortgelijke trend. Zij wijst ero p dat zowel zwa rte mannen als vrouwen
daar ee n voo rkeur hebben voor een partn er l11 et een lich te huid. Ook zo u de
wens li chtge kleurd e kinderen te baren een sterk e ro l spelen bij het aangaan
va n seksuele relaties met ee n lichtgek leurde partner (Kempadoo 2. 004: 33).
Stereotype bee ld en over zwarte vrouwen , ontstaa n vanuit de hi storische
context van slavernij vinden nog steeds hun weg in de hedendaagse represen tatie van zwarte vro uwen (RusselI et al. T991; Yo un g 1999). Deze beelden
staa n haak s op de stereotype beelden van de kwetsbare, schone, maagdelijk e,
roegewijde witte vrouw. De kwaliteiten die aan witte en zwarte vrOl/wen
worden toegekend , maken het haa st onmogelijk zwarre vro uwen re associëren
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met :,choonheid. Het westerse schoo nh eidsideaal treft hen het meest omdat
een wlne huid de norm is en omdat stereotype beelden over zwa rrc vrouwen
hen uitsluiten V:l n het westerse ideaa l.

LICHTER IS MOOIER
O m re begrijpen hoe huidskleur ingrijpt op de schoo nheids bcleving va n AfroSurin<lal11se jonge vrouwen is het bel:1I1grijk te kijken welk effect de historisc he co ntext heeft op de waardering V<ln huidskle ur binnen de Su rin aa mse
gemeensc hap. Surinamers hebben ee n blinde vlek ontwikkeld daar W~lar her
gaa t 0111 discrimiJ1Mie op basis van huidskl eur binnen dc ge mee nsc hap. Terwijl
bijna iedere Surinamer wel een ve rhaa l kent V<l ll iem,lnd die op b:1sis va n zijn
I h:1 ar huid skeur werd uitgesloten of achtergesteld (ni er ze lden binnen een
familie) 1S praten daarover nog steeds een groot taboe, Wekker (1.00 4 : 5-n)
noemt dit als cen belangrijke reden waarom ook vanuit de academ ische hoek
n<luwelijks pogi ngen zij n ond ernomen om de intersectionele beïnvloeding van
ras, gender en etni citeit binnen de Surinaamse sa menleving re ond erzoeken
Als we kijken naar et ni ci teit dan zien we dat er ee n ved tal aan woorden zijn
in het Sranan om etnische gemengdheid a~lI1 te duiden: likti, krill skilI, rl,di,
kopra, bOllkoro, ma/atta, dog /a, moks; et cetera. Deze benamingen geven ee n
bevoorrechte groep in de Afro-Surin33mse popubtie weef: mannen en
vruuwt:'1l IlH: f l'en middt::llbruint:' tot zeer lielut: hllid~klt:'ur, wil'r 'huidsk leu rt:'11
en gemengdheid de et nisc he verschijni ngsvor m representeren, di e hef meest
in rrek zij n' (\'<'ekker 1.00 -t: 5-t l). En omdat vrouwen op hun uiterlijk worden
beoordeeld, is her voor ZW3rre vro uwen nog bekmgrijker 0111 ee n lichre huid
re hebben dan voor zwa rte mann en.
Ik z~ll nu de mening va n de res pondenten over huidskleur en schoonh eid weergeve n en met behulp va n de intersectionel c th eorie beargumenteren . Op de
illvullij st konden de meiden aangeve n of ze wel of niet tevreden zij n met hun
huidskleur, en zo nee wat ze er aan zo uden willen ve r3ndcren De res pondenten
v:lr iëren in huidskleur van heel licht nanr heel donker en zegge n allemaal
revrcden re zijn met hun huidsk leur. De lichrgekleurde mciden geve n a:ln dat
zc hun huidsklcur in de winter minder mooi vinden, omdat ze er dan ge lig
uitzic n. De midden bruine en donkerbruine meiden zegge n dat 'le ni ers aan
hun hu ids kl eur zoude n willen vera nderen. Her J.t1{woord V:l n een middenbruine respo nd ent is illustrerend: 'ik ben tevreden met mijn huidskleur, niet
te lichr, niet te donker.' Een donkerbruin meisje zegt d:lt ze de ind ruk heeft
dat ee n lichre huidskleur mooier is, Illaaf zegt ze: 'toch vind ik mijn huidskleur mooi'. D:Jt tevredenheid met de huidskl eur voor donkere vro uwen ni et
v<l nzelfsprekend is, wordt door haar antwoord geïllustreerd Als jonge, donkere
vrouw moet ze haar positie he palen ten opzichte V:lll haa r huidsk leur l'n ga ngb:lre wirte normen over schoonh eid.
Vanuit de wetensc hap dat huidskleur taboe is in de Surinaamse ge l11ee nsc hap
en praten d:larover lastig zo u kunn en zij n voor de respondenten, heh ik hen
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heid en huidskleur helder te krijgen. De witte en zwarte modellen variëren in
huidskleur van heel bleek tot heel donker. Gee n enkele respondent wijst één
va n de witte mode llen aan als mooiste. De witte modellen, bijvoorbeeld Kate
Moss, noemen zij 'saa i', <cliché', 'sta nd aard', 'nier bijzonder'. Het lich tgetinte
model Tyra Banks vinde n ze bijna allemaal (15) de mooiste. Naomie Ca mpbell, middenbruin, is goed voor een tweede plaats. De zeer donkere Alek Wek
vinden ze op één na, allemaal ni et mooi. Tyra Banks voldoet aan het vrouwelijke ideaal van lang (honingblond) ha ar en een lichte huid. Haar ogen zijn
ook heel licht en met haar duidelijk witte, Europese trekken benadert haar
uiterlijk het westerse ideaal hee l dicht. Z ij represe nteert de mulattin, de
a::mtrekkelijke lichte vrouw van gemengde blanke en zwarte afkomst. Naomie
Camp bcll verbee ldt meer de exotische schone, de westerse fantasie van een
mooie zwarte vrouw. Ha ar huidsk leur is niet te donker en haar gelaatstrekk en
zijn nog acceptabe l voor het witte publiek (Young 1999: 86). Voor de meisies
uit mijn onderzoek geldt dat niet. Zoa ls een respondenten opmerkt: 'Ik vind
NCIOIllie niet mooi, ze doer reveel haar best om er westers uit te zien, met dat
lange ha ar enzo'. Slechts één respondent vindt de zeer donkerbruine Alek \'Vek
de mooiste. Het politieke van huidskleur (RusselI et al. 1993: 54; Davis 200r)
wordt bij hun keu ze va n zwarte modellen blootgelegd. \'Vitte en zwarte
ro uwen ex perimenteren met hun uiterlijk, maar vanwege de historische
cons tru ctie van 'ras' heeft dat experimemeren een andere betekenis voor
zwarte vrouwen. Voor zwarte vrouwen in de VS is experimemeren met het
uiterlijk vanwege de const ructie van 'ras' moeilijk te zien als ee n persoonlijke
keuze. Als een witte vrouw ha ar haar in dreads draagt wordt dit neutraal
beoordeeld als een persoonlijke keuze van schoon heids uiting. Zwarte vrouwen
die bijvoorbeeld hun haar blonderen worden cr al snel van verdacht er wit
uit te willen zien. Experimenteren mer 'etni sche' versch ill en is voor hen minder
vrijblijvend. Bij mijn respondenten signaleer ik ook een dergelijk patroon
wanneer zij het van Naom ie Campbellminder acceptabel vinden dat zij aan
westerse schoonheidsnormen probeert re voldoen, dan van Tyra Banks. Tyra's
ve rschi jning benadert van nature het westerse schoonheidsid eaal het di chtst.
Behalve de foto's van modellen heb ik ze ook adverrcmies uit modebladen
laren zIen van vrouwen met verschille nde huidtinten. Ook hier vinde n de
meisjes de vrouwen met een lichtbruine huid of een tintje het mooist. \Vitte
vrouwen en heel donkere vrouwen kiezen ze nooir. Maar twee meisjes vinden
de middenbruine vrouwen het moo ist. De werking van gende r en etniciteit
maakt dat hoe mooi een donkerbruine vrouw ook is, zij meer last heeft va n
stereotype vooroordelen over huidskleur en schoonheid dan een lichtgekleurde
vrouw (Ru sse lI et al. '993).
Ongeacht de se ksuele oriënratie is ook bij partnerkeuze huidsk leur sterk bepalend voor de partner die men wenst. En zowel 111annen als vrouwen kiezen
bijvoorkeur ecn partner met een lichte huid (Kcmpadoo 2004, Russeli et al.
1993). Op de vraag of zij merken dat lichrgeklcllrde meisjes mooier worden
gevonden zegt het merendeel van de meiden 'ja'. Zo zegt een respondent: 'Als
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je donker bem, k;l n her wel mooi zijn, m<lar als je heel zwarr bem vind ik dat
niet zo 11100i'. Even larer in her inte rview zegt ze: 'zwa rte jongens zeggen soms
over eell l11eisje: "Oh zo zwa rt, maar ah. je goed kijkt is her wel een mooi
meisje· ... Uit h3ar antwoord blijkt dar zowel bij zwa rte jonge ns als meiden
donkere vro uwen niet auroll13tisch l11et schoon heid worden geassocieerd.
Ha3r rea ctie is kenmerkend voor de rest va n de groep. Ze vinden zelf lichtge kl eurde meisjes en vro uwen mooier, maa r ze bekritiseren zwarte jongens
die liever met ee n lichtge kleurd meisje 'w illen ga an '. Tegel ijkertijd ze tten
sommi ge meis jes zic h af tegen witte jongens die op zwar te meisjes 'vallen'.
Een respo ndent vertelt dat ze tijdens her charten merkt dar er steeds meer
witte jongens zijn die donkere meisjes leuk vinden. Zij denkt dat deze jongens
a llee n wit misschien ee n beetje eentonig vinden. Een :lndere uit juist ha:lr
onge noegen over witte jongens die haar ee n 'leuk negerinnetje noemen'. Ze
begrijpt niet W~1t zu lke jongens van haar willen. Uit ha;l r reactie blijkt d:lt zij
her ncg;ltieve beeld van the ;ezebel, de seksueel wilde negerin, heeft geïn rernaliseerd en d:lr zij zic h da ar tegen afze t: ' Ik noem mezelf geen nege rin '.
Alle jo nge vrouwen zijn zich erva n bewust dar op de 'uitga:l ns- en relatÎem:lrkr' lichtgek leurde meis jes fa vo ri er zi jn. Ze ve rtellen dat ' mi xjes', V3 n
bi jvoorbeeld Creool s-Javaanse ac hterg rond of ' halfhloedjes' _zee r populair

zijn hij zwarte jongens. Ze vinden allemaal dar huidskleur gee n rol moet spelen
bij schoo nhcidsoordelen, mnar uir her beeldmateriaa l ki eze n ze steeds de lichrcre vro uwen. Hun eigen schoonheidside<lal is ecn vro uw met ee n lichtbruine
huid . Uit hun rC:lcries blijkt dat bij zwarte vrouwcn huidskl eur een belangrijke gr:ladm crer is voo r de schoonheidswnarde rin g. Hoc lichrer de huid, hoe
berer de vrouw, of het meisje, af is. Kijken we Il;lar de werking van gender en
sekse dan komt uit de antwoord en naar voren dat lichrge tinrc vro uwe n in her
voo rdeel sra~\I1 bij beide seksen. Voor donkergekl eurde vrouwen is het omgekeerde het gev:l l; zij St:lJ n bij beide seksen in het n3decl. Respondenr Sen:l y:l
zegr over schoonh eid en huidskleur her volgende: ' lichter wordt toch mooier
gevonden. Je hoeft niet per se wir re zijn, maar ook nier re donker. Surina mers maken ec hr gradaties in huidskl eur, d:l:lr wo rd r echt op gelet. '

HUlDBLEEKMIDDELEN
Bi jna ovcr;ll waar ge kl eurd e mensen wonen wo rd en huidbleekmiddelen
gebruikt. Deze middelen zijn in eerste insra nrie bedoeld om donkere pigmenrvlekken op de huid te bleken. Huidbleekmiddclen bevatten de werkzame stof
hydrochinon die in hoge concentraties en bij langd urig ge bruik schadelijk kan
zijn. Huidbleek middelen zijn re koop in de vor m va n lotions, zeep en crèmes
In Nederl:lnd zi jn 45 verschillende soorten huidbleekmiddelen te koop (Go mes
& Wcstc rhof 2 00 I: 24).
Ik heb de res pondenten gev r:lagd of ze bekend zijn mer huidblee k!1liddelen,
die middelen zel f gebruiken en wa t ze vinden van het bcsr;l:l tl en ge bruik van
deze middelen. Geen v:l n de meiden gebruikt huidbleekmiddelen en in ee rste
insranric vinden zij het ge bruik erva n een individuele keuze. Uir her vervolg
D~bolll,h
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van hun antwoo rden komt ec hter naar voren dat ze cr helemaal nie t zo
neut raal tegenover staa n als dat ze pretenderen . Zo zegt eell respo ndent:
'Mcns(·n moeten zelf weten Wat ze doen, maar ik vind het stom. Je moet trots
zijn op je huidskleur. Mensen die hun huidske ur bleken accepteren iet wie ze
zij n, en waa r ze va ndaan komen' . Een andere jonge vrouw zegt: ' Ik vi nd dal
je dat zelf moet weten, als je je daa r pre tt ig bij voelt. Ik zo u het zelf ni c!
ge bruiken, vo lgens mij is het niet goed voor je huid. Als je ec ht vindt dat ie
re donke r bent moet ie het doen, maar ik vind het een beetje onzin, mensen
komen er wch wel ac hter wie je bent.'
De meiden zien huidbleken als het afwi jze n va n je identitei t. Zij vinde n het in
pri ncipe een individuele keuze, maar uit hun reacti e blijkt dat aan huidbleken
ook een politieke dimensie zi t, nameli jk de betekeni s V~lIl een donk ere huid in
de maatsc happij . Ze onderkennen dat ee n donk ere huid vaak negati ef word!
beoo rdeeld: 'Het is gewoon hoe de maatschappij denkt. Als je lichter bent
wo rdt dat toch mee r geacceptee rd.' Ze zegge n d:.1t het goed is dat deze
middelen bestaan omdat iedereen keuzevrijheid moet hebben, maar ze keuren
het geb ruik niet goed. Ze denken dar het gebruik va n huidbleek middelen meer
voo rk omt bij oudere Suri namers en bij Afrik:.1nen. Een respondent zegt dar
als ze zo u merk en dat iemand uit haa r omgeving huidbleekmiddel en zo u
gebruiken, zij di e persoon uit de weg zo u gaan: ' Ik zo u ruzie krijgen met zo
iemand en haar lIit de weg gaa n, want ik zo u er meteen wa t van zeggen.'
Hili Collins wijst ero p dm de lage waardering voo r Afrikaanse trekken en het
bevoordelen va n vro uwen met een lichte huidskleur niet allee n effect heeft op
de relatie russen wine en zwarte vrouw en, maa r ook op de relatie tlIssen
zwarte vrouwen ond erling. Door het afwijzen van de zwarte huid en het internalise ren van het witte ideaal, herbevestige n zij witte suprem:.1tie (Hili Collins
2000; 9 J). Het is daarom moeilijk voor donkergek leurd e zwa rte vro uw en
0111, tegen de achtergrond \'.1n de den igrerende en onder mijnend e beelden van
z\V:.1 rte vrouwen, een zelfbeeld te ontw ikkelen waarin de zwarte huid een positieve waard e wordt toegekend. De paradox is dat zij door hun gedra g
bijdragen aan het in stand ho uden van negatieve connota ti es over zwa rte
vrouwen en schoon heid.

SAMENVATTING EN CONCLUSIE
In dit artik el heb ik de relati e russen schoo nheid en huidskleur besproken.
Hiermee heb ik willen aa ntonen dat bij schoo nh eidsbeleving huidskl eur ee n
andere dimensie heeft voor wi t dan voo r zwa rt, l11:.1ar ook ve rschillend werkt
voo r zwa rte m:.1nncn en vrouwen. In dit artikel benader ik etni citeit en 'ras'
als ee n sociale constructi e. Ik beschouw etnische identiteit niet als iets dat in
ee n hiëra rchische gefixee rde verhouding staat tor andere identiteiten, maar
al s iets dat flu ctu ee rt en verande rt al naar gelang de context.
Ook bij schoon heidsbeleving wisselt de waarde die moet worden wegekend
aa ll etnische iden titei t. Zo is de betekenis v:.1n huidskleur bij schoon heid ook
afhanke lijk van ander factoren als klasse, gene!cr, seksu:.1lireit en 'ras'. Om d;.!
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relat ie russen hu idsk leur re kunn en onderzoeken heh ik gekeken naar de hisrorisc hc conrcxr va n sla vernij en eurocentrisme. Vanu ir de geschiedenis va n kolonialisllle en sla vernij heefr de voorkeur voor een lichre huid veel meer te maken
mer ongelijke mach rsverhoudingen in de wercld dan mer esthetiek. Eurocentrisme speelr nog sreeds een bela ngrijke rol bij de representat ie va n witte en
zwa rre vrouwe n waarbij ::wn wine vrouwen positieve waardeoordelen worden
toegekcnd en aan "l\van e vro uwen neg;nieve. Deze w;l:1rdeoorclclen vinden
hun weg in het westerse sc hoon heidsideaa l waarbij een witte huid dl' norm is.
\Xlitte cn zwa rtc vro uwen internalise ren deze beelden . Uit dl' antwoorden van
dc respondenten komt naar voren dar ge ra cialiseerdc sc hoo nh cidsnorrn en c!tpr:lkrijk zijn V::l ll ;llled;1g. Uitsluiting op b;lSis van huidsk leur vindt nier ;ll1een
pl aa rs in dc witre westerse conrexr, maar ook binnen dl' Surinaamse gemeen sc hap. En d ;lt zien we ook rerug bij schoon heidsidcalen. De idea le vra uw in
Suriname heefr ('en lirhte tor zeer lichte huid . De respondentcil uit mijn ond erz.oek hebben ook dit beeld geïnternal isee rd en koppelen schoon hcid :1ls vanzelf
:1::ln her hebben van een lichre huid. Ook laren zi j zich beïnvloeden door sekse
verschi llen, d ~l :lr zwa rt e jonge ns en mann en ook ce n voorke ur hebben voor
ee n lichtgek leurd e p:1 rtn cr. De respondenten gevell SO I11 S tege nstrijdige
antwoorden. Dir heeft ermec te maken dar zij nog nier bcseffen dat hUil individuele keuzc of dar va n anderen is ingegeven door sociale conStrueren over
raS en huidsk leu r. Oir ve rkla:1fr dat ze enerzijds zegge n dat ze eell lichte huid
bij vrouwen mooier vi nd en, maar her tege lijkerrijd afkeuren dat 7~wartc
vro uwen op basis va n hun huidsk leur minder mooi worden gevo nden. Ze zi jn
zic h e r V~H' bew ust d:1r ook binnen de Surinaamse ge mee nsc h;lp uitsl uitin g
besraat op basis vall huidskl eur. Ze herk enn en nog niet zo goed dat ook ZW;lrte
vrouwen door hun keuzes en gedrag negatieve srereotypen over henzelf repro-

duceren Alleen door middel va n dialoog kan het taboe op huidskleur worden
doorbroken e11 kunn en we jonge vro uwen helpcn zic h bewusi re worden V:lll
de manier waa rop zij naar e1bar kijken en elka::lr beoo rdelen.
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Hoe een zwarte Surinaamse vrouw
wit werd

H

aydy Nelson ('95 1 was achttien jaar toen ze naar Nederland
'

kwam. Na het avondgymna sium studeerde ze theologie en godsdienstwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Tegenwoordig werkt ze als theologe. Haydy is een vrouw die volop in het leven
sta3t. Ze geniet intens van haar bezighed en binnenshui s, V311 de verzorging./
van haar kleindochter en v3n haar werkzaamheden buiten. Buiten houdt ze
zic h vooral bezig met religie, spiritualiteit, feminisme en identiteit. De activitei ten van Haydy Nelson zijn teveel om op te noeme n. Ze is niet alleen pasto r
van de Protestantse Kerken Nederland, maar ook lid van diverse werkgroepen
en adviesraden. Ze doet daarbij veel om de positie va n vrouwen wereldwijd
te verbeteren. Als coördinator van de Europese Vrouwen Synode Nederland,
hoofdkwartier Oostenrijk, helpt ze onder meer conferen ties in Europa org3niseren, Speciale aandacht gaat in haar werk uit naar de emancipatie en
bewustwording van de vrouw, in het bijzonder die van de zwa rte vrouw.
Maar op bijeenkomsten voor zwarte vrouwen moeten di e altijd even aan haar
wennen. Wi e is deze witte vrouw die vindt dat zij moet opkomen voor de
ZW;;lrte vrouw? ' M3ar ik ben geen witte vrouw', zegt Haydy Nelson. 'Ik ben
een Z\V3rtc vrouw, maar door een aandoening van de huid ben ik vrijwel heleJ11aal wit geworden'. Ook haat kroeze haardos is meegekl eurd. AI die grijze,
witte en bruine tinten sreken nu mooi af op haar li chre huid. Haydy Nelson

heeft het niet altijd gemakkelijk gehad met haar tweekleurigheid. Toch stond
ze iedere dag weer voor de spiegel om zichzelf te verzorgen en moo i te maken,

'want ik ben altijd blij geweest met mezelf! '
Haydy Nelson wil graag vertellen over haar huidaandoening en hoe die haar
leven heeft beïnvloed, Door open haar verhaal te vertellen, hoopt ze dat het
taboe op huidskleur en depigmenratie doorbroken kan worden. Maar voor
net gesprek begint, leest ze eerst een klein stukj e voor uit het oudtestamenti-

sche bijbelboek 'omdat ik wil laten zien dat huidskleur in de Bijbel er niet
echt roe doet:
'Meisjes Clalt jemzalem, Zwart bell ik en 11100i. Zoa ls de tenten van Kedar.
zoals de tapijten van Salomo. Mil/a cht mi; n;el omdat ik zwa rt ben . De ZOIt
heeft lIIij gebruind.' Uil Lied der Liederen (Hooglied 1:5)

'Dit is de enige tekst in de Bijbel waar zo met dit zwanzijn wordt omgegaan,
dus waar de huidskleur überhaupr ter sp rak e komr. En zie hoe het tcr sprake
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komt, :l11een in n:btic Inet de zon . \'V3nt zo hebben dl' vo lkeren op :larde hun
kl eur ge krege n. Waar ie wOO nt, d:Jar bruinde je lichaam zich, (b ar paste het
zich a;l ll de zon 3al1, aa n de omgeving. En niet omdar je slcdn W:lS o f afstammeling V3 11 Challl di e ve rvloekt zo u zijn, en ~'II dÎ e onzÎ n mee r ove r het so m:ltisch no rmbeeld. Dir is een tekst die me aanspreekt, w:1:1rvan ik denk het klopt
gewoon.
Tijdens mijn stud ie theologie kwam ik deze tekst regen. Dat was begin j:1ren
ta chrig toen in Nederl:1lld het onderwerp discriminatie, mCÎs me en huidskl eur
actueel was. Ik hcb toen meegem:l:1kt dat zelfs in sommige Nedcrl:1 ndse kerken
ZW:1rten ni et welkom waren: war doen :11 die zwarte mense n hi er, moete n ze
nier rer ug !laar hun bnd ? Dar soort gesp rek ken hoord e je ze lfs ond er ZW:lr re
kerk ga nge rs die zic h l11et de witten identificee rden. \'\Iam d:1t hadden ze meegenomen ui t Suriname waar je leerde hoe lichrer hoe beter, hoe zwa rter hoc
slech rer.

MIJN JEUGD
Ik heh ee n hek leuke en prettige jeugd gehad. Ik htTinner me dat er bij ons
thuis een knusse sfeer hing waarin altijd veel werd gepraat. Mijn moeder was
ond erwij ze res el1 mijn va der verzeke ringsagenr. Later ging hij wer ken bij her
AN P nieu wsburea u. Mij n oude rs waren gerrouwd en hebben vijf kind eren
gekrege n: ee n zoo n en vier dochters wa:Hvan ik de oudste ben. Ik ben opgegroeid in eeil groot, koloniaal huis aa n de Kwattaweg. Her huis was zo ruim
omdat mijn OIl1~l en tante er ook in woonden, als een soor r extended (a mily.
Dat ha dden mijn ouders oo k nodig, want naast hun werk, moes t er voor de
kind ere n gezorgd wo rd en. DnnfOm hadde n wc oo k een w;"\svrouw en ee n
huishoudster.
Mijn oude rs wa ren allebei progressief. Ik bedoel dat ze ni er sekscgescheiden
d:1Chten va n jongens n10eten dit doen en meis jes wee r d;1(' Mijn zus bijvoorbeeld die hield va n stoere spelletj es, lonls in bomen klimmen. Ze werd daarin
nooir geremd. Ook werd cr bij ons thui s aan rafel erg veel gepra;1t. Ik heb de
indruk dat dat vroeger in de meeste gezinne n nie r zo was. Dan moesten
kind er('11 hun mond houden als ouders praa tten. Je kan missc hien zeggen dat
het bij ons thuis ee n bee tj e ko loniaa l was. Mijn opa va n moeders ka nt was
grootge bradu op ee n Duitse kostsc hool in Paramaribo, dus daar kwa m dat
Europese va ndaan. En mijn overgroorvader vall va ders kanr kwam uit ee n
joods-chrisrelijk milieu. Mijn moeder was door en doo r pedngoge en dus tegen
het slaan van ki nd eren. Mijn vade r die gaf wel ee ns eell rik. Maar ik was het
rustige rype, de oudste. Het za t in mijn hoo fd c!:lt ik her voo rbeeld moes t
geven, wanr dat zei iedereen tegen me.
Belangrijk voor mijn oud ers waren nnsc hoolse activitei ten. Ze hebben ook
mu zie klessen voor ons beta::dd. Mu zie k mak en is ee n va n mijn grom ste
hobby's. Ik luister er graag na ar, speel wat piano en af en roe gita ;"\r of slagwe rkinstrum enten. Ik heb :1an sommige kinderen op dc Volkslllllziekschool

in Paramaribo muziekles gegeven. Daa rna ast gingen we naar zwemles en
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bezochten we de protestants-christelijke Zondagsschoo l. Mijn ouders waren
niet zo kerkelijk, maar ik was me al heel vroeg bewust van mijn spiri tualiteit.
Toen ik vijf jaar was, wilde ik bijvoorbeeld roo ms katholiek worden, wa m
ik vond de katholieke mis veel interessa mer. Ook trokken die communicantjes
me ontzettend aan. Het katholi cisme is een oude richting bi nn en het christendom.

GELE BEK
Ons gezin zo u je kunnen typeren als ee n creools gez in. Mijn o uders waren
gewoon bruin. Ik wa s dus ook bruin, maar wel een 'tintje' li chter. Niet rood
of ma/ala zoals we dat in Suriname noemen. Ik had meer ee n ge lige ondertOOn. Het gekke is dar ik in Suriname altijd a l werd uitgeschold en voor gele
bek. Maar omda t die kleur voor mij zo onbelangrijk was, zag ik dat niet. Het
heeft me nooit een fluit kunnen schelen.
Ik was als meisje al tijd graa g met mijn lichaam bezig. Niet in de zin van ik
ben mooi, ma ar ik ho u van een ve rzorgd uiterlijk. Dat had er vaSt mee te
maken dat je leerde dat je altijd sc hoon moest zijn, geen luchtjes onder je
oksels enzovoon s. Ik had later daarom al heel vroeg een schoonheidsspec ialiste en een pedicure en ging regelmatig naar de kappe r. Mijn kleren heb ik
ook altijd met zorg uitgekozen.
In ' 979 we rd mijn dochter geboren en in 1980 begon ik last te krijgen va n
wa r nu heer: vitiligo.' Toen hee tte he t gewoon pigmentvlekken. Her waren
dric piepkleine stipj es ergens onder mijn oksel. Je zag her bijna niet, maar ik
zag her wel, want ik heb altijd op mijn li chaam geler. Eigen lijk zou je zeggen
niets aan de hand , maar ik ging er roch direcr mee na ar de dokter. Die raadde
me aa n in de zo n te gaan zitten, zodat her weer over zou gaan. Dar heb ik
ook gedaan, maar het hi elp helemaal niets, want gaandeweg werden de
vlekken groter.
Dat ging vrij snel. In J986 raadde mijn schoonheidss pecialiste me aan om
mer die vlekken naar een dermatoloog re gaan in het Academisch Medisch
Centr um. Hij was namelijk gespecia liseerd in huid pigmentatie. Die herkend e
het meteen als een pigmenraandoen ing. Hij ve rm oedd e dat de oorzaak erfelijk was, maar sloor niet uit dat het afweersysteem ook een ro l speelde, wam
een ontoereikende immuniteit zou volgens hem ook ge netisc h ove rdraagbaa r
kunnen zijn.
Ik heb sindsdie n versc hill ende behandelingen ondergaan: een lichttherapie,
een bestralingstherapie, een gecombineerde th erapie, een behandeling met
zon of zond er zon. Ik kreeg ook medicijnen voor inwendig gebr uik . Soms
leek de vitiligo zic h te stabili sere n. Ma:lr kort erna kwam die dermato loog
plotseling te overlijden, waardoor ik met nieuwe behandebars en ni euwe

Voor meer informatie over de ziekte vitiligo zie de website WW'W.huidarts.com Klik op Huidaandoemngen. selecteer Vitiligo.
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methoden te maken kreeg. Ze waren namelijk niet voldoende oV<.'rtuigd van
dl' effectiviteit V:lll de mcrhoden die at op me wa ren toegepast. Het W:lrCIl
kosrbafc cn tijdrovcnde beh:lndelingen. Ik Illoest bijvoorbeeld poeders slik ken
die mc per (bg wl'l vijf guld en kostten. Ook de crèmes en poeders die me
werden voorsc hreven kost ren me wel ,!iiftien of veertig gulden. Hovendien
ging ik r\Vl'C keer pl'r week n:l3r her Academisch Medisch Cenrrulll Olll mc re
larell behandelen.
Eigenlijk kun je zeggen cl::n het wel een bekende ziekte was, maar dat de
beh:1Ildcling nog in de kinderschoenen srond. Er werd van alles geprobeerd.
Veel kennis was er toc:n ni er en de weinige kennis was niet verspreid. Na tuurlijk had mcn cr wel eens vall gehoord. \'(!~~ nt her is eC Il oude ziek re w;urover
je in de bijbel :11 kunt lezen. Over mensen die bst h;ldden van wilrc vlekken
die dan werden :lfgczonderd. In Numeri 12 vers I Q is te lezen hoc Mirjam)
de zus ter van Mozes een huidaandoening kreeg. Zij wcrd wit als sneeuw
omdat zij kritiek h:ld geuit over de p:lrtnerkeuze v;ln Mozes. Mozes had name,
lijk gekozen voor een Nubische vrouw, een ZW:Hte vrouwen God strafte
ivlirjam om haar kritiek. Maar ook in Exodus, Koningen, Levicitus en Dellrcronomiulll Iccs je o\' er mense n die wit werden. SOlllm ige \':111 die teksten
verwijzen n:lar het wit worden van de huid, and ere Ila:lr Illc!:larsheid. Het is
hest eeTl srtldie waard.

MIJN ZUS
Ik heh 31 die rijd niet gewcten hoe ik aan deze :landoening kwam. In de familie
w:tren er geen noelllellswa:udige gevallen. \'(!el kwam ik cr hlter :lchter dat
een paar 3..:hrernichten een paar vlekken hadden, maar die waren nier v:1n
zodanige a:\rd als de mijne en zij leefden er al heel lang mee, Man !' nu heb ik
roch mccr zekerheid gekregen dat deze aandoening erfelijk is. Mijn zus, w~\ar
ik het ,'erder OVet had. heeft het na mij gekregen, Ook na de geboorte vall
haar zoontje in 198 7. Maar bij haar openb:lardc het zich nog vecl :lcuter~
want ik ben geleidelijk 3al1 over een periode van 2.5 jaar praktisch helenu:l1
wit geworden. Zij werd echter binnen één ja:lr helel11a:11 wit.
En zo kon de rheorie van die dernutoloog bevesrigd worde n, dat hcr erfelijk
was. Hij hecft helaas nier !:lnger geleefd om het te toetsen. M;\:lr wch, ror
v<'Indaag is nier hclclll:l:l1 helder war de precieze oorza:1k is. Her prohleem bij
her pigmenr is (!:lt het bestaat uit mee rd ere componenten die voor het bruiningseffcct zorgen. Ma:tr van de bruiningscomponent is niet precies bekend
wat de s,lmensrelling is. \Xlant als dat zo is) d:1I1 is het een kwestie va n namaken
en inspuiten, ~bar zove r is de wetenschap niet.
MICHAEl JACKSON
O :l;lrOIll kan ik me zo opwinden over hoe er over Mich"el Jn c:kson wordt
gepra~H. Men 'legt va3k dJt Michael Jacksotl zo grJag wir wilde worden, dat
hij zichzelf heeft verminkt met huidbleekmiddelen. Het is cen misverstand
d:lt mensen I11cr vitiligo dat hebben gekregen door het gehruik van huid bleekAsphll Bllnlllll M.isiu wan

Jerllzalem

middelen. Ik heb een keer een programma gezien waar in de hu id pigmentatie
va n Michael Jackson werd besproken. Ik vind het aannemeli jk dar hij de ziekte
heeft, want zijn ziektebeeld (Oont veel overeenko msren met de mijne. Ne r
zoa ls mijn overige broers en zussen her nier hebben ge had) hebbe n de broers
en zussen van j\1ichael Jackso n ook geen vitiligo ontwikkeld. Z ijn o uders
hebben het ook niet gehad. En dat is precies war de behandelaar mij ook heeft
uitgelegd. Dat het generaties kan duren, voordat zo' n aandoening in de familie
weer dl' kop opsreekt. DllS mogelijk heeft een vooroude r van Michael Jackson

deze aandoening gehad en is hij nu degene bij wie het zich heeft geopenbaa rd.
En kijk, hij is een showman. Ik ben al iemand die erg let op mijn huid en mijn
uirerlijk , Laar staan hij die steeds in de sc hijnwerpers st::lat en daarmee zijn
brood verdient. Wat ik zie is dat hij erg in de weer moet zijn gewees t met
behandelmethoden 0111 er representatief uit te zien. Ik ben nu vrijwel spierwit,
met hier en daar een bruine vlek. Maar her heeft lang geduurd voo rdar ik een
eni gszins ega le huidskleur had. Maar dar wachren kon I\lfichael Jackson zich
nier permitteren. Z ijn artsen hebben wellicht iets gedaan om de resten bruine
huid te ve rwijderen. Tegenwoordig kun je ze la ten wcglaseren, weet ik. Mi jn
nieuwe behandelaa r en ik hebben her er over ge had o( ik de resten bruine
hu id zo u laten weglaseren. Ik weet het nog ni et, maa r ik heb begrepen dat
het zeer doet. Michael Jackson moet ve rsc hrikkeli jke pijnen hebben ge had
van die laserbehandeling. Maar hi j za l het ervoor over hebbe n gehad, omdat
daar mee ie pigment niet meer teru gko mt. Ik ben wel bestraald, maar mag
daarmee ni et verder gaa n. Ik heb het maximum ge had.
Dat Michael Jackson zijn neus heeft vera nd erd, b.ll ik me hes t voorstellen.
Want ::lIs je va n kl eur verandert, dan gaa r alles in je gezicht anders staan. Dus
ik denk dat hij vooral vanuit zijn werk als entertain er zo 111et zijn uiterlijk
bezig is geweest. Het is heel gek, maar ik heb me her lot va n Michael Jackson
altijd aa nge trokk en. Me hecllang voo rge nomen om in co ntacr mer hem re
rreden, maar het is er nooit va n gekomen. Als je niet weer wat vitiligo is, dan
heb je gee n idee war voor een gevechr her is, die strijd tegen die tweekJeurig-

heid.

IK BEN EEN ZWARTE VROUW
Ik heb me al die jaren moeten insmeren met middelen om di e rwee kl eurigheid te camoufleren. Kijk hier, mijn beauty case. Daarin zi tten mee r dan
twintig porjes camouflerende crèmes, uiteenlopende tinten va n donkerbruin
tor beige. In andere potj es zitten medicina le poeders of reinigi ngslotions. Ik
was '5 morgens eell heel uur bez jg 0 /11 me re camoufleren en 's avo nds ook
weer een heel uur om het eraf te halen met specin le middelen want zeep is uir
den hoze. Maar het opsmeren was eell gewo rsrel, wa.nr niet altijd viel de kl eurcnteinr goed. Dan heb je die dag pech en moet je sterk zijn en denk en 'ik ben
wic ik ben.'
Maar het insmeren brachr meer ongemak. Omdat ik ook mijn hals en nek
moest camoufl eren, werden mij n kragcn bruin van al die crèmes. Dus moest
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ik steeds voo r sc hone kleren zorge n. Her w~ s heel ve rvelend, w~nt ik moes t
oo k mijn g.:l rdero he ~~np.:l ssel1 ~~n mijn tweekl euri gheid. B(' p~ ald e kieurcil
kunnen echt niet. Ik droeg toen veel bruine kleren om her mee r ee n geheel te
doen li jken. Als ik vaar mijn we rk na.:lr her buitenl.:lnd 11:1ar confere nties ging,
moest d,' hele h.:lndelmee.
\'Vanr i ~, ik ben een zwarte vrouw. Ik wilde ge woo n ZW ~1rt zi jn . Ik had het
vreselijk moeilijk met mijn lichte kleur, want ik was bru in, ik denk hruin en
ben du s in mijn psyc he bruin. Maar intusse n werd ik witter en wincr. Kijk
!ll;1.:lr ee ns naar mijn ha'H. D~t is ook meegekl eurd, 111.:l :U d:1t moer ik steeds
duidelijk maken. Gisreren nog in het ziekenhuis 'goh mcvrouw, w~r is er met
uw h~nr ge beurd ?' Nou niks, her kleurt gewoon Ill ee met mijn hlli (b~ndoe
nin g. Sommige kenni sse n van vroeger herk ennen me ni er mee r. Voor ~'d zij di e
me kenn en uit de rijd dat ik nog geen last had VJ n dcpigmcntJrie en di e me
een tijd nier hebben gezien. Daarnaast zijn er mense n di e me zien ~ I s een witte
Nederb ndse vrou w.
Toch ben ik nooir in een crisis beland of I'l' lissc hien moet ik zeggen nog niet.
Ik weer da t d;1 t voor sommigen anders is, dat ze in depressie geraken. Maar
wee t je, het heefr oo k mer onze opvoeding te make n. Hoe wel o ns uiterlijk
hela ngrijk is, is dat het niet wat ons leve n ook hehee rsr. Ik kan ni et zegge n
dat ik doo r anderen negatief ben behand eld . Kinderen kij ken wel eens, l11a~ r
dan vertel ik het ze gewoon. Bijvoorbeeld in de wac htkame r bi i de dokter leg
ik her ze uit, dat ik zie k ben en dat ik zo ben geworden. Maa r ik ben nÎ et
uitgelac hen, heb oo k geen nega tieve sfee r ervaren, maar missc hie n komt het
omdm ik ni et op di e dingen Ier. Ik heb mezelf dJ ~uom nooit afgeweze n.

DIE JONGE BRUINE VROUW
De aandoening heeft wel ee n rol ges peeld in mijn huwelijk. Ik ben sinds ee n
paJr iaar gesc heiden v<ln mijn roenmali ge echtge noot. Ik denk dat hij er meer
moeite mee had dan ik . Die cam oufla ge vond hij verschrikkelijk . Het gaf ook
af als ik hij hem ging zitten, w;1nt dan zat het op zi jn hemden. DaJrnaast w~ s
ik niet meer de jonge bruine vrouw op wie hi j vroeger verli efd was gewo rden.
Op een gegeven moment kregen we verschillende huwelijksproblell1en. Ik heh
hem wel gev raagd of mijn aa ndoening daa rin voor hem ee n rol speelde, ma.:lr
hij heefr het nooit toegege ven. Ik moet eerlijk zeggen dat we er ook weer niet
zo diepgaand ove r spraken. \Vel praatten wc uirvoe rig ove r nieuwe behand elinge n, med icijnen of wa nneer mijn schoonh eidss pcc ialiste o f arts iets had
gegeve n.
Maar nee, wc spraken er nooit over war mijn hu idaa ndoenin g emorionee l
voor onze rd atie betekend e. Zover zijn \ve ni et ge komen. Het hee ft er ook
mee te maken met hoc je op dar moment in je leven zit. In di e tijd waren er
zoveel problemcn di e onze aandacht eisren. Hij had bijvoo rbeeld rwee zware
banen in hct onderwij s. 1k werkte als th eologe voor de Nederl andse ProresrJ llfse Kerk en. Later speelde in onze woon omgev ing de kwcs rÎ c V.:lTl sloop.
Mijn ex-cchrgenoor was voorzitter van de bewonersverenigi ng, dus eigenlijk

gingen onze gesprekken heel veel daarover: moeten we weg of niet? Bovendi en ove rl eden onze vaders kort na elkaar war onze relati e een enorm e druk
gaf. Dus door al dit SOO rt problemen werd de emotÎonele ervaring van mijn
huidaandoening van onde rgeschikt belang, Als ik er ve rder maar goed uitzie
en Ill ijn werk kan Juen,

DE SCHOONHEIDSSPECIALISTE
Ik hen versc hrikkelijk blij dat ik sinds vijf jaar ben gestopt met het CWlOll fleren. Dat was op advies van mijn sc hoonh eidsspecia li ste, want ik was
intussen zo wit geworden dat insmeren geen zin meer had. Het is een schoonheidspecialiste waar ik heel blij mee ben. Zij begeleidt me al 25 jaar en heeft
zich va naf her begin verdiept in mij n aandoening. Door het hele proces heen
heeft zij me steeds ondersteund, Ze vo lgde een cursus en kocht camouflagemiddelen in die ik bij haar kon kopen. Die moest ze helemaal in Duitsland,
Engeland of Amerika inkopen, W.1nt in Nederland worden ze niet gemaakt.
Zij is niet iemand die zomaar iets deed. Omdat mijn teint steeds veranderde,
moest steeds weer gekeken worden welke tinten pasten. Zij dacht mee en
werkte ook sa men met medi sc he huidspecia listen. \'Vant kijk, het moet wel
een sc hoonheidsspecialiste zijn van goeden hui ze, goed geïnformeerd en
betrokken. Her is een Surinaamse vrouw die hi er in de buurt haar salon heeft.
Ik word altijd blij als mijn eigen men sen prestere n, Dar onders teun ik graag,

SPIEGELTJE, SPIEGELTJE
Gelukkig kan ik ook lachen om mijn aandoening, Ik ben jarenlang in de weer
geweest l11et het opkomen voor zwarte vrouwen. Maar op bijeenkomsten
kek en zwarte vrouwe n een beetje raar V,]n een wine vrouw die voor hen
opkomt. Dan zie je ze denk en: weer zo een witte vrouw die vindt dat ze het
voor ZWarte vrouwen moet opnemen, Dan moet ik het wel uitleggen, Eerv
vriend van mij plaagt me wel eens. Weet je wat cr met jou ;s gebeurd, zegt hij
dan, Je bent zo bezig geweest met zwart-wit dat je er helemaal wit van bent
gewo rd en.
Wat de toekomst betreft, maak ik me niet zoveel zorgen 0111 mijn dochter en
kleindochter, Zij hebben deze aa ndoening niet, maar kunnen het ooit krijgen,
Mijn dochter is wel zo blank geboren, dat ze ;n het zie kenhui s dachten dat
iemand anders de vader was. Maar gaandeweg werd ze bruiner, maar dat zijn
du s die kleurschakeringen en hoe dar kan gaan. Want mijn kleindochter weer
is niet echt blank geboren, maar heeft we l die lichte teine met die gelige onder~
tOon die ik ook had. Zij heeft ook ge le en blonde lokk en tussen haar bruine
h:lreJl. En iedereen vraagt zich af hoe dar komt.
Ik ben nu voor negentig procent wit, dat kan je wel zeggen, Ik heb hier en
d33r nog wat bruine vlekken over, die ik nier hcb weg laten hal en, zoa ls
Micha el JacksoJl, Dus heb je best kans dar ik volgend ja:H weer hel emaal
bruin ben. Ja, ja! Dat is juist het probleem. Dat deze klein e bruine vlek op
mijn arm volgend jaar weer heel groot is. En dat is precies wat Michael
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J:1ckson zich ni ct k:11l permitteren. Dus vitiligo is ee n proces. Ik houd er rekenin g Illce dnr ik d:11l maar weer lekker bruin hen en andere kl eren kan
aa ntrekk en. Beg rijp me goed. Ik vi nd her ni er erg o m wit of hr uin re zi jn,
alleen wi l ik nooÎt Illee r met di e troep, die porjes crèmes, in de wee r zijn!
Hoe ik mezelf zie, is als een zwa rte vro uw. Ik denk zwa rt en voel nlC zwa rt.
Ik hen nogal individualistisch in mijn karakte r en heh l11e eigenlijk nooit beziggehouden mer hoe anderen me zien. lk ben graag met mezelf bezig en voel
111e daar gehlkkig mee. Ik be n echr blij mer mezelf en heb CC Il gued leve n. Dat

zeg ik ook o;lJl mijn dochter en kleindochter. Dat je mag zi jn zoa ls je bent.
Dus sta ik nog steeds met eve n veel plezier voor de spiegel, om mezelf mooi
re maken."

•

John Serkei

Een verhaal over kleur

W

anlleer het voor het eerst aan haaf ve rsc hee n, ze weet het ni ct meer.

Ze moet een klein meisje zijn geweest. Ja, want zolang als ze zich

kan herinneren kent ze het al, is het cr al. Misschien al va n ver voor

de tijd dat ze ' Ik' kon zeggen, was her er: dat gevoel. .. ja ... her begint met een
gevoel va n onbehagen ... en daarna komt her visioen. Ze zier een ... wezen in
het bevroren beeld, een wine doorschijnende gedaante, die een stem heeft.
Een soo rt wo lk die een stem is. Eigenlijk alleen een stem wil zijn. Ze schrikt,
ze is bang wa nt ze zier iers buitenaards. Die visioenen krijgt ze steeds vaker.

Zo vaak dar ze zich hec ht aan die vertraagde fi lm: ja, de beelden zijn gaan
bewegen, heel traag ... en op een gegeve n moment weet ze dat zij her is die
in de film speelt; zij heeft de hoofdrol in haar eigen film. Her wezen in die film
is zij. En die Shi rl ey daar zingt prachtig, buitenanrds mooi. Ze is een engelenkoor in haar eentje. Ze gaa t zo van haar eige n film houden dat ze die steeds
vakc'r afspeelt in de bioscoop in haar hoofd. Ze is dan niet meer alleen; want
ze is and ers, anders dan andere kinderen en dat maakt eenzaam. Ze zit vaak
VOO r de spiegel aan haar gezicht te krabben - driftig te krabben - ze denkt
dat ond er haar huid, haar zwarte huid, haar ec hte doorschijnende gedaante
te voo rschijn za l komen.
'Shirley, Shirley, Shirley waar ben je, kom terug me isje' zo roept mama haar
li efdevol als ze weer vertrokken is naar verre oorden. Mama is bezorgd maar
ze laat het niet blijken. En soms als Shirley vertrekt in een dagdroom zingt ze
liederen zo mooi dat de hele buurt stil staat om re luisteren en mama, ja mama
k::111 niets anders dan ontroe rt zijn : 'Meisje, wie be n je, wie heeft je gesruurd?
Zo mooi, zo 11100i .. .' Maar het meisje weet geen antwoord. Ze heeft alleen
dat vreemde ve rl angen dat ze eigenl ijk iemand anders wi l zijn .Ze heeft er
geen woorden voor en het lijkt op niets dat ze al kent.
Shirle)' gaat op zoek naar wie ze is en waar ze bij hoort. En zo ontdekt ze
India. Ze ziet elke Boll ywood film, draagt alleen nog maar sari's en heeft elke
week ee n gesp rek met een pandit. Ma ar alle Brahma's en Vishnu 's brengen
haa r toch niet waar ze wil zij n. Ze geeft ha ar sari's weg en wo rdt weer her
meisje met de ylechten.
De vlechtjes worden een afro, een ec hte seriellze .1fro met alles wat erbij hoort:
brorhers, sisters, Africa, Say it loud l'm black alld I'm proud. Maar dit is her
eigenlijk ook niet: ze blijft onrustig.
De afro wordt blond. Blonde Shirley gaat van Djarrekepan naar djarrekepan,
wordt hip - hop, met broeken zo bag, dat als ze bukt ... ka n je alles zien. En
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olldertus:,cll wil ze allcs over het boeddhisme weten.
De jaren vl iege n voorb ij. Mama sch iet heen en weer als een baHetje in een
flipperkJst tussen stren g, o pgelucht, kwaad, ve rontrust. VoorJI verontrust
want haM dochter zingt ni et meer. Ja, Shirley zi t met alles erop ell erJJI1, alle
mode en trends die je bedenken kan, stecds vaker voor de spiegel te staren
n~13r haar spiegelbeeld. Maar die liederen dic ooi t van ver kW:lmrll en door
haar heen zongen komen niet meer.
Op een :lvond kijkt ze weer in de spiegel en zier ieI11;1nd die ze niet kent. Ze
knipt h;1ar blonde krullen rot een k;1le kop en begint driftig in haar huid re
krassen.
- 'Meisje, W:l[ is er:'
- ' Ik wect het niN, 111:1111;1.'
- '\Vat wil ie? W;1r zoek je?'
- 'Ik wect hel ni et, ik ... ik ... ik weet nict hoe ik het Illoer zeggt:n ... Ik heb geen
woorden'
- 'Manr zeg me, wat wil je dan?'
- 'Iemand anders zijn ... missch ien? Dit lichaam mal1la ... het is net een
verkeerde j:1S'
- '\Var bedoel ie? Je gJat me toch niet zegge n dar je ... dar je ... ZO benr?'
- 'Nee. Nee, her is her is mijn huid. Denk ik. Ja , ik wil een andere huid.'
- '\Vat, wat ga ie nw zeggen ... je wil cen andere huid? "Charles, Charles kom
hier. , ..
Charles is papa die er af en roe ook is.
- 'Weet je waf cbr kind tegell me zegr, ze wil een ;1l1dcrc huid, ee n witte huid
hebben eh? Heb je ooit?'
- 'Nee mama cbt heb ik nier...'
- 'Meisje, hou ie mond, je heb t:11 ge noeg gezegd:
De hele familie in rep en roer.
- '\'(feer je wat Shirley, dat kind van YVOllne heeft gezegd?
- Ze wil een witte huid, ze wil wit zijn:
- 'Mi ga do, mi Jezus, mi tara! Hoe komt dar kind a:1I1 zoiets?'
- ' Na Slll a d\ving' zegt tant Liesje en ze pakt haar floridawater en zeven
geesten. Het is erg toch, dat kind va n Yvonne, ze wil h:1ar eige n kleur en haar
eigen f~lI11i1i e nier Illeer hebben. Ze wil wit zijn. Ja!
- 'Mql1 god wat een kruis, wat een belediging voor die moeder.'
En hoewel ze er ni et in geloven krijgt 'da r kind' meer wassies dan de familie
kan beralen. Er is niemand die 'd:1[ kind' kan helpen . Ja, zo heer ze nu, Shirley
is 'dat kind' gewo rden. En dat kind krijgt steeds meer lirtckens van het kr:1ssen
in haM zelf om de waarheid re achterhalen en om zich zelf nog re voelen. \Vanr
d:u kind laren ze nu links liggen. Er is nu ;1lriid ruz.ie in huis. Het wordt nog
erge r nu 'dar kind' eige nlijk een jonge vrouw is.
- '\V;1arom doen jullie alsof ik een misdadiger ben? Als ik wir, rood, groen
was geweesr zou niemand iers zeggen, toch? W;1afOm m~'g ie geen andere kleur

willen als ie zwart ben"
J ohn Serke.t Een verhul ower .leur

De volgende ochtend trekt ze stil de deur achter zich dicht, ze sluipt voorzichtig weg. Nog geen vijfhonderd merer van haar huis schreeuwt haar moeder
haar na: 'Je zult altijd weten dat je gevlucht bem.'
Haastig loopt ze door. Onwillekeurig tast haar hand naar haar gezicht en ze
schrikt: een gezicht vol littekens. Vastberaden loopt ze door en ze weet één
ding, nee twee, ze gaat zingen en haar huid bleachen. Ze wil wrJak. Haar
eerste daad: haar zwarte huid 'witten'.
Overal waat ze optreedt, wordt ze uitgejouwd. Ze is een merkwaardige
verschijning. Een bijna witte huid met littekens en de gelaatsbollw van een
'zwarte' .
- 'Zombie, Allien, Leba' roepen ze. Shirley wordt bang en trekt zich steeds
meer terug.
- ' Als de mensen mij niet zouden zien, zou ik beroemd zijn. Ik weet dat ik
heel mooi kan zingen ',
Een bar, klein, donker, toevluchtsoord voor alles wat niet past of niet w il
passen. Verschraald bier, goedkope parfum en niets is wat het lijkt ... Me isjes
die jongens lijken, mannen die vrouwen zijn en hoeren die de 'nette dame·
spelen. De nieuwe familie van onze Sh irley. Ze treedt er elke avond op. Als
ze in het half du ister haar liederen vol weemoed en verlangen zingt, is het er
muisstil. Daar ontmoet ze ook haar vriendin Charly, die eigenlijk een man is
maar een vrouw wil zijn. Ze he rkennen elkaars pijn: liefde op het eerste gezicht
noemen ze dat. Charly verleidt haar met zonnige roekomstverhalen: een huis
voor hun beiden en een nieuwe gedaante voor haar.
- 'Ik ken iemand die kan je precies zo maken als je zelf wilt. Krijg je van me.

Kadootje.'
Maar het leven is hard. Charly moet pezen om het bij te benen. Op een avond
keert ze niet terug van een afspraak met een heer, die een vrouw bestelde maar
een man kreeg. Na een paar uur vinden ze haar: afgeslacht in een hotelkamer.
Shirley blijft trouw aan haar familie in de club. Avond aan avond zingt ze
haar liederen over liefde, verlangen en dood. Ln het half duister, in de kroeg.
Na jaren wordt ze wakker geschud. Er is iemand helemaal wild van haar en
haar zang. Hij w il platen maken, concerten regelen, publiciteit en nog veel
meer .. .: Shirley is ontdekt.
- 'ls that all there is ? Is that all there is?' klinkt nu in alle concertzalen . Ze
heeft een sto rmachtig succes. Eerst alleen in het land maar daarna in alle
wereldsteden. Ze zingt haar liederen vol weemoed en verlangen in het half
duister. Een mysterieuze ster, die haar grote gehe im, haar uiterlijk, niet za l
prijsgeven. Nu ze rijk en beroemd is, denkt ze aan de belofte van Cha rl y, Ze
vindt de maskermake r - zo noemde hij hem - na drie dagen reizen ergens in

de bergen.
- 'Zo ben je daar, ik had je al eerder verwacht. Kom binnen.'
Hij vertelt haar zijn verhalen en laat haar vragen stelien.Zo nu en dan wordt
ze ongeduldig en zegt: 'Maar ik wil toch een masker, een ander gezicht. \
Dan zegt de ma skermaker: 'Alles heeft zijn tijd.'
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Als z..: ~l;tlldringt zegt hij op een goede dag: 'Oké, ik zal je ecn nieuw gezicht
geven.
Met allerlei gcav::Il1ceerde materialen en high tech appa raten maakt hij voor
haar een nie uw lll;lsker. Zo dun en zo mooi dat her haar eige n huid, h a~lr
eigen gezicht lijkt. Een heel eigen gezich t dat op geen ander lijkt en - j::l, va n
een buitenaardse schoon heid is. Als zi j de deur uitloopt, roept de maskermaker h3::1r na:
- 'Mocht je het ooi r kwijt willen, ac hter je rec/n eroo r zit een opening.'

Voor Shi rley is het alsof ze thuis kOlllr na een lange barre tocht. Ze is ook
heel tro ts op haar nieuwe gezich t. Ze gaa r weer optreden. Nu eist ze het volle
licht, maar dc magit' is verbroken. Het publiek moet h<t;"\r niet mee r. Uirgepur
besluir ze tenlg re keren lu ar her hui s waar ze jaren geleden uit vertrokk en
was. Ze laar het opknappen en g:1a t er wonen ... in haar eentje.
Ze had hem eell paar keer eerder gezien, die vriend va n vroeger. Steeds heeft
ze hem vanuit de donkere hal terug gestuurd. Nu klopr hij wee r eens aan: ' Ik
wil hij je komen wonen.'
Zij zegt: 'Geen spra ke van. Je mag wel eve n binnenkomen.'
Ze gaa r zo zitten dat hij ha;lr niet goed ka n zien. Na een paar weken is hij er
wee r: 'Ik wi l bij je komen wonen.'
- 'Geen sprake V;"\Il, maar je mag wel bij me komen eren.'
De rijd gaar voorbij en hij blijft aanhouden. Na een tijdje zegr ze: ·Oké. je
wi lt hier blijven wonen, ee rli jk gezegd wil ik dar ook, Illaar dan zul je alles
V;1I1 me wetell. Draai ie om!'
Hij draair zich 0111 en zij zoek r waar ze al eens cerder gezoc ht heeftj ze vindt
de ope nin g en, zoa ls wij ee n pleister van oll ze knie aftrekken, zo trekr zij in
één keer het l1l:lsker aL .. en zij roept:
- ' Kijk maar!'
Hij kijkt. En hij zegt regen haar: 'Wa r wil je dat ik zie?'
Ha:1r hand gaar n:lar haar huid en zij kijkt in de spiegel en zier haar zelf.

John Setl:e. Een n rhaal over kl eltr

Recensies

Dany Adone led.), Recenl Developmenl in Creole Sludies, Tübingen:
Max Niemeyer Verlag 2003. 234 p. ISBN 3 484 30472 3, prijs € 68,00.
Gordon Collier & Ulrich Fleischmann leds.), A Pep per-Pol of Cullures. Aspecls of
Creolilalion in Ihe Caribbean, serie Malatu Journal for African CulIure and Sludy
27-28, Amslerdam/New Vork: Rodopi 2003. 550 p. ISBN 9042009187, prijs € 70,00.
In het debat over de Creoolse tal en in her Caraïbi sc h ge bied zijn de loop·
graven diep en wo rdt zelden overeenstemming bereikt. De twee uitgaven die
hi er besp rok en worden , zijn daar zeker een voorbeeld va n. Daarom is het
Illmig de ve rschillende posities afzonderlijk te bekijken. Ado ne spreekt in zijn
titel over een recente ontwikkeling, omdat hij mer beide benen vast op de
gro nd va n de sru dies van de C reoo lse talen staat. De essays in zijn boek
rekenen het Haïtia anse Creools, het Srana ntongo, het Australische Kriol, her
Kaapverdische Creole, her Saramaka en het Fón van de Kwa~groep uit Niger ia
rot deze ca tegorie. Adone spreekt echter over Creole Studies, terwijl hij slec hts
ee n uitsluitend lin guïstisch e benader in g representeert. Hij gaa t ni et in op de
a nd ere as pecten van het crco li se rin gproces, wa:1 rover op dit moment een
belangrijk deb:1t gaa nde is. In dat debat gam het over de manier waarop de
Creoolse sprekers en cu lturen een histOrische interpretatie ontwikkelen. Dat
wordt gC:1 nal yseerd in de essays opgenome n in de PCfJfJcr- Pot of Cultures, di e
taalkundige, antropologische, historisc he en literaire themJ's bespreken. Beide
boeken zijn anthologieën met essays va n ve rsc hillende auteurs en willen du s
ee n breed panorama geven va n de huidi ge stand van zake n va n het onderzoek.
De bijdrage n in Adone's boek verbind en de C reoolse ta len met het Enge lse
en het Franse taal ge bied, op éé n uitzondering na. Het gaa t hi er om case
studies, die handelen over problemen rond nasale klanken, renex ieve constructi es of de herh a ling va n pro no min a. Fonologie, se ma nti ek, lexicologie en
syntaxis bi eden een a lgemeen referentiek ader. Nu eens gaa t het om taalooI
derzoek aan de hand van gepubliceerde bronn en, da n weer om eigen veldonderzoek. De termino logie en onderwerpen zijn zoda nig gespec ia li see rd dat
va n een ges loten circu it va n ta<llk undigen kan worden gesp rok en. Een buitenstaander ste lt a ll een maa r vast, dat de Sar<lmaka blijkbaar vajk schieten of
bomen omhakk en (Veenstra, p. 224-225) of cbt in het Haïtiaa nse Creole eell
'b rullt' als bosa/ wo rdt betiteld (Déprez, p. 14 7- 14 9), een woo rd dat in de
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oorspronkelijke betekenis de nct uit Afrika gearriveerde ,ha f ."nduidt, die
de gewoo ntes V:1I1 het nieuwe bnd nog nier kend e. De verge lijking van H:1ïti:lansl' en Arabische genir iefcons rructi es gehoorza mcil beid e aa n de informele
'construct state nomina/' (Kihm , p. 1.19). En ik hcb oo k ee n nieuw woo rd clitichood - a a n mijn woo rdensc ha t kunn en toevoege n, dat o n wille keur ige
tu sse nwerpse ls of rocvoeg ingen in woord en of zinn en bestudee rt.

T:lalkundigc studi es tone n dus ee n sc har aan i nteress~lI1te aspCCfcn. Ook in
de uitgave va n Collier & Fleischmann vi nden wc mee rdere essays over linguïstisc he prob lemen. Flei sc hmann opent mer ee n besc houwing over het 'SocioC lIltUf:1 ] and Linguisric Profi le of a Concept' en bes pree kt de traumatisc he
hi stori sc h l~ acl1tcrgrond di e her H:lÏtiaanse Crcole nog steeds domineert. De
bijdr;"!ge van Armin Sc hwcgler gaa r ove r de oorspro nge n V::1I1 het SpJJn se
criollu, va n Anita Herzfeld over de Creoolse spn.'kers in Limon in COS t;"! Rica
en van Eva M::lrthn Eckkral11l1ler over her Papi:l.Jn enru in de Nede rl:1ndse
Anrillen. Frnnk MartÎnus ontdekt de affiniteiren tu ssen het Pnpia l1lenru en
het Chinees.
Ui t het inleidend e essn)' v<l n Fleisc hlllann vaIr reeds ;"lf re leiden dat het Franstalige gebied in dit hoek prom inent aanwezig is. Nier alk'cn hebnen zes va n
in toraal dertig essa)'s Haïti als centraal thema, oo k va llen vijf ande re CSS<l)'S
onder de GHegorie 'llalorÎwtÎolIS arol/lid Edollord Glisstlllt' , Glissant is de
hom U classicus van de cliltuwl studies en heefr ee n indrukwekk end oeuvre
aan liter;lir' en theo retisc h werk geproduceerd, dat op ee n groor aantal academisc he inrerprer;"! ti es b n boge n. Hi j is missc hien we l als de uitvi nder van het
creo li se ringproces te betitelen, hoewel hij nooit de bedoeling beeft gdl <ld
hiervan ee n theo retisc h model te maken.
Het is duidelijk, dat deze twee uirg;"!ven zich tor ee n volkomen versc hillend
publiek richren dat zich nauwelijk s voor elkaar 1.:\1 interesse ren. Voor Adone
is ra ai gewoon ta al en kan men met linguïstische instrumenten di e voor leken
moeilijk te beg rijpen zij n goed werken. Ieder essay in Adone's boek bespree kt
ee n kl ein derai l in her onde rzoek van een hep:.131de Cn.'oolse raaI en ve rbindr
di r met de and(' re onderzoeken door de omga ng met de ge meenscha ppelijke
renn en. Heel anders sra:lt het met de ben:1dering va n Collier en Fleisc hmann.
Hun bOl'k bied t ook ;la l1 geïnteresseerden in de Ca ribisc he l11a te ri e leesplezÎer en somm ige essays ku nnen perfect als in troductie in een bepaalde proh leIluriek die nen. Het essay val1 Jean Besson over de geschiedenis van ee n
bepaa lde Creoolse groep op Jamaio is bijna klassiek te noemen en res ult;1at
van ee n langc onderzoekse rvaring. Er wordt eve neens ;"!andacht gesc honk en
aa n we rk va n onbeke nd e schrij vers zoa ls Robert Anwni of Nob Hopkinso n.
And ere (hema's komen steeds weer terug, voo ral omdat veel in de Ca ra ïbisc he l:lnden zelf wOllcnde spccialisten in de uitgave aan het woord komen.
Deze brenge n in dc afs luitend e discussie, die oorspronk elijk tijdens een congres
in Berlijn in 1999 pl;"!atsvo nd , de cu lturele prohlematiek in ve rhand met de
verbindinge n l11et Afrika en met de daarmee geassocieerde huidskleur. Wéé r
is nIs th ema H:lïti alomtegenwoordi g. Er lijkt va ll de huidige s{;]gna tie in de

ontwikkeling van dit land een haast magische werk ing uit re gaan, die als leiddraad doo r het boek loopt. Dir ;5 dus her probleem dar in di t we rk aan de
orde gesteld wordr en als zodanig heeft her boek een belangrij ke culruurhîsrorische fu ncrie. Tóch is ook de uirgave van Adone zee r verhelderend omtrent
dir punt. Een bowl is gewoon ee n bruut ;n her Hnïri aanse Creole, en of dir
nu steeds met de historische afleid ing geassocieerd wordt die Fleischmann
benadrukt, va lt nog re bezien. Marie-José N'Zengo u schrijft zelfs over de
bossalisatiof/ (p. 393) van Port-au-Prillee, de ve rloedering van de arme wijken
wa:'lr de migranten va n het plarreland wonen.
Een va n de frappantste essays handelt over de Cu baanse schilder Guido Llinás
di e in Parijs leeft. Llinás is zijn leven lang - meer dan 80 jaa r - al ee n abstracte
schilder en in Cub a maakte hij er nooit ee n punt van dar zijn huidskl eur
donker was. Pas toen hij in her begin va n de jarenJ 960 in Parijs ging wonen,
begon hij Afro-Cubaanse sy mbolen in zijn werken te projecteren. Zelf blijft
hij er echter bij dat zijn werk abstract is en niet onder éé n interpretati e re
va ngen is. Ook dit is deel va n een creoliseringp roces en tegenover deze achtergro nd krijgt de uitgave va n Collier & Fleischmann - met vele <lndere edities
uit de afgelopen tien jaar - een inspirerende functie. Men probeer{ zich het
creoliseringproces voo r re stellen aan de hand va n ko rtstondige voorbeelden
uit het dagelijkse leve n in kunst en literatuur. Adone is daarenregen ingebed
in een academisch netwerk dar van her afleiden van vasrstaande voorbeelde n
uitgaat en aa n de hand daarva n voorzic htige incerpreraties levert. Er is dus
sprake va n een vo lkomen ve rsc hillende probleemstelling in deze twee boeken,
hoewel beide zich oriënteren aan Creoolse ralen.

l/lckc Phaf- Rhei/lberger

u. Mingoen, F. Vollpreeht & W.van Raalte (red.), Het vi sioen van Herrnhut de
wereld in. Overwegingen bij de viering in Suriname van Zinzendorfs 300e
geboortedag, Dordrecht: Rad. Theologisch Seminarie der EBGS, nr. 9, 112 p.,
ISBN 9080907111, 112 p., prijs 0,50.
De Eva ngelische Broeder Gemeente Suriname (EBGS) en het theologisch seminarie v;.ln de EBGS hebben in het jaar 2 000 ruim aan dac ht besteed aa n het
zoge heten Zinzendorfjaa r. Graaf Nicolaus Ludwig von Zinzendorf, de man
die de Broeder-U niteit nieuw leven zo u inblazen in Her rnhut, werd in 1700
geboren. Binnen kringen van de Broeder-Uniteit is daar veel aandacht aan
geschonk en, dus ook in Suriname, waar de herrnhuttcr ze nding al in 1735
begon. In tegenstell ing tot de gerefo rmeerde kerk {brer: de hervormd e kerk },
die ee n kerk va n de witten was, werd de broedergemeente ee n kerk van
zwarten. De evangelische hroedergemeente Suri name, EBGS, zou in de 19de
eeuw zelfs de grootsre ch ristel ijke kerk van het land wo rd en en in de 2.oste
eeuw de een na grootste na de rooms-ka th olieke kerk.
oso
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De titel van deze nieuwe publicatie verwijst na;lr het proefschrifr van j.M.
van de Linde van [956, Het visioen Ullll Hermlmt ell/u't apostolaat der Momuische Broeders;11 Suriname. Dat is met recht een standaardwerk voor Suriname geworden en dan niet alleen voor de broedergemeente, ma::lr voor allen
die belangstelling koesteren voor de geschiedenis van religie in Suriname. Deze
nieuwe publicatie is het resultaat van de lezingen die in :w oo in het kader van
het Zinzendorfjaar in PaLlmaribo zijn gehouden.
Frieder Vollprecht, voorganger en docent in Paramaribo van [997-2002,
neemt een belangrijk deel voor zijn rekening. Hij heeft drie artikelen geleverd:
[. 'De orde van het mosterdz.aad' dat enkele hoofdlijnen in de zendingstheologie van Van Zinzendorf IX'spreekt; 2. 'Het moederambt van de heilige Geest'
met ged;lChten van Von Zinzendorf over de Heilige Geest; en j. 'De vrouw
in her ambr?', over de positie van vrouwen ten tijde van Von Zinzendorf. Vollprecht is ter znke kundig en is helder in zijn behandeling van de betreffende
onderwerpen. Over de theologie van Zinzendorf schrijft ook de emeritus voorg:.'lIlger van de EBGS, Johan Jones. Hij staat stil bij Zinzendorfs chrisroccn~
trisme en diens openheid na;1r andere godsdiensten onder de titel 'L:lfen we
Hem volgen!'. Verder is er eell inreressallf artikel van \Vies van R:lalte, de
weduwe van Dr. Jan V:lll Raa Ire, getiteld 'Steun en toeverlaat in het". Het is
een artikel over de eerste vrOl\W van Von Zinzendorf, Erdmuth Dorothea von
Zinzendorf-von Reuss. Daarna volgen twee historische overzichten. Het eerste
is van JoIlll Kent, bisschop van de EBGS, mer de titel 'Herrnhurrer z.ending
in Suriname V,lIl 173 5 tot 186]'. Het betreft het zendingswerk vóór de afschaffing. VJn de slavernij en het tweede is van de theoloog Hesdie Zamuel over
'De Herrnhutter zending in Suriname na [863'. Voorganger en docente Urmie
Mingoen behandelt een visie op het diaconaat vanuit de zendingstheologic
van Von Zinzendorf, getiteld 'De diensr van de kerk aan land en volk'. De
bundel sluit met drie artikelen over oecumene. Het eerste is van Hans-Beat
Morel, rot 2002 lid van de kerkleiding van dc broedergemeente en behandelt
de kwestie 'De kerken met elkaar' over Von Zinzendorfs gedachten over oecumene. Hij hield [2 november 2004 de Zinzendorflezing in Zeist en wel over
275 jaar dagtekstenboekjes. Esteban Kross, rooms-karholiek priester van het
hisdom Paramaribo, behandelt de ontwikkelingen in de universele katholieke
kerk in 'De Rooms-Katholieke Kerk en de oecumene' en tenslorre schrijfr de
bijbelvertaler Franklin Ja bin i over het nieuwe fenomeen van de nieuwe christelijke gemeentes in zijn 'De evangelische kerken en de oecumene'.
Het geheel is al even gevarieerd als de EBGS. De bundel is van historische
wa~Hde omdat de artikelen ingaan op het actuele doen en denken van de EBGS
in Suriname, maar het toekomstperspectief is nict vergeten. De publicatie is
een toegankelijke bijdrage aan de surinamisering van de theologie in Suriname en is vooral het werk van lokale mensen. Het jaar 2000 is alweer ver
weg en er dienen zich steeds weer andere kwesties aan, ook op rheologisch
vlak. Deze publicatie is een stevig fundament voor verdere reflectie en

handelen.
Recensies

Vele lidmaten van de EBGS zijn naar Nederland getrokk en en het blijft een
onde rzoek waard wat onde r deze mensen in de Nede rkmdse kerken leeft en . /
beweegt zeke r ook wat de aangestipte kwesties betreft. Deze hundel geeft stof
genoeg om daar ook in Nederland mee aan de slag re gaan. Bisschop John
Kent heeft de bundel in Zeist op de dag va n de Zinzcndorflezi ng over de 275
jaar dagteksrenboekjes gepresenteerd zodat ook Nede rland cr kcnnjs vJn kon

nemen.
j oof' Vemooi;

Evangelische Broeder-Uniteit, Dagteksten van de Evangelische
Broedergemeente Herrnhutters. Ontstaan, Geschiedenis, Verspreiding, Gebruik,
Bazel: Friedrich Reinhardt Verlag 2004.15 p., ISBN 3- 1245-1338-0, prijs € 12.00.
In

J

73 [ is het eerste dagreksrcnboekje binnen de broedergemeente onder

leiding va n graaf Nicolaus Ludwig von Zinzendorf ond er de leden gcïnr rocluccerd. En (Of op de dag van vandaag wordt een dagtekstenboekje uitgegeven. Het dagtekstenboekje heeft voor elke dag ee n tekst uir het Eerste Testa ment, een uit het Tweede Testament en een leerrekst (of leerwoord ) en dat
kan een strofe van een lied, een gedachte of een gebed zij n. Oorspronkelijk
heetten deze teksten in her Duits Losungen, wachtwoorden, paroolwoorden
voor de strijd tegen het innerlijke en uiterlijke kwaad. De teksten moeten de
mens elke dag wccr sterk maken. De dagteksren laten de gebruikers kennis
maken mer de hele bijbel. Natuurlijk gebruiken mensen de teksten ook wel
eens als een tekst van een horoscoo p. Tegenwoordig worden de teksten ook
wel eens als een mantra besc houwd en gebruikt. Zo kijken vele mensen
bijzonder naar de tekst op de eigen verjaardag en die van naaSre familieleden.
Het is de bedoeling dar de teksten in de gemeen te gelezen worden, of bijvoorbeeld op scholen en kringen. Gezamenlijke reflectie wordr aanbevolen. Het
kan een bezwaar zijn alleen maar mer teksten re werken. Steeds benadrukt
de broedergemeente dat het gaat om teksten uit de bijbel en dat her dus aanbeveli ng ve rdient de bijbel te lezen en minstens de tekst in de context te plaatsen.
Momenreel is het dagtekstenboekje roegankelijk in meer dan vij ftig talen en
wordt het door zo'n dri e tot vijf miljoen mensen gebruike Een van de merkw3;1rdigste zake n rond het ontstaan en de voortgang van her dagtekstenboekje
is dar de ongeveer 1.800 teksten uit het Eerste en Tweede Testament door het
lot gekoze n worden. Het bestand ligt ni et voor altijd en eeuwig vast. Om de
zoveel jaren wordt gekeken naar de mogelijkheid om wat variatie te brengen
in de ongeveer 1.800 teksten. Dat viel sterk op toen in Europa in de jaren
1970 en J 980 het sociaal aspect van het bijbcl-versra<:111 werd benadrukt. Het
geb ruik van loting blijft ge handhaafd 0111 de aanra kin g door God mogelijk
te maken en de mens open te houden voor het Woord, dat eventueel verrassen
kan.
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In Suriname is mÎn!;tens va naf 185 7 een Bi;bel-l1JmoJllJk ofoe dei-bnekoe vn

da t.l'tmgelische Broedergemeente l 'O da iari / 8J7 bekend. In 19 53 heette dit
hijbeldagboekje Almanak (oe da iari 1953 lIanga Wim BiibeJwoortoe (oe il"i
dei. Nu wordt her dagre kstenboekje nog steeds ge hruikr. In he[ Sranan en in
het Nederlands, nog ni er in de andere talen va n leden van de Evangelisc he
Broeder Ge mee nte Suriname. De Bonre Vlinder is wat aa rdser en heeft vcel
hisro risc he !:;egevcns. Maar er zijn ook andere soo rten da gteksren hoc kj es, ee n
soo rr sche urkal enders, of besc heurkalenders.
Deze bundel wordt ingeleid door bisschop Th. Gill. Dan vo lgt een a rtik el van
Helmur Gill üver dc ebgreksten in de loop der tijd en met als titel 'Een goede
gave Gods'. Hij behandelt ook de geschiedenis en siru:1tie V:1n dc d:1 gtcksren
in her gedeelde Duitsland. Klau s Engelhardr heeft het Over de d ~l gre k s ten die
geen vervanging zijn maar juist cen gids tor de Bijbel. Her onrSf:1an VJIl ee n
jaarga ng van een dagtekstenboekje wordt bch" ndcld door Karin Becklllallll.
Hans-BeJt Morel wijdt uit over de dagrek sren als een hoekje vOo r het wereldwijde chrisrendom en Marrin Theile vo lgt dan mer ee n refl ec ti e op 'Gods
woord voor elke dJ g - hoc lezen we de dJ gteksre n?'. Dan volgt een lijst va n
de ta len waJrin de dagrek sten verschijnen en een korre uirccnze rring over de
EV3ngeiisc he Broeder-U niteit.
Binnen de cV;1ngciisc hc broeder gemeenre in Nede rla nd hoort het dagtcksre n~
boekje tot de sra ndJarduitrusting van elk lid, ook VJIl dc Surinamers die hi er
in Nederl a nd lid gewo rden zijn VJn de broeder gemee nte Nederland.
Ik denk dar deze zee r roegankelijke publicatie een goede dienst bewijst aan
allen dic interesse hebben in de broedergemee nte hier in Ncdcrl ,1I1d en in Suriname. Het berrdt ('e n ingesleten rraditie van grote wa:1rde. Her is een apJrre
insteek \V~lt ge loofsbel eving en -groei betreft.
Het hetreft hovendien een oecumenische mogelijkheid want de hroederge mee nte is ni ct de eni ge gemeente die met dJ greksren \Vl'rkt. Er zi jn in st~1J1ti es
die bijhefroosrcrs I11Jken, en er zijn ook religieuze inst .lnrics die andere soorten
(bgreksrhoekjes uitge ve n. De idee dar over de hele wereld deze dagrekstcn
worden gebruikt, geeft het geloof ee n globalisercnd k:lrakt{'r. Het Zeis ter
Zendin gs GenoorschJp is wat de publicJtie en presentatie va n deze uirg3ve
hetrefr bcilirerend opgetreden.

JooP Vernooi;

John Wilner led.), Wortubuku ini Sranan Tonga (Sranan Tongo - fnglish
Dietionary), Paramaribo: Summer Institute of Linguistics, 4de editie 2003. 204 p.
(alleen te vinden op het internet: www.sil.org/americas/suriname/Sranan/SrananEnglish Dict.PDF)

Her SU1I1111er lnstill/te of Lil1guistics (SIL) is een AmcrikJJllse org~miS3tie dir
Jls doel heeft het beschrij ve n van talen di e geen of slech ts eell zee r beperkte
Recensies

geschreven traditie bezitten. Het uiteindelijk doel is de taalbeschrijving in
diensr re stellen van bijbel vertalers en de sprekers va n de beschreven taal door
a lfabe ti se rin g in staa t te stellen hun eigen taal te lezen en re sch rij ven. Voor
zover mi; bekend ho udt het SIL a ls zodani g zich ni et bezig met bijbelvertali ng ze lf en evenmin met acrieve eva ngelisa tie. Binnen het S/L werken verschillende emi nente linguïsten en de organisatie beschikr over een groot aama l
vel dwerke rs die naar ve rsc hill ende oo rden wo rden uirgezonden .
Van 1968 tot 200r heeft het SIL in Surin ame gewerk t . Oorspro nkelijk was
het de bedoeling dat alleen de talen van her binnenland zouden wo rden onderzocht, maar langzamerhand zijn ook het Sranan en het Sarnami Hindusta ni

in het onderzoek betrokken.
In het kader van dit onderzoek zijn ve rschill ende woordenboe ken sa mengesteld en op het internet geplaatst, waaronder her WortubHkH illi Sranan T011g0
in pdf-fo rm aa t . Volgens de eigen opgave is het aantal Sra nan trefwoorden
365°. Van elk opgenomen Sranan-woord wordr de betekenis of worden de
betekenissen in het Engels weergegeven, een aa ntal samenstellingen en uitdrukkingen is opgenomen en in veel gevallen worden de woorden in zinsve rband
geplaatst. Aan het einde vinden we een index van Engelse woo rden met daarachter her Smna n woo rd. AI met a l een zeer bruikbaar ge hee l voor iema nd
die een tekst in het Srana n wil lezen.
Maar het Sranan is in de eerste plaa ts een gesproken taal. Hoewel er nogal
war poëzie in het Sranan is gepubliceerd, is het aant3 1gedrukte proza teksten
in hedendaags Sranan uiterst gering. Wiln er is vermoedel ijk uitgegaan va n op
de band opge no men gespro ken teksten en heeft uit di t materia al woorden en
zinnen gedistilleerd die met hulp \' <1n een aantal informanten zi jn vertaald. N u
heeft het Sra nan si nd s 1986 (niet 1987 zoals in de lntroductioll vermeld) ee n
officiële spelling en \Vilner ho udr zich daar in het alge meen aan. Maar volgens
deze spelling worden de woorden geschreven zoa ls zij in hun vo lle vorm
word en uitgesproken. Bij her spreken vindt ec hter vaa k elisie (het uitstoren
van o nbekl emtoonde klanken) plaats en dit wordt in de inleiding niet duidelijk vermeld, hoewel dir bij de voorbeeldzinnen we l voo rkomt en SO I11S wordt
toegclichr. Bij JHtlSIl staat bijvoorbeeld als ee rste voor bee ldzin mi 11ItI go koli
mi ,viwiri, terwijl !flU niet als neve nvo rm is opge nomen, mus wel. Eige naard ig
is oo k dat psa als hoofdvorm is opgenomen, pasa a ls nevenvorm. Bi; kaba
(hoofdvorm) en kba (nevenvonn) is dit juist andersom. Alleen pikill is vermeld,
niet pkin. Dit laatste voorbee ld brengt mij op een and ere omissie in de IntrodUClioll. Voor de klinkers 'e' en 'i' kunnen de ' g' en de 'k' ook worden uitgespro ken als ' dy' respectievelijk ' ry'. Volgens de regels worden alleen de 'g' en
de ' k' geb ruikt. WjJner vermeldt de uirsp ra akva ri a nren ni et in de inleidin g,
maar heeft so ms all een de ene vorm o pgenomen soms de andere en zo nu en
dan beide. Zo vinden we alleen g; en gersi; kir; en kis;; keI/ki en kerki~ maar
ook a ll ee n dyil/dya en dyeme en tye (a ls tye pOli ) en tyell. \VordeJl er twee
vormen vermeld. dan vi nden we de vo rm met 'dy' en 'ty' als hoofdvorm en
de spellin g met 'g' en 'k' als var iant (dyendye" - gefTgen; I)'erfi - kerfi) .
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AJll her wonru:1cccnr is geen a;1nda chr besteed. Zo wordcll Imku- schimmel
en buku- storen weergegeven als homoniemen; herzelfde ge ldr voo r kl1ka strO nt en kaka - ha.l l1 .
In de flltrodll ction sra<1 t da r na her hoofdwoord so nlS de uitsp raak ru sse n
haak jes is aangegevcn. Ik heb daar echter geen voorbeelden van gevonden.
VcrwJrrcnd en grammatica,,\ onjuist zijn de verrndelingen \';111 (k woordsoorten bij de Sr:l l1:ln-woorde n. Deze suggereren cbr we in het Sranan dezelfde
ve rd eling in woordsoorten kunnen maken als in her Engels of Nederlands,
Tenvijl deze raai eCIl heel andere srructuur heeft. Zo worden hij het woordje
kaha een zes tal verwlingen gegeven en wordt het driema~l\ een intransitief
werkwoord genoemd, eenmaal cen zelfsf3lldig n:talllwoord, cenmaal een
bijwoord en eelllllJ:1 1eell bijvoeglijk IKlamwoord, renvij l het in alle gevalle n
bereke nr dat iers 'kl:ur" 'op' of 'beëindigd' is. Her zou beter zij n gewees r als
in de f11l rodlfcliol1 expliciet was vermeld dat de woordsoonvcrmeldingen
alleen aangeven cbr we her berreffende woord in het Engels moeten ve rt:ll en
met een woord van een bepaalde woordsoort.
ledCf die ee n woordenboek sa menstelr van een primair gesproken taal, zal
woorden cn same nstellingen over het hoofd zien. \XIïlner is zich daar ook
terd ege van bc'wusi en hoopt dar lezers en gebr uik ers n:lIlVullingen zullen
doorgeven.
Enkele woorden die ik bij her doorhIJderen gemist heb: lora - ecn v,'eI voorkomende huids{'himmelj IJrasarasisibi - bezem vall palmsprieren; syensyel1(tap-yu-koto) in de bett'kenis van kruidje-fOer-mc-nier. Ook is het merkwaardig
dar in een voorbeeld (E(u y/l walli abra )'11 11111 {eri)'1t les) het woordje les (dat
overigens gespeld moer worden als fès) voorkomt, Illaar' dar dit nier in her
woordenhock is opgenomen. Zeker een Engelssprekende z;\1 niet direct
begrijpen wat dir woord betekent.
In het Forcworrf wordt nadrukkelijk vermeld dat het woordenboek zic h richt
op her hedcndaags Sranan en dat verouderde woorden nier zijn opgenomen
of als zodanig aangemerkt zijn. Wie zijn daarom nier ve rha ~sd dat ct.:11 woord
als d"bre - 'coagul::Iri eb:lk voor balata' niet is opgenolllen. De rijd van b;llat:Happen is voo rb ij. M;l:lr we zij n wel verhaasd dar in ta hel -4 W;la rÎn dl;'
verschillende ll1untstukken en geldwa:lrdcn zijn vermeld srcl/ voorkomt. Dir
moet ee n Illuntsruk van acht cen t zijn gewees t, m:l:lr heefr iCI1l;lnd dit si nds
mensenheugenis gezien, bat staan gebruikt? Sren is nier ;\Is trefwoord vermeld.
Er zijn zes rabellen opgenomen met I. tijden ";lil dc dag; 2. (Afrik:lanse)
dagna1l1en, hier 'Ri/ual names' genoemd; J' familienamenj -4. geld; 5.
telwoorde n; 6. weekdagen. Bij de familienarncn missen we bigibrada. bigisisa en pikinhrada, pikinsisa voor oudere, respecrievelijk jongere broer en
zuster, renvij l deze ondersç heiding in Creoolse gezinne n wel helangrijk is. We
vinden die ook niet onder de trefwoordc n bigi cn pikill, evenmin wordt daar
aangegeven d:n deze woorden in bepaald verb:lnd 'oudere' en 'jongere' kunnen
bcrekt-nen. Vreemd is ook dat in de T:lbel bij pikin wordr opgegeven 'kind' en
'dochter'. Pikill kan wel 'meisje' berekenen, maar dat hoefr nier in familie-

verband te zi jn. Verde r mis ik piki,lHwlJla 'stiefmoeder' en fnfo 'overgroot·
moeder ', maar missc hien zijn deze woorden verouderd .
De geldrabel is al ter sprake gekomen. Sinds in 2004 de Surin aamse gulden
is afgeschaft, is deze tabel eigenlijk in zijn geheel ve rouderd, maar in veel
mondelinge en schriftefij ke teksten zullen o ude bed ragen nog wel een rol
spelen.
Her is goed dat vo lstaan is mer een index waarbij de ge bruiker voor het juiste
gebruik va n het Sranan·woord wordt verweze n naar het eigenl ijke woordenboek. Dit voo rkomt nier alleen ee n uitgebreide toelichting, maar oo k on juiste
en ve rwar rende ver meldingen.

Bij de Re(erellces valt het op dat alleen de uitgave van de Woordellli;st van
de Sti chtin g Volkslecruur va n 1980 wordt genoemd en niet die van 1995, die
nier a lleen is uitgehreid, rn a:u waarin de peIlingregeling va n 1986 ve rwerkt
is. Verder zou men juist in een uitgave di e op het internet verschijnr verwac hten
dar ook !laar andere stekken (een mooi Nederlands woord voor sites) zou
wo rd en verwezen. Zo bestaa t er een prachtig we boverzicht va n De vogels
van Suri"ame door Jan Hei n Ribot dat via Google makkelijk is op te sporen
en waa r niet allee n de namen, maar ook prachtige foco's en SOms gel ui de n
zijn opge nomen.
Ge lijk gezegd, d ir Wlortubuku is een belangrijk hu lpmiddel voo r iemand
die teksten in het Sranan wi l lezen . We hopen dat in een vo lgende editie de
spelling we rkelijk ove reenkomstig de offidële zal zijn, dat de uitspraa k iets
uitvoeriger wordt behan deld, met name de uitstoting va n klinkers, en dar
conseq uenter wordt omgegaan mer uitspraakvarianren.
Eva Essed· Pmil1

Freek L. Bakker, Surinaams hindoeïsme, een variant van het Caraïbisch
hindoeïsme, Kampen: Uitgeverij Kok 2003. ISBN 9043508020, 117 pp., prijs € 18,37.
In ' 95 ' publiceerde De Kl erk zijn Cu ltus en ritueel van het orthodoxe
hindoeïsme in Surinam e. Deze studie geldt nog steeds als de belangrijkste en

meest omvattende stud ie va n het hindoeïsme in Suriname. Si nds de komst van
de cont ractarbe iders in Suriname en elders in her Caraïbisch ge bied hebben
binnen deze religieuze stroming de nodige vera nderingen plaatsgevonden. Die
ve randeringen rechtvaa rdigen om te spreken va n een Ca raïbisch hind oeïsme.
Er is namelijk gee n sprake va n ee n kopie van het Indiase hindoeïsme, maa r
va n cell slec hts zeer gedeeltelijke reconstructi e.
Surinaam s hindoeïsme is uitgegeve n in de pop ulair-wetensc happelijke serie
Wegwijs waarin publica ti es 2ij n opge nomen ovc r were ldgodsd iensten, reli·
giell ze groepe ringen en stromingen. De auteur vermeldt het nÎet, maar Surf·
/laaI/IS hindoeïsme is hoofdzakelijk gebaseerd op een eerdere st udi e va n hem
uit 1999, HiNdoes in een Creoolse wereld.
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Deze ,,"die telt tien huufdstllkken wo"von ik hier huofdznkelijk de ke rn hoofdsrukk en beschrijf die handelen de aanpassingen di C' her hindoeïsme in
deze regio ond ergin g, een 33npassing di e al in het depor in Ind iJ en tijd ens
de reis n;la r de Caraïben hegon (hoofdstuk 4 over reconsrructie. hoofdstuk
7 ove r her riru cel en hoofdsnik 9 met een terugblik en analyse).
Voor de contract:uheiders was her niet mogelijk her oude kasrensystee m uit
Illdi~l re handflaven. Ook de strikte beperking va n soc iaa l co ntact russe n de

diverse knsre nleden kon onmogeti jk tijdens de overtocht wo rd en ge han dha afd, Op de pbntagcs spee ld e ka ste ee n ondergesc hikte (ol. Va nwege her

vrollwcnrekort kon de kaste-endogamie niet worden ge handhaa fd. Van eell
soóna l-ccoll o mi sc he interdependentie van de kasten bleef door deze omstandi ghede n niets over. Refererend aan een artikel va n Adhin in 1978 stelt de
3urCur d:1t de geda chte va n de standenhi ërarchie nog steeds 'zo va nzel fspre-

kend' (p. ,SI is voor t"lI oze Hindostanen. Dit lijkt mij eennügnl overdreven
stelling. Als norie is het kastenstelsel wel blij ve n bestaan, ll1;:lar kasrenafkoJllst
als sociale determinant van het handelen heeft in fe ite ::11 lange tijd weinig
helang meer.
Een andere hcbngrijke verandering betreft de positie va n de priesre r (pandit).
De pandit in her Ca raïbisc h ge bied heeft ee n aantal functies die in India in de
regel worden hek leed door meerdere personen. Zo is de pandit in her Ca ra ïbisc h gebied fami licpriesrer, tem pel priester, riru eel specialist, as rroloog en
ge neze r in één. Hierdoor hebben zij in her Camïbisc he hind oeïsme, in tegensrel ling rot in India, ee n centrale positie gekregen. Door de monopoliepositie
die de brahm:lanse pandits wisten te verwerven vo nd ee n ontwikkeling plaars
naar brahmanisering van her hindoeïsme in het Ca raïbisc h ge bied.
Het hindoeïsme kent uitgebreide rituelen. Tot de vrijwillige ritu elen worden
gerekend de rituelen di e iemand thui s door de IJat/dit la at verrichten op her
moment dar da~l.f behoefte aan bestaar (zoa ls de pu;a of katba). Daarnaast
zijn er rituelen rond de belangrijkste momenten va n het menselij k leven (samskara's). Officieel kent het hindoeïsme zestien samskara's. maar in het Clraïbisc h gebied zij n deze rituelen heperk t ror ge boorte, huwelijk en dood. Als
laatsre groe p zijn er ritu elen die ve rbonden zijn mer de blend er waarvan de
belangrijksre zi jn Ho li-Phagwa (maa rt ) en Divali (o krobcr). Beide hoogtijdage n zijn În Sur in;1 me, Trinidad en Guyana feesten gewo rden Illet een nationaal karakter.
Ook de tempel (mandir) heeft in her Caraïbisch gebied een belangrijke veranderi ng ond erg:13 n. Daar waar in India de rempel een heiligdom bedoeld is
voor een individuele eredienst voor de godheid va n de tempel, is, ond er christelijke invloed, de mandir in het Ca raïbisc h gebied een ge bouw met ee n kerkzaa l en kerkb:1l1ken waarin op vaste tijdstippen {waarond er de zo ndag} onder
leiding va n de pandit diensten plaatsvinden.
In l ijn rerugblik en analyse besc hrijft de auteur de grore bijdrage va n de
Indiase film s aan de ve rgro tin g va n de kennis va n het hindoeïsme onder
Hindosta nen in de Caraïhen. Daarna ast bespreekt Frcek Bakker (als rerugRecen sies

blik) vijf rrends in her proces van vera nd ering en aanpass in g van het
hindoeïsme in het Caraïbisch gebied: de opko msr van de pandits, overname
van een aa nta l chri stelijk e elementen, de verd wijning van het kastenstelsel,
de belangstelling onder Hind ostaa nse inrellec ru elen voor g rote hindoeden kers uit India en de behoefte van Hin dostanen om ook hun emories in hun
ge loo f kwijt te kunnen. De auteur srelt dat de christelijke pinkstergemeenten
en voll e-evangelie gemeenten met hun emotionele uitwerking van het ch ristelijk geloof meer Hindostanell trek ken dan de katholiek kerk en de evangeli sc he broeder gemeente, een stelling die ech ter nergen s wordt onderbouwd
l11et kwantitatieve gegevens.
Jn dit boek besteedt de auteur verder aandacht aa n de migratie van India naar
West-Indië (hoofd stuk 2), de Arya Sa ma;, een hervormingsbewegi ng binnen)
het hindoeïsme (hoofdstuk 5) en de eredienst voor de god in Kali (hoofdstuk-'
8), die wordt afgebeeld als een zwarte vrouw met bloeddoorlopen ogen en
een ketting van menselijke schedels om haar hals. Centraal staat het offeren
va n een dier, meestal een bok of een haan. Deze eredienst is vooral onde r de
Hindostaans-G uya nese gastar beid ers populair. Het bijzondere van deze
ered ienst is dat de bezoekers ook afkomstig zijn uit ande re bevolkingsgroepen.
De leiders va n de hindoe-organisaties hebben echter weinig op met deze
eredi enst, ee n houding die zij gem een hebben met die van de christelijke
gt:lllec nten in Suriname regcllover de winti-religie. In het slo rhoofdstuk ( 10)
gaat de aute ur in op de instit uti onele omw ikkeling van het Surinaams
hindoeïsme in Nederla nd.
SI/rinaams hindoeïsme leest vlot en is in een toegankel ijke st ijl voo r ee n breed
publiek gesc hreve n. Een kritÎekpunl is dat cle auteur in hoofdstuk 6 (strijd )
te ge detai ll eerd co nflicten ru sse n en afsplitsingen binnen de orga ni sa ti es
bespreekr. Vooral omdat dit boek voor een breed publiek is bedoeld, is het
de vra ag wat de leze r met deze te gederailleerd e informatie moet. Een ander
punt van kritiek berreft de hantering van het begrip va ri ant in de subtitel. De
auteu r beschouwt het Surinaams hindoeïsme a ls een variant va n het Caraïbisch hindoeïsme. Een variant veronderste lt een afwijking o p bepaalde
aspec ten. Van een afwijking heb ik na het lezen va n dit boek geen kennis
kunnen nemen. Het Surinaams hindoeïsme is gewoon een vorm van het Caraïb isc h hindoeïsme. Daarnaast poneeer de aureur stel lin ge n di e hij verder ni et
toelic ht. Zo sc hrijfr hij (p. 29) dat het Surinaams hindoeïsme conservatiever
is dan de hindoereligie in Trinidad en Guyana. De lezer zoek t ec hter tevergeefs naar ee n nadere uitwerking va n deze ste llin g. Ondanks deze kritiekpunten geeft de han dzam e studi e van Freek Bakker ee n goed bee ld van de
ontwikkelin g die het hindoeïsme in Suriname heeft doorgemaakt.

Halls

l~al/l soed"
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Roué Hupsel, Blinde muren, Schoor!: Uitgeverij Conserve 2004. 283 p., ISBN 90
5429 1958, prijs € 18,00.
Deze 'rh ri lier over de Surinaamse cocaïn ehand el', zoals dl' ondcrrirellu idt. is
de ee rste V:1n Roué Hupse!. Rou é Hupse l we rd voor:11 bekend a ls radioomroeper, progr:1I11111J mJkcr en journal is r. Larer schreef hij ook enkel e korte
vc rh:11 en, waar V ~1I1 cr éé n werd gepublicee rd in De Ware Tijd. Nu waa gt
Hupsel zich <l:1 n ee n rhrill er, die hij heefr opgedragen aan de in 1983
ve rm oo rd e politi erec hercheur HerT11<ln Goodin g. De ac htergro nd \1:111 de
moord is nooit helemaal opgehelderd. Ook andere nmorclcn di e in Surin:1m e
werd en ge pleegd, bleven onopgehelderd. De jo urnalist in Hupse l wil graag
larcn zien W:13 r0I11 , l11;lar hij durfd e het blijkbaar l1i t:r ;1;1 11 om ee n aanklacht
in te di enen of in kranrenartikel en uiteen re zerten hoc het precies ;1 llcmJ al

zit. Een thriller geeft immers een zekere vrijheid. Uiteindelijk is het ,llcm"l
ficti e, dus misschien ni et helemaal waar. Ficrie heefr immers ni et de bedoeling
altijd de w<l arheid weer re geven.
Daar mee is echrer ook direct het probleem va n dit boe k aangeduid . Een thriller
moet van de ee rSte tot de Iaarste bladzi jde een hloedstollend ve rha al bieden,
zo erg dat je het bock nJ. uweli jks kum nee rl eggen 0 111 iets ande rs re ga<1 n doen.
Her moer gezegd, Hupscl is cr zeke r in geslaagd om ee n hij vb ge n heel spanne lld hoe k re sc hrijven, maa r her bevar ook enk ele passages di e voo ral info rmatie geve n O V('T de relmie van de drugswereld mer de rege ring, de politieke
partij en en dc fin:1llciële wereld in Suriname. Hoe wel de n:1m en ve rand erd
zijn , wi l her boek laren zie n hoe de vork in de sreel zar toen Jllles \XIijd enbosch president was. En zo is het waarsc hijnlijk ni er ZOl11a;1r dar deze thriller
ve rsc hee n a:111 de vooravo nd van de algemene verki ezingen van 2.005 , ve rki ezingen waarin Jules Wijdenbosch opnieuw ee n poging wil doen 0 111 de mac ht
te verove ren.
Her ve rh ;1a l begi nt mer de omvoerin g va n I-bnneke. Op na nraden va n ee n
Surin:1<1 mse vri end in van haar partn er John was her haar gel ukt om sal1l en
mer Jo hn , die helemaa l gee n zin had, naar Suriname gegaa n. In Suriname
wordt :11 snel duidel ijk waa rom John geen zin had. Hij wo rd r vermoo rd en
Hal1l1ckc ol1t\'oe rd. Haar broe r Peter hoort van de on tvoering en besluit haa r
te zoe ken. Daa rom gaat hij naar Suriname. Daarn:l onrspinr zich een ve rh:l:ll
v~ n drugs, drugsmokkelaars, klopjachten, geë nsceneerde ~ a nriidin gen , kortom
va ll alles dar in een echte rhriller thllishoorr.
De vcrh a:l ll ij n is ec hrer nÎ er ove ral even soepel. Soms wordr iemand geïnrrodu ceerd zonder dat meteen dllidelijk is war de relatÎe is mer de res t van het
verh:131. Da:lfllaasr kOlllt her in het laatste deel va n her boc k voo r dar opeens
iem;lnd terugkee rt di e ;.\1 heel bng niet meer in beeld was geweest, zodat je
moet terugbl:lderc n 0111 na re gaan wi e het oo k al wee r W;l S. Een and er manco
is dar her optreden va n Peter di e zich ontwikkelr ror eell soo rt al1l<Heur-assisrem van pol iti el11 nl1 Martin Bos man, buitenge woon koelbloedig en doo rtrapt
is. Dar is nauweli jks te ve rwa chten van iemand di e zich voor zi jn ve rtrek naa r
Rll t ll nsie s

P"ramaribo nog nimmer mer het opspo ren van drugs en het ontmaskeren van
drugssmokkelaars heeft bezig gehouden. In slechts enkele dagen o ntw ikkelt
hij zich van een vo lkomen omverende broer van ee n ontvoerde zus tot een
handige en scherpe, alles doorziende speurder. H ij is ren waar natuurta lent.
Toch is het gee n slec ht boek. Het boek verdient her zeker om gelezen re
worden en wie het doet, gaat zonder twijfel beter begrijpen hoc de staar in

de periode Wijdenbosch geb ruikt werd door de drugsmaffia. Toch blijf je
ni euwsgie rig naar de echte namen. Wie goed thui s is in de wereld
n ~lIn c

VJ/l

Suri -

kan veel zelf invullen, maar op een bepaald moment stuit je op de blinde

muren van de hctie. ' Bli nde muren' wil immers een thriller zijn en geen publi catie va n een onderzoeksjournalist.

Preek L. Bakker

Gerhardt Mulder, Surinaamse wijsheden, met illustraties van Bert Wilte,
Hoevelaken: Uitgeverij Verba 2003. 144 p., ISBN 90 5513 505 4, prijs € 5,80.
Dit kleine boekje in de se ri e Wi;sheden van uitge ve rij Verba (Taa wijsheden,
Boerenwijsheden, Twentse wijsheden, Haagse wijsheden et cetera) bestaat uit
een verzameling odo met een vertal ing en ach[cr in een nadere uitleg. Het heeft
ee n hel e ko rte inleiding van nauwelijks [wee bladzijden, \\'aarin het een en
ande r wo rdt verteld over de traditie van de spreekwoorden. De verklaring

van de odo (p. 135-144 ) is bruikbaar. Het boekje is de zoveelste verzameling, naa st die van H. Focke, de beide Herskovitsen, J. Scho uten-Elsen hou t,
G. Hoen, J. Neijhorst, en H . Stephen . Mulder noemt zijn bronnen ni et, maar
vermeldt alleen dat hij steun heeft gehad va n de Vereniging Ons Suriname in
Am sterdam. H et boekje bevat nauwelijks nieuw materi aal. Her zier er keurig
uit, zeker ook door de mooie rake illustraties di e meestal betrekking hebben
op de onderwerpen va n een odo.
De structuur is als volgt: ee rst wordt de tek st va n een odo gegeven in het
Srana nrongo, daarna volgt een letterlijke verta lin g in her Nederlands en dan,
a ls de Nederlandse verra ling ni et duidelijk is, een nadere ver klaring ac hterin,
per bladzijde. Helaas is Mulder nier a ltijd consequent in de vertalingen en in
her gebr uik van het Srananrongo. Soms wordt een letterlijke vertaling gegeven
die naar mijn idee niet helemaal correct is. Een voo rbeeld: Film (amiri (um
yorka is vertaa ld a ls: veel familie, veel wensen, mJar later achteri n verk laard
met: zoveel hoofd en zoveel zinnen. In consequent is verder dar soms in plaars
van een letterlijke verta lin g in het Nede rland s, een Nederlands spreekwoord
met dezelfde betekenis wordt gegeven of een hele vrije vertaling, zoa ls bij: Yu
e dyompo (ll babulI grol1 na ktuata: je springt van de hak op de tak (p. 30);
of a m otO betre slleki beti )lil, libisma 110 tesi yu: beter door eell slang gebeten
dan door de wreedheid van de mens (p. 64 ); of gwasiman I/yafl a/ala: nood
breekr wet (p. 98); of tTII trn lobi abi bigi grani: ware liefde roest nier (p. 133 ).
J
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Nu is de sr:lIlda:lrdise rin g van dl::' bereken is Vj n de odo niet dogl1la risdl vaStgelegd c: n htr heefr ook iets interessa nts dat odo in dive rse herekenisst'1l
ge bruikr en uirgelegd wo rd en. Dar we rd du idelijk op he r lnsriru ut voor de
Opleiding va n Leraren (bij het vak pe&lgogick). V:md:ta r dat Je gevariee rd heid nier erg is, maar iers meer nccur:;Hesse was op zi jn plaats gewees t. Verder
is spelling \':1 11 her Srananton go nie r alti jd co rrec r. Zo Sfa a l in het spree kwoo rd bjgi 'aki kan!) meki )'11 fadong (p. 67) inee ns wel ee n ug gespeld.
Surin aa mse wilsheden betekent in deze pu blic Hic alleen Creoo lse wij shedl'n .

Andere groepen hebben echter oo k hun wij sheden en die zouden heel goed
in een dergel ijk boekje ge~');\st hehben. Bovendien denk ik d,lr mellsen l11er een
Surina:ltllSe :lChrcrgrond in Nederland weer andere odo zijn g;lan ge hruiken,
omdar zij in ee n nieuwe leefwereld terec ht gekumen zij n. Da':lI'naast zijn de
ra ad sels, lai lori, evenee ns wi jsheden, die op hun heurt oo k onderd eel zijn
va n dl' wij sheid va n het vo lk JlJ as r die van de odo. Hoc dan ook, dit boekj e
is een ITlooi (' ~ deJ urj c om I11t'nse n te introdu ce ren in be p;l ~ l dc facetten VJ n dc
Surinaa mse wijs heid.

JOOf' Vernooi;

Annel de Noré, Het kind met de grijze ogen, Haarlem: In de Knips cheer 2004.
220 p., ISBN 90 6265 563 7, prijs € 15,00.

Annel dc Noré, het pse udoni em va n Netty Simons, debuteerde in 2000 met
De bruine ::.ec:meermill. Een opvallend debuut. Met het manusc ripr wi sr zij
ee n prÎjs te wi11nen, uitgesc hreven door de Nederl andse :lmb:1ssadc in Venezuela. De jury ond er voo rzittersc hap van Frank MarriJlLlS ArÎon \\1 ;15 unaniem
in haa r loftuitinge n. Michiel va n Kempen, aureur va n Een geschiedel1is /lal l
de Suril1aamse literatuur noemde h a~u (en Annette de Vries, schrijfster va n het
vee lbelove nd e deb uut ScfJel/ rlm ik ) ooi r in ee n inrervicw voo r het inm iddels

niet meer bes taa nde MII/tillcd I lVcekkrallf 5l1ri ll<lllle cen belofte voor de
roekolllsr VJil de Sur inaJlllse litermuur. \'<'elnu, van Anncl de No n? is inmiddels her tweede hoek ve rsc henen: de ve rhalenbundel J-/el kind meI de grijze
ogen. Vce bl geldt, na eell opvJ llcnd debuut, een tweede publ ica rie "Is een soorr
b kmoes proe f. Een proef die de auteur in dir geva l voor mijn gevoel, glansrijk
wee r re doo rst:la l1 . Annel de Norê laa r zien wie zii is: een sc hr ijfster die dc
moeite v;\ n het lezen mee r dan waa rd is, en ni er alleen voor Surin:1:t fll se leze rs.
De ver h:l len kenmerk en zich ove rdu idelijk doo r ee n S lir i na ~lInse contex t di e
n:lar vo ren ko mt in de locati e, in hie r en daa r her Surinaamse Nt'derbnds
(maa r veclmilldel' dan in De bruine zeemeermin ) el1 in dc uitwerking van het
rh el11a, ma ar ze zijn l11eer dan dar. De ve rh :l len bev;ut cll ee n th emati ek di e
verd er rei kt dan di t' Surin aamse conrex t. Omge kee rd lijkr hef :tlsof de auteur
e1e menren uir ht't Europese erfgoed van volksverhalen ee n Surina;:tl11se inkleuri ng proheerr re geve n. Ot? bru ine z.eemeermin is daar naruurl ijk ee n mo oi
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voo rbeeld van, maa r ook het verh aal De fluit in onderh,1Vige hundel, waarin
e1cmente n uit de Ran envanger van Hameien zij n waar te nemen.
Haa r ve rh alen zo u je ook kunnen besc houwen als litera ire ui twerking (met
de nodige 'meerwaarde') va n hetgeen de schrijfster in ee n kort intermezzo op
29 november 2003 naar voren brach t op het colloquium Surin amistiek gewijd
aa n Li te raru ur & Maa tschappi j: 'Ze I Annel de Noré I voerde mi j [ Netty
Si mons[mee naar ee n ge bied waa r ik mi jn mededogen, mijn angst om te
kwetse n, mij n lafheid om te uiten waa r het hart vo l va n is, mijn opportunisme
ve rga t. In de zoe ktocht naar de wa arh eid, n a~H ee rlijkh eid, naa r rechtvaa rdi gheid kwam ik bij verrassing ook mezelf sporadisch tege n. rn lachspiegels,
in spookhui ze n, in labyrinten, in sprookjes.'1 Tenslotte, in aansluiting op het
bovenstaa nde, laa t de bund el in literair opzicht ee n grote verscheidenheid
zien: rea listisch, anekdotisch aa ndoend, ma ar voora l psyc ho logisch, verhalen
di e elementen va n een parabel of een mythe heb ben, en tenslotte een ve rha al
111er magisch-rralistische kenmerken.
Het openingsverhaal Made in Heaven laat een vrouw zien die een buitensporige bewondering voo r haar man heeft. Zij komt er echter achter dat ze hem
abso luut niet kent en dat hun relatie niet vol maa kt is. Het verhaal speelt zich
af in wa t je de buitenwijken va n Paramaribo zo u kunnen noemen. Een zwa ngere, Brazi liaa nse, aan wie ze een fi ft geeft /laJr het ziekenhuis. blijkt uitgerekend van haar (en ik heb het over de hoofdpersoon va n het ve rh aa l) man
in verwac hti ng te zijn. De hoofdpersoo n raak r tOtaa l gedesillusioneerd en
'gedeso ri ëntee rd' met alle gevolge n va n di en.
De bundcl la<H mee r va n dit soort 'rea listisc he' ver halen zien, met ee n psychologische waa rh eid die er veelal niet om liegt. Mensen kennen elkaar niet echt,
is cr sprake va n her kwade in de mens of wordt bet gedrag veelal afgedwongen
doo r een vorm va n opportunisme, zoals in het verh aa l De vloek. In de intermenselijk e relaties gaat heel wat leed schu il. Wij mensen zijn veelal niet bij
mac hte dat tegen te gaa n. Het komt op een schri jnende manier naar voren in
her verh aa l d.n reeds ee rd er in De Ware Ti;d verschee n, De deur. Een kind
dar zich niet kan uiten en voor wiens neus deuren worden dichtgegooid, houdt
o p zi jn hemt de deur gesloten voor ande ren, die zogenaa md her beste met
hem voorhebben. Volwassenen die denken aldus re ha ndeJen, hebben kenneli jk geen idee va n de schade die zi j kunnen aan richten, zo li jkt de boodschap
te zijn .
In N RC Handelsb lad versc hee n vo ri g jaa r ee n serie artikelen over de 0 zo
belaste relmie tusse n SurÎname en Nederlan d. Het moest maar eens afgelopen
zijn met een bevoogdende opstelling va n de kant va n Den Haag, en Paramaribo moest nu eindelijk eens opho ud en l11et het zi ngen va n her refrein van het
li ed van her ko lonia le schuld gevoel va n Nederland , Wat zo u moeten Suriname doen? Het zo u meer de blik moeten ri chren op haa r natuurlijke omge-

1 Annel de Norê, 'Wat bezielt me?', Oso 23 {20Q4) nl. 1, P 147.
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ving en mee moeren gaan in de omwikkelingen rond de modern e tech nologie.
Dir alles vind je op de ee n of andere manier terug in Stel/a Ursina, waari n
Steil;, Ursi na ee n metafoor is va n het onafhankelijk geworden Suriname. Een
ikfiguur (je hem aa nva nkelijk geneigd deze als de dochter te besc houwen,
alhoewel je ,1;111 het ei nd e wat mogelijke <lallwÎjzingen krijgr voor een 7.00n)
is aan het woord; deze probeert te achrerhalen wie toch zijtl of haar vader is.
Achtereenvolgens voert de ikfiguur daarover gesprekken met WiUiam Engclhart, Aart de Zeeuwen de dominee in wie we res pecti evelijk de Engelsen, de
Zeeuwen en de Nederland ers kunnen herkennen. Zij hebben n!!en cen olluirwisb:uc rol in het leven van Stelta Ursina gespeeld. De vader blijft echter onbekend. Ondertussen hebben we van de ikfigu\.1f ook het leve nsverhaal van de
moeder mogen vernemen. Deze is, zo wordr aangegeven, al s gevolg van de
verschrikkingen die haar zijn overkorr'lcn verworden ror 'een warrige homp
onbenulligheid'. Eve n later lezen we dat ze 'vooral psychisch ac hrer uir is
gegaan. Lichamelijk is er niet 20 veel met haar aan de hand .'
Na de zoektoc hr naar de roo ts keert de dochrer/zoon wccr teru g naar de
moeder regen wie het ,'olgende gezegd worde ' Laten we vasthouden war goed
voelr en losla ren war pijn doer. 1... 1 De dominee noc h ik kan de waa rheid of
hct verleden verande ren. Altijd za l zijn nageslacht met jouw kroost ve rbonden
blijven. Daar heefr hij persoonlijk aan meegewerkt.' Aan het ei nde va n het
verhaal wordt ~la n de moeder renslorre het vo lgende voorge houde n: ' En jij
en ik gaan in het heden leven. Wie gaan reizen, de wereld verkennen.'
Anncl de No ré houdr door middel van de liter.:ltuur de lezer in Nederland en
urin ame ee n spiegel voor. Dat daarbij de iknguur dir alles verwoordt, ma g
de leze r hoopvo l Stemmen. Middels de literatuur geefr Anncl (Ie Noré aa n
ve rrrouwen te hebben in de nieuw e gener.:ltie, en daarmee impliciet ook in
het land zel f. Deze ge nerati e zal, in de visie van de schrijfster, her stokje (op
betere wijze wellicht) moeten overn emen van hen die Suriname hebben laren
verworde n tor war het is.
Het ritelverhaal ve rwi jst overduidelijk naar Larijlls-A merika als zoda ni g en

in her bijzonder naa r de Inheemse myrhologie. Her speclt zich af op her
momenr da t de blanken het continent binnendringen en de oo rspronkelijke
bewoners ove rmeesteren en zich tegelijkertijd gaan mcngen mer de Inheemsen.
Een Inhee mse vro uw raakt zwa nge r van een ·overh eerser'. Zo' n da ad roe pr
om wra ak, maar tegel ijkertijd ontstaa[ een nieuw volk zo geeft de sc hrijfsrer
aan. Er lijkr in de (S urina amse) lireratuur sp rake re zij n va n een herni euwd e
aa ndac ht VOor de inheemse bcvolkingsgroe p en dan nier va n binnen uit. Ik
wijs in dit ve rband op de zo juist verschenen rom an van Cla rk Accord, TI/ssen
Apoera el1 Orea/a. Deze twee verhalen doorbreken mijns in ziens, zij het op
voorzichrige wijze, de so mbere teneur van de andere ve rhalen.
Het wordr rijd vOor ee n kritische (wat heer 'kririsc h'?) noot ove r de tekst op
de achrerfl ap die afkomstig is van de uirgeve rii . Deze kenmerkt zic h door ee n
vorm V:1n taalgebruik dar lekker bekt, ma.:lr zonder conrex t nier zoveel zegr
('intense drang') d.:lll wel blijk geeft va n onwerendheid omtrenr het karakter
RBunsi u

von de verhalen. Ik haa l als voorbeeld aan: ISteila Ursinal' 1... 1her alledoagse
dar gaandeweg een fictieve werkefijkheid wordr.' Een verh:lal dat kenmerken
heeft van een allegorie, zal roeh op zijn min st voor een lezer vormen van
her kcnb:larheid , dus vormen ontleend aan de realiteit, gaan vertonen. Her zal
dus eerder reëler dan hcrievet worden . De situering van het titelverhaal, aldus
diezelfde achterflap, 'in een koloniaal verleden', zet de lezer op een verkeerd
spoor.

De zwarte wolk laat inderdaad de nodige zwa rte wolken zien boven Suriname. Een groep onderofficieren trekt de jungle in 0111 het land te zuiveren en
her bestuur over te nemen. Met de eenheid en de wivere bedoelingen van de
groep is het ec hter gauw gedaan. Wantrouwen, machtswellust en hebzucht
gaan de bovcnroon voeren. De revolutie eet zijn eigen kinderen op. Een over~
duid elijke verwijzing naar de zwarte bladzijden uit de geschiedenis van S lIri ~
name, maar daarin Îs her land nier uniek. Het verhaal heeft wat weg van een
sleurelverhaal waarin we bestaande personen kunnen herkennen. De ikfiguur
tracht op het einde van het verhaal, te ontkomen, maar hij geraakt op pjjn ~
lijke wijze rot een eenheid met de bomen in het oerwoud. ' Vingers breken af.
Krakend scheuren mijn lendenen uiteen. Mijn binnenste st::lat in brand. Ik
schreeuw het uit. Schreeuw, Schreeuw, Schreeuw.' Het verroont, aldus, trekjes
van het magisc h ~realisme, hetgeen in de Surinaamsc literatuur sporadisch voor~
kOIIlt, zoals te lezen vaIr in Eell geschiedenis vall de Surinaamse literatuur.
Samenvattend , het zijn indrukwekkende verhalen die de lezer aan het denken
zetten over intermenselijke relaties, ovcr hi storische en actuele politieke en
maatsc happelijke zaken. Naast een vorm van pessimisme is er ook optimisme.
(Wat dat betreft zou de foto op de achte rflap wel wat minder somberheiV
mogen uitstralen !). Maar, en daar gaat het om, literatuur op zijn best!
Joost Mhmaard

Carry ·Ann Tjong·Ayong, Maoiakriki. Het lied van de rivier, Schoorl: Uitgeverij
Conserve 2004. 113 p., ISBN 905429194 X, prijs € 16,00.
De foto op de omslag van het boek ziet er uitnodigend uir: ren korjaal op een
rivier in her binnenland van Suriname, de titel Ma siakriki Hel lied van de
rivier weergegeven in de kleuren van de vlag van Suriname. De roevoeging:
een poërisch reisverhaal over het Surinaamse binnenland, 111et foto's, maakt
je nieuwsgierig, uiteraard naar de inhoud maar ook naar de vorm. De nadrukkelijke aanpri jzing van die vorm wijst er kennelijk op dat het gaat om een
ni et all ed:'lags reisversbg. De tekst op de ac hterkant van het boekje, over de
auteur Carry-Ann Tjong-Ayong (van Surinaamse oorsprong) en haar bepaald
nier gemakkelijke tocht naar het gebied van de Saramaka, doet echter de
wenkbrauwen fronsen. Stilistische onvolkomenheden, een cJi ché, zonder
nad ere toelichting: 'Ze werd ec hrer warm ontvangen door de plaatselijke
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bevolking die htl11 erkenrelijkheid demonstree rd e (... ) HaJr Jvo nruren en erVJ rin ge n bij de MJrrons en de jeugdh erinneri ngen di e dir verblijf bij hJ ~lf
oproepen worden op poëtische wijze weergegeven in dit bock.' De toevoeging 'poëtisc h' wordt ~ Idu s op circubire wijze omschreven. De biogrJhe steekt
uit voerig - in een kleiner Ictrertypc, zodJt het nog op dc oms!;tg pJst - de
loftro mpet o"er CJrr y-A nll Tjong-Ayo ng (wel ebgtlJnduidin g., maar geen
geboortcjaJr): ' De sc hrijfster S[Jat bekend als activisre (.. ,) Doo r ee n hersenbloedin g is zij nu minder maatsc happelijk act ief, maa r hanr crc:ut vi teit is
roegenomell . Zij speelt theater, houdt voordrachten en zet projec ten op in
ontwikkelingslanden. '
Het roept bij Illij als leze r een gevoel van twees lach tigheid op: uirnodigend!
nieuwsgierig maar ook wat 'irritatie' over de mare v:ln Janda cht voor de
auteur en slordi ghedentfouten , die hebas ouk in het hoek zelf voorkomen.
D:lt tweesl<1chrige Js pecr is kenmerkend voor het boek, waarVJn, n;wr mijn
idee, veelmeer re 'maken' ZOll zijn geweest. Een ge miste bns derhJlve.
Het bock bCVJt ee n reisvcrsbg in dri e hoofdstukk en van een rocht Ilaar en
het verbli jf in, ëé n va n de dorpen van de SJramaka, MasiJkriki aan dc bovenloop va n de Surinamerivier. Het precieze doel va n de reis - di e op de een of
andere mani er bcrrekking heeft op een projecr om aldJJr een nèche op te
zetten - komt niet ec hr goed uit de verf. Her wordt zo nu en dJ Il rerloops
genoe md. Dar is jJl11 l11er. [vleer infonT\arie over ee n ongetwijfeld zinnig project
zo u op vor men va n symparhie va n de lezer kunnen rekenen. \Xlel veroorlooft
de auteur zich, Out of the Mlle, af te geven op de wciger:lchrige houding, dan
wel de houding va n 'niets van zich laren horen' van bekende fondsen als her
Lilîane Fonds ell Unicef. Alhoe\VeI het bewijs ontbreekt, maak je je misschi en
als lezer e!:J ;tr, intuïtief, tegen beter weten in, ecn voorstelling van. Vervolgens
concludeert de auteur gemak shalve en zonder vorm van gêne: 'Ik ben teleurgesreld in dergelijke rijke orgJnisaties die de donaties di e ze krijgen voor zich
zelf sc hijnen re ge bruiken.'
RJadsclachrig is de tirel va n het derde hoofdstuk: Anneke. Her gJat 0111 t~ell

Nederlandse vriendin die op bezoek komt. In het gedicht over de d"g n3 haor
aankomsr wordt het volgende gezegd ( de lezer heeft nog niet echt kt'llnis met
hour kunn cn I11Jkcn ): 'A nneke loopt naar het water I Bbnk russe n zwarte
vrouwe n I Een met hen eve n later I Doet ze de was vol vertrouwen 1... 1 Alsof
ze nooit va n ve rre kW:lIl1.' Ze specIe verder in het boek niet of nauwelijk s een
rolj V,HlWaJr dJIl die titel ? En de aandach t in het gedic ht? Eén duik in de
rivi er, en je bent ingeb urge rd bij de Saramaka? Het beeld v;:t n die Anneke
roept bij mij nlthJns, op zijn minst, vragen op.
Het onderwerp va n het boek is, los van het b ove n s ta ~\11de , de moeite meer
dan wJard. Ma;"!r: Op welke lezer richt de :.lllfeur zic h? Op ee n ' kcllner' van
5W ;!; Sranan ? D:lIl zou je de nodige za ken toch :11 <lIs bekend \"1""IOgen veronderstellen, en indachrig dit pers pectief zo u de autcur zich roeh zeker moeren
behoeden voor uitglijders als de volgende: 'De gesc hiede nis van de lTl3ftons
is altijd ora;\1 doorgegeven en nergens opgesch reven.' Je hoeft alleen Il1JJf te
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denken aan boeken als die va n \XlÎm Hoogbergen en her foto boek van de
Samsons: Tree of forgetfJllness om her ongelijk van deze noga l apodictisch
aandoende uitspraak bevestigd te zien. Of bedoel r de auteur iets anders? War
mee r voor de hand liggend: Richr het boek zich dan op de willekeurige buitenstaander, die ee n mogelijke trip naar het binnenland va n SurÎname overweegt?
Nodigt het da artoe uir? 1a, en nee. Het boek biedt hoe dan ook een kijkje in
de keuk en van de bewoners va n het binnenland, ook al is dar beperkt tot de
Saramaka en het is hier en d.:z<lf zeer informatief. Ik denk aan de Inleiding,
maar tegelijkertijd is het mij ee n raadsel waarom dat dan in hetzelfde lettertype moet worden wee rgegeven als de fla sh bncks en gedichten in het verhaal
zelf. En waJrom moer dat zo verbrokkeld, om niet te zeggen rommelig, alsof
de alinea als ee nheid van vo rm en jnhoud ni et meer zou functioneren:
Onnodig moraliserende dan wel onbeholpen geformuleerde uitspraken
springen in het oog: 'Men moet echrer nooit twee begrippen verwarren, di e
nogal gecompliceerd zijn [ ... 1 Of: 'Eel1l11eisje wordt als vo lwasse n vrouw
gaol1-kwei tm IOn beschouwd russen zestj cll en rwintig jaar. Ze heeft dan ook
borsten en krijgt haar eerste pangi.' Jc hoeft warempel niet ee ns naa r hel
binnenland te gaa n om in te zÎen dar een vorm van nuancering I correctie op
zijn plaats zo u zijn, zowel naar vorm als inhoud. Een verwijzi ng naar de noten
met betrekking tot gaa ll-kwei uman ontbreekt bijvoorbee ld. In de note n
worden overigens - ook voo r buitenstaanders - relatief bekende za ken als
pOl1gi, en sibibltsi meermalen op dezelfde wijze verklaard .
Het boek za l de lezer weten aan te spreken bij onderwe rpen als de dood, de
mcdicinale behandeling van een natllurgenccswijzcr, en aids in het binnenland. Aan Kakaw, de Saramakaanse die haar bchulpzaam is, besteedt her boek
vcel aandacht. War dc lezer bij blijft, is dat ook Kakaw uiteindelijk het binnenland hceft ve rl aten en haar man gevolgd is naa r Frans Guya na. Het nodigl
dc leze r uit mee te denken en vra ge n re stellen over de toekomsr va n her
binnenland en zijn bewoners. Zo vond ik het jammer nier meer re lezen over
de behandelingen va n de dresimal1 met betrekkjng tor de hoofdpersoon (de
schrijfster). Hoe is het haar vergaan na de ee rstc beha ndeling? Dir soorr van
passages spreekr aa n omdat daarÎn vooral die .1nder, en zijn geneeswijze, naar
voren komen, en niet de ikfiguur. Het komt her boek ten goede.
De persoon van de schrijfster komt voo ral naar voren in de herinneringen
a:1n haar jeugd en ook in de gedichten die het proza afwisselen. Daarbij treden
herhalingen op, zijn de gedichten nogal eens langdradig en uitleggerig, om
niet re zeggen vaag. Ze doen iers te veel aa n poëzie vOOr tussen de schuifdeuren denk en. Zie bijvoorbeeld Thuis (p. SZ), De ollde dresilllall (p. 56) of
UiItIaart (p. 44 ) dat stoplappen en fouten bevaL Ik citee r uir het eerste gedicht:
Dit is mijn land I Hier hoor ik rhuis / Hier ben ik reeds geweest I Toen ee uwen
grleden mijn ouders door de bossen vluchrten I Toe n zij ge noeg van al dar
zuchten I de vrijheid zochten / Toen al mijn broers en zusters I De verkn oc hte
aa rd e ku sten I Om daar voor eeuwig te gaa n rusten ( ... ) Nee, van gedichten
moet dir boek her niet heb hen . Maar, laren we wel wezen, ee n afw isseling
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tussen proz~ en poëzie is niet gemakkelijk: gedicht en proz~tekst moeten elkaar
niet het gras voor de voeten weg maaien en tegelijkerrijd in een dynamische
rebtie rot elk~13r sta~ln. Zo'n combinatie komt vooral {Ot zijn rec ht bij dramati sche, co nfli ctu euze onderwerpen. Het binllenbncl van Suriname zo u zich
daarroe overigens goed lenen. Een geslaagd - en indrukwekkend - voorbeeld
vind ik zelf bijvoorbeeld Ik heb geel1l1aam ( ' 980) vall Dagmar Hibrovd en
Miep Diekmann over een verblijf in het co ncentratiekamp Theresienstadt ten
rijd e van de Tweede Wereldoorlog. Evenee ns voorzien van illustraties, zij het
geteke nd.
Dit alles brengt me tor een a:1ntal overwegingen: Wat is de rol van de uitgeverij gewees t, mrr al haa r expertise omtrent Suriname? Hebben auteur en
uitgeverij afdoende na gedac ht over het beg rip 'poëtisch reisverh a:ll'? Is de
allteur vervo lge ns op kritisc he wijze begeleid door een redacteur ? Was de
aureur bereid tot enige vorm van begeleiding n~ inlevering va n een manu sc ript dar - afgaande op wat ik lees - nog all es weg heeft V;ln een co ncepr
W;lar W;lt van te 'maken' va Ir?

Joost Mimward

Ellen Ombre, Negerjood in moederl and. Amsterdam - Antwerpen :

De Arbeiderspers 2004. 192 p., ISBN 90 295 3674 8, priis € 17,50.
' In de winter van het jaae 2.000 verliet Hannah Dank erlui hJar hui s in de
binnenstad van Amsterdam.' Zo begint Negeriood ;'1 moederland, het romandebuut van Ellen Ombre. De toon VJll her verhaal is hierm ee gezer. Hannah
Dankerlui , de hoofdpersoo n va n dit bock, trekt mer ha:.1r koffers en rasse n
op een bagagewagen uit het monumentale pand aa n de chique Amsrerdamse
gra chten gordel, wanr zij dertig jaar gewoond heeft met haJr man Chaim.
Haar huwelijk is gestrand en zij is op weg naar ee n Surinaamse vriendin in
Amsterdam Z.O., de SijJmer of wel BlakJ Foto, \,vaar zij tijd elijk onderdak
hoo pt re vinden.
AJs puber verhui st Hann ah, met ha ar f::tmilie naar Nederland. Haar vader is
ee n zwarre Surinamer en haar moeder, Emnu Henco (:::: omvorming van
Co hen) stamt af van zogenoemde Negerjoden. Zij heeft ee n vooro ud ergeschiedenis op Joden Sava nne in Suriname, ee n nede rzettin g van de voor de
inquisiti~ gevluchte sefa rd en.
Nege rjoden zijn nakomelinge n uit relaties tussen Joodse pIJmers en slav innen.
Soms waren her terloopse l1leester~s l a Jfrclari es, maar het konden ook langdurige bllitenechtelijke verhoudinge n zijn. De algemene regel in de kolonie. 'hoe
lichrer va n kleur hoe grorer het aanzie n' was ook op deze groe p van toepassing. Hoewel Nege rj oden zich vereenzelvigden mer de hec hre Joodse ge meensc hap, werden zij niet helemaa l geaccepteerd. Uiteindelijk richtten zij een eigen
geloofsgemeenschap ell ge hedshuis op in Paramaribo aan het Sivaplein.
Recensies

Als scho lierc in Nederl and wordt Ha nnah zich bcwu st va n haar Joodse identiteit. Een bijbaa ntje, als s;abbesgo; (= nict-Jood, die ta ken verricht voor Joden
op de sabbat) in een ortho dox Joods verzorgingstehui s, brengt haa r in conta ct
met de Joodse wereld. Later als zij een re is naa r Surin ame maa kt, bezoekt zij
ook Jod en Sava nne, wat nu een lieu de mémoires is voor het Joodse dee l van
de Surin aa mse sam enl evin g. To t grote vre ugd e van haa r moeder tr o uwt
H ann ah in Am sterdam met de antro po loog Chai m, een 'vrijzinnjge' J ood .
O p die bewlIste winterd ag in het jaar 2000, als zij op weg gaa t naa r de Bijlmer,
trekt haa r leven in Surin ame en in Ned erl and a ls fl as h bac ks in fl arden aa n
ha a r voorbij . De hoofdp ersoon pend elt en zwe rft ru sse n culturen
lJoodslNegcr ) en plekk en i5urinamelNederl and ). Z ij meent keuzes te moeten
maken. Ma ar welk e? Elk e keuze voelt haast a ls een amputati e, als verraad
aa n zichzelf. De eeuwige twijfel; 'een stree p ond er het ve rl eden', ma a r waa r
zou die streep moeten lo pen? ' Een streep door jeze lf?' vraagt Ombre. De moe iza me relatie I11e t haa r moeder, het gemi s va n ha ar vader, haa r mislukte hu welijk en haa r eigen psychoa nal yse passe ren de rev ue.
H ann ah is in de ban va n haa r fa miliegeschi edeni s di e zij pas na de dood van
ha ar vader voll edi g te weten komt. ' H et is zinl oos je vast te klampen aa n je
herkom st, ' hi eld H ann ahs va der haa r steeds voo r, maa r zij voelt zich o pgezadeld met haa r familieverleden en kan niet ontsnappen aa n o f zich bevr ijden
van dit erfgoed.
Ombre pl aa tst de lo tgevallen van de hoofdp ersoo n tege n een ove rvloed van
goed gedocum entee rde hi storische feiten, waard oor de dtaa d van het verh aal
soms verloren dreigt te gaa n. Neger;ood in moederland is gee n hi stori sc he
roma n, maar het leven van de personages is o nlosmakelijk verbo nden met de
gesc hi edeni s va n de kol o nie, de Joden en de slavernij , waa raa n zij zich ni er
kunn en onttrekken.
Ell en Ombre's sti jl - held er en di rect - lee nt zich uit stekend voor ko rte
ve rha len, maa r blijkt oo k effectief in de r oman. De th ema's, perso nages en
situaties di e zij besc hrijft zijn duid elijk her kenbaa r uit haa r vo rige boe ken,
maar in de roman zijn ze ve rd er uitgewerkt. De ra ke besch rijvingen en obse rvati es zijn a ls d oorkijkjes in het leven van alledag. Het leven in Suriname in
oorlogstijd , jonge mensen in het Am sterdam va n de zestige r jaren, het bez oek
van haar ' ou ma ' aan Amsterd am Z.O . zijn juweeltjes, boeiend en uitstekend
getypeerd . Kortom de kleine, doch complexe wereld van hen, die in en tu ssen
versc hill ende culturen en land en leven wordt door Ellen Ombre uitstekend
neergezet. Neger;ood in nlOederland is een aanrader.
Tot slot geeft de auteur nog een lijst van geraadpleegde lireratuur en ee n woordenlijst SrananlNederl ands. Van haar hand ve rsc henen eerd er drie verhalenbundels: Maalstroom (1992), Vrouwvreemd (199 4 ), Valse verlangens { 2 000 ,)
en een reisverslag Wie goed bedoelt (J996)

Dorine van Hillte- Rustwi;k
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Cllarlone I.E.A. van 't Klooster, Jan C. Lindeman & Marion Jansen-Jaeobs, Index
01 vern aeular plant names 01 Suriname, Blumea (Journalof Plant Taxonomy and
Plant Geographyl. Supplement 15, 2003. 322 p., ISBN 90 7136552, prijs € 50.00.

Dcz(' puhliL:3rie heeft zijn oorsprong in wat nu 'Narioll;1 al Herharium Nederland vestiging Utrecht' heet en dankr zijn verschijning in eerste inST:1nrie aan
de tweede aurcur. Het was dr. J.c. Lindcman die, al bij zijn caste kennismaking mer Suri name, bijzondere bebngstelling opV~Hrc voo r de volksll:lIllCIl
van de pl::lnren daar. Dat W:lS in 1948, roen hi j dceln:llll aan ee n ex peditie
door ee n nog ni er wcrcnsch3ppelijk onderzocht deel v;,n het kustgebied. Hij
".li jdt ;1;1n dit aspect V;lll her onderzoek en dc daarbij ondervonden moeilijk hede n eni ge ook voo r leke n zeer instru ctieve bladzijden in her proefschrifr
van 1953, w:lari n hij dc pbnrengroei val1 dar geb ied beschrijft. Hij ervoer
tijd ens die rocht hetzelfde als iedere andere botanicus die dc Suri na amse
wildernis al berreden had of nog betreden zou: je kunt daar alleen zi nvo l
planten ve rznmelen en ter plaarse nader onderzoek doen, als je wordt bijgestaa n doo r een (of meer) Surina amse ' ken ner(s)'. D~t zij n vanzelfsp reke nd
mensen die zich bedienen van de vo lksnamen.
Bovendien: meer hulpkrachten van versc hillende ern isc he afkomst betekent
ook mee r ve rsc hillend e namen, in Lindell1alls geval in her Sra na n (va n
Hd:,tUlld, Karaïhisdl (va n Tempiku), Arowaks (va n Clemells) en Suri na JmsNederla nd s (va n alledrie). Omstreeks die tijd begon 's Landsbosbe heer
dan ook ten behoeve va n de bosex ploiratie en bosbouw ec ht e 'boomkenners' te sclencrcn en op te leiden en werd deze spcc;alis:ni c ook (o rm eel een
fUllctie.
Lindeman is bij later eige n onderzoek doorgega:1I1 ;1 11c vo lksl1 arn cn di e hem
geleerd werden te nOteren. Verder heeft hij ook alle n:1Jllcn verzameld die al
eerder door anderen gedoc um entee rd waren of hem brer ter orc of onder
ogen kwamen - alles met elkaJr lIÎt 49 bronnen . De aa npak was ec hter niet
sysre mati sch genoeg, mer als gevolg dar zijn hevi ndin gen over ee n k:1artsysteem, notitiehoekjes en losse :1<1nrekening.en verspreid r:1:1k tell . Evenwel, d:1t
materia al is nu geo rdend en gedigi talisee rd door de ec rsrc :1Utcu r, begeleid
door de derde <l ureur die ook de initiatiefneemster was rot dit projecT. Daarbij
heeft eerstgenoemde ook enige ti enta llen vo lksna men betrokk en die zij zelf
in Suriname h;1d opgespoo rd. Het boekje bevat volks name n uit ti en v;\ n de
twintig in Surinam c ges proken talen, re weren (Suri n ~lams)-Ne d erla nd s,
Sra lla nrongo, Saral1lakaails, Marawai, Aubans, Paral1l akaans, Karaïbisch,
Arowaks, Trio en \Xla ya l1 a.
De feitel ijke index bestaat in wezen uit twee lijsten. De eersre geeft de wetensc happelijk e 1l:1l11en van de o nge veer 23 00 opgenorncn soorten, alfabet isc h
gerangSl:hikt n:lJr achtereenvolgens de n:lam V:ln de famili e, ges lac hr (genl/s)
cn soon. Bij iedcfl' soo rt staa n alle gevo nd en vo lk sna men per taal en IT\ ct
vermelding van de bron(nen). ln de tweede lij st zij n alle - d:u zijn ongevee r
7°50 - vo lksn:unen alfabetisch gerangschikt, met ach ter iedere vo lk snaam
Re ce nsies

de wete nschappelijke naam. Gemiddeld worden er dus bij iedere soort drie
volksnamen vermeld.
De vra ag of alle namen van Lind eman ook werke lijk in de Illdex terecht
gekomen zijn, lijkt niet relevant, maar ik stel hcm toch, ell, naar blijkt, met
enig recht. Ongetwijfeld ontbreekt er weinig, maar toch: Een lijst va n woorden
voor mijn eigen onderzoek die ik in 1959 aan Lindemans larchieP onrleende,
bevat negen namen die ik nu in de Index ni et terugvind. Hetzelfde geldt voor
53 volksstammen die ik in de jaren 1963-J966 aanleverde. Er ontbreken zelfs
namen die Lindeman in zijn eigen botanische publicaties gebruikt. Tot zover
een ve rge lijking van het gebode ne met wat verwacht had kunnen worden.
Hierbij zij verder aangetekend, dat, zoals ook in het voorwerk duidelijk wordt
gesteld, het verkregen corpus van vo lk snamen niet door de molen van een
kritische, zowel botanisch als taalkundig verantwoorde beoordeling is gegaan.
Een andere vergelijking kan betrekking hebben op namen die in deze index
lUl voor het ee rst worden gepub liceerd en, als tegenhangers, namen d ie al
gep ubl iceerd waren, maar in Lindemans aantekeningen niet blijken (of lijken )
voor te komen. Wat de eerste groep betreft durf ik te veronde rstellen, ook
zonder te gaan zoeken en tellen, dar het er honderden zijn. Omrrent de tweede
groep heb ik wel enige nauwkeuriger indicaties. In de Wloordenli;st Sranan·
Nederlands-Engels van I 99 5 is een aparte en zeer deugdelijke lijst van Sranan
plantennamen opgenomen; een dergelijke lijst van Surinaams-Nederlandse
namen zit in het Wloordenboek van bet Surinaams-Nederlands uit 1989. Deze
twee samen vermelden ruim 400 volks namen die in de Index voo rkomen.
Kortom, met dir boek beschikken we nog niet over een zo voll edig mogelijk
woordenboek van alle vo lksnamen van pInnten in Surin ame, maar er;s daarvoo r wel cen stevig fundament gelegd.
In het voorwerk wordt uiteraa rd aandacht besreed aan de betekenis die de
hier aangedragen kennis heeft voor de zuivere en de toegepaste wetenschap.
In feite is dat laatste de inspiratiebron geweest voor de eerste auteur. Gewezen
wordt niet alleen op de toepassingen in bosexploitatie en bosbouw, maar ook
op de noodzaak vooral met de plaatselijke bevolking te kunnen spreken over
hun eigen geb ruik van planten als bouwmateriaa l, voor voedsel, visvergif,
mcdicijn enzovoort, mede met her oog op het eventuele gebruik van andere n.
O nderzoek over deze aspecten wordt samengevat onder de ferm 'ernoboranie'.
Graag wil ik hieraan toevoegen, dat het boek ecn rijke bron kan zijn voor
a ll erlei taalkundig onderzoek, waaronder socioling uïst isch, Ik de nk aan de
etymo logische kanten van a l die namen, daarbij de talen verge lijk end. En,
bijvoorbeeld, een vraag als deze: zijn er categorieën van planten die in de ene
taal genoemd zij n naar een eigen, waarneembaar kenmerk, en in de andere
raaI naar een toepassing? En hangr dat dan weer same n l11et verschillen in
leefgebied, levensw ij ze of (andere) culturele eigenheid van de sprekers van die
f.1len? Je kunt m.i. re kust en te keur gaan.
Het voorwerk bevat alles wat nodig is om de achtergrond van dit boek te
begrijpen en vat te krijgen op de bruikbaarheid, maar dar moet je wel zelf
050 lÎ ldsc hn lt '1001 SUllnaml st lek 2005.1

/

opdiepen uit {'en ove rm:1 ,H :1all wel inreress:1n le ll1:1ar veelal niet rer zake
doend e informatie. Ik heb één serieus punt van knrick en dat hetreft de behandeling van her Surinaams-Nederlands (S ). Over alle betrokken talen worden
hier de nodige inlichtinge n verschaft, behalve ove r dc SN . Daar word t in her
voo rwe rk gee n woo rd a~lIl gewijd, tenvijl er wel!>" circa 520 soorten ee n SN
Jla~lI11 gegeven wordt. Her li jkt dus ~\Iso f ook ter ;-.akc deskundig{' Surin;llllers,
indien rnCf clka;1r in het Nederlands een gesprek \'oerend, bij dit' ;lnderc circ~l
1780 soo rren met hun mond vol t<lnden zouden 5t :1:111. Ma;lr dat is niet zo.
Om re beginnen zijn cr nog well1leer namen mer een puur Ncclerb ndst' klank
bcsc hikba:l r (zi{' boven), ma<lr bovendien heefr hl:t SN voor hed vee l planten
een na;lI11 ge leend uit ee n ;l11dere Surinaamse raa i - bijn;1 alrijd het Sra nan en die wel of nicr vernederlandst. Of al die llamen, of eell dcel ervan , nu ook
:1ls gelc{'nel clelllent tot de SN woordenschat gerekend moeren worden, moet
men in Surinal11c nog met elkaar gaan uitmakell. Dir alles komr in her boek
nier ter sprake.
Er zoude n nog heel W:lt kleine a:lnme rkingen op da r voorwerk gemaakt
kunn en worden, evenwel niet van vee l bela ng \'oor de surinamistick. Dus,
sa mengevat : Suriname heeft een bei:1ngrijk boek gekrege n ren hehoeve va n
de 'toegevoegde pbnrensystematiek', :Il ias etllobot~\Ilie, cl:\[ tevcns de basis is
voor een compleet hownisch woorden hoek en zich ook nog leent voor taalkundige :w:ltyse.
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Walter Loten s, Omkijken naar een 'revolutie': Surinaamse intellectuelen onder
militairen. 192 p., prijs € 15,00. In eigen beheer uitgegeven, te bestellen via
e-mail: walterlolens@yahoo.com

De Belgisc he journal ist \'(Ia lrer Lorens woonde van 1995 tot 2003 in SurinaJ11e. In die periode interviewde hij tal va n Surina ~\mse prominenten Deze
interviews bundelde hij larer. In 2000 verscheen Gesprekken aan de Wla/akant en twce j;1:lr Intcr Suriname in stuk jes. Lotens derde werk over Suril1:l!l1e,
een bundel die met kop en sc houd ers boven de twee and ere uitsteckr, is
Omkijken /laar een 'reuo/u/ie'; Surinaamse illte{{ecflll'lell onder militairen.
Loterls verbleef in de jaren 1980 vier jaa r als illlematiol1a/isla in Nicaragua
0111 de $;llldillisrische Revolutie re verdedigen. Toen hij zich hegon re verdiepcn
Recensiu

in her Suriname van de begin jaren 1980 vie l her hem op dar de polirieke situarie daar en roen gel ijkenis vertoonde 111et w:l r hij ;n Nicaragua had meegemaakt: 'een corrupte eli te, moedige militairen, Cu ba-fana ten, C IA-warchers
en de voorrdurcnde dreiging van een VS-intervenr ie.· Hij hesloor tien hekende
Surinamers te inrerviewen om zo een tijdsbeeld te sc hetsen van deze rumoerige periode die intusse n al weer 25 jaar achte r ons ligr.
Lotens koos niet voor miliraÎren of voor mensen van de nwru su (de traditionele partijen van voor T980 en na I98 7), ma ar voor personen die op de een
of andere 111:1I1ier in rel atie rot her miliraire regime stonden. Hij vermeldt ni et
of er ook mensen waren die een interview hebben geweige rd of waarvan het

interview buiten het boek blee f. De tien geselecteerden zijn echter stuk voor
stuk interessante persoo nlijkhed en met ee n scherpe kijk o p de Surinaamse
same nl ev in g. Dit zijn ze: de 'linkse' journ aliste Chandra va n Binnendijk, de
'rode' pate r JooP Vernooij, de geoloog Eddy Jhara p, in 1980 lid van de Volkspartij, nu directeur van Staarsalie, Marren Sch:d kw ij k, de eigenzinn ige DOEpoliticus uit een roemruc hte EBG-familie, Edward Naa ren dorp, lid van de
Revoluti o na ire Vo lkspa rtij en fe rvent o nd erstcune r va n de revo lutie ook na
de decembermoorden, Maureen Silos, de direcreur va n d e Mensenrechtenorga nisarie Moiwana 1986, het echtpaa r Cymhi a Rooscnblad en Harold Ja pA-Joe, PALU- Ieden toen en nog steeds, de eveneens tot de PALU behorende
landhouwecofloom \Vinsron Ca ld ei ra en Maur;ts H assan kh an, als wetensc happer werkzaam aan de Amon de Ko m Uni versirei[ en als VHP-poliricus
aa nwez ig in de Na rionale Assemblee.
H er is a ltijd boeiend men sen in retrospectief een periode te late n besc hrij ve n.
Zeker natuurlijk diegenen (dat zijn nier aUe hiervoor ge noe md e personen) die
volgens vele n toen 'fout' waren. Lorens wist de juiste vragen te stell en en zijn
tien gesprekspnrrn ers hebben in zijn algemeenh eid vrij en open verteld. Het
zijn naruurljjk weJ hun verhalen en de ' lezer is vr ij te bepalen welke waarde
hij of zij eraa n hecht', merkt Jules Sedncy in het voorwoord terech t op. Aan
de inte rviews gaar een heldere inJeiding vooraf ove r de periode 1980-198 7.
Lorcns pbatst de Surinaa mse ' revolutie' oo k in ee n brede r perspectief. De
' revolutie' had zijn worrels in de jaren 1970 toen were ldwijd nog de gedachte
leefde dat ee n betere samenleving maakbaar was. Het was dc periode van het
C uba va n Fidel Castra, va n de posters va n Che Guevara, de marte laar van
de linkse revo lu tionairen, van Ho Tsji Min en de Viet na mese stri jd tegen de
Amerikane n, va n de Sandinisten in Nicaragua en het Grenada van Maurice

Bishop.
De sergeantsco up va n 25 februari 1980 werd niet alleen door links bejubeld.
Presi den t Jo ha n Ferrier had het over 'onze' jongens. Or co uppl ege rs kond en
aanvanke lij k rekenen op steun va n de bevolking. De zestien 'jonge ns' werden

stijlvol gefotografeerd, elk hun Uzi omk lemmend. M arten Schalkwijk herin nerT zich nog dat hi j met velen stond te juichen op str:13t toen de militairen
de macht overnamen. 'Voor mij was het roen een progressieve coup. Ik vond
het uitstekend dat de reactionairen aan de kant werden gezet.' Maureen Silos
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sr ud eerde in 1980 nog in Nede rlan d. ' In eerste insrantie was ik bli j. Eindelijk
was Arron en die corrupte kliek weggejaagd !' Ik vond het positief omdat het
nÎet goed ging met het land. Die staa tsgreep, dacht ik eve n, kon de zaken ten
goede ke ren.'
Ook in Nede rl and oogsrre de 'ingreep' veel goodwill. Ee n PvdA-deleg:uic trok
naar Paramaribo en co ncludeerde dar het nie uwe regime het voo rd eel van de
twijfel moest krijgen. Terwijl de wettig gekozen min ister-president Henck
Arro n in de gev::mgc nis Z::H, beschuldigd va n co rrupri e, accordeerde de Nederbndsc regering de besteding van ten half miljard guld cn uit dc verdragsmiddel en a:1T1 voor de kleinschalige projecten van de ni euwe rege rin g.
Eddy Jhara p, nu directeur van Sraatsolic, was in 1980 een belangrijk lid VJ n
de Volksparti j. Hij herinnert zich nog d,:lt hij \va t onthutst was ove r de staatsgreep, omdat hij verwaclute dat zijn partij bij de ve rki ezingen V:lll 1980 her
goed zou doen en die ver ki ezi ngen gingen nu niet door. Cynthi:l Rozenbbd
til H aro ld J:lp-A-Joe va n dezelfde partij deel den zijn mcning. De coup betekende ook eel1 spli tsing, in de partij. De :l:1 nh ange rs V,1I1 de militairen
ve renigden zich in de Revolutionaire Volksp:1rtij. De :lnderen bleven wa t
verweesd ach ter waaronder Jhar:1p.
L.1Ilge rijd is de sergeantscou p va n 1980 gezien als een uit de hand gelopen
vakbondsactie, maar Bourerse zelf verklaarde al in 1990: 'W/c spraken in 1978
al over overn:1me door middel va n een staatsgreep. All e denkbare, link se
groe pen en persone n zijn benaderd voor advies en onderstcuning.'2 De eerste
politi eke partij die de sergeanten co nsulteerden, W:lS de Partij Nationalistische Republiek (PNR) va n Leeflang en Brurna. Ook met Ruben Lie Pauw S:l 111
V:lIl de Volkspartij (later de Revolutionaire Volkspartij) bespraken de mili tairen de mogelijkheden van ee n sraatsgree p. Hij was wild enrhousiast en zag
een soc i ~,li st i sc h Suriname aa n de horizon glooien.
Va n de purschisten hadden waarschijnlijk alleen Mijn rlis, Sim I en .l oelllJn
(linkse) politieke ideeën. BOllterse W:lS in die tijd cell s)'l11p:Jthieke sportin structeur die arm zijn gehoor moppen en anekdoten vertelde, gee n politiek
gcwa uwel. Na een paar maanden dreigden de linkse kr.:1chren de ovcrh.:1lld re
kri jgen, ge hee l regen de zin va n Bomersc. Hij rrok zich zelfs W('gc lls de te
linkse koers terug uit de Nationale J\Ililiraire Ra.:1d, om ee n goede maand later
teru g re sb.:ln. 'Wij zijn militairen, we marcheren van links, rec hrs, links,
rechts, link s,' ve rkla arde hij o p 13 aug ustus .1 980 en liet Jocman, Sir"l en
Mijnals en wat linkse politici opsl uiten: ' Berweterige, ulr mlink sc elementen
die zich al ja renlang boven het be\vusrzijn en de diepgewortelde verlange ns
V:lII ons volk bewegen', Preside nt Johan Fer ri er moesr .:1frrcdell, het p.:1r1emenr
mocht n:1.:1r huis, de milit:liren kondigden de noodtoestand af en sc horsten
de grondwet. Een da g later lieten zij Chin A Sen door het Hof VJ n Justitie rot

Boutelse. Desi & ludwich van Muller, 1990. DekolonÎsalie en nationaal leiderschap Een terugblik op
vijftien jaar onafhankelijkheid NijmegenJParamaribo: Transculturele uitgevenl Masusa. p 6S-70.
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president benoemen. Op 14 november 1980 kreeg de regering de bevoegdheid, na overleg mer het Militai r Gezag, decreten en werren uit te vaa rdigen.
De miJiraire dictatuur was gevestigd.
Begin 198 ] begon het Militair Gezag (Bolltcrse) de weg n a ~lr links te bewandelen. De milirai re machthebbers verklaarden zic hzelf tot 'revolutionai ren'.
De 'linkse betweters' van ee n half jaar teVOren werden vriigei<l ten en in de
armen gesloten. De sergeanten legden op de televisie aan de bevolki ng uit wat
de socialistische koe rs zou worden. Uiters t links, onderling verdeeld en niet
di rect op weg naar ee n massale aanhang onder de kiezers, zo u via de gewone
weg ni et snel invloed op de landspolitiek hebben ve rworven, maa r hun voorlieden roken nu hun kans. Contacten met Cuba en Nicaragua werden aangeha:l1d . Het Bureau Volksmobilisatie schiep in en rond de hoofdstad Paramaribo ee n aanta l vo lkscomités naar Cubaans en Nicaraguaans model. Na een
bezoek aan Grenada keerde Bouterse di ep onde r de indruk van leider Bishop
terug. De bevelhebber bezocht in het geheim Cuba en kwam begeesterd van
Castro thuis. In decembe r r981 beleed de bevelhebber zijn revolutionaire
leiderscha p in het openbaar ter gelegenheid van de proclamatie V3J1 het ·Revo-/
lurionair Fronr'. Presidenr Chin A Sen pakte zijn koffers en st;'1pte op.
Na de val V;'1 n Chin A Sen kreeg uiterst links ru im baan. Inmi ddels gonsde
het in P:lral11Jribo van geruch ten: over afrekeningen binnen het 'eigen circuit',
maar vooral over contracoups en plannen voor een invasie, door Nede rl and
of de Verenigde Staten. In maart 1982 werden de geruchten bewaarheid: een
co up, geleid door 'uitenant Rambocus, mis lukre. Om de bevolking te weren
tegen contraco ups zag de 'Volksmilitie' het levenslicht: sy mpathi sa nten va n
de revolution:lire leiding patrouilleerden nu door de srr;Hen van Paramaribo.
De meer klassieke orga nisati es van de rna atsc happij reageerden verontr ust.
De met de NPS ve rbonden Moederbond, de tweede vakcentrale (C-47) en de
klei nere bonden betoogden voor terugkeer naar de democratie. In het najaar
van r 982. polariseerde de situatie in Suriname. Links en Rec hts kwamen in
beweging en trachtten binnen en buiten de militaire kring medestande rs te
verwerven. In november 1982 vormde zich de Associatie voor Democratie
onder voorzittersc hap va n de jurist Gonçalves, deken va n de O rde van Advo·
c;uen. De Associa tie [rad op als woordvoerde r van de oppositie en bundelde
de advoca tuur, de kerken, de pers en belangrijke delen va n her bedrijfsleve n.
Protesterende srudenten sloren zich daarbij aan.
De "floop is bekend. Op 7 december 1982. werden de kanroren va n de
vakbonden, van opposi tion ele radi os tations en va n dagbladen in de brand
gestoken. Die nac ht erop werden zes ti en oppositieleden gea rresteerd. In de
avo nd kwamen de betrokken militai ren weer bijeen in fort Zeelandi a. Drank
én dru gs droegen bij a an een gespannen stemmi ng. ZW:1:1r mish:1nde1de gegi jze lden we rd en gedw onge n een 'beke ntenis' voor re lezen VOor de TV. Daarop
werden ze. op één uitzondering na, standrec htelijk geëxec uteerd. In kringen
van de revolutionaire militairen zouden de deccmbcrmoorden als 'de lloodlorrige gebeurtenissen op 7 en 8 december' bekend komen te staan. De leiders
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van de P:llu, geschoold in het doorvorsen v:1n historische noodzakelijkheden,
inrerpreteerd en de decembermoord en als 'de noodzaak (... ) 0 111 zo vier of vijf
jaar rllst re hebhen om het land zonder interne moeilijkheden op re bouwen' .3
Henk Her renberg die in Nederland ambassadeur was ren rijde V.ln de decembermoord en, kreeg na zij n overhaaste terugkeer in Suriname V~lIl Boutcrsc de
opdracht ee n nieuwe regering samen te srellen. Op 28 februari 1983 h3d hij
de rege ring Alibux gefo rmeerd, besraande uit vijf Palu- en twee RVP-ministers, wellidlt de meest linkse rege ring die Suriname ooit heeft ge kend. N3 een
j;l;lf h;ld Boutersc ec hrer ge noeg va n de linkse politici en zocht hij toell3dering rot Il1:tJrsch3ppelijkc instituties (v;l kbeweging CIl bedrijfsleve n) en in J 986
rot de oude politici.
Ch,mdr:t vtl n Binllendijk is ook nu nog heel posi tief over de periode J 980-82.
'Vroeger brJcht men slecJlfs nieuws ... over de bloembo llen in Nederland en
Luxemburg, Inuj over de suikerrieroogst in Barba dos'. Op de vr:wg wa:lrOJll
zij na de moorden niet had afgeh:lakt, anrwoordde zij: 'Omdat al die idealen
er nog waren. Voor mij was het toen nog nier over. Ik ve roo rd eelde aan de
ene kam hun o ptreden - je executeert nÎet Z0ll13Jr mensen - maar <l<lll de
andere ka nt wa ren er zoveel dingen die Jll:1akrell dm je doo r wilde g:1:1n met
het re;l liscrcll va n je idea len. Er za ren trouwens ook overalmcllsen <1:1n vast
met wie je die idea len deelde en di e ook door wilden gaa n. ' En hoe beleefde
Eddy Jhar3p de decembcrmoorden ? Hij was toen in de Verenigde St3tell. Eind
december J 98 2. keerde hij naar Suriname terug. De eco nom ische politiek van
de rcge rmg Alibux ( J983) vond hij ' Desastreus en dom. Die regering leed :1311
ee n geweldige vers pilzu cht. Er werd geld weggegeven 31s voo rschor op de
onrwikkelingshulp. '
Uit het intervi ew l11et Edward Naarendorp (va n de RVP ) blijkt dar hij zich
persoonlijk niet al teveel bloot wil geven. Hij <1llalysccrr :ll sof hij een buitensr:lJnd er is. 'Ook in Suriname einde J 981. stonden wij voor ee n moei lijke
beslissing. Kun je op ee n of andere manier !log verde r werken mct mensen
di e zoiets gruwelijks hebben gedaan? ... Stoppen en wee r in her politieke iso1emem gedrukt worden of ná::ist de milirairen aanwezig blijven ell perspecti even
o p ll1:latschJppclijke verandering openhouden? ... Vanuit onze analyse V~1I1
de krachtsverhoudingen lachtten wijl vo ldoende elementen aanwezig om het
revolurionaire proces verder te zetten.'
Haro ld Jap-A-Joe en Cynthi3 Rozenblad waren 'als mens' zee r aJngeslagen
vall de dcccmbcrmoorden, ma:1r beslo ren toch ':"s Palu-lcdcn' ve rder te gaa n
met de militairen . Cynthia Rozenblad: 'Je ga3 c inderd:lad verd er ollld~lt je er
nog steeds van ove rtuigd bent dat her de enige manier was Om je l:lnd te
redd en.' Ze voegt er als ee n bescholl\'I.!\ng 3chteraf ann toe: ' Ik realiseer me
nu beter (bt we do or Wen verder te gaan lerterlijk over lijken zijn moeten
3 Cárdenas, Oswaldo. 1988. De revolu /ie van sergeanten, Getuigenis van mijn werk als reSiderend
ambassadeur van Cuba . MeI een voorwoord van Harvey Naarendorp. lnleiding en redac!Je Pé
Velhoe\len NIJmegen: KUN, Studiecentrum voor VredesvraagslUkken, pp 49-50
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sta ppen.' En haar man: ' Ik zo u me zeke r niet mee r inlatcn mer sergeanren,
ma ar ook niet meer met gepolitiseerde gucr rillagroepe rin gen. Zeker na wa t
er Ia ~n ste 25 jaar is ge beurd , sta ik sceptisc h ten aanzicn va n her marxistisch·
leninistisch gedachtegoed va n de gewapende voorhoede.'
Voor Marten Sc halkwijk was het op 8 december echrer definitief uiL 'Toen
ik vernam wat er die nacht gebe urd was heb ik ogenblikkeli jk mijn functie
als waarnemend onderdirecteur internatio nale, economische en politieke za ken
op Buza neergelegd. Die poside maak te het mij onmogelijk om de waa rh eid

te spreken. Ik kon de Canadese zaakgelastigde die op

10

december op bezoek

kW,lJ11 de officiële versie van het ge beuren - neergesc hoten op de vlucht - niet
voorhouden. Het was voor mij een breekpuIlt. Als christen ko n ik een dergelijk e grove sc hending va n de men senrechten ni et in ove reenstemming brengen
met mijn geweten. '
\Xla ltcr Lorens heeft het boek in eigen beheer uitgegeve n. Het zou jammer zijn
als hij met de oplage zo u blijven zitten. Het is echt de moeite waa rd.

\'(1;111 H oogbergell

Frank Dragtenstein, ïrouw aan de blanken'. Quassie van Nieuw Timotibo, twist

en strijd in de ISde eeuw in Suriname, Amsterdam: KIT Publishers 2004. 112 p.,
ISBN 906832189 7, prijs € 12,50.
H et is bijna onmogel ij k om onderzoek te doe n naar willekeurig welk aspect
va n de gesc hi eden is van Suriname in de ac htti ende ee uw en ni et vroeger of
la rer te stuiten op Quassie van Nieuw Tim otibo (circa 1692-1787). De man
spee ld e dan oo k ee n uitzo nderlijk lange periode ee n rol in het leve n va n
mense n uit alle geledingen va n de Surinaamse samenleving.
Granman ('gouverneur') Quassie zoa ls hij ook wel genoemd werd, was twee·
de rd e gedeel te van zijn leven slaaf, maa r één die ec n bij zon dere bewegings·

vrijheid genoot. Hoewel hij formeel jager was op plantage Nieuw Timotibo
aa n de Perica in Oost-Suriname, reisde hij geregeld naar \'(lest-S uriname waar
hij met (nh ee mse n handelde en S0111 S (in opd rac ht va n de overheid) kleine
mil itaire expedities ondernam tegen de Marrons. Oo k aa n grotere en kleinere
va n dergelijke expedi ties elders in de ko lo nie we rd hij toegevoegd va nwege
zij n kenni s van het bos, invloed op het moreel va n de troep en eve ntueel te
pas komende diploma tieke vaardigheden. Zijn kennis van Surinaamse kruiden
trok wijd en zi jd, ror buiten de landsg renze n de aa ndac ht. Nadat hij in 1744
eigendom was geworden van gouverneur Ma uricius, werd hij door deze uitge·
zo nden o m in het bin nenland te zoeken naar bodemsc hatten. Op plantages
en in de stad was hij als lukllmal1 (z iene r ) een veelgevraagd man , vanwege
zi jn ge replIteerde vaard ighe id in het ontmaskeren van dieven en gifmengers.
Nadar QlIassie was gemanumitteerd trad hij een enkele maal op als politiek
mak elaar ru ssen overheid en de Marrongcm eensc happen met wie de vrede
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gesloten w~s. Ook nam hij, 'schoon grijs ats een duyff' in de \voorden van
gouverneur Nepveu rond 1770 nog deel aan militaire expedities tegen de nietgep~cifi(cerde Marrons in Oosr-Suriname. l n deze bse van zijn leven manifesteerde hij zich nog een la~tstc maal nadrukkelijk in hct openlxlJ.r, als adviseur in z;lke n betreffende het Vrije Korps (de RedwlIIsu) dat bestond uir
voormalige sb ven die w;\ren vrijgekocht om de kolonie regen de 'hinnenlandse vijand' te helpen verdedigen.
Beh,llve door zijn inzet voor 'de publieke z~ak' (zoals gedefinieerd door dl'
koloniale autoriteiten) en zijn kennis en kunde, viel Quassie ook op door zijn
habitus. Hij W:1S zeer assertief en hep:1ald niet iemand die zijn licht onder de
korellnuar zette. Boekdelen spreekt w;tt dir betreft de vlammende uirsprJ,-lk
die hij in 1743 rot een plantagedirectcur richtte: ·Ik ben wel een Neger, maar
zuikcil Neger als ik ben, is meer wJ;trd als tien blanken.'
Over deze QU::lssie nu heeft Frank Dragtenstein, bekend van zijn studies naar
m:HrOnJge en slavenverzer, een korte evaluerende biografie het licht doen
zien. Zijll bedoeling was rweeledig. Enerzijds wilde hij mer door helll gevonden
gegevens her bestaande beeld van Quassie aanvullen. Een belangrijker drijfveer lijkr echter dar hij het door achttiende eeuwse cOlllmentatoren en moderne
historici geschetste beeld van deze historische figuur heefr willen bijstellen.
Eén kans is hierbii in ieder g,eva! genüst, al is dar nier onbegrijpelijk. In J 979
heefr de gerenommeerde Amerikaanse Jntropoloog en kenner van de Saral1lakaanse geschiedenis Ri chard Price op basis van archicfonderzoek beargumenteerd dat QuassIc v;1n Nieuw Timotibo zich in 1753 bij de (roen nog niet
bevredigde) S;Jr:ll11ak,l Marrons heeft aangesloten 0111 eell jaar later naar
Paramaribo terug te keren en vervolgens als gids een militaire expeditie v;tn
de koloniale vijand (under leiding van kapirein Hemschcl} naar de Saramakaanse dorpen te leiden. Deze historische reconstructie sc heen 11100i overeen
te komen mer een Saramaka::mse overlevering ove r het verraad van een personage gellJJmd KWJsil1lukambJ. Dragtenstein volgr net als iedereen Price
lp· 57-63) en het verhaal voedt natuurlijk zijn interpretatie van QU:1ssie vall
Nieuw Timotibo~ maar het klopt niet. Price heeft nier alle beschikbare bronnen
gezien en bij [l;lder inzien blijkt sprJke van een persoonsverwarring.
Ik zal het bewijs hier simpel houden. De laJtste eigenaar van Quassie van
Nieuw Timoribo was gouverneur Mamicius. De I11JIl die in 1753 bij de SJram;lkJ rerecht kW;lln, hen weer verlier en de militairen de weg n;l:H hun dorpen
wees, heette welÎsw;lar ook Quassie maar zijn eigell;l;lr WJS een zekere
SJlomon P;lreyra. De overheid kocht de 111ln in 1755 van Pareyra (om hem
kort daarop te Illanumitteren) en voordien werd zijn waarde geraxeerd. Bij
die hepaling staat venlleld d:n hij van zijn ambacht 'kJnrer en zager' WJS,
l11et Jndere woorden een houtwerker. Dat Quassie van Nieuw Tîmotîbo, door
Mallricills eens gekarJkre riscerd als 'te hoog VJIl geest tot gemeen pbnragiewerk sijnde', ooit werk van een dergelijk allooi verrichten zou is hoogst
ollw;tarschijnlijk. Maar cr is nog harder bewijs. in 1771 verzocht en krc~g
'de vrije Sarall1ecaander Quassie, ofwel de wegwijser bij her commnndo van

Helltschel en Koning' erkenning van zijn rechten op een erf aan de Prinsensrr:l at no. 67 te Paramaribo. Dat hij een ander was dan Quassie van Nieuw
Timoti bo blijkt klip en klaar uir een testamenr van 28 april ' 789 (dus twee
jaar na de dood va n laarstgenoemde) waarin 'de vrije Quassie van Saramaca'
onder meer het vruchtgebru ik van zi jn erf aa n de Prillsenstraat no. 67 aan
'zijn negerin ge naam d Bergere' vermaakte.4 Om ee rlijk re zijn zo u naar mijn
idee de door Price aan Quassie toegeschreven dubbelhartige move ook tamelijk on karakteristiek geweest zijn. Men kan Quassies partijkeuze in de gistende,
va n geweld doortrokken Surinaamse samenleving van zijn tijd negatief willen
beoordelen, m<laf zo'n openlijke dra ai van 180 0 lijkt niet bij hem te passen.
Met deze laatste zienswijze is Frank Dragtenstein het ongetwijfeld nier eens.
De kern va n zijn publicarie is immers ern vo lslagen debu1Ikil1g va n het min
of meer positieve beeld dat door ee rd ere schrij vers va n QllClssie is gegeve n.
Hij typee rt hem als 'de Redimusu [lees verrade r[ bij uitstek' (p. 85), zijn leven
als een aa nee nschakeling 'va n verraad. confo rmisme, op portunisme en vele
slachtoffers' (p. 93) . Qllassies levensgeschiedenis is, zo betoogt Dragtenstei n,
veel te ge makkelijk gezien als sec een geval va n individueel maatschappelijk
succes, zo nder re kijken naar de wee rstand die Quassies optreden moest
op roepe n, onder Marrons of door hem soms onterecht va n diefstal of vergiftiging besc huldigde sla ven. En overigens was, benadrukt Dragrellstein, ook
de waardering die hem van de ove rheid en enkele andere prominente blanken
ren deel viel ambivalent.
In beide gevallen heeft de auteur een punr. Als we bij de vele achttiende eeuwse
schrijvers di e betoogden dat 'al\e de Indiaanen en Negers' grote ee rbied voor
Quassie koes terd en, geen rekening louden houden met de overdrijving die
hun spraakgebruik eigen 1,,,,as, dan zo ud en wc allicht ee n verkeerde indruk
krijgen. Er waren velen die weinig met Quassie op hadd en of die zijn bloed
wel konden drinken . En dat door lieden uit de blanke bovenlaag gretig va n
's mans loyaliteit geprofi teerd werd zo nder dat hij alrijd loon naar werken
kreeg va lt ook niet te betwisten. Dar neemt niet weg dat bij het oordeel dat
in dit boek ove r QuassÎe wordt geveld mi jns inzÎens sprake is va n onvoldoende
inlevingsvermogen en oog voo r context.
De grote meerderh eid va n her in slave rnij verke rende deel va n de be\'olkîng
bestond in Quassies rijd uit geboren Afrikanen. Met geweld uit hu n eigen
gemeenschap losgescheurd, was hun oo rspron kelijke soc iale identÎteit hen
ontn ome n. In Suriname moesten nieuwe bindingen worden aangega<ln,
nieuwe lo ya litei ten ge kweekt. Dat die banden vooral ges meed werden mer

4 Er zijn een drietal testamenten overgeleverd van Duassie van Nieuw Timotibo. uit 1756. 1767 ~n 1787
In de twee eerste is achter zijl) naam vermeld 'voor deesen slaaf van den Welede le Gestrenge Heer
Joan ~acob Mauricius' (Oud Notarieel Archief Suriname (ONASl. 27 fol. 25; 36 lol. 409; 57 fol. 326). De
taxatie van de man met wie hij door Price is verward. bevindt Zich in ONAS 197 fol. 619. dlensrekesl
uit 1771 in archief Sociëteit van Surmame 61 fol. 299. diens testament Uil 1789 in ON AS 61 fol. 238. AI
deze ckJcumenten worden bewaard In het NatIOnaal Archief (NA). Oen Haag
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mensen die eve neenS van Afri kaanse herkomst waren ligt voo r de hJnd. Met
deze lotgenoten hJd men in het dagel ijks leven nu eel1 maa l doorgaans de
ll'leeSr inrit'me ell gelijk waa rdige verhoud ing. Maar een we t va n Meden ell
Perzen is dit niet. QU;1ssie va n Nieuw Timoribo was volstrekr niet uni ek in
het culti veren va n ee n bijzondere band met mensen uit de blanke bevolkingsgroep, in zij n geval met leden van de familie van de planrer Willelll Bedloo.
Dar wordt nog minder vreemd ats men een aantal omstandi gheden in :1;1nl11erking neemt.
Anders dan :.1\rijd look in deze publi cJtie, op p. 14 ) beweerd wordt was
QU:lssie geen Afrikaan, maar een Creool, in de contemporaine betekenis van
'in de kol onie ge boren'.5 Dat gold ook voor Bedloo ( 1685-1738), di e gehoren
was aa n de PericOo kr eek. Bedl oo werd direcreur en blijkbaar ook (voo r her
geheel of een gedeel te) eigenaar va n Nieuw Timotibo in zijn geboortestreek.
Quassie was dJar slaJf. Maa r her zou best kunn en dar hun rebri e VJn ouder
darum was. Beide mannen groeiden hoe dan ook op in ee n kleinschalige
pionierssJl1lenleving, waar gemak kel ijk persoonlij ke b:mden gesmeed we rden
over de scheidslijn tussen mees ter en slaaf heen. QU3ssie werd doo r Bedloo
zeker 'voor vol aangezien'. Men vertelde dar hij Bedloo advisee rde inzake de
direerie va n de plantage el1 dat hij bij hem en later bij zi jn zwager \Vossing
en schoonzoon TJlbor aJn rafel zar en her glas met hen hief. In deze gistende
sa menleving vond QlIassie hier zijn plaats, een weg to r zelfve rwezenlijking.
Her door de auteu r opgeroepen beeld alsof QUJssie zich door zi jn keuze
sociJal isolee rd e va n 'de Afrika:lIlse ge meenschap' en als ver rade r va n zijn
eige n vol k aangemerk t moer worden (p. 84, 93), lijkt mij ook weinig toepasselijk. De samenleving onrbeerde cement. Er moesten dus nie\lw e bindingen
gecreëerd worden, maJ r dm gebe urde op lokaa l niveau, hinnen het huishouden
of, alwecr ec n stap verde r, de plantagegemee nsch3p. Van cen ideologisch
gemoriveerd gevoel VJIl ve rwa ntschap mer alle mensen v;m Afrikaanse origine
was nog lang geen spra ke. Een 'klassenbewusrzijn', gevoed door collectief
verzet regen her sbvernijregime bestond even min. Individuen I11 Jakren Jllcrlei
verschi l/ende keuzes. Sommigen onttrokken zich aan de slavern ij en vestigden
autono me ge mee nschappe n in her ach terland. Ande ren kozen voo r acco m11l0datie aan de ve rhoudingen binnen de planragcgcmeenschJp. \'(Ieer anderen
vo lgden de binnen het ko loniaa l systee m als wenig beschouwde weg naar de
vrijheid en srreefden naar vrijbrieven. Men hoeft mJar re denken aan de talloze
planrages laven die, door de plantageleiding VJ n wapens voorzien, hun gemeenschap verdedigden tege n aJllvallen van de Marrons om te beseffen dat ' de
NA. RvP {Archief Raad v3n Poli tie) 546 (ongefo lieerd). rekest 'Ouassie de vrije van Nieuw Tïmotibo
geboore en woonagtig alhier' (ca , 1775). Dat hij in Suriname is geboren. is ook in overeenstemming met
de vermeldmg van versch illende familieleden in de bronnen , In het In Oso 12/1 (april 1993) door Ruud
Beeldsnijder gepubliceerde relaas Uit 1743 van Ouassies botsing met de toenmalige directeur van
Nieuw Tïmotibo. is sprake van zijn broers Palm en Sassibo, belden eveneens slaven op de plantage
Ouassle had In leder ge ..'al ook nog een zuster, Aba, die hij vlIjkocht en iegelijk met ZIJn lOon Ouassie
luniof begm 1776 manumllleerde (RvP 415 fol. 21).

1\t!l;:~n sÎIIS

Afrik aJ.I1se ge meenschap' voo r deze ri jd een fic tie is. En dJ.r Qlla ss ie nier de
uitzo nderli jke boeman was die hi er van hem gemaa kt is.

Jean Jacques Vrij

Silvia Kouwenberg Ired.}. Twice as meaninglul. Reduplication in Pidgins,
Creoles and other contact languages, Westminster Creolistic Series 8, London:
Battlebridge Publica!ions 2003. 330 p., ISBN 1 903292026, prijs f: 25,00.
Ingo Plag Ired.}. Phonology and Morphology of Creole languages, Tübingen:
Max Niemeyer Verlag 2003. 376 p., ISBN 3 484 30478 2, prijs € 98,00.
De \'(Iest-Europese expa nsie, die o mstree ks ' 5°0 begon en in de nege nri ende
eeuw d e gehele we reld o mspand e, heeft mede rot gevolg ge had het ontsta an
van ve le ni euwe ta len. Deze ta len hebben zulk e o pva ll end e jingui·sti sche
trekk en ge meen, d at men ze tot een soon taa lfam ilie heeft sa mengeb ra cht
o nd er de naa m creoo ltalen. Bij nad er inzien blijken ze ec hter weer 1.0 van
elk J.a r te ve rschill en, da t de vraag gerechtvaa rdigd li jkt of het eei ker creooltaal nog zi nvo l is, anders d an om de waarschij nli jkheid va n hun o ntstaa n aan
re geven: ge boren uit taa\co ntacr. M aar dit feit all ee n gee ft gee n verklaring
va n de ove ree nko msten. Dus blij ve n de creolisten zoe ken na a r verklaringen:
in de ri chtin g va n de substraat- en superstra a tta len, of ze ve rmoeden dat er
universele ta a lwetten zijn, di e a ltijd in werking treden in bijvoorbeeld siwa ti es va n ta alconta ct, zoal s - wat tegenwoo rdi g ee n actu ee l en boeiend onderzoeksgebied is - de tweede~taaJve rwe rvil1g (T 2). Z<11 men in het onderzoek
van de T2 -verwer ving de universele krac hten kunn en id entificeren die ook
bij gedrage n hebben tot het ontsta an van de creoo ltalen?
De term en substraat en superstra at geven de sociale posi tie na n va n de sprekers in de co nra ctsiru atie: slaaf tegenove r meester. In de huidige context va n
studi es va n T2-verwe rvin g gebruikt men d ie te rmen ni et. Histori sc h berekenen ze voor de meeste creoo ltalen, altha ns voor die rondo m de Atlantische
O,e'l<1 l1, de conracrsiru:Jtie tussen Afrikaanse en Europese talen. De Euro pese
ta len die als superstraat worden aangeweze n zijn : Po rtugees, Spaans, Engels,
Fra ns en, in [wee o f dr ie creoo lta len, Nederlands. De afge lopen dece nni a
co nce mreerde de studi e van de creooltalen zich op het o ntstaan van di e ral en,
met minder bela ngstelling voo r de gedeta ill ee rde beschrij vin g va n de afzond erlijk e tal en in kwesti e. Het debat tu sse n s ubstratisten, superstrati sten e /
uni ve rsali sten werd gevoerd met betrekkelijk weini g ' hard ' materia a l.
De beide bundels hi erboven genoemd willen gewoon dat gewenste lingu'·stisch
materi aa l aandrage n, wa a rd o or vruchtb aa rder gedi scuss ieerd en geth eoreti see rd ka n worden o ver wat nu eigenlij k creoo ltalen zijn .
Sil via Ko uwenberg heeft bijdragen sa mcngcb rachr ove r de redupli ca ti e in
IJidgills. creooltalen en and ere contacrralen. Daarmee geeft ze a l in de titel te
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ch;tnisnll:n :l:lll de Outputzijde. De nieuwe theorie heet optima/ity I/;eory. De
vo lge nd e stukk en in sectie I gaan o\'er de kl emtoon en de structuur van de
lettergreep in ond er meer her Haïtiaans en het Sra nan. Over het Sranan gaan:
al S:lbine Lappe ell Ingo Pbg, Rl/les V5 alla/ogy: Modeling varÎation Î1llllordlinal epelltl,esis ;11 Sra1lan en b ) Norval Smith, New evidence (rom Ihe past:
Ta epelll/;es;ze or 110 1 10 epe1lthesize? ThaI is the q//estÎon. Lappc en Plag
werken 111('t compurermod ellen waarmee ze de paragogisc he voc;l:ll kunnen
voorspellen. Waarom woka, baka, maar taki en wasi, luku maar bllsi en niet
ImslI enz. Ofschoon de voorspellingen van de co mpurer niet altijd uitkwamen,
konden de auteurs roeh tot algemene regels ove r de eind vocaal komen. Smi th
behandelt dc structuur va n de lettergreep en dc eventuele epcnthetisch~ vOGta l
via het opzetten van een sonoriteitstabel v:1I1 de klank ell. Hierdoor bn worden
a:lngcgeven W;\:lr een klinker zou moeten worden ingevoegd . In zijn artik el
neemt Smith na as t Engelse ook Portugese wo ord en ter illustr;ttie. Op P.93
Staat:
The sonorit y Hierarch y
Stop
Fric:uive
N""I
Liqu id
(Glidc)
Vowcl

De klanken in ee n lerrergreep nemen in sonoriteit toe in de ri chting van de
kcrn (zeg klinker).
Een woord als /s kratil ZOu volgens dir principe nier zo in lettergrepen kUlln en
worden verdeeld:

Iskr -- "I

Ir -- il,

+

daar in sk r d" Ik/ minder so noor is dan de /sl. De verdeling zo u moeten zijn:
Phonological Word
I
\
syll
I \

Isl

+

IIkr -- al

sy ll
I \
+

Ir -- il)

De /s/ nee mt volgens Smith een 'extra-syllabic position' in. Aan de hand van
de sonoriteit en and ere principes werkt Smirh de stru ctuur va n dc Icrrcrgree p
in her Sral1:111 en and ere Surinaamse crcoolt:llen vereIer uit en geeft hij J311
waar en wanneer er sprake kan zijn V:ln een epenrh etische klinker. Zoals altijd
bij Smirh, ee n gedege n opstel.
Re censies

In secti e 2 over Stress, Tone and Il1tonalioll zijn er bij bijdr3gen va n Anne·
Marie Broussea u over accent en roon in het Haïtiaa ns en David Surcliffe over
her Blac k English va n de Verenigde Staren. In secti e 3 va lt op her artikel va n
Shelome Gooden over Prosodie Contrast;n lamaicon Creo/e Reduplicatioll.
We zij n haar al tege ngekomen in de bundel over reduplicari e in her J3mai·
Caa ns. In deze bijdrage kijkt ze naar de fonologische aspecren V3n reduplic /
tics in het J3maicaans. In deze secti e missen we bijdragen over tonaliteir in
het Sara makaans en het Ndyuka, die in de creo li stiek als ec hte toontalen
worden aangemerkt. De secti es 4 en 5 behandelen de morfologie van creool·
ral en. De rode lijn is: creooltalen hebben wel mo rfo logie. In secti e 4 krijgt
Suriname aa ndacht in Margot van den Berg, Earfy -' th Celltury Sranan-Man.
In haar bijdrage geeft ze een overzicht van de achrriende ee uwse bronnen van
her Sr:wan, behandelt enkele soorren sa menstellingen om vervolgens re komen
bij de woorden die uitgaan op I-man/. Ze onderscheid r daarbij drie groepen
woorden met de uirgang op I- man!:
geërfde woorden zoals: paiman (payment ), kajemalllkaeijmall. Deze woorden
zij n niet in Suriname gevo rmd .
geë rfde of nieuwe vormen in het Srana n? Voorbeelden: bossimal1, cOl1treman,
friman
nie uwe vo rmen: gadoman , wiesietnall, voevoeremall.
Ze laat de ontwikkeling zien van I-ma nl van woord tot (bijna ) achtervoegsel.
[11 het Saramakaans met klankverandering rot -ma: sipima, hóndima (jager).
Deze historische benadering van /·ma nl zegt natuurlijk niets over hoe I- manl
in het ge heel sa menhangende systeem van het Sranan functioneert. Ik geloof
niet dat een moderne native speaker van het Sranan zich bewusr is va n het
opgemerkte verschil tussen payman en wisiman.
Voo r deze spreker is I-manl een middel om in het huidige Sr~1I1 an op een
bepaalde manier nieuwe woorden te maken, zoa ls hij dat ook kan doen mer:
-fa si, -ren, -pc, -sa, -ati enz. Dat is een van de nadelen va n de historisch-comparatieve methode di e gevolgd wordt in de beschri jving van het Sranan. Men
komt nier re weten hoe alle elementen en stru cturen sa men passen in het
sysrecm als geheel op een bepaald moment. De modern e spreker heeft voo ral
behoefte aan een bcschrij ving van her coherente systeem zoa ls her nu gebruikt
wo rdr. Maar dar is nier de bedoeling geweest va n deze bi jdrage en dus is mi jn
opmerkin g niet negatief bedoeld , maar moet zij meer als ee n wens wo rden
opgevat.
Ook Phol1ology alld Morphology of Creole Lal/gl/ages is redelijk geslaagd in
zijn opzet om uitgebreid mareria al aan te dragen voor een beter inzicht in de
aard van de creooltalen. Alain Kihm opent in slotbijdrage va n de bundel
Jnt1ectio1lal categories in creo/e /anglfages zijn opstel met: 'Thc notion thar
creole languages "have na morphology" has been ex posed for the fal1acy that
it is. Creoles do possess word-formation processes .. .'
Her debat over de aard va n de creooltalen is ec hr nog nict afgelopen.
Heill Eersel
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Nathalie Emanuels, Het hart van Eva. Amsterdam : Vassallucci 2004. 250 p. plus
woordenlijst, ISBN 9050005047, prijs € 14,95.

Narha lie Em::lI1ucls (ge b. Amsterdam, 1968 ) won in 2 00 I de KW:1koe Litera tuurprijs mer haaf \'crhJal 'Voorteken', D,n bleek een eerSte versie re zijn van
een hoofdstuk uit !-fet hart van Elia, een roman die in 2 004 verscheen, :l3"g,eprezen door dl' uitgever als 'een rijk boek, vol dramatische wendingen, een

liefdesve rhaal dat leest ;ds een thriller.' Chitra Gajadin wist voor her bibliotheeksysteem Biblion te melden: 'Hoe de mensen steeds voor elbar kl:larstaan en welke rol winrirituelcll spelen in het dagelijks Icwn, worden met veel
gevoel en in zic ht besc hreve n.' En Jea nnette John cOllcluclccrr in haar recensie
in de \Vare Tijd Literair 'CCIl geslaagd romandebuut', Her 'parvs.web-Iog' /(,hatever that ma)' be - sp reekt op het Înrernet zelfs V:.lll 'een nieuw superhoek'.
~b :1r sl1el naar dat superboek d::.lll. Dar verhaalt V:.lll twee zusjes, Ev:.l en Ellen,
waarvan de eerSte wo rdt belaagd door een Haltiaanse b011/ tlI/all. Zij overlijdr
echter aa n de verzwakking van haar h~Hr, die het gevolg is va n het feit dat
haar vriend Faizal haar heeft laten zitten voor een andere vrouw. Ellen woont
in Nederla nd, waar zij her aanlegt met de drugsdealer Karicl11, die wij in de
wcer hehhen gezie n in een heuse pornoscène. Na het overlijden van haar zusje
komt ook zij in ;1anraking met allerlei geestve rsterkende hOCUSpOCllS, 11l;1;1r
her is door ferm ingrijpen van de J;1 vaanse politieagenr Ed dat zowel de
Haïtaan se h011ll11U11I ;115 de spe rma spui tende drugsdealer een lesje geleerd
krijgen. Eind goed .:11 goed: Ellen legt het bij mer de drllgsde;1ler die ha:lr
zwa nger hceft ge l11:.lakr (een godswonder dat de m:.lll geen :tids heeft opgelopen ... ) en de H:.lïti:.l:.lJ1 verlaat slUiti Sranan.
Op p. 12.4-12.5 V:.lll het boek staat een kl:.lie monoloog V:.lll ze kere Sonja,
rec ht uit het leve n, goed opgeschreven. Die persoon doet er in het verhaal
helemaal ni et toe, llla:.lr het is de eerste keer dat N;1t3scha EmaIlucls er blijk
van geeft ('en volte pagina lang goed te kunnen sch rij ven. \Vle zijn dnn wel til
aanbeland op exact de helft va n de roman. Tor dan roe is het hoek voo rtIl een
demonstratie van Itteraire onmacht, een kl assiek voorbeeld va n een goed bedocld manuscript ;1<tn de hand wa:.lrvan l11et groor ge mak een sta;1lkaarr kan
worden gClll3ï1kt van zaken die alrijd four gaa n bij heginnende sc hrij vers. De
tekst krioelt van de taalfouten, verkee rde werkwoordstijden en knullige formuleringen: 'Met een h:.lnd opent hij haar billen en mer de anderc trekr hij zichzelf Stijf.' ( [ 8), ' Hannah pakt Ellen's arm vast. De hele "ulo volgt.' ( I [l ). De
tekst zucht en steunt: 'Dezelfde vrouw die iedereen heeft ontvangen kondigt
de door dc familieleden uitgezochte muziek a:.ln.' (82.) De wet van her economisch sc hrijven, datlT heeft EI1l3nueis nooit van ge hoord. Alles moet overal
henoemd worden, er sta:.ln ontzettend veel onbenu llige, ove rbodi ge dialogen
en handelingen in die de lezer er zelf ook we l bij kan denkell. Een tekst ln3g
sober gesc hreve n zijn , graag zelfs, maar hier wordt de lezer geen cliché
bespa:trd, nergens is er sprake van een enigszins :.lu th entieke m;1nier van
RIIClinli1i 1

uitdrukken. Erotiek wordt beschreven als in een goedkoop seks boekje, of als
in een doktersromannetje. Hefrige emoties zoa ls de dood van dt: ut:idt: oudt:r~

van de zusjes komen {Otaal niet over.
Terwijl er toch allang een officiële spelling bestaat en je woordenboeken in
elke boekhandel kUil{ kopen, heeft de schrijfster ee n eigen spelling voor het
Sranan in elkaar gefab riekt. Dat heeft niks re maken met her aanpassen van
de spelling aan het Nederla nds, het is gewoon luiheid. Zo komt ze dan ook
nog op tal va n fouten als skotoe in plaats van skowtoe, en mi tagi voor mi
taygi. Brownsberg wordt verbasterd {Ot Bronsberg, Aboikoni wordt Abokoni,
Tamanredjo wordt Tamaredjo enz. Dat bij alle bowt en wisi-praktijken Sranan
gesproken wordt is okay, maar waarom spreekt de groo tvader van de Haïtiaanse bommwll (die zelf Sranan spreekt als Kuifje in de tropen) dan wel weer
in het ABN? Het antwoord is duidelijk: hier is sprake van een geval va n
exotisme, van het aanwenden van zogenaamd exotische elememen die in
wezen niet beheerst worden en dus potsierlijk overkomen.
En dan komen we op het verhaal zelf, dat van de onwaarschijnlijkhede n aan
elkaa r hangt. Drie meisjes worden ontvoerd en er is in het kleine Suriname
niet één getuige te vinden. De Haïtiaan hoeft maar met zijn vinge rs te glippen
en hup, de kroi begint al te werken. AI bij de eerste de beste gelegenheid dat
Ellen ell haar drugsdealer alleen zijn, geeft hij meteen volledige opening van
zijn louche zaken - terwijl hij toch zo behoedzaam is, zoals ons geregeld
wordt verzekerd: hij weet immers al tijden aan de justitie te ontglippen. Ed
vindt al her bOIllI-gedoe maar absurd, staar op p. 229, maar hij heeft net zelf
wel bij een prevelende en bloemen-strooiende priester aangeklop t om Ellen
weer bij haar positieve n te brengen. Waarom hij er als javaan een Hindostaanse pal/dit bij haalt en niet een javaanse priester is duister. Vervolgens
gebr uik t die pandit als hij het over jasmijn heeft het j avaanse woord melati
en niet het Sa rna mi woord cameli. Waarom een fanatieke hindoevader van
zijn zoon nu net de uitgesproken mos limnaam Faizal heeft gegeven: wie
begrijpt er wat van? Phagwa is geen offerfeest (p. 238 ). En zo moddert het
maar VOOrt.
Ik twijfel er niet aan dat Nathalie EmanueIs haar best heeft gedaan om zic h
te documenteren op her gebied van winti, bOIllI, wisi en kroi. Er is ook zeke r
ee n publiek dat zich graag vergaapt aan al die magische praktijken, zoals
Isa bcl Allende met Het hl/is met de geesten ook veel lezers wist te bereiken.
Maar het gaa r bij een roman niet om die bovennatuurlijke praktijken op zich,
want dan kun je beter een boek van Henri Stephen kopen. Het gaa r er bij een
roman om hoe die praktijken literair gestalte krijgen. AI in 1976 toonde Edgar
Cairo met Ko11ektieve schlfld hoe rond deze thematiek ee n belangwekkende
tek st geschreven bn worden. Oe 1:I:usre :lfweging is niet of alle kruidenbrlden
en bezweringen verantwoord in beeld zijn gebracht, de laats te :1fweging bij
ee n roman is een kunstzinnige, en juisr vanuir zo' n ~Htj stick standpunt moer
vastgesteld worden dat Het hart van Eva een jamlllerlijke mislukking is.
Waar bevindt zich ergens een auteur die al direct voor een kr:1kkemikkig
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verh:l :l l et n li te r:1 ire pri js kri jgt, en di e door de uitgeve r en de re('CIlSe!1tell de
wol kt.'ll in wordt ge preze n ? Ik kan nu wel opmer ken dar ee l1 uitgeve r nu
ee nl11:lal elk van zi jn hoe ken a:1nprijst zO:lls een visboe r zijn vis. Dm Chirra
Ga j:1d in geen versta nd heeft va n I(ljnti-riwel ell CI1 du s oo k ni et ka n beoordd t:1I of EIll:1 llud::. di e met in zicht besc hrijft. D;.lt Jeo.tllcrc-c John wel degelijk
enk ele kriti sc he k;:'! nrrekenin gen ITI;:'!akt hi j her boek en &1t lu ar conclusie dar
het 0 111 t'(' l1 ges laagd ro manJe hulit gaat du s niet aans luit op ha a r rece nsie. En
dat het il'deree n met of zonder sc hooldiploma roeges t:l:l ll is ove r elk bock op
het inrern et te roe pen cbr het ee n superboek is. Maa r da t nee nlt :ll1cl11 aal ni et
weg d:lt cr roch iets g ro nd ig mis is met het Surilwam se letteren land , te
beginncll natuurlijk met de uitgeverij: Waarom is Narasc hJ EI11Jllucls zomaar
in het di epe gegooid en heeft zij ni et ecn vakbekw;:ll11c reda cteur roegeweze n
ge krege n? Antwoo rd : ol11d:l r her gaar om scorelI, liefsr zo snel moge lijk en
met zo min mog(.'lijk invesreringen. En WJ arOIll srrooi en zoveel scribcnten de
sc hrijfs ter za nd in de oge n, in plaats n n h:l ar met opbouwe nd e kritie k de
weg te wij ze Il en te zeggen: hard werken meisje, jare nbn g h:lrd werken , de
elementaire heginselen van her va k leren, en woo rden hoeken ko pen! ?
De goegemeente heeft er alles aan gedaan 0 111 ee n aa nk omend sc hrijfster in
het zadel re helpen. Men is alleen vergeten haa r te ve rrel len dat ze ni et up een
ec hte knol zi r, Ill:la r op een gebarsten hobbelpaa rd Illet drie poren. D:l t is geen
volksve rlakke rij , da t is sc hrij fs rer-ve rl a kk erij: her pr{'ll1 a tuur ve rpesten va n
ee n tJ lenr ebt met liefdevolle aJndac hr missc hie n mer eell 11100 ie tekst had
kunn en de buteren.

MiclJiei
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Annemarie Cottaar, Zusters uit Suriname. Naoorlogse belevenissen in de
Nederlandse verpleging, Amsterdam: J.M. Meulenhoff bv 2003, 144 p, met foto 's,
ISBN 9019074302, prijs € 15,95,

Een blik in een :1dressenboe kj e en her contncr (br d:':lfJla ontsto nd 111('[ {'en
ve rpl eegs ter di t, 111 de j:.rcn 1950 va nuir SurÎn :l me na ar Nede rbnd is
ve rtrokk en, brac hr o nd erzoe kster Ann e- Mar ie Cottaar op het idee mee r
aa nd ac hr re bestede n aan Nederl a nd se verpleegsrers in Sur iname. Dit heefr
ge res ultee rd in de uirgave Z/lsters /t it Suriname. Naoorlogse beleJ1ellissell hl
de Nederlandse I'erpleging. Al1eree rst bekijkt de a uteur waa rOI11 de situatie
in Ned erland, met na me het reko rt Jan ve rpl ege nd perso nee l vbk na de
Tweede Wereldoo rlog, ertoe heefr ge leid d:lt Minister Drees een oproe p deed
:l:lll jonge vrouwen om dit beroep re ki ezen. Deze oproep hielp wel, ll1:lar de
tekorren waren nog du sdanig groot (vooral in de B-ve rpleging) , dat er meisjes
uit Surin a me we rd en ge wor ven midd els :ld ve rtenri cs in bij voorb eeld dl'
Margriet en het Surinaamse dJg blad De \'(lest . Door midd el V:lll interviews
heefr Cort<la r bij na vijftig j:l:lr larer de wederwaa rd igheden va ll deze mcisjes
Rll cllnlin

ku nnen ac hre rh:'d en en zo een beeld geconstrueerd van hu n positieve en nega{[cve erva ringen. Deze ervaringen zijn vervolgens gegroepee rd rondom thema '5
a ls: een wa rme wi ntermantel (de boottoc ht va n Surina me naar Nederland ),
de ee rste ervari nge n ove rzee (de heimwee in het begin ), super ieur en o nder-

geschikte (word ik anders be handeld als mijn Nederlandse collega's'l, voedsel
en kleding: culturele confrontati es (sti ekem Surin3 amse kip bereiden en de
witte traditio nele Surinaamse jurk bij her afl eggen va n de beli jdenis, in plaats
van ce n zwa rte) .

Al mer al zijn de ervaringe n overwege nd positief, de mees te zllsters zijn dan
oo k in Nederland ge bleven. Z elf geve n ze aan dat voo ral hun asse rri viteir
heeft hij gedragen aan een succesvolle ca rri ère in de ve rpl eging. Aangezien de
Vf3::t g naar ve rpl eegsters nog steeds ac tu ee l is, levert deze uitga ve ook veel
in fo rm ati e en lees plezier aan huidi ge Surinaamse ve rpl eegsters.
Je zo u ve rwachten dat het boek nogal warrig word t door de vele persoonlij ke
ind rukken, dit pro bleem is ec hter opgelost doordat de infor matie o p een
heldere m'lIlier is weergegeve n. Het boek is ve rder ove rziclueli jk ingedeeld en
de typog rafi e zo rgvuld ig ge kozen. Een gedeelte theorie wo rdt ond erbroken
door op oranj e papier gedru kte herinn eri ngen va n de ve rpl eegs ters, sruk jes
orale gesc hiedenis dus. De fa ro 's in het boe k zij n uiter mate functio neel en
sluiten goed aa n bij de tekst. Cottaa r beheert oo k het Historisc h Beeldarchief
Migramen en haar ervaring met beeldmateriaal blijkt du idelijk uit deze publicati e.
Dit onderzoek naar Surina amse vrouwe n in de Nederlandse verpleging heeft
behal ve in dez.e publicatie, oo k ge res ultee rd in ee n gelijknamige tenro onstelling di e aanvank elijk te zien was in het Verpl eeg muse um te Zetten en daa rn a
in het Museo n te Den Haag in 2 004 . De ex po zal vana f 8 april 2 00 5 re zien
zijn in Fort Zeelandia in Paramar ibo. De edu c<1 tieve di enst van de Stichting
Surin aams Muse um heeft een aanvulling gemaakt over de gesc hi edenis va n
de ve rpl egi ng in Suriname en voert hie rbij een scholen progra mma uit.
Hitde Nell s

Rabin S. Baldewsingh. Man men tamanna - hava men bawandal (Verlangen in
het hart - storm in de windl. Den Haag: Surinen 2002. ISBN 90 71995 03 8.

Nadat Rahin S. Baldewsingh in het Sarnámi twee roma ns had ge publiceerd:
liet hij in 2 00 2 bij de Haagse uitgeverij Surinen de gedi chtenbundel Man men
tamamla - hava men bawandaf ve rsc hijnen. De bundel telt 79 prozagedi e hrell , evenee ns in het Sarnámi. De gedi e hren zijn in pro za, omdar de
auteur ni et heeft gestreefd naar enige vorm van rijm, ritme of maat. De di chter

geeft uitin g aan zijn liefde. Hij sp reekt va n zijn verlangen naa r zijn geliefde.
iemand die hij voortdurend blijft liefhebben. De lezer moet zelf maa r ac hterhalen of zijn liefde we rk elijk zo heftIg is als ee n storm in de wind . Al lezend e
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ZJ I hij of zij echter wel onrdekken dat er met de geliefde iets bijzonders 3an
de h3nd is: de gel iefde blijkt het leven zel f zij n, en dan vooral het leven waM
de dicht\!r zich nu in bevindr. Dar heeft hij lief, hoewel hij dat leven niet los
ziet van voorga;:mde levens.
mijn bw;dslJaldakijn is ,'ersierd in de mandir
maak de ronden die !Jet Imwelijk bevestigen
het lelJell is het brandend vuur van de liefde

De dichter wil vuri g V~lIl dit leve n ge nieten en verwac ht cr veel V:l Jl terug. Hij
is dus niet bang 0111 te leve n, maar tegelijkertijd verbngt hij ern aa r om er ooit
weer vrii van te zi jn . Echter, zolang hij in dit leven Sta3t, wil hij dJar met vo lle
teuge n VJn ge nieten.
\'(Illm/eer is het IOlltje /fall het olielampje bevreesd voor de duislemis?
zo IJell ook ji; /I1ijn lichtschijn in deze duisternis.

De dic hter ho udt gewel di g veel van dir level1 , geeft er de mooiste plek en
omgeving 3an, rooir her verblijf (dat hij deelt met zijn gel iefde - het leve n)
met de schitterendste versieringen die hij kan vinden, l11a3r ondertussen wil
hij ook rens uit di t aa rdse bestaan - da t hij vergelijk r mer duisternis - verlost
worde n (de verlossing waa r de hindoes in geloven) . Tegelijkertijd is hij zich
ervan bewust dat hij zijn doel juist met behulp va n dit leven kan bereiken. De
auteur zit in een tweestrijd, 'zoals ieder mens daa r wel ee ns in ve rk eert'.
Toch sillit Baldewsingh zij n ogen niet voo r de tegenslagen in het leven. Hij
wil die overwinnen met de sc hitreringen die zij n liefde voor her leve n Ina t
opflitsen. Soms wil de dichter de volle zon neschijn ve rlaten en zich verstoppen
in de schemeri ng va n de maneschijn, Illaar dar is slechts voor een ogenblik .
Het vo lge nd e moment wi l hij weer schommelen lil de schommel va n de liefde
voor her leve n: hij wil er ook van genieten.
Aan het einde van ziin bu ndel lijkt de dichter zijn doel te kunn en bereiken;
althans het doel verschijnt vaag voor zijn ogcn. Hij beseft echter ook dat hij
mct de banden van dezelfde liefde die hem hechten a3 n zi jn geliefde nog helemaal vast zit aa l1 dir levell. Hij wil uitgillen hoeveel hij V3 1l zijn geliefde houdt.
Hi j wil dat zijn liefde wordt beantwoord. Maar dan dringt tot de dichter door
hoezeer hij nog gehec ht is aan dit leven, er eige nli ik niet zonder kan. Opeens
wordt duidelijk hoe Baldewsingh op fraai poëtische wij ze uitdrukking geeft
a3n het dilemma waar talloze hindoes va ndaag mee worstelen.
AI met al een gedi chtenbundel die aan leiding geeft voor filosofische beslommeringen waarin de lezer di ep in kan wegzinken.
Hari Rambarau

Recen,in

Stichting Kleurrijk Leren - Educatieve cd-rom een eerste kennismaking met de
Republiek Suriname, Den Haag 2002, prijs € 45,00. Meer informatie
www.stichtingkleurrijkleren.nl/suriname

In het Nederla ndse o nde rw ijs wo rdt maar mondj esmaa t aandacht besteed
aan de koloniale en postkolo niale geschiedenis. Zo zijn de leerlingen onde r
andere niet op de hoogte va n de omvang en het leed va n bijvoorbeeld de
politionele J,C[ Îes in het voorma lige Nede rl ands Indië, het huidige Indonesië.
De aa nd ac ht voor Indië dat er is gaa r bovendien uit van her Nederlandse
perspectief waarbij gee n ruimte is voo r de wandade n di e er in het verleden
hebben plaatsgevonden. Met aa nd ac ht voor Neder l:.1nds West Indië is her
nog bedr oevend er gesteld, Er wo rdt bij voorbeeld helemaa l geen aandacht
besteed aa n de gevolgen va n de slavernij en de betek enis va n de st ri jd van
de Mar rons die bi jna hebben geleid ro t het omverwerpen van het kolon iaal
gezag. Ook over contract arbeid lezen en leren de Nederl andse kinderen geen
woo rd. Hierdoor is de kennis van de ge middelde Nederlande r over Suriname
mees tal beperkt tot de drugs handel, ac ht december moorden en Desi Bou-

re=

/

Het vah daarom roe te juichen dat de Stichting Kleurrijk Leren het initiatief
heeft genomen om met een cd-rom uit te komen over Suriname. De cd-rom
is bestemd vou r de ee rste fase van het voo rgezet onderwijs en heeft een docentenhandleiding om het ed ucatieve karakter te benadrukken . De leerlingen
maken kennis met Suriname, haar in woners en hun cultuur. De cd-rom heeft
enorm veel videofragmenten, radio interviews, natuurgeluiden, muziek, foro's,
animaties, gesproken en geschreven teksL Deze zijn ve rspreid ove r mee r dan
375 scherm en.
Als de cd-rom wordt gestart klinkt er al vrolijke Surinaamse mu zie k uit de
boxen va n de computer. Het geheel roept direct een beeld van herkenning op.
De groep twaalf rot vij ftien jarigen waa rvoor de cd-rom is bedoeld maken als
jou rn alist voo r een krant of rijdsc hr ift kennis met Suriname. Tijdens zijn
virtuele wa nde li ng door Suriname kan de leerling aantekeninge n maken in
een kladb lo k. Aan het einde van de rit moet het ge hee l uit monden in een
repo rtage. De lee rlin g kan kiezen uit verschi llend e onde rdelen. Deze zijn :
sa menl eving, kun st en cultuur, natuur en economie. Vervolgens kan uit de
onderd ele n ve rsc hillende onderwe rpen wo rd en gekozen zoals, be volkingsgroepen, wonen, gezondheidszorg, sport, kunst, eten en drinken, landschap,
flora en fauna , geologie, handel, infrastructuur en roeris me. Het programma
is zelfsturend zodat de kinderen op basis van de eigen interesse th ema's kunnen
kiezen. Het is ni er nodig dar zij alle onderdelen moeren bekijken. Dir is voo r
deze ca tegorie lee rlingen erg interessa nt omdat ze zelf bepalen wat zij ove r
het land willen weten en hier makkelijk naar toe kunn en surfen. Dit mnakt
her ge heel spannend waardoor ze ni et doorhebhen met ed ucatie bezig te zijn,
1l1:l:lr het mec r op een spel lijkt.
De docent of begeleider kan zich opwcrpen als hoofdredacteur voor het re
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sc hrijven artikel en hierdoor op speelse manier srructuur :1nnhrengen in de
ollrdckkl1lgstodlt van de leerlin g. Hoewel de nndruk ligt op het hedcnd:.1:1gse
Surin:.1me kent de cd-rom ook een historisch :1rchief. De Stichting heefr geprobee rd om alles zovee l mogelijk va nuit het perspec ti ef V:.1 11 Suriname te
besch rij ve n, hetgeen V:.1 1l harte moer worden toegej ui ch r. In deze opzet zijn
de betrokkene n bij her projecr in mijn ogen ook ruim gesb~gd. Heerli jk is
het ... 1 zappend fragmenten uit Surinaamse schoolboeken regen re kome n.
Het is jammer d:1t de Stichtin g van het Nederbndse onderwijs zo weinig
enthousi:1sl11e en respo ns heefr ontvangen, want cr is een juweeltje afgeleverd
di e kinderen in Ncderkllld een beter beeld kan geve n over Surinam e en hUil
stimu lee rr om zelf meer te gaan ontdekken. Ook voor kind eren met ecn Surinaamse achrergrond die in Nederland opgroeien is deze ed uc::nieve cd-rom
verp lichte kost. Ik heb uren op de cd-rom gelezen ell gekeken en ontdek nog
steeds nieuwe informarie.
Ik hoop dat de Sti chring vervolgfondsell kan aanboren 0111 her project ve rd er
uit te breide n zod3 t er nog mee r informarie op de cd· ro m kan en ook voor
3ndere leeftijd en ve rsies ge produceerd kunnen word en. Het mag uit bovensraande duidelijk zijn geworden dat ik het project een warm ha rt toedraag.
atuurl ijk zijn er punten di e ve rbeterd kunn en worden of W3ar ie als Suri·
na mer ietwar :1nders tegen aankijkr. Maar niet \'e rgeren moeten worden dar
de cd· rom is bedoeld voo r kinderen van twaalf rot vijfti en jaar met minimale
keil nis over Surina me. Aanbevolen moer wel worden 0111 her ge heel rijdloze r
re maken, aangez ien so mmi ge zaken hierdoor geda teerd a3ndoen en de cdrom ni et elk ja;tr uitkomt, waJrdoor de gegeve ns elk e keer geact u;:d isee rd
worden.

Peter Sa/u·he:;

Mgr. Swinkels Stichting, Batavia in de tijd van Pater Donders, Paramaribo 2005.
ISBN 99914 848 1 7,64 pp. Ge,ll.

De Mgr. Swinkels Stichting die het financieel beheer van d~ rede mptoristen
in Suriname beh3 rtigt, heeft vier korre st udi es over her Batavia van de negenti ende eeuw bi jecngebr3cht. Mgr. Swinkcls w a s de eerste redemptorisr die
apostolisc h vicaris va n Suriname W3S van 1865-1875. S. Mulder, lid van her
besr uur V~1l de Mgr. Swinkels Stichting, is de samensteller van het boekje
Batav;a ;n de tijd pan Pater Donders. De rirel is missc hi en was misleidend,
immers Pcrru s (Pee rkc ) Donders is geen centrale ro l in dc publicat ie toebedacht. Het is mee r ee n technisc he besc hrijving van plaats en omstandigheid
en tevens ee n sc hets van lepra in die tijden .
Het bock begint mer een ve rslag van pater Leo nard Verheijen di e in 1866
gebo ren werd en in 18 94 in Surin ame kwam werken. Hij sti erf in Paramariho in 195). Parer Verheijcn heperkr zic h tor historische heri nneringen, nam eRecensies

lijk de historie va naf de eersre karholieke priesters di e o p Batav ia kwamen
{\'(Icnnekers en Van der Horst, du s va naf 18 17}.
Het tweede deel is een a rtikel van dr. Just \'(Iekk er en ko mt uit het SlIra/co
Magazil1e va n 1982., op het moment va n de za ligverklaring va n pater Donders
in Rome. Wekker heeft de logistieke situ atie van Bara via haarfijn op grond
van kaarten en documenten uitgevoge ld .
Het derde deel is ee n inge kort ve rslag van de Nederla nd er dr. J . Len s die in
[ 895, dus vlak voo rdat Baravia opgeheven werd, ee n or iëntati ebezoe k brac ht
a~lIl Batavia, met name om de situatie va n de lepra en lepro zen te bekijken.
Lens publicee rd e erover in Elseviers Magazine. Een interessa nte en tor nu toe
o nbekend e beschrijving en situatieschets, met illustrati es.
Tens lotte is in de bundel een tweede een artikel van Ju st Wekke r opgenomen,
ni et eerder gepubliceerd maa r wel klaar op her mom ent van zijn onvef\.vachte
dood. Wekker bracht hierin gegevens over de tijd van Donders bijeen onder
de titel Maafschappi;-historische fragmenten uit de tijd /Jan het pastoraat /Jan
Petrus Donders ;11 Suriname. Wekker geeft onder andere sta tisti eken van het
aa nta l katholi eken in d ie tijd (p.5 8) en gegeve ns va n de diverse rel ig ieu ze
groepen.
Voor mij had het slavenreglement voo r BatavÎa va n 1850 er best bij gemogen.
Dat reg lement laa t zien hoe Batavia ee n spieget va n het Surin ame va n de ti jd
was. Deze brochure met hisroris<.:he data is nicr allct:n gt:~,.: hikt vuu r vt:rt:t:rJn~
va n Petrus Donde rs, maar is ook een voorbeeld va n ee n bescheiden loca le
geschiedsc hrijving, in di t geval va n een deel van de Co ppena me. Tevens is en
blijft lep ra ee n ingrijpend fen o mee n in de sa men lev in g. Er zijn wel enkele
drukfouten re ontdekk en en de manier van citeren is o nzo rgvuldig (tegenover
bladzijde 64, met onder andere de vo lgo rd e van a, b, c. !).
JooP Vemooij

Erney Landveld, De Marroncultuurgemeenschap in Suriname, NoordScharwoude: Kirja 2005. ISBN 90 77764 08 9, 202 pp, gem.
Erney Land ve ld stelt in deze publicati e a l snel vast dat de huidige maatscha ppelijke positie va n de Marrons binn en de Suri naa mse democratie, de o naa nvaa rdbare discriminatie van de M arron s, namelijk de iso latie la at zie n (p.
4-5) . Hij wil met de Marron s zoeken naar instrumenten o m het iso lement te
doorbreken. H ij zoekt naar maatrege len ter rechtsbescherming va n de
Ma rrons. I-lij pl eit dan ook voor een radica le transfo rmatie binn en de Marron cu ltuurge mee nschap, onder ~mder e door soc iale verandering. Het is niet de
ee rSte keer dat Landveld pub li ceert over de Marro ns; hij is zelf een Marron.
Hij heeft zich voorheen mer her onderwij s in het binnenland bezig ge houd en.
Allereerst schetst hij in deze publicatie de Marro ngemeensc hap. Ik zou li ever
in het meervoud sc hrijven aangezien er noga l war verschill en russen de vol ken
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der Marrons hesraa n. Dr gebruikre notie Marronculruurgcmecnsch:lppell is
nÎeuw maar nie t bijzonder fraa i. L31ldvcld g:-.:-. r in op de gez:1gso rg:-.nisatie,
her lecfp:-'froon, de gezi nssituatie en de ped:lgogischc rebries binn en de
vc rw<l lltsch;l psidcologie. Hij gaa r nicr uirgebreid in op wa r culruur voo r hem
nerekent.
In het tweede dec\ be handelt hij de olltllloeting of confrontatie van de tvt3rrons
mct missie, zending en overheid waardoo r er verallck'ri ngsproccsse n op gang
kwamen die cwnwcJ, volgens hem, swurloos verliepen. O nd erwi js, medischl'
zorg en geidecollomie hebben nier voor de noodz~lkelijkè voor uitg;:lng gezorgd.
In het derde deel weidt hij uit over de onvoldoende infrasrructurele voo rzienin ge n va n de bl1f va Jl de ove rh eid . Her herre ft kwesties als rr;lI1sporr, sc holenbouw, nutsvoorzieningen . Hij kornt dan in her vierde deel rot de co nclusie
dar her ;wders moet. Kernbeg rippen zijn dan: verandering va n artitude en
zelfbeeldvormÎng, va n dc o rg~lIlisarie v~m het gezag, behee r ell bestuur, 3al1sluiring bij dt, voortdure nd e veranderend e SurinaJl11se s;lI11enleving, Hij srelt dar
onderwijs dJarbij centraal dient re sra an W3nt ond erwijs is een factor voor
armoedeheslri jd ing.
Land vcld gebrllikt dOClllllenten en public lties die nier zo gemakke\ijk re vinden
zijn. Dar bat zien dat dir studie veld moeilijk tOegankel ijk is. Her is goed dar
dir geheel bijeengeb racht is en doorgelichr wordr. Landveld vindt het p3Jrd
van Troje nier uit en h;:Hl1ert voort op bekende uirg:tngspunten. Hij wil zogra3g
dat er iers substantieels binnen de ivbrro ngemeenschappen gaat gebe uren. Ik
ha d gr:tJg wa r differentiatie gezien tussen de diverse Marronvolken en eve ntu eel verge li jki ngen met de leefsitua ri es va n Marrons in de regio of mer di e
van de Inhee l11 se n. Hij gaJt niet diep in op de gevolge n van de zoge heten
binnenbndse oo rl og, toch wet eell cesuur in de historie va n land en vo lk, v;) n
sr3d en bosland. Landveld is een ged revene (de public3tic is een goed h3ndvat
voor de campagnes voor de pa rl emenraire verkiezingen). Ik denk dat iede r
met hem hoopt dM de disc riminati e, de achrersrand en Jfhankelijkheid wegge·
werk t kunnen worden in een proces dat volledig gedragen wordt door de

Marrons zelf.
De rek St is nier 3lri jd vlor en vloeiend. Cirere n is nier consistent en zonder
meer slord ig, eigenlijk ee n ramp, al va naf her begin, bladzijde 1 2.. Landveld
laat in de ci rar ies in de voetnoten VOOrn311le n en plaatsnamen wcg, en is wi llekeurig mer leesrekens in de voetnoten. Deze publicari e, met een mooie collage
foto's op de k:-.fr, is aan de andere kant al1 <1 lyserend, militant en mobiliserend.
Als het nu maar iets uith3alt!

JooP Vernooi;

lIa caRsies
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Peter Meel

Cirkelen rond een kwal op het strand

Kanttekeningen bij Edwin MarshalIs
geschiedenis van het Surinaamse
nationalisme
ct is ondoenlijk om een slui tende definitie van het begrip nationalisme te geve n. Doorgaans beginnen beschouwingen ove r nationali sme met verzuchtingen over deze onmogelijkheid . Onderzoekers
ve rwerpen de definities di e tot dan toe ove r her onderwerp geformuleerd zijn,

H

bedenken een eigen definitie en komen vervolgens tor de conc lusie dat ook
die geen recht doet aa n het ve rschijnsel. Waarom la at het nationalisme zich
zo moeilijk in een definitie inpassen~ Hiervoor kunnen versc hill ende redenen
worden aangevoerd.
In de ee rste plaats is het nationalisme een veelomvattend versc hi jnsel. H er

heeft betrekking op ruim (wce eeuwen wereldgeschiedenis en omspanl
honderden landen, regio's en gemeenschappen. Als fenomeen bestrijkt het een
terrein dat welbeschouwd te breed is 0111 door individuele onde rzoekers re
kunnen worden beheerst. In de tweede plaats is het nationalisme als versc hijningsvorm uitermate veranderlijk, om niet te zeggen kameleontisc h. Het bezir
ta l van politieke, economisc he en sociaa l-culrurele dimensies, die al naar gela ng
tijd, plaats en omsta ndigheden naar voren treden en weer uit het zichr
verdwijnen. Deze wi jze va n presenreren heeft rot gevolg dat her nationalisme
zich moeilijk in sc herp om lijnde beelden en trefzekere bewoordingen laat
vangen. In de derde plaats is er een reeks van factoren bepalend voor de
inhoud, omwik keling en aan trek kingskracht va n het nationalisme. Van invloed
zijn factoren als territorium, geschiedenis, bevolkingssJmensrelling, taal,
religie, staatsvorm, economische ontwikkeling, mate va n urbanisatie en onderwi jsnivea u. AI deze fac toren grijpen in elkaar, staan in ee n bepaa lde, vaak
wisse lende relatie tot elkaar, en geven her nationalisme zijn bijzondere
karakter. In de vierde plaats is de ideologie van het nationalisme vaak hybride
en daardoor moeilijk te doorgronden. Als her nationalisme al een eigen ideologie heeft, dan is deze doorgaans onder invloed van ve rsc hillende, al dan nier
verwante politieke denkbeelden of sysremen tor stand gekomen. Mede door
zijn theoretische beperkingen is het reconstrueren van de kern van de nariona listische ideologie ni ct zelden een lastige opgave. In de vijfde plaats doet
het nationalisme veelvuldig een beroep op beelden en se ntimenten , drom en
en hartstochten, stereotypen en mythen, kortom dat deel van de menselijke
geest dar zich voor een belangrijk deel aan onze waarneming onttrekt. Veel
speelt zich af in het onde rbewuste en wordt ook door ingewijden niet altijd
ren volle begrepen. Voor onderzoekers di e op een operationeel niveau her
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nationalisme hestudert'n, is het daardoor geen uitgemaakre zaak dat lij greep
op hun ond erwe rp krijgen (Meel 1996 ).
De Nederlandse historicus Ernsr Koss111alln (1996: 68) merkre in dit verhand
op d,n onderzoeke rs zichzelf bedriegen als zij pretenderen her nationalisme
,1:\n een systematisc h en alomvattend onderzoek re kUlll1en onderwerpen: ' Het
is cr re ingewikkeld, te veelzijdig en te veranderlijk voor. Loop er liever met
aandacht omheen, bekijk her van alle kamen maar stap er niet in, behandel
her kortom als een enorme kwal op het strand. '
Slechts weinig ond erzoekers hebben zich iets aan deze r:lac! ge legen laren
liggen. Her advies heeft Edwin Marshall evenmin ontmoedigd om over het
onderwerp re publiceren, getuige zijn proefschrift Ol1tslaal1 e li ol1twikkeling
Vt1ll het SlIrillaamse nationalisme. De auteur weerstaat de raad va n Kossmann
en stelt zich ten dot"! zijn onderwerp uitpurrend te behandelen. In het onderstaande wil ik, tegen de achtergrond van de hierboven gesc hetste problema tiek, enkele :lspectcn van MarshalIs proefschrift aan een nndere beschouwing
onderwerpen. A:1I1gezien de sc hri jver enkele V:ln mijn eigen public:lties over
het Surinaamse nationalisme op kritische wijze in zijn ond erzoek betrekt, is
het onvermijdelijk dar deze bespreking tevens her karakter va n een weenvoord

heeft.
VAN BINNENUIT
In de inleiding V;1I1 zijn dissertatie zet Edwin Marshall zijn :lmbitic uireen om
het Surina amse nationalisme 'van binnenuit' te beschrijven en te analyseren.
Naa r zi jn zeggen hebben ~llit e ur s het Surinaamse narionalisme tot dusver
vooral 'van buitenaf' besrudeerd en hebben zij daarmee onvoldoende recht
gedaan a:ln de rol en beteke nis ervan in het dekolonisatieproces. lv iarshall
noemt boeken van John Janse n van Galen (2000) en mijzelf ( [ 999) als voorbeeldcn VJn anolyses 'VJ n buitenaf'. Een typcrcnd versc hil tllssen MarshalIs
benaderingswijze en die van mij is volgens eerstgenoemde dat ik het Surinaamse narionalisme !a:1t beginnen in Nederland en dar volgens hem her Surinaamse l1:ltionalisme zijn vroegste wortels in Suriname heeft. Voorts meent
Marshall dat Janse n van Galen en ik in bovengenoemde werken het accent
te eenzijdig hebben gelegd op her culwrele nationalisme en het politieke nationalisme onvoldoende aandacht hebben gegeven. aar zijll zeggen heeft dir
behalve mer ons gebrek aan belangstelling voor het politieke nationalisme te
m:lken met cle 'mee r aa nsprekelijk e en "exotische" kam' van het culrurele
nation:1lisme (p. 5) . Verderop in dir artikel zal ik n:ldcr op deze positiebepaling ing:1an.
Het onderwe rp van M:1rshalls proefschrift is het ontsraan en de ontwikkeling van het Surinaamse nationalisme in ideologisc he en institutionele zin, de
maatsc happelijke reacties die dit uitlokte en de bijdrage van het nationalisme
aan de staatkundige onafhankelijkheid en het proces van Jl:ltievorming in
Suriname (p. 9). Marsh;111 beperkt zich daarbij rot de periode 1930- 1975.
Hii kiest voor 193 0 als beginjaar, omdat volgens hem roen de eerste 'man iPel er Meel Cifkel.n fond .en kwal op hel slund

Fcstaties van nationalisme' (p. 1 0 ) aan de dag traden; in 1975 werd een van
dc belangrijkste doelstellingen van het nationalisme, de onafhankelijkheid
van Surina me, gerea liseerd.
M<1rshall baseen zijn analyse van het culturele en politieke nationalisme in
Suriname op archieve n, interviews en secunda ir!: lirt:r:uuUf. Hij komt rul Je
concl usie dat de nationalisten erin slaagden om het zelfres pect en de eigenwaarde van de Creoolse Surinamers te versterken. Het lukte hen echter niet
0111 de brug naar de andere bevolkingsgroepen, in het bijzonder de HindoStallen, te slaan. Zij wilden principieel de gehele Surin aa mse bevolking bij
hlln initiatieven betrekken, maar wisten onvoldoende de indruk weg te nemen
dat zi j als Creolen erop lIjt waren niet-Creolen naar hun cultuur te laren assimil eren. Sllccesvoller waren de nationalisten in politiek opzicht, in het
hij zo nder bij het ve rwezenlijken van hun onafhanke lijkheidsideaa l. Ideeën
over natievorming daarenregen kregen bij hen opva llend weinig aandacht.
Vooral een duidelijke visie op de ' nationa listische econom ie' ontbrak.

WEINIG NIEUWE GEZICHTSPUNTEN
De concl usies die Marshall presenteerr, zijn co rrect en over het ~llgemeen goed
onderbouwd. Ze zijn het resultaat van ee n afgeba kend onderzoek, waarvan
de ve rslagleggi ng zich vlor laar lezen. Als overzichtswerk is het boek geslaagd.
Tegelijk moer worden vastgesteld dat het proefschrift geen verrassingen kent.
Wie ve rtrouwd is met de literatuur ove r het Surinaamse nationalisme ontwaart
n::wwelijks nieuwe gezichtspunten. Als deze er al zijn, dan blijven ze merendeels in goed bedoelde aan zette n steken. Vooral her surplus van de 'blik van
binnenuit' is teleurstellend. Welbesc houwd weet Marshall deze ambitie niet
W:l:1r te Illaken. Dit valt vooral nadelig uit voor zijn uiteenzettingen over de
ideologie en de praktijk van het Surinaamse nationalisme (vergelijk ad 4 en/
5 van mijn inleiding).
0111 re beginnen wordt de lezer getroffen door het fletse portret dat Marshatl
va n hoofdfiguur Eddy Bruma schetst. Hoewel deze in het personenregister
veruit de meeste verwi jzi ngen achrer zijn naam heeft sta an, blijft hij jn het
bock een sch immige verschijning. Een aansprekend profiel van deze leider,
zo nder wie her Surinaamse nationalisme tussen ' 945 en 1975 er beslist anders
zo u heb ben uitgezien, had in deze studie niet mogen ontbreken. Marshall was
bovendien de aangewezen persoon om dit portret te tekenen. Hij h:1d de gelegen heid 0111 uitgebreid met 'de meester' te praten, een voorrec ht dat voor veel
collega·onderzoeke rs niet was weggelegd. Maar deze voorsprong heeft hij
niet uitgebuit. Van zijn interviews met Bruma vindr men vrijwel geen spoor
in het proefschrift terug. Er is een handvo l citaten afgedrukt, waarvan er
slccllts éé n veelzeggend is: Bruma's zelfkriti sche erk enning dat de na tiona listen de culturele bagage misten om mer andere etn ische groepe n het nationalisme te verwczenlijken (p . 158). Persoonlijke gegevens over de mail die
zijn leven met de anti kolonialistische strijd verbond, krijgt de Iczer echter niet
aangereikt.
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Inreress:lI1t is herg.ec\\ Marshall schrijfr ove r de mogelijk" invloed V;111 Subrno
op Brum:l. Volgens hem is her denkb;1;H d;1t dc b arsre zich bij her formuleren
V;11l zijn n;1 tional isrische ideologie heeft bten inspi reren door Sukar no's
hefaa mde rede Indonesië klaagt aan! Diens uitspr;1ken over her ol11 zetren van
een insti ncti ef in een bewust n;1tionalismc, dat kan dienen :lIs 'Z iel V;1 n de
machtsvorming' (Soek:lr no [93 T: 63), heefr inderdaad veel gemeen mer
8ruma 's uiteenzetti ngen hierover in De opmars l 'OI I bet nationalis l/l e. Ook
zij n cr parallellen aanwijsb:la r tussen de wijze waarop de twee Illan nen ingaan
op de pb::\ts en de functi e v::tn ve rl eden, heden en roekol11sr in de n::ttionalisri sc hc ideo logie (p. 160- [ 6 1). Opvallender ec hter (b n de overeenkomsten
zijn de versc hillen tussen SlIbrno en Bruma. M,-Hshall noemt dc rede v::t11 de
ee rste 'sysremari sche r van opzet en indrukwekkender va n toon' dan her
geschr ift va n Brum<l. Dir is juist, Illa ar er is meer.
Vergeleken hij Bruma W;1S Sukarn o ee n 111;111, die veel publiceerde, va nuir een
hrede historische kennis en eel1 open oog voor de ontwikkelingen in de wereld.
Zij n leven lang zochr hij naaf een sy nthese va n nariol1;1lisl11e, marxisme en
isla m. Z ijn puhlic~1tics zi jn even zovele st;1d i;1 in dc ontwikkeling V:1Il zijn
denken hierover. Bij Brull1;1 za lmen revergeefs zoeke n naar ee n vergelijkba re
wij ze va n gedac hrnorming en gedachtebepaling. Tussen Brul11;1's eerste Mrikelen in De \'(les/indiër en zijn laatste interviews liggen bi jna vijftig jaa r, maar
ht:t is verbluffend te lezen dar zijn inzichten door de j;uen hee n ollvef;1nderd
zijn gebleven en dar hij zic h in vaak identieke bewoordingen over zij n politieke idealen is blijven uitdrukken. Tussen Sukarno's Bandocng rede en zijn
nier minder beroemde Pantjasila rede liggen vijftie n jaa r, maar de laatsre
roespra::tk is onmiskenbaar her resulraar V<111 voorrsc hrijdend inzicht en laar
ee n duid elijke uirbouw en verdieping zie n va n zijn ideologische opvattin ge n,
di e de grondslag zouden vo rm en va n de onafhank elijke rep ubliek Illdonesia.
Sukarno's B:lJldoe ng rede heefr de vorm va n een trec hter. Het betoog loopt
van alge meen na ar specifiek, van abstracr n;1;1r concreer, van hoofd li jn naar
detail. Her is gloedvo l geschreven en st;1ar bol van ve rwijzingen naar de inrerll;1rionale lirer;1t uur. Daarin verschi lt de rede fundamenteel va n Brull1 a's
geschrift, dat sre rk n;1;1r binnen is gericht en juist door zijn gebrek aan concrete
verw ij zinge n na;1r dr Surinaamse werkelijkheid in ecn hisro risch vaculim lijkt
te hangen. Boven;11 is Suka rno's rede geric ht op ee n breed puhl iek va n toehoorders. Ze is afgestemd op COITll11unicati e met de massa, 'de stilIc kf;1 cht die is
opgeblikscmd' (Soek:Hno 193 1: 37 ), op her mobilisercn van ' krom o el1
mar h::ten' (Soeb. rn o 193 I: 76), het proletarÎna t van boeren en arbeiders, wier
nari on::t lismc vo lgens Sukarno moest worden aangewakkerd en wier mac hts~
bewustzijn moesr worden opgewekt. Het beroe p d~lt Sukarno op zij n a::tnhang
doet, co ntr;1sree rt l11et de bepe rkre roegank elijkheid van Brllll1:.l 's teksten, di e
door dc hermerische wi jze W;l;1rop ze geformuleerd zij n, vecl minder direc t
;1ansloten bij her refe rentiekader en de belevingswereld V:1I1 zi jn ;1chrerban.
\X':.l;1rOm heeft Mafshall ve rzuimd .1.111 Brull1 a re vra gcn of hij de rede van

Sukilrno ren eigen bare rta llwendde? Nu blijven de gedachren die de au teur
Peter Me e[ Cirke len ron d eln kw,l op het st.and

aan een mogelijke ideologische beïnv loeding wijdt op zjjn best veronderste llinge n. Ook dringt zich de vraag op waarom Marshall heeft afgezien van een
verdere uitwerk ing va n de vergelijking Sukarno-Br uma . Ju ist dat had zijn
onde rzoek een be langrijk e meerwaarde kunnen geven. H ij had Bruma ook
meer reliëf kunnen geven door hem te pl aatsen naa st a ndere nationalistische
leid ers, zoa ls de in Su riname bewonderde Kwame Nk ru111a h, met wie Bruma
eveneens her nodige gemeen heeft. Nk rumah's adagium 'Seek ye first the political kingdolll and all things sha ll be added L1IHO you' (Roolley r988: 671 is
in ieder geva l representatief voor de st rategie die de PN R-voo rman va naf
196 1 volgde. De vergelijking di e M arshall trekt tussen het Surinaamse en het
Brits-Caraïbische nationali sme (p. 2 19-239) laat zien dat d e intellectuele
aanhang va n de Surinaamse nationalisten gering was, d<1t de PNR over een
beperkte (C reoolse ) ac hterba n beschikte en dat het Surinaamse natio nalisme
internationaal geïsoleerd was. Waar het gaat 0111 dit laatste aspect, voegt zijn
verge lijking ec hter weinig roe aan de bevindingen van Breeveld ( 2 000:
3 17-3651, die ee rder Pellgel beoordeelde in het Jicht van collega-leid ers in het
Ca raïbisch gebied .
Een a ndere kwestie waar M a rshall Bruma over had kunnen bevragen, is de
zoge heten bomaffaire. In 1959 brach ten met het nationa li sme sym pat hiserende mannen een bom tot ontploffi ng bij het huis van N PS-lei der Pengel.
Deze bleef ongedee rd, maar er werden acht verdachten opgepakt en tot zwa re
geva ngeni sstraffen ve roordee ld. De kwestie deed het imago van de nationalisten geen goed en zorgde voor een jarenlange verwijde rin g tu sse n de NPS
en de PNR . Tor de dag va n va ndaag is onduidelijk wat de rol van Bruma bij
de beraming van de aanslag op Penge l is geweest. Marsha ll verklaart uitvoe~
rige gesprekken met nationalisten te hebben gevoerd, Ill aar gee n bewi js te
hebben gevond en voor betrok ken heid van Brull1a bij het comp lot (p. 117).
Bruma noemt hij in dit verband niet bij naam . Waarom laat de auteur Bruma
niet aan het woo rd over deze affaire, die in Suriname de ge moederen geruime
ti jd bezighield? Waarom heeft hij Bruma niet laten refl ecteren op zijn v[ i e nd ~
schap met en verdediging va n Arrhur Blom, één van de twee hoofdverdachten?
Ee n ei nd oordeel va n Bruma over deze affaire had aa n veel spec ul aties een
ei nde kunnen maken.
Ma rshall stelt terecht dar W ie Eegie Sa ni e nooit ee n offic ieel standpunt over
re li gie heeft in ge nomen , maar het aa n de ind ividuele leden overl iet welke
opva ttin ge n en ideeën zij op dit punt koesterden. Hij noemt Rave les en
Ui terl oo als voorbeelden van personen die zich aa nget rokke n voelden tot de
winti reli gie en daa rover nooit gehei mzinni g deden (p. 96-99). Opvallend
ge noeg laat hij o nvermeld, dat Bruma zich persoo nlijk alt ijd sterk heeft
gemaa kt voor de wette lijke erkenning van de winti religie als ee n vo lwaardige
gDd sdien st en voor de verw ijd eri ng va n het verbod op winti -pre's lIit het
wetboek vall strafrec ht (wat pas in 197] zou gebeuren). Ook koos Bruma in
zijn literaire werk regelmatig positie vóór de wint igodsdienst en tégen het
westerse christendom (Mee! 1997: 25-2.6,49-5°). De opva ningen van Bruma
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werd en nooi t tot officiële pJrfijstandpunren verheve n, nu nr hadd en, doordat
ze van de leider :lfkomstig waren, begrijpelijkerwijs wel dcrlllMc vecl invloed
d:lt ze in de beeld vorming met de ideeë n V:ln \'Vi e Eegic S:ln ie en de PNR
werden vereenzel vigd. M:lrshall signalee rf dir opvallend genoeg niet en ma:lkt
evenmin duidel ijk of hij met Brul1l:l over dir sp:lnningsvcld heeft ges pro ken.
\'Vaar het gaar Om het politieke narionalisme richt Marsh:ltl zich in zijn boek
in hoofdz;tak op het radi ca le narionalisrne V:lll de PNR. Her Surinaamse narionalisme dar na 1975 op de voorgrond rreedt, va ir buiten het bestek van zijn
bock. Dir va lt buitengewoon te betreuren. Gelet op de ..:ompacrh eid van zijn
onderwerp had hij dc gesc hiedenis van het nationalisme gClllnkkelijk na:lr her
hedcll kunn en doortrekk en. Zijn onderzoek zo u daMm er in politiek gevoelige r V:l:lrwarer terechr zijn gekomen, met eventuele consequ enties voor de
roegankelijkh eid van bepaalde bronnen. Als onderzoeker 'V;ll1 binnenuit' had
hij mogelijk inforll1atieve rlies echter met inrerviews kunn en compense ren. De
belofte op interessante resultaten is er În ieder geval. Na de onafhankeli jkheid werd her PNR-n;ltionalisme immers door nog radicalere stromingen ingeha:dd. Bruma"s ster d:1J.lde, al bleef hij op de achtergrond actief. \X/as de aureur
doorgegaan ror 2000, het jaar waarin Bruma overleed, dan h:ld hij een afzo nderlijk hoofdstuk kunnen wijden aan diens erfenis, waarva n sporen rerug te
vindcil zijn hij de SPA, de NOP en de ONP. Door op re houd en in 1975 heeft
Marshatls gesc hiedenis vall het Surinaamsc nation:l lisme niet alleen iers onafs,
maar is deze oo k on vo lledig.
Het vrijwel buiren beschouwing laren van her narionalisme V:ln de NPS en de
PSV dr:lagr belangrijk tot deze onvolledigheid bij. Het nar ioll:l lisme van de
PNR ell dar V:ln de NPS - dat bij tijd en wijle kam eleo ntische trekken
verroond e (zie :ld -' van mijn inleiding) - kenden een grote mare van verwantschap en waren in zekere zin cOlllmunicerende V;1[CI1. Instrucri ef in dir verband
zi jn de geschriften van dl' NPS·er Frank Essed (1960, 196 2 en 1966), waarin
hij inga:lt op de nati onalistische ideologie va n zijn partij. Marshall heeft gelijk
als hij stelt dat Esseds ideeën door roedoen van Pengeiniet de statuS va n offi ciële parr ijsra ndpunten ve rk rege n. Deze o bstru cti e va ll de kant van Pengel
vloeide reiner voo rt uit zijn persoonlijke wedij ve r met Esscd. De ideeën va ll
de twee onrliepen elkaa r nier vee l. Beiden waren tcgen het verabsolureren V:ln
de doelstell ingen van het nationalisme, zeker W,-13r het de ri chring uitging va ll
'het rec ht v:.\11 de sterkste', en betoonden zich voo rstande r va n de inbedding
va n de Sur in:la ll1sc nati e in ee n 'wereldorga nisa ti e, gerichr o p de harmon isc he onrwikkding van de ge hele mensheid ' (Esscd ' 960: 5) . O p hoofdlijn cn
kwamen Esseds ideeë n dan ook probleemloos in NPS-wcrkp rogr:l lllm:1 "s en
in redevoerin ge n van Penge l terecht. Bovendien moet wo rd en bedachr dar,
:1I1ders (bn va ak wurdt aangenomen, Pengel, evenal s Essed, gee n komedi e
speeldc mcr dc onafhankelijkheid. Hij wilde deze allee n op basis van eell parleIl1cnrai re mee rd erh eid re:lli se ren el1 er gee n poliriek ri sico mce lopen. Bij de
PSV heij ve rd e met name eoe n Ooft ( ' 970 en 197 2. ) zich voo r onafhank elijk hei d op korre rcrmi jn. De mogelij kh eid om de inhoud elijke samenh ':lIlg te
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laten zien tussen het nationalisme van de PN R, de N PS en de PSV wordt door
Marsh all ec hter niet opgepakt.

Hoe de N PS. de PNR en de PSV uiteindelijk binnen de Na tionale Partij
Kombinatie (N PK ) gingen sa menwe rk en, bespreekt Ma rshall op beknopte
wi jze. Ook hi er had com mentaa r va n Brum:1 VOOr een verdi eping va n onze
kennis kunnen zorgen. \"'<'ant welke voo rwaarden ve rbo nd Bruma aan de deelnam e van de PN R aan de coal itie? Gi ng hij a ll een met de andere partij en in

zee nadat zij hadden verklaa rd de onafllan kelijkheid ultimo 1975 l11et de PNR
te zullen reali se ren ? Kwamen deze afspraken enk ele maa nden voo r de verkiezingen tot stand of viel het uiteind elijke bes luit pas bij de kabin etsformatie ?
Hoe la ge n de standpunten met betre kkin g tot o na fh a nk elijk heid op korre
ter mijn binnen her eerste kabin et-A rron precies? Hoe kwam het dat de PNR
een relatief ge ringe bijdrage leverde aan de juridisch-technische voorbereiding van de onafhankelijkheid? Een geschi edeni s van ' binnenuit' had aan deze
aspecten van de soevereinitei tsoverd ra cht meer aandacht moeten besteden,
zeker met d e beschikbaarh eid va l) Bruma als informant.

ETlKETIERING ACHTERAF
\'(Iaar Marshall enerzi jds noga l ac htel oos met het gema ti gde na tio na lisme
o mgaat en het natio nalisme na 1975 geen aa nd ac ht schen kt, frappeert anderzij ds het gemak waarmee hij soms her eriket nationnlistisch op organisaties
en personen plakt. Met name door de onduidelijke defi niëring van het begrip
'ontwakend nati ona lisme' wordt dit in de hand gewe rkt. Bij Marshall is
ontwake nd nationalisme 'een manifesr bew ustz ijn [ ... ! over ee n gedee lde
hi sto ri e en een geza menlijke toekomst. ' j politiek gez ien gaa t het volgens hem
o m een 'gemeensc happelijke lotsbestemming en verzet tegen ko loniale onderdrukking' (p. 17). Volge ns Marshall behoord en de Unie Surinam e en de
Hindosraa ns-J avaanse Centrale Raa d in de jaren veertig tot het o ntwakend
nationalisme. Zij vertegenwoordigden nanr zijn zeggen ' het gema rigd politiek-best uurlijk nationa lisme' (p. J 8).
De vraa g is of Marshall mer deze laa tste concl usie nier te hard van stapel
loopt. Als proto politieke partijen zetten de Unie Suriname en de HindostaansJavaa nse Centra le Raad zich in voor de belangen van respectievelijk Creolen
en Hindostanen/Ja va nen, in het bijzonder voor her verster ken van hun politieke invloed. Zowel de Unie a ls de Raad wa ren voorstand er van uitbreiding
van het kies rech t en invoering va n een systee m va n ze lfbes tuur, maar hebben
zichze lf nooit met het label natio nali stisch geroo id. Evenmin was hun bewustzij n ge ri cht op de vorming en instandhou ding van een ge mee nschappelijke
nati onale id entiteit en op de overtuiging dat de modern e natiestaat het krachtigste instrum ent is om nationale eenheid te rea liseren, zoa ls Marshall in zijn
inleiding de karakteristieken van het nati o na lisme omsc hrijft (p. 8).
De Unie Surin ame zo u later grotendeels opga,w in de N PS, die onder Penge l
een gema tigd nationalistische koers zou varen. Maar dat zegt meer over de
NPS dan ovc r de Unie. De Hindostaans-Javaan se Centrnlc Raad zou opgaan
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in de VHP, dil· ~lrijd w~ rs is geweest van ee n nationalistisc he opstelling. I)e
inlijving doo r !vlarshall van de Un ie en de R:1:1d bij het onnv;lkend l1:1rionalisme lijkt d:13rmce een twi jfelachtige pogi ng tot eti kettering achtcraÎ. Z ijn
beschouwi nge n over de Ra~d komen mogelijk voort uit een behoefte om het
Surinaan1se n:Hion,llisl11e met terugwerkende kracht een meer multi-et nisc h
aanzien te geven.
Deze veronders telling vind t bevestiging in MarshalIs portret van Clemens
Ramkisoe n Biswamitre, ee n markanre politicus, die na zijn voo rzirrerschap
V.:lll de 1-lindostaans-.Ia v;13I1se Centrale Raad nog verschi llend e andere politieke fun cti es zO u bekleden. Het is de verdienste V:lIl Marsh;l l1 dar hij Biswa mirre als eigensoo rti g politicus uit de vergerelhejd ha ;:dr, maa r het is onbegrij pelijk dar hij de man n:uionalisri sche opv::mingen tOl~dicht. Zowel de politicus
zelf als zijn tijdgenoten zo ud en hier vreemd van hebben opgekeken. Biswamirre go ld als ee n voo rzichti g en weloverwogen, ol1111iet te zeggen conservatief, politicus, die achtereenvolgens als lid van de PSV, de SV P en de SOP, zich
ahijd kritisch heeft ui tgela ten over pogingen va ll SIItina 3mse regeri ngen om
het proccs V;ln deko lonisa rie en natievo rmin g een merkbare impu ls te geven .
Vele arrikei cil van zijn hand in De West geruigen hierva n. In éé n van di e arti kelen kw.1 Jinceerd e hij het Surinaamse nationalisme als 'een ziekelijke afwijking' die nier pa ste in ee n tijd waarin de 'eenwordin g van de mensheid'
centraal swnJ (M t:t:I 1999: 2 [2-2 1 3). Het is waar, zoab M a r~ h a ll sc hri jft,
dat Biswamitre in 1969 een proeve van een onafhankc1ijkheidsverkbring voor
Surin:l.me publiceerde. Hij deed dit echter va nuit een :l.c;ldcmisc hc helan gs telling en op gro nd V:.l n zi jn swatsrechtelijke ex pertise, gee nsz ins va nuit ee n
behoefte 0 111 de onafh;1nke!ijkheid te prop;1geren.

POLEMIEK
Marsh:t ll polcmiseert in zij n dissertatie graag en v:l;1k. Dar hij zich tegen voo rga nge rs afzet o m zichzelf als onderzoeker te posi tion eren, is begrijpelijk en
ook vo lstrekt legitiem. Het feit dat deze voorga nge rs hem, terwijl hij nog bezig
was met zijn ond erzoek, nogal wa t gras voo r de voe ren hehhen weggema ai d
met (deel )puhlica ties Over zij n onderwerp, heeft hem kennelijk ex tra gemoti veerd 0111 hrr belang en de noodzaa k V<l 11 zijn proefschrift te demonstreren.
Ook dat we b geen ver bazi ng. Toch overtuigt een strijdlusti ge houd ing pas
werkelijk als de polemist mee r in stelling brengt dan gevoelens V:.lll eige nwaarde en ee n hang naar afb:.l kening van zijn wer kterrei n. Hoe J\tlarshatl her
er in dir opzicht va n~f brengt, hoop ik in ondersraande p:.lragraaf duid elijk
re maken. Ik za l in deze tekst ingaan op de hoofdpunten van kriti ek di e hij
in Olltstaa11 en o/ftwik keling val1 het SurÎlIam/lse nationalisme op mijn werk
n a:1 r vn n:: n brengt.
Om te hegi nn t: n verwijt Marsh::d lm ij dat ik mij (i n Meel [ 999) te eenzijdig
focus op het cultureel l1:.ltionalisme. Laa t ik onmiddellijk één ve rond ers telling wegnemen. Deze ge richth eid heeft niets uit te staan l11er 'exotisme'. Het
is ook een heClje n tWW va n Marshall om zijn oordeel op te hangen aan een
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boek dat o p goede gronden niet verder gaat dan 196 J en du s het politieke
nationalisme maar in beperkte mate kan behandelen. In an dere bijdragen
(199°, J994, r998) heb ik echter aandacht geschonk en aa n het politieke natio nalisme in de dece nnia na de oprichting van de PNR. Maar ook in die
bijdrage n is een oriëntatie op het culturele natio nalisme nooit afwezig. De
reden hiervoor is ee nvoudig. De culturele as pec ten van het Su rin aa mse nat ionalisme zijn het meest onderscheidend gewees t en de resultaten op cu ltureel
gebied hebben op de lange termijn de meeste impact ge had. Het politieke nationalisme van vóór 19 75 bied t doo r zij n eendui di ge doelstellingen - het
ve rovere n V~lI1 de staatsmachr en het uirroepen va n de onafhankelijke repu bliek Suriname - relatief weinig aanknopingspunten voor een wetensc happelijk deba t. De wederwaardigheden va n de PNR laten dit duid elijk zien.
Als 'fakkeldrager van her nationalisme' maak te de PNR, na acht jaar buitenparlementaire opposirie, tussen 1969 en 1977 eerst met één vertegenwoordige r en vervolgens met vier vertegenwoordigers deel uit va n de Staten van
Suriname. Daarnaast participee rd e de partij in de ee rste NPK-regering
( ' 973-1977) die in 1975 de onafhankel ij kheid rea liseerde. Met de verwezenlij king van deze doelstelling maakte de PNR zichzelf in feite overbodig. In
1977 keerde de partij dan ook ni et terug in het parl ement. Kort hierna viel
zij door interne meningsversc hillen uit elkaar. Ook Marshall weet er in zijn
geschiedsc hrijving niet veel meer van te maken. Z ijn optiek verschilt niet va n
collega-o nd erzoe kers vóór hem, die de PNR in de jaren zeventi g eve neenS als
ee n one issue partij kwalificeerden. Zi jn verwijt dar ik mij eenzijdig op het
cultureel nationalisme concentreer en het politieke l1::Irionalisme verwaarloos,
maa kt tegen di e ac htergrond eell wat vreemde indruk , ze ker als men bedenkt
dm oo k het grootste deel van Marsha lls eige n boc k aan het cultureel nationalisme is gewijd.
Marshnll creëert een schijnrege nstelli ng als hij opmerkt dat ik het nationalisme in Nederland laat beginnen en hij in Suriname. Een kwestie van slordig
lezen? Ik heb uiteengezet dM de nationalistische beweging zij n ontstaan vindt
in Nederland, namelijk bij de (elkaar in personele en ideologische zin overlappende) verenigingen Wie Eegie Sani e, Ons Suriname en de Surinaamse
Studenten Verenigin g. Marshailleverr geen bewijs van her tegendeel. Er is
tussen ons evenm in versc hil van mening ove r de betekenis va n de personen
die Marshalt tot het 'ontwakend nationalisme' rekent. Ook zij figurerenBiswa mirre uitgezonde rd - onder die noe mer in mijn wer k, De Kom, Bos
Versc huur en Kocnders voorop. Z ij manifesteerden zich vooral in Suriname
als voorlopers van her nationalisme, ni et als leiders van ee n Nationalistische
beweging, wat een wezen lijk onderscheid is. Hoewel Marshall anders suggereert, wijkt mijn voorstelling van zaken ni er af van het beeld dat hij in zijn/
proefsc hrift va n deze voormannen schetst. Dat ik het ontstaan van het Surinaa mse politieke nationalisme in 1942 zou hebben gesituee rd, zoa ls Marshall ciders beweert (p. 45 ), is onjuist. Het is nier voor ni ets dat de auteur voor
deze stelling geen bewijs plaats leve rt. Die is er namelijk niet.
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Volgens M3rshallmaak ik niet duidelijk waarom ik de :lcti es van de Nationalistische Ikweging Suriname (N BS) als 'onbezonn en, overmoedig en onbesuisd' heh gekwa lificee rd (po 1]0). Daa rge breIl dat dit ee n nogal ve rrekend e
weerg::lVc is va n mijn oordeel over deze 'str<l<l rorg~lIli sa ti c V<l ll het l1<ltiOIl<llisme', roept deze opmerking vragen op, aangezien ik een a:H1tal voorbeelden
va n onbes uisck' acties heb gegeve n in mi jn beschrijving va ll de :lctiviteiten vall
deze groep (Meel 1999: l I o-l I6). Mijn aandacht voor ckze z~lk('n komt nicr
uit de luchr v:tlt en. In nationalistische kringen viel cr ve rgclijk h;1re kritiek op
de bewegi ng te beluisteren. Gessel noemd e de NBS-lcdcn - Marshall sc hrijft
het ze lf (p. 146 ) - 'o nvolwassen jongens' en Bruma gi ng volgens M;lrshall (p.
144 ) regell zi jn zi n akkoord met de oprichting van dc PNR. Dl' NBS-jongerc n
pb ~Hs te n hcm voor ee n voldongen feit. Marshall kapittelt mij, omdat ik hcb
gesc hreven dat Bruma het besluit rot oprichting V;l n de PNR nam. Marshall
heeft hi er ee n punt, immers, strikt ge nom en deden de NBS-jongeren dit, al
V.1 1r er natuurlijk ;lltijd te twisten over de vraa g of in hel uiteindelijk sa ncti oneren van her initiatief tot oprichring va n de PNR door Brull1:1 niet het feiteli jke beslu it rot op richt ing v;t n de p:1rri j besloren hlg. Marshall hlat in her
midden of dc N BS-Iede n voo ra f met BruIna had den geso ndee rd d;l t hi j de
oprichting van ee n poli tieke parrij nier zou tege nhoud en.
Mijn obse rva tie d;lt de PNR de stri jd tege n her kolonialisme hij voorkeur via
her creë ren va n conf1ic rsiruaries voe rd e, is Il:lar her oordeel V:l ll M:1rsh:11 1
onju ist. Niet dc PNR creëerde vo lgens hem conflicrsiw;1 ties, maar de ko loni ;1 l" verho ud ingen waren in zichzelf co nfli ctu eus. Het W;1rcn die inhcrcnre
co nfli cten die de PNR aan gree p 0111 zij n doelstellingen re verweze nlijken (p.
15 1). Dir is ec hter anders dan een oordeel ge baseerd op empirisc h onderzoek,
ee n wee rg:lvc van her officiële PNR-srandpunr. In dc bemoeienis van dl' PNR
met bijvoorbeeld de rr;1llsl11igra ri e v;t n groep en binn enlandbewollt' rs ten
behoeve van de :lanl eg V:l n her Van Blol11mestt:i nl11 ec r zoc ht Bru1l1:l doelbewUSt dc co nfrontatie met Pengel, in wie de partij het belangrijkste obstak el
zag op dc weg 11:.ur olla fllankclijkh eid. Ook de vak bondsacri vi tei ren n;1dien,
v:lak ge richt op het na ar huis sturen va n de zi rrend e rege ring, lieten een PN R
zien die her esra blishment uitd.13gde en steeds naar ni euwe 3J nlcidingen zocht
0111 mct de gevestigde orde af te rekenen. Naar Nede r/alld roe srook te de P R
het antikolonialisrische vlIurrje op door srell ing re neme n tege n her ces en
de Advicsr3Jd voor Culturele :'amenwerklllg en door poglllgen 0111 de regering in Den Haag voor het fOflllll vaJl de Verenigde NJ ries aJIl de sc handpaal
te nage len. Her waren op confrontatie gerichre meth oden die pasten in de
antikolonia lisrisc he srrijd en opvielen door hun doctrinaire karakter.
Opva llend genoeg is M3rshall her evenmin met mij eens dat het leidersc hapsprincipe belangrijk is geweest binnen de nari on;1IÎsti sc hc heweging (I'. 15 1).
\X'aa rolll hij deze kriti ek nogal zwaar ;lanzer, is onduidelijk. Mijn bewijsvoering voor deze stelli ng ( 1999: 20 .1, 2ll-223) hl.1r hij onbesp roken. Bovt'ndien weet hij er gee n overtuigende 3rguIl1 enren tegenover re pla ~HSC I1. Dat de
PN R op p;lpicr een democra ti sc he Stfll ctUur kende die iJl de Surina;ll11se poliPel er Meel Cilkelen lone! een kwal op hel $Inne!

tieke ver houdingen ' uniek' was, is ni et alleen ni et waar, maar is ook een
ui tspraak zonder betekenis. Als polirie k leider was Bruma binnen zijn eigen
pnrrij nict minder geprofileerd dan Pengel of Lachmol1 bin nen de N PS en de
VHP en had hij met weersra nden re makcn die hij op een vergelijkbare wijze
overwon. In de documenta ire Wie Eegic Sal1ie van John Albc rr Jansen (2.003)
btcn Jules Sedney en Atta Mungra zich kritisch uit ove r uitgerekend het leiderScl13P van Bruma. Vo lgens Sedney huldigde Bruma ' het Führer principe': er
waS één leider, aan wie zijn volge lingen volledig ondergeschikt wa ren. Mungra
mee nde dat Bruma zic hze lf bescho uwde als de reïn ca rnatie van Bon i. Diens
kwaliteiten als leid er, verlosser en bevrijder projecteerde hij op zichzelf en hij
verw nchrre van zijn aan han gers dar ze hem even onvoorw3:1rdelijk gehoorzaamden. Marsha ll corr igee rr mij terec hr op het punt van het partijlogo va n
de PNR (p. 151), maar zijn weinig subtiele poging om mij in het kamp van
Giinthe r cn Prins re schrijven, van wie mer name de eersre ove r de PN R vele
o njuisrheden en kwaadaard igheden heeft rondgest rooid (p. 160), getuigt, om
het diplomntiek re formuleren, van we inig égards. Mnrshall weet da t ik mij
uitdrukke lijk van het oord eel van Giinrher over de PN R heb gedi stant ieerd
(Meel ' 999: H3 )·
Veel moe ite heeft M ars hall mer mijn kriti sc he bespreking va n de nation ali stisc he ideo logie. Voor een partij die er prat op ging zich juist in ideo logische
zin van andere po litieke partijen te ondersc heiden, mag de meetlat echter hoog
wo rd en gelegd en is een nauwgezette bestudering van de elementen va n deze
id eo logie gee n uiting van euroce ntrisme, zoa ls M :Hshall we ini g fa nra sievol
op merkt (p. 1 30)~ maar de raak van iedere seri cuze onderzocke r di e zich met
dit ve rschijn se l bezighoudt. Ik ga ge maks ha lve voorbi j aan de uitlating van
de nat iona li st Frits MolI , di e - Marshall ci teert uit ee n au th enti ek document
(p. 140) - de natio na listi sc he id eeën van de PNR a ls Ivaag' kw alifi ceerde.

Belangrijker is dar anders dan Marshall beweert en anders dan volgens hem
mogelijk is (p. 158), Bruma wel degelijk ee n sluitende filosofie van het Surinaamse nationalisme wilde formuleren. Het bewijs hiervoo r komt uit onverda chte bro n. Ja n Voorhoeve, lange tijd een van de meest loya le ve rd edigers
va n Bruma, probeerde in 1. 959 op verzoek van de laatste in Nederland filosofisc he assis tentie te vinden o m Bruma in staar te stellen zijn ideologisc he
opvl ttingen uit te wer ken, te systemati seren en in een consisten t en sa menhangend betoog onder te brengen (Meel 1997 : 38 1). Men ka n alleen maar
gissen naar de beweegreden van Marshall om dit belangrijke gegeve n weg te

moffelen.
De door mij vastgeste lde irrationale ka nten va n het Surinaamse n atio nalisme
worden vo lge ns M a rsha ll (p. 158, 160) in mijn werk onvoldoend e onderbouwd. Heb ik dan niet geschrevcn ove r de loop der gesc hi edeni s d ie in de
nati ona listi sc he ideologie wordt voorgesteld als een bijna met:lfysisch proces,
over de overw inning va n het nationalisme die gezien wordt als een hi storische onvermijdel ijkheid en ve rl oss ing brenge nd e zekerh eid, en over 'de historische machthebber', die alleen bekend zou zijn met het moment waarop Suri050 Tlldstllfl ll VOOI Surinamlstlek 2005.1

njme zich oJ1:1Aunkclijk zou moeten ve rkla ren (Meel 1999: 221-222)? Her
onrg:1:1t mij W:1<1rOI11 ik deze geloofs:1rtikelen niet :1ls zod:1I1ig zo u mogen
benoel11en. Ik h:1d ook verwacht in dit proefschrift meer ove r Brulll:1 's fasc inatie voor dit type Ideeën te zullen aa ntreffen, mjar Marshall zwijgt erover.
Volgens Marshall (p. 140) pas ik Eric Hobsbawl1ls 'invented tr:1dition'-rheorie
op een onju iste wijze toe. De natio nale vlag, het nationale vo lkslied en her
narionale wapen V3 n Suriname, zoals in 1959 door het kabiner-EnlJlluels
v:1stgesteld, behoren volgens hem niet ror de categorie invenred traditions,
33ngezien deze symbolen nergens naar terugverwijzen. Mnnr dar doen ze wel.
Ze refereren anll de tijd dar vlag, wapen en volkslied uitdrukking gaven 3nn
de hegemo ni e van de kolonisnror. Hun in 1959 (e n deels weer in 1975) aangep;lste inhoud represe nteert de overwinning op het koloninle ve rl eden en de
m;lrkering van de fase van zelfstandi gheid. Terugverwijzingcn kunnen volgens
het model van Hobsbawlll zowel op de inhoud als op de vorm V::lll symbolen
betrekking hebben.
Moeilijk te begrijpen is MarshalIs opmerking (1'.245) dat ik in mijn beschouwingen over de t)'pologie va n het Surinaamse n:1tiol1:1lisme, her aspecr va n de
antiko loniale bevrijdingsbeweging onverm eld zo u hebben gelaten. Volgens
de typologie va n Anthony Smith - die Marshall in navolging VJ n mij gebruikt
- is her Surinaamse nation:1lisme een terriroriaalllatiollalisl11e, dat in de preonafh::wkclijkheidsfase gericht is op het verdrijven van de koloniale overheersers en de vo rmin g van een eigen natiestaat. Her model va n Smi th, uitvoerig
door mij besproken (Meel 1998 en J 999: 227-228 ), sluit met andere woorden
her nationalisme als ant ikolonia le bevrijdingsbeweging in. Aangezien hier
geen misverstand ove r k~1I1 bestaan, blijft de lezer in het ongewisse over de
relev:1I1tic va n Mars hall s opmerking.

CONCLUSIE
Her laatste hoofdstuk van zijn proefschrifr opent Marshall mer een citaat V:ln
de eminente natioll:t!isllle desk undige John Breuilly: "Natiol1a lism is the most
important political ideology of the modern enl. Ir is also the one on whic h
there is rhe leasr agreement.' (p. 24 I ) Dit ge brek aan overeenstemming wordt
voor een belangrijk dee l veroorzaak t door de complexiteit van het ond erwerp, zoa ls ik in mijn inleidi ng uitee ngezet heb. Ook de disse rtatie van Marshall draagt hier de sporen van, al moer gezegd worde n dar de aute ur zich
maar wei nig ruimte gunt om hier bij stil te staa n en vooral zijn belangsrelling
roont voor de praktische kanten van het Surin aamse nat io nalisme.
De auteur heeft het zichzelf moei lijk gemaakt door re sc hennen mer een benadering van 'bi nn en uir'. De verwach ringe n die hij da armee wekt, worden niet
in ge lost. Dit is bijzonder sp ijtig. Een a :lI1tat aspecte n V~tn het Suri n:l amse nationa lisme komt si mpelweg ni et aanbod, rerwijl and ere aspecten onvoldoende
worden uitged iept of va nuir een benvistbare invalshoek worden belicht. Door
her overlijden van Bruma is het vri jwel nier meer mogelijk 0111 deze aspecten
werkelij k nog 'van binnenuit' re reconstruere n. Daar komt bij dat Marshall
Peter Meel Ci,k . l.n , onlt II n kw.1 o p hll $Iu nlt

als polemist ni et altijd de zorgv uldi gheid in ac ht nee mt die van een ond erzoeker verwacht zo u moge n worden. Er is ni ets mis met het innemen van
geprononceerde standpunten, zolang de fei ten co rrec t worden weergegeven
en argu menten hout snijden. Zoa ls aa ngegeven, is dat in deze dissertatie ni et
steeds het geval.
Marshall heeft de literatuur over het nationalisme met een overzichtswerk
ove r het Surinaamse nationalisme uitgebreid. Bij het uitvoeren van zijn project
heeft hij de raad van Koss manll ogensc hijnlijk in de wind geslagen. Immers,
hij heeft zich ten doel ges teld het Surinaamse nation alisme tllssen 193° eo/
1975 zo uitputtend mogelijk te besc hrijven. Maar op de kepe r beschOUWD
heeft hij het advies van Koss ma nn buitengewoon letterlijk genomen. Hij is
om zijn onderwerp hee n gelopen en heeft het van een afstand bekeken. De
kwal di e hij erin heeft gezien, heeft dichterbij kom en verhinderd.
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Peter Meel Cirkelen rond een kwal op het strand

•

Edwin Marshall

De Surinaamse geschiedenis in het
perspectief van de dekolonisatie
Over krabben op het Surinaamse strand
en spari's in de Surinaamse rivieren.
REACTIE OP HET ARTIKEL VAN PETER MEEL
Ik had V,111 de recensieredacteur va n Oso begrepen dar mijn collega Peter Meel
een recensie ove r mijn proefschrift zo u schrijven. D:n was al aan gekondi gd
voordat mij n proefschrift goed en we l ve rd edi gd was. Na bijkans een jaar
wachten ko mt dan eindelij k de reacti e va n M eel; niet ee n recensie, maa r cell
stuk dat een combinatie is van verweerschri ft, commentaar o p of een recensie

va n mijn disse rtatie en een artikel waa rin kenn is over het ond erwe rp wordt
geëtaleerd. Ik had een degel ijke en doorwrochte recensie ve rwacht, maar ec ht
ve rra St was ik oo k weer ni er door dir arrikel. Zoals betaa mt moet een proef-

schri ft een kritisc he analyse geven va n de doo r de promovendus bestudeerde
literat uur. Daar ka n ni ers mis mee zij n, dat is zelfs een ge biedende eis. Voor
lange te nen en zich vero nge lijkt voelen is dus gee n plaa ts. De wijze va n
reageren en de roonze ning va n het artik el doc n ve rm ocden dat er meer aan
de hand is, dan ee n kritisc he bes prekin g of recensie van eell proefsc hrift van
ee n collega . Ik za l - na eni ge aarzeli ng - op het arrikel va n Meel ingaa n gelet
op het belang van deze discussie voo r de Surin ami sti ck in het alge mee n en de
Surin aamse dekol onisatie geschiedenis in het bijzo nder.
Volgens Meel zo u ik tot doel hebben mijn ond erwerp, her Surin aa ms nati onalisme, uitpunend te behandelen. Deze pretentie heb ik nimmer ge had en
heb dat ook nergens geschreven. Dat zo u ook getuige n van ee n grenzeloze
hoog moed. Ik heb gesteld dat ik in mijn monogra fi e eell illtegrale benaderin g va n het Surin aams nat ionali sme nas tree f. Die was er vóór het
ve rsc hi jnen va n dit proefsc hrift ni et. O p pagi na 1 2, (va naf regel I I ) va n
mijn disse rtati e geef ik de mogelijke beperkingen en grenzen va n mij n studi e
wee r: ' Mer deze srudi e en vanuir deze opriek is uiteraard her laa tste woord
over het Surina ams nation alisme ni et gezegd. Er zull en ze ker nog hi aten in
hct histo risc h materiaal aanwezig zijn, terwijl dc zingeving va n het materi aa l doo r ge wij zigde omstandi gheden en doo r and ere uitgan gs punten en
blikrichtinge n opnieuw en anders kunn en word en inge kleurd. ' Heeft Meel
o vcr dcze zinnen heen gelezen, heeft hij ze ni et beg repen, of verzwijgt hij
di e welbewust om het beeld op te roepen va n pretenti es di e ik niet hcb waarge maak t? Ik ma g toc h ni et aa nn emen dat hij het ve rsc hil ni et weet tu sse n
eell uitputtende en integ ral e benaderi ng? Heeft hij deze (o njuiste) positi onering va n mijn proefsc hrift well ic ht nodi g om in zijn a rti ke l des te krach050
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ri gt'f re kUllll l' \l :1 :1nge vcn we lke z:1 kcn ik ni er heh bch;lIldeld o f onde rzO<.: hr
om vervolge ns da:lr:l:111 de condusie re ve rbi nd en dar ik dus mijn prert' nties
ni er heb wa:1rge m;l:\ kr ?
Peter Meel geefr ve lc vra gen aan (ik heb er twa alf getdd ) die ik in mij n proefsc hrifr zou hebben moeren bea nrwoo rd en en ve rzuÎmd heb re doc n. Hoe
tm gisc h, verwij tbaa r o f zelfs laa kba a r of van weinig egards getu ige nd ook,
ik moer hie rb ij duideli jk cn helder stell en dar mi jn dissertati e ni et is gesc hreven
om dl' vr3gen di e col lega Meel nog heeft over her Surin aams ll:lti o113lis ll1 l' te
hea nrwoo rd ell. Zo liggen de kaarten nu ee nm:l al ni et! Mijn proefsc hrift is
vanuir de door mij ges teld e vragen gesc hreve n om her Surina ams l13riona li smc v:1J1uit ee n alltikoloniaal perspectief te besc hrij ve n en te 3nal ysc ren.
D:1:1rvoo r heb ik ge bruik gemaakt van reeds besta and e publicati es, heb ik
a rchi efo nd erzoe k ve rr ic ht en intervi ews ge houd en met sleutelfiguren. De
problee mstellingen va n mi jn ond erzoe k luiden:
- Op welke wi jze is her Surinaams n:1fio nalisme onrst:la n ell hoe heeft her
zich omwikke ld in ideologisc he en institutionele zin ,
- \Xlar wa ren d,' ma,ltsc ha ppe1îjk reac ties op her nati onalisme, en
- \'(!elke hijd ragen heefr het nationalisme geleverd aan de sta atkundige onafhankelijkheid , de sociaa l economisc he orde en aa n het proces van narievormmg.
Na tuurl ijk ko m je bij l'e n derge lijk o nderzoe k ve le fe iten te weten ove r
perso nen ell ge heurtenisse n die wellicht interessanr zijn, maar in het kad er
va n de problee mstellinge n weinig of ni et releva nt. Historisl h onderzoek is nu
eCllllua! ou k een kwes ti e van selecteren, afwege n ell ordenen. Deze gegevens
wa chten 0 111 in and ere public3ties verwerkt re word en. Hier mag ik weluir
de school kl appen. Het devies v:1J1l1lijn promotor was: 111 der BescIJriinkllJlg
zcigt sicIJ der Meister. Nier rel evante informatie, in her kader V:ln de pro hl eel11~
stelling, werd oJl w rhidd elij k gesc hrapt. D:l ar heh ik mee inges temd en dra ag
da n oo k de volledige vera nrwoordeJijkh ei d (b arvoo r.
Va n de mees Ie vrage n waa rva n Meel aan geeft dar ik die had ll\oeren heanrwoorden in mi jn proefsc hrift, is het mij - ook na eni g gepei ns - nier duid elij k geworden wat de relevanti e da:lrv:lll is voo r mijn probleemstelling. Ik kan
o nm oge lijk op :dl c vrage n ingaa n en vo lsta du s mer enk ele voo rheelden.
Volgens Meel h:ld ik moeren ond erzoeken (hij spreekt van Brum.1 bren ren cereren op) de vnendsrhap tussen BruJ1la en Arrhur Blom en hem hebben moeten
vragen W.1:lr0J11 hi j b :HStgelloemde heefr ve rdedigd in de zogena:l mde bOl1laffaire, Ook zo u ik BnlJlla hebben moeren vragel1 113:1 r zijn :1andeel in de bomafbire oll1cbt 'tot de dag va n v:1 nd aag onduideli jkh eid ove r de rol V:1n BruIlu
in de bOIl1:1 fbirc bcst:lar.' Brllnu heeft altijd ontkend berrokk en te zijn geweest
hij de voorb ereiding, pl a nnin g en uirvoering van de bOI1l :1:lIlSla g o p Jopie
Penge l. Hi erove r heeft een uirge breid justiri eel ond erzoe k pl aa tsgevonden,
zijn ve rd ac hten gea rrestee rd, voorgeleid en veroo rdee ld doo r de redlter en er
zijn gee n bewij zen gevond en voor enig aand eel v:l n Bruma. \'\la s er we l eni g
jllsriri e('] bewijs gevo nden. dan had her cr ze ker slecht uitgez ien VOor Bruma.
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Juridisch is het zonn eklaar: iemand wordt voo r onschuld ig gehouden rotdat
zijn sch uld wettig en ove rrui gend is bewezen. Zou hij toch een (tot nu
verborge n) aa nd eel hebben gehad in deze affa ire, vraagt Meel zich af. lk had
3a l1 Brum3 deze vraag moeten voorleggen . Den kt hij IlU we rk elijk dat als
Brumi1 enig aandeel zou hebben gehad in de bomaffairc, hij dat aln mij dat
zo u vertellen in ec n inrerview? Daar is Bruma toch vee l te voorzic htig voor!
Nog daa rgelaten het feit dar deze vraag voo r mijn probleemstelling niet relevant is, lijkt me het stellen va n deze vraag onbetamelijk , maar ik geef roe,
over fa tsoensnormen - di e ook culruur bepaa ld zijn overigens - kunnen we
van mening versc hillen. Ik zou deze vra ag nooit stellen, omdat ik gee n bevestigend antwoo rd zo u hoeven te verwachten en ik bovendien va n mening ben
dar het stell en va n deze vraag van weinig egards jegens Bruma zo u getui gen.
Het is toc h naïef om re veronderstellen, zoa ls Meel doet, dat 'een eindoordeel' ('voo r wie is her een eind oo rdeel?') van Bruma aan veel specu laties
('welke?') een eindc zou kunnen maken.
Peter Meel beweert dat ik ' Bruma mee r reliëf had kunnen geven door hem re
plaatsen naast nationalistische leiders als Kwam e Nkru mah en Soekarno.'
Hij geeft da artoe zelfs - met als voorbeeld Sockarno - enige aa nzetten in zij n
artike l. Aa nzetten die ik overigens in di t kad er nier relevant vind. Hoezeer ik
ook Sruma waardeer en hoogacht als leider en boegbeeld van Su riname's na tiona listische aspira ti es, het zal toch iedereen die iets weet ovcr dekolonisatie
en het antiko loniaal nationalisme, bekend zijn dat in de rij va n antikolonia le
nationalistische leiders als Kenneth Kaunda, Ah med Soekarno, Leo pold
Scnghor, Yomo Kenyatta , Kwame Nkr um ah, Sekou Touré en Jaha warla l
Ne hru, Bruma toch wel enkele maten kleiner is. Dit waren allen nationalistische regeringsleiders van een bevolking va n enk ele miljoenen inwoners en
land en die vele malen groter zij n dan Surin ame met enor me economische
pote nties en belangen . Het waren ook leiders met intefl1ationale allure. Ik
b.n Meels opmerking dat ik door deze vergelijking Bruma meer reliëf zou
hebben gegeven, dan ook moeilijk plaatsen. Of - maar nee, dat ka n nier waar
zij n - heefr Meel mer deze vergelijking de voorgenomen bedoeling om Bruma
belachelijk te maken en re laren schitteren door kleinheid en beperkrheid? Als
dat niet de bedoeling is dan lijkt het me verstandiger en reëler zoa ls ik heb
gedaan, om Bruma - als natio nal istische politiClIS te ve rgelijke n met q ua
statuu r vergelij kbare politici (Eric Witt iams, Forbes Burnh311l ) in het CaraÎbisch gebied met vergelijkbare kenmerk en. Ik heb daar een heel hoofdstuk
aall gewi jd (hoofdstuk 7: p. 219-238). Meel besteedt aall dit hoofdstuk betrek·
kelijk wei ni g a~lI1d ac h{.
Meel verw ijt me op ve rongelijkte toon, dar ik hem met wei nig egards behanddd zu u hebben dour hem ' in het k al ll p va n Giinther' in te del en. Het is zeker
ni et mijn bedoeling om collega Meel de nodige egards die hem toekom en te
onthouden.Verr e V<ln dar! Glinrher probeerde op een onsympathieke wijze
Brlll11a van nationaal-socialistisc he sym pClthieën re betichtingen. Ik vind het
echte r moeilijk 0111 Meel nier mis te versraan als hij beweert dat Brul1la uitging
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van het leiderschapsprincipe en dat hij in een adem verw ijst naar Sedney die
zou beweren dat Bruo13 het FiiIJrerpr;'lzip zo u huldigen. Je zou je ook kunnen
afvragen of het wete nschappe lijk veranrwoord is om een zo verstre kk ende
uitspraa k over ee n nogal gevoelig punr, te baseren op het oordeel V~lI1 twee
personen. Als Meel gewoon bedoelt dat Bruma een sterke persoo nlijkheid
was en een krachtige leider, zoa ls die wel meer voorkomen in de politieke
wereld, W3arom dan woorden gebruiken die in ve rband staan l11et de nationaal-socia listische ideologie zoals leidersc hapsprincipe I Fiiherprillzip? Of
bedoelt hij misschien te zeggen dat in het sc h oli ll gsprogr~l/l11113 V3Jl de PNR
voo r het aan leren van leiderschapskwaliteiten door rrainingen plaats was
inger uim d? Als hij deze mogeli jkheden bedoelt, be n ik het vo lledig met hem
eens. Als historicus moet Meel toch weten welke gevoelslading woorden en
hegripp"n hebben en dat woorden als leiderschapsprincipe associaties
op roepen met het nationaal-socialisme? Als hij deze inkleuring niet wil, dan
moet hij deze w3a rd egeladen begrippen nu eenmaal vermijden. Geen enkele
Nederlandse historicus zou weh beweren dat krachtige leiders als Ab raham
Kuyper ide geweldige), of Jclle Troelsta uitgingen van hel leiderschapsprincipe?
Over de nationalistische ideologie van de PNR schrijf ik in mijn proefschrift:
' Meel (1999) verk laart de onevenwichtigheden in de nationalistische ideologie, decls uir het onvermogen van Bruma een sluitende filosofie te constru eren, deels uit de wat geforcee rd e poging de beweging als een onontkoombare alternatief voor de gevestigde politieke partijen re presenreren.Ten delt,
heeft Meel geliik, het on twikkelen van een nationalistische ideologie voor de
situatie vereiste sociologische, historische, filosofische en economisc he kennis.
Deze aspec ten klinken onvo ldoende door in de door Brut1ln gepresenteerde
nationalisti sc he ideologie' (P.1 5?). Meel vraagt zich in zijn artikel af 'welke
beweegreden ik kan hebben gehad ee n bel3ngrijk gegeven weg re moffelen
d:lt Bruma aan Jan Voorhoeve heeft gevrangd hem te helpen zijn ideologische
opvattingen uit te werken, te systematiseren en in een consistent en sa menhangend bewog onder re brengen.' Ik zou gegeve ns hebben weggemoffeld,
allee n h('t motief is nog onhelde r. Van di t woordgebruik sta ik toch cvcn te
kijken, collega Peter Meel. Op de eerste plaats heb ik geen enkele reden ge had
o m dit gegeven, vo lgens Meel belangrijk, aan te halen. Het belang hiervan,
voor de disc ussie waar het nu om gaa t, kan ik niet inzien. Indien Voorhoeve
een (substantiële) bijdrage had geleverd aan de formulering van een nationalistische ideologie en ik zo u dat onvermeld hebbe n gelaten, zo u dar een
kwalijke om issie zij n gewees t. Wat Voorhoeve met deze vr3ag heeft gedaan,
is mij nict bekend. Een vraag va n Bruma aan Voorhoeve, kan je me helpen
met het formuleren er cetera, bewijst slec hts de behoefre van Brum a om te
komen ror een ideologische fundering va n her Surinaams nati ona lisme, hetgeen
hij kennelijk niet bij machte was alleen te vo lvoeren. Dit bewijst niets over
een sluitende filosofie, zoa ls M.eel beweert. Dit ove rziende denk ik dat Meel
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scheppende adj ectieven. Daar zou \,,'el eens (ee n deel van ) de schoen kunn en
wrin ge n. Ik geef slechts enkele voo rbeelde n: uitpurtend beraog, schimmige
fig uur, sluitende fi losofie, onbes uisde acti es, beln ngrijk gegeven, we tteli jke
erkenning, graag en vaak polemiseer.
In zake de kwestie va n de transmi gr:ui e va n de Marro ns in verband met het
ann leggen va n he t Va n Blommenstein stu wmeer gee ft Meel aan dat Bruma
doelbewust de confronratie met Pengel zocht omdat hij daar het belangrli kste
obstakel zag voor de onafhankelijkheid. Wat zijn de historische gegevenheden:
Het waren de Marrons zelf die contact hebben gezoc ht met Bruma met het
ve rzoe k hun belangen te verd edigen. Bruma was de eni ge advocaat di e bereid
en in staa t wa s hun belangen jurid isc h te ve rd edi ge n. Gee n der gevesti gde
advocaten durfde toen - op grond va n broodvrees en angst voor represailles
va Jl regeringswege - het op te nemen tegen (het beleid van) de regering Pengel.
Marrons we rd en überhaupt beschouwd als lastpakken op wie werd nee rgekeken in de sa menleving. Ze hadden het Stu wmee r maar te accepteren en
moesten maar naa r andere gebieden ve rhui zen. Niet Bruma heeft de Marrons
opgezocht en benaderd, het waren de Marrons zel f die in hem de enige mogelijkheid zage n hun belangen te verdedigen en wel tegen een betaalbaa r tarief
of zelfs pro Deo. En dit heeft niets va n doe n met het officiële paftijstandpum
va n de PNR, maar dit zijn de feiten ge baseerd o p empirisch ond erzoek. Wat
Meel doet, is in feite het gezagss ta nd punt va n de propagand a rond de regering Pengel ove rn emen: ' Bruma helpt di e domme bosnege rs om zo Pengel te
kunn en pakken. ' 'Bruma misbruikt di e domme bosnegers voor zijn eigen politi ek belang' . Het belang van de Marrons wege ns hun verdrij ving uit hun
woonge bieden - en dat ze ook rec ht hadden op goede juridische bij stand ~
wordt gewoon ontkend en genegeerd. Natuurlijk zag Bruma va n deze kwestie
naas t de juridische ook de politi ek-propagandisti sche mogelijkheden. Die
heeft hij ook gebruikt en daar is naar mijn menin g niets mis mee.
Peter Meel constateert dat ik in mijn proefschrift gra ag en vaak polemiseer.
Of ik graag polemiseer, heb ik niet aa n hem onth uld, hij weet da ar dus niets
van. Ik wil het nu wel onthullen: ik polemiseer niet graag, niet in mijn proefschrift, noch elders. Echter, een goed wetenschappelijk deb::tt, mits fair gevoe rd,
ga ik ook niet uit de weg. Het scherpt immers de geest en ho udr die viraal en
jong. Of ik het vaa k doe in mijn proefschrift, daa r kunn en we over twisten,
maa r laten wc ee rst de empirische fei ten op een ri i z.etten. Peter Meel wordt
in mijn proefsc hrift zestien keer gecÎtee rd, waa rvan el f kee r instemmend en
vi jf kee r kritisch of niet instemmend. Het aantal keren dat ik het met hem
eens ben, is meer dan tweemaal her aamal keren dat ik met hem van mening
verschil. Of dat vaa k is? Ik geef onmiddellijk roe, dat niet-instemmend psychologisch harder aankomt dan instemmend citeren. Het gaat ook niet alleen 0111
de nantallen, hoe wel het woordj e vaa k dat suggeree rt, maa r om het kwalitatief gewicht va n de onderwerpen en de bewijsvoerin g. In mijn proefschri ft
heh ik aangegeven dat ik het op een aantal beeldvormend e en essentiële punten
niet eenS hen met Meel.
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Meel heeft her goed gezien, het g:lat nier (Jllee n) om de feiten, ma:lr om de
inkleuring en ink:ldering daarvan. Ik zal zeker nier ingaan op alle verweren
va n collega Meel. In mijn proefschrift heb ik aangegeven en beJrglll11enteerd
waarOm ik een bepaald sta ndpunt inneem en daardoor zijn opvarringen dienaang.1ande niet deel. Hij heefr hier de mogelijkheid geh:ld 0111 ('en verweer te
sc hrijven en re beargumenteren waJrom hij het op een :l:llltal puntl"1l nil·t met
Illij eens is. Het is nu Jiln de lezer om de argumenren Illaar zelf te lezen en een
oordeel te vormen.
Meel heeft enerzijds moeite met het begrip 'van binnenuit' en anderzijds is
hij van mening cbt deze positie weinig of niers heeft opgeleverd. Ik zal eersr
aangeven W:lr ik onder het begrip van 'binnenuit' heb vcrsta:lll. Hij vindt dat
ik het mezelf moeilijk heb gemaakt door mijn positie van binnenuit te kiezen.
Ik denk - maar d:lt weet ik niet zeker - dat hij van 'binnenuit' opvat als her
geven van allerlei illSide Î11(orlllatiol1 over personen en ge beurtenissen, waaraan
hij zelf niet kon komen, doordar Bruma niet met hem wilde sp reken. Het lu kt
me ni et goed om in abstracte termen uit te leggen wat ik bedoel met va n
'binnen uit .' Ik probeer her met een minder abstracr voorbeeld. Als Lou de
Jong de Nederlandse geschiedenis beschrijft va n de Tweede \Xlereldoorlog en
met name het verzet, doet hij her van binnenuit. \Vat houdt dat in? Hij gaat
uit van her Nederlands belang en de premisse dar de bezetting door de Duitsers een illegale daad was en dat verzet een tegitieml1liddel was 0111 daartegen
in opstand te komen. Hoe krakkemikkig so mmige verzetsdadel1 ook waren
en hoewel de represai lles va n de Duitsers onevenredig ZW:lrc gevolgen voor
de burgers hadden en het Nederlandse verzet de bezetting door de Duitsers
geen seconde heeft verkort, de Nederlanders zijn terecht trors op het feit dm
er verzer is gepleegd tegen terreur en onderdrukking. Ook ik ga ervan uit dar
een land het recht op zelfbeschikking heeft en dar een koloniale status, in
strijd is mer het zelfbesc hikkingsrecht. N;ttionalistisc he acties zijn dus legitieme acties 0111 zich te ontdoen van de koloniale sta tu s. De meeste Derde
\Xlercldlandell hebben zich gewapenderhand verzet tegen de koloniale onderdrukking. Nederland is mer militair geweld opgetreden regen de nationalistisc he :leties in Indonesië. Deze acties worden zelfs door historici 'politionele
Jeties' genoemd en zij nemen daarbij de woordkeus van de koloniale bezener
over, terwijl cr sprake was van een kolonial e oorlog, l1et zoals die zijn gevoerd
in vele andere Derde \Xleretd landen. Als Peter Meel de acties van de Nationalistische Beweging Suriname onbesuisd, gezoc ht en gekunsteld noemt (de
laatste twee woorden zi in van mij, maar ze geve n miins inziens goed weer
\V~n Meel bedoelt), dan gaar hij naar mijn opvatting voorbij aan het - door
mij geprefereerde - historisc h oordeel dar deze acties legitiem W:lrcn om een
eind te maken a:ln de koloniale status V:ln Suriname. En naruurlijk waren
so mmige acties slec ht voo rbereid en krakkemikkig, zeg maar onbes uisd. Ze
hebben het koloniaal bewind niet doen wankelen, maar dar geldt ook voo r
her Nederbnds verzet tegen de Duitsers. Meel maakt het zichzelf wel iets re
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suisd e acties. Ik heb lang gezocht naar zijn voo rbee lden van acti es die niet
onbesuisd wa ren. Wa ren dan al de acti es onbes ui sd ? Waarom noemt hij wel
dc onbes ui sde acties en laat hij de nier-onbesuisde act ies o nge noemd ?
Een historic us bepaalt het bee ld va n een gebeurtenis of periode doo r de selectie
en ordeni ng van het beschikba re materi aa l. Ik denk dat het versc hil tu sse n
Mee ls benadering en die va n mij voo ra l ligt in het perspec ti ef en het kader
waarbinnen de feiten worden gepresenteerd. Vooralsnog ben ik niet zo geïnteres seerd in a ll er lei leuke anekdo tes en detail s (met wie sprak Bruma op
recep ri es en wat at en dronk hij ) zoa ls, na ar ik meen, Mee l voor ogen staar.
Naar mijn mening worden feiten a ll ee n waard evo l door het li cht dat je op ze
laat sc hijn en in de co ntext van een ond erzoek . Ik ben van menin g dat deze
IJoi"t of lJiew terdege meer heeft opge leve rd dan de tot nu gehanteerde benaderingen. Dit kan met verschillende voo rbeeld en wo rd en geïllu streerd. Ik
noem er slechts twee.
Het eerste voorbeeld heefr betrekk ing op de marginalisering va n de PN R door
de N PS. War Mee l hi erove r sc hrij ft is correct en gebaseerd op commOI1 sens
kl1owledge . In m ijn proefsc hri ft laat ik ech rer zien d at er binnen d e NPS
invloedrijk e personen wa ren di e we l het gedachtegoed va n de PNR deelden,
doch de po litieke weg va n de PNR niet heb ben gevolgd. lk heb oo k laten zien
d a t de aanhangers va n de PNR aan Bruma ee n minder do minante rol
toeke nd en dan over het algemeen we rd aa ngeno men. Bruma stelde zich
achreraf alt ijd vierkant ac hter de acties van zijn aanhangers en desavo ueerde
hen ni mmer. Hierdoor ontstond het o njui st bee ld dat Bruma de aa nstichter
en initi ator va n a llerlei act ies wa s, maar zich op ee n veilige afstand hield. De
toegevoegde waarde van mijn proefsc hrift als monog rafi e zie ik voora l in het
anti koloniaal perspectief waarin feiten zijn gep laatst en de ge beurteni ssen zi jn
ingek leurd 0111 zodoende recht re doen aan die nationa listische aspiraties. Her
leveren va n een vrac ht aa n ni euwe feiren en an ekdores heb ik in eerste aan leg
niet als mi jn taa k bij het sc hrij ven va n dit proefschrift beschouwd.
Ee n minor PO;fl!, maar toch ... In het artikel va n Meel wordt Bruma ' d e
meester' genoemd. Z owel Meel a ls Janse n van Ga len (elders) hebben Bruma
aanged uid met 'de meester'. Dat is een hardnekk ig mi sverstand. Ik heb mer
' mees ter' gesproken, zo nder het bepalend lidwoord. Het is in Surin a me een
hebbelijkheid om juristen/advoca ten bij de ba lie aan te spreken met ' meester,
zu s of zo'. Dat hoord en de mensen om Bruma hee n en spraken hem dan ook
aan met de term ' mees ter'. Zoals het ge bruikelijk was o m J. Lac hmon aa n re
duiden of a::m te spreken met de term 'voo rzitter'. Kenni s va n de coulellr locale
is ook bij het ve rrichren va n wetensc happelijk onderzoek van belang voo r het
goed verstaan van de betekenis dit soort codes.
Mee l bewee rt ook dat ik onvermeld heb ge laten dat Bruma zich ' persoonlijk
altijd sterk heeft gema akr voor de we ttelijk e erk ennin g va n de winrireligie'.
In mijn proefschrift heb ik aa ngegeven dar in 'Wie Egie S::l1lie' en later in de
PNR religie als zodanig geen ond erwerp va n publiek debat was. Vanuit een
J1;'ttiona lisri sc h standpunt verw ierp Brul11a het criminali se ren van de winrire050 Ti, dschfllt voo r Surma mislle k 2005.1

ligie in he t SUrin:l3111S \Vetboek van Strafredn en was hij voorsraander va n
de erkenning erV<1 n. Geen enkele religie in Suriname hedr c(' n wenelijke erkenning. Her is mij nier bekend, en het zo u mij ook bevreemden, als Bn1l11<1 met zijn juridische kennis - zo u streven naar een 'wettelijke erkenning' va n
de wintircligie. Het 1110er M_eel bekend zij n dat decriminaliscring en we ttelijke erkenning niet dezelfde !::tding hebben.
Draagt Meel dan geen waardevolle punten aan in zijn artikel c.q bespreking
van mijn proefschrift? Natuurlijk wel! Ook ik vind het jammer dat de beschrijving en ana lysc van het Suri naams nationalismc is geëindigd in 1975. Dat is
ovcrigens op goede gronden gebeurd. In [975, l1Iet de realis.:lrie van de onafhankelijkheid , h:ld het nationalisme zijn doelen bereikr en hield ebarhi j ;;lIs
zoebn ig op te bestaan als georganiseerde beweging. M;;lar de n:ltion:llisrische
invloeden en ideologieën hielden natuurlijk nier op te besta:lll bij het hijsen
van de Surinaamse vlag op 25 november 1975. Ik heb even aangestipt in mijn
proefschrifr dc rol en de invloed van de nationalisten op de vorming van het
eerste kabiner na de staatsgreep in febr uari 1980. Dir invloed is ol1miskenb:1ar. Op p. 215. V<111 mijn proefschrift geef ik dan ook :1all: 'In hoeverre de
ideeë n V:11l de nati ona listen, :11 dan ni et in geWijzigde of aangepaste vo rm ,
zich hebben voortgezet in andere organisatorische verba nden zal hoop ik,
onderwerp zijn van nader historisch onderzoek.'
Rest mij eigenlijk nog a:11l me zelf de volgende vraag re stellen: ' Heb ik
voldoe nd e rechr gedaan :1an het artike l van Peter Meel?' Ik ben zeke r niet op
alle punten ingegaan, dar is in her bestek van een korte reactie ook niet doenlijk. Dat betekent - voor alle duidelijkheid - dlls nier e!:tt ik daarover niets te
melden of te vertellen zou hebben of dar ik het met her overige perse ee ns ben.
Maar, ook hier moeten we se lecteren en ons beperkingen opleggen. Ik heb
geprobcrrd om de kern ve rschi llen en de zaken die Meel kennelijk hoog zitten
op te pakken. Er zijn hier en daar nog niet besproken zaken (bijvoorbeeld:
de vraag van het achteraf erikerreren). Die pHkeren we maar voo r een
volgende gelegenheid.
Ik hoefde gelukkig niet 0111 de kwallen op her strand heen re lopen. Het :1dvies
van Meel indacht ig, lijkt her me (Och berer om in onderwerpen Surin:1l1le
berreffend e nier uit te kijken naar de moeilijk te ontwaren kW<1l1en op de
modderige st randen, maar naar de krabben op het Suri naamse strand en
spari's in de Surina:ll11se rivieren. Die kunnen lelijk 'sch:1ren', respecrievelijk
steken, Dit verklaar t de ondertitel van mijn reactie.
Tenslotte: Gaarne nodig ik hierbij publiekelijk collega Meel uit om onder het
genor V~l!1 ee n stevige pindaslIPIl, een stuk para-koran/i en een glas ijskoude
kUI11!Ju-watra, te delibereren over het th ellla dar ons beiden n:1 :1an het hart
ligt: het Surin J.J.ms nationalisme. In her Sranan-tongo hest"at de odo: A/a
llyall bUil
nymf, ma ala salli 110 bUil
tak i (skrifi).
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IBS-colloquium 2005: Suriname, 30 jaar na dato

Op zaterdag 26 november 2005 vindt het jaarlijkse IBS colloquium plaats.
In november 2005 is het derrig jaar geleden dar Suriname onafhankelijk werd.
Op het co lloquium in november

l005

wordt gefoc ust op een aantal belang-

rijke ontwikkelingen de afgelopen dri e decennia die hun stempel hebben
gedruk t op de Surinaamse sa men leving: de relatie Suriname-Nederland, milita risme, het herdcmocrariseringsproces, de linkse beweging en de mil itairen
in Suriname en de sa nering van het ove rh eidsapparaat.
De o p het co ll oquium over het voe tli cht re brengen ontwikkelingen zu ll en
steeds in een comparatief perspectief worden geplaatst: ee n ve rgel ijking va n
de omw ikkelingen Suriname met de regio. Sprekers zij n: Renee de Groot,
Fern:1ndes Mendes, Dirk Kruijt, Walter Lorens, Marein van Schaaijk, Marren

Schalkwijk
Traditiegetrouw vindt het colloquium pla ats in het Tropenthearer, Linnaeusstraat 2 te Amsterdam. Entree: € 5.
De officiële opening van de dag is om 10 . 30 uur. TrJditiegetroLlw zult u op
deze dag ook onze boekenstand aantreffen. Het Tropentheater is vanaf het
CS te Amsterdam bereikbaar mer tramlijn 9.

Congres over Slavernij van binnenuit gezien, 22- 24 juni 2005
Van 22-24 juni 2005 wordr in Middelburg een congres ge houd en over
slavernij vanuit her perspectief van de slaven zelf. Her doe l van dit congres is
om de samenhan g in het debat over de s lavernij in de N ieuwe \'(Ie re ld te
herstellen en de hi stori sc he recons trucrie te ve rbind en met de huidi ge maatsc happelijke debatten. Dit ge beurt door een tweeledige strategie: door va nuit
het micro ni vea u de ervaringen van de betrokkenen (de 'enslaved') centraal
te ste llen (e n zo een eurocentri sc h perspect ief te co rri ge ren ) en door de
a~lI1dacht te ri chten op de erfenissen van het slavernijverlcden in gekolonisee rde en ko loniserende gebieden.
De combinati e va n verschillende mi cro-pe rspectieven 11l3 akt het mogelijk te
3chterhalen wat sla verni j mer mensen heeft gedaan tijdens en na de slave rnij
in de driehoek Afrika-Amerika-Europa. Daardoor rreedt a3 n het licht dat de
formele 3fsch3ffing het hoofdstuk slavernij bepaald niet afsloot, maar dat de
0 50 Tl jdschnft voor Sunll8mls hek 20ll5.1

erfenis die gevormd is tor vandaag doorwerkr. Door re kiezen voor onderzoe k van de gevolgen van sb vernij voor betrokkenen en ee n o nderscheid re
mak en ru ssen de versc hillende sbverni;gebieden, va ir er ni euw licht op 'oude'
d isc uss ies (ove r ps)'cho log isc he gevolgen, eco nomi sc he voor llitg~ ng, creo li se ring, h ers relhe r~lin gen ) maa r nu v:muit ee n nieuw perspectief, na melijk va n
binnenuit en van onde raf en bovendien op basis va n \lecl 11l('er onderzoeksgegevens d::l11 oo it vOOr mogelijk werd gehouden.
De lez ingen gaan over slavernij in Angola, G up na , Suriname, dc Nederlandse
An till en, Brazi lë, C ubJ, de Verenigde SrJren en Nederland. Voorafga;wd aa n
her internariol1Jle co ngres organiseert her Zeeuws Genootsclwp een studi ee!Jg
over her sbvcrnij ve rl eden van Zeeland.
Het co ngres wordt ge houden in Middelburg, deels in dl' Zeeuwse Bibliotheek
(.'1.2 juni: Zeebncl en de slave rnij ) en het Rooseve1 t Srud )' Ce nter (23-2.-1 juni:
inrern:ttiona[l! congres). Voor progr3 mma: w\Vw.roosevelt.n!
Voor inlichtingen: dr. H~n s Krabbendam , Rooseve\t Stud)' Center, Nieuwe
Bu rg -12,433 I AH Middelburg, TCI. o1l8-63 [ 59°, rsc@zcel::md.nl
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Mi chiel van Kempen

In Memoriam Kees van Doorne
(1938-2005)

I
[t]

P 29 maa rt 20°5 overleed in zijn geboorrestad Amsterdam Kees va n
Doorne. Zijn naam zal altijd verbonden blij ven mer de Sltrjname~
catalogus van de Universiteitsbibliotheek 1/0 11 Amsterdam (UBA ).
Kees va n Doorn e werd ge boren op 20 april 1938 . Hij volgde een bibli oth eca risopleiding en werkte va n 1967 rot J988 in de Piersonkamer van de UBA,
de afdeling waar de titelbeschrij vingen worden gemaakt. Hij was tevens vakreferent Surinam istiek. Kees was een oude vak man di e hield va n bibliografische
kaa rten in eindelo ze rijen ka a rtenba kk en . De o ms la g naa r het computerri jd-

perk deed hem gee n goed . Er we rd een regeling gec reëe rd waa rbi j hij nie r
meer form eel in di enst was bij de UB, maa r nog wel op vrijwillige bas is
bepaa lde di ensten kon leveren.
Hij had zich altijd gevormd middels ra l va n cursusse n en zich ook het Sra nan·
tonga eigen gemaakt. Tjebbe va n Tijen, die zic h sterk maa kte voo r de collectie
Documen tatie Sociale Bewegingen en di e daa rtoe ook Parama ribo en Cayenn e
h:1d bezoc ht, nam het initiati ef om te komen tot een projecr waarbij het unieke
bezit aa n Surinamica va n de UBA lOU worden ontsloten. Naa r schaning 2000
tot 2500 afzonderlijke uitgaven zouden naa r boven worden gehaald en weten·
schappelijk beschreven. Ondergetekende werd da artoe in 199 1 aangesteld als
coördi nator. Ik lee rd e Kees kenn en als een loyaa l medewerk er, ee n man va n
zeer brede ori ëntatie, die je vaak versteld deed staan va n zijn kennis op Dnver·
wachte terreinen. Vaak kwa m hij met verrassende inform ati e over het Sra nan.
Het was voo r hemzelf een feest dat hij op het IBS·colloq uiul11 va n 199 4 mocht
sp reken over het gedic ht ' Dyeme fu Sranan' va n Helm;]n (zie Oso I4-r ).
Ee rd er h3d hij ook al gepublicee rd over Nederl andse lee nwoo rde n in het
Sranan in Onze Taal, en in Oso (I 3- ' ) over het gedi cht 'Winri dans i' va n
Eugène Rellum .
Het Surin ame· project va n de UB A ging met ho rten en stoten. Kees zelf
ve rwa rde Hermes, de god van de len ers, noga l ee ns met Bacc hus, wat zijn
producti viteit niet ten goede kwam. Bovendien we rd doo r bezuinigingen aan
her einde van T993 een streep getrokken door het hele budget voor het project.
Omdat we inmiddels al op een totaa l va n 5200 titels za ten, besloren w e het
projec t dan maar onbezold igd af re maken. Zo verschee n in 199 5 de Slf ri·
name·catalogus van de Universiteitsbiblioth eek van Amsterdam met maar
liefst 8000 titel beschrij vinge n va n werk en aa nwezig in het hoofdgebouw va n
de U BA~ de 14 facu\teitsbibli orheken en de circ::! 70 instituutsbibli oth eken
verspreid over Amsterda m. De presentati e van de cata logus gi ng gepaa rd met
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een ex posirie en de verschijning V311 het bibliofiele uirgaafje van De Ammoni er Suriname IJerbeeld.
Als 'beloning' voor zijn werkzaamheden bood de UBA Kees Jan om een oude
droom te verwezenlijken: een reis naar S.uriname. Hij zou er in februari 1996
ee n invent ~Hi sa tie maken van werkza;:unheden vJn de Stichting Bibliografie
van SUrincll1le (inmiddels ontbonde n, zie 050 2. 3-2. ). Hij werd erover geïnterviewd in de Ware Tiid Literair van t6 m:lart 1996 . Intimi hebben zich
bijzonder vermaakt toen een lokaal archeoloog zich boos maakte om zijn
uitspraak delt ik tor het einde der dagen pcr week gratis ee n fles rum moest
krij ge n, Had hij geweren dJt Kees ook met gedichten bijdroeg aan een bloell1 ~
lezing met de veelzeggende titel Proza, poëzie en spiritualia dan had hij
missc hien zijn uitva l wel nagelaten, lk ben zo vrij ee n srrofe va n Kees \lJll
Doorne - de vrolijke Kees di e ik mij graag herinn er - uit genoemde bundel
op te dragen 3an die archeoloog:
Je henl ee/l {Telt, maar 'I raakt me niet,
Je hoofd is leeg als een vergiet;
Af bell je Ifog zo vies t'erWi1/en,
Ik za l ie toch niet wilfell hatell
\Van! een Jfergiet veracht 111eli /liet.
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In Oso worden Nederlandstalige bijdragen opgenomen over Suriname die vo lgens de redactie
voldoen aa n de algemeen geldende normen voor wetenschappelijke artike len. Uiteraard geeft de
redacti e van Oso ook ruimte aa n bijdragen waari n ideeën naar voren komen en meningen worden
geuit, waarmee zij het niet eens is.
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Wil Hout

'Bouwen op eigen kunnen'
Staatsolie als moto r va n ontwikkeling
in Suriname

/

INLEIDING
Her vijfentwintigjarig bestaan van de Surinaamse Staarsolie Maatschappij in
december 2 005 za l door ve len in Suriname ongetwijfeld met plezier bekeken
worden. 1 Her enthou siasme over het bedrijf wordt ni et zozeer ingegeven door

de rol van Staarsolie als oliemaa tsc happij - her bedrijf is in de wereld va n de
seven sisters bepaa ld geen grote speler - doch is vooral gebaseerd op ha ar
plaats als onrwikkelingsacror. Waarnemers van de Surinaamse economie stellen
zelfs dat Staatsolie één van de best geleide ondern emingen in het land is en,
in belangrijke opzichten, een voorbeeld is voor het management van bedrijven
in de particu liere secror (i nterv iews). 2
Het succes van Staatsolie is, in een aa ntal opzichten, paradoxaal te noemen.
In de eers te plaats zijn Sraatso lie's presta ti es opmerkelijk omdat her Su ri naa mse po litieke systeem tradition eel veel kenm erk en va n een patrimoniale
sta a t heeft gehad. 3 In de tweede plaats is het succes va n de onderneming
opmerkelijk omdat Suriname, als één van 's werelds belangrijk ste vindplaatsen
van natuurlijke hu lpbronnen (ond er meer bauxiet, go ud, olie en hout )) ee n
goede illustrarie van de th eor ieën over de renteniersstaat en politieke ondero ntwikk eli ng lijkt (Ross 1999; Moo re 2001). Blijkens de ervar in ge n van
verscheidene andere Surinaamse staa tsondern emingen hebben de voorspel lingen van deze th eorieën over de bestedingszucht van politieke elites een hoog
waarheidsgehalte. In her geval van Staarsolie zijn de ink o msten uit de olieverkoop evenwel ni et afge roomd en mi sbruikt door de politieke elites.
Dir artikel anaJ ysee rt de rol van Staatsolie als motor van ontwikkeling. In de
ee rstvo lgend e paragrafen wordt her Surinaamse politieke systeem besproken
tegen het licht van recente inzichten over de rol van de staar in her ontwik-

Het onderzoek voor dit artikel werd financieel mogel ijk ondersteund door de Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek van de Tropen (WOTRO). Jk wil mr. Hans Lim A Po van het F.H,R.lim A Po Institute for Social Studies in Paramaribo dank zeggen voor de gebruikelijke gastvrijheid, aIsmede voor zijn
hulp bij de totstandkoming van de interviews. Ik bedank leon Brumngs van Staatsolie voor zijn ondersteuning bij het onderzoek op het hoofdkantoor van Staatsolie, Ten slotte ben ik mevrouw Olga Janna sch, bibliothecaresse van Staatsolie, dank verschuldigd voor haar hulp bij de ontsluiting van de documentatie over Staatsolie.
2 Zie appendix A.
3 De termen 'patrimonialisme' en 'patrimoniale staat' worden, in navolging van Max Weber. gebruikt ter
aandu iding van een vorm van heerschappij die is gebaseerd op persoonlijke machtSU itoefening door
middel van het verlenen van gunsten en privileges. Deze machtsuitoefening staat tegenover de bureau·
cratische, die is gebaseerd op onpartijdigheid en objectieve toepassing van wet- en rege lgeving.

a so

Tijdschrift voor Surinamistiek 2005.2

kelingsproces en wordt aangegeven waarom de rol van Stamsolie als olltwikkelingsactor als paradoxaal kan worden gekenschetst. Daarna beschrijf ik de
geschiedenis v,ln Staatsolie sinds 1980 beschreven en wordt de economische
en maatschappelijke bijdrage van het bedrijf in het kort gean<llyseerd. De
volgende p<lragraaf behandelt de omstandigheden waaronder Sraatsol ie haar
rol in het ontwikkelingsproces kon spelen. Ten slofte worden verscheidene
conclusies geformuleerd.

THEORIEVORMING OVER DE STAAT IN HET ONTWIKKELINGSPROCES
Receme disc ussies over de rol van de sraar in het ontwikkelingsproces zijn
vooral geric ht op de invloed die de variatie in staatsstructuren en de relatie
tussen staat en maatschappij uitoefenen op onrwikkelingsprestaties (Evan s
1996: 12, 44). In een invloedrijk boek heeft Peter Evans twee ide<laltypisc he

stnten onderscheiden: de predatoryen de develofJlllelltal state. De eerstgenoemde staten 'extract such large amounts of orherwise investable surplus
while providing so litt1c in the wa)' of "collecrive goods" in rerurn rhat they
do indeed impede economie transformarion', terwijl de laatstgenoemde sraatstypen 'foster long-term entrepreneurial perspectives among private elites by
increasing incenrives to engage in transfo rmative investments and lowering
the risks ' (Eva ns 1996: 44). De meeste ontwikke lingslanden vallen, aldus
Evans, in een tussencategorie tussen de predatory en de developmel1tal staatsvormen en hebben kenmerken van beide vormen (Evans 1989: 563; 2996:
60).

Hurchcroft (1998) heeft een poging ondernomen de klasse van patrimoniale
sraren l1:lder te analyseren. Hij maakt ee n onderscheid tusse n patrimoniaal besmurlijke st:lten (of bureacr:1tisch kapimlisme, waar een burcJcratische
elite haar inkomsten voornamelijk verkrijgt lIit de private sector, zoals in Thai land en Indonesië) en patrimoniaal-oligarchische staten (of booty kapitalisme,
waar een machtige zakenelite de zwakke bure~lllCratie voor haar karretje
spa nt, als in de Filippijnen).
Voortbouwend op soortgelijke ideeën heeft Lcftwich (2.00 2), binnen de groep
van lI o11-develo{Jl1tel/lal- ofwel patrimonia le - ontwikkelingslanden ee n
onderscheid gemaakt aan de band van het relaticve belang van klasse-georiënteerde en patronage-georiënteerde politieke partijen. In llon-deiJelo{Jmelltal
staten di e zijn gebaseerd op een kbssencompromis (zoa ls Venezuela en Z uid Afrika), hestJat onder belangrijke politieke krachten het bewustzijn dat
bep:lalde radica le veranderingen om reden en van omwikkeling of sociale
rechtvaardigheid weli swaa r wenselijk z.ouden zijn, maar wegens het verzet
van de oppositie, dat mogelijk een gewelddadig karakter zou kunnen krijgen,

feitelijk onillogelijk zijn (Leftwich 2002: 70). In het tweede type nOI/-deuelOfJmelltal staten (zoals Jamaica en Costa Rica) bestaan riva liserende politieke
partijen die aanhangers hebben in versc heidene socialc klassen, 'caeh (when
in power) dispensing clienrelist patronage to its followers anel supporters, and
each differenrÎ3ted ftom th e orher mainly b}' a cOl11bination of historica I assoWil Hout ·BauwlIlI ap lIiglln kunnllll·

cia ti on, personalloyalties, anticipation of patro~
nage prospects, and - at times - ideological~policy
orielltations' (Leftw ich 2002: 74).
Het onvermogen van vele ontwikkelingslanden zich
tot een developmental state om re vormen, kan
worden begrepen op basis van de logica van de
renteniersstaat en de rhese van politieke onderonr~
wikkeling (Ross 1999; Moore 2001, 2002). Deze
logica impliceen 'rhar when governmenrs gain
most of their revenues from externa l sources, such
as resource rents or foreign assistance, they are
freed from the need to levy domestic taxes and
become less accounrable to rhe societi es they
govern' (Ross '999: 3I2) . Op basis van dezelfde
logica kan worden gesteld dat staren die vooral
afhankelijk zijn van inkomsten uir gron dstoffen en
Installatie van een productie pomp
buitenlandse hulp (samen op te vatten als rellts),
(foto Staatsolie)
over het algemeen zwakker en minder effecti ef zijn,
omdat zij minder prikkels ervaren 'to reduce the
influence of patrimonial principles and personallinkages when recruiting and
managing thc public service' (Maon: 2002: L 06).

STAAT EN POLITIEK SYSTEEM VAN SURINAME
In vervo lg op de bespreking in de vorige paragraaf kan worden gesteld dar
Suriname her best kan worden beschouwd als een democratische lIo11~devel
Opmel1tal state. Her land heeft bovendien, zo blijkt uit de naoorlogse geschiedenis, veel kenmerken van een patrimoniaal-bestuurlijke staa r, waarin het
staatsapparaat de economie domineen en een bel<"lI1grijke bron is van rellts
voor ambtsdrage rs en hun cliënten (interview Schalkwijk).
Suriname's bruto binnenlands product (BBP) per hoofd van de bevolking is
si nds de onafhankelijkheid in 1975 nier erg gegroeid, ondanks het feit dat het
land één van 's werelds belangrijkste bauxietproducenten is en het tot de best
bedee lde gro ndstoffenbezitters behoort. Het BBP bereikte zijn maxima le
hoogte in 1977 ($I.IIL in co nstante prijzen van 1995), zakte naar een dieprepunr in 1987 ($685) en was $1.036 in 2001 (World Bank 2003). Her
aa ndeel van de industrie in het binnenlands product nam tussen 1989 en 1999
af van 12,9 tot 8,6 procent (Van Dijck 2001: 15).
Naast de natuurlijk e hulpbronnen is de buitenlandse hulp een belangrijke
bron van rel1ts geweest. De Nederlandse ontwikkelingshulp die bij de onafh;'Jnkelijkheid beschikbaar werd gesteld, bedroeg ci rca

€

1,95 miljard. Per

inwoner ontving Suriname in de jaren negentig ruwweg vier tot vijf maal
zoveel hulp als het mediane laag-middeninkomensland (Van Dijck 2004:
43-45) . De buitenlandse hulp heeft Suriname in staat gesteld een zeer omvangrijke overheidssector in stand te houden; de publieke sector wordt door de
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Inrc:r-Amerika::msc: Onrwikkelingsbank (2001: 41) opgcv:u als 'the pril1l:ipal
vehiele for ~h;1ring the rents'. Data van de Bank brel1 zien dat in 199843,7
procent van dc heroepsbevolking in overheidsdienst was (Inrer-Amer\can
Dcvclopmc nr Bank 2001: 39).
Her politiek systeem va n Surin:lllle is si nds de in werkingtreding va n het SUtuur
voor het Koninkrijk in 1954 steeds rebrief delllocr~ltisch gC\Vl'L'S t, Freedol1l
House (2005) hectt het Surinaamse politiek sysrcl'1ll van dl' afg,dopen drie
decennia, met uitzondering van dat in de milit:lire periode (19Ho- 1987), als
vrii of geoceltcliik vrij gekwalificeerd.
De Surinaamse politieke partijen, di e voor de onafhankelijkhl'id een belangrijk e rol spectdl'n in de e mal1 cip~1ti c van di ve rse ctni sc hl' groepen (Ibmsoedh
200 I: 95-96; Ocw 1978), word~n door ve len thans voora l :l ls Ill~H.:htsillstru
ll\emcn gezien. De politieke p;:Htijen zijn bebngrijke voe rtui ge n om dc
bebngen V;lll specifieke (so ms etnisch bepaalde) groepen te dienen, eerder
dan om ideologisch bepaalde doeleinden te bereiken (interview Schalkwijk ).
Kb ssenverhoudinv,en lijn in de naoorlogse Surinaamse polirit'k steeds v:1l1
ondergeschikt bebng geweest. Zoa ls Menke ( 199 1: 63) verwoorddt:: 'thc sr~1te
was an instrum ent of chtss formation through politic:l1 patronage 11)' giving
facilities and resources (e.g, land ) (O members of [he own politic:l1 party or
erhnic group'.
De patrimoni,:-tle kenmerken va n de Suri na amse politiek en de sta;lt komen
onJer meer rot uitdrukkin g in de pogingen van politieke partijen bepa~lde
ministeries te controleren. Overheidsberrekkingcn zijn in bdangrijke matc
ingezet ats instrument van cliëntelisme, w,-l;lrhij her 'regden' van aanha ngers
in bepaa lde posities de steu n voor partijen vei lig steldl' (Stxlnc)' 1997: 27-8;
Mcnk e 199 1: 63; Dervcld 1999: 5, J5)·
De oprichting van staatso ndernemingen ("parastata len') is een minstens zo
belangrij k patronagemiddel geweest: in de periode van 194 8 rot 1987 werden
76 parastatale ondernemingen opgericht, waarvan meer dan 60 procent zich
in de dienstverlenende sector bevond (IVlenke 1991: 60). Ondanks het numerieke helang v:ln de overheidsbedrijven in de Surinaa mse economie worden
hun econom ische prestaties zee r negatief beoordeeld: 'They have generalI)'
been inefficienr :l11d have produced inferior qualir}' goods anel se rvices. 1... 1
As a result, subsidies ro st:lte enterp rises have represcntcd a considerabll~ drain
on rh e rreJsury' (Imer- t\merican Developmenr Bank 200 I: 76).
De periode van 1996 tot 2000, tijdens her presidentschap van Jules \Xlijdenhosch, berekende een (rijdelijke) inrensivering va n de hierboven ge noemde
kenmerken V;I11 her Surinaamse poliriek stelsel. ln deze periode nam de
corr upti e in de politiek en de maatschappij hand over hand roe en groeide de
informele sector zeer snel. De benoeming van politieke bondgenoten op 'striltegische posirit·s' in de publieke seeror en binnen staatsbedrijven, de voorkeursbch:l1ldeling va n bedrijven die de NDP-regering steu nden en het misbruik
van overheidsgelden waren kenmerkend voor het regilllc-Wijdt'nbosch
(Buddingh' 2000: 372-380; Derveld 1999: 1)). Hel economisch beleid van
Wi l Houl ' Bouwen o p eigen kunn ,n'

de regering, gekenmerkr door grootscheepse monetaire financiering van overheidsuitgaven, leidd e tot een snelle depreciatie va n d e Surinaamse gulden en
deden het land in een diepe crisis bela nden (Budd ingh' 2.000: 402-408
Uit her hovenstaande kan geconcludeerd wo rden dat Surina mc's maatschappij
en econom ie sinds lange rijd wordt gedomineerd door het staatsappa ra at, dat
ee n belangrijk inst rument is voor patronage en cfiënce/isme. Deze omstandigheid heeft geleid tot de herverdel ing va n de re1lls die werde n verkregen uit de
winning van natuurlijke hulpbronnen en de instroom van hu lpgelden. Het
la nd kan derhalve worden beschouwd a ls een sc hoolvoorbeeld van een 11011developmental of renteni erss taat.

STAATSOlIE: GESCHIEDENIS EN PRESTATIES
Staa tsoli e is op ] 3 december 1980 opge ri cht op advies va n de Surinaamse
O liecommissie. De oorspronkelijke raak va n Staatsolie was de uitvoering va n
een productioll-sharing service cOlltract4 met Gulf Oil voor olie-exploratie in
het Tambaredjoveld in het centrale kus tgebied van Suriname, waa r sinds de
jaren twint ig van de vorige eeuw o liereserves ve rmoed werden. Her hoofd
va n het Surinaa mse Geolog isch-Mijnbo uw kundige Dienst, Eddy Jharap, we rd
door de milita ire regering rot eerste directeur van Staatso lie benoemd (j harap
1998: 1 5-17; Staa tso lie 2002: 6).
De o liewinning in Suriname nam officieel ee n aanva ng op Onafhankelijkheidsdag in 1982 in de plantage Carharina Sophia in Tambaredjo. Sinds 1982
heeft Sta arsolie reserves vastgesteld va n [5 0 milj oe n vaten in de Tambaredjoen Ca lcutta veld en (her laats te ontdekr in l 003) ; de maatschappij heeft rot
eind l004 ongeveer 55 miljoen vaten ruwe o li e geproduceerd. In l003 en
2004 bedroeg de jaa rlijk se produ cti e circa 4, 25 milj oe n vaten (S rate Oil
Co mpany of Suriname 2 004: lIj Jharap 2004, tabel 2.4).
Naast de olie-explo irati e is Sraarsolie lan gza merhand ac tief geworden in de
o li eraffina ge. Na de vo ltooiing van een pijplijn russen Catharin a Sophia en
To ut Lui Faut aan de Surinamerivier in 1992. werd een raffinad erij ge realisee rd met financier ing van ABN Amro en ABB-EFAG ( D e \Y/est., I maart
199 4 ). Aan her ei nd van 2003 was de jaa rl ijkse raffinagecapa citei t toegeno men tot 2.,6 m ilj oen va ten (State Oi l Com pa ny o f Suriname 20°4= 19).
Voorts we rd in 2000 een pijplijn gebouwd waarmee de gehele energiebehoefte
va n de al uinaardefabriek van Suralco in Paranam kon worden gede kt. In 2.004
sloot Staatsoli e een overeenkomst met het Surinaamse energiebedrijf EBS voor
de bouw van ee n elektriciteitscentra le (Times of Suriname, 19 maart 2.004).
Staa tso li e heeft gaa ndeweg de prod uctie gedi vers ifiee rd . Sc hattinge n geven
Een praduction-sharing service contract is een overeenkomst tussen een overheid en een buitenlandse
oliemaatschappij, volgens welke de overheid de eigendomsrechten van alle gewonnen olie en de zeggenschap over de exploitatie behoudt. De overheid betaalt de bUitenlandse maatschappij voor de overeengekomen activiteiten (zoals de exp loratie van een bepaald gebied en de productie van een bepaalde
hoeveelheid alle) door toekenning van een vast aandeel van de Jaarlijkse olieproductie aan de maatschappiJ (Jharap 1998: 151.
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Figuur 1: Financiële resultaten Staatsolie, 1994--2004
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aan ebt St<l:lrsolic's ruwe-olieproductie vannf 200 I vo ldoende was on1 in de
energiebehoefte vall Suriname, omgerekend in varen olie, re voorzien. Omdat
de mnarsch:1ppij nog niet in staat was alle benodigde ein dp roducten (zo:1ls
dieselo lie, benzine en kerosine) re maken, moest Suriname nog steeds een deel
va n zijn energiebronnen importeren (Staa tsolie Nie lf ws, maan 2 00 I ) . In de

laatste jaren heeft Sraatsolie zich omwikkeld rot eell belangrijke leve r:mcicr
van hr<1nclsrof in de regio, onder meer aan Barbados, d:n in bela ngrijke mate
afhanke li jk is van Suriname voor z.ijn energievoorzien ing (Smte Oil Compan y
of Suri name 2.004: 20).
De verwachting dar het co ntinentaal plat voor de Surinaamse kust grote olievoorra den ·wu kunnen bevatten, heeft geleid rot ve rsc heidene pogingen - het
meest recent de Suriname 2, 0°3-20°4 International Bidding Ru/md - buitenlandse ondernemingen re inreressercn voor explom ti e-acriv itei ten. Staarsolie
heeft in 20°4 production-sharil1g agreements voor offshore-exploiratie afgeslo ren me t het Spaanse RepsoJ- YPF en het Dee nse Nlacrsk Oi l (interv iew
Brunings; Staats olie Nieuws, december 2004).
Figuur I en tabel I geven in kort bestek een a.:lI1 fa] kerngegcvc ns betreffend e
het economisch functione ren va n Staatsolie in her afgelopen decennium wee r.
Uit figuur] bl ijkt dat Staatsolie in de periode J 99 4-2004 haar inkomsten uit
df' olie hijn,l vervijfvoudigd zag. De winst is in dc genoemde periode o pgeWil Hout "Bouwen op eigen kunnen "

Tabel 1: Bijdrage van Staatsolie aaR de Surinaamse economie, 1994-2002
Jaar

Olie~ inkomsten

als percentage Aandeelhoudersbelang als percentage

van Suriname's bruto binnen-

van Suriname's bruto binnen lands

lands product

product

1994

9,6

17,5

1995

11,9

15,5

1996
1997

7,5

8,8

7,0

7,9

1998

4,2

5,6

1999

7,9

7,6

2000

11 ,6

2001

12,6

2002

1O,9

9.4
12.4
11,0

Bronnen:State Dil Company of Suriname, Annual Reports 1993-2003; World Bank, Wor/d DeveJopment Indicators 2003 CD-ROM.

lo pen to t $}8,4 m iljoen in 2004 en de in ves teringe n zijn roege no men to t
ge mid de ld ruim $30 milj oe n in de meest recente vier jaar. Het aand eel ho uders belang, dm de 'waa rde' va n Staatsoli e voor de Surinaa mse overheid wee rgee ft, is gegroeid to t bijna $ 14 0 mil joen in 2004 .
/
De ve rh o ud ingsgeta ll en in ta bel 1 geven een indi ca ti e va n de bijdrage va n
Staatso li e aan de Surinaa mse econo mie. De gegevens in de tweede ko lom va n
ta bel 1 geven aa n dat Staa tsolie's olie-inko msten in het laatste decennium een
be langrijke bron va n het Surinaamse BBP zijn geweest. Met uitzonderin g va n
de jaren 1996-1999 heeft de oli esector steed s on ge veer tien procent va n de
nati o nale produ cti e geleverd. Het hierboven ge noemde aa ndee lhoud ersbelang is, gedurende de rece ntste periode nooit min der geweest dan 5,6 procent
va n het BBP (in I998) en heeft in 1994 ee n hoogte va n [7,5 procent bereikt.
In aa nsluiting hi erop geven data over de door Staatso lie aan de staa t betaa lde
belas ti nge n en di vid ende n aan d at de betalin ge n va n de o nd ern emin g ee n
belangri jk en groeiend deel uitma ken van de to ra le overheidsbestedinge n. 5 In
2004 was Staa tsoli e éé n va n d e weini ge o nd ern emin ge n di e buitenl and se
va luta in de Surin aa mse economie bracht (interview Tuur ).
De hier ge presenteerde data geven aan dat Staatsoli e, gedurende haar besra an,
een duid elijk e groe ipo ol is geweest in ee n ove ri gens patrimo ni aal po litiek
stelsel. De acti viteiten van Staa tso lie zijn fors uitge breid en hebben ge leid tot
aan zienlijk e produ ctd ive rsifica ti e. De maa tsc happij heeft ee n signifi cante
5 Data over de betalingen van Staatsolie aan de overheid werden ter beschikking geste ld door de Treasury van Staatsolie: dala over de overheidsbeste,jingen zijn ontleend aan World Bank (2003). Over het
algemeen bleek het moe ilijk betrouwbare data over de Surinaamse economie te verzamelen. Zoals ook
aangegeven door de voormalige President van de Surinaamse Rekenkamer (prade 19991 is er een systematisch gebrek aan rapportage inzake de overheidsbestedingen.
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hijdrage :l:ln de eco nomische welvaart van Suriname geleverd en kan
derhalve wo rd en o pgeva t als een
Illoro r va n ontwikk eling. In de
vo lge nd e paragraaf wo rdt ingegaan
op de bctoren die dit succes kunnen
verklaren.

'BOUWEN OP EIGEN KUNNEN ':
EEN VERKLARING VAN
STAATSOlIE' S ROL ALS MOTOR
VAN ONTWIKKELING
Staatsbedrijven zijn een bekend
verschijnsel in ontwikk elingslanden, Raffinaderij Staatsolie (foto Staatsolie)
waa r ze vaak zijn opgezet 0111 'rapidly
lift rh e emirc economy to a level of self-susra ining indusr rial growrh ' (Warerbmy, geci reerd in Evans 1995: 79). Ve rklaringen van de doorgaans zwa kk e
prestaties van sraacsondernemingen in l1ou-del1elopmental of renrenicrsstare n
richten zic h v,la k op her geb rek aan autonomie v<l n de bedrijven, di e daardoor gemak kelij k verworden rot instrumenten om politieke doeleinden na te

sr reven (cf. Schneider 1999).
In deze par~gfaaf wo rdt nagegaan onder welke condities Staarsolie zic h heeft
kunnen omwikkele n en vestigen als ee n onrw ikkclingsactor. Deze voorwa:trden kunn en worden opgevat als het tege nd eel va n de kenmerken va n
staatso nd ern emingen in de meeste non-deuelop11lel1tal states. In volgorde va n
behandeling zijn de voorwaarden: (a) de manage ll1cnrvisic en ideologisc he
overtuiging van de bedrijfsleiding, gericht op het bereiken va n zelfvoo rzi enendh eid, tb) de formee l-j uridische positie van Sramsolie in de oliesector in
Surin ame ell (c) het ve rmogen va n de onderneming polirieke in vloeden buiten
de deur re houden .

Managementvisie en ideologie
Het tijdstip va n de oprichting va n Staarsolie - aan het begin va ll de periode
van milit:lir bestuur - was belangrijk, o mdar de mi lim Îre l1uchthebbcrs in
eerste inst:l nri e een J1:ltionalisri sc he economisc he lijn volgden en de ontwikkeling van de oliesector beschouwden als een st:lp in de ric.:hting van seJ(reliilllCe (De \~are Ti;d, Kompas, 9 december 2000~ interviews Sedncy en Jhar:lp).
De milirairen wilden een breuk bewerksrelligen mer de pr:l krijk cn va n p:ltronage ell cliëntelisme op basis van erniciteit, die als uirwa sse n V~lI1 het oud e
po litieke regime werden besc houwd (intervi ew Menk e). De eco nomisc he
agen&.1 v;lt1 de militairen vertoonde veel overeenkomsten met die va n de Volkspartij , ee n Mnrx istisc he partij die socia le en politieke vera nd ering in Suri nalYIC teweeg wilde brengen en di e seJf-reJial1ce Il:lstrcefde (inrervicw Jhnrap;
Lotens 2 004: 73-75). Gedure nd e de jaren zeventig was Edd)' Jharap een zee r
W,l Hou! ·Souwen op eigen kunn e n'

acrief lid van de Volkspa rtij . die, al s alle
bestaande part ijen, na

de miliraire coup werd
verboden. 6

De vorming van Sraarsolie, di e noodzakel ijk
we rd omd at er behoefte
was aan ee n rcchtsper

4

die zaken kon
doen met Gulf Oil, was
ee n ondersteuning van
de politieke lijn va n
Jharap, die zijn politieke activiteiten na de
coup beëindigd had. Als
500 n

Boorinstallatie (foto Staatsoliel

directeur van Sraarsolie

zag Jharap zich zelf als deskundige en ideoloog: rerugkijkend op de begi nperiod e va n het bedrijf stele hij dar de belangrijkste uitda gingen voo r Sra atsolie
gelege n ware n in her geb ruik va n Surinamc's natuurlijke rijkdommen ten
behoeve van de bevolking en in de explorat ie en ex ploitatie van gro ndstoffen
mer eigen. niet uit het buitenland betrokken, hulpmiddelen (Lorens 2004:

771.
De motto's 'Gelove n in eigen kunn en' en ' Bo uwen op eigen kunnen' - het
laa tste ingevoerd in 2001 als uitdrukkin g van een meer offensieve strategie zi jn de uitdrukking van het idee dat de ontwikkelin g van Suriname's oliesector
ni et slechts va n belang is voor vergroting va n de welvaart, maar ook om
uitdrukking te geven aan het vermogen van Surinamers ee n moderne ond ernem in g op te bouwen (Jharap 1998: 19). Vanuit dit perspectief gezien, zijn
de activiteiten van Sraarsolie een essentieel element in de uirbouw van de rechnologische en managementexperrise binnen het bedrijf en binnen de Suri naa mse sa menleving in het a lge meen.
Tijdens de ee rste jaren van haar bestaa n ve rwi erf Staarsolie tec hnologisc he
en bedrijfsmatige kl/ow-hotv door intensieve sa menwe rking met buiten landse
consu lta nts, in her bij zo nder van Geoman, ee n divisie va n Gul f Oil. Volgens
Jharap was de totstandbrenging van meester-gezel rel aties cr uciaal, aangezien
her bela ngrijk ste prob leem bij de overdracht van technologie en managementvaa rdi gheden ge legen wa s in de abso rptieve rm oge n van de ontva ngers. In
Jh a rap s vis ie Zou een 'meester' slec hts zijn kennis en vaardigheden wilden
delen met ee n 'gezel' als de laatste ee n bepaa lde mate van nederi gheid zou

De eventuele samenwerking met de milltaÎre ma:hthebbers leidde tot een splitSing binnen de Volksparti j. Eén dee l van de partij besloot de militairen te steunen en zette 21Jn activiteiten voort onder de naam
Revolutionaire Volkspartij
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- ;tlle'en dan zO u de 'meester' de 'gezel' nier als ee n
bedreiging zien, maa r als iemand di e met de ve rwo rven expe rtise ve rrrouwd zou kunn en worden (inrervi ew Jharap ).
Behal ve dar het belangrij k werd geach t de kennis va l1 de wer knemers van 5taatso lie te ve rgroten, werd ook sreeds aa nda cht
bes{ced a;111 de ve rsp reiding va n know-hofll over de olie-ind ustrie in de Surin:lal11se l11:.1atschappij. De bouw ViHl de ee rste olieproductie-i nst:dlarie in Cathar ina Sophia (1982) werd voltooid
door loca le aa nnemers en bouwers. De ee rste boorinstallatie va n
het bedrijf werd rweedehands in Ca nada aangeschaft en door
10c<1a l perso neel gerevisee rd. Het boorperso neel werd opgeleid Eddy Jharap, directeur
door co nsulta nrs van Geomal1 (Jhnrap 1998: 37).
Staatsolie
In de meer recente periode heeft Staatsolie benadrukt d ~lt haar
\verkzaarnheden aa n intern arionaai geldende kwal iteitseisen moesten voldoen.
In tegenstelling to t de gebruikelijke praktijken van pa tronage en cliëntelisme
heeft Staatsolie haar personeelsbeleid geschoeid op meritocratische beginselen. Afkomst en etniciteit worden binnen het bedrijf als irrelevant beschouwd
bij besluiten over 3anstelling en promotie. Ten einde de kw~ l i reit V:lIl de werknemers op peil re hou den, heeft Sra arso lie een oJl1 v:lI1g rijk o pleidingsprogr;\I11 I11 ~, mer een begroting russen $0,5 en $ 1 miljoen, en een management
deL'elopmel1t progr~l1ll11a opgezet. Her bedrijf tr~c:hr teve ns voldoe nd e goed
opgeleide arbeidskr~chrc ll a3 n te trekke n; door mi clclel V31l cen uirgebreid
p3 kkcr Vil n sec und3irc arbeidsvoorwaarden (a ls een vabnrie-uitkering, et' n
winstdelingsregeling, ee n bedrijfsauro voor senio r-medewerkers en ûe ktckosten- en pensioenvoorzieningen) probeert her bedrijf zi jn positie op de
arheidsl1l3rkr regenover de bauxiersecror te verstevigen (i nrcrview Essed).
\'Vat standaarden berreft, heefr Staatsolie ook veel a.lndac ht besteed aa n de
invoering van mechanismen voor kwaliteitscontroIc. De l1larktting- en
verkoopdivisie en her Staarsolie-Iabora torium on tvingen in 200 1 een 150cerrificering (Staatsalie Nieuws, maart 200 1) en de raffi naderij op Tout Lui
Faut we rd in maa rr 2004 IS09001:2000 gece rt ificeerd (Staa tsolie Nieuws,
maart 2004). VOOrtS heeft Staa tsolie een inrerne veiligheidsprijs en een ce rti ficaat geïntrod ucee rd voor medewe rkers die bijdragen aan de bedrij fsve iligheid (Staatso/ie Nieuws, maart 2004).

De formeel-juridische positie van Staatsolie
Een tweede belangrijke factor die heeft bijgedrage n aa n Staarsolie's succes is
ha ar fo rmel e positie als age nt va n de staat. Een wette lijke regel ing (het zogeheten Decreet E-8 B uit 1981) werd de b:1sis voo r Staa rsolic's concessie voor
de olie-explorarie en -exploitatie op Surinaams grondgebied en voor het exclusieve onderhandclingsrecht met buitenl andse investeerders (Staa tsulie Nielllus,
juni 1998).
In 3anvtdllil g op de oorspro nk elijke regeling uit 1981 werden lil de PetroJellll1wct (1990) nadere bcpalingen geformuleerd inzake dc cxpl or~tje en exploiWil HOUI ' Bouwer' op eigen kunnen '

tatie van koolwaterstoffen. De nieu we we r bepaalde, in het bijzonder, dar
naar ma xi malisatie va n het staatsaa nd eel in de olie·inkomsten (de 'take') zo u
worden gestreefd en dat de oliewinning ge ric ht zo u moeten zijn op techno·
logie·overdrachr en de scholing van Surinaamse wer kn emers (Staatsulie
Nieuws, juni ' 998).
Het belang va n Staatsolie's formele posi ti e bleek duidelijk tijdens een hoog-

lopend conflict tussen de regeri ng-Wijdenbosch en de oliemaatschappij in
1997 en 1998. De regering, geplaagd door ee n acuut tekort aan financiële
middelen, bego n onderhandelingen over de verkoop van ex ploitatierechten
van het Tambaredjoveld met het Koreaa nse Daewoo. Mijnrec hrdeskundige
Ben Halfhide stelt dat er geen wettelijke basis voor dit initiatief bestond,
aa ngezien Decreet E-8 B de exclusieve rec hten aan Sta arsoli e had toegekend
en ee n wetsaanpassing nodig zo u zijn om hier ve rand ering in te brengen.
VOOrtS zo u de ve rkoop van aandelen in Sraatso lie aan buÎtenl<1J1dse ondernemingen geen soelaas bieden, daar het Dec reet Mijnbouw va n 1986 het rec ht
op de exploitatie va n koolwaterstoffen had voorbeho ud en aa n staatsonderneminge n (De l\'la re Tijd, 3 oktober 1997).

Een laa tste element dat heeft bijgedragen aa n de autonomie va n Staatsolie is
de rechtspersoonlijkheid va n het bedrij f. Staatsolie is opgezet als naa mloze
ven nootschap, waarvan alle aandelen in handen zijn van de Surinaamse staat
en het Planbureau. Gedurende her conflict russe n de rege ring-\Xlijdcnbosc h en
Staatsolie blee k dat de invloed van de staat beperkt was ror het benoemen en
omslaan van de leden van de Raad van Commissarissen va n het bedrijf. De
pogingen van de rege ring Algemeen Directeur Jhara p te ontslaan, mislllkten
omdat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, di e zich stelde achter
het ontslagvoorstel van de Raad van Commissa risse n, niet het recht bleek te
hebben leden van de Raad vaJl Besruur te ontslaan wegens het niet uitvoe ren
van het regeri ngsbeleid (De West, 17 juni en 23 september 1998 ).

Beperkte politieke invloed
Eén va n de belangrijkste principes va n de bedrijfsvoering va n Staatsolie si nds
het begin va n de jaren tachtig is de beperking van politieke invloeden geweest.
jharaps overtuigingen, Jatcr gedeeld door ee n belangrijk deel va n Staatsolie's
manageme nt, werden gevoed door zijn polîtieke verbondenheid met de Volkspar tij. Deze partij ve rwierp de traditio nele Surina amse wij ze van poliriek
bedrijven en profilee rde zich als een nationale partij, ongevoelig voor etnische invloeden. Jharap was ervan overtuigd dat hij zic h niet afhankelijk zou
moeten maken van politieke besluitvo rming, ren einde Sta atsolie succesvol te
kunnen opbouwen.
In de beginfase van het bedrijf trachtte Jharap, letterlijk en figuurlijk, afstand
te houden van het militaire regime. In een recent interview heeft Jharap aangegeven dat hij Sraatsolie in het begin van de jaren t:1chtig bewust tot een 'eiland'
had gemaakt. De werkzaamheden, die buiten Para m:uibo plaatsvonden,
volt rokken zic h buiten het zic ht van de meeste Surinamers. Volgens Jharap
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was een groot deel van de politieke elite er destijds voorstander vJn d.H hij
zich \'olledig a:tn Staarsolie wijdde, zodar hij zich nÎet met hen en hun politieke ;1ctÎvÎreirell zou hemoeien (Lotens l.OO_r 78).
JhJraps wens zich nier l11er de poliriek in re bren, vcrr.l;lldc zich ook in de
wijze waarop kapitaal werd nangerrokken. ~ l ct uitzondering vJn een kleil1
voorschor dat Sr:latsolie verkreeg van her minisrerie van Financiën werd hcr
risicokapir<lal in de heginfa.se betrokken van GulfOil (Jhar:,p 1998: 25). Larer
werd b.pi{(\:t! voor de financiering van exploratie-activiteiren en de a:lnscha f
V:lll produc[iefacilireitcn ve rkregen van de Surina:tlTlsche Bank, met een h:."lnk garantie V:1I1 de Centrale Bnnk va n Surin~lIlle (inrcrview Sednl.'}'), en V~lIl eell
consortiulll van zes Surinaamse banken (Jharap [998: 33)'
.Jh;trap gilf cr de voorkeur aan geen heroep te doen op de door Nederland
verstrekte verdragsmiddelen, deels wegens de bureaucratische rompslomp die
met aalwrngen verbonden was en deels om een zakelijke, niet-polirieke rebrie
met dc nn:l.ncÎers V:l ll Sf:l.iltsolie te onderhouden Uharap 1995: -' 5~ interview
Sedncy). Na 1985 werden de belangrijkste bronnen v~n k~pit;till gevormJ
door een roulerend krediet en lange-rermijnleninge n va n inrerlwrionale
b;lnk cn, W:1;lrvall ABN An1fo één vall de bebngrijkste was (interview
Kortram ). De enige uitzonde ring op deze praktijk W;lS de garanricsrelling ten
laste van de verdragsmiddelen (voor ca. € I I miljoen ) dic nodig was ter verkriiging viln ceIl h:1I1klcning voor de investeringen in de raffin:1derij (De \Vare
Tijd. [9 maarr [993 )·
De bijna vijfenrwintigjilrige geschiedenis van Sra.Hsolic geefr aan hoezeer
Jhar"p en de bed rijfsleiding hebben getracht politieke invloedcn te beperkcn.
In het bijzo nder moet hierbij gewezen worden op de afwezigheid vaIl parronage ('n benocming op basis \'all etniciteit (i nterview Menk e). Door zich te
beroepen op haar kwaliteitssrandaarden en re wijzen op !uar prestmies, hceft
Sta~\tsolic baar iI-poliriek!,;' positie kunnen verdedigen. OfsdlOOIl de l11aatschappij werkzaam is in de door Creolen overheersre industriële seCTor, is
Sraarsolie steeds in STaat gebleken weersf;lnd re hieden ~~n mogelijke druk
van hrt ministerie van Natuurlijke Hu lpbronncn (inrrrvi cws Jharap en
Scdlley).
De mcest in het oog springende poging tor politisering V;lJl St:wrsolie was dc
eerder genoemde confrOllfatie mer de regering-\'Vijdenbosch in [997 en 1998.
De regering stelde roenren ijd verscheidene pogingen in het werk mee r geld
aan her bedrijf te onttrekken 0111 haar oplopende financi ële tekoften re dekken.
De regering tmchtre onder meer Staarsolie ertoe re brengen de dagelijkse olieproducrie te verhogen Villl 9.500 tor l O .OOO vnren, het T3mharcdjove\d te
verkopen (,'\1 een joint ventl/re tussen Sraatsolie en huitenlandse oliemaarschappijen tot sf:lnd te brengen (De Ware Tijd, 6 juni en 12 seprcmber 1997
en [8 maart J 998). Het daaropvolgende onrslag van de Raad van Commissil ri sSC'1l in Illaart [998 (De \Y/est, 26 en 2.8 maart [998 ) en de rwee pogingen
jhJrap re onrslaan (zie boven) kunnen worelen opgevat als pogingen V:1I1 de
regering de hcleidsvrijhcid van StaJtsolie re beperken. Hel succesvolle bcroep
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van J harap o p de beschi kba re juri dIsc he middelen en de m~lssaJe prO fesren,
eerst van dc St:1 arso lie We rknemers Orga nisa tie Surin amc (SWOS) en later
va n de verza melde o ppositi e en va kbonden, leidden erroe dar de regeri ng op
haar schredCJl terug kee rde. Een belangr ij ke factor in het volksve rzcr tegen het
regcnngsbe leid in za ke Staa rsol ie was het gevoelen dM de o liemaa tsc happij,
als één der mees t succesvoll e bed ri jve n van hct la nd, besche rmd d ie nde te
wo rden tegen de in vloed va n pol iti ci d ie hun eige nbela ng gedi end zagen mer
de verkoop va n expl o ratierec hten en wie r fi nancieel -econo misch beleid het
land o p de rand van bankroet had gebracht (De Ware Tiid, 4 juni 199 8; interview Read ).
De protesten in 1997 en 199 8 ga ven voeding aa n een breder vo lksverzet tegen
de rege ring-Wijdenbosch, dat uiteindelijk leidd e ror ve rvroeging van de DNAve rki ez in ge n . Na de ge beurteni sse n va n r997 en J 998 en de teru gkee r, in
2000, va n het Front in de regering, lijkt de positie van Sta<ttsolie buiten het
bereik va n de politi ek te zijn ve rzeke rd .

CONCLUSIE
In d it artikel is betoogd dat Sraatsolie zich in de afgelo pen vijfentwintig jaar
heeft Ontpopt als een succesvolle oliemaa tscha ppij en, bove ndien, een motor
va n o ntwikkel ing in Suriname is geweest. De groei va n het bedrij f heeft zich
volt ro kken tegen de ac htergrond van een politiek sysree m en ee ll staa t die het
best als 1lO fl -developmental en patrimoniaa l op re va tten zi jn en waa rin praktijk en va n patronage en cliëntelisme traditi oneel een grote rol hebben gespeeld.
De ve rkl aring va n Staatso lie's succes werd in het voo rgaa nd e vooral gezocht
in dri e voo rwaard en: de managementvisie en ideo logische ove rtuiging van de
bedrijfsleiding, de formeel-juridische positi e va n het bedrijf in de oliesecror
en her ve rm ogen va n de onderneming po li tieke in vloeden buiten de deur te
ho uden. O nd ank s het feit d ar ve le Su rin amers th ans respect lijk en te hebben
voo r wa t in 2.5 jaar door Staatso/ie is bereikt, moet wo rden benadr ukt da t de
d irecte ex tern e o mgev ing va n het bedrij f nie r zon der bed reigi nge n is. De
belangrijkste bedreigingen voor het bedrij f in zijn rol a ls moto r van o ntwik ke ling zijn ge relatee rd aa n dezelfde d rie facto ren di e bi jdroegen aa n Sraa tso lie's succes.
De managementvi sie en ideologische ge richtheid o p zel fvoorzienendheid zijn
zee T du ideli jk verbonden met het vijfentw intigja rig leiderscha p va n Staa tso lie's Algemeen Directeur, Eddy Jharap. In ver band met zi jn aa nstaa nde pensio nering is de kwes rie va n de opvo lging van groor belang. Jh ara p heeft zii.P'
uiterste best geda an een esprit de corps te kweken o nder de werknemers van
Staa rso lie. Waa rschi jnlijk za l het presti ge dat het bedrij f zich in Suriname hee ft
ve rwo rve n, leiden tot voortgezette steun aa n de doelste!Jinge n van Sraarsolie
op her gebied va n technologisc he en bcd rijfsmnri ge ex perti se. De Ra ad va n
Commissa ri ssen, benoemd door de mini ster vall Natuurlii ke Hul pbronn en,
zal een crucia le ro l spelen bi j de besluirvo rmin g over de opvolger va n Jharap.
Df' po li tieke s i t u ~lt ie te n ri jde van de opvo lgi ng zal w:larschijnlijk bela ngr ijke
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invloed uitoefenen op d e benoeming va n een ni euwe Algemeen Directeur. Als
politieke moti even, in plaats va n expertise en visie, de doorslag zo ud en geve n
bij de benocming, zo uden de vooruitzichten va n Staa tsolie stcrk kunnen veran deren. In zo'n geva l zou Sraatsol ie's afsta nd tot de po litiek, hierboven genoemd
a ls één van d(· voorwaa rd en voor het succes, wel ee ns d ras tisc h kunn en
worden verkleind. Pogingen om de auronomie re besc hermen v:m wat uitein delijk een staatso lienKlatschappij is, zo uden in een gewijzigde po litieke consrel btie wellicht minder succesvo l kunnen blijken ee rd er kunnen sbge n dan het
geva l was rijd ens de confrontati e mer de rcge rin g-Wij dcnbosc h.
De di sc ussie over de toekomstige leidin g van Staa tso li e werpt o nvermijdelijk
ook vrJ gc n op over de tweede succesfacto r: de formeel-juridische positi e van
het bedrijf. Hi erboven werd gesteld dat Staatsolie's succes ten minste deels
kJIl worden toegesc hre ve n aan de co mbinati e van ee n institutionele ro l (di e
van 'age nt van de staat') met een com merciële rol. Vele W:larnemers hebben
ero p gewezen dat sta:lrsondernemingen in toenemende mate moeite zullen
ond ervinden te overleve n in een ma rkram geving die wordt gekenmerk t door
glob:l lisc ring. V"rsc heidene facraren zoude n hand ha vi ng van Staarsol ie's inst itutionele rol kunnen bemoei lijk en en kunnen no pen tot priv~tise r ing (inrerview Gemerrs) . Ten ee rste za l de uitbreidin g van Sraa rso li e's activiteiten naar
het con tinentaal plat voor de kust meer (bui ten lands) kapi taal ve reisen. Buiten landse oliemaa tsc ha ppijen zo uden de same nwerking mer een ve rhou d ingsgewijs kle ine staatso liemaatsc happij wellichr problematisch kunnen vinden. Ten
tweede trekken de divcrsificatie van Staatsolic's activiteiten en de wens deel
te nelllen aan joint uentllres voor spec ifi eke doeleinden een zwa re wissel o p
de positie V;:J 1l de m;:Jatschappij als staa tsbedrijf. Ten slotte bn de sc heidin g
van d e institutionele van de comme rcië le rol res ulreren in de totstandkoming
va n ee n vrij zwak olieagentschap dat de rol va n age nt va n de staa t moet overnemen. De :lfsta nd tussen een dergelijk agenrsch:lp en de com ill erc iële oliewinning k ~\ll de ro l va n de eerstgenoemd e orga ni sa ti e verzw:lkke n o mdat zij
onvo ld oe nde ke nni s bezit over de olie ~ex ploratie en -exp loit:l ti e (De Ware

Ti;d, 9 december l OOO) .
De d isc uss ie over Staarsoli e's toekomst is in essenr Îe oo k een disc uss ie over
de aard van de polit ie k en govemance in Suriname. De Inter-A merik aa nse
Ontwikkelingsbank (lOO I: 4-5) heeft, in zijn analyse va n het politieke en
bestuurlijke systeem va n Suriname, aangegeven dat de welvaart en de voo rtbrenging va n collectieve goederen erns tig wo rde n geschaad door de domi n;:Jntie van p;Hronage en cliëntelisme, dl e leidt tot rent-seeking in plaats va n
productieve activiteiten. Her succes van initiatieven a ls Sraatso li e, die zij n
ge ri c ht op de vergro tin g van technologi sc he en l11 a na gc mentex perri sc, is in
belangrijke mate afh ankelijk van het vermogen V:lll politieke leid ers de patrimonial e praktijken binnen de perken te ho uden. De Surinaamse economi e en
sa m en lev in g zo ud en, in dit li cht bezien, ten behoeve vn n o ntwikk elin g en
econ omische groe i gediend zijn met een zelf opge legde terughoude ndh eid van

al diegenen die werkzaam ziin in de publieke sector.
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Jannes H. Mulder & Philip Dikland

Bedreigde begraafplaatsen in
Paramaribo

INLEIDING
Sinds J 916 zijn in Paramaribo maar li efs t tien van de zestien bcgraafpbatscn
verdwenen (foro I). Gelukkig is een klein gedeelte van hun sten en archief
voor het nageslacht bewaard geb leven. Zo zijn vele intcrcssanrc zerken van
de geruimde Ponllgees~J oodse begraafplaats van 1 7 15 aan de Kwattaweg
overgebracht naar het rerrein V:111 de Hoogduitse synagoge aan de Keize r ~

staat. Nog steeds worden begraafpL.l;;l tSen in Paramaribo bedreigd. De chri s-

telijke en de openbare begraafplaatsen liggen vol, want individuele gr:lVcn
worden zelden geruimd. Daardoor dreigt binnenkort sluiting van hele begraafpL:larsc n wat onherroepelijk afbraak van het la3tsre fu neraire erfgoed betekent. De beroemde Oranjetuin van 1756 is een rreurniswekkend voorbeeld.
In dit artikel vragen wij aandacht voor het funeraire erfgoed in Paramaribo
en willen wij laren zien dat bescherming noodzakelijk is. Eerst staan wij stil
bij de begraafpbatsen van de hervormde gemeente, van de evangelisc he broedergemeente en lutherse kerk, de katholieke beg raafpbats en begraafpbatsen
van de joodse gemeente. Vervolgens komen de openbare begraafplaatse n aan
boeJ.1 De begraafp\a3tsen van Chinezen, J3vanen en Hindost3nen blijven
buiten beschouwing, omdat die nog voldoende ruimte hebben w3ardoor van
sluiting en opheffing voorlopig geen sprake is. Bovendien worden deze begr<1afpbatsen in de regel goed onderhouden. Vooral de Chinese begraafpl3ars ligt
er keurig bij. Evenmin bcspreken wij individuele graven bijvoorbeeld naast
Fort Zeelandia of in de Palmentuin. 2 Aan her slot van dit artikel doen wij
enige suggesties ter voorkoming van verdere achteruitgang van het stcllen
erfgoed op de met sluiting bedreigde begraafpla3tsen in Paramaribo. 3

Gekozen is voor bij de ~J ederlandse monumentenbeschrijvingen gebruikelijke volgorde voor kerkgebouwen: hervormde kerken. andere protestants-christelijke kerken. rooms-katholieke kerken. synagogen en
andere niet christelijke gebouwen. Deze volgorde is hier aangehouden. omdat hij vrijwel strookt met de
volgorde van de stichtingsjaren van de eerste gebouwen van de onderscheiden kelkgenootschappen 111
Paramaribo
2 In Paramaribo en voorG.1 op de plantages in de districten zijn ook interessante historische grafplaatsen.
Dit vraagt om speCifieke aandacht.
3 De inhoud van dit artikel is een bewerking van vijf eerder verschenen stukjes over begraafplaatsen.
begrafenisceremon'lën en doodssymboliek. Voor nadere gegevens zie De Ware Tijd. 20 januari 2005
pagina 87
Ja~~es

H Mulder & Philip Dikland Bedreigda begraafplaHtsan in Paramaribo

! . ~ ,',

.j".

,~.

.

':~

L Oeel van stadskaart van Paramaribo 1916 (Paramaribo 1916- 17, Topografische Inrichting 's
Gravenhage1920 en aanwezig in het KJ ll. Verdwenen zijn de RK-begraafplaats van 1838 (1), de
Oranietuin of Kitty's Hof 121. Christiana's Rust 131, Maria's Rust 141, het merendeel van Leopolds
Rust (51, de Portugees Joodse begraafplaats van 1715 (61, Willem Jacobus Rust (1), de Pikin likibegraafplaats (81, Veldrust (91 en de oude Chinese begraafplaats (101. Verder zijn aangegeven
de Oranjetuin van 1756 (11), Oud Lina's Rust (121. Marius Rust (131, Oud Vrede en Arbeid (141, de
Hoogduitse Joodse begraafplaats van 1715 (151 en van 1815 (161 en de Portugees Joodse
begraafplaats van 1868 (171.

DE BEGRAAFPLAATSEN VAN DE HERVORMDE GEMEENTE
De hervormde gemeente van Suriname dateert uit [668 mer de komst van
predikant Basseliers. Vrijwel uitsl ui tend welgestelden waren toen lid (Van der
Lind e 1966). Vanaf 1670 konden zij tegen een fikse betaling een rusrplaats../

krijgen op de begraafplaats rondom de kerk, waar nu het Kerkplein is.
Vanwege de sinaa sa ppelbomen kreeg deze de naam Oranjeruin." De eerste
Oranjeruin sloor in

1801.

In

1811

werd re midden van de Oranj etuin ee n

nieuwe hervormde kerk in gebruik genomen, die in 1 821 volledig afbr:mdde.
In 18 35 werd de huidige Cenrrumkerk ingewijd. De oude grafstenen van het
kerkhof gebruikte men voor de vloer van de nieuwe kerk. De grafzerken in
4 Op de kaart Plan van de Stad van Paramaribo 1766, aanwezig in het Kil is sprake van Weg naar',
Oranje Kerkhof, gelegen buiten de stad. Dit vraagt nadere bestudering .
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de hl:rvormd e kerk van 1S 35 zijn,
vOor zove r leeshaar, van rijk e burgers
di e russen 17 I 0 en 1795 zi jn overleden (Tel11l11inck Groll ' 973 , 66).
Een va n de stenen is van Maria
Susann e C\U PIessis ( J 739- 17 95))
gelegen vanaf de preekstoel gezien, in
de beuk, achter de linker pilaar. In
1882 liet de gouverneur ee n p3 ~lr
zerken wa3rvoor binnen geen ruimte
bleek te zijn, tegen her kerkgebouw
aan de kant V31l het hu idige postkantoor plaarsen.
Omdat de oorspronkelijke Oranje- 2. Tegel op grafsteen, voorbeeld van te beschermen
tuin op het Kerkplein prakrisch onbe- grafsteen. Foto. Jannes Mulder.
taalbaar werd, richtte men in 1756
aan de Gravensrraar5 een nieuwe begraafplaats in. Dir werd de rege nwoordige Oranjetuin of her 'Srenen kerkhof' vanwege de hoge stencn muur eromheen. Dcze van oorsprong hervormde begraafplaats werd later een algemene.
In 196 1 sloot de tuin haar poorten. Door de a:1llwezigheid vall slangen en
Brazili3ansc bijen zullen weinig burgers de prachtige grafmonumenten vall
de huidige Oranjeruin kennen. Dat is jammer, want er zijn gr:lfzerken bij van
onder meer zeven go uverneurs, vijfenrwinrig vall leden van het Hof va n Politie
en Criminele Ju sririe (her Rode Ho f), veertien va n het Hof van Civiele Ju sririe
(her Zwarte Ho f), vijf van predikanten en verder V~lIl een grom aantal van
3rtsell en onderwijzers (Hu ges ' 96S). De Rotaryc lub Par~llll:lribo heeft zich
in 1988 over deze prestigieuze dodenakker ontfermd. Zorgwekkend is cbr de
verdere achteruitgang en verdwijning vall unieke grafsrenen dJ3rmee ni et is
voorkomen (foto 2). Op het terrein van her Leger des Heii s, hoek Gra ven str33t en Culruurtuinban, liggen ve rspreid dri e grme gr3nieten grafste llen,
waarschiinlijk restanten van een derde OC.lnjewin of Kirry's Hof (Ret<,'ig ' 9S8).
Deze begraafp1aJts werd gebruikt van [80 I. tor 1864 en is in 192 7 gefllimd
(OudschJIlS Dcnrz 194 I ).
Oud Lilu's Ru st aan de Wanicastr3Jr (mer Nieuw Lin a's Ru st cr tege nover ),
ligt vo lge ns de kaart van Arons L1ir 188 1 op de pl:1Jrs van de milit:1Îre begraafplaats Kerrij s Rust. De meeste grafstenen op Lil13's Rust zijn veel ee nvoudiger
dan die va n de notabelen op de Oranjeruin aan de GravenSrr<l3t. Lina's Ru sr
kwam voort uit het werk V3n Annerra Bus-Visser ( ,842- 1931) van de Vereniging voor Armen Zo rg. Zij richrre in 1897 de Stuiversvereniging VJn dl'
hervormde kerk 0P, die in 1899 Lina 's Ru st, vervo lgens rond] 940 Nieuw
In dit artikel worden straatnamen gebeZigd die tot voor kort gebruike lijk waren Dus Gravenstraat en
niet Henck-Arronstraat. Rust-en-Vredestraat en niet Fred-Derbystraat. Wanicastraat en niet J.A -Pengelstraat
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Lina's Rust en in 1966 Annerra's Hof
aan de Cop pena mestraat in beheer
kreeg. Annetta's Hof is naar deze
soc iaal bewogen vrouw vernoemd.
Zi j is ze lf ni et op ee n van d eze
begraafplaatsen beg ra ven. Haar
laatste rustplaats blijkt na veel speurwerk de Oranjetuin te zijn.
De Sruivcrsvereniging is geëvolueerd
va n ee n spaarverzeker ing voor
arm lastige leden naar een moderne
uitva a n o nd ern em ing voor alle
gezi ndten. Vr oege r droeg men een
stuiv er per week af, vaak vanaf de
geboo rte, ged urende circa dertig jaar.
Tijden ve ran deren en va n sparen Îs
zelden meer spra ke, zeke r sinds alle
geldo nrwaa rdingen.
Oud Lin a 's Ru st is vooral rechts va n
her hoofd pad inreressant. Eerst het
graf van de dood ski sten maker
Hen nep, dan ve le Sa msons met
3. Oe huidige Rooms Katholieke begraafplaats aan
verderop de enge len. de symbolisch
de Tourtonnelaan. Foto. Jannes Mulder.
gebro ken zuil en en richting Essedgebouw de grafmonumenten van de
familie C urie!. Tevergeefs is naar de eerste grafsteen van Lina's Ru st, her graf
va n Lina gezoc ht. Omdat de reg isters van de St uiversve reni g ing ror J95 0
ontbreken, is her ni et gelukt te achterha len waar de naam Lina vandaan komt.

BEGRAAFPLAATSEN VAN DE EVANGELISCHE BROEDER GEMEENTE
EN DE LUTHERSE KERK
Va n Leopolds Ru st van de EBG is na de slu iting in L913 weinig meer over.
\Vat rest is een kleine sobere begra afplaars VOo r oud-z.endelingen. Leopo lds
Rusr ligr vlakbij Srichting Jeugdcentrum der EBGS aan de Soph ie- Redmondstraat. De oudste steen van 1895 ligt achterin. Inmiddel s ge heel verdwenen
begraafplaatsen van de Mora vische broeders zi jn Christian<t 's Rust en Maria 's
Rust, gesloten in 1892 (z ie fora I ). Bij de Grote Stad sker k ligge n nog grafstenen waarschijnlijk van één der geruimde begraafplaatsen. De enige n u nog
functionerende EBG-begraafplaats is Marius Ru st va n 19 L 3, volgens tra ditie
vernoemd naar de eerste pe rsoon Marius Stop Werf. Z ijn graf ligt dic ht bij
de ingang aan de Sophie-Redmondstraat waar aanvankelijk de meeste grafkelders lagen. De zandgraven liggen achter op de begraafplaats, bij de ingan g
van de Van Sypesteijnlaan. Daar srond vroeger ook her dragershuisje.
Oud Vrede en Arbeid van de lutherse ke rk V~H\ circa J 930 rech ts aan de Van
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Sypcsteijnb:lll W:lS volge ns mondeJlllge overlevering een deftige l~gmaf
pbars. De in het zwa rt geklede
dr:l gc rs hingen hun hoeden 3:ln de
metale n pieken van de nog steeds
indrukwckkendc entree en iede re dag
harkte men de paden. De warerput en
enkele bcziensw:lardige grafzerken
links van het hoofdr:ld en de vloerresten van dl' aula rechts, duiden op
verg;1Ilc glorie (fotO 3).

DE KATHOLIEKE
BEGRAAFPLAATSEN
De katholieke begra:lfplaats van
1838 :l:ln dc Ru st-cn-Vrcdesrr:lat
hoek Sophie-Redmondsrraat werd in
1917 gesloren. Enkele grafzerken zijn
tOen naar de huidige katholieke
l1egraafpb"lrS aan de Tourronnelaan
verhuisd. Deze alleroudsre zerken
liggen nu enigszins verscholen bij de
vo lled ig afgesloten oorspronkelijke 4. De Oranjetuin van 1756 anno 2005 met op de
ingang aall dc Prin sessestraat recht achtergrond de Swalmbergstraat. Foto: Jannes
tegeno ver dc tegenwoord ige ingang Mulder.
en aula (foto 4). Ouderen herinneren
zich de doodshoofden mer gekruiste beenderen ;lan dc ingang V~ln dc
oorspronkelijkc kntholieke bcgraafplaats maar al re goed. Ook hoe ie als kind
op ie vinger moesr bijten om aan de magische krachten van deze gri ezeligeingnng te ontkomen. Hodie Mihi Cras Tibi - Heden Ik Morgen Gij - 1110et
boven dc poort hebben gesta an. Voorbij de ICl1ll11etjesbomcll :1chterin lagen
in ongewijde a:lrde degenen die de hand aan zichzelf hadd cn geslagen. Deze
kuilen heetten daarom bako lemki of zure vruchren.
De huidige katholieke begraafplaats va n, 9 1 7 is een WJrc dodcnakker, waa r
nog enk ele palmen en de Inatstc twee van de zes mahoniebomen vall 1917 de
uirgesrrektheid van het rerrein acceJlfueren (fofO 5). Het centra al gelegen hoge
kruis markeert de ru stplaats van de pJters en fraters. Vnlldanr tor aan de
kreek, richting TOllrtol1ncban, liggen de eerste kbs zc:rken. Bijvoorbeeld het
marmeren hoofdkusse n, gelegen op een zerk rcr hoogte V:1 11 het imposante
monument ter her inn ering aan de liefd ezusters va n Tilburg. Direct ~lc hrer dit
monument li gt Mgr. Wulfingh, de oprichter V;l l1 her t.'f:1bJi ssclllenr voo r
mehltsen Ge rilrdus Majellil vall 1895. Zijn graf is in 2002 ove rgebr3chr van
ee n kleine begraafplaats 'over de brug' van Mairlla, :lall de Van-Sol11111elsdijckse ~ Kreek. A:m de voet van de brug van de in 196 .} grslotcnlcprozerie,
J amles H Mulder & Philip O,kland 8edaigde begnalpl.alnn in PlIlBmafibo

5. Gevallen marmeren engel direct bij de ingang van
Oud Vrede en Arbeid aan de van Sypensteijnstraat.
Foto: Jannes Mulder.

liggen nog marmeren restanten van
zijn monumenta le graf. Het systeem
van begra ven naar klasse is omstreeks
'987 afgeschaft, evenals het begraven
in ongewijde aarde. Nog enkele oude
graven van "goddelozen' zijn vanaf
her ce nrrale kruis richting stad ter
rechterzijde te traceren onder de nog
overgebleven mahoniebomen. Vanwege ern sti g gebrek aan ruimte zelfs op de paden wordt nu begraven
- dreigt binnenkort sluiring van deze
begraafplaats . Dit zal zo goed a ls
ze ker de onde rga ng V<.1I1 veel interessanr historisch materi;lal betekenen.

DE JOODSE BEGRAAFPLAATSEN
Van de Po rru gees- BraziliClanse (Sefardische) Jod en die in 1664 uit Frans
Guyana vluchtten, trokken de meesten na ar Jodensavanna. Tegen het einde
van de zeventiende eeuw telde de Joodse gemeenschap ongeveer zeshonderd
leden. Ze bezat toen veenig plantages, waarop negenduizend slaven werkten.
De oudste graven zijn d<larom in het cent rum va n het planragegebied te
vi nd en, te Casipora en Jodensavanna. In de loop van de achttiende eeuw
groeide de gemeente door de komst van Asjkenazische Joden uit Oost Europa.
Deze vestigden zich als kooplieden re Paramaribo. Vanaf 1770 gingen veel
plant:lges failliet en bijna alle Sefardisch-Joodse eigenaren trokken weg naar
de Sociëteitsgrolld aan de Kwattaweg. Rond 1830 waren van de 2547 blanke
inwoners van Suriname 1258 Joods, waarvan 1100 in de hoofdstad woonden.
In Paramaribo staan twee synagogen. De Portugees·lsraëlitisc he van] 736,
aan de Heerellsrraat, en de Hoogduits-Isra ëlitische van 18 37, aan de Keizer·
straM. De eerste is nier meer in functie. De sy nagoge aan de Keizersrraar, sinds
1932.6 pal naast de moskee van de Surinaams-Islamitische Vereniging, is sinds
de fusie van de Hoogduits· en de Portugees-Joodse Gemeenten in I999 her
huis van de enkele honderden leden rellende liberale Israëlitisc he gemeenre
Suri name.
De oude Hoogduitse Joodse begraafplaats van ' 7 ' 5 ligt aan de Kwattaweg
even voo rbij de hoek van de Van- Idsingasrraa t, ve rscholen onder reusachtige
bomen. Deze begraafplaats valt nauwelijks op omdat ingang en omrastering
ontbreken, de grafstenen praktisch in her gras liggen en mensen er rondhangen
alsof het te rre in hun ach tertuin is. De begraafplaats is in r892 gesloten. De
meeste grafsy mbolen zijn te vinden tusse n loge Co ncordia en wat over is van
het centra le pad onder de enorme kankantr;. De omgehakte levensbomen, de
6 Oe oude houten moskee van 1932 is in de Jaren 1980 vervangen door een Imposant stenen gebolM'.
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zegenend e handen van de kohel1
(priester), de Jood se jaartellin g en
vooral de bijbelse taferelen zijn
indrukwekkend (foro 6) .
Direc t n.:l3st deze oude Hoogduitse
begra.:lfplaats op de hoek van de Van ~
Idsingastraat lag de Portugees-Joodse
begraafpl aa ts, eve nee ns van 17 [5·
Deze beg raa fpla ats is in I 9 59 ge~
ruimd. De ruim honderd kl eine gra f~
stenen en circa 4 00 grote lood zware
grafstenen van twee bij een meter,
ve rhui sden naa r de overkant van de
Kwattaweg, naa r de nog steeds in 6. Grafsteen op de Hoogduitse Joodse begraafplaats
ge bruik zjjnde 'nieuwe' P o rtu gees~ van 1715 aan de Kwatlaweg . Foto. Jannes Mulder.
Isra ëlitisc he beg ra afpl aats va n 1868 ,
op de hoek van de Ni euwe~C h a rles burgweg . De stenen hebben jaren hoog
opges tapeld aan de achtergrens gelege n, in afwachting va n defi nitieve pl a;1f~
sing. In 1984 werd een sma lle strook van de begraafplaats grenze nd aa n ee n
perceel in de nabijheid va n de Henriërres traat verk ocht en bleken de stapels
stenen in de weg te ligge n. In 2 00 2 zijn de stenen opnieuw verhuisd. Niet na ~l r
de Portugese, wat voo r de hand had gelege n, maar na ar de Hoogduitse synagoge aan de Keize rstraa r. Dit besluit werd mede ingege ven doo r de fusie van
beide gemee nten in 1999 . Ze zijn zo rgvuldig in o ost~ wes t ri chtin g ge rangschikt. Het hoofd in westelijke ri chting, zodat als de dode opsta at, het gezicht
naar Jeru za lem is ge ri cht. De meeste sy mbolen zijn te vinden in de ee rste ri j,
het dichtst bij de straat, met puntgave taferelen vol sy mboliek en details, zoals
de da g- en na cht vleugel van de zand loper. De borren afkom sti g van de
ge ruimd e graven zijn niet met de stencn mee ver huisd, maar in 1959 op de
Portugees-Israë litische beg ra afpla ats V<ln 1868 herbeg raven.
Naast de Lewensteinstra<lt, tege nover de Van-Idsingastra<lt aa n de KW<lrt<l weg,
ligt de beg raafpl<l ats van de Hoogduitsc h-Israë litisc he Gemeente V<ln 1825.
Het gebouwtje bij de gesloten ingang is het zogenoe mde metahier- of w3shuis.
Het is een grote begraafpl aats en in I 943 werden al mee r dan 14 71 grave n
geteld, W<l <lrvan 3 7 2 van kind eren. De spierwitte vleugels en armen va n de
marm eren engel in bet ce ntrum vallen op. Achterin ligt ee n strook wiedland
in verband met de werrelijk vereÎste afstand va n graven tot de d3 ar aa nwezige waterputten van omwonend en. De meest interessa nre sy mbolen zijn te
vinden rond ge noemde engel en links tege n de ac htergrens rond het monu ment va n ee n gedrapee rde urn met krans, ank er en de h<lnden van tw ee
nauwelijks te troosten geliefden. Andere sy mbolen zijn de ramshoorn, vlinders en gekn akte stelen. Opv<lllend is de beschadigde, maar nog sfeeds ex trava gant hoge, ge polij ste rood gr<l ni eten zuilm ct het beeld van ee n musicus
(Samson] 943: 3-, )·
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De 'nieuwe' PorrugeesIsraëlitische begraafplaats van r868 li gt,
vanu it de stad, reclHs
aan de Kwarraweg, te
Charlesb urg. Oudere
mensen spreken van
Nassy's Rust, omdat
Mozes Co hen Nassy,
secretaris van de Nederlandsc h PortugeeschIsraëlitische gemeente
er a ls eerste op 3 maart
,8 68 werd begraven /
(Teroenga ' 959). Vóór
7. Eén van de weinig overgebleven onbeschadigde klassiek
1868 lag er de H ortus
Surinaams grafmonumenten. Gebouwd van IJsselsteentjes en
Surinamensis van het
bestaande uit zes neuten die het bakstenen bed met grafsteen
Genoo tschap ter Beondersteunen. Foto. Jannes Mulder.
oefening van de Natuurlijke Hi storie va n
1787. De begraafplaats maakt ee n sobe re indruk, maar de schij n bedriegt.
Zo is er ee n stenen vliegtuig te zien met gebroken vleugel en een graf met
fraaie Delfts blauwe tegels, even naast het hoofd pad, rechts achterin. De
houten palen met omgekeerde harten verwijzen naar het Afrikaanse conrinentJ Een mooier bewijs voor de culturele integratie, ook na de dood , is
nauwelijks denkbaar.
G rafzerken van de Porrugese Sefard ische joden liggen meestal plat op de
grond, in tegenstelling rot de rechtop staande stenen van de Hoogduitse Asjkenaz ische Joden. Dit onderscheid in liggend e en staande stenen is hier niet van
toepassing, De stenen zij n van wit marmer, zwa rt graniet of leisteen en komen
uit Europa. Op basis van de fossielen in dit materiaal is vastgesteld dat het
meeste marmer van Ital iaanse bodem is. Oude grafste nen werden in
Amsterdam in het Hebreeuws beschreven. Later kreeg het Nederlands de
overhand. Soms is een bijbelcitaat opgenomen en een tekst met lofuitin gen
over de overledene. Een groot aantal grafstenen is in een kader van baksteenwerk gevat (foto 7). De massieve grafsteen vormt a ls het ware het deksel van
het baksteenwerk. De bakstenen komen uit Nederlandse steenbakkerijen en
zijn hier terechtgekomen als ballast voor de lege schepen uit Nederland. Bij
de oudere graven zi jn veel baksteenrjes meegenomen o m ergens anders
opn ieuw te worden gebru ikt. De grafstenen komen daardoor uiteindelijk in
het gras te liggen.

7 Vo lgens een informatiebord op Jodensavanna
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OPENBARE BEGRAAFPLAATSEN
V;111 's Lands kerkhof (\Villem) Jacoblls Rust is prakrisch niets meer ove r. Het
lag va naf de hoek van de Weidesrraar en dc Rust-en-Vredestr:'!:\{ rot tcr hoogte
va n de Hurc n Str:l Cl t. In tegenstelling rot dc vele kerkelijke begr;1:lfpbatsen is
weinig bekend van deze algemene bcgraafplaars. 8 \'(Ic! is bekend dm in 1915
de kosten va n begr;:wcr1 op \'Villem Jacobus Rust vijf gulden hedroegen. Vergelijk dJt mrt dc zestig gulden die men voor ee n pbms op dc OrJnjc(uin moest
neertel len. In stukken V:ln 1826 kOlllt men ook nog dl' Savant' rege n, W;l ~lr
burgers eve nee ns 'goed koop ' [en grave werden gcdnlgc n. 9 Volgens dc wCt v<ln
18 35 gaar her hierbi i om behoeftige burgers di e 'ni et tot dc Sbve nstJnd
behoorden'. Slaven kond en via eell speciale procedure :-q nrt op 's Land s
kerkhof Kertyrust terec ht. Her is onduidelijk of Kcrryrusl uit de wet V;111 ] H.35
dezelfde plek is als de Miliraire begranfpbars Kerrys Rusr van de kaart van
Arons V;ln ] SS I, gelege n aan de \X1ani castra:n rer hoogte V<l ll Oud Lina's
Ru sr. ' O Als wc dan ook nog bedenken dat Kirry's Hof ecn andere 1l.l{lm \\'.:15
voor de oude Illgcmenc hegraafplaats Oranjeruin op de hoek Gra\'ensrr~1Ilr en
Cu!ruurruinb:lI1, dan is duidelijk dat de vraa g hoc ('11 w:la r (ex·)slaven in de
st;1(1 werden begraven, aandacht vraagt. N.:1der onderzoek moer ook duidt>
lijk maken wanneer in de 1 9(' ce uw Ja cob us Ru st is opgcridu en o f er L'en
rebrie best;lat met her vroegere execurieveld :1an de overzijde vall de \X1;'1ni·
C;:ls tra at op die hoogte. Luer moet om J:H:ohu s Ru st een o mheining zijn
gekomen, Want restanten van de bakstenen ingang liggen tHI links V,1I1 dl' uude
ingang ;l:1J1 de Weidestraat. AI sloot deze :1igemcnc hcgraafpb:lts in 11) 1.3 de
hekken, sommige bewakers willen daar an no .l005 nog steeds niL't in de l1:1ch·
telijke uren rondlopen.
De begr:1afpb:1ts speci:1:.t1 voor de armen, Pikin Tiki, .1al! de V~lll Sypcstci jn ban herinn eren de oudere inwoners V:111 P:1f<lm.1ribo zich maar al te goed.
Zij verhalen over Sr:1rret die met zijn stootkar de dood gevonden l:1ndloper
naar her lijkenhuis :1<1n de Van Sypesteijnb::t11 hra cht. Hoc :lrm, onbekend of
ni et·ke rkelijk de ove rledene ook was, de sobere Tcra:udehl'srcHing met doodsbaH en zwart kleed moet iedere keer weer respecrvol hebben pla<ltsgevonden.
Daarvoor zo rgden gene raties kui lgrave rs, die precies wisren waar de nieuwe
kuil moest komen. Ten minste vijf voer diep mer cOIurole daarop va n ecn
agent. De hoo(dkui!graver zorgde ervoor dat ee n eenvoudig gespijke rde ki st
van Hennep werd aan ge mete n. De 'kr:.tnkzinnige' zonder ee n ce nt uit de
inrichting op Wolfenburrel, had eveneens recht op eell dergelijk pl.1rre kist
8 In de 17e eeuw louden op 'honderd schreden van de Oude OranJetulIl' bij de huidige Klipstenenstraat
mmder draagkrachuge burgers te ruste lijn gelegd (Reteig '988) WeJlicht IS dit de oudste 'armen'
begraafplaats
Met deze Savane wordt waarschijnlijk het savannegebied bedoeld, een weidegebied len westen van
de Wamcastraa! De Gouvememems-BJaden (G8) zijn met enige moeite in het 's lands Arch ief te vinden en de relevante nummers inclusief Jaartallen lIJn 6 van 1826, 1 van 1891,46 van 1912, 74 van
1915, 117van 1926, 119van 1956 en 121 van 1966
10 'Op de fortJess' aan de voet van fort Zeelandia Irgt een militair graf en zo goed als zeker moel daar een
Imhtalre begraafplaats zIJn geweest
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van het Gouve rn ement. Afgezette botten en operariemate ria al uit 's Lands
Hospitaa l werden geregistreerd en in kleine houten kisten begr;lven. De levenloos geboren o f vlak na de ge boorre gestorven zuigelingen la gen apa rt. Ook
[Oen al kwam het voor dar de grafdelver per o ngelu k delen va n een o ud skelet
tege nkwam. In zo'n si tuatie we rden de gevond en resta nten in een aparte ni s
of moeko in de zij wand va n de ni euwe kuil bijgezer,l1 in feite dus respectvol
op locatie herbegraven.
De wijze va n teraardebeste lling hing af va n ras en geloof. H oe ;lrmlasrig ook,
steeds wJren het zes dragers die de houten kist op de doods baar vervoerden
(Djo~o 1960). De ' rrein ' trok van sterfhui s na a r kuil mer de 'va n Landswege
aa ngeste ld e bed ienaar der begrafenissen' of de hoofdkuilgrave r voorop en de
bezoekers erachrcraan. Soms nam een geesrel ijke of ee n b .pirein het woord.
in het geval iemand kind noch kraai had, hi eld één der gravers een roespraakje.
Altijd klonk een li ed. Op verzoek van een na besmande stak iemand - in overeens remmi ng met de traditie in her binnenland - een stekje van een croton in
de gro nd , als uitgroeiend en duurzaa m gedenkteken. ' Na den afloop va n dit
a ll es wo rd e mer den meesten spoed ee n wit paaltje op het g ra f gesteld, op
hetwelk het nummer van het graf in het zwart moer worden uitgedrukt ' aldus
de begrafelliswet van 1835. Deze zoge noemde pikin tik; (letterlijk: kl eine
stokken ) gave n aan wie er vo lgens dç boeken lag. Medio 197' werd paalnumm er 42.00 en eind 1983 paal nulTIm er 8900 uitgeschreven. Van deze
duizenden pikin tiki is niers terug te vinden. Houten palen verb randen of
vergaan en de crotons van toen zijn ove rwoekerd .
Een andere algemene begraafplaats va n het gouvernement was Veldrust, met
de ingang aan de Sop hi e- Red mond srraar. In de vo lksmo nd bekend als Lanti
Ber'/Jc of Beripe (letterlijk:'s Lands begraafplaats), Do,,, lagen de niet-kerkelijke burgers die zich een grafsteen konden veroorloven. Een enkele keer was
de uitvaart groots van opzet. Bij voorbeeld als het een sterfgeval va n een katholiek betrof die de laatste sacramenten had moeten ontberen. Li eve r met grafsteen voorin op de algemene begraafplaats Veldrust aan de Sophie-Redmondstraat liggen, dan ged iscrimineerd ergens in een hoek va n de rOomS katholi eke
begraafplaats. Circa vijf gra fmonumenten van families die bewust kozen voor
de a lgemene begraafplaa ts Veld rust, zij n nog te vinden. Tussen zoete patarren
en maïs blijkt de oudste va n 1915 en de meest rece nte van J985. Een hisrorisch opmerkelijk gedenk tek en is van Ra edt van Oldenba rn eveld, in 1942
koelbloedig op fort Zeelandia vermoord. Tijdens de binnenlandse oo rlog van
1986-1992. vo nden illegale begravingen op Veldrust plaats. 12
Rusthof aan de Coppenames traar is de jongste ope nba re begraafplaats. Opgericht in 1962. en zeet onlangs vanwege gebrek aan ruimte gesloten. D e nabij
ge lege n Sarwa Oeday va n de Hind ostaanse ge meensc hap en René's Hof van

11 Mondelinge mededellilg var1 twee apart geïnterviewde grafdelvels
12 Mondelinge mededelmg van de tegenover de begraafplaats wonende ambtenaar
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de Foresters vangen het ge mis nu tijdelijk op. Rusrhof va ir op door her indruk ~
wekkende monument voor de vliegramp bij Z:lI1der ij van 1989, van de kllnsrc~
11:1:1r J o hn Dioio, waarop een In .Memoriam, ged:1reerd 7 juni 1990, sta:1 t
gebeiteld: 'Gel ijk een hinde die naar water beken sl11:1ch t, zo smachr mijn ziel
naar U, 0 God. N it,t wat ons scheid t, maar wat o ns hindt, broeders en
zusters.' De omgeving van dit gedenkteken ziet er verzorgd uit. De kelder s
zijn van hinnen betegeld en er liggen grafmonumenten van kostba ;:1.f graniet.
Ook goed onderho ud en is de intieme begraafplaats van de Bah:l'î geJ1leen~
schap. Ac hterin vinden we b'eb as wch her rreurniswekkcndc beeld van verrc~
gaande ve rwa a rlozi ng.

HUIDIGE SITUATIE
In C011lmewijne, het gebied aan de overkanr van de Suriname ri vier direct
tegenover Paramaribo, li ggen achterop erven of diep in her bos de meest
indrukwekkende grnfstenen van plantagehouders. Zolang de stenen verborgen
liggen , is van een dreigend ve rl ies van déze srene n geen sprake. Voor graf~
stenen in Parama ribo geld t hetzelfde. Tusse n de Braziliaanse bijen en de
sla ngen liggen ze vei lig. De bed reiging van her erfgoed begint met her jaar~
lijkse rinlecl van ingehuurde gede tin eerde n. Zij kappen de wild e papaja's,
houwen het onkruid en geven Oranjetuin en O ud Lina's Rusr een incidentele
schoo nmaakbeurt. Maar rerwijl de gedetineerden bezig zijn, hernemen zwer~
vers ' hun schoongemaakre ruin' en de volgende ronde van langzame destructie
begint. Een gave marmeren plaat levert omgekeerd als tafelblad tegenwoordig
veel op. Wij hebben dc situatie vergeleken met die welke TCl11l1linck Grol! in
1976 aa ntrof, en onze insc harring is dar de Oranjeruin voor de ge nealogie
informatief blijft, maM voor hi storisch geïnreresseerden bijna ni et meer. Hij
dreigr gelijk te krij gen want ' Iets wat lvan het oudsre stadsdeel I waarde heeft,
war onvervangbaar is moer worden beheerd, anders verbrokkelt her, valt her
uit elkaar ell is het 'op' vóór men zich dar goed realiseert' (Tcllllllinck Gro ll
1976). Naar ons inzich t moet er iets gebeuren, will en toekomstige generaties
nog iets van historische waarde aantreffen. Maar serieuze :1and:1cht en geld
voo r de ope nb:1 a rstelling van interessante grafste nen ten hchocve van huidige
en roekomstige gener;J ties za l, gezien her vele erfgoed dat a l om aandacht
vraagt. er zo goed als zeke r niet komen. H er is daarom een uitdaging naar
andere wegen re zoeken 0111 herzelfde doel te bere iken: bescherming van het
bedreigde funeraire erfgoed.

SUGGESTIES
De openbaarstelling van bedreigde gra fste nen willen \vij bereiken door d e
huidige bcgra:1fplaatsen structureel aa n te pakken. Hoe nieuw econo mi sc h
leven in oude historisch interessante dodenakkers te bbzen? Dit kan door her
ruimen V:111 individuele graven na tien jaar mogelijk te l11J.ken. Regelma ti g
ruim en val1 individuele graven voorkomt dat het rerrein letterlijk dichtslibt.
Dus complete sluiting voorkomen, want slui ting betekent dar nil het verstrijken
JanIles H Mulder & Philip Olkllllld Bedr eigde begraalplulSen in Paramalibo

van de werrelijke termijn va n dertig jaar er ge bo uwen en woonhu izen komen.
Ten aan zien va n de Oranjeruin moet er zo spoed ig mogelij k ee n urn entuin of
columbarium komen, zodat er weer geld in het laatje komt. Dus dit economi sc h dode kerkhof re vi tali seren zodat er weer ee n bro n van inkom sten
o m staa t waarmee de stenen muur va n 17 56, de beid e ij ze ren hekken en d e
paden kun nen wo rd en hersteld en d us gewens t bezoe k weer mogelijk is. De
ac hteruitgang van het funeraire erfgoed word t daarmee een halt toegeroepen.
Za l wi jzigi ng van de oude beg rafen iswe t lukk en en zulle n beheerders na
verkregen toestemming van de nabes taande n tot ruimin g van indi viduel e
graven overgaa n ? Wij menen een beginnende oms lag te mogen waa rneme n.
Mariu s Ru st heeft in 2.004 ee n ni euwe indrukwekk end so lide omheining
gek regen en bij het crematorium zij n o nl a ngs de ee rste spec ial e graven voor
urn en gebo uwd . Vo o r het oude Pik in Tiki bestaan ze lfs plannen voor een
bovengro ndse gravenga lerij va n twee hoog zoa ls die op Cura çao te zien zij n.
De Tuinen des Doods tot Tuinen des Levens ombouwen, waar mensen kunn en
wand elen en hun di erbaren kunnen bezoeken. Zo'n walk-in kennen we in
Pa ramaribo nog niet. Maa r het model va n revita li se ren zoa ls door ons voor
de bed reigd e begraafplaatsen voorgesteld , is eerder toegepast. De PortugeesIsraë litische synagoge va n 1736 aan de Hec renstraat is met respect voo r het
oude ge bo uw omge bo uwd tor Internet walk-in. Al s d e eco nom isc he nood
hoog is! blijken ve len in Suriname crea tief re zij n. \'Vi j hebben dus goede hoop.
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Rénie van der Putte

Surinaamse 'weglopers' van de
jaren 1767-1802

INLEIDING
In de jaren zestig van de achttiend e ec uw verplichtte het Surinaamse Hof van
Po liti e de Surinaamse p lanters aangifte te doen van zoa ls zij dat in die rijd. /
noe md en, 'de geabsenree rde en geretourneerde slaven' van hun plantage. Dat

moesten zij doen bij de 'burgherk ap itein van hun divisie', de hoogste gezagsdrager van ee n bepaald distri cr. De burgerkapireins waren onder and ere
ve rantwoorde lijk voo r de politietak en. Zij moesten de lijsten va n de 'geabse nrecrde en geretourn ee rde slaven ' eens in de dr ie maanden naar her Hof
van Pol iti e in Parama ribo srurcn , dar o p zij n beurt de ra ppo rten va n a lle acht
divisies bunde ld e en naar Nede rla nd verstuurde. '
De wijze waarop de plamers de in for mati e op schrift aanleverde, verschilde
per di visie en per opvolgende burge rkapitein. De ra ppo rten bevatten daardoor l1Iet steeds ge li jke informatie. Wat in elk geval wél a ltijd werd vermeld
is de naam va n de betreffende plantage , het aanta l 'weg lope rs' en de datum
va n de aangifte. Afha nk elijk va n de burgerkapitein (en mogel ijk va n dege ne
die de aangifte kwa m doen ) werd en daarbij a l dan ni et de volgende gegevens
ge no teerd: de na a m en het ges lacht va n de ' wegloper' en de leeftijdsgroe p,2
brandmerk, functie op plantage (ambachts-, of velds laaf et cetera ), of de slaaf
a fk omstig was uit Afrika (met vaa k een etni sche ac htergro nd ) of een in Suriname geboren Creool, Mulat o f Indi aa n. \"(/ann cer er meldingen waren va n
ge reto urn ee rd e sla ve n dan stond daar so ms ee n da tum bij, maar in vee l
geva ll en stond er slechts dat er een o f mee r s la ven waren teruggekee rd (en
menigmaa l ve rvo lgens 'a fge zonden ' naar Pa ramaribo voor berechting ). De
plicht om over 'weggelopen' te rappo rteren, werd in . 802 afgeschaft. Dankzij
de hie rboven besc hreven registratie besc hikken we over aa nta ll en en namen
va n geabsenteerde en teruggeko men slaven over de periode van 1767 tot J 802..
De toegankelijkheid en kwaliteit va n de documenten va n het Hof van Politie
leverde we l problemen op. N iet elk e burgerkapitein wa s trouw in het schrij ven
va n de driemaa ndelijkse ra pporten voo r het Hof in Parama ribo . Regelmatig
staa n er in de verzamelde docum enten vJn het Hof op merkinge n als: 'van de
Pa ra divi s ie gee n rapport ontvangen' of 'wedero m geen meldin gen uit de

Deze rapporten zIJn te vinden in het Nationaal Archief in Den Haag, lowel ln hef archief Sociëteit van
Sunname (toegangscode 1 05.031. als in het Oud-Arch ief Suriname; Hof van Politie en Criminele Justitie
(toegangscode: 1.05.10.02).
2 Dat wi leggen dat er apart melding gemaakt werd als het een baby, kind, meisje of Jongen betrof.
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divis ie Thornrica ) en er zi jn zelfs irr itaties Icesba:lr over de lak sheid va n
hepaalde hurge rka piteins. De ra pporten zij n derh:ll ve nier volledig en de dara
die eruir revoorsc hijn ko men kunn en dus nie r als absoluut worden :la ngc ~
no men. Het tweede problee m berrefr de lees baa rh eid va n de documenren.
Sommige handsc hri ften zij n ol1 l eesba~lf en her en der hebben wa tervlekken
de inkt uitgewist. Tot slot on tkomt een onderzoeker hij dergelijk arc hiefon~
derzoek niet a;ln het interpreteren V;ln de d;lta. Dit wordt uiteraard beïnvloed
door de beschikbaarheid en kwaliteit van de besc hi kbare daw. Onda nks deze
onzuiverheden zij n er lIit de rapporten V:lll de bu rgerkapitein s interessa nte
dam na ar vore n geko men.

DE 'WEGLOPERS ' EN TERUGKOMERS
Ook Van Alphen ( '99 3) heeft onderzoek gedaan Ilaar Surinaamse '\Veglo~
pers' in dezelfde pe riode. Zijn hisrori sc he afstudecrscripti c bevat een uitgebreide kwantita tieve analyse van her archiefm:ue riaal. De nad[l\k V~lIl dit
artike l za l :1nders zijn. Als taalkundige ben ik meer geïnteresseerd in de Afri kaa nse herkomst van de 'weglope rs' en hun l1loedcrmlen. In de pt'riode
' 767- , 801 sta an in de archieve n 3.4 t 5 gevallen va n marrol1age ge meld bij
de burgerkapÎtcins, waarb ij in zijn rot<lliteit 6 . .l28 'weglopers' waren
betrokken. Bij ' 58 meldingen valt niet te achter halen waar zij vandaa n
kW~lI11ell. De resterend e }.2.57 <langiftes l<l[ell zie n dat de Marrons v;tll eetl
groot aallt::ll pbnrages (5} 2) afkoms ti g waren V;l n, wegliepen v:l n een
comm:l ndopost of tijdens de bosexpediries de be nen namen. In één docllJllenr
wordt ver meld dat ee n meisje weggelopen was van het etab li ssement 'De
beproefde Vricndsch:lp', mogelijk een herberg of café ,mnex bord eel in Para marlbo. Verder wo rdt de steenfabriek o p COllrcabo één maal met name
ge noemd. Het totale aa ntal 'weglopers) in de jaren ' 767- 1802 bedraagt dus
6.228 (zie tabel [). Het overgrote deel (5,97 J) ve rtrok van de plantage waar
zij werkten, een klein deel (255 slaven) dese rteerde.
Van de 6. 228 'weglopers' zijn er in dezelfde periode 3.074 teruggekeerd. DaarnaaSt wa ren er bij 'terugkee r' vijftien vluchtelingen nier meer in leven omda t
zij in het moeras of in ee n rivier waren verdronken of tijdens de expedities
di e geho ude n we rden 0111 Marrons op te sporen, waren doodgesc horen. In
tota;]1 is 49,6% v~lJl het aan ral 'weglopers' teruggekomen en dit berekent d ~H
ee n kleine meerderheid) nameli jk 50A °10) definitief is weggebleven. Het netto
:lamal 'weglopers' in de periode van 1767- 180 2 bedrClagr dus we lgeteld }. ' 39
mensen.

Tabel 1: Weggelopen, geretourneerde en weg gebleven slaven (1767- 1802)
Totaal aantal weglopers
6.228
100%
Totaal aantal geretourneerden (incl. 15 dodenl
3.089
49.6%
Netto aantal weylopers I wegblijvers

3.139

5M%

Bron: Van der Pulte 2002
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Tabel 2: Groone van de groepen weglopers
Groepsgroone
Aantal aangiftes
38
2
27
17
16
2
15
2
14
2
13
3
12
7
11
2
10
7
9
13
8
15
7
28
6
33
5
6B
4
132
3
282
2
654
2118
Totaal

Totaal

%

96
27

1.5

17
32
30
28
39
94
22
70
117
120
196
198
340
528
846
1308
2118
6228

0.4
0,3
0,5
0,5
0.4
0,6
1,5
0.3
1,1
1,9
1,9
3,2
3,2
5,5
8,5
13,6
21
34
100%

Bron: Van der Putte (ongepubliceerd) I Nationaal Archief

Het gemiddelde aanraJ 'weglopers' in het onderzochte tijdsbestek van 36 jaar,
bedraa gt 1 7) per jaar, Hoogbergen (1990: 71) schrijft dar er jaa rlijks gemiddeld tweehonderd vijftig Marrons waren van wie ongeveer 65% vrijw illig (!)
teru gkee rde en 35% definitief wegbleef, Uir de geraa dpl eegde archi efdocu-

menren komt een andere verhouding naar vo ren. Hoewel her jaarlijks aantal
'weglopers' minder is (namel ijk 173), is her netto aantal wegblijvers (87,2 per
jaar) beduidend hoger. Hoewel het geralsmatig niet veel hoger is - 87,2 tegen
83'} va n Hoogbergen -, is er percentueel gez ien we l een groot verschil: bijna
50% regen 35%. Bovendien bli jkt uit mijn gegevens niet dat 49,6% vrijwiJJig
teruggekeerd was; hoewel een aantal van de 'weglopers' op eigen initiatief
naar hun plantages terug was gegaan, we rd een aa nzienlijk deel gevangen
tijdens bos patro uill es en mogelijk ze lfs door reeds ge pac ificeerde groepen
Marrons aan de expeditieleiders overgedragen. Het verschil tussen de cijfers
van Hoogbergen en mij is deels te verk laren doordat Hoogbetgen in zijn cij fers
enkef de 'i ndi vid uele' 'weglopers' telde UiL de lij srcli va n de burgerkapireins
en geen gegevens uit andere archiefstukken meenam: massa le desertie dus njet
meetelde, noch de slaven die na overvall en met de Marrons meegingen . Verder
nam hij een steekproef, terwijl ik alles geteld heb.
Tienrallen 'teruggekeerde' slaven we rden vervo lgens 'afgezonden' naar Para~
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Tabel 3: Weg lopers naar geslac ht en leehijdsg roep
Geslacht + leehijdsgroep
Volwassen mannen
Volwassen vrouwen
Jongens (incl. 3 'jongemannen'l
Meisies (incl. 1 'huijsmeijd')
Kinderen (geslacht onbekend)
Onbekend

Totaal

aantal
5028
503
92
42

%

80.7
8,1
1,5

554

0.7
0,1
8,9

6228

100 'Ia

9

Bron : Van der Putte 2002

maribo voor stra f, hetgee n in de praktijk ni et zelden zware verminkin g of de
doodstraf impliceerd e. Tabel 2. bevesti gt dat de mees te sla ve n allee n of in
kleine groepen va n 2-5 personen de bossen invluchtten (zie I-Ioog berge n
1990). De cij fers va n 17 67- 180 2 laten zien dar 34 % van de Marrons alleen
weglie p. Nog eens 21 % van de 'weglopers' blijkt in tweerallen te zijn gevlucht.
Verde r is ruim 28% in groepjes van 3, 4 of 5 ve rrrokk en. 11 8 A;lI1gifres
berreffen groe pen groter dan 5 personen.
Vooral de dri e meldinge n va n de groepsgewijze vluchr van .38 en 27 vluchreIIngen in één kee r vallen hierb ij op. Op 22 december J 767 liepen va n plantage Ri etwijk ac httien mannen en twintig vrou we n weg en o p I augusc us
[79.3 bleken van Berlijn twinti g mannen en ach trien vrouwen ve rdwenen re
zijn. Z ij kwamen echter na vier dage n al wee r rerug op hun pIamage, En sinds
r 1. december ' 79 8 ontbraken er op planrage Vreel::tnd negc ntien mannen en
achr vrouwcn.

GESLACHT. LEEFTIJDSGROEP EN SOCIALE TYPERING VAN DE
'WEGLOPERS'
In de rapporten werd vaak (soms expliciet, soms impliciet) aangegeve n of de
verdwe nen perso nen mann en of vrouwen, jonge ns of meisjes waren en of er
een kind o f zuigelingJ meegenomen was. Op basis van deze informatie zijn de
6.1.28 'weglopers' in tabel 3 onderverdeeld naa r geslachr en leeftijdsgroe p. De
a':lIlduidillg 'leeftijdsgroep' slaar op het wel of niet volwassen zijn. Hierbij dient
opge merkt te worden dat ietwand van rond de dertien jaar als volwasse nen
we rd besc houwd. Niet ge heel inzichrelijk zijn d:1n de benamingen 'jonge man',
'meijd ' en 'huismeijd '. In de tabel staan zij als nier- volwasse nen genoteerd.
Uit rabel 3 valt af te leze n dat het vooral mannen waren di e wegliepen. Ruim
ta chti g procenr van de weggelopen slaven was man. Wannee r wc echter
a:lI1llcmen d:u vaJl dl;: 'onvekemlen' ()ok ladaig proce nt I1lal1 was, of wanneer
je de onbekend en buiten beschouwen laat, dan wordt het perce ntage gevluchte
Van kinderen en ZUigelingen is doorgaans niet bekend of zij van hel vrouwelijk 0\ mannel ijk geslacht
waren
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Tabel 4: Bozal l ni et boza l
Typering
Aantal
Neger
Nieuwe neger
Oude neger
Sout water neger
Vrije 'neger'

4.066
312
49
43
3

%

Aantal bOl al

% bozal

89.6 %
6.9%
1.1 %
0.9 %
0.06 %

4.473

98.6%

Aantal niet bozal

% niet bozal

+ onbekend
Creoo l
Mulat
Indiaan
Portugese neger
'Uijtlander'

Totaal

48
8
2
1
3
4535

1,1 %
D,2%

0.05%
0.02 %
0.06 %
100 %

62

1.4 %

4535

100 lil/a

Bron: Van der Putte 2002

ma nnen ze lfs bijna 88%. M er het percentage jongens erbij blijkt dat rond de
negent ig procent van de M,a rrons van her mannelijk geslacht is, Acht à negen
procent va n de 'weglopers' behoorde ze ker tot het vro uwelijk ges lachr (meisies
meegerekend ). Wanneer ook hi er de ver houd in g 'onbekenden ' mee wordt
ge teld, ko mt hun aandeel op 9,5 % , Een deel van deze vrOuwen en meisjes
werd , vo lge ns de gegevens in de rapporren, geroofd door de Bosnege rs tijdens
overva ll en o p de plantages.
Van 4.5 36 ' weg lop ers' (dit is 72,8 %} werd in de rapporten ook no g ee n
socia le typerin g gegeve n. Mer 'sociale type rin g' wordt bedoe ld of zii slaaf of
vrij waren, of ze ror de groep van de in Afrika geboren negers behoorden (die
'zourwate rn eger' of ' boza ls' genoemd werden; ik zal d e laatste term
geb ruiken ), of rot de Creolen (in Suriname geboren s laven ), mu latten en
an deren die in Suriname waren geboren. De sociale type rin g en de verhou ~
din g russe n de groepen boza l - niet boza l is weergegeven in tabel 4.
Uit deze ta bel blijkt dar de boza ls veruit het best zijn ve rtege nwoord igd in de
groep ' weg lopers': mee r dan 98 % va n deze mensen was in Afrika geboren.
Over hen werd in d e rapporten in de meeste geva ll en kortweg de typering
' neeger' of ' neegerin' neergeschreven. N aast deze mee r dan vierduizend manne~
lijk e en vrouwelijke ' gewone' nege rs waren er 49 'o ude nege rs' die al langere
tijd in de kolonie verb leven. Heel soms is de toevoeg ing in her rnpport dat dit
eni ge jaren betrof maa r meestal stond er ni ets. Iets dergelijks ge ldt ook voor
de 48 ' nieuwe neege rs' en 4 3 'so ut water Il eegcrs'i zij waren ko n iJl Surina nlt:
maar nergens werd de duur van hun verblijf vermeld. De eni ge toevoeging
die enke len va n hen kregen \vas: 'zijnd e ni euw e nege rs die de taal nog
onm.:tgrig zi jn ' of 'de neger Engelsche Taal nog ni et 11l3grig'. Zó kort waren
zij dus in Suriname!
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TabeiS: Geslacht en leehijdsgroep versus socia le typering
Jongens
Meisjes
leehijd +
Volwassenen

Kinderen

Tot8al

geslacht
Typering
Neger
Nieuwe neger

4007

43

310

1

Oude neger

49

Sout water neger

43

Vrije 'neger'
Creool

37
5

311
49
43
1

1

Mulat

4.U6ti

16

3
2

3
48

8

8
1
1

Indiaan
Portugeese neger
'Uijtlander'
Totaal

1
51

26

41

16

9

66

4458

92

42

9

4601

Onbekend
Totaal

3

3

4458

4535

Bron Van der Putte 2002

Opvallend bij de bozals zijn vooral drie vrije negers. Blijkbaar moest ook een
'vrije' neger nog stiekem vert rekken. Eén van hen was een meisie, dar
missc hien op haar oude pbnrage (La Bonne Amirié ) was blijven wonen en
mogelijk door de Bosnege rs tijdens een overva l op dc plantage was meegenomen.
Slccllfs 1,4 % van de 'weglopers' was in Suriname gebo ren. Dir bcrrcft achtenveertig Creolen, acht Mubtten en twee lndianen. Een enkeling was van elders
afkomstig; zo worden er drie 'uijrlanders' als afwezig aangegeve n. Het is niet
bekend waar deze buitenlanders vanda3n kwamen. Ook een Portugese neger
- mogelijk ee n naza :H van een uit Brazilië afkomstige slaaf of misschien van
een Joodse plantage aangekocht - is bij de nier-bozals onder 'a fkomst bekend '
meegereld.
In tabel 5, een verder uitwerking van tabel -h zij n de sociale ryperinge n afgezet
tegen leefrijdsgroep en geslacht. Het laat ove rduidel ijk zien dat dc meeste
'weglopers' volwassen Afrikanen waren. Uit tabel J kon al worden afgelt'id
dar van alle vo lwasse nen 87,9% man was en 8,8% vrouw (i n beide gevallen
inclusief het doorberekende aantal 'onbekende' mannen en vrouwen ).
We kunnen du s concludert'n dat de overgrote meerderheid van de 'weglopers'
werd gevormd door volwassen mannelijke Afrikanen, n:lmelijk bijna 4.000
v;ln de in rabel 5 genoemde 4.601 personen. De onderverregenwoordi gi ng
V:ln Creolen onder de 'weglo pers' han gt samen met hun binding ;lan dc planrage en de bmilierebties die hier inmiddels waren ontsta~lI1 hetgee n hun animo
om te vluchten geringer maakte. Bij de zoutwaternegers of boza ls waren van
binding aan en f:1milicrelaties op de plantages geen spr:.1ke. Overigens was
Réllie van der Pune SurÎnaamse ·weglope,.· VI" de jan" 1161- 1802

l abel 6: Weglopers naa r functie/beroep
Functielberoep
Aantal

%

weglopers

Aantal

Netto aantal

terugkomers

weglopers

%

Timmerman

21

16,8

7

14

26,4

Metselaar

10

8

10

Veldwerker

7

5,6

0
7

13,2

4,8

5

9,4

Huisslaaf / -meijd

4

3,2

4

7,5

Officier

4

3,2

2

3,8

IOudel8oegslaa!

4

3,2

3

5,6

'Bekwaamde creolen'

4

3,2

4

7,5

Kuijper

2,4

3

Kostwagter

2,4

Commandoneger

Delver

0

5,6
3,8

2,4

2

3,8

Schuner

2

1,6

2

3,8

Suijkerkooker

2

1,6

1

1,9

Kok I kokshulp

1,6

2

3,8

Voetebooy

0,8

0

Vleeshouwer

0,8

Bastiaan IBasya}

0,8

Smelter

0,8

'Gitz bij boscommando'
Totaal

0
1,9

0
1,9

1

0,8

1

0

0

80

100 %

27

53

100 %

Bron: Van der Pune longep ubliceerd) / Nationaal Archief

oo k in de tweede helft va n d e IS e ee uw het merendeel va n de slaven in Suri name nog in Afrika geboren.

POSITIE EN FUNCTIE
Op de plantages hadden de slaven verschillende pos ities en ta ken. De slavengroe p werd aangevoerd door de basya, ook wel 'swartoffi cier' of ' basti aa n'
ge noemd; hij was a ls pla nrageopzichter verantwoordel ijk voo r het geleverd e
we rk va n d e veld - en a mbach rss laven. De basya, meestal een Creoo l of een
persoo n die al langer o p de pla ntage woonde, was de intermedi air tu sse n de
blank en en de slaven (zie Va n Stipriaan 1993= 276-283) . Hij stond het hoogst
o p de soc ia le ladd er va n de sla ve n. Are nd s (200 1 ) sc hrijft dat ongevee r twee
proce nt van de slave n deze fun ctie had. N a de basya kwa men d e ambachtsslaven, va ak Creo len, Mu la tten of ha ndi ge negers, en ve rvo lge ns de hui sslaven. Z ij vormden res pecti evelijk ti en en vier procent va n de slavenbevolking. Het o ve rgro te dee l va n de slaven was ec hter ve ld a rbeid er. Z ij wa ren
meestal ' ni euwe' nege rs di e net uit Afrik a geko men waren. Tot slot wa ren er
op de plantages 'onwerkbare slaven' of ' malin ke rs' aa nwezig: o uderen, zieken,
ge han di ca pten en jo nge kin de ren.
0 50
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In de rapporten van de burge rkapireins wordr van 79 'weglopers' (dit is 1,26
% van het rota le aantal) vermeld welke functie zij hadden (zie tabel 6 ).4
De groep ambachtss la ve n is her best vertegenwoo rdigd. Z ij vormen nameli jk
zesrig procent van de rorale g roep mensen van wie de functies bekend zij n.
De timmerlieden, negenrien 'rimmernegers', één rimll1erhulp en één 'oppers t
ri!THnerman' vormen ve rreweg de grootste groep, zelfs na terugkeer van zeven
van hen. Ze worden gevolgd door ti en metselaars, die in rwee groepen V;1I1
de planrages Saxen en Siparipabo zijn weggelopen. Ze zijn alle n opgepak t en
teruggebracht naar hun plantages. De 'bekwaamde Creo len' zij n als ambachts~
li eden meegeteld. De cO ll1mandonegers, schutters, officieren en de 'gitz' zijn
deserreurs va n de co mmandoposten en dc bosparrouilles. In de huizen van
planragedireCfeuren werkten zeven mensen: de vier huissl:,1Vcn, de voerebo)'
(loopjongen ) en de twee koks. Onder hen is het eni ge meisje, de 'hu ismeijd',
De voereba)' (loopjongen) is de jonge Indi aan uit wbel 5.
Opv:.111end is de bastiaan die word r geme ld als geabsenreerd. Dit verrassend
daar iemand die deze posirie verworven had een relat ief 'goed leven' kon
leide n. Maar hij bleef slaaf en moesr bovendien andere slaven al dan niet met
geweld aa nsturen. Reden genoeg om een kansje re wagen de vrijheid te zoeken,
hergeen overigens gezien zij n terugkee r niet ge lukt is. Dan zijn er de vier 'o ude
boegslaven'. Of voor de batsre groep geldt dat 'oud' betekent dat zij vroeger
als hocgslaaf ludden gewe rkt of dat zij op hoge leeftijd waren is nier bekend.
Duidelijk is wel dat zij op de boren hebbe n gewerkt en dat het noemen van
dir kenmerk van helang werd geac ht.
Tot slot worden cr zevcn veldslaven gereld. Op een totaal van tachtig is dit
erg weinig omdat 2.5-60% van de slaven op her ve ld werkre (Arends 200 I ).
In de archieven worden overigens ook vie r weggelopen malinkers ge meld. Z ij
behoren rot de g roep va n nier arbeidzame sla ven - tenzij met de term
'ma linker' op hun afkomst wordt gedoeld (zie hiervoor de vo lgende para~
gra:lf over de etniciteit van de 'weglope rs' ). Mochten ze dit kenmerk hebben
meegekregen vanwege hun arbeidsongeschiktheid dan is het juist ze hier apart
te noemen om het plaatje va n de soc iaal~economische posities te comp leteren.
Zij zijn natuurlijk niet meegenomen in tabel 5 met functies.

ETNICITEIT EN MOEDERTALEN
De documenten van de burgerkapiteins geven ook enige informatie over de
herkomst van de 'weglopers' . In tabel 4 is reeds aangegeve n dat van alle
'weglopers' van wie de sociale t)'pering bekend is er 4.473 in Afrika geboren
zijn. Van een klein deel van hen is hun Afrik:.1anse herkolllst bekend en rot
welk volk zij gerekend werden. Op basis van deze gegevens kan ook herleid
worden war hun moedertalen waren. In tabel 7 zijn de herkomsrgeb ieden en
her ailntill Marrons dat daar vandaan kwam op ee n rij gezer.

Eén persoon beheerSI 2 vaardigheden: hiJis 'Ilmmerneger en kuvpe( HIJIS dubbel geteld
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Tabel 7: Weglopers naar etniciteit/afkomst en geslacht/leeftijd
Geslacht/
Volwassen Volwassen Jongen
Meisje
leeftijd
ma.
vrouw

Kind Onbekend Totaal

Etniciteit/afkomst
Luango +Angola
Cormantijn
Kangoe (Gangoa)
Mal inkernegers

Abo

60
11
6
4

76
13

3

3

4

Wamwie
Brazil ie

Jdhu
Calbaeker
Rest (2 Louango 11 Sokko) 1
Totaal

88

1

10

2

109

Bron: Van der Putte 2002

Van 109 'weglop ers' - dit is 1,75 % van a lle gemelde 'weglopers' - is de
afkomst I etnic itei t opgegeven. 5 De meesten, meer dan 7 1 %, zij n afkomstig
uit her Luan goge bi ed, de stre ken aan de zuidwestkusr van Afrika, vanaf de
Kameroenriv ier tot en met Angola. Z ij zi jn van huis uit sprekers van de Bantu~
talen, in het bijzonder KiKongo en KiMbllndll. Dan vo lgen de Cormantij nen
die met bijna I2% op de tweede plaats staan. Zij vormen eigen lijk een groep
van diverse volkeren van de Go udkust (G hana en aa ngrenzend e land en) mer
rwee overeenkomsten: ze zijn a ll emaal bij fon Korm antin aan boord gegaa n
van een slavenschip en hun talen behoren alle tot de Kwa~talen.
Ruim vijf procent van d e ' weg lopers' behoon tot het vo lk van de Ka ngoes
(Ga ngoa/Ga ngu/Gango). Zij woonden in de land en aan de Gamb iakust (van
Senegal tot Sierra Leone) en spra ken Mande-talen. Hetzelfde geldt voOr de

Ma linkernegers, mits hi ermee de leden van de Maninke- of Malinke-stam
werden bedoeld en niet de arbeidsongeschikte sla ven. Als hi er inderdaad de
afkomst van de mensen wordt bedoeld, dan waren ook zij afkomstig va n de
Gambiakusr en sp raken zo goed als zeker de M ande-raai Maninke (ook wel

Ma linke ge naamd).
De Abo's, afkomst ig uit Noord -Kame roen en sprekers van de ge lijknamige
taal Abo (een Bantu-taal) , maken een kle in e drie procent uit van de 'weglo pers'. Van de overigen is er slechts één per vo lk genoemd; zi j maken elk minder
dan één procent uit van de 'weglopers' . Toch dient bij deze groep ee n aa ntal
opmerkingen te worden gemaakt. De Wamwie (of Wanwie) komen van de

5 Bij twee aangiftes in de rapporten is ook de etniciteit van de weglopers vermeld (namelijk Louango en
Abo) maar helaas was niet te lezen om hoeveel mensen het ging. Hoewel we er van uit kunnen gaan
dat het in beide gevallen ten minste 1 persoon betrof. zijn deze meldingen niet meegenomen in tabe l 7

aso
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Goudkust en spreh'll een taal lIir het Gbe-c1uster (onderdeel V~1I1 de Kwagroep) . De Sokk o's wa ren ver moedel ijk nomade n di e zich bewogen in her
gebied tussen Senega l en Sierra Leone (Van der Purre 2002). De in deze streken
gesproken mlc'n zijn respectievelijk afkomstig uit de Mande-groep en de groep
va n Atlantische talen. Tot welke taal de Sokko uit rabel 7 exact ge rekend
moe ren worden is da~lrd oor nier duidelijk.
Brazi lië als hcrk omsrl and berrefr de Porrugese neger uit de tabellen 4 en 5·
Her meesr waarschijnlijk is dar hij uit Braz ilië afko msti g is (e n daar voor
misschien uit Afrika). Her kan zijn dar hii ee n vo rm va n Brazi liaans/POrtu gees sprak. De 'Jdhu ' is ee n aanduiding voor Ouidah of \'(Ih yda h, een van de
Slavenkusr afkom srige Gbe-spreker. Tot slot is cr de ·C:db:1Cker'. Wellicht d;;u
daarmee ee n Ca bbari wordr bedoeld. Als dat zo is, (bn W:lS de moedertaal
va n deze persoon lio (behorende tor de groep lioid -rJlen). Her is ook mogelijk d:1t er een Karhoegcr mee aangeduid werd; in dar geva l sprak deze persoon
de indianenraai Kari'na. 6
Arends ( 1995 J heefr berekend d:1r in de jaren 17-11 - 1803 het aandeel van
Luangosla vc n d:H in Suriname werd ingevoerd vijfent win tig procent was. De
jaa rlij kse invoer bedroeg gemiddeld 2.650 slaven, wa.:UV;1n er dus ongeveer
661 uit her Luangogebied afkomstig waren. In 36 jaar zo u dat dan een a~mral
va n 23.850 betekenen. De ge middelde levensverwachting was echrer ma:1 r
35 jaar en in ee n eerdere studie (Van der Putte 1002.) concludeerde ik dat heel
veel jonge geïmp orree rd e slaven binnen ee n paar iaar na aankoms t in Suriname overl ede n. Wel zes ti g procenr van deze uit Afrika afko mstige negers
zo u vee! re korr geleefd hebben. Als van de overige vee rri g procent in her in
tabel 7 berekend e deel van 71 % wegliep, zo ud en er in de periode f 767- r 802.
6.773 Luango- en AngolasiJven zijn weggelopen. Dit aantal allee n is al mee r
dan het rot::.· Je aa ntal 'weglopers' uit de ge noemde pe ri ode. Per jaar zouden
her er dan 188 zi jn. Deze berekening bevesrigt we! weer de herekenin g va n
Hoogbcrgcn (199°) dat er iaarlijks gemiddeld rwee honderd vi jftig Marrons
wegliepen. \"(I'a nnee r ook va n deze tweehonderd vijfri g mensen 7 ' % rot de
Louango-A ngolagroe p behoo rde, waren er jaarlijks ' 77 'weglopers' met deze
etnische achtergrond. Dit konn overeen met dc conclusie va n POstl113 die over
deze Afrikn nnse sla ve n vermeldt dat zij: 'were prone ro run away imo th e
foresc' (Pos rma J 990: 10 8). Om die reden wa ren zij nier erg gewi ld waren
onder de plantersJ
Terug naar de arc hieve n: in ra bel 8 is de afkomst c.q. etn ici teit afgeze r tegen
de leefrijd en her geslachr.
Ook nu blijkt weer dat de 'weglopers' va n wie de ernici reit hekend is, vOOrll<unc1ijk volwassen mallnen zijn, namelijk zeker 84 va n de 109 (77%). Zoals

6 Onder een Kaboeger verstond men in Suriname in de 1Be eeuw een nazaat van een neger en een IndIaan
7 Oe Calabanes stonden eveneens als weglopers Ie boek Bovendien Sllerven ze sneller en zouden ze lUi
en laf IIJnl De Goudkustslaven waren daarentegen zeer geWild (postma 1990)

Réll/8 van del PUlle SUlinllmu ·w.a1opus· IIU de jllen 1761- 1102

TabeiS: Aantal wegblijvers naar etniciteit
Afkomst/eln iciteit
aantal
geretourneerden
louango I Angola
28t 2 doden
Cormanlijn
3
Kangoe I Gangoa
4
Malinkernegers
Abo

Aantal
wegblijve rs

Aanlal wegblijvers in %
Variant 1·
Va,iantr

48

70,6

70,6

la

13,3

14.7

1012

2,9

1,5

4

5,9

5,9

2

2,9

2,9

1,5

1,5

901

Wamwie
Sokko
Braziliê
Jdhu

1,5

1,5

Calbaeker
1,5
Onbekend
Tolaal
41
68
100 %
Bron. Van der Putte 2002 .
• Variant 1 9 Cormantijnen 12 Kangoes Variant 2: 10 Cormantijnen 11Kangoe.

1,5
100 %

bekend beho ren de meesten van hen ro t sta mm en ui t her Lua ngo/Angolagebied. Her enige meisje is de 'Calbaeker' - en zij is no ta bene het vrije meisje
ui t ra bel 5. Van de zeven Luango-/Angolavro uwcn zijn er zes tegelijk geroo fd
doo r de Bosnegers. Z ij zijn a llen na zes dage n terugge keerd op hun pla ntage.
Va n nog eens vijfendert ig andere 'etni sche weg lope rs' is oo k ge no tee rd dar
zij ' wedero m ge komen' zijn. De periodes dat zij weg wa ren lo pen uiteen va n
mi nder da n ee n week tot zes maa nd en. Tw ee va n hen zijn in de bosse n
ges ror ve n. Totaa l zijn achtentwinti g Lu ango-I An go la-slaven teruggekeerd,
d ri e Co nn antij nen en vie r Kangoes. Tor de overige ge retourn ee rd en behoren
de Wamwie, de Po rtugese nege r en één va n de Abo's. Va n een groep je va n
d rie mann en, best aande uit een Cormanrijn en twee Ka ngoe's, zi jn er twee
terugge keerd. Eén van hen moet een Ka ngoe zijn . De a nder is óf de Corman ~
ti jn óf dc andere Kangoe.8 Totaa l zijn er dus 4 I mensen geretourn ee rd en zij n
68 - o ftewel 62% - va n de 109 'weglo pers' wegblijvers geworden.
Her plaatje va n de groepen 'weglopers' ell d ie va n de wegblijvers is nage noeg
hetzelfde: de Lu angolAngola 's blij ve n de grootste groep vormen, gevolgd door
de Cormanrijnen. Het gat tu ssen de twee volken blijft enorm groot. De M aIin kers ve rd rin ge n de Ka ngoes nu ec hter van de derde plaa ts en de rest t elt
na uwelijks mee . Oe Afrikaanse talen die deze 68 wegblijvers mee namen in de
bossen zijn, net a ls hie rbo ven, in de ee rSte plaa ts talen uit de Bant u-groe p,
gevo lgd door het Kwa -cluster en o p de derd e plaa ts de Ma nd e-groep. Z ij
zull en ec hter, wannee r zij zich bij reeds bestaa nde bos neg,ergemeensc happen

8 In labelS

lS

deze of-of situatie omgezet in een variant 1en een variant 2
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hebben aan gesloten, va n hun moedertalen hoege naamd geen spo ren hebben
nage laten in de reeds ontstan e Marronr alen, de clusters Sarama kaans en

Nd yuka (Van der Putte

200 2 ).

Conclusie
Geco ncludee rd kan word en dat de data, on da nk s hun onvolledi gheid , een
aardi g beeld ge ven van de aa ntallen weggelopen en teru gge komen sla ve n in
de peri ode [767-180 2, Jaarlijks vluchtten er ge middeld [73 mense n va n de

plantages en commandoposten en net iets meer dan de helft bleef definiti ef
weg. De geslachtsverh ouding mag ook opva llend worden ge noemd; het waren
vo ornamelijk vo lwasse n mann en di e hun toev lucht zochten in de bossen .
Bove ndi en is aa n de hand va n de sociale typerin g inzichtel ijk ge maa kt dat
bijn a all e ' weglopers' in Afrik a ge bo ren waren en dat ve rreweg de mees te
'weglopers' dus vo lwassen Afrikaanse mannen wa ren.
Het kw anritari ef mati ge aa ntal ' weglopers' waarvan ee n beroe p of fun cti e
bekend is ge word en, heeft toch ee n inreressa nr beel d o pgeleve rd va n de
verh oudin gen. Onder de ambachtslieden vond marron age relati ef het meest
pl aa ts. Daa rbij moet natuurlijk ni et vergeten worden dat de ve le ve ldsla ve n
mogelijk als no rm werden gezien en dat allee n bij afwijkend e ' beroe pen' een
extra aantekenin g werd gemaakt in de rapporten.
Tot slot is ook het aantal 'weglopers' waarv an de etni citeit ge notee rd is in de
boeken van de burge tkapiteins zeer beperkt. Toc h ook geven deze ci jfe rs ee n
ze ker beeld va n de Afrikaanse herk omst va n dege nen di e rot marronage ove rgingen en hun (waarsc hijnlijke) moedertalen, talen di e zij meenamen op hun
vlucht naar de vrijh eid,
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Renzo Duin

Nieuwe etno-archeologische
vindplaatsen in het grensgebied van
Suriname, Frans Guyana en Brazilië
INLEIDING
Mijn eerste crv;uing met etno-archeologisch onderzoek bij cic Way:llla in Suri1l:lIllC en Fm ll s Guyana begon riidens mijn afstudee ronderzoek in 2000

waarbij mijn veldwerk zich richtte op meerdere aspecren V<ln de materiële
cultuur va n deze inheemse groep (Duin 1998), Ik wns voorn;lmelijk geïnreresseerd in architectuur en ncderzerringspatron en.Tijdcns mijn verblijf bij dc
Way:1J1a nam ik deel a;.l10 allerlei dagelijkse activiteiten, en o p deze manier
vond ik ook nieuwe archeologische vondsten in her grensgebied russen Suriname, Fr;lI1s Guyana en Brazilië. Versreeg (2003) heeft in Suriname before
Co/umhus een overzicht gegeven van de archeologie in Suriname.

In dir arrikel heschrijf ik enkele archeologische v il1dp':t~Hsen in her zuidoosten
va n Surin:une, nabij de grens I11et Brazilië. Dit gebied is het woongebied van
de \'V':1 ya na, een regio die ver verwijderd is van de hoofdsteden, diep in het
Amnoneregenwolld en waarvan de landsgrenzen betwist worden. Dit alles
maakt een intensieve archeo logische veldverkcnning ha:1st onmogelijk. De
beschrijving in deze bijdrage 1110et word en besc houwd als eell :wnvullillg op
de srudie van Versteeg. Een beschrijving V:ln mijn archeologisc he vondsten
wordt Voor:1 (gegaan doo r een koppeling van deze vondsten aan de orale
traditie van de \'V':ly:lna.

IN HET VOETSPOOR VAN KAILAWA
Drnle tr:lditic is V:ln belang voor onderzoek bij de \'V':l y:l na (zie ondt'r meer
Boven 1995 en 1998; Chapuis 1998; Chapuis & Rivi ere 2003; Van Velrllem
1995 en 1998 ). De orale traditie van de W:lyan3 kan worden onderscheiden
in drie periodes: in her begin de mythisc he tijd van de sc heppers Mopo en
Kujuli, vervolgens de histo risc he legenden rond de oorlogsheld Kai lawa en
ren slotte de meer recent historische (a uto- )biografieën. In dit artikel Z:l\ ik
mij vooral baseren op de verhalen die zich afspelen in de tijd van de oo rlogs-

held Kaibwa.
Kailawa speelde in de achrtiende eeuw een zeer belnngrijke rol bij het doorkrui se n van de w;lterscheiding tussen Brazilië in het zu iden en Frans Guyann
en Sur i n ~lJ1) e in her noordell. Coudreau (1893 : 566) maakr melding van een
dorp genaalnd 'Caïraoua', aan de kreek Citaré, een rak van de Paru rivier in
Brazi lië. Hoogsrw:lnrschijnlijk is de 11:1am van dir dorp de na:11l1 v:1I1 het dorpshoofd, zo<:1 \s \'V'a)'alla dorpen vandaag de dag nog steeds vernoemd worden
naaf hun stichtcr of eersre dorpshoofd. Dir wil ech ter nier zeggen dat dit het
RenlO OUin HieL/we
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do rp van de hisrori sc he Kai lawa was, maa r hoogstwaa rsc hijnli jk wel van
fa milie. Over het algemeen wo rd en Waya na namen v<1ak binnen de fami lie
doorgegeven, precies zoals dit het geva l is bij het dorp va n Kai lawa aa n de
Lawa eind jaren negenrig va n de twinr igste eeuw. Aa n het begin van de 2Ie
ee uw zijn er een kleine duizend Waya na en Apalai woo nac htig aan de Lawa
en Li tan i of de Boven-Marowijne, de grensrivier tussen Suriname en Fra ns
Guya na, Een klei ner aantal Wayana leeft sa men met de Tili)'o (Trio) langs de
Tapa nahoni en Paloemcurivier in Surin ame. Een nog kleiner aa ntal leeft in
her srroo mge bied va n de Paru in Brazilië,'
De oorspronkelijke zoektocht van Kailawa in de ToenlOek H oemak (zie tabel
J voor de verschillend e schrijfwijzen van de toponie men in dir artikel) is een
Waya na odyssee inclusief srrijd mer and ere vo lk eren di e zich ni et bij de
Wa ya na va n Kailawa wilden aa nslui ten. Grote strijd werd, onder andere, geleverd met de Oya mpi of Wayapi (Grena nd 1"982) en de Pijanai of Pijanakoto,
hel 'Harpij arend-volk' (Boven ' 995; Chapuis & Riviere 2003). Toen Kailawa
en zijn mannen een doorga ng zochren ove r de wa terscheiding waren er nier
enk el confli cten met ande re volke ren, maa r ook strijd mer mensetend e
monsters als de monstru euze rups Ku luwaja k (Bove n T997), Een and er
monster dat voo r een barriè re tussen bevolkingsgroepen - in het bijzonder
Upului en Apalai - zorgde is Tulu pele (Van VcJ th em 1995, 1998, 1.001). Dir
ve rh aa l va n Kailawa ve rn am ik in 2000 va n de Waya na Ku lienpë. Een andere
Wayana , Kili an Tuwanaikë, voegde hieraa n (Oe dat een van deze giga nrische
mensdode nd e rupse n, nadat hij doo r Kailawa en zi jn mann en gedood was,
in ee n ga t in de kale rotsrop2 ge naamd Taluwakem ingesloten was . Kili an
ve rze kerd e mij dat ik dit afgesloten gat te zien was als we bove n op Taluwak cm stonden, Ik vroeg mij af of het mogelijk was dat een gra ni errop3 een
'gat' had, dat vervolgens ook nog afgesloten was. Enige dagen Inter vertrokken
Kili an Tuwa naikë met zijn vrouw (Elina) en zoo n, en Ronni e Tikaimë mer
zijn vrouw iSi hmi) en kind eren vanuit het dorp Ta lh uwen naar de berg Tal uwake m, om mij dit ge bi ed te laten zien. Voo rd at we bij Ta lu wakem
aa nkwamen, kwamen we ee rst nog langs en ige andere bijzond ere plekken,
waaronder isoli ëtakima, de eerste stroo mversnelling. Deze aa nd uiding maakt
plausibel dat de Wayana va nuit Brazilië komen, wa nt dit is de laa tste stroomve rsnell ing va nuit het noorden, dus de eerste stroo mversnelling wa nnee r je
uit het zuiden komt .• Meer stroomo pwaa rts kwa men we ee n andere koloInstituto Sócio Ambiental USA; www.socioambiental.org)geeftdevolgende demografische cijfers: Bra·
zilië: 415: Suriname 400; Frans Guyana 800: totaal : 1600. Demografische gegevens zijn een groet probleem bij de Wayana, vooral langs de Lawa en Utani of Boven·Marowijne, de grensrivier tussen Suriname en Frans Guyana, omdat wanneer Wayana van de ene oever naar de andere verhuizen ze '/an het
ene land naar het andere verhuizen .
2 Tëpu is de Wayana naam voor deze zogenaamde 'kale rotstop'of ïnselberg'. Tëpu is de algemene teem
voor steen, rots, en deze kale rotstoppen in het Wayana.
Een granitiete monzonitic rots van. het Precambrian Guyana·schild (Lézy 2000).
4 O~ een IO\S in het midden van de stroomversnelling is een betonnen markering ('borne' in het Frans). De
afmetingen zijn: basis 44 x 43 cm: hoogte 18 cm; top 31 x 31 cm. Wie deze betonnen markering plaatste
0 50
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Tabel 1: enige versc hillen in schrijfwijzen van toponiemen genoemd in dit artik el
Frans
Nederlands
Wayana

rllany

litani

Aletani

Marouini

Maroewinie

Malani

Coulé Coulé

Koelé Koelé

Kule Kule

Ouéramapane

Walemapao

Wamahpan

Knopalamoi

Knopoïamoïi /

Konopamïi / Konopameje

Conopoamoeye
Tumuc Humac

Toemoek Hoemak

Tsïmi Tschïmëk

niale site tegen. Het is de roesti ge na laten schap van cen p:u fumbedrijf (lisine
il bois de rosc) , gestic hr in 192 6 door Chiris Parijs. Wanneer deze d i s till ee r ~
derij buitcn bedri jf is gesreld is onduidelijk. Iets verderop kunnen we de kale
rotstop Kn opaial11oi zien di e ve rderop in dit artikel beschreven wo rdt. Maar
eerst bespree k ik de kale ratsrop Taluwakem, gelegen op de grens tussen Suri ~
name en Braz ilië.

TALUWAKEM
Op de rop va n Talu wakel11 is een antropomorfe geoglyph j een menselijk figuur
gevo rmd mei plat en granier in formatie gelegd o p de kzdc rorsrop (z ie afbeel~
d ing I , link sboven). Deze gcoglyph lijkt o p dege ne die Hur:llIlr in de jaren
vijftig (J-Iuraulr ' 998) op 42 km ten oosten gevo nden heeft op ee n andere
bergtop op de warerscheiding met Brazilië. Mijn enthousias me zo u groter zijn
ge weest, warc het nict dar ik dri e jaar eerder ook op deze ro p had ges ra all en
toen deze fi guur niet h ~HI gezien. Nier uitgesloten di ent te word en dat deze
fi guur rccenrelijk doo r person en is neergelegd. Later, teru g in het do rp
Talhu wcn, vroeg ik hiernaar. Tas ikale Aloupki (dc broer van Elina ) zei me
dar hi j in 2 00 I met een Franse vriend deze to p had bekl ommen en dnr deze
Fransmnn de moderne geoglyph had gemaakr. Zeer waarschijnli jk gebasee rd
op foto's van J-Iurault di e in sommi ge popul ai r~weren schap pclii ke publicaties
over de archeologie va n Frans Gu yana staan. Bovenop de top va n Taluwa kem
is een ander uniek kenmerk: flora glîefen (zie afbeelding I , li nksonder). Ki lial1
en El ina zeiden ter plekk e dat het Kai lawn was di e deze bromeliaceac had
ge pla~\{st . Ook de antropologe Karin Boven (persoonl ijke commun icatie 2005)
kreeg tijdens haa r ve ld werk op Kawemhakan begin jaren negentig hetzel fde
ve rh aa l te horen. In de rondte van de to p zi jn clusters van wilde anannssen
re zien die moti even van meer dan drie merer lengre vo rm en. ' Dit zijn dezelfde
monsters di e je ook op de maluwana kuilt zien', voegde Kilian toe.
Daarnaa st W:l S oo k ee n zwarte cirk el, afgezet mer klein e gr:lIli etplaren (zie
IS nog steeds onbekend Misscl1len was het Sangnier of Grébert (Grébert 2001)? Omdat erin geschreven
staat 'Expédllion Français / PlO / 1-1-'38' kan hij niet geplaatst zIJn door de Nederlandse expedities
van Oe GoeJe of AhJbrlf'lck dm toentertijd ook 111 dit gebied aanwezig waren
RenlO DUin Nieuw e elno -lIr c heolog isc he windplllinn

1. Markeringen door Kailawa: geoglyphen, floragliefen & wegwijzers.

afbeelding

I,

rechtsboven). Volgens Kilian is dit her ga t waarin Kai lawa de

mensdodende rups Kuluwajak plaatste en her vervolgens dichtte. Zijn zoon
Roberto nam een steen en tikte op het graniet. Eerst buiten de sreencirkel,
tak tak tak, toen langzaam naar de cirkel toe tok tok om te eindigen in de

cirkel tik rik rik. Toen hij zijn voet binnen de cirkel wilde plaatsen om in het
midden te tikken, interrumpeerde zijn moeder Elina . Zac ht, maar zeef direct,
en je kon haar angst voelen, zei ze 'lpokela!'[vert. Dit is nict goed!J Opnieuw
tikte hij, met de steen in zijn hand, van buiten naar binnen: Tak, tak, tak, tok,
tok, tik, tik , tik. De veran de ring in kleur en resonantie van deze massieve
050 Tijdschrift voor Surinamlslrek 2005.2

granieren rop is een gevolg van het verweringsparroon. Dir soo n ve rwering
kan ook op andere plaatsen in de Toemoek Hocmak worden aangetroffen,
maar d<lll meest:ll opengebroken. Daar he[ granier op deze pla<lfS nier is losgebroken van de overige rots, doer hier het unieke fenomeen zich voor dat eell
kring V:l ll circa [wec meter in diameter eell afwijkende kleur va n de omgevende rots heeft. Wanneer men er op tikt klinkt het hol. Om zijn hisrorische
zoektoc ht mee r elan bij te zenen, kwam het Knilawa dus heel gocd uit 0111 dit
natuurlijk fenomeen tegen re komen. Gekoppeld a:-II1 de verhalen over de
men sdodende rupsen KulU\vajak schreef Kailawa zijn Icgcndtlrische zoekwcht in het landsc hap. De geuglyphen ell Auragliefcn, hebben in de monde ling overgeleverde geschiedenis van de W~lyana \.vnkelijk plaatsgevonden. En
die tr:l.ditie leeft nog steeds voorr.
Over het algemeen sc hilferen grotere pbten granier van het 1l1:lssieve gr;lniet
door het verweringsproces als de schillen van ee n ui af. Net als de sc hill en
v~n een ui zijn deze platen in her midden dikker dan aan de rand. Hrokken
v~n deze granierschillen, tor ee n dikte van 1.0 cemimeter, werden geb ruikt 0111
geoglyphell, lijnrekeningen in steen gelegd, re maken (Huraulr 1998; Versreeg
l 003). Oudere \'\fa y:lI1a venellen dat er vroeger op T~luwakem ook geoglyph en waren, maar d~lt roeristen (inclusief de \'(Iayana zelf) deze gebru ikren
om hun eigen naam in steen te schrijven, of berer gezegd in steen neer re
leggen. Granietplaten van meer dan een meter in lengre werden door Kailawa
gebruikt om wegwijzers re maken. Een van deze ( li J cm hoog, gestut door
schuinstaande gr:tnietplaren) geeft het voetpad aan naar de Litani-rivier dat
de W:lyana v~lI1daag de dag nog steeds gebruiken (zie ;1fbeclding I, rrchtsonder). Twee :-mdere wegwijzers staan in een lijn met dl' kale rorsrup Kono~
pal11ïi. Halverwege deze laarste ligt een aantal granic rp brcn dil' geïnterpreteerd kunnen worden als een in elkaar gevallen wegwijzer.

KNOPAIAMOI , KONOPAMïl OF KONOPAMEJE
Sinds de stichrin g van Maripasoula in .\ 95 ° aan de Lawa trekken steeds meer
Europc;:lI1cn naar het ToenlOck Hocmakgcbergre: de watcrscl1('iding russen
Suriname, Fr;lIls Guy:lI1a en Brazilië. Van de tweede, en meest recenre, editÎ<.'
van de IGN kaan van Frans Guyana (1995) is deze naam zelfs op aanraden
van HUf<:llllt verwijderd. Hurault (l.ooo) concludeer( dar dè Toemock Hocmak
geen gebergte is in de geologisc he zin van het woord, maar misschien ligt dir
minder gevoelig voor Nederlanders vour wie een kale rorsrop v:ln circa 500
meter hoog ook een 'berg' is. De geuloog l ézy ( lOOO: 2l6 ) steu nt Hurault en
vergelijkt de speu rtocht naar het Toemoek Hoel11akgehergtc ze lfs mer de
eeuwen oude speurtocht Il:l:lr her gouden Parim:lmeer waaraan de go udstad
Manoa zou li ggen. 5 Bovendien vindt Hurault (2000) dat dit myrhische
gebergte teveel onrd ek kingsrei zigers OIl1lodig heeft :langerrokkcn. Gehergre
of niet, het blijft de waterscheiding tusse n her Amazonebekken en de rivieren
De legende van EI Dorado en lac Pamflé IHemmlng 1978)
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die noordwaarts in de Gurana's stromen. Ter illustrati e va n de o ntdekkin gstochten naar dir 'g rensge bergte ' geef ik hier een poëtisc he quote van een van
de Franse reizigers in de jaren vijftig:
Di e ochtend, tege n elvcn, krui sten wc ter link erzijd e [rec hteroever], de
monding van de kree k Kule-kule Izie tabel 1 voor de versc hill end e sc hrij fwijzen va n de toponiemen genoemd in dit artikel], zuidwestelijke grens tussen
d e twce Guyana's.6 We voelden dat we het massief nad erde n. Minder dan een
uur later, tussen de boomtoppen in, verrezen de bergen. Een schreeuw weerklonk: ToenlOek Hoemak! l ... ] Afgesneden in her kader van de rivier, verrees
de immense voet van het gebergte, di e afstak tegen de wolkenhemel [... 1we
waren verblind door wat ontdekten ". Enige uren later bereikten we de kreek
Walemapan (Mazi ère '953: ,88-,89. Vertalin g doo r RO ).'
Echter, de enige kal e rorstop die tu sse n de Kul e-kul e en Wal emapan re zie y
is, en precies zoals hierboven beschreven, is nier Toemoek Hoemak (ten zuiden
van de Litani ), maar Konopamïi (ten noorden van de Litanil. Deze kale rotstop
Knopaiamoi (490 m )Bbevindt zich in het zuidoosten van Suriname. Een FransNederlandse grensexpeditie bereikte deze rotstop in I86r en ze noemden deze
inselberg ' Piton Vidal, ' naar de leider van de Franse d eelnem ers. Het
aa nsc houwen van deze kal e rorstop in het verlengde van de mea nders van de
bo ven Lirani werd door de Frans-Nederlandse grensexpediti e, onder leidin g
van Kappier en Vidal, als volgt beschreve n:
De Lawa (= Litani [noot door Wekk er.J ) werd steed s lastiger, de over elkaar
gevallen bomen steeds veelvuldiger en de Indianen getroostten zich de moeite
ni et deze op te ruimen, maar voeren met hun li chre korjalen eronder door of
trokk en die over de obstakel s. H et wa s ee n bew olkte dag, eerst tegen de
middag klaarde het op en voor ons lag op J rh uur afstand 9 van de oever een
hoge steenklomp, di e boven her oerwoud op de westelijke oever torende en
gedeeltel ijk beg roeid doch aa n de steile wanden en aan de top kaal was
(Wekker ' 99 " 20).

Frans en Nederlands Guyana (het huidige Suriname), waarbij opgemerkt moet worden dat Suriname de
grens zelfs nog verder naar het oosten legt, namelij k de Marouini in plaats van de Litani.
1e lendemain, vers onze heures, nous croissons sur la ga uche, I'embouchure de la crique Coulé-Coulé,
frontière sud-ouest entre les deux Guyanes. Nous sentons Que nous approchons du massif. Moins d'une
heure après, dévoilées subitement entre la crête des arbres, s'élèvent les montagnes. Un cri retentit:
Tumuc-Humac! [ ... ] Découpé dans l'encad rement du fteuve, I'immense contrefort du mass if se dresse
et se détache dans Ie ciel de nuages. I... ] nous fOmes sans cesse éblouis et émerve illès de ce Que nous
découvrions. I. .] Ouelques heures après, nous atteignons Ie conftuent de la Duéramapane' (Mazière

1953188-1891
De GPS-aftezing op 10 apri l 2003 gaf een hoogte van 510 meter.
De kale rotstop Konopamïi ligt inde rdaad op 2700 meter.
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De Fra ns-Nederb ndsc grensexpeditie bes loot 0111 o p deze pla ~1ts hun kamp
op re slaa n en de vo lge nd e da g deze rotstop re bekl im men. Vanuit dit kamp
tro k ken ze in noordwestelijke richring, over rwee heuve ls waa rru ssen ee n
zwa mp is ge lege n. Her blee k onmoge lijk o m de rop va nuit de zuidzijde re
bereiken. Op 2 0 nove mber trok de ex pedi ri e verder stroomopwaarrs, ma ar
Kappier en Vidal bl eve n 0111 deze rotstop re bekl imm en. 'Ne rgens zag men
ee n spoor va n mensen' (Wekker 1992: 21 ).
Iers meer da n vijftien jJ.ar larer - in 18 77 - is het C rcvaux ( I S81 / 1993: 10 I,
1 [1 ) die deze kale rorsro p a:.1I1schouwr. Crcva ux is niet a lleen de eers te di e
ci c naam Ttlll1U c- Huma c opsc hri jft, Ill aar hij is oo k dl' ee rsre di e deze kal e
ro rsro p Knopa iam o i no emt. De flaam Pi ton Vidal is hi erbij o p de kaart
ve rva ngen d oor de naJ. 1l1 Knopaiamoi. C revaux ( 18 8 ] / 1993: 1 0 1 , 112. )
meent dat deze naam is a fge leid va n het Nederla nd s. C reva ux ( 1993: LOl,
1 12. ) geeft: 'a moï == joli (mooi in her Nederlands)', maar a 1110 ; is ' her is mooi '
in het Sra nal1rongo. Creva l1 x ( I 993 : 10 1 , l i l ) geeft: 'k n opou == bo uto n
(k noop in het ederland s)', maar knop" is 'knoop' of ' kn op' in het Sranantango; knopoïamoiï = ' knoop-moo i', ofwel ' mooie knoop/knop '. De Srana ntonga rennen die Boven (persoonlijke co mmun ica ri e 1005) geeft komen letterlijk overee n met de naa m gegeven door Creva ux en doen haar concluderen
da t dir gee n inh ee mse naam is. Ook Fra nssen Hcrd ersc hee ( 1905: 118 )
wantrouwde de vertal ing van Creva ux . Geijskes ( 1957: 2.34) schr ijft d"Jt deze
naa m Kno paiamoi wordt uitgesp ro ken a ls ' Konopa mo i'. In 2.000 wezen Kilian
en Ro nni e mij deze rorstop aan , en mee nd e te ho ren d ar ze 'Ko nopamïl'
ze iden. Ik lei dd e ee n andere uirl eg voor deze na a m af. De basis kopë (in
\'(!a ya na ) of k01fopo (in Apa lai en Tiliyo ) berekent ' rege n' in de Ca ribi sc he
t:lal en w:larbij - !Jamiï een ve rbaliserend suffix is ' afgero nd , klaar,'10 zoa ls in
al1a!Jamiï de vuurwaaier. Al s gevolg hi ervan wordt de benami ng voor deze
kale rot stOp "rege n-word en', of ' regen-ma ker'. Ta a lkundige Sergio M eira
(persoo nlijke comm unicatie 2005) concludeert dat ' Knopaial11o i' niet verraald
mag worden met 'regen-maker', ond er and ere omd at de suffi xe n /t-/ en /po/
onrbrekcll. ll Een andere taalkundige, Eithne Ca rlin (persoonlijke communica ri e 2005 ) sugge ree rd e dat ik het missc hi en ook ni er goed ge hoo rd had , en
dat het mi ssc hi en is: kOlJopame wat in het Trio (Tiliyo) ' regen tijd ' berekent.
Opnieuw ee n relatering aan regen maar dan in een Tri o raaI. M ogeli jk wo rdr
hi erdoor Konopameje,12 ' moeder13 van de regentijd,' zoa ls de srrool11ve rsnel 10 Analoog aan de Caribentaal Kalina (HoH 1968: 232-233): -pamï of -nopamï is suffix vo()r overdracht
naar het intranSItieve werkwoord: a:si( 'hitte', a:simbamï 'heet worden' en koiye 'middag, na 4 uur',
koiyeno ,pamï 'middag worden'
11 Meer linguïstisch onderzoek is vereist naar de toponiemen in deze regio. Misschien heb ik de benaming
niel goed gehoord. Misschien zijn de bewuste suffixen weggevallen . Of misschien is hel toch een Sranantongo benaming
12 Vergelijk mijn ·Konopamïi of Konopameje' met "Knopa lamoi of Conopoamoeye" (Franssen Herderschee

1905: 1281.
13 Je In Wayana

IS

de referentieterm voor 'moeder". maar betekent ook ·Ievenskracht: (c l. Chaumeil
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ling Simalije, 'moeder van de rasp' is genoemd omdat de grote uitstekende
rorspunten in deze stroomversnelling in de Lawa op een gigantische rasp
lijken. Wellicht dat deze naam Konopameje afkomstig is van de Okomëyana.
ee n Trio sprekende groep die voor de Wayana in dit gebied woonden. Meteorologisch gezien is 'regen-worden' of ' moeder van de regenrijd' een logisc he
naam, want de atmosferische afkoeling van de luchtstromen tegen de watersc heiding en deze inselberg resulteert in wolkenvelden en bijbehorende regen.
Vijfenrwinrig jaar na Crevallx en 42. jaar na de Frans-Nederlandse grensexpeditie zag een Europese expeditie - onder leiding van Fransse n Herderschee
en de Goeje - opnieuw deze kale rotstop. Na de Gonini-expeditie in 1903
(Franssen Herderschee 1905; de Goeje 1905 ), trokken de leden van deze expeditie verder stroomopwaarts de Litani op:

Den 30sten Nov. passeerden we al spoedig de Alama-kreek, rechterzijtak van
de Litanie, die aan de monding eene breedte hee ft van ± loM. Langs dit
beekje loopt een voetpad naar de dorpen der Roecoejana's [= Wayana[ aan
den bovenloop van de Maroewinie lMarouinij. [... 1Tegen één uur n.laJ
m.riddagJ kwamen we aan de Koelé-koelé-k reek, eveneens een rechterzijtakje
van de Litanie; deze was aan de monding ± 5 M. breed . Van daaruit loopt
een voetpad door het bosch naar de watersche id ing van het Tumuc-Humacgebergte, dat men in drie dagen bereiken kan en van daar naar de Yarie Uaril.
[,,·1 om half vijf eindelijk zagen we het eindpunt van onze reis, de Knopaiamoi 14 of Piton Vidal van uit de rivier voor ons liggen. De top van de kolossale granietrots was even boven het geboomte zichtbaar en een half uur later
sloegen we in hare nabijheid aan den linkeroever [noordzijde] het kamp op
(Franssen Herdersc hee 1905: 128-129).
De verlengde Gonini-expeditie sloeg haar kamp op op ongeveer dezelfde plek
als de grensexpeditie in 1861 onder leiding van Kappier en Vidal, om vervolgens dezelfde zwampen te doorkrui se n (Franssen Herderschee 1905: 12.9) .
Tijdens de expeditie in 1903 maakte de Goeje een astronom ische plaatsbepaling van deze plek aan de oever, om via een driehoeksmeting de top van de
kale rotsrop aan de rivier te verbinden. Deze geodetische plamsbepaling resul teerde in de volgende coö rdinaten: 2°26'}2" N./54°31'24" W.15 Het Gfoba!
Positiol1Îllg System (GPS) is van recente datum en lengtegraad bepaling was
verre van eenvoudig. De bovengenoemde coördinaten zijn daardoor incorrect, maar ook op hedendaagse kaarten is de verkeerde rotsrop benoemd, met
een afwijking van minstens zes kilometer naar het noorden. De 200} GPS14 Bij hel noemen van Knopaiamoi. maakt Franssen Helderschee de VOetnoot: 'Vermoede lijk heeft het

woord Knopaiamoi of Conopoamoeye niet de betekenis van 'mooien knoop' waals Crevaux beweert'
lFranssen Herderschee 1905: 1281.
15 Deze coördinaten zijn juist ten westen van mulokotïimë enï. De 2003 GPS-aflezingen gaven de volgende
coördinaten voor de kale IOp van Konopamïi; 02°28.126' N. /54°30.230' W. Als gevolg is de locatie op
de kaart incorrect; circa 1'30" te ver naar het westen
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aflezingen gavcn de vo lgende coördin:1ten voor de k:1le top van Konop:1mïi:
N.I 54°3°.23°' W. 'Aan den voet van de rots lKnopaiamoil, in
de buurr van een srromend beekje zouden vier onzer arbeiders hunne renren
opslaan en ons dagelijks van water voorzien,' s.:hrijfr Fr;:l11ssen Herderschel'
([9°5: 129), Dit kamp is vermoedelijk niet vcr van het ee rsre bosk~1111p dat
de expeditie VJ Jl Associ:1tion Alabama in 2003 waarvan ik deel uirmaakte.
tijdens haar rochr opsloeg,

02°28. 1 26'

EXPEDITIE 2003
Op een dag in 2003 kwam Aimawale Opoya langs om re zegge n d~1t hi j mer
een groep Fr<1n sc vrienden srroomopwa<1rrs zou gJan om een gebied te
bekijken dar ze her jaar daarop zouden verkennen (Association Alabal113
2006). Ik vroeg hem of hij me met hen in conracr kon brengen, en zo leerde
ik Eric Peller kenne n, de voorzi tter van de Association Alabama. Bij her
bespreken van her doel van deze expedi ti e, vroeg ik of ik mer hen mee kon
gJan. Als erno-Jrcheoloog kon ik immers een exrrJ dimensie aa n deze expeditie geven, aangezien ze een archeologisch onbekend terrein ingingen. Tijdens
deze expeditie voerde ik een algemene verkenning uir die eell ieder in her woud
kan uirvoeren: men bekijkr boollwallen en diergangen op archeologisçh marcriaal, aardcwe rkscherven in het bijzond er. Boomvallen en diergJngen geven
ee n mogelijkheid om in de grond re kijken, zo nder dar je hocfr re grJven.
Voor de 2003 -ex pedirie had Eric Peller op de kaarr eell noord-zuidlijn uitgezer
naar Knopaiamoi rop, Een lijn die juist ten wesren van de hierboven
beschreven kale rorsrop Konopa mïi I Konopameje liep. Omdar her nog voor
her m iddJguur WJS roen we de Konopamïi in her ve rl engde va n de Lirani
zage n ligge n, werd besloren om geen kamp re maken op de plek waar de
zoju ist beschreven expediries van Kappier & Vidal ([ Sil l ) en Fr31lsscn Hcrderschee & de Goeje (1903) hadden gebiva kk eerd. We voere n iers verder door
ror W3ar onze imaginaire noord -zuidlijn de Lirani kruiste, De korjaal werd
op 6 April 2003 afgemeerd in een kreek, en de leden va n de expeditie rrok ken
her woud in om die nachr kamp te maken aan de voet van de Konopamïi in
de buurt va n eell srromend beekje. De leider van de expeditie WJS overrui gd
dJt dit wellicht dé ec hte KonopJlllïi zou zijn en hij besloot om op de reru grocht deze kale rorstop te beklimmen. \Xle trokken verder noordwaarts en
stuitten op een onbekend meertje.
Op 8 april werden dir meerrje en de omgeving verkend (Association Alahama
2003). Peller maakte, met behulp VJI1 ee n topofiel, een veldschets van de vorm
en Jfmeringe n van her meerrje. 16 Er werd geen archeo logisch materiaal
aangerroffen, tordat ik de volgende ochtend de noordoostelijk gelegen heuvel
onderzocht. Deze heuvel is een ovaal plateau dar circa 30 meter boven her

16 Afmetingen van dit meertje, genaamd 'Aimalayana'ziJn: 300 meter bii Z60 meter MaXimale diepte 5.30
meIer. Oppervlak 9635 m2.
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2. Aardewerk aangetroffen tijden s de 2003-expeditie.
meer ge legen is.17 In het midd en va n het platea u vo nd ik twee potsc her ven.
Ook de a nderen vond en hier vervo lge ns potsc herven, waa ro nd er ee n rand
mer oo r en een bodem (z ie a fbee ldin g 2}.18
De wand va n de diergang waa rin deze scherven gevonden waren werd schoongemaakt en in dit profiel bleken twee Jagen te zijn. De hori zontale grens ru ssen
deze rwee lagen is gelege n op 35 centim eter o nder de huid ige oppervlakte: de
bovenste laag bestaat uit ge le o kerkl euri ge kl ei, en de onderste laag bestaa t
uit bruine okerk leuri ge kl ei. Potsc herven di e op deze grens gevo nden werden
zijn een aanwij zing dat dir her oude Jeefo ppervlak is uit de tijd da r dit platea u
bewoond werd. Binnen de gegeve n mogelijk heden wa s er enk el rijd om dierga nge n en boom va ll en re inspecteren. We hadden bove ndien gee n materi aa l
mee o m testpurten te graven, omdat dit laatste niet het oorspro nkel ijke doel
va n deze ex peditie was. Er zijn hel aas geen significa nte potscherven gevonden
di e ee n indica ti e va n de peri ode van bewo ning kunn en geven. H opelijk kan
er in de nabij e toeko mst ve rvo lgonderzoe k plaa tsv inden o m mee r ove r de
bewo ningsgesc hi edenis va n deze heuve lto p na bij de bro nnen va n dit mee rtj e
te weten te komen.
Op de teru gtoc ht, o p 1 0 april, we rd de wes tzijde va n de Kon o pa mïi
beklo mmen tot halverwege, om via de noordzijde ve rder te klimmen. Hal verwege vonden we ee n kleine g ro t met uitzicht op het noo rdoosten. Op de
grond , voor de opening zage n we enk ele po tsc herv en, waa ro nd er ee n deel
va n een bakpl aar (zie afbee lding 2) . O pmerkelijk is ook de aanwezigheid va n
ee n mopé-boom (Spo ndiu s 1110mbin ) uitge rekend naa st deze grot. Aangezien
t7 Afmetingen van het platea u zijn: 77 meter noordwest tot zuidoost. bij 46 meter noordoost tot zuidwest.
Oppervlak: 2782 m2.
tB Op dit moment worden deze en de andere gevonden potscherven bestudeerd en zullen deze in de nabije
toekomst worden overhandigd aan het Surinaams museum te 'Fort Zee land ia', Paramaribo, Suriname
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deze vruchtbomen in de regel in de nabijheid van huidi ge dorpen Staa n zo u
d it eell reken va n menseli jke aanplant kunnen zi jn. Een wei ni g hoge r, ook
naar her noordoosten geric ht , was een [weede ove rhange nde rOts. Ook op
deze plek werde n enige potscherven op de grond gevonden. Deze frag menten
zijn een indicarie dar cr ooir mensen in dir gebied zi jn geweest, een menselijke
aanwezigheid die niet door voorgaa nde exped ities W3S waargenomen. VOor3\
het bakplaarfragment is ee n aanwijzing dat mensen (InheeJ11sen ) van pl an
waren voor bngere tijd op deze rotstop te ve rblij ven en hun eigen cassavebrood re b::lkken, in plaats van panklare cass::Ivebroden mee te nemen naar
de rop, zoa ls gebr uikelijk is bij tochren van beperkre duur. Heklas va lt op dit
momen t nit'ts te zegge n over de periode wanneer deze aardewcrkschervcn zijn
achtergela ten, en door wie dit geb ied bewoond werd.

VERDER ONDERZOEK
Geografen en reizigers komen tijdens hun ve ld ve rkenningen regelmatig slij pgroeven en andere arc heologische vin dp laatsen tegen. Ook goudzoekers halen
regel matig inhee ms aardewerk of stencn bijlen uit de grond of uit de rivier.
Sommige vondsten, zoals de floragliefen en de stenen wegwijzers werden door
de Wayana on midd elli jk ge koppe ld aan hun ora le traditie. Sommige potsche rven werden gezien als Wayana, maar de porscherven die we op het plateau
bij her meertje vo nden ni er. 'De Wayana maken geen handvatten' zei Aimawale. Misschien is dir de nalarenschap van de volken die door Kai lawa aangetroffen werden tijdens zijn zoektocht na ar een pad om de warerscheiding [e
doorkruisen. Mi sschie n zijn dit sc herven van aardewerk van de Pijanai /
Pijanakoro of Oko mëya na, of van culturen Vi.ln vóór Kai lawa's rijd.
Vele veld verkenningen moeten nog uitgevoe rd worden 0111 kennis va n dit door
Frankrijk en Surin ame berwiste ge bied re verkrijgen. Her is ook noodzake-
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re lokaliseren en mer GPS in te meten, opdat de kennis van de hisrorische
locaties behouden kan worden voor de toekomst. Topografische benamingen
van plaatsen blijk en inadeq uaat te zijn om s ites te loka liseren, omdat vele
namen inco rrect op de kaart zi jn geplaatst. Ee n voorbee ld va n incorrecte
plaatsing is niet enkel de inselberg Knopaiamoi, maar ook, bij voorbeeld, de
huidige \'(Iayana dorpen Pelea en Pal im in o en zelfs An tecumc Pata _ Bovendien is op de meeste kaarten dit gebied nog steeds ee n witte plek, of berer
gezegd cen grocne omdat het ingekleurd is mee bos. Meerdere malen is in dit
art ik el na ngeroolld dat, hoe onwerkelij k som mige verhalen soms ook mogen
klinken in onze oren, er steeds een materiële nalarenschap aa nwezig is. Samenwerking tussen an tropologen, taalkundigen, a rcheologen, geologen, biologe n
andere wetenschappers en de Wa)'ana ulf is dan ook noodzakelijk om ee n
correct beeld van de Wa)'aJla verhalen te sc hetsen.
De \Xla)'a na hebben buitenstaanders in kenni s gesteld van enk el e sites, terwijl
andere a rcheo logisc he vindplaarsen toevalligerwijs door anderen en mijzelf
in samenwe rking mer de Wayana zijn ontdekt. De locaties van de vindplaatsen
Ren lO Oli m NielJwe elno-archeologi.che windpl .. I ~. n

zijn gemeld bij de archeo logi sche diensten van Suriname en Frans Guyana
om verdergaand archeologisch en ethno-archeologisch onderzoek te promoten
in dit onderkende gebied. De gebeurrenissen in de orale traditie zi jn indicatoren voor mogeljjk meer si tes in dit gebied. Er onrbreken echter nog vele
puzzclstukjes in de geschiedenis van de Wayana. Puzzelstukjes die niet enkel
op hun plaats gebrac ht moeten worden, maar zelfs nog ontdek t dienen te
wordell.
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Edo de Vries Robbé

Goud en drugs in Suriname

Dl

c sterk toegenomen omvang van de informele economie is een van
dc opmerkelijkste nieuwe fenumenen van de SurinJ Jlllsc economie
(Budd ingh' [999: 392),1 Verschillende onderzoekers hebben zich
mer dit rh cm<1 beziggehouden. Van Gelder {198 5} ond erzocht begin jaren
mchrig het dynamische karakter v~m de informele sector in Paramaribo. Verder
bestudeerde Silllons ( ' 9951 de microbedrijvigheid, onderzocht Menke ( ' 998)
de invloed \';111 de inkomsten uit de in formele Surinaamse economie op her
armocdcnivc3u en verrichrre FerrieT een studie naar regulie re en informele
eco nomisc he bedrijvigheid (Ferrie r 20003 en 2000b).
Naaf de illegale en cril11in ele kant van de informele eco nomie van Surin ame
is nog wein ig onderzoe k verricht. Volgens Kruijt & Maks ( 2 002: 2.4.7) ga~lt
her om een mogelijk omvangrijk circuit, dM buiren de formele we t- en regelgeving func ti oneert en dat in gering\: mate aan bdaslinghdfing uf
(recherchc)ondcrzoek onderhevig is. Hierover besra:lJ1 zelfs nauwelijks schnrringen aangezien noc h de Surinaamse overheid, noch :.lJldcre ond erzoekers,
sysrematisc h onderzoek hebben gedaan de :.lard, omvang en effecten van de
informele, illegale èn crimin ele activiteiten di e in Surin<lme pl ~l<1tsvinden.
In dit artikel behandel ik twee va n dc bebngrijkste sectoren va n de informele
economie in Suri nam e: de goud- en de drugssector. Daarbij zal ik mij focussen
op hun ol11v:.lng en effecten . De goudsecror is de enige sector W:.larnaar eerder
systen13risch studies zijn ve rrich t. Het berreft hier we liswaa r grotendeels
studies n;lat de sociale en milieueffecten van de activiteiten binnen deze sector,
maar deze ee rde re onderzoeken leverde n wel aanknopingspunten voo r dit
onderzoek. Verder is de go udsecror vrij toega nkelij k omdat er weliswaa r illegale activ iteiten plaatsvinden, maar er nauwelijks sprake is V:.ln zwaa r criminele praktijken. Het li jkt er mee r op dat de Su rina amse overheid de acrivireiten binnen de go udscetor gedoogr. De sector is ook toegankelijk ollld~t
veel (i ndirecr) betrokkenen zich in Paramar ibo bevinden. Het is bovend ien
een inreress ~1t1te sector omdat er veel ve rsch illende belangengroepen op
verschille nde niveaus bij betrokken zij n. Niet al leen zi jn dat go udd elvers,
maar ook leveranciers, goudopkopers, juweli ers en vele anderen. Tenslotte
heeft de sector ee n enor me impact op de Surinaa mse eco non1ic en S<1 mcn lcving. Niet alleen levert de sector een enorme bron van werkgelegenheid, ma,-lf

I

1 Ik dank Ollk Krui)!. Ham Ramsoedh en Wim Hoogbergen voor hun waardevolle opmerkingen bij he!
schrijven van dit artikel
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ook zijn de directe en in directe economisc he opbrengsten zec r groor. Daarnaast zijn de gevo lge n voor het milieu en de effecten van de komst va n vele
(grotendee ls illegale) Brazilia nen van grore inv loed o p het land. Hoewe l ik er
aanvankelijk van uit ging dat de go udsecror her groorste deel van de in formele econo mi e zou omvatten, blee k a l snel dat ook de drugs handel deels
verknoopt is met de goudsecror. Alvorens beide sectoren te behandelen geef
ik ::dlereersr een korte sc hets van de economie van Suriname met daarbij ook
aandacht voo r corr uptie en fra ude.

DE ECONOMIE VAN SURINAME
Regelmatig wordr gewezen op de Surinaamse afh ankelijkheid van de mijnbouwsector. In de periode direct na de tweede wereldoorlog en voor de onafhank elijk heid, genereerde de baux ietsector ongevee r eend erd e va n de totale
nationale productie. Her W~1S daarmee ve ru it de belangrijkste secto r (Van
Dijck 2.00 1: 57). In 2001 leverde de sec tor, die had moeten inleveren ten
o pzic hte van de pub li eke sector, toc h nog 21 procent van de productie van
de (ormele econo mie. De agra ri sche secto r (ruim acht procent ) en de ve rwerkende indu stri e (ruim zes p rocent ) blijvcn hierbij ac hter (ABS 200 2 ). Het
aan deel van de bauxietopbrengsten in de expo rt is nog veel gro ter. In 2001
leverde de secror 7 r procent van de totale formele exportopbrengste n, terwijl
garnalen (tien procem) en o lie (zes procent ) veel minder dev iezen binnen
brachten. 2 Tege nover de relatief lage expo rten staan groeiende importen, die
door grootsc ha lige ontduikin g va n in voerrech ten la ng niet altij d in de officiële statistieken zijn terug te vinden. De vraag naar buitenlandse va luta is
door de afhankelijkh eid van impo rten alrijd groot, waa rd oor de wi sselkoers
voo rtdurend onder druk staa t. Surin ame kende lange tijd het hoogste inflatiecijfer va n de regio. Ook als geke ken wordt naar het BBP per hoofd van de

bevolking doet Suriname het slecht en behoort het rot de drie atmste landen
van het Caraïbisc h Gebied . De beroepsbevolking omvat ruim 90 duizend
personen die formeel geregistreerde beroepen uiroefenen. De werkelijk actieve
bevolking is door de werkgelegenheid in de informele economie ec hter een
stuk grorer. Het logge en omvangrijke overheidsappa raat functioneert als een
soort sociaa l vangne t voor d e minder bedeelden en biedt werkgelegenheid
aa n 43 proce nt van de beroepsbevolking. J Tevens neem t het vee rt ig à vijftig
procent van het fo rmele BBP voor zij n rekening (Schll1eitz 2 0 0} : 164 ). De
economie wordt door het grote over heidsapparaat gehinderd door een overmaat aan regelgeving en bemoeienis. De Sminaamse etni sch-politieke traditie
van pmronagc en cliëntelisme, vor mt geen stimulans o m de grote overheidsro l
te verk lein en (Ram soedh 2001 : 96). De werkloosheidscijfers zijn redelijk
onbetrouwbaar, officieel is vee rti en procent va n de beroepsbevolking werk-

2 Zie Douane UItvoercijfers naar Belangrijkste Uitvoerprod ucten van de Centrale Bank van Suriname
(CBvS) op wwwcbvs,sr.
Inclusief parastatale bedrijven is dit 61 procent (European CommissIon 2001 12)
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loos. Buitenlandse investeringen die banen zouden kunnen scheppen, blijven
uit vanwege het slechte investeringsklimaat.
Surin:une behoort wat betreft het inkomen per hoofd va n de bevolking rot
de ar mste landen in de regIo. Als wordt gekeken naar her formele gemiddelde
jaarinkomen per hoofd van de bevolking was dat in 1 00 1 slechrs 1672 dollar
(ABS 1 002.)4. Uit verschillende in Suriname gehouden hllisholldbudgeronderzoeken blijkt inderdaad dat een schrikbarend aanta l Surinamers onder de
armoedegrens leeft. Door de grote armoede, de ge brekkige sociale voorzieningen en het tekort aan formele werkgelegenheid, ging de Surinaamse bevolking op zoek naar allerhande meer of minder lega le econom ische bezigheden
(hosselen) die zich huiten de formele economie afspelen om toch aan inkomsten te komen. Deze hosselacriviteiten zijn over her algemeen kleinschalig en
worden op parttime basis bedreven door personen die, in tegenstelling ror
veel :1I1dere Larijns-A merikaanse landen, ook een berrekking hebben in de
formele economie en d:1I1 met name bij de overheid (Schalkwiik & De Bruijne
1999: 4 0) . Deze banen bij de overh eid worden vooral aangehouden v;1nwege
de rechren op med ische voo[z.ieningen en een kleÎn pensioen (Kruijr & Maks
2002: 149 ). Het ABS berekende dat het aanta l banen in de urban e informele
sector op dit moment wordt gescha t op ongeveer 40 duize nd,S renvijl dit begin
jaren 1990 nog werd gesteld op 20 duizend (Rege ring van Suriname .1993:
2..14 ). Weliswaa r overlapr dir Jantal deels met de formele werkgelegenheid,
maar her berekent wel dat de sector een aanzienlijk aandeel heeft in de totale
werkgelegenh eid en ongeveer even groo t is als het ambtenarcllapp:uaat of de
werkgelege nheid binnen het (formele) midden- en kleinbedrijf (MKB).
Cliëntelisme en patronage bij de overheid Jlsmede de structurele incompctenrie van het amb telijk apparaat worden door velen gezien :1ls problee m
nUllllller één van Suriname. Bij de douane, de bela stin gdienst en de polirie
wordt door versc hillende informan ten toegegeven dar een deel van her :1pparaat is gecorrumpeerd. 6
Ook belastingonrduiking vindt op grote schaal plaats en de belastingdienst
heeft da arn aast weinig zicht op activiteiten die zich buiten de formele
economie afspelen. De overheid wo rdt daardoor steeds afhankelijker van een
kleine groep middenstanders die een steeds groter deel va n de lasten moer
dr:1gcn. Volgens een goed geïnfo rmeerde ambtenaar bij de belastingdiensr
4 Dit cijfer gaal Uit van een gemiddelde jaarbevolking van 441.356 [!n een gemiddelde koers van 2200
SUrinaamse gulden voor een Amerikaanse dollar. Kijkt men daarentegen naar de productie per hoofd
van de bevolking, dan stelt de EIU (2003a: 19) dat deze 1735 dollar bedroeg voor 2001 .
S Ik ga er van uit dat het ABS de goudseelor meetelt. In 1999 werd het aantal betrokkenen bij de verschillende sectoren gescha l op 25 dUizend. Daaronder waren 10 duizend goudwerkers (Mackenzle et al

1999 10:.
Interviews meI Zschusschen (afde ling Waarde en Goederencodenng van de Douanerecherchel. Boelen
lBelastlngdlenst) en Santokhi (commissaris van politie) en SinesIer (a lgemeen adViseur van de korpsleidingl. Minister van Justitie Gllds verklaarde op 2 juni 2003 in De Ware TIJd dat ·38 agenten ontslagen
[warenl wegens corruptie en plichtsverzuim' Tildens een intervle·N verklaarde hij 'dat criminelen bij op
handen zijnde aCiles vooraf getipt Iwordenl door polltiefuncllonallssen' (interview 18 november 2002)
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betaa lde va n de groep belastingpl ichti ge n di e halve rwege de jaren 1990 nog
zel f zijn aa nslagen in vulde - en da t was zesti g procent va n de bel astingpli chtigen - slechts dertig procenr zijn belastingen. Va n deze dertig procent is het
d aa rnaast ook nog maar de vraag, of zij wel a l hun ink o msten o pgeve n. Her
is da n ook ni ct ve rwonderli jk dar de be lastingi nk o msten voo r de o verh eid

jaar op jaar lager uitvallen dan dar zij zijn begroot.
Dat in Suriname op aanzienlijke sc haa l ill egaa l ge ld wordt ' wit ge wa sse n'
wordt a lgemeen verondersteld. Z wart geld is la ng ni et altijd afko mstig van
c rimin ele activiteiten. Ook opbrengsten uit de go ud sector en belastingontdui-

king zorgen voor het omstaan van zwarr geld. De meest zichtbare en minst

complexe illegale facetten van de financiële sector zijn de casino's, de wissel·
k a ntoren, d e autohandel , het info rmele ba nk systee m en de informele finan ·
cie ring (Kleeman s et al 2 00 2: 133) . Sind s de vo ri ge regering de ve rgunnin gverlening voor casino's vri jgaf is her aamal casin o's in Surin a me gestegen va n
éé n naa r minim aal derti en. Onda nk s de g ro te go kgcmcen sc hap is dit voor
een land met nog geen 5 00 duizend in woners wel een erg groot aantal. Het
cas inowezen profiteert voo ra l van vermogende dru gs ha ndelaren.
O o k de autoh a ndel e n dan met na me de ve rkoop va n rweedehands auto's
wordt door velen gezien als een gema kkelijke ma nier 0 111 zwa rt geld te witten,
o mdat a uto's veelal in cash kunn en worden betaa ld en er vrij eenvoudig met
d e waa rde ka n worden gesjoemeld. Her aama l a utoha ndelaren dat in Pa ramaribo actief is, ligt met ruim 30 heel hoog. O ndan ks dit o ve rschor aan aurohandela ren en het feit dat er nauw elijk s auto's ve rkocht lijk en te word en,
ko men er nog steeds nieuwe autoza ken bij.
De cambio's of wi ss elkanroren word en doo r d e meeste informanten als de
g rootste witwascentra les beschouwd. Illegale of crimin ele opbrengsten moeten
wo rd en gewi sse ld o m grote hoeveelhede n ve rvoe rbaar te maken of omdat
sommige groepe n voo rk e ur hebben voo r be paa lde valuta. N aa st de 25
cam bio's di e beschikk en over een ve rgunn ing en sta a n geregistree rd bij de
Kamer van Koo ph a ndel en Fa brieken (KKF ) is ee n aa nta l ill egal e wisselka nroren actief. Vaa k is de zwa rte of parallelkoers die bij de achterdeur va n wisselka nro ren wordt betaa ld een stuk hoger da n de o fficiële koe rs. Met zwarr geld
uit het buitenl a nd a ls sta rtk a pitaa l worden soms he le bedrij ven opgezet.

GOUD
In Suriname is a nno 2 00 5 een groot dee l va n de go ud winning in ha nd en van
Braz ili a ne n. Deze goudzoekers di e oo k wel ga, impeiros worde n ge noemd,
bra chten vee l kenni s en geavan ceerde metho den van go udwinning met zich
m ee. De sc hattinge n over hun aa ntall en lo pe n ec hte r ve r uiteen . Door her
info rm ele karakter van de goudwinning en de ill ega le statu s va n een groot
dee l va n de Brazilia nen in Surina me, wo rd en sc hattin ge n ern sti g bemoeilijkt.
De Stichting Pl anburea u Sur ina me gin g e r in zi jn begin l003 gep resenteerde
studi e v;]n uit da t o nge veer tweed erd e va n de 1 2..000 direct betro kk enen aa n
d e goudw inn ing va n Brazili aa nse afko mst is (S PS 2003: 26). Heemskerk &
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Van der Kaoye (2003) scharren her aanral gouddelvers dar op enig moment
actief is o p 2.0 ft 2.5.000. Cardoso Ne ro, voo rzitter va n de CoofJeratilla de
Garimpeirus 110 Surmame, is evenals sommige anderen een stuk minder voorzidHig. Hij gaar er van u ir dat <.'r in Suriname 3°.000 ror 4 °.000 Brazilianen
wone n die grore ndee ls in de go udsector actief zijn.
Een groe p sa menwerk end e gou dzoe kers wordt een set genoe md en omvat
meesta l zes ft tien personen. Gemiddeld zes gouddelve rs werken zes dagen per
week en twaalf uur per dag op de go udveld en en verb lij ve n da ar so ms
ma:lIlden achtereen. Zi j ve rblijven slechts enk ele weken per jaar in Paramaribo of Hrnili ë. De go ud baas (die ook wel go udoper:1tor of gou dond ernemer
wordt genoemd ) zorgt voor de financiering van het bmp, de infr::lstru ctuUf,
de m<'lchin es, her transpo rt, de brandsrof en het eten. Oo k zo rgt hij voor de
betaling vaJl zijn werknemers en de concessiehouder. Het is voor de go ud onderne l11 er ni er altijd mogelijk steeds op de gou dveld en aanwezig te zijn. Hij
moet namelijk ook in Para maribo zij n za akjes regelen. Soms heeft een goudhaas twee o i ma xim aa l drie sets in bedr ijf. Dr ie is volgens velen het maxi mum
omdat het anders onmogelijk wordt voldoc nd e com role uit te oefenen op het
gebe uren o p de goud velden. Het risico wo rdt dan te groot dar de o ndernemer
kan fluiten naar zijn gel d o mdat een o f meer van zij n we rkn emers er met het
goud va nd oor is gegaan. Kijkend naar de etn isc he herkom st dan bl ij kt verder
dat de goudonderncmers afko msti g zij n lIit alle ernische groepen. Op nÎt'll w
voe ren de Bra zilianen de bovenroon. Zij maken o ngeveer 55 procent uit va n
de go udond erneme rs (bron ?).
Niet all een op de go udvelden laat de goudsecror zijn spore n na. Ee n mind er
gedocumenteerd deel spee lt zich af in de stad. Ook in Par:ll1uribo is nam elijk ee n groot a~lntal personen en bedrij ven betrokk en. Zo profiteren roeleveringsbedrij ven, tran sporrondernemingen en oliemJatschJppijen in sterke mate
van de activiteiten in de go udsector. In Paramaribo bevindt zich ook een steeds
grorcr wo rd end segme nt dat economi sc he activiteiten o ntpl ooit die ger icht
zijn op de Braz ili ane n. Daarnaas t zijn d e goud bazen en concessiehoude rs
grore nd eels in de stad gevestigd. Andere bel anghebbend en in de stad zijn de
goudopko pers, de juwel iers en de Ce nrrale Ban k.
De spin-off effecten V;l!1 de activiteiten in de go udsector moelen ni et o ndersc ha t word en. Ook de impo rteurs, toeleveranciers en tra ns po rteurs van
voedsel, machinerie en bra ndstof mak en volge ns Ferrier ( 2 0003) en H oogbergen & Kruit & PoliJllé ( 2 00 1: r T6) grme winsten. Aa ngezien Braz ili a nen
drie maal per d:lg vlees eten zou bijvoorbeeld dc co nsumptie va n rundvlees
sinds hun kom st ·l ijn ve rdubbeld. Een grom aa nta l handelsbed rij ve n speelt in
op de vraag vanuit de go udsecror en ri cht zich op de import en verkoop va n
de verschillende inputs die nodig zijn voor de goudwinning. De bela ngrijk ste
daarva n zij n grn afm<l chin es, zuig- en spuitinstallati es, metaald etecto rs, kwik
en brand stof.
Behalve een :léllltni geves tigde bedrijven zon ls Dawson, Van der Jagt, Sultan
en TrJverco die zuig- ell spuitinstallaties, grondverzetm achines en kettingEdo de VriU Robbi! Goud I n drugs in Surinamll

zage n leve ren, is een aantal Braziliaanse leveranciers act ief. AI deze machinerie moet worden geïmponeerd. Voor d e Braziliaanse levera nciers is het
belangrijkste deel van de importen afkomstig uit Brazi lië aangezien zich daa r
een nog veel grotere goudsecror bevindt. In bijna a ll e geva llen kan men zowe l
met go ud als met dollars betal en. Voor het transport naar de gou d velden
moeten afnemers zelf zorgen. Ook de tra nspo rtsector profiteert dus mee.
Verschillende maatschappijen (waaro nd er SLM en Gum Air) vliegen mee rdere keren per dag met kleine vliegtuigjes richting de goudve lden o m goudzoeke rs te ve rvoeren en de go udkampen en winkeltjes te bevoorraden (po/lack
et al J998: 11 ). Dagelijk s vli egt Gum Air zeker vijf maal richting verschille nde go udveld en. Net al s in het binnenland is het ook bij Gum Air hi erbij
m oge lijk om zonodig in goud te beta len. Naast personenvervoer verzorgt de
maatschappij oo k vrac htvluch ten. Voedsel, kwik, reserveonderdelen, alcohol,
te lev isies en ve rsc hill ende lu xe goedere n worden op deze mani er naar het
binnenland gebracht.
Grotere onderdelen, machin es, voedselpakke tten en enorme hoeveelheden
b ra ndsto f worden per boot ovcr de rivieren en stroom versnellinge n aangevoerd. Volgens Pollack et al (1998: I c) verbruikt de goudsector jaarlijks namelijk 250 duizend va ten di esel ofwel derr ien proce m va n de rota Ie brandstohnvoer van 1997. Op jaarbasis zou ongevee r r,5 miljoen liter diesel verkocht
worden bij de drie pompstations in Albina. Ongeveer de helft daarva n wordt
naar Frans Guyana gesmo kkeld , maa r komt ook daar grotendeels in de goudsector terech t. Deze hoeveelh eid brandstof is ec hter slec hts bestemd voor dat

dee l van de go udsector dat zich srroomopwaa rrs de rivier de Marowijne
bev indt.
Co ncessiehouders lopen veel minder finan ciële ri sico's dan de goud bazen. De
meesten eise n voor het gebruik va n hun gron d vijf à ti en proce nt van de
opbre ngst . Anderen bemoeien zich niet met de gewon nen hoevee lh eden en
stellen ee n vaste prijs va n bij voo rbee ld 15° gra m goud vast. Met een beetje
ge luk , kunnen zi j slapend rijk worden. De grote concessieho uders zoals
Bouterse, Linschee r, Graanoogst en Boerenveen (a ll en ex- militairen uit de
jaren tachtig) hebben allemaal meerder co ncessies. Z ij kunn en hiermee op
maandbasis met gemak 3000 dollar per concessie verdienen. Over deze inkomsten betalen zij in de regel geen belasting.
Weer een stap hoger op de socia le ladd er va n de go udsccror staa n de goudopkopers en de juweliers. [n 1994 begon de Centrale Bank met de opkoop
va n ongeraffineerd goud. Doordat het go ud rege lmat ig met stoffen als koper
en zi lve r werd vermengd, betaa lde de bank da arvoor ec hter een vee l te hoge
prijs en ma:lkte enorm e verliezen (S PS 2003: 25 ). Een twaa lftal goudopkopers kreeg daarop vanaf 1996 van de Centrale Bank het exclusieve recht als
tussenpersoon te fun geren en het goud van de goudzoekers op te kopen. Wettelijk waren deze gou do pk opers tot voor kort ve rplich t al het opgekoch te goud
aan de Cen trale Bank te verkopen. Slec hts 27 procent van de door Van Heems- . /
kerk o nd erv ra agde goudzoekers gaf aan het goud aa n legale goudopkopers
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te ve rk open. Eenderde zei zijn goud te slijten nnn Chinese handebren in Saint
Laurent (Frans Guyana) en Parama ribo. De Stichting Pbnburenu Suriname
hedt W:H :lJ1dcn:.' cijfers. Volgens het planbureau we rd ror voor kort 25 ~ JO
procelll aan de Centrnle Bank afgedra gen, kwa m vijhicn procenr rerechr bij
lokale juweliers en werd 60 tot 65 procent naar Frnns Guynnn Gesmokkeld
(Heemskerk 200 [: 2 [; SPS 2003: 24 ).
Er zijn verschillende redenen n3n te wij:t"cn wanrom de Ccnrrnk Bank skdus
zo weinig goud opkoopt. Een deel ervnll komt rechrstreeks bij de juweliers
rerechr. Offióecl moeten zij hun goud imporreren of kopen van de Ccntrnle
Bank. In de praktijk kUlllt een groot deel van de vele rientallen juweliers in
Paralll;:1riho echter op illegale wijze aan zijn goud. Sommige juweliers hebben
samenwer kingsve rband en mer opkopers. Anderen hebben historische banden
mer bepaalde goudzoekers. Chinese handelaren zijn op dit terrein eell V<1n de
grotere spelers en hnlen her goud soms zelfs in de binnenlanden op. De juweliers zuiveren en smelten hun goud daarbij zelf.
Ook smokkelaars hnlen goud uit her binnenland. Een smokkelaar rekenr twee
rot drie procent kosten voo r het rÎsico dat hij loopt en komt het goud danrvoor ook nog eens in het binnenland ophalen. Door de vele overvallen tijdens
transporten en op de goud velden is het rÎsico re groot om grote hoeveelheden
goud zelf te vervoeren of lang te bewaren. De zwaar bewapende smokkelnars
genieten een vertrouwenspositie. In de stad kan de goudzoeker zijn deel komen
halen. Met bcwnpende helikopters, illegale vliegtuigjes of vlicgtuigcharters
wordt het goud veela ll1nar het buitenland gesmokkeld. Mer of zunder georganiseerde hulp van de grote goud opkopers bleken smokkelaars in stant
kanalen :1:111 re boren om het goud naar her buitenland re exporteren zonder
dar de Cenrralc Bank daarbij betrokken was. Het goud gnnr overa l nanr toc.
Nie r nlleen smokkelen Brazilianen het mee na ~H huis, ook gant het (vaak via
Frans Guynna) nanr Azië, Europa en de Verenigde Staren. Ene Stanford,
houder van een illegale cambio, smokkelde per vliegtuig gemiddeld JO kilo
goud per week naar de Verenigde Staren. Meer dan 85 mensen bleken bij deze
handel re zijn berrokken. Behalve in totaal 3600 kilo goud werd ook nog eens
47 miljoen dollar anJl deviezen uirgevoerd (Ral11charall [996: 9- 1 1j.
Dir alles kan verklaren waarom zo weinig go ud aan de Ccmrate Bank werd
afgedragen. Vrij onopvallend en geleidelijk is de Cenrmle Bank er de laatste
jaren roe overgegaan de expo rrmarkt van go ud vrij re geven. Aanvankelijk
kreeg een vijftal goudopkopers een exportvergunning. Dit hnd tot gevolg d ~H
her bedrag dat goudverkopers moeren ber::lien bij de aanbied ing van goud is
teruggelopen rot drie procent: één procent royalty's en rwee procent provisie.
De goudzoe kers krijgen dus een veel betere prijs voor hun goud. De prijs is
zelfs zo goed dm er nu ook goud uit de buurlanden Guyana en Frans GUy~1Ila
naar Suriname komt. Ook de smokkel vnn go ud is cen veel minder interessnll r nlternarief geworden. Het is het risico simpelweg niet meer w<lnrd.
De vijf goudopkopers kregen zo een groo t deel van de goudma rkr in hnnden.
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lijk zijn drie van de vijf vergunnin gen goed beschouwd in ha nden van een en
dezelfde persoon. De Staat was deze persoon kennelijk zeer gunstig gezi nd .
Inmiddels zijn ook aa n verschillende ande re opkopers exportvergunni nge n
ve rlee nd. De nie uwkomers hebben het ec hter moeilijk hun ver/oren terrein
goed te maken. Ook geruch ten over witwasp raktijken doen hierbij de ronde.
Ande rs is het niet te verklaren dat het enkele go udopkopers lukt goud boven
de wereldmarktprijs aa n te kopen. In ee n sector waar zoveel zwa rt geld
verdiend wordt, is het niet gek dat er over win.vasactiviteiten wordt gesproken.
Een door mij geïnterviewde go ud baas investee rd e zijn in de goudsector
verdiende geld zwa rt in verschi llende eigen bedrij ven in de rij stsector. Op deze
manier is hij in staat zijn landbouwbed rijv en overeind te houden. De activiteiten in de goudsecror va ri ëren dus va n informeel tot illegaal en crimin eel.
Het is lasti g in geld uit te drukken hoe groot de omvang van de goudsecror
precies is. Uitgaa nde va n schattingen is het ec hter wel mogel ijk een idee te
geven. Allereerst is het daarbij noodzakelijk na te gaan hoeveel goud er wo rdt
gewonnen. Aa ngezien de wereldprodu cti e va n goud in 2 00 ] ongeveer 2,6
mi ljoen kilo bedroeg, wordt uit deze cijfers duidelijk dar het aandeel va n Suriname op de we reldm arkt zeer klein is. In tmaa l produ ceerde Surin ame dat
jaa r ongeveer 0,7 procent va n de tora Ie wereldprod ucti e. Ook word t duidelijk dat zowel de inkomsten aa n royal ty's als de torale productie na de piek
van 1998 zij n afgenomen. [ndien echter naar de verande ring in de cij fers sinds
de invoering van de exportverg unningen wordt gekeken, dan is vanaf oktober
2002 ee n flinke stij ging zic htbaar van zowel de geëxpo n ee rd e hoeveelheid
goud als de geïnde royal ty's. Tegeno ve r een ge middelde maandelijkse goudaa nk oo p doo r de Cent rale Bank van onge vee r 275 kil o voor de maanden
januari tot en met 3ugUSrtlS 2 002 staa t een goudex port van 776 kilo in de
maa nd decembet. Voor 2003 bedroeg deze gemiddeld per maand zelfs 953
kilo. Ook de geïnd e royalty's stegen van ge middeld 24 duizend dollar per
maan d voor de eerste acht maanden van 2 00 2 naar ruim 82 duizend dollar
in de laatste maand va n 2002. Voor 2 003 komen deze ge middeld uit op ruim
109 duizend dollar per maand. Een extra reden voor de stij gi ng va n de royalty's in 2 003 is echter ook her feit dat de wereldgoudprijs in dat jaar flink steeg.
Afgaande op de cijfers van 2 003 hebben de expo rtve rgunningen dus succes.
In dat jaar werd namelijk een record hoeveelheid va n ruim elfduizend kilo via
de Centrale Bank geëxporteerd.
Uit ee n studie va n de Stichting Planbureau Suriname blijkt dat sinds I998 de
go udprod ucti e afneemt. In 2002 bedroeg deze . 6.800 kilo (S PS 2003: 23 1.
Deze daling zo u het gevolg zijn van het uitgeput raken van de alluviale goudvoorraden, een stijging va n de dieselprij s en een daling van de we rel dgoud ~
prijs. Onderzoek van Heemske rk (200 1: 301) laat zien dar de prijs vOOr goud
op de wereldmarkt ec hter waarschijnlijk weinig effect heeft op de activiteiten
in de goudsector. Mogelijk spelen de kosten wel ee n belangrijke ro l. Hoe
di eper go ud zoekers het binnenland in moeten, hoe kostbaarder de onderneming wordt. Ook de stijging van de crim inaliteit, malaria en andere probJemen
050 TI ldschrif t voor

Su ri na mlS fle~

2005.2

in de go ud sector dragen ertoe bij dat er geruch ten gaan dar er ni et a ll een
mind er Brazi lianen na a r Su rinam e komen, maar dat ook ce Il dee l van hen
naar Guyana trekt. Daar komen ze ook in diamantmijnen terec ht.
In d e go ud secror is de grens tu sse n informeel, illegaal en cri min ee l vaag.
Eenmaal verzeild in de informele goudsec tor is de stap na ar het crimin ele
circuit ineens een Stllk minder groor. Vooral in de gestege n criminaliteit o p
de go ud\'eld en is dit goed zichtbaar. Ook dc binnenland bewoners worden de
laa tste tijd geconfro ntee rd met het cr iminele ged ra g va n illega le Brazilianen
die 'zich aan God nog gebod sto ren en het land reeds enige tiid terroriseren' J
In sep tembe r 2005 werd door ecn cri minel e Braziliaanse bende een politiepost in liet district Brokopondo overvattcn wambij een agent werd doodgeschoten. Vanuit de samenlevin g wordt de roep o m a ll e ill ega le Brazilianen per
o nm idde llijke in ga ng het la nd uit te ze tten steeds luider. Ex -leden va n het
Jungle Commando hebben zelfs gedre igd de wapens tegen cr iminele Braziliaa nse benden op te pakk en.
Volgens versc hill end e ano niem e informanren wordt de go udsector ook wel
als cover gebruik t voor de drugshandel. Wellicht dat deze ontwikkelin g ten
gronds lag ligt aan de roegenomen crimin a liteit o nder illegale Brni lianen.
Bel:lIlgrijk is voora l het olUdlliken va n belastingen door veel van de betrok*
kenen. Zo nder dat de belastingdienst hierop en ig zich t heeft, maken bijvoorbeeld de goudbaze n en de concess iehouders enorme winsten. De belasti ngdienst zir echter met her probleem hoe en op welke plaats deze belasting geï nd
moer worden.

DRUGS
Anders dan bij de go ud secro r waarbinnen vooral vee l Surinamers en Braz ilianen belangen hebben, is de drugshandel ee n meer interna ti onaa l fe nom ee n.
Niet voor ni ets spreekt men in het geva l van de drugs hand el over grensoversc hrijd ende mi sdaad . Een an der verschil met de go ud secror is het aa nta l
betrokkenen. Dit li gt in het geval van de goudsector veel hoger. In de drugs
verd ienen veel minder mensen vee l meer geld. De torale Wlnsten di e in de
d ru gssecror worden behaald zoud en ech ter wel eens vergelijkbaar kunnen
zij n 111et die in de gou dsector. Suriname draait dan oo k ni et alleen op drugsge lden. Het land betitelen a ls een regelrechte narcoc rati e of narcostaat lijkt
mij dan ook overdreve n.
De cerste gelu iden over Surinaa mse betrokk enheid bij de internationale handel
in cocaïn e stil mmen uit het begin van de jaren ta chtig (Dew ' 994; Ha ell cn &
Buddi ngh' 1994; Buddingh' 1999; Van den Heuvel 1999) . Eind jaren tachtig
werden in Nederla nd steeds meer drugstransporten onderschept die afkomstig waren uit Surin ame.
Het Surikarrel, zoa ls de groep rond Bourcrse werd ge noemd, had weliswaar
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niet de omvang van de drugssyndi caten in Colombia en Bolivia, maar de organi sa tie , waarvan de harde kern bestond uit militairen, werd steeds mee r selfsupporting (Van den Heuvel 1999: 63). In hoeve rre deze beschuldigingen
waar zijn en in hoeverre de !egerleiding werkelijk betrokken wa s bij de drugs- . /
handel, is niet geheel duidelijk. Van veel aan Suriname gerelateerde drugszaken is het nooit bewezen dat de voormalige mi litaire leiding erbij betrokken
was. Aangezien Nederland vreesde dat een zaak tegen het Surinaamse bewind
zou leiden rot een dip lomatieke oorlog zag het er aanvankelijk van af over te
gaan tOt vervolging. Pas in 1994 durfde de Nederlandse justitie her aan officieel een gerechtelijk vooronderzoek tegen Bouterse te openen. In 1997 werd
vervolgens door Nederland officieel een internationaal opsporingsbevcluitgevaardigd. Uiteindelijk werd Bouterse in 2000 na hoger beroep van een groot
deel van de aank lachten vrijgesproken, maar voor zijn betrokkenh eid bij de
Stellendamzaak' veroordeeld tot elf jaar cel.
Na de val van de grote kartels in Colombia begin jaren negentig gingen steeds
meer kleinere groepen met eigen netwerken de drugshandel beheersen. De
nieuwe generatie drugsorganisaties gebruikt klein e en onbekende bazen die
sneller en vei liger winsten maken (Kerkhof 2003: lI). Ook in Suriname zijn
op dit moment verschillende kleinere en grorere elkaar beconcurrerende groeperingen actief. Mind er dan in het verleden zijn deze etnisch georganiseerd.
Ondan ks het feit dat het aantal rechtstreeks betrokken perso nen , in vergelijking met bijvoorbeeld de goudsecror, nog steeds klein is, is dit aantal waarschijnlijk wel gestegen. Dir wordt met name verklaard door het feit dat de
kleinere organisa ties ertoe over gingen gebruik te maken van de zogenaamde
bolletjesslikkers. Zij reizen per vliegtuig, smokkelen klein ere hoeveelh eden
drugs met zich mee en verdienen weinig geld in verhouding tot het risico dat
zij lopen. Soms worden zij in drugs uitberaald.
Waarom is juist Suriname zo belangrijk geworden in de internationale handel
van cocaïne? De oorzaken van deze tendens zijn velerlei. Behalve dat de legerleiding ook zelf heeft meegewerkt aan de illtroductie van drugs in Suriname
(al dan niet op initiarief van de Colombiaanse kartels, dan wel uit noodzaak
vanwege stopzetting van de Nederlandse hulp ), zijn er meerder oorzaken aan
te wijzen die hebben bijgedragen aan het feit dat Suriname voor veel drugshandelaren een aantrekkelijk doorvoerland is geworden, Niet alleen zijn dit
geografische, economische en maatscha ppelijke factoren , maar ook culturele
aspecten spelen hierbij een rol.
De geografische ligging vlakbij de cocaïneproducerende land en Peru, Bolivia
en Co lombia vormt een eerste belangrijke oorzaak. De hi sto ri sc he handels en familierelaties tusse n Suriname en Nederland, de frequente rec htstreek se
vliegverbindingen en de goede verbindingen met de Nederlandse zeehavens,

8 In deze zaak werd 474 kilo cocaïne met een zeiljacht vanuit Suriname Ingevoerd. Oe Belg ische hoofdverdac~ t e in deze zaak wees Bouterse aan als zijn Surinaamse counterpartner (NRC-Hande!sblad, 16
apri l 19991
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maakten van Suriname eell belangrijke schakel tussen de drugsproducerende
en de drugsconsumerende landen (Regering V<l n Surinnmc 2000: 4 ). Die goede
verbindingen mer ederland zijn belangrijk omdnt ede rland mede dnnkzij
de strategische ligging in Europa, het milde crimineel jusritiële systeem en de
goede omstnnd igheden in de geva ngen issen een belangrijk centrum v<ln de
Europese drugshandel vorn1t (Zaitch 2002a: 106-107).
De kwersb:tarheid van de economie en de heersende armoede zorgden ervoor
dar Suriname ontvankelijk werd voor de invloeden van het criminele drugscircuit. Meer sociaal-cul turele oorzaken liggen in de aantrekkingskracht van
de \'(Ics rerse levenss rijl. Daarnaast zijn illegale activiteiten beter mogelijk in
samenlevingen met vagere gedragsnormen en een hoge re rolcranrie voor afwijkend ged ra g en ;:lIs de consu mptie van luxegoederen eel1 helangrijke maatstaf
is voor St:l fll S en succes (Kerk hof 20°3: [6). Een and er aspect is her eerder
besproken systeem van pntronage en cliëntelisme. De culruur V:ln corrup ri e
maakte her voor criminelen relatÎef gemakkelijk mensen 0111 re kopen en
zonder tegenwerking allerlei illegale activiteiten te omplooien. Zo omsrond
een klasse va n nieuwe rijken die grote ve rmogens heeft \<ergaard door middel
van corrupti e, drugshandel, goudwin ning en andere illegale activi teiten.
Beh:1lve polirieke en econo mische macht heeft de criminele weteld ook veel
machr doordat het niet schuwt (re dreigen) geweld re gebruiken. Regelmatig
worden opsrori ngsappararen dan ook bedreigd mer fysiek en psychisch
geweld (SUR IDI N 2002: 12). Ook proberen criminelen her opspo ringsapparaat re infiltreren. Doordat Suriname zo kl ein is, heefr bijna iedereen in het
informele circuit wel erge ns een vriend, kennis of familielid die in het politiekorps werkt. Her kall dan ook voorkomen d;:lr een agem af ('11 toe bewust de
""derc bnr opk ijkt.
Her conr roleapparaar is echter niet alleen gevoelig voor dreigementen, omkoping en infiltratie. Ook geografische oorzaken dragen ertoe bij dat her controIcapP;1rnat niet altijd goed kan functioneren. Voor Su rinam e is het zo goed
als onmogelijk alle grenzen re controleren. De kustwacht heefr een tekort aan
boren en de grenspolirie heefr re weinig vervocrmiddelcn. Ook is er geen radarsysteem waar mee her luchtruim en de binnenlandse landingsbanen in de gate n
kunnen worden gehouden. Evenlllin beschikt de polirie over moderne COllllllllnic:Jrierniddelel' en op de luchrhaven ontbreekt moderne derectieapP:Jraruur
(SURIDIN 2002: 12 ). Volgens Kagie (2000: 32) werden in 2000 welgeteld
rwintig inspecteurs geacht de import, export en handel van drugs in heel Suriname onder conrrole re houden: 'Ze hebben veroude rd materiaal, zijn onderbezer en zijn te krap ge huisvesr. Van de rwee dienstnuro's is er een chronisch
kapot en geld voor benzine is er bijna niet'. Suriname heeft geen adequate
grensbew;l kin g, 60 illegale airstrips, anderhalve drugshond, geen geld, gee n
:ll1W'S en geen vliegtuigen ter beschikking voor opsporingsdiensren. Criminele organisJrics d;:larenregen, beschikken over de meesr gC:'IVa ncecrde
middelen. De politie in Suriname loopt hierdoor noodgedwongen vaak achrer
de feiten aan.
Edo de Vnes Robbé GOlld e .. drllgs in Silrineme

Om de cocaïne SurÎname in re krijgen worden ve rsc hill end e me thoden
ge bruikt. De eerste is de methode per vliegtuigje va nuit Brazi lië of Colombia.
Daa rbij \Vo rd en de ladingen voor de ku st of boven rivieren gedropt of in het
binnenland op iUega le airstrips afge leverd. Cocaïne komt echter ook per boor
het land binnen. Dit komt niet a ltij d rechtstree ks uit Colo mbia of Venezuela,
maar So ms ook met zogenaamde schoeners va nuit Brazi li ë. Cocaïne wordt
ook aangevoerd met vaartuigen di e Surin ame regel matig aa ndoen În ver band
111et de in- en uitvoer van handelswa ren. De cocaïne wordt dan tot het Surinaamse territoir binnengebrac ht of overge no men door Surinaamse boten di e
de buitenlandse boten tegemoet varen (Reger ing van Suriname 2000: 8) . Voor
de smokk el uit Braz ilië worden daarnaa st steeds gro tere en snell ere boten
ge bruikt zoa ls cuteiros die op vissersboten lijken maar speciaal worden ingezet
voo r de smokkel va n drugs (Schön enberg 20°3 : J44 )'
Om de cocaïne na ar Europa te krij gen worden de grote parrijen die op deze
manier Suriname binnenkomen gereed gemaakt VOOr verdere ve rzending. De
drugs kan worden verstopt in de reguliere, priva te of interne post. Hiervoor
zijn geen smokkelaa rs nodig. Met behulp va n drugshonden en speciale sca nners onderschept de Nederlandse post zo maandeli jks o ngeveer 20 kilo cocaïne
(Zai tch 2002a: 138). Meestal worden deze acti vi teiten georganiseerd door
klei ne exporteurs en amateurs uit Suriname en de Nederla ndse Antillen die
va lse na men gebruiken en de cocaïne in andere spu ll en verstoppen (Zaitch
2002a: t39) . Een tweede methode die Za itch onde rsc heid t, is die per vliegtuig. Daa rbij kan gebruik worden gemaa kt V<111 grotere partij en verstopt tussen
de vracht, in het laadruim of o p andere plaatse n in het vliegtuig. Zo was de
grootste vangst op Schiphol ooit, afkom stig uit Suriname. In mei 1999 werd
in do ze n fruit en groen te 700 kilo cocaïn e aangetroffen. 9 Ook was er een
gestage stroom van grote hoeveelh eden cocaïne di e ond er de ca teringtroll eys
in de SLM vliegruigen werd verborgen (KTR 2003) en werd eind ma art 2003
een werknemer va n de SLM aa ngehouden di e in de dubbele bodem van een
koffercontainer 70 kilo cocaïne had versropt.10 Voor de smokk el wordt dus
ook geb ruik gemaakt van de bemanning va n vli egtui gen of het luchrhavenperso neel en ook de controledienstcn zijn soms betro kk en.11 Een derde
meth ode die in 2002 in ieder geval meerdere ma len is toegepast is die met
behulp van koffers va n oll\vetende passagiers. Meerdere keren zij n passagiers
va n de SLM en de KLM na aankomst in Nederland beroofd van hun bagage'!
Een andere belangrijke en in de med ia vooral in 2003 en 2004 vaa k aandachr
krijgende smokkelmethode is die met behu lp va n koeriers. Hierbij maakt men
9 De Ware TIjd, 11 februari 2003, 'Hogere strafeis in beroepszaak 7 ton cocaïne'
10 Oe Ware Tijd, 2 april 2003. 'Anti-narcotica-brigade onderschept cocaYne op Zanderij'.
11 Ibid. In hetzelfde artikel wordt me lding gemaakt van twee leden van de Militaire Po litie die zijn aangehouden in verband met de vangst van 150 kilo cocaïne op Schiphol, Het tweetal dat op de Surinaamse
luchthaven was gestationeerd zou bewust hebben meegewerkt aan het dOOrlaten van de in Nederland
aangehouden verdachte.
12 Oe Ware Tijd . 15 juni 2002. 'Kofferroof nieuw fenomeen in de drugscriminaliteit'
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o nd ersc heid tussen de zogenaamde bolletjesslikkers en koeriers di e cocaïne
op hun li chaa m o f in (hand )bagage m ees mokkelen . Grofweg gaa t het in d it
geval om hoeveelheden met een gewic ht russe n de 500 gram en twinrig kilo
die ofwe l individueel worden georganiseerd ofwel door semi-professionele
org:1I1i saties. Het slikken van bolletjes is vooral popul air o nd er kan sa rme
iongeren die S0111 S in Nederland worden gerek ruteerd, maar ook uit Surinam e
ze lf afkom stig zi in. Een slikker kan ongeveer 500 gram ror één kil o aan bolletj es tot zich nemen. Dit slikk en was een rijdl:mg een gel iefde vervoersmet hode,
maar is vanwege de ho nd erd -procent controle op Schip hol aanzie nlijk afgenomen. Wel is het zo dat koeriers w:13rschijnlijk nu gebru ik maken van andere
vli eg routes.
Het grootste deel va n de cocaïne komt echter volgens Zairc h (2002a: 14 L)
nog steeds per sc hip naar Nede rland. H oeveelheden va n tussen de twinrig
kilo en rn eerdere tonnen komen op verschi ll ende manieren regelmatig het
land binnen. Dit kan in tank ers, co ntai nersc hepen, open vrachtboten en ze il sc hepen. De mee st gebruik te havens zijn daarbij di e va n Rotterdam en
Amsterdam, maar ook in de kleinere haven s wo rdt regelm atig dru gs ondersc hepr. 13 De cocaïne wordt o p versch ill ende ma ni eren verstopt. Zo kan de
cocaïne wo rde n ve rborgen russen bulkgoederen zoals in uitgeho lde boomstamm en , tuss en rijst, di epgevroren vis, ga rnal en en koffie of in partijen
groe nte en fruit. Verder kunnen drugshandel<1fen de drugs verbergen tu ssen
reg uli ere handel swaa r in con tai ners zoa ls russen of in meubels, rolstoelen,
vruchten sa ppen of vloerk leden. Een derde mogelijkheid is het verstoppen van
de cocaïne aan of zelfs buiten boord. In het eerste geval wordt de cocaïne
bijvoorbeeld verstopt in de brandstoftank. 1• Soms wo rd en de drugs echte r
ook onder het sc hip gemon teerd in rorpedoachtige kok ers. 15 Er moeten dan
duikers aan te pa s komen 0111 de drugs te plaatsen en te verwijderen.
Soms zal de cocaïTl e dus door handbngers van h er haventerrein moeren
worden ge haa ld. Di enstdoend havenpersoneel moct daarbij even tu eel worden
omgekocht. De uitstekende aa nsluitin g op het achter land van met name de
Rotterdamse haven ma akt het voor drugshandelaren vo lgens Za itch (2oo 2b:
46[ ) betrekkelijk eenvoudig de ill ega le hand elswaar Tl aar ve rd er gelegen
landen in Europa te vervoe ren. Daa rbi j maken drugshandelaren SO I11 S ge bruik
van gevesti gde bedrijven die zic h met hun handel op Z uid-Amerika richten
of di e actief zijn op o f rond de have n. Drugshandelaren proberen werkne mers va n deze bedrijven bij de smokkel te betrekk en of kleine annl nstige en
noodlijdende bedrijven te verleiden met her voorui tzicht van aan zienlijke
13 Een van de grootste drugsvangsten in Nederland 00 11 werd biivomoeelo in Zeewolde onderschept in

1994. Op een schip uil Venezuela werd in totaal 3 ton vermoedelijk uit Suriname afkomstige cocaïne
aangetroffen (Zaitch ZOG2: 307),
\4 Dit was hel geval bij de grootste drugsvangst in Nederland tol nu toe. In augustus 2003 werd in Vliss ingen na een tip een Venezolaans schip aangehouden dat op weg naar Antwerpen motorpech had gekregen. In een geheim compartiment in de brandstoftank vond de douane na drie dagen zoeken 4050 kilo
cocaïne (NRC·Handelsblad. 21 november 2001
15 De Volkskrant. 12 december 2001 .
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winsten. Soms echter wordt, met name in het geval van containers, de drugs
ook zonder medeweten van de opvarenden vervoerd. Legale scheepvaartmaatschappijen en transportondernemingen zorgen dan ongewild voor het
vervoeren, uitladen en zelfs tot in het magazijn afleveren van de cocaïne
(Za itch 2002a: t4r ).
Verschillende vormen van smokkel vereisen een verschillende organisatie. Hoe
groter de belangen en de risico's, des te srrakker zal de organisatie moeten
zijn. Dir geldt met name voor de wat grotere transporten. Hiervoor zijn
volgens Zaitch (zool b: 463 ) de containers het populairst. Veel van zijn informanren zien in deze vorm van smokkel namelijk de beste kans om de lading
ongezien de douanecontroles te laten passe ren. In het geval van megapartijen
van meerdere tonnen, zal de waar echter eerder in of onder de schepen worden
vervoerd, aldus Zaitch. 16 De organisatoren van dergelijk grote partijen zijn
volgens Zaitch vrijwel altijd Nederlanders, Venezolanen of Colombianen.
Surinamers en Antillianen zijn daar tot nu toe nauwelijks bij betrokken. Elke
smokkel methode vraagt 0111 een eigen organisatie, maar altijd wordt daarbij
een grote flexibiliteit vereist. Routes en smokkelmethoden veranderen voortdurend om de politie VOOr te blijven.
Als er grote hoeveelheden drugs vanuit Suriname richting Europa komen, dan
moet daar ook op de een of andere manier voor worden betaald. Een wel
gebruikte betalingsmethode is die in de vorm van goederen. In ruil voor drugs
kan allerhande waar naar Suriname worden vervoerd. Een in Suriname
gebruikte methode is het verschepen van in Europa gestolen auto's. OITI deze
reden zonden twee verzekeringsmaatschappijen in 2002 des kundigen naar
Suriname. Zij spoorden 33 in Nederland gestolen auto's op met een gemiddelde waarde van 70.000 euro. 17 De auto's zo ud en op bestelling worden
gestolen en door corrupte ambtenaren worden ingeklaard. Een minder gemakkelijk traceerbare methode is die waarbij goederen vanuit Japan en China als
betaling naar Suriname komen.
Indien een drugsdea l op handen is, gaat een handlanger van de organisator
langs een aantal mogelijke geldschieters. Deze geldschieters stellen geen vragen
en lopen het risico de inzet kwijt te raken als de transactie mislukt. Slaagt de
deal, dan wordt na vier maanden tijd een winst van 25 procent in het vooruitzicht gesteld. De geldschieters weten dus niet aan wie en waarvoor zij hun
ge ld uitlenen . Met dit geld wordt de coc aïne aangekocht en het tran sport
gereed gemaakt. Vliegtuigjes uit Colombia landen op illegale landingsbanen
in het binnenland, waarbij he le dorpen betrokken zjjn, bijvoorbeeld voor het
bijhouden van de landingsbanen. De cocaïne wordt vervolgens verstopt tussen
lega le handelswaar en naar Nederland getransporteerd. Waar het geld vroeger
fysiek werd overgebracht gaat dat nu ook via in Nederland actieve cambio's
en tradillg houses. Daarbij word en waardepap ieren uitgesc hreven die dan in
16 Zaitch deed deze uitspraak tijdens een interview op 10 december 2003
17 De Ware lijd. 22 november 2002.
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bijvoorbeeld China en Japan kunnen worden verzilverd. Deze goederen
worden dan in Surin ame voor twintig procem onder de werkelijke prijs
verkocht, zodat geldsch ieters snel kunnen worden terugberaald. Daarnaast
levert dit een verkla rin g voor de grore hoeveelheid auto's en dc volle supcr 4
markten in Suriname.
Een anonieme alltoh~ndelaar bevestigde deze werkwijze. Volgens hem is het
zonder meer waar dat een aantal autoz,tken functioneert als witwascentrale.
SOlllmige autohandelaren in Su riname fungeren dan ook als tussenpersoon
voo r de drugshandel. Drugsdealers in Suriname nemen contact op mct lokale
auto handela ren die gemakkelijk in Japan auto's kunnen bestellen. Door drugs 4
handel\\ren in bijvoorbeeld Nederland wordt vervolgens ge ld overgemaakt
naar de exporteu rs in J:1pan. De inkomsten uit de :1urovcrkoop in Suriname
worden dan weer doorgesluisd naar de lokale drugsbende. Dit lijkt een goed
geolied systeem te zi jn waarop de politie weinig zicht heeft, l11<lar waarachter
een omvangrijke criminele organisatie schui l moet gaan.
Schattingen over de omvang van de torale drugssmokkel zijn moeilijk te geven.
Doordat het drugscircuir zich vrijwel geheel in de criminele sfeer bevindt, is
her onmogelijk precies te weten hoeveel drugs er via Suriname worden doorgevoerd. Daar komt bij dat drugshandelaren geen vaste rou tes en methoden
gebruiken. Zij spelen in op verandere nde omstandigheden en reageren ad hoc
op geboden kansen. Voor de politie zijn dergelijke cijfe rs dan ook minder
inreressant. Voor hen tellen in principe de vangsten en arrestaties. Daarnaast
worden cijfers over de omvang vaak gema niplileerd voor politieke doeleinden.
Met her oog op het aantrekken va n buitenlandse hulp of het afleiden van de
~l:1ndach t kan het voor4 of nadeliger zijn om hogere of lagere cijfers te geven
(Vellinga ' 997= 3)· De schattingen voor Suriname lopen vcr uiteen. Zo sc hatte
de UNODC dat er in 1998 via de drie Guyana's in totaal twintig ton cocaïne
werd gesmokkeld. Suriname lOU daarvan zeven ton voor zijn rekening nemen
(UN Agel1cies '999: 79). De Surinaamse politiefunctionaris Tjin Liep Shie
schatte in ' 997 dat er jaarlijks 26.000 kilo cocaïne vanuir Suriname naar
Europa werd getransporteerd (B udd ingh' ' 999: 378). Inmiddels heeft de
UNODC zij n schattingen bijgesteld. Recent werd melding gemaakt van een
cijfer dat ligt rond de 2 0 ron,18 een flinke stijging ten opzichte va n 1997 dus.
Medewerkers va n de Amerikaanse ambassade in Paramaribo menen dat het
cijfer nog vele malen hoger ligt en schatten de hoeveelheid cocaïne die via
Suriname wordt doorgevoerd op tussen de 50 en 1. 0 0 ton. Dat zou betekenen
dat in plaats van één procent, ongeveer tien procent van de totale wereldpro4
ducfie (75° ton) via Suriname gesmokkeld zou worden. Het is dan ook geen
wonder dar er van uit Colombia geluiden komen dat Suriname voor Colombia
een 'sleutelland ' is gewo rd en. Van onderschepte cocaïne is echter lang niet
altijd aan te geve n waar deze is ingeladen.
Naast de aant:'lllen kilo's die via Suriname worden gesmokkeld, zijn ook de
11 De Ware Tijd. Z7 november 1003.
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bedragen die daarmee gemoeid zijn interessant. Omdat de groothandelsprijs
va n cocaïne in Nederland het veelvoudige is van die in Suriname, wordt er
onderweg veel geld verd iend. Van de ve rkoopprijs moeten ec hter naast de
aankoopp rijs, de kosten van transport. beveiliging, omkopi ng en witwassen
worden afgetrokken. De totale kosten voor het verwerken va n de cocabladeren tOt één kilo cocaïne en het afleveren hiervan op de consumentenmarkt,
bedragen volgens Zaitch (2002a: 47) ongeveer 6600 à 8700 dollar. l-Lij voegt
daaraan toe dat bij deze kosten het risico van inbeslagname kan worden opgeteld. De rotale kosten zouden dan volge ns hem nog dertig procent hoger
ligge n. De winst die overb lijft, komt naruurlijk slechts gedeeltelijk in het
producerende land terecht. Elke schakel in de drugshandel verdient hiervan
een deel.

AFSLUITING
In Paramaribo profiteert een groot aanta l belanghebbers van de activiteiten
in de goudsector. Goudbaren, concessiehouders, handelaren, luchtvaartmaatschappijen, oliemaatschappijen, juweliers, taxichauffeurs, toeleveringsbedrijven en goudopkopers verdienen allen goud geld aan de goudwinning. De
spin-off effecten van deze secto r zij n dan ook, voor wat betreft de gecreëerde
werkgelegenheid en als aandeel in her BBP, enorm. Over het algemeen wo rdt
daarbi j weliswaar door sommigen belastingen ontdoken, maar is daarbij van
criminele activiteiten geen sprake. De recentelijk roegewezen exportvergunninge n zijn echter wel op 'de Surinaamse manier' ve rleend. Hierdoor kan wel
gesp ro ken worden van het ontstaan van een go udk <l rteL De go udopkopers
di e deze verg unningen in handen kregen beheersen nu de markt. De goudprijzen zijn zo goed dat een groot deel van het tot voor kort naar Fran s
Guyana gesmokkelde go ud nu zichtbaar is geworden. Er wordt nu zelfs goud
vanuit de buurlanden naar Suriname geb ra cht. Voor de Surinaamse overheid
heeft dit tot gevolg dat de inkomsten aan royalty's het laatste jaar flink zijn
toege nomen. Van ec ht aanzienlijke inkomsten voor de staat is echter nog
steeds geen sprake.
In vergel ijking met de goudsecror zjjn er bij de drugshandel veel minder
mensen betrokken en profiteren maar weinig mensen in Suriname van de
drugshandel. De spin-off effecten va n de drugshandel zijn ook relatief klein.
\'(fel moet daarbij gezegd worden, dat activiteiten in de gOlldsector regelma tig
ook als cover worden gebruikt voo r alle rh ande drugsge relatee rde zaken. Niet
alleen worden de landingsbanen in de binnenlanden die bestemd zijn voor de
goudsector ook door drugshandelaren gebruik t, maar ook verklaart een deel
van de bij de drugshandel betrok en personen hun drugsinkomsten als verdiensten uit de goudsecror. Machines die gebruikt worden in de goudsector kunnen
aangeschaft worden met drugsgelden en het goud dat daarmee gewon nen
wordt kan legaal aan goudopkopers worden verkocht. Toch zouden de in
Suriname achterblijvende opbrengsten van de drugshandel wel eens vergclijkb:lar kunnen zijn mer die uir het goud.
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Uit het hiervoor g;lande mag. blijken dm de Surinaa mse economie er door
normvervaging, illegaliteit en ee n cultuur va n corruptie weinig rooskleurig
voor staa r. Onda nks enkele ve rbeteringen en successe n onder Vcneti;lan 11
(2000-2005) blijkt het contro leappa raat door ve rschillende oorzaken te zwa k
om hogere belastinginkomsten te garanderen en de onwang van het illegJle
en crin\Înele circuit terug te dringen. Bui ten Par~ll11aribo zo u zelfs ges proken
kunnen worden V;ln ee n non-st<tat. Verschillende regeringen lieten de SlIrinaamse bevolking geen ;llldere keus dan het zoeken van inkomsten in dl' informele sfeer. In werkelijkheid is de armoedesit uarie d:m ook minder ernstig d,m
officiële sta tistieken doen vermoeden.
Per definitie zijn de act ivi teiten in de drugssector crimineel. Voor W:lt betreft
de gOllci:lcti vitei rcn in de binnenlanden kan ges teld worde n dat deze grorendeels informeel van aard zijn. In de stad zij n deze, net als in de handel, vee l
meer een onderdeel van de formele economie. Dit sillit echter geenszin s uit
dat op grore scha:ll misbruik wordt gemaakt V:ln allerhande illegale economisc he activ iteiten om te ove rleven of op ongeoorloofde wijze winsten fe
be h ~llel\. O nveranrwoord onde rn emen komr in Suriname dan ook in alle
sectoren voor. Tussen de formele en de informele economie vervu llen daa rbij
het witwassen en de corruptie als illegale economische activitei ten, de handel
als sector en de autohandel als subsector, een spilfunctie. De verschi llende
sectoren binnen de informele economie va n Suriname kunn en hierdoor ook
nauwelijks los van elkaar wo rd en bezien.
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Literatuur van niet-Surinamers over Suriname
Een nieuwe materiaalverzameling, thrillers
en slavernijteksten
INLEIDING
Op de websi te van IBS is een nieuwe marerÎ aalverzamcling publiek bereik baar geworde n: ee n signalerin gs lij sr va n alle litera ire werken va n 1596 rot
heden, geschreven door niet-Surinamers over Suriname. A:111 dc hand van een
voorbeeld lIit ee n nog nooit onderzocht ge nre - thrillers over SUrill~1I11e
word , ingegJJIl op enkele onderzoeksmogelijkhedell w::Hl rJan di e signa leringsliist dienstbaar kan zijn. Er wordt bekeken war er :11 aa n belletrri e is
gea nalysee rd en er volgt ee n caslIso nd erzoe k: hcr bee ld VJ n dc koloniale
werkelijkheid zoa ls dat uit enkele I9de-ec lI wse teksten nJa f voren kome

THRILLERS
Op I I nugustus 200 4 bezorgde de postbode me ee n pakje in de ve rtro uwde
gele enve lop zoals ik die va ker uit Suriname krijg, en oo k nu beplakt mer
talloze postzege ls met kleurrijke afbeeldingen uit de fa un awercld. Het bleek
een boe k tc bcv.:men, een afgeschreven exemplaar uit de Ann Arbor Michig:m
Pu blic Library. Bij nader toezien blee k her pakketie uir de Verenigde Staten
re komen en wcn schoot me te binnen dar ik maanden geleden een bock had
bes teld , Douhle ldentity. Het kostte 93 do llarcent, maar aa n 's hippin g &
handling' kwam daar nog $ 9.79 bij.
Double IdeNti!)' is geschreven door de Amerikaanse auteur George Harl11:1n
Coxe ( 190 1- 198 4 ). Het boek opent met ee n scène aan boord va n een vliegtuig: ze kere Abn Carlisle is op weg naar Surin:1I11c, om in een heel andere
levenssfeer zij n persoo nlijke problemen van zich af te schudd en - een verhaalin zet di e onmiddellijk de opening va n Alben Hel mans novelle Amor olltdekt
Aruha ( 1999) in herinn ering roept. C~lrlisle is va n plan om assistenrie te gaan
verlenen aa n een piloot di e op het binllenl:1I1d vliegt. Hi j ziet aan boord
ie mand die als {wce druppels water op hem zelf lijkr, ontdek t later lij ken in
zowa t elk toiler dat hi j aandoet en hij raakt uitei ndelijk bet rokk en in een
gesc hiedt' nis va n persoonsverwisseling, achrervolging en 11100rd.
Ik was hel bock op het spoo r gekome n doorda t ik bij ee n anti q uariaar de
pocket Ein Gesicht (iir zwei kochr, de Duitse verta ling van her boek va n Coxe,
die al direc t in hetzelfde jaar verscheen als Double [den ti!)'. Het Amerika anse
origineel was toen snel gevonden.
In rora<11 br:lChr George H. Coxe 63 rh ri liers op zijn naam en hij voe lde zich
blijkhaar wel com fortabel in ve rh alen l11er het Ca ra ïbisch ge bied als décor,
geruige zijn boeken Assigl1mellt Îll Guiana (1942.), MlIrder ill H(wmw (1943 )
Mlch,el
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en het zich in Caracas afspelende 011e Mi1llfte Past
Eight ('957). En dan is er dus Double ldelltity over
Suriname. Dat thrilleraureurs Suriname tor decor
kiezen is niet werkelijk opzienbarend. De auteurs
van lange reeksen detectives en spionageromans,
vaak rond dezelfde hoofdpersoon gecreëe rd, lijken
braaf hun atl as af te werken. Zo sc hreef de
bekendste Franse auteur va n het genre, Géra rd de
ViII iers, in zijn zoge naa mde SAS-reeks in ] 983
Aventure au Surinam, waarva n al spoedi g hoogstwa arschijnlijk in r 98 4 - ee n Duitse verta ling uitkwam: Malk a; C01flltdOIlJ1l des Todes hl
Surinam, en in 1985 ook een Nederlandse ve rta ling: Avontuur in Suriname . (Ove ri ge ns heeft
vo lge ns mij de bekendste auteur uit het thrillergenre, W.E. Johns - sc hri jver van de eno rme reeks
Biggles-boeken - nooit een van zij n teksten in Surina me gesi tu ee rd (Bigglcs in the jungle uit 1942
speelt zich af in Belize). )
Stofomslag van Double ldenrityvan
De reeks Nederlandstalige thrillers die zich in SuriGeorge Harman Coxe.
name afspelen begon in 1930 met de '\Vest-Indisc he roman' Verborgen angels va n lvans, sch rij ve rsnaam va n Jakob van Schevichavcn. JI1 zijn voetspoor vo lgden ve len, vooral ../
in de Î3rcn si nds de co up van 1980, (Oe n het milirairistische Suriname blijkhaar ee n interessante thriller-setting opleverde. JooP vaJl den Broek, Maarten
Corneliszoon, Jan van Hout, Lydia Rood, T O /1l<lS Ross, Bella Teloo r, Jacob
Vis, Fortinbras Vonk, Henk van der Vorst bedienden zich met wisselend succes
va n omstan di ghede n waarvan bijna dagelijks in de Nede rlandse kranten
ve rshrg werd geda an.

DOUBLE

rry

IMAGO LOGISCH BEELD VAN SURINAME
Is het ee n belangrijk genre: de thriller mer Suriname als décor? Die vra ag is
ee n lireratu urkritische, maar geen literaruurwctenschappelijke. Na tuurlijk is
er ee n anrwoord op die vraag te fo rmuleren, bij voorbeeld: thrillers met Suriname als décor zij n belang rijk, omdar ze vanwege hun vaak we reldwijde
vers preiding voo r veel lezers de enige kennismaking geven met een onbekend
land. Maa r teu principale geldt dat thrillers niet belangrijker of on belangrijker zijn dan welke ander tekstge nre ook. Double Identity van Co xe, dat
maar heel weinigen kennen, is dus in principe niet onbelangrijke r dan het
bekende De laatste resten tropisch Nederland ( ' 969) van W.F. Her mans. Elke
teksr die binnen her berei k va n ee n lees publiek komt, kan namelijk geJnalyscerd worden op een wijze die het laatste decen nium veel beoefenaa rs vindt:
als ee n tekst die een visie representeert op een land, als een tekst di e va nu it
hepaalde premissen (ideologische, nationalistisc he, sociologische enz.) een
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beeld op roept va n een land. Deze imagologische benadering, die vaak ook in
her bijzonde r geïnreressee rd is in processen van narion::Jle mythevorming en
in het verlengde daarva n oo k van zake n als natio nale idenriteit, zel fbee ld .
Ander· beeld en natievo nning, heeft voor versc hillende b nden al vruchtha re
onde rzoeks resultaten opgeleve rd.
Landbesc hrij vi nge n en reisverslagen van Surin:1Il1e zijn voor ved disci plines
belangrijke bronn en van informa ti e geweest. Enig werk Îs al verrich t, vooral
op he{ gehied va n de beeldvorming in Nederlandse teksten over de Surinaamse
sla ve rnij. Zo anal yseerde Gen Oosrindie ( [993 ) hoc aureurs als Voltaire en
Stednw.1l de inrt:rnationa le n1eningsvo rl1lin g over de kolonie Suriname als
sfI"Cllgste van zij n tijd in ster ke mare hebben beïnvloed. Expliciet was het beeld
van de slave rnij onderwerp va n hisro ri sc he studi e in bijvoorheeld \Xh1:1ldijks
proefsc hri ft Die Rolle aer niederlälldischell Pu bkistik bei der Meiflll1lgshil·
dlll1g hiusichtlich der AII(hebUlzg der Sk/averei i11 deu westindischfll Ku/o,zien ( 1959 ), in het proefschr ift Wal/klallken r01/d eeu wÎllgewes/ ( J 992)
waarin Jaap Toes sc haamteloos leentjebuur speelde bij \'(t'a:lldijk , (' n in de
docror:l:llsc riptie va n Parricia Gomes die versc heen onder de titel Oller
·uatuurgenootell· cu 'o1llvillige honden' (200;) en die de in dit ve rb:lnd duideli jke onderrirel droeg: Beeldvorming als Îustrument l'oor uitbuiting en ollder4
drukking in SUriml1!le ,8.12-1862. Dat zij een helan~riÎk deel van hun teksten
uit de 19de ecuw \ualden, is weinig verwonderlijk in aanmerking ge nomen
de enor rn e aanwas V:ln teksten over Suriname na 1800.
Als het om de im ago logie va n Suriname gaar, voorzover her helletristische
werken betreft, moet er daarenregen nog heet veel werk verzet worden. De
meest uitp uttende studi e va nuir de nee rlnnd isriek is nog altijd Ben Paasma ns
proefsduift Reillhart: Nederlandse literatuu r en slauenzi; teil (iide uall de
Verlichting (1984), waarin hij de roman Reil1harl v:ln Elisabeth Mari;l POS I
p!a:ltsr in een brede beschrijving van liter(1ire teksten lIit de achttiende en Ix'gin
19de eeuw. Van de Nederla ndse literatuur van de 19c1e en 20ste eeuw ove r
Surin.:tme heb ik zelf enk ele overzichren gegeven, overigens zo nder daarin
ui tputtend re zijn.1 In rowal een tiental 19de-ecmvse liter:1ire teksten zijn nauwkeuriger ond er de loe p genomen in drie arrikeJcn. 2 \Xlel isw:1ar zijn er dan nog
vers preid enkele artikele n versc henen ove r afzonderlijke auteurs, ll1~ar da~rin
zijn eerder elementen voor een imagologische be nade ring terug te vinden, dan
Van Kempen 1990. 1998, 2002a In de proefschnfted\\le van Een geschiedenis van de Surinaamse IIte·
ratum komen bUitenlandse teksten over Suriname - Europese maar ook bijvoorbeeld Beether Stowe·s
Uncle Tom's Cabln - ullvoerlg aan de orde, zie Van Kempen 2002c, 111· 44- 60, 149- 165, 286- 292 en IV
135-142. In sterk verkorte versie komen die hoofdstukken terug lil de handelseditie van hellelfde werk
Van Kempen Z003. I 240-Z50. 31l1l-302. 315--322 en 41Z- 415 en 11 574- 578
Van Kempen 1999 bekeek dne teksten op de wijze waarop de slavernij op Romantisclle wijze lil beeld
werd gebraCht Marie en Pau line of Nederigheid en hoogmoed 11856) van PJAndriessen.. De kanten
zakdoek (1867) van E. Gerdes en De commandaP.tvan de negefjagers 11890) van J Hendrik van Balen
Van Kempen2002b bekeek vier teksten en leverde hel matenaal voor het vervolg van dil artikel
Ammerlaan 2005 analyseerde de beeldvorming over zwarlen en slavernij in kmderboeken tussen 1807
en 1863
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dar er expliciet voor zo'n benadering we rd gekozen. De historiografische srand
Va n za ken (ook ren aanz ien va n de lireraruu rsrudie va n andere voormalige
Nederl and se koloniën) schetste Be rr Paasman in zij n inaugurele rede en În een
later opstel (paasman 2002 en 2004). De grore bulk van het imagologische
we rk moet dus nog a ltijd gedaa n worden, evengoed a ls het gaa t om J1et beeld
van Surin <lme in Nederla nd se tekste n, a ls 0111 lite raire teksten in andere ta len.
Zaak Îs dan a ll ereerst 0111 zic hr re krijgen op wat voor mareri aal er feitelijk
bestaat. Daarvan besrond rot voor kort geen goed overzic ht.

DE SIGNALERINGSLIJST
O p de website va n de Stichring IBS www.surinnmistiek.nl is nu een link te
vinden naa r de 'Chronologi sche signa ler ingslijst va n koloniaal en ni et-S uri naams literair werk ove r Surin ame'. De lij st staa t ten diensre va n lezers en
boekve rza melaars, maar roch allereerst vnn historici en literaruurwerenschappe rs. Ze bevat alle getraceerde bellettristische werk en over Suriname in boekvorm va n niet-Surin aamse auteurs (inclusief enkele 'tusse n figuren " d ie om
strijd worden gezien a ls behorend tot de Surin aamse letteren of <lI s passame n/i mmigranten). ' Bell ettristisch' moet dan \Vord en o pgevat in de ruime,
o ude betekenis, en houdt dus ook landbeschrijvingen en journa listieke werken
in. Oude reisbeschrijvingen kunnen natuu rlijk ook betrekking hebben op de
ge hele 'Wilde Kust' en dus op mee r dan het huidige grondgebied van Suriname. Er is zowe l een lijst van literatuur voor vo lwasse nen, als een lijst van
ki nd er- en jeugdliteratuur te vinden. Bi; elke titel is aangegeve n om wa t voor
genre het gaat (roman, verhalen bundel, theater, reisve rslag enz.).
In de lijst zijn uitsluitend eerste drukk en vermcld. Verta lin ge n zijn alleen
opgcnomen, wanneer het o m de vertaling naar het Nederlands gaa t. Secundaire literatuur, kranten en tijd schriftbijdrage n zi jn niet opgenomen. De titelbeschrijvingen zij n als signa lement bedoeld en derhalve zijn de titels ni et
uitp uttend bibliografisch besc hreven. Wie een uitp uttende bibli ografi sc he
besc hrijvin g w il inclusief omva ng, illustratoren en and ere bij zon derh eden
va n een boek, kan van een titel uit de sig na lerings lijst een uitgebreidere titel beschrij ving opzoeken in de bestaa nde bibli m heekcaralogi en Suriname-bibliografieën - va ndaag de da g bijna allemaa l oo k online raadp leegbaar.
Mer hun bekende Suriname: spiegel der vaderlalldse koop fiedw (1958) publicee rden Ursy Lichrvel d en Jan Voorhoeve een ee rste lees boek me t een uitgave
van een beperkt aantal Nederlandse teksten uit de koloniale tijd (naast Surinaamse teksten). Rosema rijn Hoefte en Ge n Oostindie brachten in 1996 ee n
keuze va n 33 fragmenten uit het werk van au teurs die over zowel Suriname
a ls de Nede rl andse Antillen schre ven, daaronder overige ns ee n tiental van
werken uit de la nd en-zelf. In NoordoostfJassauten: 4 00 jaar Nederlandse
verhaa/kllnst over Surinal'ne, de Nederlandse Antillen en Amba verza meld en
Mi chi el va n Kempen en Wim Rutgers fragmenrcll of hel e teksten va n 1 08
auteurs. Vie r van die aureurs zullen hierond er J1ilder worden bekeken op het
beeld dar zij geven van de slavernij in Surin ame.
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DE 19DE EEUW
In de 19de eeuw werd de sla vernij een dankbare voedingsbodem geworden
voo r literaire ve rbeeldi ng door Nederland sta lige auteurs. De slavenjacht in
Afrika, de rocht over de oceaan, de wreedheid va n de planters en de Ilobel heid van de slave n) her geploe ter door de zwampen van militairen die de
woeste Marrons achterna zaten: het is a ll emaal dankbaar aangegrepen voor

avonrurellvcr halcll. De 19de eeuw heeft dan ook meer dan dubbel zoveel lircraire teksten over Suriname voortgeb racht als de 18de . Het aa ntal lirera ire

teksten in boekvorm ove r de koloni e Suriname van Nederlandse sc hrijvers
bedroeg in de 18dc eeuw 2.1; vier daarvan waren reisve rslage n of bndbeschrijvingen, in ' 7 gevallen ging her om fi ctionele reks[cn (romans, maar vooral
ton eel en poëzie). In de ee rste helft van de I 9de eeuw versc hencn er eveneens
21 teksten: veenien kunnen gerekend worden tot de rcis- of landbesc hrijvingen, zeve n rot de literaire fictie. In de tweede helft V.H\ de 19de ecuw echter
versche nen cr !TIaar liefst 34 litera ire teksten in boekvorm, waarvan 9 reisbesch rijvingen, de andere voorna meli jk proza teksten. Deze cijfers zijn zeker
voor wat betreft de 19de eeuw aan de voorzichtige kant: mogelijk duiken er
nog meer teksren op die tor nu toe nier geïdentificeerd zijn als koloniale reksten
over SurinalTlc.
Een groot aantal V,In deze teksten geeft een gruwelijk beeld \'an de periode
V.<111 de slavernij en is ee n uiting va n morele verontwaardiging over wat de
slavernij :lanrichne. \Y./e kunnen vooronderstellen dat de slaventijd als ver haa lsto f populairder werd, omdat er gaandeweg steeds nadrukkelijker afstand
va n het slavernijsysteem werd genomen. Dit kan missch ien met nog enkele
cijfers worden ond erbouwd. Als we reis- en l<llldbesc hrijvingen buiten
beschouwing laten, dan zien we dat van 1800 tot r8 50 zeve n Nede rl andse
auteurs ec n tekst in boekvorm aan Suriname wijdden. Van L8S0 to t l86}
(het jaar va n de aFschaffing va n de slavernij) bedroeg dit aantal clf, van 1863
rot 1900 komen we op veertien.
De Rom antiek heeft in Nede rland later dan elders in Europa vrucht gedragen
en een grote oogSt is het nooit geworden.] Dat de koloniale lite ratuur in de
loop va n de 19de ecuw zo exponentieel groeide, heeft met de Romantiek zoals
we die als culruurbeweging van het ei nde va n de 1Sde en het begin V:l n de
19de eeuw kennen, weinig va n doen. We zouden nog de Romantische belangstelling voor ver re en exotische werelden4 in dele romans kunnen ontwaren,
maar het 'exotischc' onderwerp van de Surinaamse slavernij was in krant en
Tweede Kilmer dagelijkse kost geworde n. De geest van de Romanti ek ademt
deze li teratuur in ieder geval niet of nauwelijks: individu[direit van gevoelsleve n, belangstelling voor mysticisme en religiositeit) hypergevoeligheid, dar
alles biedt dit segment van de literatuur nier. Wat het wél bied t zijn de kenmerken V:lll de romantische verbeelding in brede zi n, de romantiek l11et de kl eine
3 Daarover vooral Van den Berg 1973 en 1990.
4 Van den Berg 19B6. 53 Ik hanteer 'Romantiek' dus eerst en vooral als penodNoncept

Mlctll al van Ka mpel1 litenlUur van nilt -Suriname"

o~er

Su rin ame

letter die een voorkeur heefr voor avontuu rli jke verh alen,
liefdesscènes en het aanspreke n va n het ge moed va n de lezer,
en die met de fantasÎe aa nvu lt wat de rede niet heeft kunnen
ontdekken. Kortom : de romanriek die ook in de 20ste ee uw
in GOlle wit" lbe wind, de soa pseries en science fiction ~r idder
ver halen een dankbaar publiek is blijven vinde n.
Hoe deze romanti sc he verbeelding eruit zag in de J9de eeuwse litera ruur, wat de ac hterligge nde ideologie daarbij
wa s, of daarin ook een ontwi kk elin g te bespeure n viel en
welke factoren de opbloei van deze IÎteratuur verklaren ,
zull en we bespreken aa n de hand va n vier korte teksten uit
de koloniale literatuu r over Surin ame. Twee teksten uit Je
periode 185 0-1863: het verh aa l ' De jonge hoschneger' van
Elise uit :r8so en de kl ei ne roman De p/all/er Brunei en zijl/e
Illustratie uit de tweede
slaveN Asa eN Nello va n C. H. Schersberg uit 1858 . Vervoldruk va n het verhaal 'De
gens twee tek sten uit de periode , 863-19°0, re weten: de
jonge boschneger' uit 1857
1l00'elle Onder de bosch"egers Va n AneS. Reule uit 1890 en
van Elise.
de korte ro man De gescbiedenis vall een ka"kalllrieboom
van J. de Liefde uit 189 1.5 De teksten representeren duideliik ve rsc hillende tijd va kk en en ideologieë n; in hoeve rre zij mee r of mind er

dan andere teksten het beeld van de slavernij hebben bepaa ld bij de Nederlandstalige lezers, is bij gebrek aa n receptie-onderzoek niet te zeggen. lk zal
ni et elk e tek st to t in alle detail s bespreken, maar telkens enkele eleme nten
nllar voren hal en die karakteri stiek zijn voo r het genre van de slavernij vertel lin g van na 1850.

DE CHRISTUS-GELIJKE MAZIZA
'De jonge hosc hneger' is het openingsve rh aal van de bundel jeugdverhal en
Uit verre landen en valt nabi; (1850) va n Elise, schrijvers naam van Elise van
ealca r, ge b. Schiotling (18n- ' 904). Van de vijf verha len in het boek is dit
her enige dat zich in de \Vesr afspeelr. 6 Het gaa t om een bekeringsgeschiedenis
pur sa ng. Het ve rha al begint in september 1837 wa nneer een zend eling een

bezoe k brengt aa n de Aukaner Bosnegers (de Ndyuka). Vijftig jaar eerd er
waren de eerS te Her rnhutter zendelinge n o nder de Aukaners de christelijke
boodsc hap beginnen te ve rspre iden, maar de zendingspos t Nieuw-Ba mbey
wa s in fSI } ve rlaten vanwege de 'ongezondheid va n het oord', het gebrek
aan bekeringsresulraten en de problematisc he relatie ru sse n zendelingen en
Bos negers,1 rn L837 wordt een nieuwe zendeling hartelijk ontvangen door
5 Ik dank Henk O. Dijs voor het beschikbaal stellen van deze teksten uit zijn privé co llectie
6 Van de tweede druk uit 1857 die ik raadpleegde, verschenen twee afzonderlijke edities met, op de titel·
pagina na, identiek zetsel. zij het met verschillend bandomslag De ene editie versc heen te Amsterdam
bij GW Tlelkemijer, de andere te Schoonhoven bij S. & W.N van Nooten Over Elise Schlotling: Schenkeveld van der Dussen 1997.
1 Deze geschiedenis is na te rezen bij Lenders 1996 145-146
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enkele Bosnege rs die het christendom trouw zi jn gebleven; met nam(' dc hoog
bejaarde Joa nn es en diens jonge pupil Maziza zijn grerig 'de kenn is V~1I1 den
een igen Za ligmake r der blanken en der negers' fl' ve rn emen en verder te
vers prr idcil. Andere Ndy uk:1 'lijn de christene n ec hter bij zo nd er vijandig
gezind. Ma 7iz;l's vade r en dc priester S~lmpi besrr ijden hen re vu ur cn te
zwaard, en M az i z~l vlucht naar dc plantag.cstreek. Zijn zusje Minb wordt in
een hur gevangeJl gezer; zij wo rdt door een ch ristin bevrijd, niet nad:n deze
in tranen is uitgebarsten op her horen van de sridnende woordrn van de
ze ndelin g.
lvl:1zi za weer intusse n her hart te beroere n van de verwe nd l' pl;tl1fersdochtcr
Charlortc, die h;tar vader ervan kan overtuigen dat hij ook christelijke ze nd clingen op zi jn plantJge moet tochten. Maziz<1 werkt reil tijdje op de plantage
en keert met her verdiende loon naar zij n vader Awai terugj het geldbedrag
breekt diens V{'f1.et tegen de christenen en ren slotte wordt ook hij gedoopt.
'De jonge bosc h neger' bevat een groor 3anml srereoriepe kenJ1lerken van het
litera ire sla ve rnijdisco urs, 31 blijkt uit verschillende derilils dar de auteur zich
ni er slecht gedoclll1l(' ntee rd had. In aanmerking ge nomen cbr in de koloniale
litera ruur de Bosnegergodsdi ellsr slec hts Ja n de h:md va n ee n aa ntal - vaak
karÎkaruraa l ve rgrore - uiterlijkhede n wo rdr gesc hetst als her danse n, de offerandes cn heiligdommen en de afschrikwekkende ve rsc hijning van de priesre rfiguur, geeft 'De iongt: bosch neger' een redelijk naruurgctruuw hl"dd V~lIl
de SurinaJl11se situ atie. Zelfs de beschrijving vall de poort V~ln takken die
kWilclc geesten uit ee n dorp moe t weren, de a~a mpm{.l, is correcr. (Dat dc
priester pia;omall, wordt ge noemd - een klaarblijkelijke ve rw~lr ring met de
Indiaanse prieste r, de pyiaimal1 - nemen wc dan maar op de koop toe. En dat
Ma ziza ge boren is in Rodidatti kunnen we met ec n ger ust hart op het co nto
va n de vrijheid V;lIl nctionnliteit sc huiven: Redidori bestaat wèl.)
In veel kol oni aJ I proza spelen kinderen ee n nadr ukk elijke rol, ell nict alleen
in boeken die primair voor de jeugd zijn geschreven. De rol die het kind in
her sb verni jverhaal krijgt toebedeeld is een specifiekè: kind eren spelell de rol
va n middelaar, ze zij n de bruggenbouwers tussen zwa rr en wit, arm ell rijk,
heidens en christelijk, ze openen de volwasse nen de oge n voo r heidt: ndolTl en
onchristelijke misroestanden. Dit geldr eve ngoed voor beke ringsgesc hiedenissen als voo r andere ve rhal en. Hier is de hoofdrol ve rgund aan het jongerj<.'
MazizJ c!:lr 'zelfs zijn leven ve il had ter liefde va n de Godsdiensr' (2.8). Her is
geen toeval (br hier een parallel getrokken wordt met hel leven va n Christus.
Maziza is t'en Chr istus-gelijke, ee n middelaar rllsse n christenen en niet-c hristenen, en tof sti chting van de jonge lezertjes verv ult hij zijn ruimer glans. Zijn
functie is vergd ijkhJar met die va nlittle Eva in Uilde TO/lls Cahiu; her succesboek va n Har ri ët Bee<: hcr Srowc verscheen ove rigens pas rw ee janr Inter, in
1 ~52. .

In Elisc's verhaa l verv ult her negerjongetje zi jn rol zelfs dubhel: via de planrcTSdochrer zorgt hij dat het christend om toegang krijgt tor de planragc, L'n uireindelijk hrengt hij ook zij n vade r tot her enige ware geloof (een proces dat hegint

met zijn opgespaarde loon, de conremporaine vnriam va n de spiegeltjes en
kraa ltjes).

MEEGAANDE SLAVEN
De IJ/anter Brt/nel en zijne slaven Asa en Neno we rd in 1858 uitgebracht door
e H. Schetsberg te Goes. We weten dat de uitgever ook de auteur was en deze
was va n zo' n st re nge chr is telijke denom inati e dat hi j niet aan de ijdelheid
toegaf om zijn naam ook als auteur op de ritel pagina te zetten. De gristelijke
teneur spree kt al duidelijk uit de ondertitel: of Hoe de Hemelsche Vader hel
kwade gedoogt om daaruit het goede te doen geboren worden.
De Inleiding sc hetst een gezelschap dat bijeen is gekomen om de zaak van de
slavernij te bespreken. Een grij ze planter doet het verhaa l terwijl een eenarmige nege r in een duistere hoek zwij ge nd toeluistert. Kader eJ) verreIIer va n
het ve rha al zij n da armee gegeve n: in het 'Besluit' vi nd en we de grij ze, vertellend e plamer en de zwijgende zwa rte tertIg. In de ac ht hoofdstuk ken die door
het kader wo rd en omva t, treedt de verte ller nergens op als ikfiguur; achteraf
blijkt dat hij een van de handelend e figuren is geweest. Het eerste hoofdstuk,
' De re is', besc hri jft co nventiegerroll w de misère aa n boo rd va n een slavensc hip onderweg va n Benin in Afrika naar de Nieuwe We reld . Maar, diefwederdief, de kl eine brik wo rdt geën terd door een schoener Iller zeeschu imers
di e de 'e bbenh omen lading' overnemen. In het tweede hoofdstuk zien we hoe
de trotse neger Asa op ee n sla ve nmarkt gescheiden wo rdt va n zijn dochter en
ve rk ocht aa n de pl anter BruneI. Z ijn zoo n Ne no bl ijft we l bij hem. Deze
ontpopt zich als de christelijke lee rmees ter va n zijn vader; al is hij nog een
kind, hij spree kt met het woordge bruik en de zin slengte va n ee n vollee rd
domin ee. Asa redt het leven van zijn meester o p wie ee n aanslag wordt
ge pleegd, maa r raakt daarbij zelf zwaa r gewond; in plaa ts van da nkbaa rh eid
ontvil ngt hij ee n geseling, omdat hij we ige rt de naa m va n de moordenaa r te
noe men. Erger nog, de planter Brun ei geb rui kt de groep nege rs voo r zijn
plezier als schietschij f met als res ultaat da t NCllO'S ar m moet wo rden afgezet;
zijn vader ove rlijdt aa n de gevolgen va n de eerdere ll1oordaa nslag. Het laatste
hoofdstuk ve rhaa lt hoe de planter Brunei , geheel tot verva l en armoede gekomen, wordt geholpen en ve rpleegd doo r ee n eenarmi ge zwarte. De planter
bekee n zich tot Christus Jezus.
Moc ht di t ve rhaa l nog niet hebben duidelijk ge maak t dat we hier met een . /
abolitionistisch geschrift te maken hebben, dan doet het 'Besluit' dir alsnog:
'Geene slavernij mee r! ' Deze boodsc hap wordt gebracht in een dubbele bekeringsgeschiedenis: die van de planter Brunei en die va n Asa. De laa tste verkeert
veruit in de zwakste positie, want het christendom legt vOO r hem ee n valstrik
klaa r:
De predik ant [".\ duchtte zijne chr istelijke ondervinding eenigen strik voor
den ongelu kk igen Afrikaa n. Hij vreesde, dat de lange reeks va n ongel ukk en,
we lke hij had ondervonden, misschien voor hem de grond van een va lsche
zeke rhe id geworden wa re. Helaas! maa r al te vaak ziet men hen, wier leven
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met lijden was vervuld, dar lijden stellen in de

pbars des Verlossers! (66)
De m:Khr va n het Evangelie (via de fefOri sche
begaafdheid van zi jn zoon) hehoedt Asa voo r
grorc r on hei l. De wf33kz ucht van de neger die
zoveel leed is aangedaan, fungeert a3nvJ.nkeiijk ats
spa nnin gsverhogend etemenr, maar de verwachting wordt nergens door ee n hnere handeling inge-

losr.
De k3rakrcrrckcning van de negerslaven wil ook
dJ.:lro lll m:l;lr geen reliëf krijgen. Ze heb ben wel
ee ns wraakzuchrige of sombere geda chten, maar
blijven machreloze, meegaande slaven, waaruit het

chrisrelijk geloof elk greintje opsrandigheid wegfilrreert, de 'Samba' zoals M:1Urice Elkins (J 971 :82)
die heefr gesc hersr: kinderlijk, afhankelijk en
zonder b. ra krer. Uiteindelijk wordt dir het duidelijkst in de figuur van Neno: hij is weggeroofd uit De Samba-neger: frontispice uit de
Afrib, gescheiden van zijn zusje, verminkr aan zijn tweede druk (1860) van Een kijkje in de
arm en zijn vader kwijnt onder afgrijselijke pijnen hut van Oom Tom, een adaptatie door
wCb. Ma ~H ab Lijn wn:uc slavennJet:ster op sterven
Tante Made' van hel verhaal van H.
tigt, luidt het: 'her dek opligrende, nam hij de eene Bee cher Stowe.
hand des grij saa rd s en bragt die aan zijne lippen
met eerbied en warmte, daarroe gedreven door dar gevoel, dat den negerslaaf,
die eens zijne meesters heefr lief gehad, nimmer verlaar.' (98)
De zwarre mens is dus eige nlijk Illet anders dan een leeg karakteromhulsel
dat wordt volgegoten met de ideologie van de slavenmeester en beschikt zelf
niet over de wilsv rij heid om daarin ve randering te brengen; de evaJ1~elische
ideologie voorkolllt dir. Als in andere boeken negers wel in opstand komen
- bij\Ioo rbecld in Mar;e efl Paulil1e (1856) van P.l. Andri csse n -, dan zijn dat
al ti jd barbaarse, heidense slaven, monsrers gel ijk. De christelijke slaaf is
onha:ltzuchrig en zij n liefde voor "lijn meester kent geen grenzen.
Ncno blijft zic hzelf voorhouden dat hij kwaad heeft gedaa n, maar da r va ir
ni er uit her verhaa lde af re leiden. 'Neno is ook zeer slechr geWt'est, maar het
bloed van Jezus reinigt van a lle z.onden,' zegt hij over zichzelf ( 108) mcr die
k~H:lkteristieke infantilisering uit de koloniale literatuur die nict-bbnken :l ltijd
over zic hzelf in de derde persoon laat spreken. Een pass us als de geciteerde
is dan ook alleen maar re begrijpen vanuit een ideologie van predestinatie of
erfzonde, of v:Inu it de verwante christelijke opvarring dat iemand die nog niet
hekeerd was, slecht is geweest.
Nu zo u men kunnen tegenwerpen dat er ve rreld word t vanui r her perspecrief
van de plantt'f en dar het geschetste beeld van ee n sla:lf die zi jn meester door
dik en dun liefheeft vanuit die optiek logisch is. Maar juisr het feit dat dc ochr

hoofdsrukken nier door een ik-veneller worden verreld, geefr her verh""1 de
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sch ij n va n (c hristel ij ke) o bjecti viteit. In Inl eid in g noc h Bes luit wo rd t enige
kritisc he ka nttekening bi j het rel aas van de planter gemaakt. Scherper gezegd:
de pa rad ox is da t deze ro man uit [ 858 wel ee n ple idooi tege n het systeem
va n de sla verni j gee ft, maar in wezen va n geen a nder we rel dbeeld of andere
id eo logie uitgaa t da n d ie va n de slavenh o uders ze lf.

DE KONINGSZOON POHAMA
Am. S. Reu le Nz. Pu blicee rde Onder de Boschnegers a ls tweede vertell ing in
éé n ba nd sa men met het in N oord-A meri ka spele nde In het Goudland o nder
de verza meltitel Avonturen În Oost en West. Gez ien het fe it d at Reul e zich
affichee rt als ' redacteur der " Kinder Courant '" lijkt de veronderstelling gewet-

ti gd dat het boek op een jeugdi g pu bliek mi kte. De pl ot in enk ele zinnen:
nadat de jonge Willem va n Bosse sc hipbreuk heeft ge leden, wordt hi j opgepikt doo r ee n slave nsc hi p waa r hij als sch r ij ve r een baa ntj e kri jgt. Na de
slavenj acht bij de kon ing va n Daho mey wordt de overtocht begonnen. Will em
sluit vriend schap met d e in slave n boe ien geslagen koningszoo n Pohama. In
Suriname ontvlucht Willem zijn kapitein, hi j komt ee rst op een plantage, maa r
wo rdt la ter geva nge ngeno men door Bosnege rs. Uit hu n hand en wo rdt hij
gered door Po hama die na een geseling het bos in is gev lucht. Sa men weren
ze re verhinde ren da t de Bos nege rs de goede pla nrer Verm o ut ver moo rden.
Po ha ma word t Ilos negeroppe rh oofd, Wil/em een welvare nd opzic hte r.
De juxtaposi ti e va n kara kters in d it ve rh aa l vo lgt een veelvoo rkomend stramien: de goede jonge bl anke (\Vi!lem) hee ft zijn even knie in de zwa rte koningszoo n Po hama . De slec hte blank e slavenh andelaa r heeft eve nmin vee! beschaving als de strijdlustige Bos nege rs en dan mer name de bekend e medi cijnman
(hi er de 'fe ti sjpriesrer' ge naa md ). In dit schema kunn en ook twee bekend e
pl anragefig uren gera ngschikt wo rden: de goede pl anter Vermo ut en zijn o ud e,
trO uwe neger Sa mbo (nornen est o men), AI va naf de I 8de ee uw behoren deze
twee fi guren rot de standaardbezettin g va n de slavern ijroma n.
De fig uur van Pohama is de zovee lste va ri ant op de nobele prins di e Aphra
Beh n in haar ro man Oroonoko, or The Royal Slave ( 1688) mer haar titel fi guur nee rzette. Het lijkt we l a lsof de ko loni ale auteurs va n de T 8de en J9de
ec uw de ko nin klijke a fk o mst va n de neger nod ig achnen o m de fierh eid en
o nve rze ttel ijkheid van deze verh aa lfig uur psyc ho log isch te motivere n. De
ge li efde van O roono ko, de Afrik aa nse gene raa lsdoc hter Im o ind a di e hij met
eige n hand ombrengt o m haa r erger te besparen, krijgt in Po hama's geliefd e,
de hu iss lavin Caro, een wat fl erse re reïnca rn atie. Van de gru welijkheden die
Oroo no ko begaa t, is in de variant va n Anro ni e Relil e nie ts overge bleve n.
Aa nva nkelijk zint de fiere, gekrenkte Po hama o p wraa k, Illaa r hij wordt tegengeho ude n door zijn eigen trots om weerlozen in hun sbop te ove rvallen, onder
in vloed va n Ca ra di e niet zo u will en d:lt hij leed zo u bero kkenen aa n 'haa r
mees reres of iemand, d ien zij liefhad' (een interessante nevensc hi kking!), en
later natuurli jk onder de ma tige nde inv loed va n zijn blanke vriend Willem.
Er is met andere woord en sp rake Véln ee n kolo nise ring van de krac ht ige,
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opstandige geest van de nege r die de westerse idealen overneemt en inschikkelijk de hand uitsteekr naar degenen die hem geknecht hebben. De Afrikaanse
koningszoon wordt een burgermannetje dar ervan droomt hoe hij en 'z ijn
ma kke rs reed s wo nen in nene, welvarende dorpen en door land houw of jacht,
of door hand el met de planters in hun behoeften voo rzien'(45).8
In een aanra l opzic hten is Onder de Boschnegers veel minder her res ultaa t
va n gedegen documenr;ttie dan va n de fa nras ie waarmee zoveel 19de-eeuwse
slavern ij ver halen zijn gesc hreven. De auteur ga:J.t nogal slord ig 0 111 met de
hi sror isc he situerin g: hij spreekt over 'de versc hrikkel ijke bosc h nege rs, toen
de pl<l<lg va n de kolonie Surina me' (35). Willem vlllcht hl11gs de Surin amerivier zu idw <l:\ns, dus in h et gebied van de Sct3maka. Dat wij st erop dat het
ve rh aa l zic h moet afspe len in de tijd vóó r de pacificatieverdragcil ges loten
met de Ndy uk a , de Saama ka en de Matawai ( 176o- 1767). Maar tegen het
einde van het vedwal wordt een tijd ssp ro ng gemaakt n;t;1r 186lo, en dan is
Willem nog altijd een 'jonge man ' (54). Geografisc h is het verhaa l al even
weinig nauwkeurig: Willem zou door het dichte gebladerte van de bosse n
zuidwaarts trekke n. maa r de boorden van de Surinamerivier waren al ee uwenlang in cultuur gebrachr. 9 En natuurlijk bre ngr de ro n13nrische fanta.sie avoll tu url ijke accenten aan om de even w rede als s;1aie werkeli jkheid van de
pb nra gekolonie tOf het ni veau van een avonturenverh:1al te till en: brllllende
dieren, een hoofdman met eell breed slagzwaard, maanhcldere nachten, maar
voora t woeste negers.
Het beeld van de nege r bij Reut e is opgebouwd uit zowat alle clichés en
vooroo rd elen die maar over zwa rten te bedenken zijn. ln Afrika vinden we
dc koning v:m Dahomey, een 'woest despoot' ( [ 4), leid er Vil n een volk dat op
een 'zeer la ge trap van besc having' sta;1t (1 lo): 'Eerst sc hoot hij in zijn dron kenschap ee n zij ner krijgslieden dood met ec n der pas o nt vangen gewt' ren ,
en door het gezichr van bloed ten hoogste opgewo nd en, gaf hij eenige krijgers zijn bevelen, waarop deze wegsprongen, doch eenige oogenblikken later
rerug kwamen, ieder een s lachtoffer medeslepende. Bij het afgodsbeeld
gekomen, zwa.a iden de woestelingen hun zwnard, en in het volge nd ooge nblik zwierden zij rrium fee rcnd de va n het lichaam gesche iden hoofden rond.
( '4- 1 5)
De Surinaamse Bosnegers staan nog het dichtste bij dit o nstu imige vo lkje; zij
zijn diln ook 'wreede maar vrije nege rs' (37), 'ba ndelooze mensc hcn' (50) die
een godsd ienst aanh:mgcn (wee rgegeven a ls een vers impeld SOOrt animisme ),
en die niets liever doen dan ac hter hun sc huimbekkende fet isjpriester
aanhollen. Hun ta alge bruik bevestigt hun primitieve sta at: ' Men hem zeker
op ha ng!' verzekerden de jongens elk ander. 'Neen !' ri ep een veelbe lovend
8 POhama was zoals bekend ook de naam van een organisatie die 11'1 hel Sur'mame van de jaren' 40 van
de 20ste eeuw avonden organiseerde ter versterking van het creoolse cultuurbewustzilll POhama stond
voor Potle hanoe makandra. Sla de handen Ineen: had de organisatie het 101 van de figuur POhama In
Reule's boek gekend. leu lij zich dan ook zo genoemd hebben?
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meisie, 'hem levend wi!.' (40) Ook op alle momenten dat van
de negerslaven iets positiefs wordt gezegd, is er sprake van een
impliciet dédain , omdat her positieve neerkomt op een geruis·
loos kopiëren van de blanke modellen. Her summulll in dit
opzicht is natuurlijk het middensrandsvizioen va n Pohama en
zijn propere dorpjes.

OPSTANDIGE SLAVEN
Een aanzienlijk geringer Kllifie-in-Kongo-gehalre heeft De
Kuifje in de tropen.
levende afgod of De geschiedenis va1l een kallkantrieboom
Uit de eerste druk 11947)
(189') van J. de Liefde." Jan de Liefde (,8J4- J869) noemt zijn
van Hergé. Tintin au
tekst 'een verhaal', maar op grond van het aanra} V.:l!l 53 pagiCongo.
na 's zouden we tegenwoordig spreken van een novelle. Gezien
het handelingsverloop en de anderhalve ee uw omvattende
vertelde rijd, kan ook van 'kleine roman' gesproken worden. Her;s mogelijk
dar het eerste deel van de titel pas door de auteur is roegevoegd nadat hij zich
de christelijke bol had gekrabd: de omsbgprent die in het convoluut is afgedrukt, geeft alleen de ritel De geschiedenis van eell kankantrieboom. Die
olllsbgprent geeft een afbeelding te zien van een grote boom waaronder een
nege r met een houwer klaarblijkelijk een andere neger heeft neergemaaid,
terwijl een plantersfiguur en andere negers opgewonden naar de plek des
onheils komen. Het fronti spice laar daarenboven een scène zien waarin een
blanke, staande op een soort verhoging, met een bijl de boom te lijf gaar. Het
onheil dat de titel van her boek oproept, za l dus ongetwijfeld geschieden.
Daarmee is al aangegeven dat het boek blijft binnen de conventies van het
christelijk-ideologische gedachtegoed waaraan geen enkele 19de-eeuwse roman
over de \'\Iest lijkt te zijn ontsnapr. Maar het is hier wel een vrijzinnig-protest:lnts gedachtegoed, wam een nadere, méér christelijke verklaring voor de
heidense staat van de negers laven als de navolgende blijft in de regel in verhalend proza afwezig: 'Wel is de levende God dezelfde zoowel in Afrika als hier;
maar deze kenden zij niet. En hoe zouden zi j Hem ook kennen, daar zij niets
van Hem gehoord hadden? En hoe zouden zij van Hem hooren, daar er toen
nog geen zendeling tor Afrika was doorgedrongen, om door liefde gedrongen,
Hem, die liefde is, aan de Afrikanen re prediken.' ( r 3) Dir geïsoleerde citaar
lijkt te suggereren dar De geschiedenis I/ on een kankantrieboom een bekeringsgeschiedenis is. En dat is het óókj maar her is tegelijkertijd in vee! opzichten een verfrissend authentiek en goed gedocumenteerd verha::!l over de slaven·
tijd. Ik zal dat proberen te tonen aan de hand van een becommentarieerde
weergave van de plot van het verhaal.

10 Verschenen als afzonde rlijke boekuitgave bij Höveker & Zoon te Amsterdam He! werd in 1900 heruit·
gegeven door NV Boekhandel voorheen Höveker & Wormser In een convoluut. bevattende twee andere
teksten van de auteur. een verhaal uit de tijd van de hervormmg en een over de Franse revolutie. Het is /
deze editie die ik geraadpleegd heb
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Her boek beginr met een besc hrij ving van 'de levende afgod" de k:lnkanrri of
de reuzen katoenboom. Aan die beschrijving va lt meer dan ccn eeuw nil de
publicatie va n het verhaal niers af re doen, want iedereen die ooit het Amilzoneregenwo ud heeft bezocht weet dat deze bomen zich inderdaa d verheffen:
'ver boven de hoofden van alle zo nen des wo uds omhoog, alsof zij ge boren
zijn om over hen te heerschen.' (3)
Her eersre hoofdsru k verplaatst de lezer naa r het ei nde van het jaar 1699. O p
een Surinaamse plantage komen nieuwe slaven ujr Afrika :.1an en zij worden
onderricht door hun nieuwe meester. Opmerkelijk is d ~1{ de nieuw aangekomenen onderscheiden worden llJar hun afkomst - Sok ka, Mandingo, Dcmakuku , Loango - en (bt van elk der groepen iets gezegd wordt over hun uirerlijk en aard. In de 19de-ee uwse bellettrie over de W'est-Indisc he slave rnij is
dit zee r uitzo nderlijk : in andere boeken worden de slaven al/een als Afrikaanse
nege rs of zoutwa tern ege rs aa ngeduid. Her effect van De Liefde's serie uze
aandacht voor de slaven als individuen en nier als leden va n een amorfe collecri viteir is dat zijn ve rha al meer diepga ng krijgt. \YJe krijgen opeens een sc herper
zichr op de mensel ijkheid va n de slaven, die in and ere boeken zo vaa k als
brave Hendriken of onstuimige wilden door her ro mandecor sc hll iven, rerwijl
de blanke protagonisren wél meerdimensionaal worden afgesc hilderd.
De vo lge nd e passage over de slavenmeesrer die via ee n rolk de nege rs
roespreekr {ook ee n nooit gezien detail), bevesrigt dar De Liefde de psychologisc he nuance heeft gezoc ht: '\'Vat hij zeide was hu n t.:l:1llelijk onversc hillig.
Slechts ée ne zaak nier, en deze hadden zij wel gevar. Er was spraak V;ln den
arbeid . Zij waren slaven. \'(Iel beloofde de heer, dar hij altijd goed en vrie ndelijk jegens hen zou zijn, en dat hij het hun niet allee n niet aan voedsel ell k!eedin g zo u laren ol1fbreken, maar hun ook van rijd ror tijd ee n vrij en dag geve n
zo u, op welken zij van hunn en arbeid uirrusten, of zic h naar goedvind en
verm3ken konden; maa r de bijgevoegde waarschuwingl dat zij gestraft zo uden
worden, wanneer zij hunn en plicht nier deden en in hunn en arbe id nal ari g
wa ren, wa nt dar hij allee n voor de vlijtigen een goede, maar voor de rragen
een gestrenge hee r was, herinn erde hun maar al te zeer, dal zi j <1a n den wil
va n een ander onderworpen waren, zooda t zij zich wei ni g over zîjne beloften
konden verblijden. Ten vijl de mannen in een somber zw ijgen verdie pt en de
vrouwen mer nee rge bogen hoofd daar stonden, doch de kinderen, voor welke
de aans praa k wat al te langwijlig was, zich uit de handen van hunne moeders
trachtten los te maken, om het vele nieuwe, dat zich aan hunne blikken voo rdeed in oogenschouw re nemen ... [enz.['(7) De laa tste observarie over de
nieuwsgieri ge kinderen is niet al!een opmerkelijk realiteitsgetrouw, ma ar
ver hoogr oo k de dramarisc he kwaliteit van het vertelde.
Het tweede hoofdstuk geeft her relaas van de ove rtoc ht. Van de reis van de
\YJest-Afrikaanse kust naar her Caraïbisc h ge bied bestaan vele ve rsies, maa r
de onderh avige is - opnieuw - in vele opzichten uitzond erlijk . Na een introducerende al inea wordt het woord gegeve n aan 'eell jonge kra chti ge
Mnndingo-neger, die in zijn vaderland een kleine n handel gedreven had, doch
Mlct"uel van Kempen Lilera luul nn nlll·S ulin.mfJlI over Surin.me

in schu lden ge raakt en door een onbarmha rti gen Muzelman met zijn vrouw
en een klein kind als slaaf verkocht was gewo rd en' (9). Z ijn relaas is dus ee n
slave lIarrative, in Noord -A mer ik a een veelvoorko mend en beroemd ge nre
(als vl uchrverhaa l), maar in de Nederlandstalige Caraïbische Iiteraruur zo nier
een unicum, dan toch een uiterst zeld zame verte lvorm. Wat deze Mandingon eger ve rrelt, is op zich ook alweer bijzonder. Lezers die fictionele relazen
onder ogen zi jn gekome n van de middle passage, zu ll en zich ongetwijfeld
hebben afgev raagd waa rom de gevangenge nomen slaven niet massaal in
ops tand kwamen. De Afrikaanse verte ll er geeft hier het antwoord: dat
gebeurde ookj in hun wanhoop en vanuit het besef dar ze roch niets te
verli eze n hebbe n, sto rtren ze zich massaal op de scheepsbemanning, maar
deze blijkr berer voorbereid dan werd vero ndersteld en de opstand ei ndigr in

een bloedb,d.
De roman is a-chronolog isch opgebouwd door eell va nui t het vertelhede n
verhalende romanfiguur. ln de regel wordt her ve rleden van de verh:1a lperso-

nages kort door de verteller weergegeven. Een vertelling die ,Is afzonderlijk
verhaa l uit de co ntexr te lichten zou zijn, is een ze ldzaamheid in de slavernijILtera ruur.
De vo lge nde hoofdstukken zijn gewijd aan de levenswijze en riruelen van de
s\aven. De riruele wassing va n een ha an, ee n wintid ans en het raadplegen va n
ee n orakel worden tot in details beschreven. De auteur blijkt zich goed gedoc umenrcerd te hebben, in aanmerki ng genomen de geslore nh eid van de Afroc ultuur die in die da ge n nog veel groter was dan een eeuw larer, en het feit
dat de a uteur vanuit een kol o niaal-chri ste lijk perspectief sc hrijft. De offerand es :1an de heilige kankantriboom worden door de !ukuman (z iener), een
buidelrar en ee n ho nd smak elijk verorberd. Zo la at hij ni et na te besch rij ve n:
'Dat dus beiden, de Obiaman Ik enne r van de magie] en de Lukuman doorslepen bedriegers zijn, die van de lichtgeloov ighe id en het bijgeloof der ar me
heidenen partij trekken, za l wel geen nader betoog behoeven.' (25)
Met hoofdstuk V verp laatst het verhaa l zic h naar de tijd rond 17 )0. De oude
obia//lon Dezember sterft door de hand va n zijn opvolger, de Mandingo-neger
Codjo, Voor hij sre rfr voorspelt de oude man dar Codjo ee n verschr ikkelijke
dood zal sterven. De voorspelling komt uit: de huisnegers worden door Codjo
opgehitst om een opzichter van de pla ntage re ver moorden, Illaar een van hen
verraadt de gang van zaken aan de rec hter. Codjo wordt gcradb r:1akt.
H oofdstuk VlU speelt wee r vijft ig jaar later, rond 1 800. De prediking is in
Suriname al 'ee n reuk de sla vens ten leven' geword en - zoals dat in de ta al
vall de Sraten verta ling heet -, maar vooralsnog aan de planrage van de
kankanrri voorbijgegaan. De eigenaar wi l op de pl aa ts va n de boom een
ni euwe voorra:1dschullf bouwen en vraagt 'lijn slaven roestemOling hem 0111
te hakken. De slaven sremmen toe en krijgen drie dagen vrij om op grootse
riruele wi jze afscheid van de boom re nemen. Maar amper is de eerste bij lslag gez.waa id, of een van de houtha kkers wordr door een uitzin ni ge negerpriester gedood. De hoom blijft st3a n.
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Deze hele passage gaar in regen de ten eur va n hijna ~·.Jl e 19de·c('uwse romans
over de sla vern ij . Dat een eige naar zijn slaven om toestemming zou vragen ,
pa sr ni er in her beeld van de totale onderwerping van de negerslaven, zoa ls
di e zo graa g en dan vooral l1afllurlijk in abolirionistische ro mans, geschetst
werd. D ~lt de slaven toestelllming ve rlenen de hoom om re hakken, pasr wen
niet in her beeld va n de 'primitieve negers' dÎe re vuur en te zwaa rd alles wat
l11et hUil 'bijgeloof' te maken heeft verdedi ge n. D':H de 'bovennatuurlijke
tekencn' (de bezetenheid van de prÎester) vervolgens een reden zouden kunnen
zijn voor de sla ve lleigenaar om van zijn voornemen af te zien, is ongerwijfctd
in ove reensrc mming met de histo ri sc he werkelijkheid dat rea listisc h denkende
eigenaars de gevoeligheclen van hUil kostbare slavcnl11n cht wilden ontzien
rerwill e van de pbnrageproducrie. Maar oo k dir pa sr weer niet in een gesc he·
ll1ariseerde pb nter·slaa f·ui tbeeldin g.
De !n arsre fase van de gesc hiedenis speelr zich af rond 18 50- 1860 wanneer
her christendom door de pragmarisch denk ende planrer is toegelaten: 'Hij
had gelegenheid ge had, op Christelijke plantJges iets van de krac hr des Evan·
gelies o p te merken; hij had gezien dar de negers daardoor ge heel andere
mensc hen wJ rcn gewo rden, daar hun hart vera nderd W:1S, en wede rspannigheid voor gehoorzaa mheid en een ru w wild leven voo r Christelijke mildheid
en zachtmoedigheid had plaats gemaa kt, en dir was hem bevallen.' Ct 5) Allen
worden gedoo pr, de opperpriester en de wintimamas (afgodendi enaressen)
het laatst. O nd er aa nvoering van een /erimall (ze nd eling) gaat definitief de
bijl in de bool11.
Da arm ee is een ei nd e ge komen aa n een geschiedenis die ruim honderdvijfti g
jaar omspande. Slccllts 53 pagi na's heefr de auteur nodig ge hJd om de hele
slavernij gesc hiede nis te vertellcn (alleen de afschaffing blijft buircn zicht ). Hij
slaJgt daarin door een zorgv uldige keuze van scènes rond ee n centrale plaats
va. n ha.ndeling: dl' omgeving van de kankantriboom, Maken we hier de o\'ergang mee na ar een mee r real istisc he varianr van het sla vc rni iver haal? De literatuurgeschiedenis roonr anders. In de rom an Mozes de Indiaan: eel1l1erIJaal
uit SuriName V;l ll Joh annes Keuning uit 1898 is het - opnieuw - een jongetje
dat als her;1ur va n den Hee re Bijbelse taal gebruikt in een bekeringsgeschiedenis waari n de booswichten va nzelf in ee n kuil met bosvarkel1s vallen, mits
men maar luid ge noeg Psa lm 92 zingt.

CONCLUSIE
\'\fie het sc haa mtegevoel van een natie over haar koloniale gesc hiede nis wi l
peilen, leze de literaire teksten over Suriname va naf het midden van de 19de
ecuw. Het ligt ni et voor de hand dar de lireratuurgesc hiedsc hrijving zo'n
sc haamtegevoel tOr haar object van onderzoek neemt. Maar het ideologisc he
discours va n de koloniale literatuur is wel ee n se rieus onderwerp gewo rd en
in de (post)koloniale studie, Ten aanzien va n de ideologie V:.H\ de vier hi er
bespro ken teksten, kan her volge nd e worden vastgesteld. Niet de ROI11Jnri ·

sche belangsrelling voor het historische verhaal in een exorische omgeving

sc hijnt de opbloei van de Nede rl andstalige slavernijliteratuur in de tweede
helft van de 19de eeuw te hebben bespoedigd. Twee andere factoren hebben
daari n een rol gespeeld. Allereerst brilCht de more le ve rontwaardi ging over
het uitblij ve n van de afschaffing van de slavern ij steeds meer pennen in bewe· . /
ging. Of gêne over de toestanden in de ko lonie lange tijd heeft verhinderd dat
er een slavernijliteratuur van eni ge omvang omstond, is moe ilij k met zekerheid te zeggen. Bovendien werd met de slavenemancipatie in 1863 de slavernij
een vei lig, want een voorgoed afgesloten histori sc h onderwerp.
Harriët Brecher Stowe die met haar Unele Tom 's Cab;n (1852) de misstanden
in Amerika voor het were ld forum bracht, heeft internationaal een belangr ijke
ro l gespeeld in de publieke afkeer va n elk systeem van slave rnij, eve nals een
ander boek ve rschenen in T85l: Zapiski ochotnika Uagersverhalen) va n Jvan
Toergenjef, waarin de Ru ssische li jfeigensc hap we rd aangeklaagd. Hoezeer
het boek van Beecher Stowe ook de disc ussie over de Nederlandse koloniën
beïnvloedde, blijkt wel uit de wijze waarop een gewezen planter er in 1854
over klaagde: t Is moo i geschreven en ik heb het met belangstelling, en met
veel genoegen ook gelezen, en her talent der sc hrijfster heb ik bewond erd;
maa r als het waar is, wa t men u hier om strijd verkondigt, dar de slavern ij
nergens zoo zwaa r drukt als in Suriname, dan heeft Mevrouw Beecher Stowe
geweldig overdreven. In allen gevatle is hare voo rstelling eenzijdig; maar als
men u ook zoo vele gruwe len van Suriname vertelt, dan maakr men u iers
wijs."11 In de twaalf ja ren dat hij in Suriname doorbracht, heeft hij nooit een
Und e Tom gevo nden, voegde hij er nog aa n toe. Bovendien bedenke men, dat
de wet vele gr uwelen, die in 'de Negerhue worden ver haald, in Suri name
onmogelijk heeft gemaakt.
Uncle Tom 's Cabin heeft zond er eni ge twijfel de mal aangereikt voor veel
karakters in slavernijverhalen van de tweede helft van de 19de eeuw. De oud e
Sambo bij Reul e lijkt direct op Tom geïnspi ree rd en va n zijn hondstrouwe
soort lopen er veel rond in de beJlettrie. 12 Ook figuren als het jongetje Neno
in De planter BruneI en de jonge Willem in Onder de Boschllegers, archetypen van deugd en rechtschapenheid en boodschappers va n het heil, worden
in veel boeken aangetroffen. Maar ni et al het karakterisri eke van het sJavernijver haa l is afgeleid va n het boek van Beecher Stowe ui t 1852: Maziza - ook
zo' n archetype va n jeugdige rechtschapenh eid - we,d door Elise al in 1850
geschapen.
Bovendien zijn er ook belangrijke versc hillen in de romantische verbeelding
va n de slavernij in Noord-Amerika en de West. De Noord-Ame rik aa nse literatuur over the Deep South heeft ror nog zelfs in de tweede helft va n de l oste
H

11 Aldus de niet bij name genoemde planter tegenover zijn gastheer: Van Berkum 1854: 3; het navolgende
citaa t van p. 39. Het stuk is gedateerd: 1854.
12 Eerst in Goodbye 10 Uncle Tom (1956)van J.C. Furnas zou worden afgerekend met het negerbeeld van
Beecher·SlOwe: zij wist niets van het werkelijke slavenleven en achtte alleen negers met blank bloed
riJP voor civilisatie. aldus Furnas.
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ee uw een tekening gegeven van een idyllisch slavenbesraan waarin ieder zijn
plaats had in een na ruurlijke en door God ge benedqd e ord e. De negers waren
s:-lJllbo's die met ritmisc he gezangen de dag doorkwam en en zich 's avonds
ver moeid Illaar t("vreden op de knieën wierpen om de Heer te d.mken voor
hun ee nvoudig,e hest<lan bij een goede planrersfa milie. De lircrn ruur ove r de
\Xlcst gaf weliswaar ni er een rea listisc her beeld van de nege rs: die groeiden
over her alg("l11cen nauwel ijks uir boven lOY<.lle en simp li s ri s( h~deugdzal11e {lat
c!Jaracters w:larregcnover de bbnken in hun twijfels, angsten en wreedheden
veel genuanceerder getekend werden. De bellerrrie over de West was oo k ze ker
niet minder godvruch tig; ik ken geen 1 9de~eeuwse roman s di e ni er uitga;,n
van ee n expliciet beleden christelijke ideologie. Maar deze litera tuur heeft
vanaf de tweede helft van de I 9de eeuw wel alt ijd vee l sterker het acce nt
gelegd bij de mistoestanden, bij de gruwelijkheden die pbnrers tegenover hun
slaven begingen.
Het decor va ll een land waarin behalve planrngesbven ook nog heidense
weglopers woonden, de Marrons die diep in het bi nne nland ee n dreige nd
gevaar vo rmd en en die ge makkelijk konde n worden afgeschilderd als
Afrikaanse wi lden, bood natuurlijk ook mee r mogelijkheden rot litera ire
ve rbeeld ing. Daarin heeft ongetwijfeld ook kapitein JollIl Ga briël Stcclman
Iller zij n NarrlltÎve of a Five Years Expeditio11 Agai11st Ihe Rel/O/led Negrues
of Surillam ( 17~6) een beslisse nd~ be(ekt:nis gehnd: zijn beschrijvingen en de
grav ures in zij n vee!ve rtaald e boek heb ben een hele reeks va n sci:nes in s la ver~
nijvc rh alell direct beïnvloed. De woeste Marrons als tcgen·karakrers voor de
br;1ve planrageslaven gaven de laatsren nog meer reliëf. Daarbij speel t d;111
ook nog d ~H de Bosnegers bij uitstek een 'nuttige' functie vervulden in romans
di e de prominente en uiteraard ' universele' betekenis van het christelijk
gcdCl chregoed propageerden.
Drie va n de vier hi er besp ro ken tek sren gaa n uit va n globaa l dezelfde
ve rha a l s rru ~ tureri n g . Aangezien ee n a~chronologische opbo uw nog ni et tOt
de romanrechniek was doorgedrongen, is de seq uentie va n verh ;lalhandelin·
ge n bijna al ri jd identiek: de (nier altijd ve rhaa lde) ' recrutering' V<1 n nege rs in
Afrika; de overrochr naa r de \Vesr op een slavenschip (liefst met 1110ed er~e n
kil1d ~scèn e); her uiree nr ukkell van negerfa l11ilies en hun verspreiding over ver
uitccngclegen plantages; de verwikkelingen va n her planrage leve n met als
vaSte elementen: de strenge sla venmeester, de gewenning aan her sla venbe·
sta an, ('en ingrijpen van buitenaf dat het besraan van de ncgct~ hoofdpersoon
fund'lmcnreel ve ra ndert, de loya liteit aa n de meester tTlet als ultiem bewijs
het redden V:lTl di ens leve n; in bekeringsromans n:HlIurlijk: her werk van de
ze nd eling en dan de soms trage, vaak ook uitzo nd erlijk snelle bekering; de
dood van de mees ter of va n de protagonist.
Opvallend is voortS dat er geen beteke nisvol ondersr.::heid is tussen de wijze
waarop SurinalTlc verbeeld is in proza voor vo lwa sse nen en voor de jeugd.
Dezelfde set va n parafernalia wordt aangesproken, ongeacht het beoogde
publiek. In boeken "oor de jeugd 31s di e va n Elise en Reulc is de voo rnaamste
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proragoll ist weliswaar een jongeling, maar eenzelfde karakter in eenzelfde
functie word t ook in prozaboeken voor vo lwasse nen aa ngetroffe n.
Voor een anrwoord op de vraag war deze slavern ijverh alen hebben betekend
in dc beeldvorming over nege rs, ombreekt hie r de ru imte. Dát zij er a<ln
hebben bijgedragen, lijkt wel zeker. Sterker nog: zij hebben ongetwijfeld ook
de zclfperceprie va n negers in sterke mare bepaald. In Een licht in bet duister,
eC n in 192.6 \'crschenen brochure van De Neger Vereeniging in Suriname
schrijft J. Vriese in alle ernst: 'De neger wordt ove r 't algemeen door de Wetenschap beschreven en beschouwd als: onkundig, leugena chtig, onbetrouwbaar,
wantrouwend, zinnelijk, onvereenigbaar, d.w. z. voor vcree nigingsleven niet
vatbaa r; ongekunsteld, naïef en kinderachtig, enz. enz. Welnu, hoe vaak hebt
gi j zelf mi sschien uw eigen die vraag nier gedaan zegge nd e: waaraan is het
toch roe te schrijven dar negers zulke lage en onbetrouwbare indi viduen zijn?
(Vriese J 92.6: 7) Maar deze wetenschappelijke feiten, mOeten de negers nier
doen wanhopen, aldus Vriese, in tegendeel, zij zijn het uitverkoren volk: 'Hij
immers is gekomen rot de zijnen en de zijnen hebben Hem nier aangenomen,
'loodat Hi j zich tor de Heidenen - Chams geslac ht - keeren moest, di e Hem
mer open armen hebben aangenomen en erkend als de Koning der eere. Dir
bewijst ons zoo duidelijk de gesc hiede nis va n de Wijzen uü her Oosten
(Afrika). I ... 1 Menschenkinderen, Ethiopiërs, negers va n Suriname en nege rs
van overal waar gij zijt, haar niemand omdar gi j lijdt! Want, in Uw lijden ligr
verb lijden, niet alleen voo r U, maa r voo r de heele \Xlereld. God de Hee re wil
uit U en door U Zijn vrederijk op aarde stichten.' (pp. 6-7)
De 2.Qste ee uw is wat sceptischer geworden over dir SOOrt Wetenschappelijke
kenni s, maar de slavernijgeschiedenis als bron voor ee n nieuwe literaire
ve rbeelding lijkt nog maar amper ontdekt te zijn. Als SOI11S wordt opgemerkt
dat Nederlandse geschiedeni sboeken nog weinig hebben gedaan aa n de
herschrij ving va n de Nederlandse kol onia le geschiede nis, dan kan daaraa n
direct worden toegevoegd dar ook de lireraire herve rbeelding van die geschiedenis door modern e, dus nier-koloniale schrij vers nog in de kind erschoenen
staat. Het zo u anderhalve eeuw na Elise en meer dan een eeuw na De Liefde
{och onderhand wel eens tijd worden voor een inhaals lag.
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Isabelie de Kort

Sociaal netwerkgebruik en
ondernemerssucces in Paramaribo

INLEIDING
Rond de onafhankelijkheid in 1975 vertrokken er veel Surinamers naar het
buitenland. Door deze migratie verkregen de internationale netwerken waarbinnen Suriname opereert, een nieuwe dimensie . Internationale relaties, voor-

heen vooral politiek en economisch van aard, droegen vanaf dat moment in
roenemende mare ook een persoonlijk karakter. Het overgrote deel van de
Surinaamse bevolking heeft familie leden in het buitenland wonen. Zo'n 75%
van hen verblijft in Nederland. De Bruijne (2001: 44-45) stelt dat in tijden
van politieke of economische crisis de externe oriëntatie van Suriname
toeneemt. Internationale netwerken worden dan nog belangrijker. Degenen
met toegang tot zo'n netwerk hebben aanzienlijk betere perspectieven dan
mensen zonder.
In de literatuur worden netwerken die mense n tot hun beschikking hebben ,
aangeduid met de term 'sociaal kapitaal'. Iemands sociale kapitaal bestaat
uit zijn of haar persoonlijke socia le netwerk en uit de hulpbronnen die via dit
netwerk ingezet kunnen worden. Flap (1987: 17) zier sociaaJ kapitaal als een
productiemiddel met behulp wa<~rval1 mensen een hogere levensstandaard
kunnen bereiken. Het is een grootheid, die bestaat uit alle verwachte toekomstige baten die niet lIit eigen arbeid voortvloeien, maar uit relaties die met
andere mensen worden onderhouden.
Er wordt in de regel onderscheid gemaakt tussen de intensiteit van de relatie
tussen twee personen. Zo heeft Granovetter (1973) het over sterke en zwakke
banden. Sterke banden zijn COntacten die als 'dichrbij' worden ervaren, zoals
met goede vrienden en eerstegraads familieleden . Tor de zwakke banden
worden de COntacten met tweedegraads familieleden en kennissen gerekend.
Co lemans (1988: SI07) redenering is dat er met sterke banden meer
vertrouwen is. Sterke banden verlenen meer steun, waardoor zij belangrijker
zijn voor het individu dan zwakke banden. Bun (in Busschbach 1992: 60) en
Granovetter (197): 1)6)) benadrukken daarentegen dat zwakke banden
verder reiken dan sterke banden. Zwakke banden slaan een brug van het ene
naar het andere nerwerk en zijn daardoor bepalend voor iemands sociale kapitaal.
De theorie over her belang van (internationale) sociale netwerken wordt doorgaans toegepasr op particulieren. Maar is deze ook bruikbaar bij het best uueren van bepaalde facetten van het bedrijfsleven? Zijn ondernemer~ die hun
sociale netwerk voor zakelijke doeleinden inzetten succesvoller dan onderne050
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l11ers die dit niet doen? Dragen internationale netwerken meer bij aan ondernemcrsslIcccs dan nationale netwerken? Maken ondernemers meer ge bruik
van sterke handen of van zwakke banden? Bovengenoemde vragen heb ik
mij zelf gesteld tijde ns ee n onderzoek, dat ik van maart tot juli 200 3 in Paramariho heb uitgevoerd. 1 Voor de goede orde: tot een soci:ta lnetwe rk behoren
in dit onderzoek uitsluitend mensen met wie een ondernemer een rechtstreekse
persoonlijke relatie onde rh oud t. Zakelijke relaties va llen hierl'Hliren.

ONDERZOEKSOPZET
Mijn onderzoek richtte zich op dc vraag of cr een relarie bcsfil;lr russen de
mare van ondcrnemerss\.lcces en dc inzet van sociale 1l('rwerken bij dl' productroevoer. Om de onderzoeksgroep af te hakenen heh ik gekozen voo r éé n
econom ische sector, namelijk die van de textielhandelarell in het centrulll van
IlJramJriho. Het gaat daarbij om eigenaren VJIl textielzaken die hun
producten niet zelf v('rva~lfdigen, maar deze lobJI of internationaal inkopen.
Ongeveer de helft van de h:1I1delaren heeft russen de één en vijf arbeidskrachren in dienst. De overige ondernemingen zijn gro rer met tussen de zes
en 25 arheidskrachten. Een enkeling runt een eenmansz.lak. D:tarnaast zijn
cr een aantal grotere (r usse n de 25 en 100 <trbeidskra chten) textiel handela ren
in PJramaribo.
Ondernel11erssllcces is zic htbaar gemaak t door re kijken naar ee n sti jging,
daling of gelijk blijven va n de ondernemerswinst over de jaren 2000, l OO I
en 2002. Omdat deze gegevens niets zegge n over de hoogte van de winst, heb
ik op grond van eell observa tie van de bedrijfsruim te en het product in
kwestie, elk hcdrijf een waardeoordeel roegekend. Hi er bij is ge let op de
omvang en de aankleding van de bedrijfsruimte en op de prijs, de kwaliteir
en de origin<tliteir van het product. De gedach te achter dit waardeoordeel is
dJt de winsr die ondernemers maken in de vorm va n investeringen rerugvloeit
in de onderneming. De netwerken die onde rn emers tOt hun beschikking
heb hen zij n divers. Zo kunnen de contactpersonen vall een ondernemer lobal
of inrernariol1aal gevestigd zijn en in een 'sterke' of 'zwakke' relatie tot de
ondernemer stJan.
In het ond erzoek zi jn . F formele en ti en informe le textielhandebrcn
betrokken. De formele ondernemers staan ge registreerd bij de Kamer van
Koophandel en de Belastingdienst in tegenstelling tor de in formele ondernemers. De aandacht gaat voorna melijk uit naar de formele ondern emers. De
informele ondernemers vormen een interessante vergclijk ingsgrocp en worden
ter ~fsilliting kort behandeld. Ik heb ongeveer evenveelmanncn als vrouwen
gesproken , mer versc hillend e etnische achtergronden . Voor het bC:1 lltwoorden
V~lll de hoofdvraag van dit onderzoek bleek het niet van belang een ondersc heid te maken tussen de verschillende etnische groepen.
In ee n mondeling afgenomen vrage nlijst kwamen de volgende za ken aan bod:
Voor meer mformatle over dl! onderwerp verwijS Ik naar miJn SCrIptIe 'MIJn netwerk of IKzelf?'
Isab elle de Kon Sociaal nelwe,kgebrufk en ondllumllSSliCCes in Panm.ribo

Tabel1 Type contact per percentage netwerkgebruik bij producttoevoer
% netwerkgebruik bij producttoevoer

25%

50%

75%

banden sterk lokaal

sterk internationaal

3

100%

Totaa l

2
2

7

4

16

4

zwak lokaal
zwak internationaal
totaal

6

3
4

4
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de netwer ksi ruati e van de ondernemer, het geb ruik van het sociaal netwerk
in de bed rijfsvoering, de successi tuati e, kenmerken va n de ondernemi ng ze lf
en onderwerpen a ls vertrouwen, wederkerigheid en voo r- en n ade len van
netwerkgeb ruik. De onderlinge samen hang russen deze facroren heb ik
achreraf onderzochr door antwoorden mer elkaar te vergeli jken. Uiteraard
zijn er meerdere factoren van inv loed op her succes van ee n onderneming,
maar deze vallen buiten het kader va n dit onderzoek.

NElWERKGEBRUIK
Alle 42 ondernemers uit de onderzoeksgroep beschikken over fam ilieleden of
vrienden in het buitenland. De meerderhe id van de ondernemers (26 respondenten ) kiest er echter voor om geen beroe p te doen op het persoonlijke socia le
netwerk voor hulp bij de producttoevoer. Zij importen zelf of via za kelijke
contacten producten uit het buitenland of kopen lok aal in op de Surinaamse
markt. De ove rige zest ien o ndern emers maken wel gebruik van hun persoon lijk e netwerk voor hul p bij de producttoevoer. Z ij zetten hun con tacte n in o m
op de bu itenl andse markt goedere n te kopen. De meeste aandac ht in het
o nderzoek is uitgegaan naa r deze laatste groep van ' netwerkgebruike rs' . In
tabel I wordt een overzicht gegeve n van het percentage producttoevoer dat
via het soc ia le netwe rk va n de o nd ernemer loopt en het type co ntac t dat
hieraan ten grond slag li gt.
Tien van de zestien ondernemers krijgen 25% of 50% va n hun totale producttoevoer via bekenden uit het socia le nerwerk aangeleverd. Ik noem deze groe p
voor het gemak de 'k leingebr uikers '. Vaak gaat het hier om prod ucten die in
Suriname zelf niet o f alleen tegen hogere prij zen te koop zijn. Deze vorm va n
sa menwerk ing is meesta l njet stru cturee l. Er wordt slechts iets opgestuurd (of
door een lokaal contact meegebracht) wa nnee r de ondernemer ergens verlegen
om zi t . Een a nder deel va n de kleingebruikers bezoekt in eerste instantie het
la nd waar de benodigde goederen geprodu ceerd worden en pl aatst zelf de
orders. Pa s wanneer de produ cten zijn uitverkocht in Suriname wordt een
sociaa l contact in geschakeld om nabestellingen te doen. De colltactell l1let de
leveranciers zijn doot de ond ernemer dan a l zelf gelegd. Van de kl einge brui kers doet de ene helft een beroep op een zwakke band en de andere helft op
ee n ste rke band. Op twee na zetten zij a HemaaJ een internationaal coma ct in .
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De zes ondc:rnemers die voor 75% of 1 00% (de 'grootgebruikers') ~fh~nke
lijk zi jn van hun soc ial e netwerk onderhouden een meer struct urele vorm v~ n
samenwe rki ng. In a lle geva llen zijn het hun co l1t~ctpe rson en die besluiten war
er ge kocht , opgestuurd rn/of meege bracht wo rdt . De helft va n de groorgehruik ers zet lo ka le co ntacten in voor de toevoer van producten. In a ll e dri e
de geva ll en hezitten deze contacten zelf ee n texticlondcrncming in Paranu ribo. Ze zijn da;Hon1 heel gesc hikt om ingezet te worden. Va~k g~a t het hi er
om een fami lielid of kenni s die naar het buitenland ga:lt 0 111 ink ope n te doen.
Omgekeerd ne men de o nd ern emers ge rege ld w:1t voor deze r ebries mee
W;lnn ec r ze zel f n;l;lr het buitenland gaa n om produ cte n in re k o pen. All e
groorgebruik ers, z O blijkt, ma ken gebruik van sterke h:l!1dcJl voor hulp bij de
prod ll ctroevOC T.
Samcllv:lttend k;ln gestel d worden dat hoe groter de inbreng van het soc iale
netwe rk is, hoc eerder de ondernemers gehruik maken va n sterke banden en
ho e vake r deze lokaal geves tigd zijn. Andersom ge ldt dar hoe kl ein er de
bijdrage is van het sociale ncrwerk , hoe mee r er ge bruik wordt ge maakt va n
internationa le co nta cten en hoe va ker er een beroe p wordt ged aa n op zwakke
banden. Tweed erde van de o nd ern eme rs ge bruikr sterke band en voo r hulp
bij de p ro du cuoevoe r. Deze lijk en hierm ee van g ro ter heb ng t e zijn voo r
o ndernemers d an zwa kk e handen . Of sterk e banden ook meer hijdrage n aan
o ndernemerssllcces is ee n vraag die ve rd erop in dit artikel z;ll worden beantwoord.

VOOR- EN NADELEN
Van de o nd ern emers di e gebruik maken van hun soc ial e netwer k voor hul p
bij de producttoevoer verte ll en de meesten hi er vrijwel alleen ma:H voo rd elen
va n te ondervindell. De undernemers noe men als belangrijkste voordeel ee n
besparing va n rijd en ge ld. Vaak worden de ge ma ak te kosten vergoed, maar
ni et de uren die de ander besteed heeft aan het inkopen doen en het opsture n
van de produ cten. De ondernemers besparen du s be halve op reiskosten ook
op loonkostell .
Slechts t\vee va n de zestien ondernemers die een beroep doen op hun netwer k
geven aan dat de hulp oo k ee n kee rzijde heeft. l ie ke2 vertelt (bt ze liever helemaa l zelfsrandi g wil zijn. Nu is ze overgeleverd aan hnnr moeders smaak . Her
o nrhreekr ha ar ech ter aa n financiële midd elen om ze lf ink open te doe n in het
buitenland. Ze wil bovendien haar moeder ni et beledigen door haar hulp af
re slaan. Bob meent dat je minder zakelijk bcm als je sa menwerkt met fami lieleden. Hij voe lt zich gedwonge n zijn beleid hi erop aan te passen, waardoor
hij minder agressieve marketin gstrategi eën toepast dan hij eigenlijk IOU willen.
Zowe l Li eke a ls Bob mak en bij de producrroevoer gebruik va n ee n lo ka a l
geves ti gd co ntact waar ze een sterke ha nd mee on derh oudell.

2 Namen van respondenten lIjn om prlvacvredenen veranderd
lsabelle de Korl SocÎnl nelwerkgebruik en ondunemeru ucees in Panm.ribo

Tabel 2 Ondernemerssucces per percentage netwerkgebruik bij producnoevoer
% netwerkgebruik bij producttoevoer

winst

daling
gelijk
stijging
totaal

0%

25%

niet

kleingebruikers

grootgebruikers

2

3

30

2
2
4

6
6
42
5
17
20
42

20
4
2
26

Waardeoordeel onvoldoende

50%

75%

100%

1

2
2

6

matig

11

voldoende

11

1
2
3

totaal

26

6

2
2
4

2
2

totaal

Z oals gezegd, kiezen de meeste o ndernemers die bij dit o nd erzoe k betrokken
z ijn (2. 6 res po nd enten ) er bewust voo r o m geen ge bru ik te maken van hun
sociale netwerk voor hulp bij de productwevoer. De redenen di e ondern emers
hebben o m hun sociale netwerk ni et in te zetten , zijn allen terug te voeren o p
het fe it dat o nd ern emers ze lfsta ndi g will en zijn e n te weini g vertrouwen
hebben in de leden van hun sociale netwe rk (so ms omdat hun ve rtrouwen in
her verleden besc haa md is). Ze willen de ve rantwoo rdeli jkheid niet uit handen
geven en anderen ni et belasten met hun za ken. Veel ondern emers vinden zichzel f ook het meest geschikt om in kopen te doe n. Zelf weten ze imm ers het
beste wat mooi is en wa ara an de Surin aa mse markt behoefte heeft. Een andere
vee l ge hoorde reden is dat o nd ern emers hun pri vé- relati es niet op het spel
will en zetten doo r samen za ken re doe n.
Uit het bove nstaa nde blijkt da t oo k a l besc hikk e n o nd ern emers o ver ee n

sociaal netwe rk, zi j dit niet per defin itie voordelig achten voo r hun zaak. Of
zij hun co ntac tpersonen in zetten, hangt va n versc hillende facto ren a f. Om te
beginnen moeren de relaties capa bel zijn en daad werkelij k kunn en bi jdra ge n
aa n de bedrijfsvoe ring. In de tweede plaa ts moeten zij bereid zijn o m hulp te
verlenen. Tensl o tte moeten o ndern emers overtu igd zi jn va n het nUf van het
insc hak elen vnn hun relat ies.

ONDERNEMERSSUCCES
Aanvank elij k wilde ik succes mee tbaa r maken aa n de hand van ee n aantal
sub jectieve en objectieve varia belen. Voorbeelden va n subjectieve varia belen
zij n de economische zekerh eid en de voldoening di e een o ndern emer haalt uit
zijn of haar o nderneming. Het aantal a rbeidskrachten, de ge werkte uren, de
re latieve lonen, de omvang, de afzet, de omzet en de win st van de ondern eming besc ho uw ik als o bjectieve sllccesva ria belen. Zo wel de o bjecti eve al s de
sub jectieve \'JrÎabeien laten eell sterke pos itieve relatie l11et de o ndernemerswi nst zien. Een stijging of daling va n de winst zegt ec hter niers over de hoogre
va n di e winst . Daa ro m heb ik all e o ndernemingen tevens ee n wa ardeoordee l
OSO TijdSClllltt voor SunnamlSllek 2005.2

roegekend. Dit wa:udeoordccl geeft het sllccesnivea u van de onderneming
aan, het objectiverende ijkpunt. Van hieruit dienr de stijging of daling van de
variabelen, die de ond erne mer zelf aangeeft, bekeken te worden. De winsronrwikkeling en het waardeoordeel va n de onderne min g vorme n samen de
maarst:.\f voor ondernelll ersslicces.
In tahel 2. wordt sc hemarisc h de relatie weergegeven tussen het percenr:1ge
producrrocvoer dat via leden van het sociale nerwerk geleverd wordt en de
mare vall ondernemerssllcces. Een meerderheid van de bij het o nderzoek
betrokken ondernemers (de rtig van de 42 respondenten) werd de :1fgelopen
dri e janr mer een daling van de ondernemerswinsr geconfrontee rd. Zes ondernemingen bleven stabiel en zes ondernemers zage n de winst stijgen. Opv:lllend is dar v:ln de ondernemers die geen gebruik maken V:lll her soc i:ll c
nerwerk voor hulp bij de producrroevoer er zes succesvol te noemen zijn qua
winstontwikkeling en twintig nier. Hiertegenover sr<lnt dar van de grocp kleingeb ruik ers de helft succesvol is qU<l winsronrwikkeling en de andere helfr niet.
Van de groep grootgebruikers is er één succesvol qua winstontwikkeling en
vijf ondernemers ni er. De groep kleingebruikers b :lt met <lndere woorden de
beste winstontwikkeling over de afgelopen drie jaa r zien.
Voor het waa rdeoordeel geldt dat ik vijf ondernemers ee n 'o nvoldoende' heb
toegekend, waarvan cr vier geen gebruik maken van het soc i;:de netwerk voo r
hulp bij de producttoevoer en er éé n een kleingebruiker is. Er zijn zeventien
ondernemers die een 'Il1nrig' roegekend kregen, waarvan er elf geen gebruik
van hun nerwcrk maken, vier kleingebruiker zijn en rwee groorgeb ruikcr. De
overige twintig o ndern eme rs kregen een 'voldoende' toegekend. Hiervan zenen
er elf hun socia le netwerk ni et in, vijf zijn kleingebruiker en vier zij n groorgebruiker. Qua waardeoordeel sco ren de ondernemers die geen gebr uik ll1akt:n
va n hun soci:tle nerwerk her minst goed, de kleingebruikers scoren iets berer
en de groorgebruikers laten de besre score zien. Geconcludeerd kan worden
dar ondernemers die gebruik maken van hun sociale nerwerk voor hulp bij
de producrroevoer een hogere mate van ondernemerssucces hebben dan ondernemers die hier geen gebruik van maken. \Vat de winstontw ikk eling betreft,
sco ren de kleingebruikers beter. Waar het gaat om het waardeoordeel laren
de groorgebr uikers de beste score zien.
Er is reeds geconstateerd dat ondernemers het meeste geb ru ik l11 akt'n \':ln
sterke en inrernmionale contacten voor hulp hij de producrroevoer. Of deze
co nrac ren ook het meeste succes opleveren, blijkt uit t:lbc! 3, waar het rype
contact afgezet is tegen de winstonrwikkeling en het waardeoordeel. De vier
ondernemcrs die een sterk lok:1al contact inzetten voor hulp bij de producttoevoer zien zich geco nfronteerd mer een winstdaling. Drie V<lll de zeven
ondernemers die ee n srerk internarionaal contact inzetten hebbe n een succesvolle winsrontwikkeling. Bij elkaar opgereld zijn dus drie va n dc elf ondernemers die geb ruik mak en van een sterke band, succesvol qu;:\ winsronrwikke ling. Bij de ondernemers die een zwakke band inzetten, hebben er drie va n de
vijf een succesvoll e winsrontwikkeling. Eén van hen heefr succes mer het
lsabell e de Kon Sociul nelwelkgebluik en ondern,mllSSucces in Pillmaribo

Tabel 3 Ondernemerssucces per type contact voor hulp bij producnoevoer
soort contact

winst

sterk

sterk inter·

zwak

zwak inter·

lokaal

nationaal

lokaal

nationaal

daling

2

4

gelijk

1

stijging

2

totaal
Waardeoordeel onvoldoende

10
2
4

4

16

1

1

matig

6

voldoende
tot8a l

totaal

9
4

4

16

in zetten van een zwak lokaal contact en twee met het inzenen van eell zwak
internationaal contact. Ondernemers die gebruik maken van een zwak enlof
intern ationaal gevestigd contact laten dus de beste winsron twikkeling zien.
Dit beeld kan enigszins vertekend zÎjn doordat de onderzochte o ndern emers,
op één na , allemaal een ste rke band gebr uiken wa nn ee r zij een lokaal coman
inzetten. Voor de lokaal ingezene contac ten geldt, op diezelfde onderne mer
na, een wins tdaling. \'(!anneer deze sterke lokale contacten buiten beschou·
\Ving worden gela ten, maakt her voor de winstontwikkeling ni et veel uit of
er een sterke of een zwak ke band ingezet wordt, zolang het maar gaa t om een
internationaal co mact.
O ndern emers die een lokaa l contact in zetten voo r hulp bij de producttoevoer
scoren ge middeld her beste qua waardeoordeel. Vier van hen kregen een
voldoend e, één ee n matig. Voor ondernemers die een internationaal conta ct
inzetten kregen er vijf een voldoende, vijf een matig en één een onvo ldoende
toegekend. Ondernemers die geb rui k maken van sterke banden werden iets
beter beoordeeld dan de ondernemers die zwakke banden inzerren. Voor het
waardeoordeel geldt dat ondernemers beter scoren wa nneer zij gebrui k maken
van een lokaal co nta ct dan van een intern atio naal contact. Bij de winstont wikkeling was dit JUÎst a ndersom.

VERKLARINGEN
Hoe kan het dat ondernemers die veel gebruik maken van hun sociale netwerk
voor hulp bii de producrroevoer, zich sne ll er beroepen op lokale en sterke
co ntacten dan o nd ernemers die in mindere mate gebru ik maken va n hun
socia le netwerk? Waarom zijn de kl eingebruikers succesvo ll er qua winstont·
wikkeling en de groorgebruikcrs succesvo ll er qua wa ~1 rdeoordeel? En waarom
laat de inzet van inrernationale contacten een berere winstontwikke ling zien
en de inzet van lokale contacten een heter waardeoordeel?
Om bovengenoemde vragen te beantwoorden moet gekeken worden naar de
relatie tussen netwerkgebruik, ondernemerssucces en bedrijfsomva ng (gemeten
050 TÎldschrllt VOOI SUlinamlstlek 2005.2
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in aamal arbeidskrachten). Het blijkt d at hoc kleiner ccn ondern emer is qun
bedrijfsomvang, hoe grOter de kans dar hij of zij gehruik maakr van her social e
nerwerk voor hulp bij de producrroevoer. En hoe kleiner ee n o nd ernenling is,
hoe herer de winsrolUwikkeling. \'('aarom kleinere o ndern eminge n eerder
ge bruik maken van her socia le nerwerk d:l11 grorere o nd ern eminge n kOlllt
wa:lrschijnlijk doordat in her eerste geva l de lede n va n het soci~de nerwerk
gemakkelijker Jan de hulp vraag kunn en voldoe n. Iml11 ers, hoe kl ein er de
onderneming, hoe kleiner oo k de hulp vraa g. Een andere reden is d at grore
ond er nemers vaker bCSc\1ikkcn ove r zakelijke co nta cren, di e Illces wl effecriev er in geze r kunnen word en voor de producrroevoer (bn persoo nlijke
co ntacren. De noodzaak voor grotere ondernemers om ee n beroe p re doen
op leden uit hun sociale netwerk is daardoor kleiner dan voor kl ei nere ondernemers, di e l1i el ;ll tijd over ee n effectief za kelijk nerwerk beschikken.
Dm kleingebruikers vak er zwakke banden illzerre n dan groorgehruikers heefr
te maken mer de ho evee lh eid hulp di e gev raa gd wordr. Aan mense n die
di chtbij staa n, of mer wie een sterke relar ie onderhoudcil wordt, durft men
meer re vragen. Dir hee ft te ma ken mer de geld end e norm en va n verrrou wen
en wede rk erig hei d 3 binnen rela ries. Tussen sterk e handen is er meer
vertrouwen dan ru sse n zwakk e ba nd en. \'Vanneer cr een grote hoeveelheid
goederen op her spel sta at, loopt men met een srerke band du s minder risico
dan wanneer de {rans~ctie met een zwakke band plaarsvindt.
Offe ( 1999: 47) verge lijkt vertrouwen met ee n sOOrt ge loof. Her is her geloof
dar her ha nd elen V:ln anderen bijdraagt aan iouw gevoel V:ln wdzijn. Her
geloof in her goede dar :lnderen je kunnen bezorge n, brengr ec hter regeli jk de
angst mee mensen mi s re verstaan en sc hade te leiden. Warren (1999: I) denkr
dar wnnncer ien1 and vertrouwen hee ft, hij of zij eell bepJ.alde hoe veelh eid
ri sico om sc hnd e op te lopen accepteert in ruil voor de voordelen van SJ. l11enwe rking. Deze gedac hten komen sterk overeen met mijn bevindingen in Paramaribo. O nd ern emers hebben veelmeer vertrouwen in sterk e banden dan in
zwakke band en. Ze do en li eve r ee n beroep op die sterke ba nd en, zeke r
wanneer de transactie waardevol is, zoa ls bij groorgehru ike rs.
Flap ( 1987: 19) is van mening dar de belangrijksre opbrengsr van sociaal kapiraai de ve rwach te waarde van toekom stige wederdiensren is. Ook Co lel1la ll
( 1990: 3 17) denkt da t d e vo rming van sociaal kap iraal u it eige nbelan g
geschi edt. Alvorens in soc iale contacren te investeren, maakr men een kostcnbate n ;:\Il:ll yse. \'Va nn ecr je iemand steunt, ver pli chr je di e persoon 0 111 jou in
de roekomst ook te helpen. Hij noemt dit ee n uitstaande kredietrekening. BenPorarh ( 1980: 3) en Mulder & De Bruin (in Bussc hors & Lauwers 1994: 19)
nuan ce ren deze opvatting. Zij merk en op dar bij rran sac ri es ru sse n (ee rstegr:lad s) familielede n geen prec ieze ruilb:.\lans wordr bijgeh o uden en dat er bij

3 Wederkerigheid geelt aan dat er sprake is van een evenWichtige ruil van waardevolle materiele of
symbolische goederen binnen persoonlijke relaties (Van Tilburg 1992: 371
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dit soort rela ties n ier noodza kelijke rwijs wederkerigheid plaatsvindr.
Wat de ondernemers in Pa ra maribo betrett, slu Ît ik me hij di r h arste aa n. Ik
heb weinig gemerkt va n uitstaa nde kred iet rekeningen. Er wordt vaa k wel iets
te ruggedaa n voor leden uit her sociale nerwerk d ie helpen bij de producrtoevoe r, maa r dit wordt vol ge ns de res po ndenten niet ve rwac ht en er wo rdt al
helemaal geen ru il balans bi jgehouden. De algemene o pva tting binnen famil ies
is, dat je elk aa r hel pt wa nneer dar nod ig is. Het idee dat ru il n iet uitgeba la ncee rd hoeft te zijn, leeft o verige ns sterker bij o nderneme rs die ge bruik maken
va n sterke ba nden dan bij ondernemers d ie zwa kk e banden in zetten. Dit kan
oo k ee n reden zijn dat ondernemers, wa nn ee r het 0 111 een grote re hulpvra ag
ga at, liever ge bruik maken van sterk e band en dan va n zW.:1kke band en.
Dat o nd ern emers di e veel gebruik maken va n hun sociale netwerk va ker ee n
be roe p doe n op lo kal e contacten, heeft naar mijn mening voora l logisti eke
en fi nancië le oo rzake n. De helft va n de loka le contactpersonen d ie in ge zet
wo rde n, heeft zel f een texti elondernemin g in Para mar ibo. Daa r moeren ook
prod ucren voor gekoc ht worde n en vaa k geldt dat hoe groter de geplaatste
o rder is, hoe voo rd elige r de prijs die men hiervoor ka n bedingen. Er is in dit
geva l sprake va n een wederzi jds voo rdeel. Bij de intern ati onale contacren li gt
d ir a nders. De verzendkosten zijn er hoger en effic iënte za kelijk e conracten
o ntbreken, wat de prijs ook o pdrijft. Ove r het a lgemee n is de belasting yoor
een loka le co ntactpersoo n om re helpen mind er groot dan voor ee n imern ati ona le relatie, zodat grootge bruikers zich eerder dan k leingeb ruikers beroepen
o p lo kale co ntacten.
Dat kl ein ge bruikers een berere win stontwikk elin g kenn en dan groorge brui kers hangt sam en l11et het feit dat de inzet va n internat iona le conracrpcrsonen
ll.1ar ren betere win stontwikkelin g leidt d an de inzet va n lokal e co ntactpersonen. Mn ar waa rom kleinge bruikers en de inzet va n intern ati onal e contacten
een berere win stonrwikk eling laten zien en grootgebruik ers en de in zet va n
lokale CO ntacten beter score n qua waa rd eoo rd ee l, is moe ilijk te zeggen .
Missch ien speel r mee dar kl einge bru ik ers minder afhankel ijk zijn van hun
socia le netwe rk en hier a ll een een beroep op doen wa nn eer hen di t voordee l
opl eve rt. De hulp die klein ge bruikers o ntva ngen, d ienr mee r als een aan vul lin g gezien te wo rden en minder a ls ee n noodzaak, zoals bij groorge bruikers
vaak her geval is. Kl eingebruikers houden zel f de to uwtjes va n het o ndernemerschap in handen, wa r ee n betere winstontwikkeling rot gevolg zou kunnen
hebben. Dat de in zet va n lo kal e co nrac ten beter scoo rt qu a wa ard eoordee l
da n de in zet van internation a le conrac ten ka n ko men, doo rdat lok a le
contacten meer in zicht hebben in de Surinaamse Ill arkt. Hierd oo r zijn zij beter
in staa t hier producten voor re selecteren.

INFORMEEL
Tor slot wi l ik kort inga an op de infor mele tex ti elh and ela ren in Pa rama ribo.
Dc in for mele tex ri elondern emcrs staan, zoa ls ee rd er o pgeme rkt, niet geregistree rd bij de Kamer van Koo ph andel en bij de Belasti ngd iensr. De ha nd e-

bren zijn gemakkel ijk te herkennen op rommelmarkten en aan de kant van
de weg 111et t\vecdeh~lIlds kleding, waardoor het niet moeilijk was tien respondenten te vinden die a~ln mijn onderzoek wilden meewe rk en. De: rien respundenren bestaan uit negen vrouwen en één man.
De informele sector wordt duor Van Gdder ( 1990) omschreven als het ge heel
van sociaa l-economische activitei ten die in het algemeen moeifijk of nier door
de overheid zijn te reguleren en re control eren, zoals str;latverkoop en thuiswerk. Hij gaat dieper in op de Surina:lmse v:lriant va n dit type informele
bedrijvigheid: hosse len4 . Hosselen heefr vaak ee n gclege nh cidskar:lkrer en
komt doorg:lans voort uit noodzaak. Op mOIl1CIlfen va n schaa rste za l iem:lnd
eerde r ge neigd zijn om als bijverdiensre een hosselprakrijk te ontwikkelen dan
in perioden van economisc he voorspoed.
In Suriname werden hosselpraktijken vóór de econo mische crisis van de jaren
'So vaak geassocieerd met mensen uir de lagere sociale klassen. Vanaf de
middenj:uen '80 zijn ook mensen uit de middenklasse zich echter in roenemende mare mer hosselactiviteiren gaan bezighouden. Inmiddels is het zoeken
naar extra in komsten naast her vas re werk ee n relatief gangba:l r sociaal
ve rsc hi jnsel geworden in alle ma:ltscha ppelijke kringe n. \'Vel ga:\[ het bij hoger
opgelei den vaak om het min of meer in sta nd houd en van het bereikte
welvaa rtspeil, terwijl hosselen bij lager opgel('iden veel vake r ee n kwestie van
overleven is (Van Gelder 1990).
Miin bevindingen in Paramaribo komen overeen mer de vero nderstelli ng dar
ook mensen uit de hogere sociale klasse bezig zijn met hosselpraktijken. Van
de tien in formele ondernemers die ik heb ges prok en, zijn cr nege n die full rime in loondi enst werken en hiernaast hosselen. Z ij besteden éé n ~ twee
dJgen in de weck aan hun tex tielhandelrje, vaak in her weekend. Bijna de
helfr van de respondenten zegt het liever geen hossclpraktijk te willen noeme n,
maar ee n hobby. Ze vinde n het gewoon leuk om op de markt kleding te
verkopen en her geld is een 11100ie bijkomsrigheid. Hosselen heeft in hun ogen
een negatieve connotatie.
Alle respondenten die over een sociaal netwerk beschikken - dir zijn er acht
- zenen dit oo k in voor hulp bij de producrroe\'oer. Zes zi jn zelfs voor 100%
anlankelijk va n hun sociale nerwerk, één voor 75% en éé n voor 50%. Vergeleken mer de formele handela ren wordt er dus veel meer geb ruik gemaa kt va n
her soci:'de netwerk voor hulp bij de prodllcrroevoer. Dir is opnieuw te
verk l<1fcn uit het feit dm de hulpvraag klein is en er relatief gemakkelijk a:ln
kan worden voldaan. Een andere reden is dat informele ondernemers geen
va n allen over een inrernatiol1nal zaken netwerk beschikken. Hierdoo r kunnen
zi j atteen terugva llen op persoonlijke contacten.
Eén respondent lll<1akr gebruik van zwakke lokale cont::lcten, de anderen zetten

4 Hossefenls nauw velbonden met moeilijK kunnen rondkomen of armoede lijden en wordt In Nederland ook wel 'scharrelen' genoemd
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sterke internationale contacten in. Lucy komt uit Haïti en haar familie verkeert
niet in de omstandigheden om te helpen met de producttoevoer. Haa r primaire
bron van in komsten is schoonmak en bij pa rticu li eren thui s. Ze heeft mee rdere werkgeefsters, die haar allemaa l tweede hands kled ing geven, zodar Lucy
d ie in het weekend o p de mar kt ka n ver kopen. De ove rige responde nten
krijgen allemaal tweedehands kleding opgestu urd vanui t Nede rl and, meestal
door kinderen of zussen.
Bij informele onde rn eme rs geldt dat hoe meer spullen er geteverd wo rden
door het soc iale netwerk, hoe succesvoller ze zijn in hun winstontwikkeling.
Dit komt o mdat - in tegenstell ing tot de formele onde(nemers - alle producten
a ls gift worden opgestuurd. De respond enten hebben dus ze lf helemaal geen
kosten en winst is dan al snel gemaakt. Wanneer de o nd erneme rs in vergelijking met drie jaar geleden minder winst hebben ge maak t, is dit in alle gevallen
een bewuste keuze geweest. Z ij zijn dan minder uren gaan werken, bijvoorbeeld o mdat hun reguliere baan in omva ng toenam . Er is geen waardeoordeel toegekend aan de informele onderneme rs. Doordar a lle handeltjes overeen
kwamen qu a o mva ng en product was her niet mogelijk onde rscheid te maken
door midd el van een score.

CONCLUSIES
Uit het o nderzoek is een positieve relatie tussen de inzet van soc iaal kapitaal
en ondernemerssucces naa r vore n gekomen. Onde rnemers die gebru ik maken
van hun soc ia le netwerk voo r hulp bij de productwevoer zij n succesvo ll er
dan o nderneme rs die hier ni et toe over gaa n. Dit is overee nko msti g de theori evo rmin g over sociaal ka pitaa l, di e erva n uitgaat dat hoe meer sociaal kapi ta al iemand heeft, hoe voordeliger dit voo r hem is (Fla p 1987: 15 ). Toc h zijn
grootgebruikers niet altijd succesvo ller dan klein gebruikers. Voor de winst-

onrwi kke ling geldt dat de formele kleingebruikers her berer doen dan de groorgebruikers, waardoor de th eorie omtrent soc ia al kapiraal in het geva l van de
textÎe lond ernemers in Pa rama ribo maar gedee ltelijk opgaat.
Verd er is ge bleken dat o nd ern eme rs die geb ruik mak en va n hun soc ia le
netwerk voor hulp bij de producrroevoer, meestal sterke internationale contactpersonen inzetten. Dit heeft te maken met de ge ldende no rmen van vertrouwen
en wederkerigheid binnen relaties en met de capaci teit va n de hulpgever. Sterke
ba nden betekenen over het a lgemeen meer vertrouwen en minder wederkerigheid) waa rd oor ze geschikte r zij n om in te zetten voor hulp. Internationale
rel nri es zijn va n grote berekenis vanwege de ruime mogel ijkh eden d ie ondernemers hi erdoor hebben op de buitenlandse markt.
Hoe kl ein er de hulp vra ag is, hoe vaker ook zwak ke banden worden ingezet
en hoe groter de hulpvraag, hoe sneller ook lokale con ta ctperso nen worden
ingezet. Wanneer d e hulpvra ag kl ein is, is d e belasti ng mind er g ro ot voor
dege ne die word t ingezet. Ook spee lt vertro uwen een klein ere ro l wanneer er
maar wein ig wordt gev raa gd. H ierdoor wordt er eerder ee n zwakke band
ingezet. Voor een grote hulpvraag ge ldt dat het voor internationale contacr050 Ti ldsc hull vo or Su nn e mlsllek 2005.2
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personen vaak meer moeite, rijd en geld kost om aan de hulp te vo ldoen dan
wa nn eer er een lokale co nractpersoon wordt ingezct, omdat de laatste vaa k
zelf oo k een text ielonderneming heeft WJarvoor hij inkopen moet doen.
Z ijn het nu de srerk e of de zwakk e banden die de ondernemer het mees te
voordeel hrengen? Buft (in Busschbach [9 92: 60) en Grélllo verrer ( 1973: 1363)
denk en dar zwa kke banden verder reiken en d:u daaruit meer voordeel re
bc h ~d c n va lt. Co lr mall ( f988: S [07) daarentegen hec ht meer belang aan
vert rouwen mer sterke banden en achr dit dan ook voo rd eliger voo r de
vormin g van sociaal k:Ipit:l:l1. Uit mijn onderzoek blijkt dm ondernemers wel
v:lker ge bruik maken va n sterke banden , maar dat dez(' de ondernemer gemiddeld ni et mcer voo rdl'l..'l opleveren dan dc inzet van zwa kke h:lllden. Men zou
zich kunn en afvragen of het debat over de kra cht V:ln zW<l kk e IXlIld en di e
verder reiken in her ge val van Suriname wel opgaat, omdat er letterlijk een
oceaan overbrugd moet worden.
De vragcn ten a:mzien va n sterke of zwa kk e b:lllden lijken in het geval V:l n de
rextielondcrnemcrs in Paramaribo va n minder groot hebng da n de vr:lag of
her de lokale o f de inrern:lrionale co ntacten zijn die tot het mees te voordeel
leiden. De voorkeur van de Surinaamse ondernemer om intern:ltion:de COlU:lCtpersonen in te zetten, die tevens mee r succes opleveren dan de inzet van lokale
contact personen, komt overeen met w~H De Bruijne (200 [: 44-4 5) al veronderstelde. \'(/anncer het eco nomisc h minder goed gaa t mer Suriname nee mt de
externe oriënraric van het land toe. Mense n die toeg;1I1g hebbe n tor inrerna tionale netwerk en hebben a:lnzienlijk betere perspecrieven dan mensen zonder.
Ondern cmers in de informele sector mak en ge middeld mee r ge bruik V;lIl hun
soci:llc netw erk dan hun collega's in de formele sector. De verk l:lring hiervoor ligt in de lijn va n de eerder gepresenteerde ond erzoe ksresult:lten: hoe
kl einer ee n ond ern eming, hoe klein er de hulpvraag en hoe sneller een beroep
op her sociale netwerk wordr gedaan. Hiernaast zijn informele ond ernem ers
ook vaak ge noodzaakt hun soc iale co ntacten in re zette n, o mdar ze gee n
andere middelen of kan alen hebben om aa n hun producren te komen.
Bij ondernemers in de in fo rmele sector is er ee n duidelijke relarie tussen de
inze t van sociaal kapit:l:ll en de winst die wo rdt ge maakt. Hoe meer inzer,
hoe beter. Dit komr omdat, anders dan bij ondernemers in de formele secto r,
:l lle prod ucren als gift worden ontvangen. Dus na armate her percenta ge va n
de producttoevoer dat gra tis ve rkrege n wordt stijgt, des te minder kosten
ond erne mers hebben en des re makkelijker winst ge ma:l kr kan worden. Bi j
onde rn emcrs in de fo rmele seCTOr worden doorgaans de kosten vergoed die
de and er l11a:lkr om het product re kopen, waardoor de positieve reb ri e tussen
hulp va n het soci:l le netwerk en ondernemcrssucccs minder groot is dan bij
bedrijven in de informele sector.
In de literaruUf over socia:ll kapit:lal wordt vaak voorond ersrcld dar W:lnneer
iemand ove r sociaal k:lp itaal besc hikr, dit automatisch voordeel oplevert.
Opmerkelijk is ebt de mee rd er heid van de door mi j ge ra;ldpleegde (forrncl e)
ondernemers in Pa r:l lll<1 ribo er bewust voo r ki esr gee n gebr uik te maken va n
lubeUe de Kon Soci,,1 nelwlllkgeblllik
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hun sociale netwerk. Zij willen onafhankelijk zijn en regelen liever alles zelf
of mer behulp va n zakelijke conracten, ook als ze over een persoonlijk nerwerk
beschikken. Sociaa l kapiraal kan alleen een voordelige bijdrage leveren aan
iemands welbevinden wanneer die persoon geholpen wil worden en de ander
bereid en capabel is om te helpen.
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Recensies

Rini da Costa, Herkomst van Surinaamse familienamen, ge·,lIustre erd met foto 's
en kleine getekende overzichtskaarten, Paramaribo: Drukkerij Paramaribo s.a.,
66p., ISBN 99914-842-0- 5.

Speurtochten naa f roots voeren onverm ijdelijk langs na illen. Talrijke personen,
pl a~lfse n ell landen passeren da n de rev ue. Om de Sr;lI1;:lll manS een belangrij k
steunrje in de ru g te geve n versc heen van Rini da Costa het boek je Herkomst
va n Surinaalllse fa milienamen mer materiaal uit ve rsc hillend e arc hiefbestanden. De auteur heeft zich echter beperkt tot eell a,1I1tal ove rzichten met
ko rte toelicht ing gebaseerd o p enkele vaste ui tga ngspunte n). M;.l;1r dir heeft

wee r geleid ro t misva rtin gcn di e in bepaalde geva llen mogelijk zel fs de argeloze a ut eur pa rten he bben ges peeld.

Zonder omsc hr ijvi ng wo rd en doo r haa r de volge nde :lfzo nde rli jke ca tegori eë n ond ersc heiden: familienamen; persoo nsnamen, voorna men en eigen
namen, so ms naast en doo r elkaa r.
Her rec ht in Nederbnd en Surin ame kent slec hts de begrippen, fa milienaam
(in Nederl nnd: ac htern aam ) en voo rnaam, alsmede de wij ze waarop deze
di enen te word en gevoe rd en gewijzigd. Deze twee c lfego ri eën di enen str ikt
va n elkaar re worden ondersc heiden. Wij ziging va n fa milienamen en voo rnamen word t derhal ve ook langs aparre procedures ro r srand ge brac ht.
De Franse wet va n 1 I Germinal All XI (da t is I april 180 3) we rd bij keizerlij k dec ree r va n 18 augustus 18 I 1 in ederla nd ingevoerd. Daa rbij we rd her
voe ren va n een vaste familienaam ve rplicht gesteld, ren vijl de keuze van voornamen in beginsel vr ij was maa r toch beperkt doo r de voo rgeschreven soorten.
Deze wer, die door de Engelse bezen ing niet va n kracht kon \vo rd en ve rklaard
voor Sur iname, is larer oo k nier mee r in de ko lonie ingevoerd.
De Surin aa mse ontwikkeling ve rli ep en ve rl oo pt nier allee n niet-synchroon
met de Nederl nndse, mnar oo k wijken de onderscheide ne regelinge n bi j de
roe pass ing va n el kaar af. ln de kol onie gold de ve rpli chting rot het voeren
v:m ee n vaste fa milie- o f achterna am vanaf 18 28 voor de vri je burge rs; voor
de v rijgell1 ~l a kte slaven pas per I juli 18 63 bi j dc emancipati e.
Voo r and ere bevolkingsg roepen werd in 19 16 art. 63 bis in het Surinaams
Burgerlijk Werboe k opge nomen. Hierbij werd vree mde immigranten uit BritsIndië en Nederlandsch Oost-Indië de ve rplichring opgelegd ee n geslachtsnaam
en voo rn a(a) m(en) re kiezen onder goedk euring va n de agc nr·generaal (thans:
di recrc ur van binnenlandse za ken); de Indianen en Bosnegers werd de bevoegd.
Re ce n$ies

heid ve rl eend een geslachtsnaa m en voorna(a)m(en) te aan te nemen. Ro nd
d e Onafhankelijkheid in 19 75 bleek voo r het aanvragen va n een paspoort
ove rigens nog ee n groot aamal perso nen een naamkeuze te moeten maken.
Her geldend stel sel kan voor Su rin ame a ls volgt worden omschreven: familie name n of ilchternamen worden va n ee n ouder verkregen cn kunn en dus
nict ge kozen wordenj voorna men daarentegen kunnen - in beginsel door de
ouder(s) - vrijelijk worden gegeven, zi j het onde r enk ele algemene restricties,
zoa ls in geva l van onwelluidendheid.
Anders dan in Suriname bestaat in Nederl and wel een strikt on derscheid tussen
familienamen en voornamen in die zin dat een familienaam niet als voornaam
Ina g word en gege ven, voor zover deze ni et (aa ntoonbaar ) ee rder als zodanig
w as gevoe rd. Met deze rege l wordt de vo rmin g va n zogenaamde dubbel e
namen in Nederland tegengegaa n. Met andere woorden, in Surin ame kunnen
a lle soorten nam en doo r elkaar fun geren als familienaam en a ls voornaam .
Hi er ge ldt ook niet de Nederland se beperking van typ ische jongens- en meisjes namen di e apa rt worden ge houden. Uitzondering o p de laatste regel is in
Nede rl and de naam ' Maria ' di e ook voor jo nge ns als tweede of derde doopnaam is toegelaten. Vooral bij (Limburgse) rooms-katholieken lijkt d it een
traditie te zij n (geweest). Bij voor bee ld: de auteur Lodew ijk Alp honsus Maria

Lichtveld.
De o pva tting va n de auteur dat de door haa r opgevoerde bronnamen in
oo rsp rong reeds (uitsluitend ) a ls famili enaa m fungeerden kan niet worden
h3rd ge maa kt. Ook met haar verwijzing naar toponiemen en geografische
nam en als bron van sommige Surinaamse familienamen di ent voorzichtig te
w o rden om gegaa n.
Enkele voorbeelden mogen de besproken opva ttingen en werkwijze illustreren.
Of de familienaam Roma van de ee uwige stad RomeIRoma is afgeleid kan

niet direct worden vastgesteld. Bij de vraag of de naam Milan va n de stad
Mila an/ Mil ano afkomsti g is kan ee n nog grore r vraagteken worden gezet.
Immers Milan is een algemeen bekende Slavische voornaa m, zie bij voo rbeeld
Milan Kundera , de bekende Tsjec hisc he auteur. Zond er nadere achtergrondgegevens kan derh alve niets met zekerheid worden gesteld. En war te denken
va n namen als Noordpoo l en Z uid pool?
Bij de groep va n Joodse namen pakken we a ls voo rbeeld de naa m Aaron op
p. 4. Naast de hierva n afgeleide (Surinaamse) familienaam Arron (vgl. Henk
Arron) fungeert deze naam o ok als voornaam, zoa ls bij Aaron Winter. Mutatis

mutandis geldt dit ook voor namen als: Ab ra( ha )am(s) en Levi. Bij de Bijbelse
toponiemen zou men zich verder kunnen afvragen of sta mva der Babel uit di e
s(;]d o f o mstreken daarvan tot ons is ge ko men.
Doo r het onrbreken van enige duidelijke techni sche reflectie komt meermalen
de uitl eg va n een naam zonder nadere informati e in het gedra ng. Dit is onder
meer het gev;] l bij ' Abraham Garcia Wijngaarde, een intc11igenr persoon' op
p. 2.1, va n wie de a uteur de volge nde achtergrond o nthult: 'Zijn moede r was
slavin, zijn v;]der een portugese jood Abra ham Gareia, begraven op Jodensa050 Tlldschrlft voor Surillamistiek 2005.2

v<l nn<l . De oplerre nd e lezer za l opmerken d<lt de zoo n als voorname n zi jn
vaders gehele naam ontving.' De ve rklaring va n de auteur komr er eigenlijk
op nee r dat deze Ill<lnlijke Ilazaat met de achternaam Wijngaarde een buitenhuweli jks of nier-e rkend kind was. \'Vas er wel sprake va n een huwe lijk V<ln
de ouders of erkenning va n het kind door de ollders, dan ka n ee n oplettende
lezer zidl afvragen of hier niet de l1ispanisc he wijze va n naamsverkrijging en
-voering is toegepast. In dat geval zou dan Garda de (eerste ) fa milienaam va n
de vader en Wijngaarde de (ee rste ) familienaam van de moeder voors tellen.
Dat de AfrikaJnse namen van weekdagen van oorsprong bmilienamen zijn
is een ander o njuisr uitgangspunr (hoofdstuk 3, p. 14 ), W:lI1t zoa ls de auteur
zelf meerdere I11 nlcn stelt worde n deze 1l:1l11en doo r de borelingen
'ontv:1 nge n'. Deze namen wo rden gegeven als ' roc pna<lm ' of 'persoonlijke
naam' die later steeds meer het karakter heb ben gekregen va n ee n 'voornaam'.
Enkele voo rbeelden zi jn: Kofi Annan, VN-secretaris generaa l, en zijn zoo n
Kojo Annan; Nkwame N' Krum ah, de gewezen presidenr V<lll de Republiek
GhJna. In de prakfijk worden deze d<lgn<lmen desondanks ook <lIs ac hrernaa m gebezigd. Het is in elk geval niet goed voor re srellen dat de burgers van
een land met zijn allen als s}'sreem uitsluirend een dagna<llll als familienaam
zo uden voeren.
Van de grote stadsb rand va n Parama ribo in 1831 bli jken <llle d<lders personen
re zijn die bekend stonden onder één enk ele naam: Cojo of Andries; Mentor
of Geluk; Present; Frederik; Christiaan; Henr y en Betsy.
Ook van de slaven KW<lkoe en Kwass ie (Quassic) zijn ons gee n <lnderc n<lmen
overgeleverd. Her moge duidelijk zijn dat deze algemene namen op zic h en
zonder een nadere aanduiding gee n enkel onderscheidend vermogen hebben.
Het laa tste hoofdstuk ( 13) van de uitga ve omV<lt ee n 'Geschied kundige tijdrafel met her kopje:
)08 jaar Nederla llds Bestuur, 1667-1 975', waarin voornamelijk aa nd acht
wordt besteed aan hoogtepunten uit de gesc hi edenis V<lJ1 de Joodse bevolkingsgroep. O pmerk elijk is dat voor de periode va n 1942- 1975 geen bijzonderheden wo rd en vermeld. Dit tijdperk wordt op de batste bladzijde afge~
sloten mer dc korte en bondige beschrij ving: "975 Suriname wordr 24
november onafhank elijk. Einde van 308 jaar Nederla nds bestuur'.( p. 66)
Het k ~1I1 nie t ande rs of de auteur moet kenne lijk op enige rl ei wijze in de
periode va n Wereldoorlog 11 tot de Onafllankelijkheid enige tijd absent zijn
gewees r, dan wel haar aantekeningen zijn kwijtgeraakr.
In haar bescheiden opzet draagr de collectie op eigen wijze bij <l an een meer
omva rtende inventa risati e en beschrijving van Surin<lamse namen.

Naschrift
De <lutClIf, geboren als Sara Carharina Vlaardingerbroek, is kort na de verschijning van hJ ar werk op 80-jarige leeftijd in Nederland overleden. Als echrgenore va n de Surinaamse Ir. Iwan da Cosra heefr zi j bijkan s vi jf decennia
gewoond in Suriname. Daar heeft zij zich zee r verdie nstelijk gemaak t met het
Recensies

/
besruderen en Conserveren van het erfgoed van de J oodse bevolkingsgroep.
Z ij heeft zic h onder meer ingezet voor de restauratie van de oude Jo odse
begraafplaats te J ode nsava nn e en voor een boomaanplalltprojecr in Israë l.

Wli/fiam L. Mali A Hillg

Hans Breeveld, Baas in eigen huis. Wim Bos Verschuur, heraut van Surinames
onafh ankelijkheid 1904-1985, Paramaribo: Uitgeverij Djinipi 2004. 218 p., ISBN
99914-681-1 - 0, prijs € 11 ,50.

In het rijtje va n 'gro te Surinamers' ve rdi ent de persoon van Wim Bos
Verschuur (19°4- 1985) , kleinzoon van slavenhouders, beslist cen ereplaa ts.

Er zijn nauwel ijks maatschappelijke gebieden - politiek, vakbeweging, cultu ur,
sport - in Suri n ame in de ja ren '50 en '60 van de 205 t e eeuw re noemen
waaraan hi j geen wezen lijke bijdrage heeft geleve rd . Bij her grote publiek is
hij ech te r he t meest bekend als he t Sra te nl id dat tijdens de oorlogsjaren
va nwege zijn 'o pruiend e raai' door het koloniaal bestuur tien maanden geïnternee rd is geweest. Voor veel politici (jopie Penge l, Eddy Bru ma , J o han

Ferrier) en kunstenaars (Erwi n de Vries) diende hij als roll11odel en leverde
hij een ac ri eve bijdrage aan hun carrière.
Hans Breevel d heeft over deze ma rk ante Surin amer een biografie gesc hreven
waarin hij ernaa r streeft ee n zo voll edig mogel ijk beeld te schetsen va n de
persoon Bos Verschuur, ook wel 'Oom Wim' ge noemd . In deze studi e kiesr
de auteur voo r een dri etal in va lshoe ken: Wie was Bos Verschuur in het maa tsch appe lijk e leve n? Wat was zijn in vloed op de po litieke en over ige maa tschappe lijke ontwikkelingen in Suriname ged urende de periode 1934-1985?
En W,Jt was zijn bijdrage aa n de o nafha nk elijkhe id van Surin a m e?
De grootoude rs van Bos Verschuur vest igden zic h in 1852 in Suriname en
we rd en eigenaa r van een koffieplanrage. In de loop van de 19de eeuw was
het gro te nd ee ls gedaa n Jll er de pl antage landbo uw en de vader van Bos
Verschuur vo lgde in Nederland de opleiding farmacologie waa rna hij zich als
a pot heke r in Surina me vestigde. Wim Bos Versc huu r behaalde na de MULO
de akte La-rekene n en we rd vervolgens opgeleid rot boDtI11:1chinist. Onder
druk van zijn partner (' ik ga niet met ee n zeema n trouwen', p. 37) koos hi j
in 1929 uitei ndelijk voo r een vervolgop leiding MO-tekenen in Nederland .
Hier ontmoene hij Indonesische nati ona lisren als Harta en Sja hrir die in hem
de nationalistische rebel deden groeien . Na zijn teru gkee r in J933 werd hij
op een aa nta l MULO-schol e n tewerkgesteld a ls teke nl eraar. Na de oorlogs-

jaren werden ook de l11iddelbare school (A MS) en de kweekschool zi jn werkrerrein.
AI vóór de oorlogsjaren nam hij tijdens zijn rekenl essen in het onderw ijs stelling tegen het kolonialisme. ZO \\1;-\S het hem een doorn in het oog dat op 27
februa ri (Abraham Cr ijnssendag) de scholen gesloren waren, renvijl op 1 juli
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(de dag wanrop de sla vernij in Suriname we rd afgeschnfr) gewoon les werd
gegeve n. Tegen zijn leerl ingen zei hij dan ook: ' I juli komen jullie niet op
sc hoo l. Zeg maar dat jullie naar de kerk moeten' (p. 4 I ). Bos Verschuur we rd
ee n vur ige pleitbezorger vnn een nationaa l beeld rere va n de vrijheidshcldell
Baron , l\onÎ, Joli Coeu r en Codjo. In de ja ren '3° raak r hij betrokken hij her
vakbondswerk. In 1938 richr hij de overkoepelende Surinaamsche Arbeiders
Federatie op en in 194 [ de Surinaamsche Arbeide rs Cent ra le.
In april 19.P werd hij gekozen als lid van de Staten van Suriname in welk
college hij de personificatie werd van het Streven naar een gro tere' :1utonomie
voor Suriname binnen het Koninkrijk der Nederlnndcn. In maart 1943 werd
dl' Unie Suriname opgericht die her ideaal van autonomie (Baas in eigen huis)
Zal\ uitdragen en van welke beweging hi j de pater intelleclua/is mag worden
beschouwd. In de Sraren ontpopte Bos Verschuur zich ook als dc leider van
her verzer regen het dictatoriaal optreden van gouverneur J.c. Kielstra. In ju li
1943 srelde hij een peritie op die bedoeld was voor de koningin wa:1rin her
ve rtrek va n de gouverneur werd geëist. Die pe{itic was tevens in her Engels
opgesre ld hetgeen voor de gouverneur direcre :1:1Il1t'iding vormde Bos
Verschuu r re interneren omdar de landvoogd hem ervan verdacht samen rc
we rk en mer de leiding van de in Suriname gelegerde Amerika311se troepe n.
Breeveld besc houwr Bos Verschuur 31s een V31l de personen binnen de Natio·
luie P:1rtij Suriname (N PS) - toen nog gedomineerd door dc lichtgekleurde
Creools stedelijkc elire - die Pengel als exponent van de Creool~e zwa rte volksklasse hebben hinnengeh3ald. Bos Verschuur en de leiding van de NPS zagen
in Pengcl geen bedreiging, da,u hij als m3atsch:1ppelijk ongeva:1r1ijk werd
beschouwd en als een Illall met weinig intellcct ueel gezag. Hij vond wel dar
hij nog :1:111 deze politicus uir de vo lksklasse moes r sch'lven. Pengel had in zijn
optiek ee n slepende manier V:1n praten die hem nier beviel. Hij kreeg V:11l Bos
VerschllUf speeches op p:1pier die hij moest declameren rCf\vijllaarsrgenoemde
bezig W:1S tc sc hilderen. De leermcesrer kW:1J11 er sreeds russen: 'Je pr:1ar weer
als een dominee' (p. 121). Dan moest Pengel het ovcrdOl·n.
In 1952 hrak Bos Verschuur mer de NPS 0111 ve rvolgens zijn eigen partij op
re richteJl, de P:1rtij Suri name (PS). Dit hreekpunt was voor Bos Versc huur
her begin van zijn politieke einde. Tussen 1955 en 1958 mankte de PS nog
decl uit van de roen :1an de macht zijnde coalirie (Eenheidsfronr), l11:1ar hierna
verdween de PS geruisloos uit de Surinaamse politieke aren;], De politicu s
Eddy Brullla, in de jaren '5°, '60 en '70 leider V:ln de natiOlulistische PNR,
W:1S een V:lIl de vele leerlingen op de Hendrikschool die onder de indruk
kW:1l11en van de l1:1rionalistische beschol1\vingell van hun tekenleraar. Bruma
\'olrooidc volgens Brccveld de ta3k 'Baas in eigen huis' in Suriname die Bos
Vcrsc hullr :1an het begin van de jaren '40 was aangevangen.
Ook als cO!11ll1unÎCaror lier Bos Verschuur van zic h spreken. Hij sc hreef artikelen en ingl~zonden stukken in de kr:1nren, en hoor- el1 toneelspelen waarin
hij soci:1<1I -cconol11i sche of and ere ma:1tschappelijke wantoesr:1nden aan de
kn;lk srelde. Hi j was ccn sociaal voelend mens in woord en daad. In dir verband
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mag ook genoemd worden zijn bijdrage aan de totsrandkoming van her monument voor de in de oorlog gevallen Surinamers in L950 aan de Warerkant en
zijn inzer voor de ex-leprozen. Hij werd de grore srimulato r tor de oprichting
van de Esrher Stichting die zich bezighoudt mer de nazorg van ex-leprozen.
Ook in de sportwereld was Bos Vcrsc huur een persoon l11et veel verdiensten.
In 1969 haalde Bos Verschuur het nieuws tOen een groe p docenten in sta king
ging tegen het beleid van de regering Penge!. Als een van de reden voor de
staking noemden de docenren her 'plotseling op straat zetten van oom Wim
Bos Verschuur' (p. I65 ). Uiteindelijk kreeg de vakbond van docenten het voor
elkaar dat Bos Verschuur, hoewel hij de pensioengerechtigde leeftijd had
berei kt, een nieuw dienstverband zou kunnen krijgen als hij erom vroeg. Hij
bleef begin jaren '70 nog een aamal jaren tekenlesse n geven op de kweek school, zoals mij als student aan de kweekschool bleek. Ook ik had namelijk
het genoegen van hem tekenlessen te krijgen. Zelfs toen stak hij zijn kririek
op politiek-maatschappelijke ontwikkelingen niet o nd er stoelen of banken:
ruim de helft van de tijd besteedde hij hieraan in plaats va n ons de kun st va n
het rekenen bij te brengen.
Door zijn compromisloze levenshouding en zijn expliciete publieke stellingneming is hij een groOt deel van zij n leven het mik- en middelpunt geweesr
van turbulentie. Mede hierdoor was zijn vriendenkring behoorlijk gedecimee rd, aldus Breeveld. Zijn 80ste verjaardag, 23 mei 1.984, vierde hij in stilte.
Hij ove rl eed een half jaar later op 4 januari ' 985,
In zijn inleidende hoofdstuk (p. 20) geeft Breeveld aan dat er toch nog veel
vragen over Bos Verschuur onbeantwoord zijn gebleven en hij troost zich met
de gedachte dat deze studie niet de laatste zal zijn over deze belangwekkende
persoon. Ik sluit mij bij deze opmerkingen van de auteur aan. Zo geeft deze
studi e over Wim Bos Verschuur een aardig beeld over zijn sociaal-maatschappelijke bewogenheid, maar mist zij wel diepga ng. De auteur is vooral beschrijve nd en weinig analyserend te werk gegaan. Zijn breuk met de N PS wordt
heel summier besproken. Over het feit dat na J 958 niets meer wordr vernomen
van de door Bos Verschuur opgerichre Partij Suriname en dat hij na 1958 nier
elders politiek onderdak heeft gevonden, wat mijn inziens gelet op zijn politiek ve rleden voor de hand had gelegen, wordt niets vermeld. Was het so ms
zijn kritisc he en haast provocerende houding die hem parten speelde, of zijn
rijk e afkomst, of misschien zijn blanke achtergrond? De lezer blijft in het
ongewisse.
Het gebrek aan diepgang hangt ook samen met de o pbouw van de hoofdstukk en di e niet evenwichtig re noemen is. Aan zijn optreden als Statenlid en
internering tijdens de oorlogsjaren (hoofdstuk 5) wijdt de auteur ruim 40
pagina 's, terwijl dit aspect van zijn leven al ruimsc hoots bekend is. Andere
hoofdstukk en tellen nog geen vijf of tien pagina's.
Zoa ls lIjt de ondertitel va lt af te leiden beschouwt Brcevcld Bos Verschuur als
heraut va n de Surinamc's onafhankelijkheid, omdar hij met zijn leuze ' Baas
in eigen huis' eell voed ingsbodem heeft helpen creëren waarin het onafhan050 Tildschnft voor Surinamls tiek 2005.2
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kclijkheidsdenken kon groeien. Bli jk baar zier de au teur ee n lineair verband
russen het streven l1a af autonomie en de realis:nie vall de onafhankelijkheid.
Echter, voor de Unie Suriname waarvan Bos Verschuur de pater ;utellectualis
was, was autono mie hinnen het koninkrijk her ei nddoel en nier ee n stap in
de ri chting van onafhankeli jk heid. Mij zij n geen toespraken of gescluifren
va n Bos Verschuur bekend waarin hij zich een voorsmnde r toonde van de
onafhankel ij khe id , oo k niet rijdens zijn tekenlessen op de kweeksc hool aan
het begi n van de jaren '70. ln die zin is her zeer de vraag of we Bos VerschuUf
,, \s h C r~l.llt VJ n Surin<ll11c's onafhankelijkheid mogen beschouwen. Bos
Verschuu r was ee n srrijd er tegen koloniale ond ersc hikking en voor ee n gel ijkwaardig parrncrschap binnen het Koninkrijk der Nederlanden.
Ondanks deze kritiekpunten verdi ent Hans Breeveld lof voor her sc hrijven
va n een biogr<1fie over deze marka nte rebel with a eause die een erepl3:Hs
verdient in de Sur inJams hi stor ische canon.
H allS
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Karin Amatmoekrim, Het knipperleven, Amsterdam: Uitgeverij 521 2004. 166 p.,
ISBN 90 7692781 2, prijs € 16,50.
Deze rom~ln is de eerste geschreve n doo r deze Javaanse auteur geboren in
P:t r:lI11<lribo. NJ ee n wat moeizaam begin kreeg de rOI11:1I1 mij ec ht re pakken
en las ik geboeid verder. Voor Illij was her de ee rste rOIl1JIl va n een Surin aJ l1lsJavaanse sc hrijfster over een aurochrone Nederlandse jonge vrouw in een over
her algemeen autochtone settin g. Zij is stude nte en woont S<l mcn met ee n
vri end. Meteen in het begi n val t de arrogantie va n dc hoofdpe rsoon op. Zij
beoordeelt iedereen op zijn of haar uiterlijk en dat gaJr behoorlijk irriteren.
Ondertussen lijken haar ouders niets <lnders. De hoofdpersoon zelf noemt
hen Il"lcnsen die er goed uitzien en een goede indr uk maken en ze lijkt dJ3r
aanvankelijk ook redel ijk trots op, maar dan komt plotseling de kentering.
Zi j wi l :'lIldcrs, Illa;lr ondertussen we kr ze de indruk zich n:wwclijks anders
te gcdr ~lgcn dJ Il haar o uders. Ondertussen wordt de ~lfstand groter. Haar
ouders verhu izen IlJ3r Fra nkrij k en vi nd en her genoeg om haJr slec hts enk ele
keren jaar te ontmoeten. Koud er kan haasr nier. Zij is hun eni ge dochter.
MaJr op da t moment is het nier erg, omdar ha;:u vrienden haa r vo ldoe nd e
WJfJnrc en vri cndsc hJ p bieden. De hoofdpersoon vindt het bijna normaal.
M a~lf dJIl vi ndt her drJl11arische bezoek aa n de rJndJrrs plaa[s. Na een daaropvolgend bezoek Jan her zie kenhuis blijkt dar ze ee n hersenrull10r heeft en
dat ze nog ll1:lar enkele weken re leven heeft. Ze houdt het echter voor iede reen
geheim. Hier zie je hoe hJ aks de ve rschrikkelijke ziek re die zij onder de lede n
heeft en de versc hrikk elijke boodschap di e zij dus :1an hil ar o mgevi ng re
vertellen heeft, staJ r op her leven dat zij leidt. In de uiterli jkheid en de oppervbkkighcid van dit leven is geen enkele ruim re voor diepgang, voor de heftige
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gevoelens die loskomen wanneer iemand zo'n boodsc hap re verwerken heeft.
De a nd ere kant is dat de hoofdpersoon ook geen enkele poging doet om de
mense n om haar hee n iets re verrelle n. De enige aanzetten die ze geeft, zijn
zeer indirect. Ook de hoofdpersoon zelf weet zich geen raad met de situatie.

Als haar ouders bij een onrmoering op een terrasje haar niet vanzelf begrijpen,
maakt ze ruzie. Later doet ze hetzelfde met een van haar beste vr ienden. De
roman eindigt op het momenr dar ze eenzaam op een bankje aan de gracht

zit, rcnvijl de hoofdpijn haa r leven totaal in beslag genomen heeft.

Voor een eerste roman heeft het boek een behoorlijke kwaliteit. Het is boeiend
geschreven en met name de persoonlijkheid van de hoofdfiguur komt behoorlijk uir de verf. Dat geldt veel minder voor de personen Om haar heen. Verder
brengt de auteur duidelijk de enorm e kloof aan het licht di e er bestaat russen
het op pervlakkige op het uiterlijk gerichte leven van ee n student met zijn of
haar vele feesten aan de ene kam en de harde wereld van mensen die dodelijk ziek zijn aan de andere kam.
Toch heeft het boek ook enkele manco's. Af en toe sta je voor merkwaardige
verrassi ngen. Een daar van komt al in het eerSte hoofdstuk. De hoofdpersoon
lijkt heel trOts op haar ouders om dan zonde r enige overgang kritiek op hen
te gaa n geven. \'Vi lde de auteur laren zie n hoe wispelturig de hoofdpersoon
was? Of is dit toch te danken aan gebrek aan ervaring? Een a ndere vraag is
of een arts in een zieken huis werkelijk iemand zijn of haar doodvonnis vertelt
zonder re eisen dat er iemand meekomt. Waarom kwam haar vriend nier mee?
Ook later duurt her erg lang, voorda t hij iets wil gaan onderne men , maar dan
is hij alweer met zichzelf bezig. Wie is er niet met zichzelf bezig in deze roman?
Een andere verrassing is dat er halverwege de roman opee ns ee ll vriendin
opduikt, met wie de hoofdpersoon volgens de schrijfster elke week contact
heeft. Op dat momenr is het toch wat merkwaardig dat de auteur daar nooit
eerder iets over heeft geschreven. De vriendin komt om zo te zeggen zomaar
uit de hemel vallen. De hoofdpersoon maakt ook voortdurend andere dingen
mee. Af en toe komt dat (Och wat kunstmatig over.

Maar ondanks deze kritiek denk ik dat Karin Amatmoekrim talent heeft en
vooral door moet gaan. Het komt zelden voor dat de eerste roman meteen

de beste is.
Freek L. Bakker

Michiel van Kempen & Wim RUIger<, Noordoostpassanten. 400 jaar Nederlandse
verhaalkunst over Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba,
Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Contact 2005. 71 1 p., ISBN 90--254-1914- 3, prijs
€ 37,50.
De bloemlezÎng Noordoostpassanten . 4 00 jaar Nederlandse verhaalkll11st
Suriuame, de Nederlandse Antillen eu Aruba vormt het slotstuk van een

Over
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drielu ik dat bego n met Mam a Srana n en Tropentaal wa:lri n de Surina :l l1lse,
Ant illiaa nse en Arubaanse schrijvers aan het woo rd kwamen . \n Noordoost·
passanten ga ar het de samenstellers Michiel van Kempen en \'Vim Rutgers 0 111
de beeld en di e Nederlandse passanren oproepen va n de Ca ribische gebieds·
delen en hoe ze denk en over d ie andere culruren en mense n. O p dri e uitzon·
deri ngen na nemen ze all een fragmenten op va n sc hrij ve rs d ie het geb ied uit
eige n waa rn eming kenn en, de zogenaa mde passante n. Oo k nemen ze geen
werk o p va n sc hri jvers di e zich defin iti ef in her ge bi ed hebben gevesti gd; zi j

zijn immers geen passn nren meer.
M er [ 08 fragmenten is het een rijke bundel gewo rd en. Veel bijna o nbereik ·
bare en vrijwe l vergeten stukk en hebben de sam enstell ers bijee n ge brac hr. Z ij
laren ind erd aad zien welke beelden Nederland se sc hrij vers in de loop va n 4 00
jaar ove r de Wes t o priepen en hoe ze verbaasd , ve rwo nd erd , afk eurend en
soms bewo nde re nd na ar de mense n keken. Terec ht constareren Van Kempen
en Rurge rs d a t her we melt va n de stereotype n en cl ic hés en een 'akeli g
verwoord s upe rio ri tei rsgevoe l'. Dit geldr vooral voo r de ou de slU kke n d ie
ruimschoo ts :ulIl wezig zijn, want niet mind er dan de hel ft da teen va n voor
her Statuur uit 1954. De winzucht staa t bij de eerste passa nten voorop, wa t
blijkt ui t het o udste fragment va n A. Cabelia u dir in 1597 in zijn ve rslag aan
de Sra ten·Generaa l schreef: 'dae r is o pwae n s die riv iere voo rseecke r veel gO llts
int rycke va n \Xleya ne.' Als ze in de \Xlest kwame n, maakten de goud· en ge luk·
zoe kers 'wo nderl ic ke avontuuren' mee, wa t hen uitn od igt tot h et ve n ell en
va n ee n 'v ree mt vc rh ae l'. Zo o nt staat het beeld va n ee n exot isc h ge bie d,
bevo lkr doo r vree mde weze ns. Een Indiaan bij voo rbee ld is in het we rk va n
N icola es A Wa sse naa r eigenlijk gee n mens, omd ar hij gee n hoofd heeft: 'Hy
wa s kort va n statu yr, di ck, gh eset, en Ver van li chae m. O p de To ppe, da er
yder M ensc he de Nec k is, sront hem ee n Loc kc Ian ck swa rr ha er; int midd en
van sijn Bo rsr de Neuse; d' O oghen sronden een spa nn e va n malcand erel1 , de
Oore n dicht onder Oxelen'.
Ook in de IS de en 19de ee uw verl o ren de passa nten 1l1ccs tCl l de Caribische
rea liteir uir her oog, In de 18de eeuw sc hetsten ze Surin oJll c als ee n lieflijk
paradijs, vol goede meesters en ve rlichte sla ven d ie afsta mde n va n Afr ikaa nse
ko n inge n. Slec hts ee ll enk eling a ls J .J. Mauri cius zag waa ro m s lave n in
opstand kwa men: ' Meest door der blanken sc huld, d ie door gev loek, misbaa r,
I O nm ensel ijke srraf, en ontu chr mer de wyve n, I de Nege rs rerge n, en rot
woede en wa nh oo p dryven. ' In de 19de ee uw waren het voora l Nederl andse
ab o liri o ni sten d ie Suriname ge bruiken in hun ver haa lkun sr. Je zou da n
verwac hten da t passanten ook aandacht zo ud en geve n aa n de afsc haffing va n
d e slave rnij ze lf en de ge vo lgen hi ervan, ma a r in gee n enkel ve rha al va ll ee n
tijdgenoo t ge beurt dit. Pas 6 6 jaar erna versc hijnt H et aVO fltffllr Va/I ee ll
Chinees in de West va n J..J. Leys, dat ga ar ove r de impo rt va n C hin eze n die
de sla ve n o p d e plantages moesten vervangen. Hadd en de Nederla nd ers dan
all een maa r bela ngs rell ing voor de di sc uss ie in Nederl and en wa ren ze ni et
echr geïnteresseerd in de mensen o ve r \vie ze schreven? Het zou erop du iden
lIecensi,s

dat de Nederlandse 'belangstelling' voor de West eigenlijk niets anders zou
zijn als belangstelling voor Nederlandse topics die worden geïllustreerd met
exotische verhalen.
In hun heldere inleiding gaan Van Kempen en Rutgers niet zover. Wel signaleren ze het exotisme dat veel Nederlandse teksten over Suriname, de Antillen
en Aruba kenmerkt. Ook merken ze op dat de conventionele beelden heel
lang overheersten, waardoor het wemelt van de stereotypen en de clichés
vooral bij de beschrijvingen van het uiterlijk. Het eurocentrisme druipt inderdaad van vee l teksten af. Met minachting werd gesproken over de inheemse
cu lturen en talen. De passanten riepen het beeld op van mensen die een veel
lagere trap van beschaving zaten dan zijzelf. Dar gebe urt soms heel geniepig,
bijvoorbeeld door hen krom Nederlands re laten praten. Doordat de bundel
400 jaar omvat, is te zien wanneer deze gewoonte onts tond. In r867 lier E.
Gerdes, die zwarten overigens 'liplappen' noemt, er eentje zeggen : 'Als zij hier
komen, zij ons hakken kapot.' Joseph Widox tekent in 1893 op: 'Herkules ti
toebehoren.' De clichés en het krompraten gingen [or ver in de 205re eeuw
door. In '949 sc hreef Erik West nog: 'Heel duidelijk Darie het hoorde.'
Dezelfde West beschreef een zwa rt uiterlijk: 'Zijn ogenwit blonk in het kaarslichr en het gez icht, met de geopende vlez ige lippen, droeg de stompzin ni ge
uitdrukking van angst.' En nog in 1970 noemde Mink van Rijsdijk een zwart
kind 'her kleine aapje naast me.'
Het grote voo rd eel van een zo omvangrijke bloemlezing is dat je zelf zulke
lijnen kunt trekken. Daar komt nog eens bij dat Van Kempen en Rutgers
attractieve fragmenten hebben opgenomen, zodat het lezen niet gaat vervelen.
Bewondering heb ik voor het speurwe rk van de sa menstell ers die uit alle
hoeken en gaten vergeten werk opspoorden. Dit neemt nier weg dar er enkele
kanttekeningen zijn te plaatsen. Bij zulk een omvangrijke bundel kun je altijd
discussiëren over de vraag of de juiste schrijvers met de juiste fragmenten zijn
opgenomen. Zo mis ik W.F. Hermans, maar dit valt de samenstellers niet aan
te rekenen, wam de erven Hermans gaven geen toestemming voor het
opnemen van een fragment uit De laatste resten tropisch Nederland. Wel
plaats ik een vraagteken bij sommjge opgenomen aureurs. Miep Diekmann,
Sipke van der Land en Gerard van \Vesterloo zijn aanwez ig mer journalistiek
werk, wat ingaat tegen de opzet van Van Kempen en Rurgers, die wiljen Jaten
zien hoe Nederlandse vertelkunstenaars tegen de West aankijken. De journali sten interviewen Surinamers en Antillianen die hun Ca ribi sche visie overbrengen, war dus het omgekeerde is van wat de bundel beoogt.
Ik denk ook dat ze ee n nog completer beeld hadden gegeven van de Nederlandse optiek als ze zich in principe niet hadden beperkt tot de zogenaamde
passanten. Van Kempen en Rutgers maken hier ze lf al drie uitzonderingen op
omdat het 'zee r goed gedocumenteerde auteurs [zijn] die belangwekkend e,
invloedrijke boeken over de West hebben geschrcvcn.' Waarom steld en ze deze
eisen niet ook aan de passanten? Het antwoord lijkt me heel simpel: dan blijft
er weinig over, want niet aHeen in de oudere stukken van passa nten wemelt
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het van de onjuistheden, ook in recenter werk van passanren komen blunders
\'oor. Zo beweert Anthonie Donker in 1956 dar er op Cura çao geen distantie
bestaat {Ussrn bevolkingsgroepen die berust op rasvoo roordelen. En Johan
Fabricius hedt hec in 1970 over de gemeente Curaçao waar gro te bossen
margri eten groeien. Passanten zi jn lang niet altijd goed geïnformeerd en hebben
vaa k gee n oge n 0111 re zien en oren 0111 re horen. Een va n de bel::mgrijkste
co nclusies die je juist kunr trekken, is dar er geen principieel verschil in de
beddvorn'ling is tussen sch rijvers die er wel en schrij ve rs die cr niet zij n geweesr.

Het is bovendien lang nier altijd te bepalen of iema nd passanr is of niet. De
Nederlander Luc Tournier nemen Van Kempen en Rtltge rs ni er op, omdar hij
zijn lor l11et Cur.:lçao verbonden heefr en is cr gesrorven en bcgnwcn. M:laT
de Nederlander René van Nie di e al jaren op Aruba \\/oont, is wel opgenomen.
Heeft Van Nie zij n lor dan niet verbo nden l11er Aruba? Hoc bcp:lal je trou wens of iemand zijn lor met een ander land dan zijn geboorteland heeft
verbonden? Moet men dan op oudejaarsdag overgestapt zijn va n de oliebollen
op de ayaka's? Of is de plek waar je sterft bepalend? Daar komt, lijkt me,
weinig eigen keuze aan tc pas.
Er is nog een his to rische moei lijkheid bij her hanteren v:tn het beg rip
'passanten" omdat lang niet altijd mee r Îs uit re maken of iemand uit ec n ve r
ve rl eden cr is geweest. Bij een aantal a ureurs vond ik tekstuele aanwijzingen
dar ze nier in Suriml l11e of de Antillen zijn geweest. Zo sc hrijft Elise in 1850:
'Zonder sche pen steke n wij th alls den groo ren At/antische Ocea,m over en
ve rplaatsen ons in gedac hren in de onmetelijke wouden van Zllid~Amerika·.
De schrijfster m:lakt dus slech ts ee n re is in gedachten in een tijd dar je er helemaal ni et zonde r ee n sc hip kon komen. Ook Anna heefr het in 1858 over
'ginds', waar "t ee uwi g feest der Lem' is. tn de biografieën sraar bij 24 van
de 108 auteurS niet vermeld of en wanneer ze in her Caribisch gebied zijn
geweest. Ik vermoed da t Van Kempen en Rurgers nier meer konden achterhalen of de betreffende au teurs er wel zijn geweest. Als cbt voor een kwart
va n de paSsanten geldt, word t dit begrip historisch gezien onh:lIlteerbaar.
Een laarste bezwtltlr dat ik regen hun definitie van paSS<1 lHen heb, heefr te
maken met de gelijk waardige behandeling V31l schri jvers. Surinaamse en Antil liaanse schrijvers als Alben He\man, Hugo Pos en Cola Debror, die la ng in
Nedcrl:lnd woonden en er zijn gestorven, hebben V31l Kempen en Rurge rs wel
opgenomen in de bloemlezingen over de Su rinaamse en Anrilliaanse ve rtel kunst. De reden hiervoo r is de enig juiste: ze zijn daar gebore n en hebbe n er
hun eerste vo rming gehad. Hetzelfde criterium moet voor Nederlandse auteurs
gelden en of ze wel of niet in Suriname, de Nederlandse Antillen of Aruba zijn
geweest, is vo lstrekr irrelev3nt als je wilr weren welk beeld ze va n de \'(Iest
geve n. De plek waar je fysieke en culturele navelstreng ligt bcgnwcll , bcpaalr
in eerste insranrie wie ie bent. Daar kunnen latere ervari ngen overhee n komen,
die ie doen veranderen , maar, om een Surinaams gezegde te gebruik en: je kunr
je groormoedcr wel in een kast verstoppen, maar je kunt niet verhi nd eren dat
ze hoest.
Jas de Rou

Eline Santokhi & Lydius Nienhuis, Sarnámi Woordenboek: Nederl ands-Sarn ámi,
Sarnámi-Nederlands. Een tweetalig woordenboek van het Surin aams
Hindoesta ans, Den Haag: Communieatiebureau Sampreshan 2004. 225 p., ISBN
90805092- 5-6, prijs € 15,00.

Hoewel in de titel her Communicarieburcau Sampres han als uitgeve r wordt
genoemd, is de publicati e van dit woordenboek in feite verzorgd door her Dr.
Jn. n Adhin Instituut (JAr ). De afkotting JA I roept bij talloze Hindostan en

warme gevoelens wakker, wam her Hindi woord ja i betekent 'leve' zoals in
' leve de koningin ' . De algemene do elstelling va n JA I is om <lJIl alles war
verband houdt met de Hindosraanse cultuur bekendheid re geven, te v e rza ~
melen, te documenteren en uit re geve n 0111 zodoende bij te dra gen aan een
evenwi chtige integrati e in Nederland. Mer her uitbrengen van dit Sarnámi
woordenboe k is JAI - ondanks de bescheiden omvang van het boek - aardig
op weg om ha ar doelstellingen te ve rwezenlijken. Z ij opent hiermee ec n weg
voo r anderen om die re volgen.
Voor de duidelijkheid moet gemeld worden dat Sarnámi de Hindi-variant die
zich in Suriname en later ook in Nederland heeft omwikkeld onder mensen
va n Hindostaa nse afkomsr. Hindi zelf is weer ee n mengvo rm va n verwa nre
Indiase talen als Avadhi, Bhojpuri en Braj. Aanvankelijk werd op her Sarnámi
nee rgeke ken. Veel Hindostanen spraken liever het standaard-Hindi, dar nu
ee n van de officiële talen van India is. Maar mer name in Nederland kwam
er ee n beweging op gang di e aandacht vroeg voor de eigen waarde van wat
nor.1 bene op initiarief van dr. Jnan Adhin zelf het Sa rn ámi is gaa n heten, de
eigen Surinaamse va rianr van her Hindi. In de Surin aa mse co ntext kreeg deze
r::.al namelijk re maken met de invloeden van de Creoolse taal of Sran3nt0l1go,
en verder van het Javaans en het Chin ees. Vandaar dM in Suriname een variant
on tstond met eige n karakteristi eken. Dr. Jn an Adhin heeft zich destijds zelf
ten volle ingezet voor de verheffing van het Sarn::imi door in de jaren ' 60 in
het tijdschrift Soela korte ve rhal en in het Sarnámi te publiceren - de ee rste
liberhnupt destijds - en door Inter te zorgen voo r ecn officiële spelling van
deze taal. lil Nederland ontstond in de jaren '80 zelfs eell Sarnami Kollektief
JUl11pa R<l jguru, waarbij een behoo rlijk aan tal Hindos taanse auteurs
betrokken raakten. Een van hen, Rabin S. Baldewsingh, publiceerde in die
tijd zelfs ee n tweetal Sarnámi roman s. Hierdoor is de achteruitgang van het
Sarnámi waarschijnlijk vertraagd. De taal heeft Illeer sta tus. Desondanks heeft
wetenschappelijk onderzoek uitgewezen dat met name in Nederland Sarnámi
steeds meer een taal van de ouderen wordt. In Suriname schijnt de situatie
voor deze taal rooskleuriger te zijn.
Om die reden voorziet het woordenboek voorziet in ee n behoefre voor een
kl ein publiek, ma ar belangrijker is de geestelijke en de polirjcke waarde van
het boek. Want cen woordenboek als dit betekent in elk geva l een promorie
van het Sarn:1I11i. Het stelt een bepaalde sc hrijfwi jze ter hand - handi g voor

050 nidschrili voor Surlnamlsllek 2005.2

roekomsrige sc hrijver en dichters in her Sa rn :lTni - en tra ch t op den duur ee n
eenduidige spelling van de grond re krijgen.
Het Dr. J11an Adhin Instituur kon geen passender hOlllmage Jan dr. Adhin
uirgeven. Her zier er naar uit dar dir woordenboek de eerste rijd een st:Imb:lrd
la l gaan worden.

Hari Rambarall

Ó....

Freek L. Bakker

Antoine de Kom, Chocoladetranen, Amsterdam: E.M. Guerido's Uitgeverij bv 2004.
48 p., ISBN 90 214 7015 2, prijs € 15.95.

Na de bundels Tropell (1991), De kilte van Brasilia ( 1995) en Zebrahoellen
(200 1) publiceerde Anroine de Kom zij n vierd e poëziebundel ChocoladetraIteli. Deze bundel heeft evena ls de vorige opnieuw een intrigerende, bepaald
ni et voor cic hand liggende titel meegekregen. Op pagin:l 29 wordt er aJIl
gerefereerd:
en als
je ogen droogjes tranen
chocoladetranen rranen
wemelt het van ha gelslag
op je gezicht dat schrompelen tot l<1ch
en leer: wat is dat nat bruin
gape n waar je niet aan went?
Het fragme nt is illustratief voo r her belangrijkste kelllT'Ierk van de hele bundel.
Het spe lm ct woorden, de taal, het rJalplezier en de taalvirtuosireir staan
evenals in de vorige bundels opnieuw centraal. De dichrer is als het WJre
dronken va n woorden die assoc iati ef ove r elk:l ar heen buitelen, waarbij het
stijlverschijnsel van de repetitio dominant is, mer zijn herhalingen van klank
en woord. Ook dc anti th ese speelt een belangrijke ro l. Daarnaast is het enjam bement wel het voornaamste sti li sti sche vormken merk.
De nieuwe bUIldeI omspanr opni euw tijd en ruimte, mer hi sto ri sc he onderwerpen ve raf en dichtbij, maar ook en voo ral met een persoon lijke positiebe pali ng. We lezen over een dichter uit de klassieke oudheid en een renaissancistische machthebber, ove r Adolf Hitl er, over de Nederlandse
middeleeuwse mystieke dichteres H:ldewijch en de 20ste eeuwse zwerver J .J.
Slauerhoff. Maar ook over de herdenking van de Tweede \'Vere ldoo rlog op 4
en 5 mei, over de Surinaamse militaire coup op 25 feb ruari 1980 en over de
vli egramp bij Za nd er ij.
schri ll er zingend in mijn oor dat li ed

van dode cijfers daling rekensom van diep
Recensie s

vallen uit niets
dan mist: gee n feller licht dan duisternis
die 's nac hts weer rillerig het vliegveld is
waa r ik jullie roepen blijf
in za nd erige stil te
stiller zanderij

Daarnaast staan er veel gedichte n in de bundel over persoonlijke ervaringen.
De gedic hten zijn over het algemeen kon, als staan er nog {wee gedichten
wegens hun verslengte dwars over de pagina. De 40 gedichten worden vormc- /
lijk geken merkt door so ber heid als het ontbreken van hoo fdl etters, het
sc haarse gebru ik van leestekens en het ontbreken van titels bij deze gedic hten.
Het eerste gedicht is programmatisch. Zoa ls in veel van de ande re gedi chten
wordt er iemand toegesproken. De toegesproken Gaius za l waarschijnlijk uit
het ve rvo lg van het gedicht we l Ga ius Valerius Catullus zijn , de Romeinse
dichter uit de eerste eeuw voo r Christus met een niet omvangrijk maar interessant oe uvre waa rin een gro te verscheidenheid aan gemoedstoestanden
steeds met het persoonlijk leven samenhing.
ZQ dan? gai us? ... dit wordt niks. jîj zong
over al wat daardoor mooier werd of 0 zo rot of zor.
en onbereikbaa r kwam het dichterbij. ik bedenk alleen
maar bij mijn zoveelste onbeholpen aanhef dat ik
het zachte witte comfort van leeg papier ontberen moet.
ik bev uil het namelijk metee n met mijn woordenbrij:
iets dat jij zó bezingen kon.
( ... )
... uit dit gedicht sch rijf ik mezelf maar weg
ik ga in godsnaam een twee drie het volle leven in dit wit dit letterkundig niets

Op zich gebruikt de dichter een traditioneel motief: het lege papier dar gev uld
wil worden. Maar de dichter geeft aan een dergelijk topos door zijn taalgebruik een nieuwe vo rm . Ook het laa tste gedicht is weer merapoëtÎsch.

je bent nog altijd klaar 0 plotseling vertrek
al jong oud va n her koude zwee t
alsof het elk moment gebeuren kan
dat je besmet blijkt met jezel f
en dat je tege n beter weten in
deze regels rij dend wonen wil
w3:lrdoor je onbestaanbaar bent
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Her spcl l11cr woo rden dar de di chter speelr is regel ijk ern stig en lichtvoetig.
De dichter spinr zijn woorden 0 111 tot het cenrrulll door te dringe n, ll1;1ar heefr
hét gehei m nog niet omsluie rd. Er smm ons dus nog wm re wilchren. Wie kijken
er n:t;1r ui t.

\'(/im Ril /gers

Georg e Gerh ardu s Th eodorus Rustwijk, Matrozenrozen: nagelaten dicht- en
andere werken, Leiden : Sylans bv. 2004.

In Les dl1l ll11és de la teITe (196 1), in het Nederlands vertaa ld als De verworpenen der aarde ( 1973) ond ersc heidt Franrz Fanon in her hoofdstu k over 'de

n:ttion:tle cultuur' drie ontw ik keli ngsfase n in dc literat uur v:t n gekoloniseerd e
volke n. In de eerSte fase slui t de gekolon isee rd e :t tlfeur zich geheel bi j de litera tuur va n het voormalige moederl and aa l1 . De inspir:1 ti e is Europees en P;1st
in de stromingen in de literac uur va n het moederl and. In de tweede fase, ee n
fase va n bezinning ITIa:lr oo k verw:l rring, pro bee rt de auteur het eige ne te
zoe ken in herin ne rin gen, oude lege ndes, humo r en allego ri e. De de rd e fase
ten slorre is die va n strijd en ve rze t om het vo lk als ee n wek ker wak ker te
sc hudde n. Albert Helrnan (19°3- 1996) heeft ru im rien jaar late r in een an ikei
'Over ' nation:t lc' letterku nde ', versc henen in het Sticll s{I JOl/ maai o p 3 1
dece mber 1974. deze dr ie besc hreve n fase n uitgebreid rot vi jf. Na de ass imÎlatie vo lgt de imirmie en adap tari e va n het vreemde voo r ee n eige n publi ek,
de derde bsc is di e va n het protest, in de vierde bree kt de rel ative rend e humor
doo r en in de vijfde te nslotte wordt dc eige n ontwikkeling opge nomen in de
mondi<-lle literaire evolutie. Ed w:t rd \Y/. Said, Cultl/ re and Imperialisl1l ( 1 993)
ond ersc heid r in het hoofdsruk ' Resistance and Opposition' dr ie fase n die ik
ko rtweg sa menvar me t ee n fase di e V<-l ll buiren abso rbee rt in zijn eurocentrisme of Jfri ka nisl1le, ee n fase die geri cht is op de he rk omst van de verschillend e bevolkingsgroepen. Dan is er een tweede fase die voora l gericht is op
het eigene, d ie een sterk gesloten karak ter heefr en d ie zich a fsluit V:l ll de
buitenwereld, waa rbij gevoelens va n nati onalisme en 11:ttivisll1c domineren.
Tenslorre is er de derde fase, een extraverte fase die van uit het eigene de buitenwe reld regeIllOet treedr, d ie ge ric ht is o p osmose en ex pansie en een o pen
ve nster politiek voert in dialoog met de bu itenwereld. Al bij op pervla kkige
lezi ng ka n geco nstateerd worden dat George Ge rh ardus Theodo ru s Rustw ijks
MatroUlltUzen (1915) bij elk v<l n deze dri e indelinge n rot de tweede fase va n
de Surina amse literatuurgesc hiedenis behoort, di e v:.111 het streve n n:1 ar het
eige ne.

Met Ru stwijk 1l1a:1kte ik voo r het ee rst kenn is mer de ve rsc hijn ing va n Thc:1
Doelwij ts Geen ge raas of getier, 197 4 , w:1a rin de dichter ee n hesc heiden
plaars kreeg roegeweze n met een korte inleidi ng en dri e pop ul <l ire gedichten.
Ru srwijk ( r862- 19 14 ) w ~ s schilder, forograaf, Illusicus, sc hrij ve r en dic hter,
Rll cll ns illS

a ldus Th ea Doelw ijt. O ve r de nage laten di chtwe rk en di e ee n jaar na zijn
dood ve rsc henen bij H. va n Ommeren in Pa ramaribo, oo rdee lde Thca Doelwi jt noga l zuinig al s 'stukken op rijm met ee n hum o r di e o ns tegenwoordi g
ma ar Aa uwtjes tot glimlachen aa nzet. Z ijn verzen wa ren echter populair o p
de rec itee r-ver jaardagsa vondjes va n d ie ti jd en drage n dan ook bij ror het
tijd sbee ld '. Mi chiel va n Kempens Ee n geschieden is va n de Su rinaa nlse
literatuur (Breda: De Geus 20°3) bes pree b leve n en we rk en oo rdeelt vervolge ns da t de ge di chten van ee n 'caba retac hcige aa rd ' zijn: ' Hij was ee n
behendi g dichter, die overigens niet bang was voo r ee n sto plap of een elisie
ni s dat zo uitkwam en die er evenmin voo r teru gsc hro k om de strofen lengte
o f de woordvol gorde aan te passe n. ' M et deze ui ts praken va n Doelwijt
en Van Kemp en is de literaire kw a liteit va n Ru stw ijks poëz ie en ook de
bundel Matrozenrozell afd oe nd e ge ka rakteri see rd. De in 2. 00 4 verzorgde
herdruk van Matrozell rozen beva t een ruim e keuze uit de oorsp ro nk elijke

bundel.
Literarors a ls Ru stwijk en zijn generatiegenOte n kwa men in het begin van de
lOS te Cfuw in het gehel e Ca ribische gebied voo r. Ze we rden door de Antilliaanse schrij ver en literaruurcriticus Cola Debror gekarakteriseerd als dichterlijke naturen. Het wa ren perfec te a mateurs en mees tal autod ida cten di e het
d ichtva k met li efde en toewijding beoefenden zonder dar ze de sterren van de
hemel sc hreven. Hun ta lent was aanwezig maa r beperkt, a lthans va nuit onze
hedenda agse blik . Het waren ex ponenten va n ee n zich o ntploo iende volkskUll st. Toc h voelden ze zich zelf wel dege lijk kunstenaa r.
Ze sc hreve n in traditionel e Europese vormen met rege lm ati ge strofen, ze
steund en op rijmschema 's en een vast metrum. Ma ar inhoudelijk hi elden ze
hun blik geri cht op het lokal e. De auteurs reagee rd en o p de hen o mringe nde
actualiteit en verpakten over het algemeen milde maatschappijkritiek in moralisme of hum or. Ze sloten nauw aan bij de ideeën en de we nse n van hun
publi ek waa rd oor ze veelal een grore po pularitei t genote n. Met dat publ iek
o nderhield en ze een direct contact door .1 uratuur te schrijven die nier in boekvorl11 gepubl icee rd werd, maar mo nd eli ng gepresenteerd we rd , di e voorgedrage n we rd bi j a lle gelegenh eden di e zich daa rtoe voo rd eden. De dichrers
wa ren dan ook meestal goede declamators va n eigen werk. Daa rnaast onderhield en journa listiek en literatuur in d ie tijd nog na uwe banden. Het dichtwerk wa s bestemd voor directe consumpri e, niet VOo r de ee uwi gheid. Deze
generat ie va n sc hrijvers was er een van veel zi jdig heid, o md at ze va ak oo k
andere vormen van kunst beoefenden. Rustwijk was naast dichter, ook orator,
decl amator, kun stschild er, fotograaf, culturee l o rga ni sato r, tek enl eraar en
mu sicus.
Vanuit modern literair-kritisch oogpunt heeft het weini g zin de gedichten van
deze generati e di chters opnieuw aand ac hr te ge ven, oo k al omdat er nauwelijks scho kkende hi storisc he gebeurtenisse n in besc hreve n werd en. M aar lirer<l ir hi storisch zijn de in di e tijd geschreven gedichten zeker va n waa rde, want
deze peri ode is in de Surinaa mse literatu ur - en in de Caribisc he - ee n nier
OSO TiJoschlll1 V(I(lr SUllnamis liek 2005.2

weg re denken fnse in de omwikkeling VJn eurocentri sme naar reg ionalisme
en de ontdekki ng VJn het lok<llc als mogelijkh eid tot li tera ire inspi ra tie. Mer
d eze <lUrelJrS o m stond er n<1 alle imitatie eell eigen lok<l a llitera ir leve n.
So mm ige lit e r ~HlIurcriti ci sc hrij ve n uits luitend nega tief en denigrerend over
deze dichters van het eerste uur. D~1t is hi storisc h o njui st. Deze lokale aute urs
schreven over lokale o nderwerpen, publiceerden lokaal voor een pu ur lokaal
publ iek dat er in die rijd veelal enrhollsias r op reageerde. Deze auteu rs heb ben
ee n funebm elH ge legd waarop de latere sc hrij vers ve rd er hebben kunne n
bouwen. Of wie een zuiniger oordeel prefereert: deze auteurs vormen ee n ni et
weg re denken sc hake l in de keten van de lirerJruurgcsc hied eni s.
Danrol11 is het ee n jui ste gedn chte geweest V.1n Then Doelwijt ind ertijd om in
haar bloeml ezing Ceen geraas of getier ~1J ndacht voor deze gcnernrie te vragen.
Da:uolll is het ook ee n uitstekend initiatief van de erfgenam en vnn George
Gerhnrdus Th eodoru s Ru stwijk om diens inmiddels bijna ee n cc uw geleden
postuum versc henen Mat rozellrozell weer voo r een mod ern , hi storisc h geïn teresseerd publiek besc hik baar te stellen . Het mooi gebonden boe kj e is geillustreerd door Aafj e H .K. Rustwijk en uitgegeven doo r de fnmi li e va n de
di chter.

Wim Rutgers

Clark Accord, Tussen Apoera en Oreala, een lieldesgeschi edenis in de
reg enwouden, Am ste rdam: Vassaliucci 2005. 296 p., ISBN 90 50 00188 2, prijs
€ 19,95.
Clark Ac cord, Shirley in Allochtonië, Amsterdam: Vassallucci 2005. 224 p., ISBN
90 50 00830 5, prijs € 14,95.
De tweede roman V.1n C brk Accord, Tussen AfJoera en Orea/a. een IiefdesgescMedcuis in de regenwouden, zo u vanuit drie C .. ribische li teraire tradities
ge leze n kunn en wo rd en. M .. ar ja mmer genoeg moet da .. rbi j direct worden
opgeme rkt dar de roman in gee n va n deze tr.1dities bevredigr.
Het ver haal spee lt zic h .1f langs de Co ranrijn en begi nt .1 ls een trad iti o nele
zcndingsro m,lIl of mi ss ieroma n zoals we di e uit de j.1 ren '30 en da .1 rna v;tn
de 205te ee uw kenne n va n Kees Neer, P.M. Legê ne, M.A .M. Renes Bo ldingh,
H . Hc lm cr C.ss. R, R. Sch iel en j.\'V'. Baronesse van l yn dcn, inclusie f de
uitvoe rig besc hreven rni ercnproef en de medi cijnman. De be ker in g tot het
chri srendom brengt onenig heid en tweespa ir binnen ee n gcmee nschJp en ook
binnen het gezi n vall Ko làs ji en Sathobang in deze roman van C lark Acco rd.
Twee geloven o p een kussen, daar slaap r de duivel ru ssen; de goden pJJ.1tse n
hun hang1l1Jt tusse n die V.1 Jl de geliefden . Cla rk Accord slui t zo wel inh o udelijk a ls stili sti sch bij deze rOl1lnn soo rr aJn, en dM is geen comp lime nr. Een

willekeurig voorbeeld: ' Het is de straf van Adjali! Het is de schuld
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vervloekte god van jou! Ik heb je nog zo gewaarschuwd, Kolásji, hnd maar
naar mij geluisterd! Nu moeten we de ro l betalen voor je koppigheid! Nu
krijgen we de reken ing gepresenteerd omdat we Harijakoeja niet hebben
geraadpleegd toen Sinnli werd geboren.' (35). In d e traditionele missieverha len worde n in fel le zwart-wir-rekening mensen en gemeensc happen heen
en weer geslingerd russen traditie en moderniteit. Tu ssen Apoera en Orea/a
weifelt tussen dit thema en het liefdesrhem3 van de ondertitel, met het gevolg
dnt de intertekstuele postkoloniale kans om op de zendingsromans van vroeger

effectvol 'terug te schrijven' is blijven liggen: 'Elke dag lees ik de Bijbel en
vraag ik de Heer om Sathoban g's hart te redden. Als ze maar ee n keer l11 er
me samen zou bidden, Hij kan grote dingen doen. Hij is niet voor ni ets voor
ons aan het kruis gestorven.' (93). Clark Accord had hi er een voorbeeld
kunn en nemen aan Edgar Cairo, Dat vuur der grote drama's (I982 ), waarin
de hoofdpersoon Matthias tor een Caribische Ahasveros wordt.
Het korte, t\\'eede hoofdstuk bevat de tweede traditie. Het is eeIl merkwaardige wee rgave van de Europese conquista, waarbij mensenofferende
in heemsen hoofdloze mensenetende ve roveraars ont moeten en waari n ee n
vrouw a ls een Malinche zich prostitu ee rt voor de bla nke bevelhebber, in dit
ve rhaal om haar dorp va n de ondergang te redden: 'O m de magere oogst te
co mpen se ren bracht men meer mensenoffers dan in voorgaande jaren. Vele

families offerden een lid die straks persoonlijk hun zaa k bij de goden kon
bepleiten.' (11 2) 'Nooit eerder waren ze in aa nraking gekomen l11er deze
wezens, van wie werd gezegd dar ze de gedaante van een mens zo nder hoofd
hadd en en hun gezicht op hun borst droegen. Ze W"lrcn van een du sda ni ge
weerzinwekkende lelijkheid dat één blik voldoende was om je de dood boven
het leven te doen verkiezen.' ( I 16) De omkering van het naïeve Europese
ge loof uit oud heid en Middeleeuwen dat ten Westen van de Azoren slechts
mon sters woonden, een op zich interessant thema dat Thea Doelwijt met
succes uitwerkte in haar jeugdboek Kainema de wreker en de meNseneters
( 19 77), blijft hier in de lucht hangen omdat het hoofdstuk volstrekt los staat
va n de resr va n her verhaal.
Rest de derde traditie. In ee n kort nawoo rd verme ldt Cla rk Accord dat hij
zij n roma n heeft gebaseerd op mondelinge overlevering van talrijke zegs lieden

uit het binnenland en op aantekeningen gemaakt door Joseph Jeffrey :
(Arowak s uit ve rschillende delen van Surin ame en Nede rfand hebben me hun
verhalen verteld. Die orale verte llingen zijn, met de aa ntekeningen van j oseph
jeffrey, same ngevoegd tot een verhaal.' Dat verklaart waarschijnlijk zowel de
Stru ct uur van de roman als de stijl. De keuze rot een stili stische mengvorm
van mondelinge vertelling en geschreve n ver ha al is onbevredigend. Het soms
enigszins mythische karakter van de orale traditie werkt ni et in een voor het
overgrote deel realistisch vertelde verhaal. Het was beter geweest óf het
oorspronke lijk orale karakter van de vertellingen te handhaven óf tor een
rigoureuze stilisti sc he herschrijving over te gaan, zoa ls dat in de Caribische
li teratuur ee rder en met succes is toegepast.
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Dan blijft ;:llleen de suggestie va n de ondertitel ove r. M a;:l r ook de ' Iiefdesge~
sc hi cd eni s in de regenwouden' is onbevredigend, ni er wegens d e relig ieuze
t\vees palr die de twee ec htelieden uiteen drijft, maa r wegens de gezochte oplos~
sing. De rweede vro uw blijkt ee n bedriegster re zijn. De bekee rlin g Kol às hi
om loopr zijn ve rantwoordelijkheid. Her enige war hem d;:l ;:l ro lll blijfr is een
teru gkeer Ila;:lr zijn jeugd roen hij onderwijs omving op de zendings post, en
waar hij nu co nci ërge wordt en de jeugdige lee rlingen di e hi j daar o ntm oet
zijn leve nsgesc hi edeni s vertelt.
In Shirley in allochtollië, een verza meling columns uit Het Parool, met persoon~
lijk e reacti es op actu ele zaken, zoa ls cultuur en integrati e, het s b ve rnijve r ~
leden, de politiek in Nederland en Surinam e, zijn erv;:lringen a ls vis3gist,
ve rwij st C13 rk Accord div erse keren naar de voorbere idinge n en het sc hrij ve n
van zijn tweede roman: 'Na de publicatie van ' De koningin ' [van Paramaribo]
heb ik me in het literai re leven gestort en, zoals her zo mooi wordt uitgedrukt,
geleefd va n mijn pen. Lezingen, literaire festivals, schrijfopdra chten, co lumns,
presentaties, ik verveelde me geen moment. [ ... [ Nu leef ik zowel v:1I1 de pen
;:l Is van de kwa sr [als visagist] .' (96, 9 7) Clark Accord hee fr lang en inrensief
gewerkr aan zijn tweede roman. Her is daarom jammer dat het hem niet gelukt
is een o p zich interessa nt gegeven met een lange literaire traditie in het Car ibisc he gebied o p een bevredi ge nde ma ni er in een eigemijdse vo rm te presen ~
reren . Er lij kr een vloek te ru sten op het tweede boek van ee n schrijver.

Wim RI/tgers

Isme ne Krishnadath, [le Legende van Cakuntela van het Groene Continent.
Paramaribo: Van Idsingastraat 133 2004. 312 p. Een ISBN -nummer ontbreekt; email: Urishnadath@hotmail.com. prijs € 16,50.
Een ec ht wervelende titel heeft her nieuwste, en ook her meest o mva ngrijke
bock va n Ismene Krishnadarh nier: De Legende van Caklll1tela van hel Groene
Con tinent. Her doet een beetje denk en aan een of ander rapporr, een ;:lrrikel
of een ve rslag, wa arbij het dan nog maar de vraag is hoe je het woord ' legende'
in dit verband ZOu moeten/ kunnen imerprete ren. Het zo u ec hter jammer zij n,
ell ook kortZicht ig, om her boek dan maar rerzijde re leggen. De roman heefr
name lij k ee n opme rkelijk e inhoud, di e de moeire va n het leze n mee r dan
wa a rd is. Voorts doet zich de vraag voor, ze ker als je enigszi ns bekend bem
mer her werk van Ismene Krishnadath: Welk e weg slaat zij met deze roman
in - voo r Surinaamse en/of Nederland se lezers? Is er, ten slotte, sprak e van
een jeugdro man of een roman voor volwassenen?
In deze roman, di e zich in de ver, ver voor ons li ggende roekomst afspeelten dar maakt het voor ee n leze r wel ee ns wat ingewikk eld o m het all emaal
goed te kunnen volgen - gaat het in feire o m de roe kom st van het Groene
Cominenr. Het maakt deel uit van het stelse l dat de ster Zonnes telsel S~ 2 07
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als middelpunt heeft. H et Groene Contin ent heeft hier en daar wat trekjes
die aan een land als Suriname zouden kunnen doen denken (je schoenen
uitdoen ), maa r dat speelt geen rol van betekenis; het wordt gele id door de
wijze Arap Makar, die in een aantal opzichten (z ijn uitstraling bijvoorbeeld )
aan een leider a ls Nelso n Mandela doet denken.
Er ontwikkelen zich twee ver haallij nen. De broer van Arap, Thep Knmg,
hecft cell ge hee l ander karakter; hij is eerzuchtig, leergierig en uiteindelijk niet
~fkerig van het spel om de macht. Hi j krijgt zijn opleiding tot ruimtcvaarrdeskundige op de Planeet Eén - die sterk aan onze we reld doet denken - in
Nuebos, dat bekend staat om zijn hoog ontwikkelde ruimtevaarttechnologie.
Aan de andere kant lezen we over de verwikkelingen van de dochter van Arap
Mak ar, Mehan a. Zij komt terec ht in ee n sp rook jesac hti g aandoende omgeving va n waternimfen - de manier waarop doet enigszins denken aan de wijze
waarop de schrij fster de hoofdpe rsoon uit Veren voor de piai (199 2) in het
onderwarerrijk laat belanden -, leert de wa re liefde kennen, waarmee ze tegelijkertijd ontrouw wordt aan de nimfen - die de liefde immers puur als ee n
speeltje beschouwen. Ze wordt daa rvoor gestraft met de verbanning naar een
planetoïde (een kleine planeet), een paradijselijk e omgeving, die besche rm ing
on dervllldt va n een dichte wolkenlaag. Zij wordt de moeder va n Cakunreb
die de ver haalli jn voortzet.
Na de dood van Arap Makar neemt Thep de leidi ng op zich, maar Cakunrela is veel meer de persoon die het gedachtegocd van haar grootvader
uitdraagt. Zij is in diverse opzichre n de evenknie van Thep, ma3r wordt niet
beheerst door diens neig in g de macht te willen veroveren. Deze beraamt
daartoe all erl ei plannen. ' Hij kende ze, de platvloerse zogenaamde beschaafde
volkeren, hij had met ze gegeten, gedronken en ges lapen. Hij wist hoe weinig
hUil woord waard was, hoe beperkt hun leefmotieven. Ze zopen, ze vra ten, /
ze vreeën. Hoe meer, hoe beter. Dan poepten, plasten en ejaculeerden ze tot
cr weer plaats was in hun lijf om opnieuw te zuipen, te vreten en te vrijen.
Vijanden die dit proces durfden te verstoren werden zonder pardon afgemaakt. Thep Krung wist dat het de leiders van dit SOOrt mensen waren die de
echre beschav ing in de weg ston den. In Thcp Krungs oge n was er maar een
oplossing. De leiding va n het universum moest liggen bij een se lect gezelschap,
zo rgvuldig bij elka a r gezoc ht.' (p.IOS )
Bovenstaande inhoudsbeschrijving (inclusief de namen van de personages)
doet denken aan een film als Star \Vars. Ook daarin is sprake van een machtssrrijd russen het goede en het kwadc; ook daarin sprook jesachtige elementen.
Deel 111 werd onlangs in NRC-Handelsblad als volgt gekarakteriseerd: 'E n
die eige nlijke film is: actie, actie en actie. Zwiepen met de li chtzwaarden,
zoeven met de ruimtesc hepen, zap pen met de lasers.' D:1t all es geldt niet voor
de roman va n Ismene Krishnadath. In recensies van de laatste film werd noga l
eens de term '~lflevering' gebruik t. In de roman is daar - opvallend genoegevenzeer sprake van: afleveringen i.p. v. hoofdstukken. Of het een meerwaarde
heeft?? Her past wellicht wat beter in het perspectief van de toekomst wa:lrin
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de roman zich afspeelt. Proloog en Epiloog worden resp. weergegeven als
Voorspel ell Naspel. Van een echre proloog is geen sprake: een bepa~llcl fragIllent uit de roman zelf wordt naar voren gebrachr, her beschrijfr het moment
wa;lrop Thep Knmg zich superieur voelt, en her markeert tegelijkertijd de
omslag in de roman, zo blij kr tijdens her lezen. Het naspel geeft weer hoe het
mer de roekomst van her Groene Continent is gesteld: het valt buiren de
hernieuwde gevestigde orde omdar her door de goden wordt gevrijwa::lfd van
inmenging van buitenaf.
Thep zet zijn plannen door en verwerft de nodige bondgenoten. Een van hen
is Dushyant, afkomstig uit een ~mder sterrenstelsel. Deze is al een keer gebnd
op her Groene Continent en hij heefr {Oen een liefdesrelatie mer Cakunteb
gehad, waaruir l<Her een zoon zal worden geboren. Zoals Arap Makar aan
Nelson Mandela doet denken , doen sommige bondgenoten denken aan

bijvoorbeeld M"o Tse Dong, of "on de oliesjeiks.
Intussen heeft zich een andere (kleinere) verhaallijn ontwikkeld: die V::ln her
Beesr ('half geest, half beest, soms vloeibaar, soms gas maar toch met een
onmiskenbare vorm', P.158 ). Het wordt ingezet in de strijd om de macht.
Zijn vreselijk verwoestende uitwerking bn halverwege nog maar net worden
teruggedraaid door de geest weer in de fles te krijgen. Een verwijzing n.:lar de
atoombom en de verschrikkelijke uitwerking da~rvan? En/of - natuurlijk nier
in de roman zelf ~anwezig - her doer je denken "an de moeiz~me onderh.:lTldelingen de .:ltoomwapenbeheersing enigszins onder controle te krijgen
(Noord-Korea, Iran). Dergelijke ~ssociaties zijn één van de aardige kanten
van het lezen V;]!1 deze roman.
Er ontwikkelt zich een soort van machrsstrijd tussen Thep en Cakuntela. Op
het moment dat hij ervan overtuigd is haar uitgeschakeld te hebben, geeft hij
zich a.h.w. ook over aan de macht V"l11 de goden. Ook C1kunte1a komt terechr
op de planetoïde W.:lar haar kind zal worden geboren. Hij smijt daarom de
ring die hij indertijd op Nucbos van de machtigste ruimteschepen bouwer had
gekregen, met daarin de chip van Cakunrda, in het warer. Deze komr terecht
op de planetoïde.
Cakumela keert met haar zoon Bihaar terug op het Groene Continent. Thep
kan nicr andcrs dan haar bij zijn plannen te betrekken. Ma.:lr, zoals aangegeven: het tij is gekeerd. Van een a~ntal van zijn bondgenoten krijgt hij te
horen dat 'Respect' het leidinggevende principe zal moeten zijn. Cakuntela
krijgr van de leidsrer van het nimfenvolk de mogelijkheid a~ngeboden het
Groene Continent te laten omringen door een dichre wolk en aldus buiten
het machtsspeJ te houden. Tenslorte Thep zelf. Hij voelt zich ond.:lnks alles
toch Illeer met Cakunrela verbonden dan hij eigenlijk zou willen. ' Intuïtief
wist hij dat hij dat Cakunrela hem nooit de rug zou toekeren. Daarvoor waren
ze teveel met elkaar verbonden, niet alleen door een bloedband, maar vooral
door hUil band met her Groene Continent.' (p.288-289) Uiteindelijk roept
. Cakuntela de godin aan en Thep weet dat hij mt her eind V::ln zijn dagen een
gevnngenc zal zijn op het Groene Cominenr.
Recensies

UiteindeJijk zi jn het een begrip a ls 'Respect' - inmiddels te veel gebruikt, en
dus oo k een cliché (a lhoewel clichés niet voor ni ets zo worden ge noemd)en de mac ht van de goden die het Groene Continent weten te redde n. Eerlijk
gezegd, een wat ma gere oplossing aan het ei nde van deze interessa nte roman,
hoe moeilijk het ook zou zijn o m daarvoor wel met een goed a lterna tief aan
te komen. Volledigheidshalve: er komen een paar kleine oneffe nheden voor
in de roman. Zo komt in de Inh o udso pgave de titel va n Aflevering 3 niet
overeen I11Ct die aan het begin va n de aflevering; op p. l02 staat een keer de

naam van Arap Makar vermeld i.p.v. die van zijn broer.
H oe valt nu dat begrip legende te interpreteren? Een legende Ja;lt doorgaans
zien hoe machrig en inspirerend het ge loof en de goden kunn en zijn, en dan
zie ik af van her gegeven dat legend es vanouds christelijk gek leurd zij n. Dat
eerste komt m.i. goed naa r voren, het tweede bepaald nier.
H et einde va n de roman roept met name de vraag op hoe zich e.e.a. verhoudt
rot het overige we rk van de sc hrijfster, en wel in het bijzonder tot haar voorlaatste roman over het bedreigde milieu De opdracht vall Fodewroko (l OOI).
Naar aanleiding van deze roman sc hreef ik ooit in de toen nog bestaande
\Veekkrall f Suriname : ' In de strijd die de jonge ren voeren wordt éé n belangrijke schak el benadrukt: de keten van de moed is in staat de angst te overwi nn en. Het is a lsof Krishnadath er nog eens op hamert dat er moed voor
nodig is 0111 het economisch gewin als het eerste waar men aan denkt, te laten
va ren, of zo men wil, te delen met ecologische uitgangsp unten. Eerder in het
verhaal is a l aangegeven dat er in deze wereld geen pla ats is voor dromers!
Daarmee red je het bedreigde milieu niet.'
Er dringen zich tussen beide romans in ieder geval twee ve rschill en op: de
problematiek va n het behoud van/overleve n wordt nu wereldwijd aa n de orde
gesteld. De in vloed van de mens zelf wordt minder: het zull en uiteindelijk
andere machten zijn die de ' toeko mst' bepalen. Middels ee n swingende
omslagtekst probeert het boek dat laatste overigens te bezweren: ' Dit boek is
ook niet voor kortzichtigen en doemdenkers. Het open einde za l hen ergeren
en de realiteir van de onwerkelijkheid za l hun ontgaan. Beveel hun andere
literatuur aan.' Van ee n echt open einde is m.i. echter gee n sprake.
H et bovengenoemde laat zien hoe de sc hrijfster zic h o ntwikkelt. Van ee n
schrijfster va n o.a. kinderboeken groeit lsmene Krishnadath uit tot een schrijfster va n literatuur voor lezers van, '8 tot 88' om met Annie M.G. Schrnidt te
spreken. Dat oo k maakt haa r rot een veelzij dig a ureur wier werk lezers op
uiteenlopende mani eren weet aan te spreken . Dat va n een kinderboek, dan
wel een jeugd roman - het enigszins vergelijkbare Lichten boven Klein BONaire
(I990) van Diane Lebacs uit Cura çao is wel jeugdliteratuur -niet echt sprake
is, blijkt overigens ook ee n aa ntal andere elementen in het boek. Ik denk
bijvoorbeeld aa n de intertekstuele elementen: verwijzingen naar bij voo rbeeld

een gedicht " Is Cheops van J.H. Lcopold (na de dood va n Arap Makar) of
naar de romans va n Bordewijk (de namen van de personages; de beschrijving
van een stad a ls Inr i Huara doet denk en aan vergelijkba re besc hrij vingen in
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BIokkeIl). Ook de plostische, zeer tot de verbeelding sprekende beschrijvingen
de se ksualiteit in De Legende IJml Cak lln/eta van bel Groene Conlillelll

V:ln

zijn ni er zoa ls je die doorgaans in de jt." ugdliter<1 tuur tege nk o mt.
Helaas is her boek a lleen nog in Suriname verkrijgbaa r, even afgc7jen van 'he{
Surinaamse circuit' in Nederland. Haa r we rk ve rd ienr het 0 111, in n:\Volging
van De opdracht 1'011 Fodcwroko, ook in Nede rland te word('n uitgegeven.

Joost Mimward

J.C.M. Blanker & J. Dubbeldam, Prisma Sranantongo Woordenboek, Utrecht:
Uitgeverij Het Spectrum 2005. 468 p., ISBN 907414785, prijs € 17,95.

Ondanks de weinig verheffende propaganda vooraf, werd roch reikhalzend
uitgezien naar het ve rschi jnen va n het Pr isma-woorde nboek Sranau-Nederlands (e n v.v.). Im mers, cr besrond beh oefte aan ee n waardige en uitgebreide
opvolge r va n de \'(!oordenlijs t uitgegeven door de Stich ting Volkslectuur Surina me en VACO in 1995 (SVSV '95). Bove ndie n zou dit wer k mi ssch ien eell
ex{r:l middel zijn o m o nze eigen sce ptici er v:ln te overtuigen dat het Sran:lll
een taal is, een deel van ons erfgoed, en derhalve waa rd te wo rd en ge koesterd en geconserveerd . (Nede rl anders hoeven nauwd ij ks te worden ove rtu igd;
ze wÎllen het heus wel gelove n als wij dit beweren .) Het boek is samengesteld
door mev r. Jul ië nn e GracÎa Blank er, bijgesta;m door Jaap Dubbclda m.
Men ma g de uitgever dankbaar zijn, dat hij dit waagstuk heeft aan gedurfd.
Het is een volwassen uitgave geworden van 468 paginn 's in een goed leesba re
letter, formaat l O x 12 , 5 x 3,5(111, uiterlijk goed verz.orgd, en passend in de
rceks Prisma-woo rd enb oe ken. De ee rste druk verscheen in apr il 2 005 ; de
rweede druk a l in mei daarna.
Van mcet af aan is duidelijk dat cr zeke r vijf j:lar noeste arbeid besteed is aan
de inhoud van di r unieke werk ; op zich verdie nen initiatief, ijve r en doorzettingsvermogen v:m de samenstelster dan ook alle lof. Het hierna volgen d e
oordee l QVl'r de inh o ud va n deze uitgave is vanze lfsprekend gehaseerd op
steek proeven.
Om te beginnen houd t het werk, evenals SVSV '95, gelu kkig de offic iële spe lling a:lll van d e Landsresoluti e V:l n 1986, nr. 40 , en draagt daarmee bij aan
her uitbannen va n de hela as nog heersende spelli ngschaos o nder de Srana nm:lns. \'(Iel gna t het te ver, wanneer dit woordenboek meent dat her ook oude
{Opografische nam en in de nieuwe spelling moet omzetten, zoa ls 'kwata' in
plaats vnll Kwatta.

Het werk hinkt namelij k op twee gedachten: in de ' Inleiding' stellen de begeleid ende professoren bij voorba:1.t vast dat het hi er ni et gnar 0 111 ee n verklarelld maar o n... een vertalend woordenboek. Toc h is het :1a nr;11 verklaringen
legio (wat inconsequent is, maar daarom nog gee n bezw:lar ). Helaas zijn di e
vcrkbringeJl vnak nogal ongel ukkig ge formuleerd , zoals bijvoorbeeld asogri:
Recensies

'bestaat uit maïs, dar met suiker en al gemalen is'.
De verk la arlust blijkr ook uit de 25 foro 's dIe de betekenissen moeten illustreren. Maar her verklaren gaar wel ver, wanneer ook Nederlandse woorden
verkla a rd worden: een schroefblijkt aldu s een 'soo rt spijker met groeven'!
Daarn aast bevat het woordenboek eveneens een aantal onge lukkige, onvol ledige of onjuiste verklaringen (en vertalingen):

• alau)'atiki: 'stokje van een zure oranje (ee n vrucht ) om de mond fris te
houden.' (Maar hoe dat in zijn werk gaar en hoe dat stokje in die vrucht komt,
blijft duister).
• brokobana: 'slec hte en ruw voetba lspeL .. '
• kayakayafowru: 'ki p, hoen'. Dat is nogal wiedes. Maar is nu iedere 'kip' re
vertalen met kayakayafowm? Gezien de vele verklaringen, had ik op zijn
min st verwacht dar vermeld zou worden dat her een kippenras is mer ver
uireensraande, warrige veren.

• kayanamanya (dar alleen onder kaymlamal1)'abo1f wordt vermeld): 'kruidigzoerig van smaak'. Maar dar zijn roch alle manjes? H et bijzondere van deze
soort is dar de vruc hten ronder zijn, mer kort vezelig vlees, iets zuurder dan
andere manjes, en dar zij bij het rijpen maar weinig verkleuren.
• sika: hier leesr men dat her wijfje 'i nlegr '.
• srika: dit zou volge ns het boek een krab zij n met een blauwe rug! Maar het
is een platte rode zwemkrab. Alle andere zijn 'krabu'.
• pinda-doku1f wordt vertaa ld als een synoniem voor pindakasi (pindakaas ).
Dat is bepaald onjuist. H et is wel pindakaas, maar heeft een speciale vorm.
Kennelijk heeft de welvaart de pindadokuIl verdreven, zodat onze samenstelster die niet uit de praktijk kenr?

• pCl1fJeni wordt vertaald met 'getint' . Maar waar bleef het gev lekte (gespi kkelde) van bijvoorbeeld de bakba, de balla en Ba Tigri?
Het boek is ingedeeld in de volgende delen: de Inleiding, waarin ook gepoogd
wordt de geschiedenis en de evolutie van het Sranan te behandelen; een Lexicografische verantwoording; het woordenboek Srmlalltollgo-NederJallds; her
woordenboek Nederlallds-Srallantongo; Odo en gezegden; Grammatica en
Ideofollell. Het lijkt Cr op dar dit laatste is toegevoegd 0111 de tekst op te vullen
en aldus omvang en formaat van het boekwerk te laten passen in de Prismareeks.
Het blijft natuurlijk een doodzonde, dat men beweerr dar Suriname in I67 I
door de Zeeuwen veroverd werd. Ook ziet men, her haaldelijk (telkens als
vertaling voo r afersi ), 'het topic', en komt men 'artthritus' tegen voor artritis.
Gee n doodzonde, maar weI jammer is, dat ook dit woordenboek zich niet
verwaardigt oude Sranan toponiemen die zijn verdwenen of dreigen te
ve rdwi jnen, te conserve ren door ze te noemen, al was het maar in een
aanhangsel: Ahrawerfi , Ansu, Baki, Blawgron, Bo nsei, Grahlstrati, Ingikondre,
Jakopu, Kokonasi, Koropina, Krepi, Leentje-Kok si, Mahonidan, OlbiJó,
Peprepatu, Purpanyi, Warrasei. Het is dan ook onverkbarbaar waarom nota
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bene in het deel Sraumltougo-Nederlauds wel Domburg. Sf<l3t, - vcrkl3ard
(of venaaid) als ' pla:Hs in Suriname'.
Blanker sc hreef dat zij vormen die zij als 'versteend' ziet, heeft willen
vermijden. Ma3r dar is geen reden 0111 woorden weg te laren als a;-k ·ka. biska.
bOllsbak, l)Us'te, denden, (adonkuku, (erfimall-Il)'all. (reitl/(lpot. (rigit'tei, (rigitere, godi. isril1oto, kas'doro, katvlade (ko/lJlade), kokolampu, kot'fillga-kuku.
kl/111akllma, laku-prei, lom, los'kam,/oslos, matyók. mèrki, opallka, pinpin,
Platahroki. platabroki-boi. poite, pémnpénm, sika-pepre, syatllgou, SOlIgO,
stra(mal1-Sllhmsaui, totok/luo/a. (= inginoro). Ook typische namen als Sept
en Doft ontbreken.
Welisw3Jr heeft dl: samenstelster zich bij voorba:lf gevrijwaJrd voor kritiek
op het ontbreken van woorden, door re stellen dat dit werk onmogelijk de
complete woordenschat van het Sranan kan omvatten, lllaar typische, alo111
bekende en veelgebruikte woorden mag men toch wel verwilchren in een werk
met enige prerentie?
Nog een pilar opva llende misstappen:
• Vermeld is korofa)'a, met verwijzing llil<U kor(a)'a, mailr niet nilar het (wel
vermelde) krofaya.(nora bene de SVSV '95 vermeldt alleen krofa)'a. Is de rest
fantasie, of slordige uitspraak?
• Onder plata (= plat), vindt men plata broki (in twee woorden) verta:.11d (of
verklaard?) :1ls 'steiger'. M:1ar Platabroki, is al heel lang de naam van een
bepaalde aanlegsteiger in Paramaribo, 'de Platrebrug'. (nota bene Platabrokiboi is 'tuig' of 'schooier' enz.) .
• Mi M O~I/a voor 'arme ik' zou toch l/Ii poti MO~lIa moeren zijn?
• \Va/ram/wl is w:larschijnlijk een bastaardkruisi ng ru sse n Surinaatlls Nede rlands en Sranan (= watrmllItll). Er loopt tllJar een dunne grens tussen de twee
ralen, m:1Jr die grens is er wel.
• \'Vi e 'her g:1ar regenen' vertaalr met 'alen 0 go kon' sp reekt toch nier erg vlor
Sranan?
• En wie in ernst beweert dat WállWMI (en kele, telkens ee n) tegenwoordig
veela.l vervangen wordt door wawáll (alleen), heeft geen oren en kan de misthoorn d:.1n ook niet horen.
Vooraf is in dit werk gesteld dat niet de oorspronkelijke onverkorte woordvorm als hoofdvorm zal worden beschouwd, maar de verkorte vo rm, omdat
die her meesr voorkomt. Desondanks staar er bigi-ai terwijl men rnoet zegge n
big'ah kulu-ai, rerwijlmen zegt kut'ai; grabugralm terwijl men grab'gralw
zegt; birambi terwijl men in het Sranan, - anders dan in het Surina:1J11s Nederlands - gewoonlijk b 'ram bi zegt. Ook viel op, dat voor bikasi (= omdat) wel
de wat grove afkorting bik a is gegeven, maar niet de meer voor de hJnd
liggende bikas'. En 'uaki mi I,van gengeu' is zonder verkorting wel zo 'per~lts',
dat het komi sch is.
Bij dc odo's is ook al niet consequent omgesprongen met dc eigen regel, want
daar blijkr juist een voorkeur voor het onverkorte woord. Opmerkelijk is in
dit kader, dat bij kmopo en kmoto geen verwijzingen st:1311 n:1:1r de OorSprollIhelns;.s

kelijke vorme n komo/Jo (kem o/Jo) en ko moto {kemotoJ, maar o mgekee rd
weer wel. Daarenboven kan men zich hi erbij terecht afv ragen of deze woorden
in ve rk o rte vo rlll ni et gesc hreve n moeten wo rd en: k 'm opo en k 'mato?
Ook wa r de spelling bet reft ziet men ettel ijk e missers. Voorbeelden:
• Voor ' beled igd voe len' (ge belgd zijn), wo rdt gegeven mandi terwijl her mánd;
met een lange a-k lank moet zijn.
• Men vind t spanbaka in plaats va n spänsboka.
• Yonguwcnki en yangffwenki-uma in plaats van yOllguwcllk e.
• Spa rimaki in plaats va n sparimaka.
• Sapotia hoo rt in goed Sra nan toch sapatia te zijn ? (I s het anders niet Suri naa ms Nederl and s?)
• Voo r 'nee' (= nee n ) wordt gegeven nOl/a, en nemD voor nadrukk eli jke
ontkenning ('ze ker ni et' enz.) Ma ar wie goed luistert, hoort dat 110no (tweemaa llan g), niet bestaat. H et nadrukk elijk e is: lang-ko rt, dus 110110, en de
eenvo udige ontkenning is 110.
• Bi j ' ja' staat dat di t met ai moet worden vertaa ld, en dat ayi zou betekenen
' inderdaad, ziezo ' . Da t is nogal ve rwarre nd, want de beves ti ging is ni et ai
maar ái, en men kan zic h ze lfs afvragen o f dit ni et gesc hreve n zo u moeten
wo rden áy~, du s a ls ver kortin g va n ayi, dat zelf inderdaad nad rukk eli jker
bereken is heefr (' war u zegr', 'zo is her net'). Her korte ai is du s a llee n maa r
'oog, oogje, korrel', en geen bevestiging.

• Wa1110. Is dar wel één woord? Z ijn her nicr rwee woorden wan en la, evenals
wan hipi, wan frak. wan dropu, wan tèt?
Bij het va ststellen va n een ni euwe spelling za l de o ntwer pers logisc herwij s het
prin cipe voor ogen hebben gestaan dat gel ijke kl ank en door ge lijke symbol en
moete n worden weergegeve n, en o mge keerd dat ge lijk e sy mbolen ge lijk e
kl an ke n voorstell en. In dit kader is de vraag o f leenwoorden wann ee r men ze
keurig ee n Srana n -s pelling geeft, ipso facto to t de woorden schat van het
Sran an gaan behoren. Zo bijvoorbee ld MlIsye (Ned.: Moesje); lIIélllde (Ned.:
maanden); hale-/reke (Ned.: halen en trekken); dyakas (Eng.: ;ack ass); dyowk,
dyowkcr (Eng.: joke, joker); hansum (Eng.: handsomeJ; hartaim (Eng.: hard
time); boka (Sp.: boea = mond, bek, mondin g; o nd er wakamans kennelijk
voora l 'smoel' ); fagabw ldo (Sp. vagabulJdo) . Dit zijn geen Sranan woo rden,
maar gewoo n lee nwoord en uit ee n vree md e taal, en di e zo ud en du s hu n
oorspro nkelijke spelling moeten be ho uden! Wie dit nier wil accepteren, komt
bij het schrij ve n in her Sranan va n klanken die vreemd zijn aan deze taal, zoals
de ' u' van 'su l' en de 'e' zoa ls in on betoond e Nederlandse lettergrepen, direct
in de prob lemen. Want dan is de vraag waarom de Sranan sy mbolen 'e' en
'u ' in deze geva ll en heel and ere klanken ve rtege nwoordi ge n?
Nog zo iets: Welk e Sra nan spreker bezond igt zich er ni et aan dat hij in een
co nversa tie snel even een woo rd lee nt (mccstaluit het Neder land s) voor een
begrip waa rvoor we l d egelijk ee n woord in het Sranan bestaat? Maar dat
ma ak t zo'n ge leend woord ook al ni et auto mati sc h to t Srana n. Toc h noe mt
dir boek dOllderdag als een Sranan woord (= Fodeiwroko).
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Bij enk ele V311 deze missers krijgr men het onzalige gevoel, dat de s3 men sre l ~
srer niet getogen is in Suriname, althans niet met de ra:ll is opgeg roeid, en dar
ha:lr ken nis va n de ta3l d<1arom grotend eels is gesroe1d op 'horen-zeggen'.
\Xlant bijna icdere stee kproef leven iets wo nd erlijks op:
• Bij /lJlga zier mcn geen verw ijzing naar lIanga, en bij dir woo rd geen verw ij ~
zing na:1r allga.
• KwikwilJltba wordt o msc hreve n als' I . vuile ll<1gels 2. manie r V:111 haar~
vlechten' (w3<1rsc hijnlijk bedoeld: patroon van haarvlecht ). Allebei overd ra(h~
telijke betekel1i ssen du s, en het ee rste nog wel sc hertse nd - wat niet wordt
vermeld -, 111:1;1f waa r bleven de merkwaardige schubben va n de kwikwi zelve?
• Ook kawai verging het niet beter: al le ove rdra chtelijke betekeni ssen worden
ge noemd, zelfs di e va n spiegelei, « Javaans mata sapi?), l11:l ar nergens staat
de letterlijke vertalin g.
Hoewel men in deze uitgave allerlei zaken erbij gesleept heeft, wordt één vraag
waa rmee de 11011- Ilative speaker van het Sr:lIlan onm iddellijk geconfronteerd
wordt, (angs tvallig?) vermede n, nameli jk die viln het woord3cccllt. Welke
lettergreep krijgt als regel de nadruk ? Welke zijn de uirzonderingsregels? En
moeten woordcn die onder geen va n deze regels va llen nier ccn accent krij gen
op hun betOonde lettergree p wan nee r Illen ze sc hrijfr? Zo is bijvoo rheeld
denkb:13 r da r men asogn' hoort te schrijven, en akallsá, maar dit woo rd enboek hied t terz~lke helaas gee n regels.
Een ander fenomeen is de in dit werk ge bleken sterke en verbaste rende invloed
va n het Nede rlilJlds. Is dat 'polder-Sranan'? Zo ziet men ' Boi nanga /Ja peka
(It en'. In goed Sranan zo u dit zijn: Na boi /laI/g' e/l peka, tenzij het spottend
of pejoratief is bedoeld. Z ie verder als vertaling va n 'commissa ri s' komars;
(2X) in plaats van kOlllsarsi.
Genoemd wordt oo k olldrobosroko, dar niet echt best33t: bosroko best3at,
clIIpi bes til at, en verde r allyisa, ati, banti, brukll, /er'l}/lba, ')//ta, dyakti,
kamisa, kall/soro, korku, ko/O, kowsll. 111/1511, olldrobruku, rmdrokoto, ol1drokrasi, opal1ka, pal1y;, S'SIf, stol1bal1ti. Ieplep, yaki. De rest is letterlijk vertila id
Nederlands, polder-S ranan, of ee n leenwoord (das),
Nog ér n: 'SOlI l1a a (nig l1a tapa san a pik;?'. Dit lijkr fJoite- Sranan, maar is
waarsc hijnli jk ee n letterlijke verra ling va n her Nederl andse '\Va r is de vraag
waarop hij antwoordde?'
Tot slot va n deze lit<t ni e nog enkele mer kwaard igheden bij de udo 's:
• 'VII l1a bal'JU Il '/Jefi ... yu e koli a/a se;'. De apostrof is hier niet op zij n plaats;
hoog uit zou men ee n koppelteke n tussen de twee de len kunnen pbatsen
(babwl-lIe{i). Bovendien zou de zin in co rrect Sranal1rongo zij n: Yll lIa ba bUIlnefi ... i e kot' /Ia a/a se;.
• 'Na nga sakafasi ylf 0 miti Pareisi' kreeg dc creati eve vertaling 'A ls je nooit
protesteerr zu l je veel bereiken'. Goed Sranan ZOu trouwens zijn: Nanga saka{asi Y sa g' 'n Pnrc;s.
• 'Gaao saIJi (u san-hede a llO gi as; (f/l ' krijgt ook al zo' n twijfelachtige ve rraling mee: 'Dat is een weloverwogen handeling'. (\'(Iaarolll overigens nier her
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vlottere Cada sab' sa" a 110 gi asi t'tu?)
Samenvattend moet worden gesteld dat de sa menstelster goed thuis lijkt in
het 'wakaman'-argo/ en ook in het 'polder-Sranan', maar niet in het Algemcen Beschaafd Sra nan (dat bestáát, ook al is er nog geen norm voor gesteld
cn gee n inventa ris van gemaa kt!). Bovend ien heeft zij de grens tussen Surinaams Nede rlands en Sran an o nvoldoende bewaakt, waardoor nogal war
twijfelachtige woorden en spellingen in het boek terechr zijn gekome n.
Mogelijk is de samenstelster re rad e gegaan bij een minder representatieve
doorsnee van Sranan sprekers dnB raad zaa m was. Het ziet er kortom naa r
uit, dat onvoldoende verschillende categorieën en onvoldoende uiteenlopende
krin ge n va n Sranans prekers werden beluisterd en geraadpleegd.
Misschien had het van groter liefde voor de ta al getui gd, wanneer dit woordenboek niet (als gold het een race) zo overhaast was verschenen . Nu immers
is de t::l al besmet met een groot aanta l Fremdkörper, en zit eell hele generatie
belangstellenden, waaronder jongeren, opgescheept met ee n bron die nier
geheel benouwbaar blijkt.

Joh"

LeefmaIls

Annejet van der Zijl, Sonny Boy, Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar 2004. 235p.,
ISBN 90 3BB B735 3. prijs € 17,50

De Afro-Britse socioloog Paul Gilroy schrijft in zijn boek Be/ween Cam/Js,
Natiol1S, Cultures and /he Allure of Race (2000) dat we nlleen vnn het problematische begrip 'race' en 'ras' denken af kunn en komen, wanneer we onszelf
confronteren mct de gemeensc happelijke geschiedenissen van ca tas trofes
waarbij het ' ras'-denken een centrale, verwoestende kracht is geweest. Hij
doelt hiermee op kolonialisme en fascisme. Volgens Gi lroy moet er mee r geïnvestee rd worden in onderzoek naar hoe het idee van 'ras' (nog steeds) mensen
in kampen ze t. Enerzijds kol oniale kampen en anderzijds nationalistische
kampen.
Annejet van der Zijl doet ee n dergeli jke poging. Zo schrijft zij in her nawoo rd
van SOlllly Boy: 'Het leven van Waldemar INods - MBI ra akt aan (wee van
de zwarts te, meest mer taboes beladen bladzijden in de Nederlandse historie_
name lijk de slavenhandel en de jodenvervolging. (... ) ze hadde n één ding
ge meen en dar is het raciale en etnische denken'(22 I ). Beide zwa rte bladzijden
uit de geschiedenis komen letterlijk en figuurlijk samen in SOll11y Boy, de koosnaa m voor Waldy Nod s~ loon va n Surinamer Watdcmar Nods en Nederlandse
Rik a I/an der Lan s. Aan de hand van brieven, dagboe ken, getuigenissen.
dossiers en bestaand historisch onderzoek reconstrueerf Van der Zijl het waar
gebeurde ver haal va n de liefdesgeschiedenis tussen de ouders van Sonn y Boy.
Rib en Waldemar Ontmoeten elkaar in 1928 in Den H::lag W:1:1r Rika is gaan
wonen nad:1t ze haar man \Villem Hagena:1r heeft verla ten. Waldemar is net
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ges bJgd van de Hcndrikschool in Paramaribo en naar Nederla nd gekomen
voo r studie. In negen hoofdstukken worden afwisselend, door een externe
verrel Ier, hun fa miliegeschiedenissen veneld. Zo krijgt de leze r ee n inkijkje in
het dagelij ks leven va n de welgestelde fa milie Nods in het koloniale Suriname
van her begin va n de 205te eeuwen in her leven va n ee n k;Hholi eke jonge
vrouw in het verzui lde en kl einburgerlijke ederbnd.
Het leven van Rik a wordt gekenmerkt door haa r zelfs tandi gheid en tege ndraadse karakter. Tege n alle druk van haar katho lieke b milie in trouwt ze
Illet dc prorest:1Iltse Willem H:lgenaar. Langzamerhand komen cr barsten in
het huwelijk als het gezin in een kl ein proresti.lIlfSdorp in Zeeland gaat wone n
waar Rika niet ec ht geacceptee rd wordt. Er wordt over haar gerodd eld en
wanneer hnar mail Willem zi jn vrouw maanr zich ecn beetje in re tomen acceptee rt Rika dit niet. Na slepend e ru zies besluit zij met haar kinderen ter ug te
gaa n naar Den Haag waar haar familie haar nier met open arm en omva ngt.
Haar gemengde huwelijk met ee n protestant was ror daar aan toe maar een
scheiding is voor de kmholieke famili e onacceptabel. Rika moet haa r eigen
boontjes doppen. Tor schande va n haar familie raakt ze d:1I1 ook nog zwa nge r
van haar kosrga nger, \'Valdemar Nods. Nier allee n is deze man 2.0 jaar jonge r
dan zij Illaar ook nog ee ns zwart. Doo r ee n afsc hu welijke scheidingsprocedure en de armoede waarin zij en \X'aldemar ve rk ere n, krijgt \Xlillem hun vier
kinderen toegewezen. Rik a moet het doen met eell beperkte bezoek regeli ng
van eens per jaar. Hierdoor ontsraat er wel een leve ndige briefwisseling russen
Rib en haar kinderen, die belangrijk materia al is voo r Van der Zijl.
Het lukt Waldelllar om in de crisisrijd van de jaren '30 een baan te vinden als
handelsco rrespondent en Rika begint een pension in Scheveni ngen. Pension
\X/alda is zee r sllccesvolmaar als de oorlog begint, wordt het steeds moeilijker
gasren te krijgen. Als het pension moet wijken voor een Duitse ve rd edi gi ngslinie begi nnen Rika en \X/aldemar opnieuw. Gaandeweg wordt dir pension
ee n belangrijk ond erduikadres en raakt Waldemar steeds meer betrokken bij
de illegaliteit. Ze worde n ec hter verraden en komen via het Oranjehotel in
Scheveningen en kamp Vught in Ravensb rli ck (Rik<l ) en Ne ucnga l11me
(\'Valdemar ) terecht. Ook de andere, maar bekende, Surinaa mse verzetsstrijder
Anro l1 de Kom zit in dit kamp. Rika overleefr her kamp niet en de lezer blijft
rot het laatste moment in spa nning of \Va ldemar de oorl og gaar overl even.
Heb as komr hij op spectaculaire wijze om het levcn.
S0ll11y Boy voeg t iets roe aan de bestaande literaire geschiedschri jving over
de oorlog. Het is indringe nd gesc hreven en blijft spannend en o ntroere nd .
Van der Zi jl is er goed in geslaagd 'de 'grote', algemene gesc hiedenis in voelbaa r en begrijpelijk [te[maken' aa n de hand van deze liter<lire 'biografi e van
onbekende burgers' zoa ls ze dir genre zelf noemt. Het zijn echter nier zo maar
onbekende burgers maar een witte Nederlandse vrouwen ee n zwarte Surinaamse man wiens heldendaden juist vaak onderbelicht blij ve n. Van der Zij l
is dan ook niet alleen succesvol in her verbinden va n de gesc hiede nissen van
kolonialisme en fascisme, maar meer dan dat. Namelijk de geschiedenis van
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verzuiling en vrouwengeschiedenis aan de hand va n Rika 's veelbewogen leven,
en de migra ntengeschiedenis aan de hand van de familie Nods.
Het o nderzoek naar de verhalen van een inreremi sch gezi n biedt de mogelijkheid o m de uitee nlopende geschiedenissen vanuit ve rschillende pers pectieven
te belichten. SOlllly Boy draagt dan ook bij aan het g roeiende corpus van
Nederla nd sta lige interetnische litera tuur. Toch krij gt de leze r voornamelijk
het perspectief van een externe verteller dat af en toe wordt onderbroken
wordt met het perspectief van de brieve nsc hrijvers zoa ls Rika en later
Wa ldema r vanuit het kamp. Daardoor is het perspectief soms wat eenzijdig
en kri jgt de lezer veel min der inzicht in de belevingswereld van Wal demar.
Ook leidt het hier en daar tot stereotype beelden van Suriname en Surin amers. Bijvoorbeeld over het ontspannen, geze lli ge leven in Suriname. Met
nam e de stereotype van de virie le zwarte man wordt regelmatig aange haald.
Soms is dat functioneel namelijk om duidelijk te mak en dat dit een heersend
beeld was in het vooroorlogse Nederland en d us een illustrati e van ' ra s'denken. Maar door de regelmaat waarmee er naar verwezen wordt en doordat
de lezer weinig Surinaamse of tegenges telde perspecti eve n krijgt , blijft het
toch een do minant beeld.
Hoewel het boek als roman heerlijk leest, is het a ls non-fictie soms lasti g te
achterha len waar Van der Zijl haar kennis va ndaa n haal t en in hoeverre haar
verbeelding een loopj e met haar nee mt. Meeslepe nd is het resu ltaat daa rdoor
wel geworden en zeer de moeite van het leze n waard.

Maayke Botman

M. van Kempen & Piet Verkruijsse & Adrienne Zuiderweg Ired.). Wandelaar
onder de palmen, opstellen over koloniale en post-koloniale literatuur en
cultuur, l eiden: KITlV Uitgeverij 2004. 606 p., ISBN 90 6718 2419, prijs 35,00.
WaNdelaar onder de palmen is de titel van de bundel opste llen aangeboden
aan Bert Paasman op 24 september 2.004 bij zijn afscheid als bijzonde r hoogleraar ko lonia le en postko lo nia le literaturen en culturen aan de Universiteit
van Amsterdam. Deze verzamelbundel is sa mengesteld onder redactie va n
Michiel va n Kempen, Piet Verkruijsse en Adriennc Z uiderweg. De eerste is
gepromovee rd bij Paasman (Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur )
en de laatste is bez ig met haar proefschrift over het culturele leven in Bat3vi;:\.
Beid en hebben een bijdrage in de bundel. Verkruijsse is jarenlang een collega
van Bert Paasman geweest op de afdeling histori sc he letterkunde.
De d rie redacteuren hebben a ll erl ei desk undige n gevraagd een artike l te
sc hrijven dat past binnen het raamwerk van het vakgebied. De bijdragen zijn
van collega 's, oud-studenten of medewer kers van a nd ere universiteiten . De
o ud ste auteur is gcboren in 1933 en de jongste in 1972.. Deze bonte variatie
aa n auteu rs, van allerlei kleur en uit all e windstreken, heeft natuurlijk zijn
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weerslag op dc inhoud va n de bundel: eve n gev ari ee rd . De 600 pa gi na's aan
artikelen zi jn moei lijk onder een noemer te v;Hten. Da arom ee rst wat algemene informatie over de bundel , waarna ik W.1t di eper op de a rtik elen over
Suriname za l in ga::lIl.
Het boek is verdeeld in segmenren die zijn vernoemd naa r de vier windstreken.
Noord bevar zeven artikelen; dit deel komt q ua indeling wat geforceerd over
omdJt de meeSte arrikelen ook binnen de andere windstreken gepast zo u
hebben. Maar als goede neo- koloniaal kan Noord natuurlijk ni et achterblij ven!
Een va n de ee rste ;1rtikelen is van lsabel Hoving di e de th eo ri eën va n Ga)'atri
Spivak, ee n van de meest promin enre (en ingewikkelde) hedendaagse cultuurth eo reri ci, afzet tegen de boek en van de Ca raïbische sc hrijfster J ,lJ11ai ca
Kinci.l id. Teve ns is hier aandacht voor aureurs uit Noo rd -A frik:!, die het binnen
de Nederland se li reratuuf bij zond er goed doe n. In dit dee l is ook het artikel
va n M;çhiel van Kempen zelf van belang. In ' Rigolerro in de tfOpen' besp reekr
hi j d e kloof russen de schrijvers en de literaruurtheorerici en critici, voorna mel ijk aa ll de hand van voorbeel den uit Suriname.
De Oost is met zeventi en artik elen de best vertegenwoordigde windstreek. Dat
Îs ni et ver ba zin gwe kk end aangezie n Oost- Indi ë het langste als kolonÎe
verhonden W;lS aan Nede rla nd. Er is het meest over gesc hreve n en her heefr
revens de meeste a ureu rs o pge leverd. P:l<1sman was dan ook a:lngeste ld als
hoogleraa r voo r de bijzondere leersroeI van het Indisch Hui s, ee n insrituut in
Den Ha ag dar de stud ie va n In dische lerrere n en culruur bevo rderr. Hij heeft
zich dc laatste jaren voora l gebogen over deze afdeling V;ln de koloniale studies.
In Z uid krijgt va ll de Afrika anse landen Zuid-Afri ka als ex- ko lonÎe van Nederland dc meeste aan d<1c hr. Maar in deze bundel vinden wc ook artikelen ge relareerd :l ~Ul de Kon go en Angola. \Velli cht door her traumati sc he verleden en
her pas in 1990 afgeschafte systeem van 'ap<1 rrh eid' is her kriti sc h denken
over de gezamenlijke hi storie en het gedeelde cultureel erfgoed binnen dc afdeling Zu id het vers t gevorderd. Deze sectie bevar enkel e bijzonder goede artikelen die beginncn bij het begin : her allereerste koloniseringmoment. Ze
eindige n bij her heden: hoc worden bepaalde elementen uit o ns gedeeld cultu reel erfgoed op dit mom ent geporrrettee rd of anders geb ruikt.
\Vest is mer vee rtien artikelen uirstekend ve rtegenwoordigd . Van deze gaan cr
vijf over de Ami llen en acht over Suriname, een over een publicatie tege n de
sla ve rnij . In het eerste artikel sc hetst Lil a Gobardhan- Rambocll s dl' benadering en uitvoe ring van Keti Kati dey binnen ee n histor isc he COntex t. Deze
feesrdag was aanvanke lij k Creools, werd daarna 'nationaal' ell vervo lgens weer
Creoo ls, Voora l poli tieke visies liggen ten gro nd slag aan deze ontwikkeling.
John LeefmaIl s gee ft in het korte maar zeer kriri sc he artik el ' De n33kte
ko ningin ' het versc hil aan tu ssen twee vormen van de hi srori sc hc roman: in
de ene maakr de a ureur ee n kroniek over ee n persoo n di e werkelijk hee ft
besr;1an. Het leve n van de ho o fdfiguur is de basis en her raamwerk wordt
ingev uld met fictieve elementen. In de andere vorm kiest dc aUteur een fictief
persoon en sc hrijft daa r een roman over. Een lezer met vo ldoend e kennis va n
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zaken echter leest tussen de regels door en zal een bestaande, bekende persoonlijkheid herkennen. Deze laatste vo rm kan verkozen worden bove n de eerste
0111 fouten, omissies of ve rdichtingen te vermijd en. In 'Maxi Linder' heeft
Clark Accord gekozen voor een feitelijke hoofdfiguur. Leefmans geeft in zijn
artikel aan dar Accord dan ook de feiten uit dat tijd sbestek moet nemen 0111
geloofwaardig over te komen. Hij stelt dat als er te veel fanta sie aan te pas
komt het boek surrealisti sc h kan worden, of zelfs een persiflage (Leefmans
noemt dit 'overrredingen tegen de onaanvechtbare werkelijkheid' of 'overtredingen van de logica ') .
In 'De kracht van het christelijke kolonialism e' gee ft Peter Meel zijn visie op
de verwerking van rooms-katholici sme en hindoeïs me in het werk van Bea
Vian en en Shinivasi. Twee personen en twee geloven, dat is heel wat op één
kussen. De vergelijking is dermate interessanr, omdat de ervaringen van de
auteu rs, vooral in hun jeugd, bepalend zijn ge weest voor het doorwerken
ervan in hun literaire werk. Bea Vianen wijst het rooms-katholicisme af, terwij l
het ha ar leven zeker heefr getekend. Het hindoeïsme heeft ha a r ni er geholpen
ha a r 'hebi's' te overstijgen. Anders ligt het bij Shrinivasi, die zichzel f een RK hindoe noemt. Dit geeft a l aan dat hij een innerlijk evenwicht heeft gevonden,
wat ook blijkt uit zijn poëzie.
'Ey ra les i! I ta sa bi', het arrikel van Els Moor over jeugdliteratuur en leesc ultuur in Suriname is mom enreel erg acrueel. Elk jaar rond februari vind in
Parama ribo het kinderboekenfesrival plaats. M oor geeft dit gebeuren een
belangrijke rol in haar artikel vanwege de uitwaai erende functie van de leesbevo rd eringsactiviteiten die dit festival heeft. Ze geeft ee n historisch overzicht
van de ontwikkeling van de kind erliteratuur en de plaats van de Surinaamse
auteurs die zich aan dit genre wijden. De wekomst voo r het kinderboek ziet
ze positief, voora l omdat de kinde ren ze lf stee ds mondiger en kriti.scher
worden.
Gert Oostindic kijkt in 'Wij slaven van Suriname en het intell ectuel e eigendom
va n het koloniaal verleden ' terug op het belang van het werk van Anron de
Kom. Deze mengeling va n historisc he studi e, egodocumenr en po litiek mani fest' is ee n aa ntal keren her uirgegeven (tot roofdrukken toe ) en vertaald.
Binnen het kad er va n de postkoloniale studies heeft Oostind ie het werk vergeleken met dat va n Aimée Cesaire, C. L. R. James en Eric Williams, drie grote
koloniale schrijvers die enkele jaren na De Ko m publiceerden. Wat dan opva lt
is de manier waarop Wij slavelf is opgebouwd: ni er uit bronnenonderzoek,
zoals bij de andere werken wel her geval was. Ook de reon van het boek is
anders (sterk mora liserend ), mÎnder wetenschappelijk, zoa ls te verwachten
wa s, als je de opleidingen van de andere auteurs in ogenscho uw neemt. Oostin di e realiseert zich hee l goed dat het omver halen van hei lige huisjes, waaronder ook de kwaliteit van het werk van De Kom, in Suriname nog altijd zeer
ge voeli g li gt. Niet vanwege de juistheid va n de argumentatie, maar va nwege
de geheel andere context wa arb inn en werken word en gerecip ieerd.
Een ge heel ander artikel, deze keer ni et over litera tuur, is van de hand va n
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GloriJ \'V'ckker. In 'Sranan, Swit' Srall3n. Populaire beeldvorming over etnische en gende rgelijkheid in SurinJme' geeft ze diverse percepties van het mooie
Suriname weer. Dit ide;tle beeld blijkt makkelijk door te prikken w;tnneer je
het binnen de werking van gel1der, erniciteit, klasse en se ksualireir besc houwt.
Dit doet \'V'ekker door een voorbeeld VJn de representatie van de diverse lx'volkingsgroepen uit de reclamcwereld te analyseren. En dan blijken de sc hoon heidsidealen nog steeds langs raciale lijnen te lopen.
'Land mer ee n hoofdletter. N:ltion3l istische poëzie V311 Shrinivasi' heeft ook
Switi Sranan als onder werp. Ton Wolf la3t door middel van de analyse van
enkele gedichten van Shriniv3si zicn dat deze een nationale dichter is, hij overstijgt de ged3chte van het groepsgevoel. Su riname blijft voor hem, ondanks
al le nega ti eve ontwikkelingen, teleurstelling en ontgoocheling, ecn rhuisluven.
Suriname wordt door de poëzie van Shrinivasi voor de lner een Land met
een hoofdletter.
Nog enkele opmerkingen. De artikelen over de Surinaamse en Anri ll iaanse
litera tuur st3an door elkaar, echter wel alfabetisch gerangschikt op auteur.
Een begrijpelijke keuze omdat alle bijdragen samenhangen. Ma:H soms ook
onlogisc h, twee artikelen over de di chter Shrinivasi bijvoorbeeld, W3ar een
aantal ~1I1dere onderwerpen russen staan.
Behalve dar de bundel heel wat achtergrondinformatie biedt, geeft her oo k
behoorlijk wat srof rot nadenken. En vergelijken ! Als we bijvoorbeeld kijken
naar 'Rijsttafelen met Fabrès', een arrikel waarin Liesbcth Dolk, speciali st op
het gebied van de Indische letteren , het werk van de Franse cartoonist Osc;tr
F;1brès ( 1894-1960) bespree kt, is het missc hien mogelijk ee n link re legge n
mer Zuid-Afrik:-! of Suriname en de overeenkomsten of verschillen tussen de
spotprenten bekijken, om op die manier de ma ::mchappelijke verhoudi ngen
tusse n verschil1ende bevolkingsg roepen te evalueren. Voor Suriname bn de
keuze dan op W.E.H. Winkels vallen, die in 1853 een manuscript 'De Tooverlantaarn V3n Mr. Furet' met afbeeldingen maakte.
In het artikel van Ena Janse n; 'Kroroa alias Eva, Van VOC-document tot stripfiguur' schrijft ze over het zwarte meisje dat 31s tolk fungeerde v~or Jan van
Ricbeeck. Meteen dringt zich bij mij de vergelijking op met Van SOl11l1lelsdijck,
V3 1l wie gezegd wordt dar hij een indiaanse bijzit had, die de COllfacten mer de
locale bevolking vereenvoudigde. Zo biedt de bundel heel wat mogelijkheden
tot vergelijking tusse n de hisro rie, de literatuur en cultuur van de kolonien in
diverse \vindstreken. '\Vandelen onder de pa lmen' is een belangrijke bijdrage,
in her nlgemeen voor de lireratuur en in her bijzonder voor de Surinamisti ek.

Hilde Nells
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Okke ten Hove, Heinri ch E. Helstone en Wim Hoogbergen, Surinaamse
Emancipatie 1863: familienamen en plantages, Amsterdam en Utrecht: Rozenberg
Publishers, CLACS & IBS 2003.175 p., ISBN 9!l-5170- 777- 0, prijs € 29,90.
Okke ten Hove, Wim Hoogbergen en Heinri ch E. Helstone, Surinaamse Emancipatie 1863 Paramaribo: Slaven en eigenaren, Amsterdam en Utrecht: Rozenb erg
Publishers & CLACS & IBS, 2004. 443 p., ISBN 9!l-5170-1!22-X, prijs € 34,90.
H.E. Lamur, familienaam & verwantschap van geëmancipeerde slaven in
Suriname. Zoeken naar voorouders, Amsterdam: KIT Publishers 2004. LXVIII +
1459 p., ISBN 90-1!832- 190-(), prijs € 175,00.

Op I juli 186} werden in Surin ame circa 34.000 mensen collectief van slaaf
vrije ingezetenen. Keti koli (ti tru: de sla ve nrijd was va n die datum af geschie·
den is. Her was bovendien het mo ment waarop een groot ged eelte van de

oorspronkelijk Surinaamse fam ilienamen is ontstaan, een belangrijk stu k nationaal erfgoed. Die namen zijn te vinden in het Emancipatieregisrer, waar de
aspiranr-burgers en kele weken VOOr de dag van de Emanciparie met hun voornamen en hun toekomstige achternaam werde n ingeschreven. Deze unieke
bron, enigszins door de tand des tijds aangetast, wordt bewaard in het Centraal
Burea u voor Burgerzaken in Paramaribo. Het bevat meer gegevens dan namen
alleen. Ook de leeftijd (voor een gedeelre naar gissi ng) van de geëmancipee rden
is opgetekend alsmede de plaats waar zij werkten of gevesti gd waren {de stad
of een pl antage in één va n de di stricten); vaak zijn onderlinge fami lierelaties
aangegeven, tenvijl men in de registers soms ook aantekeningen van later datum
vindt over opgevolgde huwelijken en erken ningen van kindere n door o ud ers.
Er zijn over veel va n de geëmancipeerden aanvu ll ende gegeve ns re vi nd en in
andere archiefbronnen . Ook a ls het gaat om hun leven vóó r de Emancipatie,
in weerwil va n de clichématige opvatting d at er over slaven weinig opgesc hreven werd. Aan di e uiteenlopend e bronnen, die een tip van de slui er die
over de slaventijd hangt op kunnen lichten, besteedt Humphrey Lamur in zijn
inl eiding (p. xlvii-x lviii , xxxi-xxxii ) enige aandacht. Het meest compl emen ta ir aa n het Emanc ipatieregister is ec hter eell bestand dat een half jaar eerder
(i n nove mber 18 62) is aangelegd en dat gevormd wordt door de zogenaamde
borderellen van aa ngifte.
Dit waren lij sren waarop de slaveneigenaren, teneinde in aanmerking te
komen voor de 'tege moetkoming' (het bedrag waarmee zij voor de onteigening die de Emancipatie voor hen betekende geco mpenseerd zouden worden)
opgave deden van de slaven di e zij in eigendom hadd en. Hi erin vindt men
van laatstgenoemden de (voor )namen en verschillende andere gegevens, waafond er hun godsd ienst en hun a mbacht of het soort we rk dar zij verrichtten.
De borderellen van aangifte zijn gevoegd in per particuliere eigenaar of plantage aangelegde dossiers, die bewaard worde n in het arc hi ef va n de Algemene Rekenka mer (in her Na ti onaal Archief in Den Haag), terwijl cr ook
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een duplicaat bewaard wordt in het Surinaamse Landsarchief.
In zowel de uitgave va ll Lamur als in de mee rd el ige nog te volrooien reeks
va n Ten Hove, Hoogbergen en Helston e zijn de gegevens va n indi viduen uit
Emancipatieregister en borderellen van aangifte aan e1k;:la r geko ppeld. Dat
da ara an nogal wat haken en ogen zitten wo rdt overigens doo r de res pec tieveli jke samenstellers niet ve rhuld; de dilemma's zijn naar mijn smaak het meest
open en systematisch besproken door Lamur (p. xix-xx iv ). Het resulta:.H dat
zij hebben ge boekt verdient ec hter bewo nderi ng. Ik kan uit ervaring spreken
;:l Is ik zeg (bt hun publ ic;:lties al ee n talrijk , gretig lezerspubliek gevonden
hebben, met name onder mensen di e zich bezig houden met familiegeschiedenis. M;:l ar ook voor wie onderzoek doet mlar de bredere sociale gesc hiedenis va n Suriname bevatten deze uitgaven veel nuttige inform ati e over de
sa menleving op ecn brcukvlak van haar gesc hiede nis.
Het feit dat er nu vrijwel tegelijkerrijd twee uitgaven ve rschijnen di e grosso
modo hetzelfde re bieden hebben ve rdi ent natuurli jk gee n n;:lvolging. Het is
de gesel va n de Surinamisti ek, waa rdoor de discipline nu en d;:ln ontaardt in
' Ruzienam istiek' (de woordspeling is oud en niet van mijzelf): her onvermogen
of de onwi l om collegiaal sa men te werk en. Aan de an dere k:.1I1r is her zo dat
de uitgave n zich op een aantal punten van elkaar onderscheiden, zodat beiden
de moei re van het raadplegen waard kunn en zi jn . Zo ver melden Ten Have
c.s. de religie va n de gt:i":lllanr.:ipt:t:rJt:II, Lam ur niet. Gegeven her fei r dar de
informarie hier va n de slave neige naren afkomstig is, lijken de borderellen
voo r dit kenmerk naruurlijk ook niet de beste bron. Kerkelijke archieven zij n
te prefereren, al schijnen Ten Hove c.s. in het specifieke geva l van de Evangel ische Broederge meente (EBG ) het tegendeel re geloven (200 4: 53). Lamur
heeft veelmee r werk gemaakt van de aanteken ingen van later d;:ltulll betreffende huwelijk en er kenning, en Ten Hove c.s. hebben zic h gespecia liseerd in
het verza melen va n persoonsgegevens vn n de sla veneige n:u en. Daarnaast
onderscheiden de uirg3ven zich vooral van elknar door de inleidingen.
111 der BeschrällklO/g zeigl sich der Meister. Persoo nlijk vind ik ee n inleiding
als die van Lamur, qua omva ng en inhoud, beter passen bij uitgaven va n dergelijk karakter dan de inleiding waarop Te n Hove c.s. de lez(' r ve rgnsren. Lamur
beperkt zich er hoofdzakelijk roe uir te leggen hoe het ge publiceerde databestand is snmcngesteld en opgebouwd, wa r de beperkingen va n de ge bruikte
bronn en zijn en doet voo rtS suggesties voor verder onderzoek. Dar lijkt mi j
correct. Hoogstens zo u je kunnen zeggen dar zijn in leidi ng wat overbodige
verontwaardiging bevat, l11et name waar hij de bronnen, of degenen di e ze
hebben ge produ ceerd, een selecti eve weergave va n de werkelijkheid ve rwijt
(p. xxxi -xxxv en xlv). Z ij zo uden, door rel ati es tussen vJders en kind eren
onvermeld te bren, bijged ragen hebben aan de myth e va n de :lhsenre v:1der.
Het E\1l:1l1cipatieregister vo lgt echrer de bij de bevolkingsregistrarie gangbare
praktijk: de va der wo rdt allee n in relatie tot zijn kind vermeld in ge val het
kind uir ee n huweli jk is geboren of later is erkend. Bronnen hebbe n alli;d hun
beperkingen. Da r zijn facts of life voor de historicus. Bronnenkritiek is dan
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oo k ee n zak elijk e, routinematige exercitie : vaststellen wat een bron ons,
gegeven haa r aard, wel kan vertellen en wat persé niet en waarvoor wc dus
op zoek moeten naar andere bronnen.
De inleidinge n van de uitgave van Ten Hove, H oogberge n en Helsrone tellen
nu a l, lopend e de reeks, zo' n I S0 pagina's. Wat mij betreft had dit hee l wat
minder gekund. Er wordt vee l overhoop ge ha a ld, maar ni et a ll es is releva nt,
het is ni et altijd eve n efficiënt gepresenteerd en ik heb bovendien navenant
veel fouten en slordigheden aangestreepr. Zo staa n er op p. 49 va n het deel
over Parama ribo maa r li efst dri e passages die moeilijk in overeenstemmi ng
te brengen zijn met wat in het eerdere dee l is beweerd, over 'van'- namcn na
18 32, over de duiding va n anagrammen en over het tijdstip waarop in 18 63
de namen werden geregistreerd (vgl. 2003: 56 n. 20, 37, 44,11 J.
Vaak gaa t het om kl ein ighede n. 'Freemangro n' (sic) bijvoorbeeld was onderdeel va n de stads uitbreiding va n rond 1770 en la g dus, anders dan op p. 23
va n het deel over Para mar ibo wordt beweerd, nimmer buiten de stad. De
naam Von Ri eben is nier in 1808 o ntstaa n (2004: 6 r) maar Suriname binnengekomen met een wel dege lijk adellijke Duirser, George Ferdin and Ern st Baron
vo n Ri eben, di e de naa m overdroeg op zij n nageslacht van gemengd bloed;
de slaveneigenaresse uit 1863 was een in 1784 geboren dochter van hem en
de mulattin Isa bell a van Va n Hout. De naam Van de(r) Lande kwam a l in
Suriname voor in de ee rste helft van de 18de eeuwen behoorde oorspronkelijk toe aa n een blanke familie. Een telg uit dit Suri naa mse ges la cht, Ja sper
va n der Lande, was in 1795 kap itein in de Amsterdamse gewapend e burgerrnacht. Dat de naa m in het door ten Hove c.s. aa nge haa lde geval (2004: 75)
verwijst naar het gouvernement als voormalige eigenaar kan dus in ieder geva l
ni et zo nd er meer aangenomen worden.
Men kan dit all es a ls mu ggenzifterij beschouwen, maar in een publicatie als
de on der havige staa t het streven naar juistheid van vermeld e persoonsgegevens immers centra a l. Dan moet men voorz ichtiger zij n in zijn gevolgtrek~
kingen. Het is tussen twee ha akjes ook niet waar dat Jan Wicherides, de
natuurlijke zoon van gouverneur Wichers, ooit gemanumirreerd is en a l hel emaa l ni et dat ik dat in een artikel uit 1998 beweerd zO u hebben (2004: 31).
In een artikel uit 2003 heb ik integendeel geschreven dat Wicherides' moeder
reeds een vrijgeborene was, maar aa n dat artikel hebben de sa menste llers geen
aandacht geschonken.
Overigens is frappanr genoeg ook ni et altijd recht gedaan aa n eigen ee rd er
eld ers gep ubli cee rde in zichten. Z o wordt het in het eerste deel (2003: 78)
opmerkelijk ge noemd dar mense n zich kort voor de Emancipatie nog (tegen
betaling) li eten manumitteren. De logica ac hter dit verschijn se l is echter door
Okke ten Hove en Frank Dragrenstei n a l in I997, in de inl eid ing va n hun
boe k over de manumissies tussen 1832 en 1863, uitgelegd. Ook wordt in deze
uitgave herhaa lde lijk beweerd (2003: 47; 2004: 49 ) dat het na 1832 aan
ni euw-gemanumittee rden verboden was o m een familienaam aan te neme n
die in Sur iname reeds bestond. Dat is bepaald misleidend. Er zijn immers in
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deze period e legio verzoeken ge da~n om aan ee n te manu11litteren persoon
juist zo'n reeds besta and e naam roe te kenn en en als niemand van de drage rs
van di e naa m bezwaar aanrekend e werd en di e verzoe ken doorgaans in gew il ~
ligd. Wat doo r Okke ten Hove in een samen Illet Peggy Plet geschreven artik el
uit 2003 ook is opge merkt.
Kar;lkteri sti ek, zij het in wat ex treme vorm, voor de oneve nwi chtigheden in
dc in leidingen van Ten Hove c.s. vind ik de pa ragra ~f getiteld 'tro uwcn met
ee n gemanum ittee rde' (2004: 80) . Daa r wordt van all es ter sprak e ge br:lcht,
maar weinig tor ni ets gezegd over huwelijken met gemanumittee rden; daa rgelaten ee n gratuite, in zijn al ge mee nh eid zo nder mee r onjuiste opmerkin g
ove r de sociale acce ptatie va n huwelijken russen blanken en mul attinnen. Het
ge heel loo pt tenslotte uit op de op zich zel f heel lucide en belangrijke opmerking, d;:H het feit dar er zoveel slaven in Suriname eigendom waren van onve rdeelde boedels re maken moet hebben ge had met het ve rbod sl:w cnm oeders
van hun kinderen te sc heiden.
Daa r nu heeft de lezer wat aa n. Dat geld t ook voor de zee r heldere en gedegen
wij ze waaro p de versc hillend e etappes van af het indienen va n de bo rderel len
in november 186 2. tot en met de insc hrij ving in het Eman cipati eregister in
mei/juni [ 863 zijn bes proken (zelfs tw ee maal: 2003 : 9- 12, 21 - 44 ; 2004:
34-43); hierd oor wordt goed duid elijk hoe de ge bruikte bronn en zich tot
elkaar ve rh ouden . Ouk dt:: aamlacht di e aan her intrige rende ve rsc hijnsel van
de piki Ilyan , de 'sla ve n zonder mees ter', wo rdr besreed (2003 : 12- 13; .w04:
44 , 57-60) is ee n bonus. Met name her geva l va n Eli sa beth, wier mees teres
'A nn a va n RoepeI, ge boren Voman' haar de vrijh eid gesc honken had zo nd er
haa r form eel te manumirreren, ze t mij aa n het denk en. De mees teres moe t
we l Anna Roe pel ge bo re n Fomane zijn ge wees t en di e was ~l in 1. 820 ove rleden. \X1as Elisa beth sedertd ien voor een vrije aan gezien en had zij als zodani g
ha ,-H belastin ge n bet:la ld of heeft zij wel licht ruim 40 jaar voor de ove rh eid
niet bestaan, als vrij e noch als slaaf? Ma:u was er wel ee n goede reden 0 111 in
juni 1863 alsnog uit de ka st te komen? Zull en er ni et anderen in haar positie
gewees t zijn di e ervoor ge pa st hebben in .18 63 hun auton omie op te geve n
door zÎch te huen registeren, terw ijl de sla ve rn ij toch afgesc haft was? Het is
ee n prikkelend e gedachte.
Jean Jacq ues Vri;

Ellen de Vries, Suriname na de Binnenlandse Oorlog. Amsterdam : KI T Publishers
2005. ISBN 90 6832 4993, 200 pp., prijs € 17,50.

De Binnenlandse Oo rl og ( f98 6- 199 2) heeft ee n enorm stempel gedrukt op
de Surinaamse sa menl eving. Het Binnenland heeft er het meest onder geleden,
maa r ook Paramaribo en een aa ntal di str ic ten hebben de effec ten gevoeld.
Ellen de Vries doer een zee r nutti ge en ove rzichtelijke ee rste poging om de
Recensie s

gevo lgen va n de oorlog zichtbaar te maken. Volgens de titel van het boek
gaa t het voora l om de gevo lgen van de oorlog, maar de sc hrijfster laat de
personages voldoende terugblikken naar de oor log ze lf, zodat de leze r een
redelijk beeld van deze donk ere bladzijde in de Suri naamse gesc hi ed enis
krij gt .
De eerste vier hoofdstukken gaa n over de vechtersbazen en hoe het hen d aarna
vergaan is. Eerst versc hijnt Ronni e Brunswijk, de leider va n het Jungl e
Comma nd o (j C) ten tonele, direct gevo lgd door het Surin aams verzet in
Nede rland en de claim dat het Jungle Com mando zich inzette voor een terugkeer van de democra ti e. De Su rin aa mse samenl evi ng blijkt echter ondankbaa r, want ve le ex-Jungle Co mm andos (het waren voo ra l Marrons) leiden
ee n vrij ar moedig bestaan. Ook de soldaten die tijdens de oor log hebben
gediend, worden niet gewaardeerd; hun nazorg was zeer beperkt; en een aantal
zijn zwervers en drugsverslaafden geworden. Een groep latere vechtersbazen,
de Tucayana Amazones (vooral inheemsen ) ve rschijnt in een veel later hoofdstuk op het toneel. Zi j waren bang dat de [nheemsen over hee rst zou den
worden door de Marrons en eisten een plaats o p bij de vredesbesp rek in gen,
waarbij zij de grondenrechten a ls issue inbrachten. Op de achtergrond lijkt
het leger deze groep te heb ben aa ngezet tot rebellie.
In de middelste vier hoofd stukk en wordt het accent verlegd naa r de burgersla chtoffers met name de vluchtelin gen. Hun vlu ch t naar Frans Guyana,
verb lij f in de kampen daar, en hun terugkeer naar Suriname worden
besc hreven. M o iwa na, waar eenheden va n het leger circa veertig burgers
vermoo rdden, komt uitgebreid aan de orde. Toen het boek uitkwam was deze
zaak nog in behand eling bij het Inter-A meri kaa ns Gerechtshof voor de
M ense nrec hten. In augustus 2.005 heeft djt gerechts ho f de Staa t Suriname
veroordeeld tot co mpensatie va n de nabestaa nd en en and ere te nemen maatrege len. Een dee l van de vluchtelingen kwa m in Paramar ibo terecht, vaak in
krotj es en kraakwoningen. De situatie van de vluchtelingen uit het dorp Pokigro n, d at door het Jungle Comma ndo was ve rni etigd, is aan leiding VOor het
bespreken van het sociaa l woningbouwbeleid. Po kigron is herbouwd, maar
velen willen niet meer terug. Een aantal vluchtelingen dan wel hun kinderen
zijn - zoals de beruc hte Sam pi - in het cri minele circui t rerecht ge komen.
Vaak zijn o ntwri chte gezinnen, ge brek aa n o nderwijskansen en de moeilijke
soc iaa l-econo mi sche situatie van de vluchtelingen hi er debet aa n. Die situa tie
wordt in de vo lgen de drie hoofd stukk en behan deld. De oorlog heeft grote
gaten in de gezondheidszo rg en voora l het onderwij s geslagen. De trage wederopbouw geeft aan hoe wei nig prioriteit het binnenland in het over heidsbeleid
genoot, want er was genoeg ge ld, ma ar er wa ren te weinig plannen. De
gezondheidszorg en het ond erwij s staan nog steeds op een lager peil dan voor
de oorlog. De heroplevi ng van de goudsecto r tijdens de oorlog wo rdt uitvoerig
heschreven. De gronden rechten van de binnen landbewoners, staan vaker op
gespa nn en voet l11 et uitgegeve n concess iegebied aan m ultinationa ls, hetgeen
goed in het vizie r wordt ge bracht.
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In ' Hoc verder?' en În het 'S lo twoord' probee rt de sc hrijfster w:tt toek o mstperspectieven aan te reiken. Erg ver komt ze da ,H ni et mee , w:tnt er blijkt
ge woon nog te weinig n:tgedachr te zijn over de potenries en concrete plannen
voor het binnenl<lnd. Toch zo u de onrwikkeling rond het ecotoeri sme de schrijfster moeten zijn opgev~dl e n, omd:t t vee l dorpen d:tar ze lf <lctief a3n meedoen.
Voor wie de periode van dc Binnen\a ndse Oorlog heeft meege maakt st:l a r er
we ini g ni euw s in her boek. De ve rdi enste va n Ellen d e Vries is dat zij ee n
a~lI1tal zaken op ee n rij zet en deze probeert te systemati seren. Het is echter
nog bng geen geschiedenis van de Binnenl andse Oo rl og, want da a rvoor zi jn
de feiten en beschrijvingen te frJgmentarisch. Zo worden de vliegtuigkapingen
door het JC niet genoemd, terwijl deze gezorgd hebben voor het de fac to isoleIll ent va n her binn enland. Hierdoor zijn onnodige burgersbchroffers geva llen,
omda t di e niet naar de hospitalen konden worden ve rvoerd. Ook ontbreekt
de zee r overzichtel ijke studie uit 1996 V:t ll de Su rin aa mse Ze ndings Vliegdienst over het onderwijs, gezo ndheidszorg, nutsvoorzieningen, bestuur, en
dergelijke in circa vijftig dorpen lJngs de Boven -Su rinam eriv ier.
J ~lIllm er dar Bouterse, Wijdenbosch en Venctia3 11 gee n inrerviews heb ben
willen 3fstaall. De sc hrijfster zou echter ex-p resid ent Sh::l Ilkar hebben kunn en
int erviewen, onder wiens supervi sie een deel V:t ll de vredeso nderhand elin ge n
heeft plJatsgevondell. Er is oo k geen analyse va n etni sc he politiek voering en
ve rh oud ingen, waaruir du idelijk zo u worden waarom het Jungle Comrn a nd o
gee n ondersteuning kreeg vanuit her po litieke centrum van de sa menl ev ing.
De groots te tekortk om in g va n het boek is dat de internationaal politieke
context waarbinnen de oorlog plaa tsvo nd nauwelijks wordt besc hreven. Alleen
het Surinaa ms ve rzet in N ederland komt aan het woord. De rol van de Fransen
tijdens de oorlog, en her alternatieve sce nari o dat zij de grote b cilitarors va n
de oo rl og waren, vanwege angst voo r mogelijke Libi sc he aa nva llen va nuit
Surina me op de raketb:lsÎs Kaurou, wordt niet ee ns ge noemd. Ook ontbreke n
de Brazili3nen die her leger instfllcries gaven hoe zi j een guerilboorlog moesten
aa npakk en. Er wordt ook niets gezegd over a ll erlei a nd ere pogingen 0111 dt·
democ rati e te doen ter ugkere n zoals bijvoorbeeld de in zet vanuit de ACS EEG Paritaire Verga dering. In mijn boek Sl l r; l1am e het steentje in de Nederlandse schoen (199 4 ) besc hri jf ik deze pogin ge n uitvoerig, De Binncnl:1nd sc
Oo rl og hee ft het democratiseringsproces juist vertraagd. Het beste bew ij s
hi ervo o r levert de sc hrijt ster zelf. Z ij laat Immers zien dat doo r het Jun gle
COlllmando geen enkele poging gedaan werd 0 111 op lokaal niveau enige democratie of o ntwikk el ing te brenge n. Intege nd eel beschrijft ze hoe radio's uit
poliklinieken werden meegeno men en sc hool bank en tot brandhout werd en
omgeto ve rd, tenvi jl de bevolking geen inspra:t k had. Dit onde rgr:13ft elk e
cla im dat er een democratische ideologie aan dc strijd ten grondsbg lag.

Ma rten Schalkwijk

Recensiu

Diana Blok Iphotography) & Annette de Vries Itext), Possible Paradis.; A Visit to
Surinam. Met een voorwoord van J.Th. Hoekema, Engelse vertaling Karen
Johnson, Den Haag & Paramaribo: Ministerie van Buitenlandse Zaken & FAPK
Suriname, 2003. Ongepagineerd, geen ISBN, prijs € 15,00 excl. portokosten. Te
bestellen bij de fotografe, e-mail dhyana@xs4all.nl.

Suriname heeft in de loop van de tijd bijzonder werk weten te ontlokken aan
topfotografen als Carel Blazer, Willem Diepraam, Michel Szulc-Krzyzanowski
en recent Laura en Hans Samson-Rous. De fotoboeken waarin dar werk werd
gepubliceerd genereerden meestal aa rdi g wat publiciteit, maar dat is merkwaardig genoeg niet her geva l geweest met Possible Paradsie; A Visit to
Surinam van Diana Blok. De in Montevideo, uit een Argentijnse moeder en
een joodse Nederlands-Russische vader geboren Diana Blok (1952) houdt zich
met haar forografie niettemin moeiteloos staande tussen de genoemden. Wie

haar eerdere fotoboeken kende, zoals her aan de Nederl<1ndse Antillen gewijde
Ay Dios (2001) met tekst van Jan Brokken, zal dar niet verbazen. De
Mondriaan Stichting maakte het mogelijk dat Blok in 2003 naar Surin ame
kon vertrekken voor het maken van foto impressies van het grore festival Carifesta. Begeleid door een soms nogal hinderlijke machofiguur schoor zij film na
film vol van een festival dat getekend werd door chaotische organisatie en dat
daarbovenop nog geteisterd werd door stroomuitval. Maar het festivalgewemel
begon haar op den duur toch te vervelen, en de stad en de mensen trokken
haar camera naar zich toe. Blok kreeg bovendien de kans een goudmijn in de
buurt van het stuwmeer te bezoeken. In een tachtigtal kleurenfoto's legt zij in
Possible Paradise getuigen is af van de weken die zij in Suriname doorbracht.
Annette de Vries, sc hrijfster van de roman Scheurbuik (2002), tekende voor
de begeleidende tekst in het Engels en het Nederlands. Maar die tekst is eerst
en vooral een journalistieke optekening in de ik-vorm van de impressies van
Diana Blok, het is geen dialoog tussen De Vries en Blok. De tekst beginr met
de zin: 'Op de dag dat het festival werd geopend, landde ik tegen zonsondergang op het piepkleine Johan Adolf Pengel vliegveld.' Dat is een nogal merk-

waardige opening, want zo piepklein is 'Zanderij' niet, zeker niet kleiner dan
bijvoorbeeld het vliegveld van Rotterdam of Eindhoven, en heel wat groter
dan de veldjes waar ik in Zuid-Amerika ben geweest en die in ve rgelijk ing
met het Pengel-vliegveld spelden kn oppen waren. Effect van die ope ning is dat
je als lezer direct belandt in een tekst van een buitenstaander. Dat blijft eigenlijk ook zo. Veel van de observaties zijn oppe rvlakkig en al honderd keer in
andere boeken terug te vinden: de hutjes langs de weg naar Paramaribo, de
hoofdstad met zo \veinig hoogbouw, de bevolkingsgroepen die toch zo vredig
samen leven enz. enz. Doordat het kijken vaak niet wo rdt 'gedwarsboomd'
door kennis van zaken worden er opmerkelijke dingen gezegd. Dat een schi lderij van Ruisdael (gerestaureerd tijden s Carifesta) niets met Suriname te
maken heeft, zou iemand die de iconografie van Suriname kent nÎet zo gauw
zeggen. En je kunt je afvragen of de vorm van de Nederlandse ambassade 'na
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dri c cc uwc n kolonia le geschiedenis' nog alt ijd cven schokke nd is, als je ook
weet dat ec n Surinaamse archirect her ge bouw omwierp (uirzonderi ngsgewijs
is de fo ro va n het gebouw tro uwens nier erg bijzonder en komt niet uit boven
her ni ve:m van srock mareriaa l bi j fotopers burea us). Tegelijkerti jd onrwa:ut
de on beva nge n blik ook weer dinge n di e misschien zo voo r de hand ligge n,
dar andere observatoren ze niet o pmerk en. Dat pres ide nt Ve neti:l an zich
zonde r bodyg uards door het leve n kan bewegen. Dar her zo nder enige terughoud endhei d willen mcegeven va n overv rac hr voo r fa milieleden getuigt va n
'de gcb ruik ersmenraliteit die je veel in Latijns-A merik a rege nk omr'. O f dat
de bmpen va n goud zoe kers arm za lig zijn, ma:lr wel comfo rtahel zijn wa nn eer
er ee n Koreaanse rnijnbollwer bij berrokk en is.
Na di e als ee n elasti ek op en nee r springe nde opcni ngsrcksr geve n de fo to 's
(waa rbij gee n toelich tin g mee r staa r) ee n buirengewoon indri ngend beeld va n
Surin ame. Er St:1:ln enke le mooie pl aren in va n objecten (zoa ls di e van de
afbladd erende ko loni ale ge bouwe n va n her bisdom aa n de Grave nsrra:u ).
maar Dia n:l Blok is toch eerst en vooral een observa ror va n mensen. Er zijn
naruurlijk ve rschi llende prenten va n Surinamers in hun mooiste feestkl edij of
in folkloristische drac ht, maar her zijn voora l de platen va n mensen in ongedwongen poses die indru k maken. Een sla pe nde grijsaa rd, een adolescent mer
vlec hrjes, ee n goud be ringde siga ren roker met mobieltje en Coca Cola-beker,
een m:lgere han d me t verfs pan en van ee n schilder die zijn hoed vasrh oudt.
Op merkel ijk is vooral dat foro's di e niet haa rsc herp zi jn of waar juisr het
gelaa t va naf is gesneden toch enorm kunn en spreken. Dia na Blok co nstatee rt
zelf met eni ge ve rbaz ing di e merk waard ige paradox va n dc forog raaf: de
camera scheidr ha arzelf als forografe va n haa r onderwe rp, Cil regelijkert ijd
krij gr zi j doo r di e ca mera contac t met allerlei mensen en ge beurtenisse n di e
:lnders misschien onroega nkelijk zouden zijn ge bleven. Hcr resul taa t is buitengewoo n dóórd rin gcnde fotografi e.

Michiel l'a l1 KempelI
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WAT SURINAMERS OVER TAAL DENKEN?
Michiel van Kempen

Het bureau Trendbox heeft voor de Taalunie in mei en juni 2005 een onderzoek uitgevoe rd naar wat Nederlanders, Vl am ingen en Surin amers over ta al
vinden, en dat heeft geleid ror opmerkelijke vaststell ingen . De resultaten van
het ond erzoek zijn in bewe rkte vorm verschenen in ee n speciale uitgave van
Taa/peil (ook gemakkelijk op her inrerne t re vinden en te downloaden). In
[Oraal werden 1139 vragenlijsten ingevuld: 582 in Nederl and , 304 in Vlaanderen en 253 in Suriname. De ondervraagden in Nede rl and werden geselecteerd uit Het Na tion ale Panel, ee n besta nd va n 4 0.000 personen waarover
Trclldbox VQo r haa r enquêtes beschikt; in Vlaanderen stond een 'gecom roleerd panel va n consum enten ' ter beschikking, terwijl in Suri name het veldwerk face-to-face werd uitgevoe rd, waa rbij de respond ente n in hun eigen
woning de lijsten met 50 vragen invulden. Op adv ies van de ond erzoekerswie dat waren wordt nergens vermeld - werd het veldwerk enkel uitgevoe rd
in de di chtst bevo lkte regio's : Paramar ibo en Wani ca. Aangenomen mag
worden dar vooral praktische redenen daa rbij een rol hebben gespeeld: enquêteren in Moengo, Torness of Afobaka vraagt nu eenmaal veel mee r inspa nnin g. Co nseq uentie van di e werkwijze is wel dat Surinames tweede grootste
sta d en onderwijskern Nieuw-Nickerie buiten het ond erzoek is geva llen.
Andere belangrijke consequ enti e: juist de districten waar andere talen dan
het Nede rlands dominant zijn, vallen buiten het gezichtsveld va n de onderzoe kers.
Dat het hele ond erzoe k sterk geda ch t is vanu it de predominantie va n de
Nederlandse taal en weinig objectieve data naar boven brengt ove r de linguïstische context van Su_rillame, blijkt al direct uit de alge mene inleiding. Daar
worden de 'allochtone minderheidstalen' va n Nede rland genoe md . Het Turks
met zijn 1 92.000 sprekers staat bovenaan het rijtj e, het Papia mentu met
80.000 sprekers valt in de middenmoot en het Srana n met 7000 sprekers
bungel t helemaal ond eraan. Maar vo lgens we lk criterium heeft zo'n telling
plaatsgevonden? Gaat het om mense n die (bijna ) uitsluitend die taal spreken
en helemaal ni ets anders? Want als het gaa t om het daadwerkelijk acti eve
gebruik van her Sra nan, dan is de groep va n 7000 veel en veel groter. Zeer
veel Surin amers gebru iken het Sranan sa men Illet het Nederlands, variërend
va n een eenvo udi ge Alida Neslo-k reet als 'Hé fa?' tot complete conversaties.
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Veel VJn mijn Surinaamse vrienden wisselen zowel in gesprekken als in emails Nederlands en Sranan af, en wie wel eens verkeert in de Surinaamse
gemeenschap in Den Haag hoort hoe men daar bijna van de ene zin op de
andere overspringt van het Nederlands naar het SJrnami en het Sranan. Die
code-switchillg is geen zeldzaam verschijnsel en zeker geen echt Su rin aams
verschijnsel: in enorm veel l::tnden in de wereld gebruiken mensen meer d~lI1
één tn al. De Taalunie verdisconreert die t:1alv,lerkclijkheid niet in haar onderzoek. Het feit alleen al dat alle vragen in het Nederlands gesteld werden, impliceerr dat op voorhand Surinamers die die taal niet machtig zijn, nooit in het
onderzoek kunnen worden meegeteld.
Dat leidt dan al direct tot een hoogst dubieus eerste onderzoeksresultaat bij
de vraag naar hoe trots men is op het Nederlands. Volgens de enquête geeft
62 (Vo van de Surinamers aan dat het Nederlands hun moedertaal is, tegen 2.0
% die zegt het Sranan als moedertaal te beschouwen. Ik geloof daar geen
barst van. Hier wreekt zich volgens mij de beperkte actieradius van het onderzoek: het is evidenr dat het Nederlands in Paramaribo en \'(/anica een sterkere
positie heeft dan in, zeg Coronie. Je weet ook niet hoeveel mensen die mer
veel moeite het Nederlands onder de knie hebben gekregen en die raai vake r
zijn gaan spreken (b il hun moedertaal, nu uit trots tegenover de onderzoeker
zeggen dat het Nederlands ook hun moederraai is. Er zou een heel ander resultaar uit de bus zijn gekomen, wanneer de vraa g had geluid: . ."elke ralen heeft
u thuis ove rwegend gehoord gedurende de eerste vijf jaren van uw leven? Dan
zou daar Nederlands wel bij geweest zijn, maar zouden ook andere talen zijn
genoemd. Mijn twijfels of de geënquêtee rd en wel wisten war een 'moedertaal' is, zie ik ook sterker worden in het vervolg: 85 % geeft aan trors re zijn
op zijn moedertaal, zij her d;H onder de mensen die het Sr,man als moedertaal hebben die trots srerker is. Maar waarom zijn Surinamers nu trots op
hun moedertaal? Omdar het nu eenmaal de raai is waarmee men is opgegroeid, en: 'Omda t het de raai is waarin ik mij her beste kan uirdrukken, met
een grote woordenschat en veel nuances.' Juist deze laatsre omschrijving wijst
erop dat als het om vo lwassenen gaat, her Nederlands hoog gewaardeerd
wordt. Dar is namelijk de raai waarin de mensen al in de schoolbanken geleerd
hebben een complexe werkelijkheid uit te drukken. Het Sranan noch een van
de andere volkstalen heeft in het schoolcurriculul11 een plaars gekregen, en
die talen kunnen dus ook moeilijk de status ve rwerven van een raai waarmee
volwassene n hun leefwereld - her hoger onderwijs, de rechtsspraak, her
handelsleven, her bestuur - te lijf gaan en de sociale ladder beklimmen, genuanceerd en met een grote woordenschat.
Wat her onderzoek we11aar zien is dar de posirie van het Nederlands geconsolideerd en zelfs versterkt is. Zelfs als het cijfer V:1n 62 %, zwaar overtrokken
zou zijn, dan hlijft staan dat het aantal mensen dat her Nederlands als moedertaal heeft mede onder invloed van de groei v(1n de versredelijkte agglol11er~ltie
Paramaribo is toegenomen. Dit staat haaks op de mening van taalkundige
drs. Hein Eersel die in een inrerview van begin 2005 als zijn mening re kennen
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gaf dat het Nederlands 'in de naaste toekomst [ ... 1 als officiële taal uit Suriname zal zijn verdwenen en dat er daarvoor in de plaats het Srananrongo zal
komen met Engels als sterke tweede taal of het Engels met het Sranantongo
als sterkste tweede taal.' (Tuinfort 2005) Eersel meent dat die ontwikkeling
door de integratie in Caricom bevorderd zal worden en 'vanwege het feit dat
de volgende generaties Surinamers steeds minder affiniteit met het Nederlands
zu ll en blijken te hebben.' Ik zou niet weten hoe je zo iets nu a l zou kunnen
inschatten. Wel kan vastgeste ld worden dat al vele jaren geleden - begin jaren
'80, maar ook al veel vroege r - vergel ijkbare geluiden gehoord konden
worden: dat het Engels en het Sranan terrein zouden winnen op het Nederlands. Maar het tegenovergestelde bleek uir te komen: de sratus van bijvoorbeeld het Sranan verbeterde wel (het wordt nu soms in de Assemblee
gesproken), maar het Nederlands won te rrein. De taa lsociologische werkelijkheid is nu eenmaa l a ltijd weerbarstig. Zelfs wanneer het Sranan en de
andere Surinaamse vo lksta len stevig verankerd zouden zijn in het onderwijs,
zou een voorspelling over de ontwikkeling van de taals ituatie een hachelijke
zaak blijven, omdat er tal van factoren zijn die de taa lsituatie mee bepalen.
Wat verwachten de mensen in Suriname van de raalontwikkeling? Eén op de
drie respondenten verwacht dat het Engels in de toekomst de voertaal za l
worden, 40 % be treurt dat, 40 % betreurt dat niet. Verschrikkelijk gehecht
aan het Nederlands lijken de Surinamers niet te zijn, maar er zijn in het Taalunie-onderzoek wél wee r meer Surinamers dan Nederlanders en Vlamingen
d ie méér Nederlandsta lige websjtes zouden wi ll en.
Uiteraard wil ik hier niet all e tesultaten van de enquête overnemen, maar ik
kijk nog wel even naar wat de Surinaamse respondenten over literatuur te
melden hadden. Zes op de tien kon geen enkele naam van een Nederlandse
sch ri jver noemen, 96 % kon spontaan niet op de naam van een Vlaamse

schrijver komen. Met de kennis van de Surinaamse literatuur onder Nederlanders en Vlamingen is het nog beroerder gesteld: slechts een enkele Nederlander of Vlaming wist de naam van een Surinaams auteur te noemen. Blijkbaar is dus ook een veel verkopend auteur als Cynthja Mc Lead iemand die
buiten Suriname-kringen geen bekendheid heeft verworven. Werk aan de
winkel dus. Weinig verrassend waren de namen die de Surinamers noemden:
40 % noemde Cynthia Mc Leod, 21 % Gerrit Barron (verge lijk de resu ltaten
van een onderzoek naar het leesgedrag in Suriname - Van Kempen 2004).
De ondervraagde Surinamers lezen meer dan de Vlamingen: gemiddeld veertien boeken per jaar, tegen de Vlam ingen ru im tien. Maar de vraag is of de
onderzoekers wel verdisconteerd hebben dat veel Surinamers onder 'boek'
ook een tijdsch rift verstaan. En ook hier: ik had wel graag willen weren
hoeveel boeken het filiaa l van boekhandel Vaco te Kawemhakan verkoopt en
hoeveel boeken de bib liobus van Drietabbetje uitleent.
Op de vraag of de overheid het lezen moest stimu leren antwoordde maar liefst
78 % van de Surinamers 'ja' en nog eens 14 % 'misschien, hangt er vanaf'.
Of hiervan een signaal uitgaar in de richting van de overheid is sterk de vraag.
050 Ti jdsc hrift voor Suri nami st iek 21105.2

\'Vie kan zich heugen wanneer voor het laatst ee n lid van de Assemblee vragen
heeft geste ld over het stimuleren van het lezen onder de Surinamers - in het
Nede rlands of het Sranan?
H et heeft er veel van weg dat de Taalunie met dit onderzoek heeft aangesru urd op een cijfermatige rechtvaardiging van haar activiteit in Suriname:
kijk toch eens 62 % van de Suriname rs heeft het Nederlands a ls moedertaal
en wil meer met die taal doen , wij kunnen aan de sla g! Als dat inderdaad de
intentie van de Taalunie is geweest, dan haalt de wijze waarop dit ond erzoek
is uitgevoerd de ge loofwaardigheid toch minstens voor een deel onderuit. Die
rechtvaardiging heeft de T<lalunie overigens in het geheel niet nod ig, want
Suriname is op eigen verzoek tot d e Taalunie a ls derde lid toegetreden. Toch
zou het van rea liteitszin geruigen wanneer men in de burelen aan het Haagse
Lange Voorhout niet vergeet dat de president die nu de Taalunie heeft binnengehaa ld, indertijd de minister was die de Sticusa het land uitschopte.
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WERelDOORLOG IN DE WEST EN ONBEKENDE LITERATUUR
Willi,m L. Man A Hing
Voor de tentoonstelling Wereldoorlog ill De West; Suriname, de Nederlandse
Antillen en Aruba, '94 0-1945, georganiseerd door het Verzersmuseulll
Amsterdam in 2004, is een begeleidend boekje samengesteld door musellllldirec teur Liesbeth van der Horst. Zij sch rijft in het voorwoord: 'Toen het
museum zich in 2002 op het onderwerp ging richten, was er nog weinig onde rzoek naar gedaan. Voor de totsrandkoming van de tentoonsrelling en het boek
heeft het museum - in beperkte tijd - veel nieuw onderzoek moeten ve rrichten'
(p. 7)' De literatuurlijst achterin telt vijf bladzijden (pp. 149-15 3) . N<l[lst
publicaties die specifiek betrekking hebben op de behandelde periode zijn er
oo k een aamal te vinden van algemeen hi storische aard over Suriname.
Opmerkelijk is dar het themanummer van de Oso (1995: l4 - 2 ) over de
Tweede \Xlereldoorlog niet genoemd wordt, noch de bijdragen die daarin
verschenen, terwijl deze toch zijn opgenomen in de bibliografie van Suriname
(r 997) van het KITLV, samengesteld door Irene Rolfes. Overigens worden in
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de Subject Index va n deze bibliografie op pagina 426 onder World War 11 als
subgroep van History, met inbegrip van de hi erboven aangehaalde titels, in
totaal twintig artikelen over het onderwerp vermeld. Daarvan zijn niet meer
dan drie in de Jiteratuurlij st terug te vinden.
Op de pagina's 17-19 wordt een beschrijv ing gegeven van het Duitse vrachtschip Goslar en zijn ondergang, waarîn de nog altijd rondhangende geruchten
ove r de betrokk enheid dan wel de medevera ntwoordelijkheid van de toenma lige com mi ssa ri s van pol itie J.A. van Beek, weer wordt aangehaald. In dit
verband wordt door de auteur van de catalogus het bestaan va n ee n officieel
onderzoek genoemd dat geen bew ijs zou hebben opgeleve rd voor 'va n Beeks
medeverantwoordelijkheid voor de ondergang van de Goslar'. De vi ndpl aa ts
van het onderzoek en zijn rapport sta an helaas niet in de literatuurlijst. Dat
is de bijdrage uit 1989 va n Evert van Laa r en William L. M an A Hin g in het
Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 8 (I) : 67- 78: 'De roemloze ondergang va n
de 'Goslar'. Opvallend is ook dat wel twee artike len uit het dagblad Het
Parool over de exec uti e van Chine se zee lieden zi jn opgenom en in de literatuurlij st, maar ni et de studi es waarop ze gebasee rd zi jn: Junn es Sint J ago,
2000, De tragedie van 20 april [ 942; Arbeidsconflict Chinese zeeliedeN en
CSM mOlldt /lit ill bloedbad. Curaçao. ISBN 99904-0360-0) en Junnes Sint
Jago 2000, Etat-major achter prikkeldraad. C uraçao. ISBN 999 0 4-0-359-7).

Aankomende Surinamisten klagen bij het begin van hun o nd erzoe k vaa k ove r
het ontbreke n va n Jireratu ur{met name handboeken) en publicaties over ' hun '
onde rwerp. In de praktijk blijkt dat men niet langer wil kijken dan zijn neus
la ng is en ni er de moe ite wil doen meer spi rwerk te verrichten. Het gevolg is
dat in menig geva l 'ontdekki ngen worden gedaa n die al la ng bekend zi jn.

TEWERKSTELLING JAVAANSE CONTRACTARBEIOERS AAN HET
BEG IN VAN HET CONTRACTARBEID
Paul P Mangoenkarso
In de periode van 9 aug ustu s l894 tot 13 december 1939 werden in Suriname
in totaal 32..965 Javaa nse co ntr actarbe iders mannen (19.088)) vrouwen
(12.,4°8) en kinderen (J .460) aangevoerd. Bij het Na tionaal Archief zijn gegevens over deze immigranten te vinden in de Javaanse Historische Database
Suriname: www.nationaa larchi ef.nVsurinamelbasejavalintrod uctie. html. Van
de 32.965 co ntractarbei ders zi jn in deze database van 30.884 co ntrac tarbeiders de gegevens opgenomen. Uit deze gegeve ns blijkt dar de ruime meerderheid (bij na een kwart) va n de Javaa nse co ntracta rbeiders na hun aa nkomst
te werk werden gesteld op de plantages Mariënburg en Zoelen. lets meer dan
een tiende deel op de plantages \X1aterl oo, Nurseyen Hazard in her district
Nickerie. De plantage Alliance moet het doen met ongeveer zeven procent
van de Javaa nse immigranten. Ik heb alle pl antages waar J ava nen te werk
werden gesteld in onde rstaande tabel opge nom en.
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1
2
3
4
5
6
7

B
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Plantage

Geslacht

Mariênburg en Zoelen
Waterloo, Nurseyen Hazard
Alliance
Rust en Werk
Slootwijk
Peperpot
Voorburg
Sorgvliel
JagtJust.
Dordrecht
Wederzorg
Domburg
Geyersvlijt
Man Tresor
Catharina Sophia
Waterland
Ma Retraite
Guineesche Vriendschap
Susannasdaal
Johannesburg
Belwaarde
Vriendbeleid
Man Souci
Nieuw Grond
La Poule
Mariênbasch
La Liberte
Spieringshoek
Leliendaal &Ellen
Onbekend
Constantia
Broederschap
Maasstroom
Killenstein
Katwijk
Berlijn
Margarethenburg
Morgenstond, de
Nieuw Meerzorg
Tout lui Faut
Petersbufg
Nieuw Clarenbeek
Accaribo
Pieterzorg
t'Vertrouwen
Zorg en Hoop
Meerzorg
Berlijn

Man
4513
1910
1340
849
618
482
492
509
466
416
383
263
250
239
212
205
193
175
183
183
167
169
156
160
151
164
170
152
142
123
133
128
124
133
127
129
78
102
111
105
105
93
92
105
98
107
89
87

%
23.9
10.1
7.1
4.5
3.3
2.6
2.6

1.7
2.5
2.2
2
1.4
1.3
1.3

1.1
1.1
1
0.9
1
1
0.9
0.9
0.8
0.8
0.8
0.9
0.9
0.8
0.8
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.4
0.5
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.6
0.5
0.6
0.5
0.5

Vrouw

2844
1192
796
552
400
362
351
311
327
221
254
230
181
127
119
124
132
137
110
103
116
100
109
100
107
93
85
92
89
108
79
83
85
75
69
58
105
76
60
65
60
71
70
54
60
45
57
54

%
23.7
9.9
6.6
4.6
3.3
3
2.9
2.6

2.7
1.8
2.1
1.9
1.5
1.1
1
1
1.1
1.1
0.9
0.9
1
0.8
0.9
0.8
0.9
0.8
0.7
0.8
0.7
0.9
0.7
0.7
0.7
0.6
0.6
0.5
0.9
0.6
0.5
0.5
0.5
0.6
0.6
0.4
0.5
0.4
0.5
0.4

Totaal
Totaal
7357
3102
2136
1401
1020

844
843
820
793
637
637
493
431
360
331
329
325
312
293
286
283
269
265
260
258
257
255
244
231
231
212
211
209
20B
196
187
183
178
171
170
165
164
162
159
158
152
146
141

%
23.8
10.0
6.9
4.5
3.3

2.7
2.7

1.7
2.6
2.1
2.1
1.6
1.4
1.2
1.1
1.1
1.1
1.0
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
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Plantage

Geslicht
Mln

49 Mon Plaisir
50 lolland
51 Clevia
52 Beekhuizen
53 Brouwerslust
54 Dankbaarheid, de
55 Moengo
56 Ressource, la
57 Vrede, de
58 Elisabelhshoop
59 Caledonia
60 Boxel
61 la Ressource
62 Concordia
63 Heerendijk
64 Geertruidenberg
65 Crappahoek
66 Schoonoord
67 Frederiksdorp
68 luSl & AUSl
69 leonsbe~
70 St Barbara
71 Morgenster. de
72 Vredenburg
73 Vreeland
74 Poule.la
75 Cultuurtuin
76 Weltevreden
77 De Vrede
78 Lelydorp
79 liliendaal
BQ Guadeloupe
81 Margaretha'sgift
82 Rencontre, la
83 Gloria
84 Sint Barbara
85 Fredericisgift
86 Nijd en ijt
8

71
BQ

88
81
70
63
59
66
62
58
69
56
48
57
50
53
57
51
40
36
32
20
26
23
22
16
19
15
6
12
10
10
11
7
10
7
7
7
4
1

88
89
90
91
92
93

%

0,4
0,4
0.5
0,4
0.4
,3
0.3
0,3
0,3
0,3
0,4
0.3
0.3
0,3
0.3
0.3
0,3
0.3
0,2
,2
0.2
0,1
0,1
0.1
0.1
0,1
0,1
0,1
0
0,1
0,1
0,1
0,1
0
0,1
0
0
0

Vrouw
70

50
40
39
47

50
51
36
36

38
25
33
41
28
33
29
20
22
29

15
21
17
7
10
9
14
11
14
8
7
4
8
3
6
3
3
4
3

Gravenstsin
0
De Drie Gebroeders
0
Visserzorg
0
Voorland
0
Worsteling
2
0
Totsal
18867
100,4 12015
Bron' HOS, Nationaal Archief/Mangoenkarso.P.P, augustus 2005.
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%

0.6
0.4
0,3
0,3
0.4
0.4
0.4
0,3
0.3
0,3
0.2
0.3
0,3
0.1
0.3
0.2
0.2
0,2
0,2
0.2
0,2
0,1
0,1
0,1
0.1
0.1
0.1
0,1
0,1
0,1
0,1
0.1
0
0.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99,6

Totasl
Totaa'
141
130
128
120
117
113
110
101
98
96
94
91
89
85
83
81
77
73
69
61
53
37
33
33
31
30
26
26
20
20
18
17
16
15
13
13
10
10
8

1
5
2
30884

%

0.5
0.4
0.4
0.4
0.4
0,4
0.4
0,3
0.3
0.3
0.3
0.3
0,3
0.3
0,3
0.3
0.2
0.2
0,2
0.2
0,2
0,1
0,1
0.1
0,1
0,1
0.1
0,1
0.1
0,1
0,1
0.1
0.1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0

Berichten

EEN APOCRIEFE NEGERZOEN
1im Looten
De 'Kus va ll Bimbo', Deze ee uwenollde Surinaamse mythe, di e zich afspeelt
rond het dorpshoofd van Laogatabberje, staaf Jan de oo rsprong van de 11:1;1111
v<ln de negerzoen. Althans, zo staar het gesc hreve n in het boek Zoene11!
(Amsterdam: Bcrro lu cci , 2004 ) van zocndesk undi ge Dieke van Ewijk. De
:lUteur heeft ec hter cen grove journalistieke blunder bega;:}n. Z ij plukte her
verhaal ergens va n het Internet en publiceerde her vervo lgens, zonde r de info rmati e re checken, in haar boek. Toen de bundel met :lOenwctcnswaardigheden

al bij de drukk er lag, verifieerde ze her bericht en bleek d ~n de Ill),th e volledig
uit de lucht was gegrepen. Voor rectificatie was het reeds re laat. Alsof dit nog
nict ge noeg is, had Van Ewijk bij de nege rzoensage een foto van de Suri naJlllse
presidcnr Ron:lld VenetiJan geplJatst, in de ve ronderstelling dat het Eno l
Buys, 'uit vi nd er' van de lekk ernij, was. Die hele Erro\ blijkt sowieso nier re
bestaan. Allemaal verzonnen door een grappenmaker op de di gitale snelweg.
Er heefr dus nooit een zoengraag dorpshoofd van LangarJbbcrj c besta ~l11 en
al ze ker ni er mer de naam ' Bimbo'. De oorsprong van de naam V;1I1 de negerzoen moe r fei telijk in Frankrijk gezocht word en. De geschiedschrijving vertelt
echrer, dankzij Van Ewijk, voor altijd een and ere 'waarheid'.

INTERUNIVERSITAIRE CURSUS CARAï81STIEK 2005- 2006
In het aca demisc h jaar 2.005- 2.006 verzorgr het Koninklijk Instituut voo r
Ta3!.. l and - en Volkenkund e (KITLV) re l eiden de twi ntigste Interuni ve rsitaire Cursus Ca raïbistie k (lUC ), Aan deze cursus werken doce nten van
ve rschillende uni ve rsi tei ten en andere deskundigen mee, Deelnamt: staar open
aan STUdenten van alle universiteiten en aJn een beperkt JaIH;l1 nier-universi tai re deelnemers, ln de cursus kom en geschiedenis, politiek, eco no mie en
sociaa l-c ulturele th emata aan bod. In 2.2 co lleges kOln en o nd er mee r de
volgende onderwerpen aa n de orde: ecologie, koloni sa ti e, slJvenhandel en
sbvernij, contractarbeid, boeren en post-plantage economie, migratie, ra cial e
rebti es, plurale 1113arsc happij, Afro- en Aziatische creoJise rin g, etni citeit,
literaruur en mu ziek, dekolonisatie, internarionale relaties, toe risme, lokale
politiek en transnationale ge mee nschappen.
De lUC wordt aangeboden in ee n intensieve cursus van twaa lf weken in de
8aricltlen

periode van 17 januari - 28 maan 2006. Co ll eges zijn op dinsdag van l}.j O
tot J 5.00 uur en van 15.} 0 rot 17.00 uur. Plaars: Witte Si nge l Doelencom ~
piex Lipsiusge bouw II 75. zaa l 005. Tentaminering vindt plaats door middel
van een sc hr ifte lijk tentamen, 11 apr il 2006. Tomal 5 EcrS. Voor studenten
bed raagt het gereduceerde curs usgeld 50,00, waarvoor zij tevens een abon ~

nement op de New West Indian Cnide en toegang tot de KITLV bibliotheek
verwe rven. Deelname voor derden is beperkt mogelijk, regen betaling va n het
vo lledige cursusge ld ( 100,00) . Dit is inclusief het lidmaatschap KITLV en
geeft recht op bovengenoemd abo nn ement en toegang tot de bibliotheek. Het
:lanta l deelnemers is ge limiteerd; toelating op volgo rd e van inschrijving en
betaling lidmaatschap (per overschrijving aan het K1TLV te Leiden, postgi ~
rOIlUl11mer 5319°°4, o.v.v. ' lidm aatschap 2 006 ' ), dan we l conta nt op het

KITLY.
Inli chtingen en insc hrijving: Koninklijk Instinltlt voor Taal~, L1nd~ en Volk en~
kunde, Postbus 9515. 2}00 RA Leiden, tel. °7 1-52.72295, fax °7 1-5272638.
Begin oktobe r 2005 is een c ursu sboekje besch ikbaar. Website: www.kitlv.nl
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Eithne Carlin en Norval Smith

In Memoriam Jacques Arends

(1952- 2005)
is j acqu es Arends er ni et mee r. Dat is een heel vree md idee voor
mensen di e hem een paar maand en rerug in levend e en sc hijnba,]f
gezonde wij ze meemaa kten. Hij is uit ons midden weggehaa ld, maar
hij blijft voo rtl eve n in de herinn erin ge n van zijn fa mili e, vri enden en coll ega's, en door zijn vele publicati es op het ge bied va n de creooltalen van Suri name. In dit In Memori am willen we het zo wel hebben ove r zijn werk op het
ge bied van de creolisri ek als over de mens j acq ues Arends.
j acq ues werkte vooral op het ge bied van de Sur ina amse creooltalen. Hij was
d a~1fin zelfs ee n belangrijke spil. Zijn voornaamste interesse ging lIit nJJr de
mense n zelf die de creooltJlen va n Surin ame creëe rden en spraken, naa r hun
leve n en naJr hun sociale omgev ing. Hij vo nd dat hij ni et de aan geweze n
persoon was om ee n gramm ati ca va n het Sranan re sc hrij ve n, maar va n de
gesc hiedenis en ontwikkeling va n de S urin a~lm se creoolralen, mer name het
Srananro ngo, was hij de kenner bij uitstek.
\'(1aa rOJ11 was hij zo belangrijk voo r de studi e van de creoolu'd en va n Suri naille en oo k ver daarbuiten? Hij had het niet zozee r over de droge re aspecten
va n deze tal en - over lidwoorden, co pulas en se ri ële co nstru cti es - maar juist
over de menselijke kant va n de za Jk. Hij was zelfs ee n pioni er in het ge bruik
va n demografi sc he informati e in de studi e van creooltalen, en van het proces
va n creolise rin g zelf. In de laatste vijftien jaar kwam een sc har aa n demog r3 fi sc he, 3ntropologische en sociohisrori sc he inform 3ti e ter besc hikking ove r
het vroegko loniale tijdperk. Veel van deze informatie betrof Suriname en
ja cqu es realiseerd e zich als geen and er hoe belangrijk di e was voo r her in
beeld brengen van de vroege sociale context waa rbinnen de Surinaamse creooltalen gevormd werd en en hoe relevant dit kon zijn in de zoektocht naar hun
onrsuan sgeschieden is. Hij werkte aJn een magnum opus over deze mareri e
roen hij overl eed.
Een tweede belangrijk as pect va n jacques' werk W 3S zijn streven zovee l mogelijk oudere teksten van het Sran an en Sa ramaka ans bekend re maken. Voo ral
va n het Sranan bes taat ee n sc hat a:tn 18de- en 19de-ee uwse teksten. Z ijn
proefschrift was op oud er tekstm ateri aal ge basee rd en hij heeft noo it het
belang va n oud ere bronnen uit het oog ve rl o ren. Wie herinneren ons goed ee n
vierd aagse reis va n j acqu es naar het Na ti onaal Archief in Paramaribo. Hij
kwa m teru g met dui ze nd fotok opieë n di e hi j ge maakt had van oud e teksten.
Hij had sterk het gevoel dat dit materia al besc hikba ar moest word en gelllJakr
voor de creoli stiek. Dit illustreerr ond er andere de tekstediti e Earl)' Sl/ rilJalll e
II

Elthne Carlm en Norva l Smlth In Memoriam Jacque s Arands 11952- 20051

Creo/e Texts uit 1995 die hij samen met Mathias Peri verzorgde. Een grote
uitgave van Surinaamse teksten was een wens van hem.
Jacques o rgan iseerde internationale congressen en workshops en hield zelf
een zeventigta l lezingen over thema's zowel met betrekking tot de st ructuur
van creooltalen als hun socio-historische ac htergrond. Vooral dir laatste
beschouwde hij als bepalend voor het ontsta an en de verdere omwikkeling
van de samenlevingen die deze talen voortbrachten. In de loop van de tijd
werd hij steeds meer aangetrokken door en betrokken bij de gesc hi edschrijving van de slavenhande l en haar betekenis voor de samensrelling van de
verschi ll ende groepen van Creo len en Marrons. Het waren de Suriname rs zelf
die hem boeiden; net als zij zochr hij naar hun wortels. Zijn betrokkenheid
ging ook Surin ame te buiten, want hij trok zich ook het lot aan van de Kriosprekende asielzoekers in Nederland. Zijn vele publicaties getu igen van zijn
,",reeds meer op de voorgrond tredende zoektocht naar de historisch e en
sociaal-economische context van de ontwikke lin g van de creooltalen.
Naast zijn werk in verschillende commissies en besturen, zijn reclacteurschappen bij wetenschappelijke tijdschriften en zijn werk als mederedacteur
van de gerenommeerde reeks Creo/e Language Library van uitgever John
Benjamins, vond hij de gelegenhe id om vijf boeken te redigeren, een zestigtal
wetenschappelijke art ikelen te schrijven, en vele recensies en artikelen voor
een breder publiek te maken.
Jacques Arends (geboren op 1 mei 1952 te Gendt en overleden op 16 augustus
2005 in Leiden), begon zijn loopbaan als taalkundige nadat hij, na een kandidaats Nederlands (1979), zijn doctoraal Algemene Taalwetenschap (1982)
cum laude had afges loten. Hij werkte in het middelbaar onde rwi js van
1982-1983, en aan de Rijkshogeschool Opleiding Tolk-Vertaler in Maas tricht van 1985-1991. Tegelijkertijd begon hij aan de Universiteit van
N ijm egen te werken aan het proefschrift Syntactic DeveJopments ;n Sranan;
Creolization as a Gradual Process waarop hij in 1989 promoveerde.
In zijn zoektoc ht naar de wortels van de Surinaamse creooltalen kwam hij in
r99' als KNAW-Fellow (tot '994) bij de vakgroep Algemene Taalwetenschap
aan de Universiteit van Amsterdam werken. Daarna bleef hij aan deze universiteit werkzaam, als NWO post-doe (199 4-1997) en vanaf 1998 als faculteitsfellow. Zi jn grote liefde, de creolistiek, bleef hij uitbouwen en hij werd
een wereldexpert op het gebied van de Atlantische creoo ltalen.
In een opstel in de afscheidsbundel voor Pieter Muysken in 1998 legde Jacques
iets bloot van zijn beweegredenen om creolist te worden. Deze waren drie in
geta l. De eerste reden die hij opgaf was vooral praktisch. Hij werd gevraagd
door de gerenommeerde creolist en taalfilosoof Pieter Seuren om een promotieproject uit te voeren over de historische ontwikkeling van het Sranan. De
tweede reden die hij noemde was een onve rwacht sterk gevoel van betrokkenh eid met zijn promotieonderwerp. Achteraf meende hij dat dit terug te
voeren was naar zijn eigen gevoel van linguïstische onrheemding a ls dialectspreker in het academische milieu waarin hij terecht was gekomen. Zo kon
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hij, dacht hij, al was het maar een klein beetje, de linguïstische onrheemd ing
van de Afrikaanse slaven op de plantages begrijpen. De derde rede n komt
misschicn verrassend over voor mensen die hem minder goed kenden. Jacques
was namelijk rockmuziekfanaar. Hij W<1S erg geïnte resseerd in de zwarte
wortels van rock en andere muziekgenres. Hij noemde in zijn opstel het Elvisnummcr That's all right uit 1954, als voorbeeld van een rocknul11mer dar
voortkwam uit de zwarte blues-traditie.
In dir verband lijkt het dan ook passend 0111 de titel van een van Elvis' laatste
echre rocknullll11ers te noemen - All shook liP ( 1957). Your colleagues will
be All shook liP for a long rimc, Jacqucs.
Bigi odi!

PUBlICATIElIJST JACQUES ARENOS

Oissertatie
S)'lItactic Developl1lellls ill Sranan; Creolizatio fl as a Cradl/al Process. IKarholickc
Universiteit Nijmegen 1989.

Boeken
Pidgills alld Creoles; All Illtr oduction. Jacques Arends. Pierer Muysken & Norv;11
Smirh (eds.). Amsterdam: John Benjamins, 1995.
Earl)' Slfrilwme Creole Texts; A Col/ection of 18th-celltllry Sranall alld Saral1laCCafl
Docwnef/ts. Jacques Arends & Matthias PerI. Bibliorh eca Ibero-A mericana, vol.
49. Frankfurt/Madrid: Vervuerr, 1995·
The Earl)' Stages of Creoliza tioll. Jacques Arends (ed.). Amsrerdam [ere. I: John
Benjamin s, 1995. (Creole Language Library 13. )
Mellgelwerk voor MI/)'skell; Voor Pieter C. MII)'skell bi; zi;lI afscheid vall de
Universiteit van Amsterdam. Adrienne Bru)'n & Jacques Arends (eds).
Amsrerdam: lnstiruut voor Algemene Taalwerenschap, 1998.
Atlas of tbe Langl/ages of Suriname. Eirhne Carlin & Jacques Arends (eds). Leiden:
KITLV Press,

2002.

A Sociolingltistic History of the Suriname Creoles. Manuscripr: re verschijnen.

Tijdschrift-themanummers
Amsterdam Creole Stljdies XII. Tonjes Veenstra & Jacques Arends (eds. ) ( l995 ).
Creoles, Pidgins, alld SUf/dry Lallguages; Essa)'s ill Ho nor of Pierer Seurell (specia l
issl/e of'Lil/gllistics'). Jacques Arends (ed.) (September

2000).

Specia l secrion on 'Language Analysis and Derermination of Nariona lity' in Th e
II/t emational JOl/mal o( Speech, LlIllgHlIge (lmi the Luw
Jacques Arends (eds.)

( I I (2.)).

Dia na EaJcs &

(2004)'

Elthlle Carlin en Norval Smith In M amorÎam J scquas Aran ds (1952- 2005)

Wetenschappelijke artikelen in tijdschriften en hoofdstukken in boeken
Genesis and Development of the Equative Copu la in Sranan. Pieter Muysken &

Norval Smith (eds.), Substrata Versus UlIiversals 111 Creute GeIlesis. Amsterdam:
John Benjamins, 1986, pp. r03-27.

De historische omwikkeling van de comparatief in het Sranan als post-creoliser ing'.
050: Tijds chrift voor Suriltaamse Taalkullde~ LetterkuIlde, Cultullr ell
Geschiedenis 6 (1987), 2:20 1- 17 .
Demografisc he modellen in de creolistick. Gramma-TTT I ( 1992): 41 -55. (met
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Het artike l mag niet eerde! elders lijn gepublicee,d of aarlQeboden, te01 ij de redoctie dit weet en dit geen bezwaar viildt.
Het rS de auteur toegestaan na publ icatie een \lersie in een
andere taal te publiceren {in een tijdscllrilt of boekl. Dit mag
,orojer toestemm ing ,
lildien de Ow unvertocht is, zal IBS de artikelen op het imeroet
plaatsen. en
Auteurs bijgen geen vergoed ing lfOOI gellM!rde artikelen, wel
krijgen zij twee gratos exemplaren van het nummer toegastuurd
F/el;ensies
Aeo;eosies worden toegestuurd aan ria eimredocteur van de recerlsierubriek. Freel:: Bakker Ibakkefatsma@Wanadoo.nl).H ij toetst de
aangelxw:len kopij aan de haild van ria \lQlgero;le criteria:
Eisen aan recensies
MaximaallOC(lwoorden.
Inlevering 'eceflsie uiterlijk och! wel::eo n;) ont'langSI van het
lxle\( (teOlil ria omvang van de publicatie een ruimere trjd voor
liet schrijven van de recenSIe nod>g maa~t).
Maximaal twee boeken per recensent per Oso-nummer te01 ij
het niBt anders kan. Verantwoordelijklleid hiervoo< ligt bij de
recensie redactie ,
Auteurs krijgen geen vergoeding \lOOf hun recensies. zij !llC>iIeo
het besproken boe. behouden en krijgen een gratis exemplaal
van het Oso-nummer waarin de recensie is opgenomen, toegestuurd,

Voor de wijle van aanleveren van de tekSI voor reo;ensies, lie de
richtlijoen himbolten
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